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Voorwoord 

Natuurherstel is maatwerk. Het vereist onderzoek naar het functioneren van eco-

systemen en het ontwikkelen van verantwoorde maatregelen. Het Overlevingsplan

Bos en Natuur (OBN) beoogt de effecten van verdroging, verzuring en vermesting

op natuurterreinen en bossen ongedaan te maken. Sinds het vijftien jaar geleden

gelanceerd werd, is het door sterk op de praktijk gericht onderzoek begeleid. 

Op 23 november 2001 vond het derde nationale OBN-symposium plaats onder de

titel “Effectgerichte maatregelen en natuurherstel in Nederland.” Ton Bosman,

destijds directeur van de vereniging Natuurmonumenten, trad op als dagvoorzit-

ter. De belangstelling was groot: beheerders, onderzoekers, beleidsmakers, con-

sultants, studenten en anderen, in totaal zo’n 550 mensen uit Nederland en België,

woonden het symposium bij. De waardering van het symposium was hoog, komt

uit een enquête onder de bezoekers naar voren. 

De zeven lezingen die op het symposium zijn gehouden, zijn in de loop van 2002

en 2003 door de sprekers en hun medeauteurs uitgewerkt tot de hoofdstukken die

in dit symposiumverslag zijn gebundeld. Zij behandelen wat het onderzoek van

herstelbeheer in verschillende ecosystemen heeft bereikt, hoe de fauna op effect-

gerichte maatregelen reageert en welke nieuwe perspectieven voor herstel er zijn.

In deze periode heeft het onderzoek naar de effecten van verzuring, vermesting en

verdroging en effectgerichte maatregelen niet stilgestaan. Waar mogelijk is nieuw

vergaarde kennis door de auteurs verwerkt in hun hoofdstukken.

Positief is de constatering dat de atmosferische depositie de afgelopen tien jaar is

verminderd, herstelde ecosystemen daardoor minder snel opnieuw verzuren en de

vermestingssnelheid afneemt. De duurzaamheid van effectgerichte maatregelen is

kortom groter geworden. Ondanks deze verbetering is het niet te verwachten dat

de doelstellingen van het natuurgerichte milieubeleid in 2010 gerealiseerd zijn,

zoals de gedachte was toen OBN werd opgezet. Ook zal het nodig blijven erfenis-

sen uit het verleden op te ruimen. 

Een ander positief geluid op het symposium: de kracht van het OBN-kennisnet-

werk. Via korte lijnen wisselen beheerders en onderzoekers ervaringen uit en advi-

seren onderzoekers bij actuele problemen  waar beheerders in het veld tegen aan

lopen. 

De bijdragen in dit symposiumboek onderstrepen, mijns inziens terecht, het nut en

de noodzaak van OBN.

De Directeur Natuur,

mr. Giuseppe B. Raaphorst
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Samenvatting

In 15 jaar tijd heeft het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) bewezen een suc-

cesvol middel te zijn in de strijd tegen de gevolgen van verzuring, verdroging

en vermesting. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het feit dat uitvoe-

ring van herstelmaatregelen gecombineerd wordt met het steeds verder verbe-

teren ervan door middel van onderzoek en monitoring van de resultaten. Deze

kennisontwikkeling vindt plaats in 8 deskundigenteams, waarin terreinbeheer-

ders en inhoudelijke experts samenwerken. De uitgevoerde effectgerichte

maatregelen (EGM) hebben inmiddels geresulteerd in terugkeer of toename

van talrijke bedreigde soorten. Om het succes van OBN in de nabije en verdere

toekomst te laten voortduren, is het noodzakelijk om de beschikbare kennis

beter toegankelijk te maken voor de terreinbeheerder, de beschikbare midde-

len selectiever in te zetten ten behoeve van de meest kansrijke projecten en de

subsidieregeling EGM te verruimen en langer te laten doorlopen dan op dit

moment is voorzien. 

Inleiding

Om de negatieve invloeden van verzuring, verdroging en vermesting in de

Nederlandse bossen en natuurgebieden tegen te gaan, subsidieert het ministerie

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sinds 1989 de ontwikkeling en uitvoe-

ring van ecologische herstelmaatregelen. Sinds 1995 gebeurt dat door middel van

het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Een belangrijk kenmerk dat heeft bij-

gedragen aan het succes van het OBN, is de combinatie van kennisontwikkeling en

het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen in het veld. Er is sprake van een

doorlopend leerproces, waarbij de uit te voeren effectgerichte maatregelen (EGM)

tegen verzuring, verdroging en vermesting steeds verder worden verbeterd.

Tevens is de opbouw en het functioneren van het netwerk van betrokkenen bij het

OBN continu in ontwikkeling.

Kennisontwikkeling

In de eerste jaren was de aandacht vooral gericht op herstelbeheer in zachte wate-

ren, natte schraallanden, droge bossen, het heischrale milieu, duinen en hoogve-

nen. Tijdens het vorige OBN symposium in 1996 is voornamelijk over deze ecosy-

steemtypen gesproken (Bobbink et al., 1998). Sinds 1996 zijn een aantal verande-

ringen opgetreden. Zo is er binnen het OBN meer aandacht voor de fauna geko-

men en zijn stappen gezet ten behoeve van de kennisontwikkeling voor uitvoering

van EGM in laagveenwateren, stuifzanden en hellingschraallanden. 

Knooppunt in de kennisontwikkeling vormen de deskundigenteams, waarvan er
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inmiddels acht zijn: Zwak gebufferde wateren, Natte schraallanden, Bossen, Droge

en Vochtige Schraallanden, Droge duinen en stuifzanden, Hoogvenen, Fauna en

Laagveenwateren. De laatste drie zijn opgericht sinds het vorige OBN-symposium.

De extra aandacht voor stuifzanden en hellingschraallanden is ingebed in reeds

bestaande deskundigenteams (respectievelijk droge duinen en droge en vochtige

schraallanden). 

De resultaten van onderzoek dat in het kader van het OBN is uitgevoerd, trekken

inmiddels ook internationaal de aandacht en worden ook in andere landen

gebruikt om herstelmaatregelen uit te voeren. Binnen ons eigen land wordt de

ontwikkelde kennis ook gebruikt om de verschillende maatregelen in het kader

van de regeling EGM (Van Ommering, 2002) een statusaanduiding te geven, op

basis waarvan subsidie verleend kan worden. Er wordt gewerkt met drie verschil-

lende categorieën van effectgerichte maatregelen:

1. reguliere maatregelen

2. proefmaatregelen

3. experimentele maatregelen

Reguliere maatregelen zijn maatregelen, waarvan inmiddels uit onderzoek is

gebleken, dat ze enerzijds effectief zijn in de bestrijding van een of meerdere VER-

thema’s en dat ze tevens nauwelijks of geen ongewenste neveneffecten hebben.

Proefmaatregelen zijn maatregelen waarvan nog niet zeker is dat ze de VER-the-

ma’s effectief bestrijden en/of maatregelen waarvan nog niet duidelijk is of er risi-

co’s aan kleven. Wel zijn er (sterke) aanwijzingen, dat de maatregel netto positief

zal werken. Experimentele maatregelen zijn nieuwe maatregelen, waarvan nog

niet eerder op praktijkschaal is uitgeprobeerd of ze enerzijds effectief zijn en

anderzijds of ze geen ongewenste neveneffecten opleveren. In tegenstelling tot de

proefmaatregelen is dan ook nog niet vastgesteld of de maatregel netto positief

zal werken. In tabel 1 is per deskundigenteam aangegeven welke maatregelen zijn

voorgesteld en of ze na onderzoek de reguliere status hebben gekregen of (deels)

nog in onderzoek zijn (proef of experimenteel). Hierbij moet opgemerkt worden

dat kennis over de effecten van aantastingen en maatregelen op de fauna nog

onvolledig is. In de afgelopen jaren is voor een aantal ecosysteemtypen een over-

zicht van bestaande kennis gemaakt en is onderzoek naar de fauna opgestart,

waarvan de eerste resultaten in deze bundel besproken worden in hoofdstuk 7.

Voor de uitvoering van effectgerichte maatregelen kunnen terreinbeheerders

advies inwinnen bij de OBN-deskundigenteams. 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de voortgang in de kennisont-

wikkeling en de aanbevelingen voor de praktijk die daaruit voortvloeien. In dit

hoofdstuk staan we eerst stil bij de concrete natuurresultaten die in de afgelopen

vijftien jaar met behulp van effectgerichte maatregelen tot stand zijn gekomen.

Tevens richten we de blik op de toekomst van het OBN.

7



Wat heeft vijftien jaar herstelbeheer opgeleverd?

Tot voor kort werden de gevolgen van effectgerichte maatregelen voor de fauna

nauwelijks gevolgd, zodat bij evaluatie vooral naar planten is gekeken. Sinds 1989

is met behulp van effectgerichte maatregelen zo’n 77.000 hectare natuur en bos

hersteld (fig. 1). Direct gevolg hiervan is dat in totaal voor ruim 110 verschillende

plantensoorten van de rode lijst in één of meerdere EGM-projecten de terugkeer

is gerapporteerd. Naast het terugkeren van verdwenen soorten is ook een toena-

me in het aantal individuen een maat voor het succes van de maatregelen. In het

kader van de evaluatiestudie “Naar een rode lijst met Groene stip voor hogere

planten in Nederland” (Bekker & Lammerts, 2000) is op basis van 152 EGM pro-

jecten het aantal rode lijst soorten met een positieve trend na effectgerichte

maatregelen vastgesteld. In figuur 2 is het aantal soorten met een sterk of licht

positieve trend weergegeven ten opzichte van het potentieel aan rode lijstsoor-

ten dat zou kunnen terugkeren of toenemen. Laatstgenoemde evaluatiestudie is

gebaseerd op de resultaten van locaties waar, ten behoeve van de kennisontwik-

keling voor het OBN, effectgerichte maatregelen zijn uitgevoerd en door middel

van onderzoek zijn gevolgd. Sinds 1999 worden ook in alle andere uitgevoerde

projecten gegevens verzameld ten behoeve van beleidsrapportage. In de komen-

de jaren (nadat de eerste herhalingsopnamen zijn gedaan) zal het daarmee beter

mogelijk zijn om aan te geven welke mate van herstel van biodiversiteit wordt

bereikt met de ingezette financiële middelen.

In hoeverre is herstelbeheer nog nodig in de toekomst?

Het OBN is een vorm van effectgericht milieubeleid. Natuurlijk kan dit effectge-

richte beleid niet worden losgezien van de beoogde en verwachte resultaten van

het brongerichte en gebiedsgerichte milieubeleid. In het in 2001 verschenen

Tabel 1. 

Effectgerichte maatregelen

per deskundigenteam 

r= reguliere maatregel,

p=proefmaatregel, e=experi-

mentele maatregel. Per des-

kundigenteam zijn steeds de

statusaanduidingen voor een

aantal natuurdoeltypen en

uitgangstoestanden samen-

gevoegd.
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Vierde Nationale Milieubeleidsplan NMP4 (Anonymus, 2001) worden op dit vlak

een aantal doelen gesteld die rond 2030 gerealiseerd dienen te zijn. Deze rich-

tinggevende doelen zijn:

• 80% minder ammoniakuitstoot;

• Ruim 200.000 hectare landbouwgrond vernatten;

• Verlaging van fosfaatverliesnorm;

• Inkrimping van de veestapel met 50%;

• Terugdringen van verlies van biodiversiteit;

• Prioriteit bij de natuurkernen met bufferzones.

Tevens geeft het NMP4 aan dat de helft van de geplande verbetering voor 2010

moeten hebben plaatsgevonden. 
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Figuur 1. 

Behandelde oppervlakte per

groep van maatregelen van

1989 tot en met 2003 (in 

hectares). 

Figuur 2. 

Rode lijst soorten in EGM

projecten. 



Wat zijn de gevolgen van deze ambities voor het OBN? Gezien de doelstelling

van het brongerichte milieubeleid van het bereiken van de gewenste milieucon-

dities in 2030 is een OBN 2 ná 2015 noodzakelijk. Als gevolg van de gaandeweg

verbeterende milieucondities, worden de potenties voor natuurherstel hoger.

Uiteindelijk dient dit te leiden tot de overbodigheid van het OBN. Voordat het

zover is, hebben grote delen van het areaal eerst wél nog een herstelbehande-

ling nodig om de gevolgen van de aantastingen in de afgelopen decennia teniet

te doen. Door de gunstigere omstandigheden wordt het effect van herstelmaat-

regelen steeds groter. Dat wil zeggen dat ze niet hoeven te worden herhaald of

dat de termijn waarop eventuele herhaling van de ingreep nodig is, langer

wordt. Ten gevolge van het terugdringen van de verzuring, vermesting en ver-

droging zal het relatieve belang van ruimtelijke aspecten (versnippering) als

bepalende factor voor de overleving van populaties toenemen. Los van deze toe-

name van het relatieve belang van landschappelijke aspecten, is het op dit

moment al helder dat aandacht voor de ruimtelijke samenhang van locaties

waar effectgerichte maatregelen worden uitgevoerd met de landschappelijke

omgeving sterk bepalend kan zijn voor het succes. Dit laatste geldt met name

sterk voor de fauna.

Wat is er nodig in de komende jaren?

Officieel heeft het OBN een looptijd tot 2015. Op dit moment zijn we, gerekend

vanaf de start van de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) in 1989, dus over

de helft van deze periode. Wat kunnen we op basis van het voorgaande nu zeggen

over de komende periode? 

Kennisontwikkeling

Allereerst is er alle reden om de voortdurende innovatie met kracht door te zetten.

Voor een aantal ecosysteemtypen weten we inmiddels vrij goed welke effectge-

richte maatregelen succesvol kunnen zijn. Voor andere ecosysteemtypen en voor

de fauna zijn we pas net van start gegaan met de kennisontwikkeling over de

effectiviteit van herstelmaatregelen. Tevens is het noodzakelijk om de effecten op

de langere termijn en op landschapsschaal vast te stellen voor die ecosysteemty-

pen, waarbij de successen op korte termijn en op micro- of mesoschaal inmiddels

zijn aangetoond.

Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van kennis op basis van de

Onderzoeksvisie 1999-2004 (Beije et al., 1999). In de loop van 2004 zal de balans

worden opgemaakte en een start worden gemaakt met het formuleren van de

onderzoeksprioriteiten voor de periode daarna. 
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Kennisoverdracht

Om de verdergaande verbetering en verfijning van de effectgerichte maatregelen

ook daadwerkelijk van nut te laten zijn voor de uitvoeringspraktijk, dient er veel

aandacht te zijn voor de doorstroming van de ontwikkelde kennis. In 1999 is daar-

om een communicatieplan voor het OBN uitgebracht (Dieben et al., 1999). Een

aantal aanbevelingen daaruit is inmiddels tot stand gebracht: alle OBN-documen-

ten zijn nu goed herkenbaar door het toepassen van een eigen vormgeving (fig.

3), er zijn sleutels en brochures verschenen en er zijn velddagen en workshops

gehouden, waarbij de interactie tussen onderzoekers en beheerders centraal

stond.

Bij de terreinbeheerders bestond al snel na de start van het deskundigenteam

Fauna de behoefte om op korte termijn te kunnen beschikken over vuistregels ter

voorkoming van ongewenste effecten op de fauna als gevolg van de uitvoering

van maatregelen. Daarom is in 1999 het voorlopige Richtlijnenprogramma

Uitvoering Herstelmaatregelen Fauna (Bosman et al.) opgesteld en is in 2001 de

brochure “Effectgerichte maatregelen: vergeet de fauna niet” uitgebracht. 

Vanaf 2004 wordt middels het project OBN kennisoverdracht een krachtige impuls

gegeven aan de kennisoverdracht. Eind 2006 zal een OBN website operationeel

zijn en zijn een aantal nieuwe “ecosysteemsleutels” gemaakt. Ook zullen nieuwe

velddagen georganiseerd gaan worden.

Figuur 3. 

Kennisoverdracht door 

middel van herkenbare 

OBN-producten
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Naast kennisoverdracht binnen het bestaande OBN-netwerk is er voor de terrein-

beheerders in toenemende mate de uitdaging om bij de uitvoering van effectge-

richte maatregelen rekening te houden met de maatschappelijke omgeving. Om

draagvlak en begrip te behouden voor de soms ingrijpende maatregelen is het

nodig om rekening te houden met de beleving van de mens als recreant of als

mondige burger die eisen stelt aan zijn woonomgeving. Bij de uitvoering van EGM

zal dus goed moeten worden gecommuniceerd met de directe omgeving. 

Effectieve uitvoering van de subsidieregeling EGM

De manier waarop in het kader van het OBN door terreinbeheerders, onderzoekers

en beleidsmakers wordt samengewerkt en uitgewisseld, is in belangrijke mate

bepalend voor het succes. Een eerste voorwaarde voor een goede gang van zaken

is een heldere procedure voor een vlotte afhandeling van de aanvragen. Ten

behoeve daarvan is de handleiding OBN (Van Ommering, 2002) aangevuld met een

beschrijving van de organisatiestructuur van het OBN-netwerk en de rollen van de

verschillende betrokkenen bij de diverse stappen van EGM-aanvragen (Van Dam et

al., 2003). 

Om er voor te zorgen dat met de beschikbare financiële middelen maximaal

behoud van biodiversiteit gerealiseerd wordt, is aandacht voor de kansrijkdom van

EGM-projecten nodig. Dit betekent dat er meer dan nu moet worden afgewogen

binnen welke ecosysteemtypen de middelen het best kunnen worden ingezet.

Tevens dient goed te worden bekeken op welke locaties de uitvoering van effect-

gerichte maatregelen het meest kansrijk zal zijn. Daarnaast dient behoud van aard-

kundige en cultuurhistorische aspecten, maar ook van relictpopulaties van planten

en dieren een belangrijke rol te spelen bij de uitvoering van EGM-projecten. Naast

deze ecologische en geomorfologische argumenten is het daarbij nuttig de aan-

sluitingsmogelijkheden bij de nieuwe regeling voor het gebiedsgerichte beleid

(SGB) te onderzoeken. Het herstel van een aantal natuurdoeltypen is weinig kans-

rijk, zolang geen maatregelen buiten de natuurgebieden plaats vinden. Veel

natuurgebieden hebben bijvoorbeeld baat bij het herstel van de hydrologie, maar

die is vaak alleen te beïnvloeden over een groter gebied.

Tenslotte 

Achter alle feiten, cijfers, aanbevelingen en plannen die tijdens dit symposium zijn

uitgewisseld, zit een geweldig menselijk kapitaal. De aanwezigheid van maar liefst

530 deelnemers bij het OBN-symposium in 2001 toont de grote betrokkenheid bij

het OBN. Inmiddels is het zo dat in allerlei projecten in het kader van het OBN een

hele generatie studenten en promovendi heeft meegewerkt. Op deze wijze draagt

het Overlevingsplan bij aan de opleiding van de kennisdragers van de toekomst. 
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Samenvatting

Eutrofiëring en verzuring hebben geleid tot een groot aantal veranderingen in de

Nederlandse bossen gedurende de laatste decennia. Droge, voedselarme bossen,

behorende tot onder andere korstmos-dennenbos, kussentjesmos-dennenbos,

kraaihei-dennenbos, en gaffeltandmos-eikenbos, zijn in dat opzicht bijzonder

kwetsbare bostypen. Vermesting en verzuring hebben invloed op de vitaliteit en

productiviteit van bomen en op bodemkundige eigenschappen, die beide op hun

beurt weer effecten hebben op de karakteristieke levensgemeenschappen van

deze bossen, vooral gekenmerkt door bijzondere paddestoelen, korstmossen en

mossen. In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur is onderzoek gedaan

naar maatregelen die in deze bossen kunnen worden uitgevoerd om de negatie-

ve effecten van eutrofiëring en verzuring op de bijzondere natuurwaarden tegen

te gaan. Daartoe zijn in de periode 1994-1999 effecten van “plaggen-en-dunnen”,

alleen “dunnen” en “niets doen” op een aantal ecosysteemkenmerken onder-

zocht. Verondersteld werd dat deze maatregelen zouden leiden tot een terugzet-

ten van de successie naar het (korst-)mosrijke stadium en een herstel van de

ectomycorrhizapaddestoelen.

In de dennenbossen bleek de combinatie van plaggen-en-dunnen succesvol voor

de bodemvegetatie en paddestoelenflora. Deze ingreep leidde tot een terugzet-

ting van de vegetatiesuccessie. Op de ectomycorrhizapaddestoelen had deze

ingreep tot gevolg dat zowel aantallen (Rode Lijst) soorten als vruchtlichamen

waren toegenomen. De maatregel dunnen alleen had niet of nauwelijks effect.

Vermindering van de strooiselval op zich is derhalve onvoldoende voor herstel

van de natuurwaarden. De belangrijkste maatregel betreft de verlaging van de

strooisel- en humusvoorraad door plaggen. Wel lijkt er sprake van een aanvullend

positief effect door dunnen, doordat daardoor de opbouw van een nieuwe strooi-

sel- en humuslaag wordt vertraagd. De maatregelen in de dennenbossen hebben

geleid tot de gewenste ontwikkelingen. Plaggen-en-dunnen is voor de dennen-

bossen een praktijkrijpe maatregel. Er is echter ook sprake van een duidelijke ten-

dens in de richting van de vegetatiesamenstelling zoals die bestond vóór de

ingrepen. Om permanente verbetering te krijgen van de conditie is echter perio-

diek ingrijpen nodig. 

In de eikenopstanden is sprake van ofwel een snelle terugkeer naar de uitgangs-

situatie, ofwel een niet-gewenste ontwikkeling. Hier hebben de behandelingen

slechts zeer beperkt geresulteerd in soorten uit eerdere successiestadia. De

behandelingen waren derhalve niet succesvol. Hierbij kan een rol spelen dat (veel)

te weinig organisch materiaal is verwijderd, waardoor de nutriëntendynamiek

hoog is gebleven. Het achterwege blijven van natuurherstel roept hier de vraag

op of meer drastische ingrepen, die lijken op die in de dennenbossen, moeten

worden uitgevoerd en onderzocht, of dat het gaffeltandmos-eikenbos voor

Nederland als verloren beschouwd moet worden. 
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Inleiding

Gevolgen van eutrofiëring en verzuring

Eutrofiëring en verzuring hebben geleid tot een groot aantal veranderingen in de

Nederlandse bossen gedurende de laatste decennia. Deze effecten zijn het duide-

lijkste zichtbaar in bossen op droge, voorheen voedselarme zandgronden. De ver-

anderingen onder invloed van vermestende en verzurende depositie kunnen zich

op verschillende manieren manifesteren: 

• uitspoelen van nitraat en basische kationen (calcium, magnesium, kalium); 

• bodemverzuring en toename van de biologische beschikbaarheid van

aluminium en andere metalen;

• verdwijnen van karakteristieke soorten paddestoelen, korstmossen, mossen

en hogere planten; 

• verschijnen van hogere planten die van nature niet of met lagere bedekking

in zulke bossen te verwachten zijn (waaronder vergrassing, verbraming en de

dominantie van Stekelvarens); 

• afgenomen aanwezigheid van ongewervelden met grotere kalkbehoefte,

zoals slakken, pissebedden en miljoenpoten;

• afgenomen broedsucces door dunnere eischalen en problemen in de skelet-

vorming van jonge gewervelden;

• verschuivingen in de samenstelling van de mijten- en springstaartenpopu-

laties;

• strooiselophoping (door de combinatie van verhoogde strooiseltoevoer en

verlaagde strooiselafbraak); 

• veranderingen in vitaliteit en productiviteit van bomen. 

De effectketen omvat directe effecten vanuit de lucht, indirecte effecten via de

bodem, en indirecte effecten via de vitaliteit van de bomen. Deze veranderingen

zijn uitgebreid beschreven door onder andere Denneman et al. (1986), Kuyper et

al. (1990), Klap & Schmidt (1992, 1995), Arnold (1993), Van Dobben et al. (1994), De

Vries (1994), Graveland (1996) en Schmidt et al. (1998). Met name de droge bossen

op de armste standplaatsen, waar de houtproductie voorheen laag was en de

natuurwaarden daarentegen juist (zeer) hoog waren, worden door eutrofiëring en

verzuring bedreigd. Zulke bijzondere bostypen zijn in ons land onder andere het

korstmos-dennenbos, het kussentjesmos-dennenbos, het kraaihei-dennenbos en

het gaffeltandmos-eikenbos.

Maatregelen in strooiselhuishouding in droge voedselarme bossen

In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) is in droge bossen op

voorheen voedselarme groeiplaatsen -met karakteristieke en thans (zeer) zeld-

zaam geworden ectomycorrhizapaddestoelen, korstmossen en mossen- onder-

zoek gedaan naar de effectiviteit van maatregelen die kunnen worden uitgevoerd
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om de effecten van eutrofiëring en verzuring tegen te gaan. In deze bossen lijken,

evenals in verschillende andere ecosystemen, maatregelen die gericht zijn op het

verwijderen van de voorraad stikstof, die in de dikke strooisel- en humuslaag geac-

cumuleerd is, allereerst in aanmerking te komen. Dergelijke ingrepen lijken sterk

op maatregelen in de strooiselhuishouding die vroeger normaliter voorkwamen in

zulke bossen, zoals strooiselroof. Het opnieuw invoeren van (jaarlijkse) strooisel-

roof is niet praktisch en het is daarom nodig na te gaan welke kosteneffectieve

alternatieven voor vermindering van de strooisel- en humusvoorraad beschikbaar

zijn. Plaggen, het handmatig of machinaal verwijderen van het hele organische

profiel tot op de minerale bodem, zou zo’n alternatief kunnen zijn. Maar zulke

maatregelen lijken tegelijkertijd een zeker risico met zich mee te brengen. Door

verwijderen van het organische materiaal wordt namelijk tevens een groot deel

van het fijne-wortelstelsel verwijderd. Bovendien wordt met het weghalen van de

overmaat stikstof ook een aanzienlijk deel van de voorraad aan andere nutriënten

verwijderd. Het is daarom denkbaar dat zulke maatregelen gevolgen hebben voor

het vermogen van de bomen om voldoende water en voedingsstoffen op te

nemen, en dat daardoor droogtegevoeligheid en onevenwichtigheden in de voe-

dingstoestand versterkt worden, hetgeen tot een afname van de vitaliteit zou

kunnen leiden. Daardoor zou het middel (de maatregel) erger kunnen zijn dan de

kwaal. In vergelijking met strooiselroof is plaggen een maatregel die met grote

tussenpozen in de tijd moet worden uitgevoerd. Dat roept dan niet alleen de

vraag op naar de frequentie waarmee de maatregel moet worden uitgevoerd,

maar ook de vraag of aanvullende maatregelen denkbaar zijn om de opbouw van

een nieuw strooisel- en humusprofiel te vertragen. Een dunning, waardoor de

jaarlijkse strooiseltoevoer vertraagd wordt, zou zo’n maatregel kunnen zijn. In

deze bijdrage worden de resultaten van het onderzoek naar effectgerichte maat-

regelen in voedselarme droge dennenbossen en eikenbossen met hoge natuur-

waarde samengevat. Deze bijdrage is gebaseerd op eerdere rapportages van dit

onderzoek door Schmidt (1999) en Bartelink et al. (2001).

Andere maatregelen

Een belangrijke groep maatregelen in droge bossen heeft betrekking op het her-

stel van de verstoorde voedingsstoffenbalans door het toevoegen van fosfaat,

kalium of magnesium. Ook zou herstel van de oorspronkelijke zuurgraad overwo-

gen kunnen worden door bekalking toe te passen. Deze maatregelen mogen ove-

rigens niet toegepast worden in van oorsprong droge voedselarme bossen met

hoge natuurwaarden en lijken evenmin geschikt in andere bossen met hoofdac-

cent natuur. Wel is (correctieve) bemesting een praktijkrijpe maatregel in multi-

functionele bossen, waar ook de productie van hout een belangrijke rol speelt. De

conclusies uit het bosbemestingsonderzoek zijn dat in multifunctionele bossen

compenserende bemesting met fosfaat, kalium en magnesium als positief beoor-

deeld kan worden. Ten aanzien van bekalking is voorzichtigheid op haar plaats.
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Bekalking bevordert namelijk de biologische activiteit in de strooisellaag, waar-

door de stikstofbeschikbaarheid toeneemt. Dit leidt tot het optreden van stikstof-

indicatoren, zoals Vlier (Sambucus nigra), Grote brandnetel (Urtica dioica),

Gewone paardebloem (Taraxacum officinale), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris),

Vogelmuur (Stellaria media) en Knikkend wilgenroosje (Chamerion angustifolium).

Ectomycorrhizapaddestoelen en korstmossen werden juist negatief door bekal-

king beïnvloed (Kuyper et al., 1990; Van Dobben, 1993). Om die reden wordt

geconcludeerd dat bekalking in bossen met accent natuur niet passend is en in

andere bossen slechts na zorgvuldige afweging toegepast zou kunnen worden

(Van Tol, 1995; Schmidt et al., 1998). Een probleem hoeft dat overigens niet op te

leveren. Slechts zelden ligt de pH in de Nederlandse bossen beneden de waarde

die als kritisch wordt beschouwd (pH-KCl = 3.2).

Onderzoeksopzet maatregelen in strooiselhuishouding

In het kader van het onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen in de strooi-

selhuishouding van droge voedselarme bossen zijn op vier locaties in Nederland

dennenopstanden geselecteerd: Terschelling (Oostenrijkse den, Pinus nigra var.

nigra), Hulshorsterzand (Grove den, Pinus sylvestris), Kootwijkerzand (Grove den)

en Loonse en Drunense Duinen (Grove den en Zeeden, Pinus pinaster). Op de loca-

tie Kootwijkerzand zijn twee maatregelen uitgevoerd en vergeleken met de onbe-

handelde controle: “dunnen” en “ plaggen tot op de minerale grond gecombi-

neerd met gelijktijdig dunnen”. In de overige dennenbossen is de controle verge-

leken met de gecombineerde maatregel “plaggen plus dunnen” (figuur 1).

Naast deze dennenopstanden zijn twee locaties in bossen met Zomereik (Quercus

robur) geselecteerd, namelijk in De Eese (bij Steenwijk) en in de Schoorlse Duinen.

De daar uitgevoerde maatregelen zijn niet identiek aan, maar verondersteld wel

vergelijkbaar te zijn met, de maatregelen in de dennenopstanden. Verondersteld

werd namelijk dat de eik gevoeliger zou zijn voor de drastische maatregel van

plaggen tot op de minerale grond. Om die reden is in De Eese strooisel verwijderd

(maar is de humuslaag niet verwijderd), naast een gelijktijdige dunning. In de

Schoorlse Duinen is met behulp van een bladblazer het relatief verse strooisel ver-

wijderd en is materiaal van de fermentatie- en humuslaag niet verwijderd. Tevens

zijn in de behandelde (maar niet in de controle-) proefvlakken de ongewenste

andere boomsoorten Beuk (Fagus sylvatica) en Corsicaanse den (Pinus nigra var.

maritima) verwijderd.

Door de gekozen proefopzet kunnen strikt genomen de effecten van ingrepen in

de strooiselvoorraad (plaggen, bladblazen) en dunnen (ingrijpen in de toekomsti-

ge strooiseltoevoer) niet gescheiden worden. Bij de beoordeling van de effectivi-

teit van de maatregelen werd daarom ook gebruik gemaakt van vergelijkbaar
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Nederlands onderzoek, waarin uitsluitend plaggen werd toegepast (Baar, 1995; de

Vries et al., 1995). Aan het eind van dit hoofdstuk komen we op genoemd pro-

bleem terug.

De maatregelen werden uitgevoerd in het voorjaar van 1994. De grootte van de

afzonderlijke proefvlakken bedroeg 1000 m2. Elke behandeling werd in tweevoud

uitgevoerd. Bij de dunning werd het grondvlak (de gesommeerde oppervlaktes

van de dwarsdoorsnedes van alle stammen op 1,30 meter boven het maaiveld)

gereduceerd van meer dan 10 m2/ha tot 5 m2/ha; feitelijk betrof het dus een lich-

ting. De schattingen van de afgevoerde hoeveelheden organische stof, stikstof en

fosfor zijn aangegeven in tabel 1. Voor de locatie Schoorlse Duinen is deze afvoer

niet bepaald. De afgevoerde hoeveelheden stikstof komen overeen met de hoe-

veelheden die via de atmosferische depositie in 15 (Terschelling) tot 30

(Kootwijkerzand) jaar het bos inkomen.

In 1998, vijf jaar na de ingreep, werden alle opstanden uitgebreid onderzocht. De

vitaliteit van de bomen werd bepaald volgens de methode van de landelijke vitali-

teitsinventarisatie van het Nederlandse bos (Nas & Smits, 1989). Van de hogere

planten, mossen en korstmossen werd de bedekking geschat. De proefvlakken

werden in de herfst van 1998 twee of drie maal onderzocht op paddestoelen.

Vanwege het vroege tijdstip waarop de winter in 1998 inviel, was het niet moge-

lijk om alle terreinen drie maal op paddestoelen te onderzoeken. Alle mycorrhiza-

paddestoelen werden tijdens die bezoeken geteld. Van de strooisel- en houtafbre-

kende soorten werd alleen het voorkomen aangegeven.

Figuur 1. 

Geplagde dennenplots in 

de Loonsche en Drunense

Duinen 

(links, foto P. Schmidt) en 

op Terschelling (rechts, 

foto J. Klap) 
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Vegetatieopnamen werden zowel voorafgaand aan de maatregelen (1993/1994),

als vijf jaar na de uitvoering gemaakt. De samenstelling van de paddestoelenflora

is uitsluitend in 1998 onderzocht, dus na de uitvoering van de maatregelen.

Derhalve is voor de paddestoelen alleen een vergelijking tussen de verschillende

proef- en controlevlakken voor het jaar 1998 mogelijk.

Organische stof Stikstof Fosfor
(ton/ha) (kg/ha) (kg/ha)

Dennenbossen
Terschelling 52 521 45

Hulshorsterzand 76 1378 68

Kootwijkerzand 131 2183 93

Loonse en Drunense Duinen 92 1659 82

Eikenbossen
De Eese 72 1371 60

Effecten van plaggen en dunnen

Hogere planten, mossen en korstmossen

Uit de herhaalde vegetatie-opnamen bleek dat door plaggen en dunnen de suc-

cessie in de dennenbossen sterk is teruggezet, resulterend in een vegetatietype

behorende bij een vroeger successie-stadium. Dit effect was het sterkst in de

opstanden waarin de successie het verst was voortgeschreden in de richting van

een vegetatie die karakteristiek is voor oudere bossen. Op de locatie Terschelling

was het effect van de maatregel het geringst. Buntgras (Corynephorus canescens)

en Struikhei (Calluna vulgaris) kwamen relatief veel voor in de geplagde en gedun-

de proefvlakken. Herkolonisatie door korstmossen en mossen die karakteristiek

zijn voor voedselarme, humusarme standplaatsen trad echter slechts in (zeer)

beperkte mate op. De maatregel waarbij uitsluitend gedund werd, had niet of nau-

welijks effect op de samenstelling van de vegetatie. In eikenbossen was het posi-

tieve effect van de maatregelen daarentegen zeer gering tot afwezig. Op de loca-

tie De Eese was na vijf jaar vergaande herkolonisatie door Bochtige smele

(Deschampsia flexuosa) opgetreden. In de Schoorlse Duinen was effect van de

maatregel niet aantoonbaar.

De resultaten van de maatregelen voor de hogere planten, mossen en korstmos-

sen zijn samengevat in een ordinatieschema, waarvoor een hoofdcomponenten-

Tabel 1. 

Schatting van de hoeveel-

heid afgevoerde organische

stof, stikstof en fosfor in de

onderzochte locaties. Voor

de locatie Schoorlse Duinen

is deze afvoer niet bepaald.
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analyse (PCA) is toegepast (figuur 2). In dit schema kan de richting van de vegeta-

tieontwikkeling in de controle- en behandelde proefvlakken worden afgelezen.

Globaal genomen weerspiegelt de eerste (horizontale) as het effect van afplaggen,

terwijl de tweede (verticale) as het contrast aangeeft tussen de vegetatiesamen-

stelling van de dennen- en eikenbossen. Alle geplagde plots komen in 1993 na de

behandeling samen in één fictief punt (‘b’): dit representeert de veronderstelde

opstanden met een volledig kale en onbegroeide bodem als resultaat van de

behandeling. Deze situatie is voor de eiken- en dennenopstanden op hetzelfde

punt ‘b’ gesimuleerd. De punten die met ‘a’ zijn gemarkeerd, geven de vegetatie-

samenstelling voorafgaand aan de ingrepen aan. De punten die met ‘c’ zijn gemar-

keerd, geven de vegetatiesamenstelling vijf jaar na de uitvoering van de maatre-

gelen aan. 

De punten voor de onbehandelde en uitsluitend gedunde dennenbossen liggen in

figuur 2 dicht bij elkaar en beide bostypen zijn in de vijf jaar van het onderzoek

maar weinig verschoven. Dit wijst erop dat de (positieve) effecten van uitsluitend

dunnen op de vegetatiesamenstelling verwaarloosbaar zijn. In de geplagde en

gedunde dennenopstanden echter is het effect merkbaar groter (er is een grote

afstand tussen de punten ‘a’ en ‘c’). Desalniettemin ontwikkelt de vegetatie zich

ook in deze bossen langzaam in de richting van de toestand voorafgaand aan de

ingreep. Onder de aanname van een constante veranderingssnelheid kan veron-

dersteld worden dat in 10-20 jaar de bossen weer de oorspronkelijke toestand zul-

len hebben bereikt. Deze periode ligt globaal in dezelfde grootte-orde als de 15 tot

30 jaar van depositie van stikstof, die via plaggen uit het systeem verwijderd is. Een

Figuur 2. 

Plot van de hoofdcomponen-

tenanalyse (PCA) op de

vegetatiegegevens van de

proeflocaties voor en na de

behandeling. a = voor de

behandeling, b = direct na

de behandeling, c = in 1998.

De waarden zijn gemiddel-

den per behandeling.
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vergelijking van de verschillende dennenbossen (Bartelink et al., 2001) liet zien dat

de snelheid van veranderingen in de vier bossen ongeveer gelijk was. Voor de

beide eikenopstanden is zichtbaar dat vijf jaar na het uitvoeren van de maatrege-

len het effect (vrijwel) geheel verdwenen is; de vegetatiesamenstelling verschilt

nauwelijks tussen de situatie voor en na de ingreep.

Paddestoelen

In de behandelingen waarin geplagd en gedund werd, bleek de diversiteit en tal-

rijkheid van ectomycorrhizapaddestoelen na 5 jaar veel hoger dan in de onbehan-

delde opstanden. Vergelijking van de behandelingen op de locatie Kootwijkerzand

liet zien dat uitsluitend dunnen een verwaarloosbaar effect had, en dat de posi-

tieve effecten van de behandeling plaggen en dunnen feitelijk uitsluitend kunnen

worden toegeschreven aan het verwijderen van de voorraad van organische stof.

Tabel 2 vat de resultaten voor de verschillende opstanden samen. Er is een tendens

dat het effect van de maatregel van noord naar zuid Nederland toeneemt. Een

voor de hand liggende verklaring is dat dit verschijnsel samenhangt met de gra-

diënt van stikstofdepositie in Nederland, welke eveneens van noord naar zuid

Nederland toeneemt. In absolute zin zijn echter de opstanden op de locaties

Terschelling en Hulshorst het rijkste.

Locatie Plaggen & Dunnen Controle

Dennenbossen
Terschelling 16.0 10.0

Hulshorsterzand 17.5 11.5

Kootwijkerzand 13.0 4.5*

Loonse en Drunense Duinen 16.5 7.5

Eikenbossen
De Eese 11.5 5.5

Schoorlse Duinen 24.0 24.5

* In de uitsluitend gedunde proefvlakken op het Kootwijkerzand kwamen gemiddeld 7.5 soorten voor.

Soortenaantallen en aantallen vruchtlichamen van ectomycorrhizapaddestoelen

zijn natuurlijk niet de enige indicatoren voor de mate van succes van de maatre-

gelen. Het is ook belangrijk om te bezien of het voorkomen van soorten van de

Rode Lijst van paddestoelen door de ingreep positief wordt beïnvloed. Immers,

van alle soorten ectomycorrhizapaddestoelen staat 77% op de Rode Lijst en van de

ectomycorrhizapaddestoelen die karakteristiek zijn voor naaldbossen is dit zelfs

meer dan 90% (Arnolds & van Ommering, 1996). In tabel 3 zijn de ectomycorrhi-

Tabel 2. 

Rijkdom aan soorten ecto-

mycorrhizapaddestoelen 

in 1998 (gemiddelde van 

2 herhalingen).
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zapaddestoelen van de Rode Lijst weergegeven. Voor die groep geldt nog in veel

sterkere mate dat de maatregel plaggen met dunnen succesvol en effectief is. Van

de 16 soorten van de Rode Lijst werden er 10 uitsluitend in de geplagde proef-

vlakken gevonden, 4 soorten bleken even talrijk in de geplagde en onbehandelde

proefvlakken, en slechts 2 Rode Lijst soorten werden vaker aangetroffen in de

onbehandele proefvlakken. Door de maatregelen zijn geen Rode Lijst soorten ver-

dwenen. In 2001 werden in de geplagde en gedunde proefvlakken in

Hulshorsterzand en Kootwijkerzand nog enkele nieuwe soorten van de Rode Lijst

waargenomen.

In 2001 zijn de locaties Hulshorsterzand en Kootwijkerzand opnieuw bezocht. Nog

steeds bleken de geplagde en gedunde proefvlakken veel rijker aan (bijzondere)

ectomycorrhizapaddestoelen dan de controleproefvlakken. De soortensamenstel-

ling was in die drie jaar maar weinig veranderd. Ook deze gegevens wijzen erop

dat de bossen na uitvoering van de maatregelen nog lange tijd hun herstelde

mycologische waarde kunnen behouden.

Voor de eikenbossen hadden de maatregelen daarentegen geen meetbaar effect

op de diversiteit en talrijkheid van ectomycorrhizapaddestoelen. Voor de locatie

De Eese wordt dit vermoedelijk verklaard door de hierboven genoemde snelle her-

kolonisatie door Bochtige smele en de optredende verruiging van de opstand door

de versnelde stikstofmineralisatie uit de humuslaag na dunning. Voor de locatie

Schoorlse Duinen kon het werkelijke effect van de maatregelen eigenlijk niet wor-

den geschat, o.a. doordat de andere boomsoorten met ectomycorrhiza (Beuk,

Corsicaanse den) in de onbehandelde proefvlakken niet verwijderd waren. Dit

heeft vermoedelijk geleid tot een hogere soortenrijkdom in de onbehandelde

proefvlakken en daardoor tot een onderschatting van de effectiviteit van de maat-

regel.

Bij de aanvang van het onderzoek was de verwachting dat de strooisel- en hout-

bewonende paddestoelen door de behandeling negatief beïnvloed zouden wor-

Figuur 3.

Zandpadgordijnzwam (links)

en Appelrussula (rechts)

(foto’s Th.W. Kuyper).
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den. Omdat de soortensamenstelling van deze functionele groepen hoofdzakelijk

bestaat uit algemene en niet-bedreigde soorten was dat effect niet verder in

beschouwing genomen. Tot onze verrassing werden echter in de behandelde den-

nenopstanden verschillende soorten strooisel- en houtbewonende soorten van de

Rode Lijst aangetroffen. Van de 13 soorten strooisel- en houtbewonende padde-

stoelen van de Rode Lijst kwamen er 8 uitsluitend of vaker voor in de geplagde en

gedunde proefvlakken (tabel 4). Een verklaring voor deze waarnemingen is nog

niet voorhanden, maar mogelijk speelt het veranderde microklimaat (hogere

bodemtemperatuur) een rol. 

Boomvitaliteit

De effecten van de maatregelen op de boomvitaliteit in de verschillende locaties

in 1998 zijn weergegeven in tabel 5. Uit deze tabel en uit de jaarlijkse vitaliteitop-

names (Schmidt, 1999) blijkt dat een ingreep als plaggen en dunnen geen effect

heeft op de vitaliteit van de bomen. Daarbij dient bedacht te worden dat de jaar-
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Behandeling

Narcisamaniet Amanita gemmata KW Plag

Hanekam Cantharellus cibarius KW Plag

Echte tolzwam Coltricia perennis BE Plag

Zandpadgordijnzwam Cortinarius fusisporus GE Plag

Jodoformgordijnzwam Cortinarius obtusus KW Controle > Plag

Pagemantel Cortinarius semisanguineus BE Controle > Plag

Smalsporige vaalhoed Hebeloma cylindrosporum EB Plag

Purperbruine wolvezelkop Inocybe leptophylla BE Plag

Gewone wolvezelkop Inocybe ovatocystis KW Plag = Controle

Bruine zandvezelkop Inocybe subcarpta EB Plag

Okerkleurige vezeltruffel Rhizopogon luteolus BE Plag

Appelrussula Russula paludosa BE Plag = Controle

Bruine ringboleet Suillus luteus KW Plag

Fijnschubbige boleet Suillus variegatus BE Plag = Controle

Witbruine ridderzwam Tricholoma albobrunneum BE Plag

Gele ridderzwam Tricholoma equestre BE Plag = Controle

Tabel 3. 

Rode lijst met groene stip van ectomycorrhizapaddestoelen, waargenomen in 1998 in de 4 dennenbossen. Categorieën van

de Rode Lijst: EB = Ernstig bedreigd; BE= Bedreigd; KW = Kwetsbaar; GE = Gevoelig; Behandeling: Plag – Uitsluitend in de

geplagde (+ gedunde) proefvlakken voorkomend; Plag = Controle – In behandelde en onbehandelde proefvlakken in onge-

veer gelijke aantallen vruchtlichamen voorkomend; Controle > Plag - Meer vruchtlichamen in de onbehandelde dan in de

behandelde proefvlakken. (Deze beide soorten werden uitsluitend op Terschelling aangetroffen)



lijkse verschillen in vitaliteit en de variabiliteit binnen en tussen proefvlakken te

groot is om significante verschillen aan te tonen. Ook de sterfte onder en de groei

van de bomen waren niet verschillend tussen de behandelde en onbehandelde

proefvlakken. Windworp is niet opgetreden. De (geringe) sterfte onder de bomen

is aan zelfdunning toe te schrijven.

Bodemchemische kenmerken

De belangrijkste veranderingen in het bodemvocht, als gevolg van de versnelde

omzetting van organische stof, lijken zich voorgedaan te hebben in de eerste

maanden (en jaren) na uitvoering van de maatregelen. Hoewel er veel verande-

ringen zijn opgetreden in de bodemchemische kenmerken, is het slechts beperkt

mogelijk om deze veranderingen te toetsen, mede door het kleine aantal herha-

lingen (n = 2) per behandeling. De hieronder volgende conclusies zijn daarom

gebaseerd op een combinatie van significante resultaten voor één of enkele

locaties en niet-significante algemene trends. Door de combinatie van plaggen

en dunnen werd de pH in de minerale bodem verhoogd en het gehalte aan
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Behandeling

Heideknotszwam Clavaria argillacea BE Plag

Dennesatijnzwam Entoloma cetratum KW Controle > Plag

Zilversteelsatijnzwam Entoloma turbidum KW Controle

[geen NL naam] Gymnopilus stabilis EB Plag

Rode plakkaatzwam Meruliopsis taxicola BE Plag

Palingsteelmycena Mycena clavicularis BE Plag = Controle

Stersporige trechterzwam Omphaliaster asterosporus KW Controle

Ongesteelde krulzoom Paxillus panuoides BE Plag

Bospadbundelzwam Pholiota mixta EB Plag

Geelvoetfranjehoed Psathyrella cotonea BE Plag = Controle

Bittere trechterzwam Pseudoomphalina pachyphylla BE Plag

Witwollige dennezwam Skeletocutis amorpha BE Plag > Controle

Knobbelsporig pekzwammetje Tephrocybe ambusta BE Plag

Tabel 4. 

Rode Lijst met groene stip van strooiselbewonende en houtafbrekende paddestoelen, waargenomen in 1998 in de 4 den-

nenbossen. Categorieën van de Rode Lijst: EB = Ernstig bedreigd; BE= Bedreigd; KW = Kwetsbaar; GE = Gevoelig;

Behandeling: Plag – Uitsluitend in de geplagde (+ gedunde) proefvlakken voorkomend; Controle – Uitsluitend in de onbe-

handelde proefvlakken voorkomend; Plag = Controle – In behandelde en onbehandelde proefvlakken in ongeveer gelijke

aantallen vruchtlichamen voorkomend; Plag > Controle – Meer vruchtlichamen in de behandelde (plaggen + dunnen) dan

onbehandelde proefvlakken; Controle > Plag - In de proefvlakken meer in de onbehandelde dan in de behandelde proef-

vlakken voorkomend.



organische stof en stikstof enigszins verlaagd. In deze proefvlakken in dennen-

bossen lijken de bodemomstandigheden ten minste voor enkele decennia gun-

stig genoeg voor het herstel van het voedselarme bostype, door een slechts

geringe strooiselophoping en een iets afgenomen voedselrijkdom van de mine-

rale bovengrond. De uitgevoerde maatregelen in de eikenbossen hebben nau-

welijks effect gehad.

Conclusies over de effectiviteit van de maatregelen

Uit de gepresenteerde resultaten blijkt dat er geen negatieve effecten van plaggen

en dunnen zijn opgetreden op de vitaliteit van de bomen, terwijl er -althans in de

dennenbossen- sprake is van een positief effect op de karakteristieke soorten ecto-

mycorrhizapaddestoelen en, zij het in geringere mate, op korstmossen, mossen en

hogere planten, die indicatief zijn voor de meest voedselarme bossen op droge

zandgrond. In dat opzicht kan geconcludeerd worden dat maatregelen in de

strooiselhuishouding, bestaande uit een zeer substantiële verlaging van de strooi-

selvoorraad samen met een verlaging van de jaarlijkse aanvoer van nieuw strooi-

sel, effectief zijn. Daarmee kan de maatregel plaggen met dunnen (lichten)

beschouwd worden als een praktijkrijpe maatregel.

Toch lijkt het erop dat de mate waarin de ectomycorrhizapaddestoelen, korstmos-

sen en mossen zich herstellen relatief beperkt is. De meer bijzondere soorten uit

deze groepen worden weinig of niet in de behandelde opstanden aangetroffen.

Mogelijk spelen de volgende factoren daarbij een rol:

1. De uitgevoerde maatregelen zijn nog onvoldoende en het gehalte aan stikstof

in de minerale bovengrond is nog te hoog voor een spectaculair herstel van de

karakteristieke (myco)flora;

Tabel 5. 

Gemiddelde boomvitaliteit

in 1998.
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Locatie Plaggen + Dunnen Controle

Dennenbossen
Terschelling 1.1 1.1

Hulshorsterzand 2.1 1.8

Kootwijkerzand 1.7* 1.4

Loonse en Drunense Duinen 1.6 2.1

Eikenbossen
De Eese 2.4 2.3

Schoorlse Duinen 1.6 1.7

* In proefvlakken op Kootwijkerzand waar uitsluitend gedund is, bedroeg de vitaliteitsscore 1.3.



2. Ook andere factoren dan de stikstofvoorraad en –dynamiek zijn ongunstig

voor een vollediger herstel. Door plaggen en dunnen worden de andere 

ongunstige factoren niet beïnvloed;

3. Kolonisatie van de geplagde en gedunde proefvlakken is een langdurig

proces. Zulke geplagde proefvlakken zijn toch eilandjes in een zee van

vergrast dennenbos, waardoor de kans op succesvolle hervestiging van de

meest karakteristieke soorten (te) klein is.

Van belang voor de praktijk van het bos- en natuurbeheer is natuurlijk de vraag

hoe lang de positieve effecten van de maatregel nog kunnen voortduren. De ten-

dens in de vegetatieontwikkeling gedurende de eerste vijf jaren na de uitvoering

van de maatregel zou er op kunnen wijzen dat het plaggen met dunnen voorlopig

elke 10 tot 20 jaar herhaald moet worden om tot blijvend positief effect te leiden.

De waarnemingen aan de paddestoelen in 1998 en 2001 zijn met die schatting in

overeenstemming. Nader onderzoek is in de komende jaren gewenst om deze

vraag met meer zekerheid te kunnen beantwoorden.

Zoals eerder is opgemerkt, kan uit ons onderzoek geen definitief antwoord gege-

ven worden op de vraag naar de effectiviteit van plaggen en dunnen als afzon-

derlijke maatregelen. Het (vrijwel) ontbreken van effecten op de gedunde proef-

vlakken op de locatie Kootwijkerzand en het feit dat de gevonden effecten in over-

eenstemming zijn met de effecten na plaggen zonder dunnen in dennenbossen

(Baar, 1995; de Vries et al., 1995) leidt echter tot de vaststelling dat het voornaam-

ste effect van de uitgevoerde maatregelen een gevolg is van de drastische afname

van de voorraad stikstof in de organische stof. De grootte van het positieve effect

en het voortduren van dit effect zeven jaar na uitvoeren van de maatregel, sugge-

reren dat de gelijktijdige beperking van de toekomstige toevoer van strooisel als

gevolg van dunnen een belangrijke extra voorwaarde kan zijn geweest voor het

succes van de effectgerichte maatregel.

Voor welke bossen is de maatregel plaggen met dunnen geschikt? Tot nu toe is de

maatregel alleen uitgevoerd in dennenbossen met een hoge natuurwaarde. Het

overgrote deel van het Nederlandse dennenbos behoort echter tot minder (voed-

sel)arme typen en heeft vrijwel altijd een multifunctionele doelstelling. In zulke

bossen is het effect van maatregelen in de strooiselhuishouding niet bekend.

Gezien het beperkte herstel in bossen met een hoge natuurwaarde lijkt het raad-

zaam geen hoge verwachtingen te hebben van maatregelen in de strooiselhuis-

houding in multifunctionele naaldbossen. Maar alleen maatregelen op praktijk-

schaal kunnen het echte antwoord op die vraag opleveren.

Terwijl de gecombineerde maatregel plaggen met dunnen in dennenbossen op

droge, voorheen voedselarme bodem dus een effectieve praktijkrijpe maatregel is,

is het beeld voor de eikenbossen veel minder gunstig of zelfs uitgesproken ongun-
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stig. Van de uitgevoerde maatregelen kan geen positief effect (maar gelukkig ook

geen negatief effect) worden vastgesteld. Natuurherstel in gaffeltandmos-eiken-

bos is dus niet opgetreden onder invloed van de uitgevoerde maatregelen.

Betekent dit, in combinatie met het geringe resterende areaal, dat het bostype

voor Nederland afgeschreven moet worden? Uit het door ons uitgevoerde onder-

zoek kan men alleen concluderen dat de door het deskundigenteam voorgestelde

maatregelen in eikenbos niet effectief waren. Maar de vraag of andere, meer in-

grijpende maatregelen wel effectief kunnen zijn, is daarmee nog niet beantwoord.

Zulke effectgerichte maatregelen zullen ongetwijfeld intensiever (en daardoor

kostbaarder) zijn dan de huidige uitgevoerde maatregelen. Strooiselroof was ook

vroeger een (arbeids)intensieve zaak. Het geringe resterende areaal zal het selec-

teren van kansrijke opstanden bovendien niet vereenvoudigen. Maar of en hoe er

geïnvesteerd wordt in onderzoek naar maatregelen ter behoud van het gaffel-

tandmos-eikenbos in Nederland is aan de bos- en natuurbeheerders en aan de

OBN-financiers.
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Samenvatting

In deze bijdrage staat de effectiviteit van effectgerichte maatregelen (EGM) in

het heidelandschap centraal. De ecologische positie van de verschillende onder-

delen in dit landschap en hun gevoeligheid voor de Ver-thema’s is eerst kort

geschetst. Zowel zwak tot zeer zwak gebufferde wateren, en droge en natte

soortenrijke heischrale milieus komen aan bod, waarbij is voortgebouwd op de

kennis van het OBN-onderzoek uit de periode 1989 –‘96. 

In het heidelandschap komen op veel plaatsen kleine, ondiepe wateren voor, die

meestal zuur, maar soms (zeer) zwak gebufferd zijn. Dit laatste type is behalve

voor vermesting ook zeer gevoelig voor verzuring, en daardoor in de tweede

helft van de vorige eeuw sterk aangetast. Het verwijderen van het slib, gevolgd

door gedoseerde inlaat van gebufferd grondwater, is een prima maatregel

gebleken om de oorspronkelijke bodem- en watercondities te herstellen, met

name de buffercapaciteit en de mate en vorm waarin stikstof en koolstof

beschikbaar zijn. Op aldus herstelde locaties keerden kenmerkende planten-

soorten massaal terug; voor het eerst sinds decennia zijn er nu weer vennen in

Nederland met een roze waas van tienduizenden Waterlobelia’s. 

Beperkte verbreidingsmogelijkheden in het gefragmenteerde Nederlandse land-

schap kunnen een belemmering zijn voor volledig herstel na EGM. Zo is geble-

ken dat na herstel van de abiotiek van aangetaste droge heischrale milieus via

kleinschalig plaggen en indien nodig bekalking, veel verdwenen doelsoorten

toch niet terug kwamen. Uit herintroductie-experimenten is nu duidelijk gewor-

den dat deze soorten op deze herstelde locaties kunnen kiemen en zich perma-

nent kunnen vestigen. De afwezigheid van vitale zaden en het ontbreken van

goede verbreidingsmogelijkheden belemmert dus inderdaad het herstel van

deze vegetatie ernstig.

Soortenrijke natte heiden waren vaak aanwezig rond de oevers van (zeer) zwak

gebufferde heidevennen. Volledig vegetatieherstel van dit ecosystemencomplex

blijkt moeilijk, wanneer de locale kwelstroom verzuurd is. In najaar 1997 is daar-

om onderzoek gestart om via bekalking van het inzijggebied (“catchment

liming”) zowel de wateren als de omliggende natte heiden te herstellen.

Gevonden is dat de abiotiek binnen 2-3 jaar sterk verbetert en zwakgebufferde

omstandigheden weer worden aangetroffen, zowel in de natte heidebodem als

het oppervlaktewater. De nog aanwezige waterplanten van zeer zwak gebufferd

water reageerden hierop snel en positief, terwijl in de natte heide een aantal

doelsoorten in bedekking toeneemt, maar hervestiging van verdwenen soorten

is (nog) niet gevonden. 
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In enkele tientallen onderzochte wateren en heischrale milieus is herstelbeheer

in het kader van EGM nu meer dan 10 jaar geleden uitgevoerd. Mede dankzij

een zorgvuldig vervolgbeheer houden de herstelde en goed ontwikkelde vege-

tatiecomplexen goed stand, en zijn nog altijd veel kenmerkende doelsoorten

aanwezig. Ook is hierbij geconstateerd dat door de sterk verminderde atmosfe-

rische depositie, de herstelde ecosystemen veel minder snel herverzuren en dat

ook de vermestingssnelheid in het laatste decennium duidelijk afneemt.

Hierdoor wordt de duurzaamheid van OBN steeds groter! Tenslotte wordt aan-

bevolen om in de toekomst bij OBN in het heidelandschap meer aandacht te

besteden aan de heidefauna, het herstel van stuifzand, het al of niet terugko-

men van kenmerkende (korst)mossen en het landschapsperspectief.

Inleiding

Sinds de start van de zogenaamde effectgerichte maatregelen (EGM) in 1989 is

onder leiding van twee deskundigenteams uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar

het herstel van natuurwaarden in het heidelandschap, waarbij eerst voor zo ver

nodig aandacht is besteed aan het ontrafelen van sturende factoren en processen.

Het is niet verbazingwekkend dat in eerste instantie veel aandacht is besteed aan

dit deel van Nederland. Hier komen immers veel landschapselementen voor die

gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor de negatieve effecten van verzuring en/of ver-

mesting (Bobbink & Lamers, 1999), de twee Ver-thema’s waar effectgerichte maat-

regelen oorspronkelijk door LNV voor zijn opgezet. Sinds de incorporatie in 1995

van deze effectgerichte maatregelen in het Overlevingsplan Bos en Natuur, nu

Figuur 1. Schematische

weergave van het

Nederlandse heideland-

schap, met kenmerkende

aquatische en terrestrische

landschapselementen.

35



kortweg OBN genoemd, is ook verdroging of verlaging van de grondwaterstand

als belangrijke degraderende invloed van het menselijk handelen erbij betrokken.

In het Nederlandse heidelandschap op de Pleistocene zandgronden komt een veel-

heid van landschapselementen voor. De hoger gelegen inzijggebieden worden

vooral gekenmerkt door zure, ongebufferde ecosystemen als droge en natte hei-

den en zure vennen met al of niet spontane hoogveenontwikkeling. De soorten-

samenstelling van deze systemen is wel karakteristiek, maar relatief arm aan soor-

ten. Op de randen en richting beekdalen, of op plaatsen met meer leem in de

bodem, wordt de capaciteit van de bodem om zuur te neutraliseren (de bufferca-

paciteit) steeds groter, wat zich uit in zwak tot zeer zwak gebufferde wateren en

meer soortenrijke droge en natte heischrale milieus (Fig. 1). Hoewel deze, juist wat

meer gebufferde ecosystemen qua oppervlakte minder dan 10% van het landschap

innemen, zijn of, helaas, waren het wel de meest diverse delen van het heideland-

schap, zowel wat plant als dier betreft (De Smidt, 1981). Uiteraard is deze indeling

schematisch, maar wel van belang voor een goede analyse van de oorzaken van de

achteruitgang en de mogelijkheid of onmogelijkheid van eventueel herstelbeheer.

Naast genoemde ecosystemen komen op de Pleistocene zandgronden in nauwe

samenhang met het heidelandschap ook verschillende typen bos voor; het herstel-

beheer in deze terreindelen wordt elders besproken in dit symposiumverslag

(Kuyper et al., 2004). Voor eventueel herstelbeheer in (vastgelegd) stuifzand wordt

verwezen naar het recent verschenen OBN-preadvies Stuifzanden (Bakker et al.,

2003).

Het is uiteraard onmogelijk om in dit verhaal een volledig overzicht te geven van

alle resultaten die in het onderzoek naar herstelbeheer in het heidelandschap door

twee OBN-deskundigenteams (Zwakgebufferde oppervlaktewateren & Droge en

vochtige schraallanden [tot 2001: Droge en vochtige schraallanden, heiden en kalk-

graslanden geheten]) en in meer dan 12 jaar zijn bereikt. Daarom wordt in dit

hoofdstuk slechts summier ingegaan op die gegevens betreffende de effectiviteit

van herstelbeheer, die al ruimschoots voor het voetlicht zijn gekomen in voorgaan-

de OBN-symposia of in allerlei samenvattende rapporten, artikelen of folders. Eerst

wordt aandacht besteed aan nieuw gevonden resultaten betreffende knelpunten in

het herstelbeheer van biodiversiteit in het heidelandschap, zowel in aquatische als

terrestrische terreindelen. Daarna wordt de effectiviteit van een nieuwe maatregel,

namelijk herstel op landschapschaal via bekalking van het inzijggebied, geschetst.

Vervolgens worden de lange-termijn effecten van uitgevoerde maatregelen

beschreven, wat nu goed mogelijk is, aangezien veel experimentele herstelmaatre-

gelen al meer dan 10 jaar geleden voor het eerst zijn uitgevoerd. Daardoor kan ook

iets geconcludeerd worden over de duurzaamheid van deze OBN-herstelmaatrege-

len. Uiteraard wordt dit verhaal besloten met enkele slotopmerkingen en een korte

toekomstvisie van OBN in het heidelandschap. 
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Herstelbeheer van wateren in het heidelandschap

In het Nederlandse heidelandschap komen op veel plaatsen vennen of andere

wateren voor. Deze wateren zijn van origine veelal hydrologisch geïsoleerd of

gevoed door lokaal kwelwater, vaak ondiep (< 3 m) en relatief klein (< 100 ha). De

waterlaag is voedselarm en niet of maar weinig gebufferd. Hierdoor zijn ze zeer

gevoelig voor verzuring en vermesting; veel van deze wateren behoren wat dit

betreft tot de meest gevoelige ecosystemen van Europa (Roelofs, 1986; Bobbink et

al., 2003). Globaal kunnen de kenmerkende wateren van het heidelandschap in

een drietal hoofdgroepen worden ingedeeld: zure heidevennen (met of zonder

hoogveenverlanding), zeer zwak gebufferde wateren en zwak gebufferde wateren

(o.a. Brouwer et al.., 1998; Arts et al., 2002). Uiteraard heeft ieder van deze hoofd-

groepen een kenmerkende begroeiing met, veelal ernstig bedreigde, waterplan-

ten en, soms sterk verschillende, sturende factoren en processen. Het aandeel

bedreigde soorten waterplanten uit de twee laatst genoemde hoofdgroepen is

zowel op nationale als Europese schaal erg hoog, namelijk respectievelijk 70 en 50

% van het totaal aantal soorten (Brouwer et al., 1996). 

Uitgebreid EGM/OBN onderzoek uit de periode 1989 tot 1997 heeft geleid tot een

set van herstelmaatregelen die abiotiek en biodiversiteit in door verzuring of ver-

mesting aangetaste systemen kunnen herstellen. De resultaten hiervan zijn onder-

meer vastgelegd in twee OBN-eindrapporten (Bellemakers et al., 1993; Brouwer et

al., 1996), in de twee OBN-symposiumverslagen (Cals et al., 1993; Brouwer et al.,

1998) en een samenvatting met sleutel voor het beheer (Arts & van Duinhoven,

2000). Dit alles maakt het nu goed mogelijk de toestand van het ven of water voor-

af vast te stellen (‘diagnose’) en dan de daarbij aansluitende herstelmaatregel te

selecteren. Gebleken is dat in van nature al zure heidevennen die verder verzuurd

zijn, beter geen herstelbeheer kan worden uitgevoerd, uitgezonderd lokaal een

lichte bekalking voor het op peil houden van populaties van bedreigde amfibieën

(o.a. Heikikker) en macrofauna en het kleinschalig plaggen van de oevers voor het

herstel van natte, zure heide. De soortenrijke waterplantenvegetatie van gedegra-

deerde, zwakgebufferde wateren, die niet gevoelig zijn voor (her)verzuring, bleek

daarentegen wel goed te herstellen door het verwijderen van de sliblaag en het

plaggen en vrijstellen van de oevers (Brouwer et al., 1996 & 1998). Zo is 5 jaar na

uitvoering de verbreiding en aantallen kenmerkende waterplanten uit het zwak

gebufferd milieu (isoëtide of niet) in de vijf onderzochte natuurgebieden van deze

hoofdgroep sterk toegenomen (Fig. 2). 

Knelpunt: (her)verzuring van wateren

Een knelpunt in het herstel van gedegradeerde (zeer) zwak gebufferde wateren

vormen de maatregelen in al verzuurde of verzuringsgevoelige wateren (Bobbink

et al., 1996; Brouwer et al., 1996). Vele tientallen herstelprojecten, waarbij de 
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sliblaag verwijderd werd, leverden teleurstellende resultaten op als gevolg van het

onvoldoende bestrijden van (her)verzuring, hoewel al uit het onderzoek in EGM-

referentieterreinen duidelijk was geworden dat opschonen zonder aanvullende

anti-verzuringsmaatregel, geen duurzame toename van de kenmerkende water-

planten opleverde (Fig. 2). In principe zijn er drie mogelijkheden om de bufferca-

paciteit van een ven of water te herstellen: a) directe toevoer van bufferstoffen

(“bekalking”) van de waterlaag, b) inlaat van schoon, maar gebufferd (grond)water

en c) bekalking van het inzijggebied, waardoor het verzuurde zeer lokale kwelwa-

ter weer licht gebufferd wordt. Zoals al eerder aangetoond in binnen- en buiten-

land bleek op iets langere termijn (> 3-4 jaar) directe bekalking geen optie te zijn,

omdat een groot deel van de kalk niet oplost en na uitzakken op het sediment of

de opgeschoonde waterbodem terecht kwam, en daarmee zogenaamde interne

eutrofiëring van het systeem veroorzaakte (o.a. Bellemakers et al., 1993; Roelofs et

al., 1995; Brouwer et al., 2000). Daarom wordt in deze bijdrage uitgebreid inge-

gaan op het herstel van (zeer) zwak gebufferde wateren in combinatie met inlaat

van gebufferd water of bekalking van het inzijggebied (zie later) als anti-verzu-

ringsmaatregel.

Inlaat van gebufferd, voedselarm grondwater als herstelmaatregel

Bij het duurzaam herstel van verzuringsgevoelige wateren is het dus van groot

belang om, na verwijdering van het slib, de buffercapaciteit te herstellen en/of op

peil te houden. Verwijdering van organisch materiaal en voorzuivering van inlaat-

water bleek in het verzuringsgevoelige Beuven een zeer succesvolle maatregel-

combinatie om het voedselarme ven te herstellen en geleidelijke verzuring te

voorkomen (o.a. Bellemakers et al., 1993; Brouwer et al., 1996). Echter, veel verzu-

ringsgevoelige wateren zijn reeds verzuurd en vaak is schoon, gebufferd opper-

vlaktewater niet voorhanden. Daarom zijn de mogelijkheden verkend om

Figuur 2. 

Gemiddeld aantal indicator-

soorten aangetroffen in vijf

vermeste, niet verzuringsge-

voelige en in zes verzuurde

of verzuringsgevoelige

wateren, voor en 5 jaar 

na uitvoering van EGM (ver-

wijderen van de sliblaag) in

referentieprojecten. Soorten

van zuur water, isoëtide

soorten of overige zacht-

watermacrofyten zijn apart

aangegeven.

38



gebufferd, voedselarm grondwater van 20-60 m diepte te gebruiken. Het voordeel

van het gebruik van grondwater als buffering, is dat a) er geen kalk op of in de

waterbodem ophoopt, b) de dosering nauwkeurig regelbaar is (de waterhardheid

mag zeker niet te hoog worden!) en c) er op elk gewenst tijdstip water ingelaten

kan worden. In vergelijking met directe bekalking wordt een pH-schok voorkomen

en blijft de koolzuurconcentratie veel lager, waardoor de kans op woekering van

Knolrus (Juncus bulbosus) aanzienlijk lager is (Roelofs et al., 1994). Het zeer zwak

gebufferde watertype waarin grondwater wordt ingelaten, heeft van nature 

een buffercapaciteit van ongeveer 100 �eq l-1. Er is voor gekozen om in het 

winterseizoen water in te laten voor een buffering tot een iets hoger niveau 

(ca. 300 �eq l-1), omdat op korte termijn herverzuring te verwachten was. 

De effecten van inlaat van schoon, gebufferd grondwater zijn, na verwijdering

van het slib (Fig. 3) en opschonen van de oevers, in de periode 1994-1999 onder-

zocht in de volgende terreinen: Bergvennen (Rietven & Eilandven) in Overijssel,

Oisterwijkse vennen (Goorven & Witven) en de Landschotse heide (Keyenhurk) in

Brabant. De waarnemingen in deze terreinen zijn vergeleken met aangrenzende

vennen waar tegelijkertijd de sliblaag is verwijderd, maar die in de onderzoeks-

periode geen of vrijwel geen gebufferd water hebben ontvangen. Voor een gede-

tailleerd overzicht van de effectiviteit van deze maatregel op waterchemie, sedi-

mentkwaliteit en waterplantenvegetatie, zie Brouwer et al. (2000) & Brouwer

(2001).

Vrijwel direct na de start van waterinlaat is een stijging van de pH en de bufferca-

paciteit van de waterlaag tot het gewenste niveau gevonden. Door de stijging van

de pH verschuift het koolstofevenwicht in het water, waardoor ook, zoals ver-

wacht, de concentratie kooldioxide snel daalde. Op iets langere termijn verander-

de door de hogere pH ook de stikstofhuishouding van het systeem: de nitrificatie

werd gestimuleerd, vooral in de zomermaanden bij hogere temperatuur, zodat

nitraat al snel de dominante stikstofvorm in de waterlaag werd.  

Figuur 3.  

Beeld van het verwijderen

van slib in de Bergvennen

(winter 93/94) (links) (foto R.

Bobbink) en het inlaatpunt

van kalkrijk water in het

Rietven (Bergvennen) bij

laagwater (foto E. Brouwer).
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Vervolgens kan stikstof uit het ven verdwijnen door omzetting van dit nitraat in

gasvormig stikstof (denitrificatie). Na 300 dagen is de totale stikstofconcentratie in

het water hierdoor aanzienlijk gedaald (Fig. 4).  

Echter, door instroom van verzuurd regen- of lokaal kwelwater vindt in de herfst

of vroege winter weer herverzuring plaats. Dit betekende dat in de eerste jaren na

restauratie de inlaat van gebufferd, schoon grondwater moest worden herhaald.

Herverzuring van de waterlaag bleek niet op te treden wanneer de basenverzadi-

ging (“buffercapaciteit”) van de waterbodem al voldoende hoog was, zoals in niet

verzuurde (maar wel verzuringsgevoelige) vennen als het Beuven of de Banen het

geval was. Het is te verwachten dat na een aantal jaren van gedoseerde waterin-

laat de waterbodem voldoende gebufferd is om herverzuring van de waterlaag in

de herfst te voorkomen of sterk af te remmen, zeker nu de totale toevoer van ver-

zurende stoffen vergeleken met 1980 met 55-60% gedaald is (o.a. Hammingh,

2002). In de drie onderzochte referentieterreinen bleek na 3-4 jaar de basenverza-

diging van de waterbodem al flink hoger dan in nabij gelegen wateren of vennen

zonder waterinlaat. Op de lange termijn zal er dus een stabielere waterkwaliteit

ontstaan, zeer zwak gebufferd, met lage stikstofconcentraties én met nitraat als

dominante stikstofvorm, overeenkomstig het oorspronkelijke watertype

(Bloemendaal & Roelofs, 1988; Arts, 2002).

Al in het eerste groeiseizoen na inlaat van gebufferd grondwater is een duidelijke

reactie van de waterplantengroei gevonden. Verzuring indicerende soorten als

Knolrus en aquatische veenmossen (Sphagnum spp.) nemen snel af als gevolg van

het gebrek aan kooldioxide in de waterlaag. In veel gevallen is onder de verwij-

Figuur 4. 

Gemiddelde ammonium-

(donker) en nitraatconcen-

traties (licht) (�M) in drie

herstelde (zeer) zwak

gebufferde wateren

(Bergvennen. Oisterwijk &

Keyenhurk) na inlaat van

schoon, gebufferd grondwa-

ter; significante verschillen,

vergeleken met de waarden

voor uitvoeren: (*) = p<0,10;

* = p<0,05 & ** = p<0,01).
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derde sliblaag nog een tamelijk intacte zaadvoorraad van kenmerkende water-

planten aanwezig. Bedreigde isoëtide waterplanten als Oeverkruid (Littorella uni-

flora) en Waterlobelia (Lobelia dortmanna) breiden zich eerst geleidelijk, maar

daarna massaal uit. De grootste populaties van beide soorten bevinden zich

momenteel dan ook in vennen waar gedoseerd gebufferd water wordt ingelaten!

Een voorbeeld van deze spectaculaire ontwikkeling na uitbaggeren en herhaalde

waterinlaat zijn de monitoringsgegevens van Waterlobelia voor en na OBN in de

verschillende vennen van het Bergvennencomplex (Fig. 5). Hierin is duidelijk te

zien dat er in het Rietven, waar het inlaatwater direct terecht komt, na 1995 een

enorme populatie van Waterlobelia tot ontwikkeling is gekomen, nadat er vanaf

1960 geen Waterlobelia meer was waargenomen. Ook in het Eilandven, dat het

licht gebufferde water uit het Rietven ontvangt begint rond 1999-2000 buffering

van het water en uitbreiding van Waterlobelia op te treden. In het ongebufferde,

zure Pluzenven is geen hervestiging van Waterlobelia te verwachten. De populatie

van Waterlobelia in het Ronde ven is altijd aanwezig gebleven door invloed van

lokaal kwelwater, maar na opschonen, met uitsparen van de restpopulatie, is ook

deze sterk uitgebreid. Zowel de ruime aanwezigheid van voedselarme zandbodem

als de versterkte kwel in een reeks natte jaren hebben hier vermoedelijk aan bij-

gedragen. Naast deze isoëtide waterplanten zijn gemiddeld ook 3-5 andere Rode-

Lijst soorten uit (zeer) zwak gebufferd water sterk toegenomen in de drie referen-

tiegebieden (6 wateren) waar deze maatregel is uitgevoerd (Tabel 1). 

Tabel 1. 

Hervestiging van waterplan-

ten uit zuur of zwak gebuf-

ferd water in verzuurde of

verzuringsgevoelige wateren

na verwijdering van het

sediment met of zonder

inlaat van gebufferd grond-

water (monitoring na ca. 5

jaar).  Codes: 0 = stabiel;   =

toename;     = sterke toena-

me;   = afname; ▲ = nieuw

gevestigd; ▲▲ = nieuw

gevestigd,  > 100 individuen;

† = verdwenen na EGM.
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Concluderend kan gesteld worden dat gedoseerde inlaat van kalkrijk, voedselarm

grondwater een effectieve én voor veel vennen noodzakelijke manier is om de

negatieve gevolgen van verzuring en vermesting op de abiotiek van deze syste-

men terug te draaien en zodoende de bijbehorende plantengroei terug te laten

keren. De eerste gegevens van het onderzoek naar de invloed van dit herstelbe-

heer op de macrofauna in referentieprojecten lijken op wat langere termijn (> 5

jaar) positief (H.H. van Kleef, mond. meded.; Van Kleef et al., 2001). Om een juiste

dosering te bereiken, is in de eerste jaren wel altijd enige monitoring van de pH

en de buffercapaciteit van de waterlaag noodzakelijk. In een aantal, voorheen zeer

zwak gebufferde heidevennen, is de lokale kwelstroom verzuurd, waardoor helaas

een zuur watertype is ontstaan, sterk gedomineerd door Knolrus en

Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum). Het integrale herstel van deze heideven-

nen en de direct daar omheen liggende, voorheen soortenrijke, natte heide mid-

dels bekalking van het inzijggebied wordt besproken na de volgende paragraaf.

Knelpunten bij het herstelbeheer van voorheen 
soortenrijke heischrale milieus

In het Noordwest-Europese heidelandschap komen zowel natte als droge heiden

en heischrale graslanden voor (Fig. 1) (De Smidt, 1981; Gimingham et al., 1979;

Odé et al., 2001). Beide systemen omvatten zowel soortenarme als relatief soor-

tenrijke vegetaties. De soortenarme vegetaties komen vooral voor op zure

bodems, terwijl de soortenrijkere vegetaties te vinden zijn op meer gebufferde

bodems. Elk van deze systemen heeft zijn eigen problematiek wat betreft bedrei-

gingen en herstel. In de soortenarme, zure heiden (zowel droge als natte syste-

Figuur 5. 

Aantallen individuen van

Waterlobelia (Lobelia dort-

manna) in de verschillende

vennen van het Bergven-

nencomplex sinds 1960

(gegevens Landschap

Overijssel). De herstelmaat-

regelen zijn uitgevoerd in de

winter van 1993-’94. Voor

een overzicht van het ven-

nencomplex, zie Brouwer et

al. (1996). Het Pluzenven is

vanouds het meest zure ven,

terwijl er vrijwel geen water

is doorgestroomd van het

Rietven naar het Ronde ven.
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men) speelt vooral de sterk toegenomen hoeveelheid van beschikbare nutriënten

een rol, naast verdroging in de natte systemen. Deze toename is met name een

gevolg van atmosferische depositie van stikstofverbindingen en mineralisatie door

verdroging. Hierdoor zijn veel kenmerkende heide- en schraalgraslandsoorten ver-

drongen door snelgroeiende grassen zoals Pijpenstrootje (Molinia caerulea) of

Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), die konden profiteren van de toegeno-

men nutriëntenbeschikbaarheid (o.a. Roelofs, 1986; Aerts & Berendse, 1988; Aerts

& Heil, 1993; Bobbink et al., 1998b). In soortenrijke heiden en heischrale graslan-

den is naast vermesting vooral bodemverzuring een groot probleem. Deze verzu-

ring is veelal veroorzaakt door de depositie van zwavel- en stikstofverbindingen,

maar in natte systemen óók door verminderde invloed van (licht) gebufferd grond-

water (Roelofs et al., 1993). Verzuring van heiden en heischrale graslanden is vaak

onderbelicht gebleven, omdat men (met name de natte) heiden altijd al als zure

systemen beschouwde (pH 4.0-4.5) en veronderstelde dat de vegetatie van deze

systemen aan zure omstandigheden zou zijn aangepast. Inmiddels is echter geble-

ken dat het verdwijnen van veel karakteristieke en bedreigde plantensoorten van

deze voorheen soortenrijke milieus een gevolg is van bodemverzuring, waardoor

de abiotiek van deze terreinen niet langer geschikt bleek voor kieming en vesti-

ging van deze soorten (voor details, zie o.a. De Graaf et al., 1994; Roelofs et al.,

1996; Bobbink et al., 1998a).

Over sturende factoren en processen én de effectiviteit van EGM in gedegradeer-

de, voorheen soortenrijke heischrale milieus is eveneens al eerder in detail gerap-

porteerd in OBN- symposia en eindrapporten (Roelofs et al., 1993; De Graaf et al.,

1994; Bobbink et al., 1998a). Afhankelijk van de abiotische uitgangssituatie (nat of

droog), de oorzaak van de achteruitgang (verzuring en/of eutrofiëring, verdro-

ging) en de nog aanwezige plantensoorten zijn de verschillende herstelmaatrege-

len in de praktijk getoetst in een twintigtal referentieterreinen. Bij het herstel van

droge heischrale graslanden en voorheen soortenrijke droge heidevegetaties is

gebleken dat kleinschalig plaggen in niet-verzuurde situaties of bekalking na

plaggen onder verzuurde omstandigheden effectieve maatregelen zijn voor her-

stel van bodemchemie en de vegetatie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat

relictpopulaties van doelsoorten niet weg geplagd worden! Tegelijkertijd is gecon-

stateerd dat hervestiging van Rode-Lijst soorten problematisch is in terreinen waar

al enkele jaren geen restpopulaties van deze bedreigde soorten meer aanwezig

waren. Dit knelpunt in het herstelbeheer wordt veroorzaakt door de kortlevende

zaadvoorraad en het geringe verspreidingsvermogen van deze bedreigde

plantensoorten en de geïsoleerde positie van de meeste natuurterreinen in het

Nederlandse landschap. Als mogelijke aanvullende maatregel die dit knelpunt in

de effectiviteit van herstel in de toekomst kan ondervangen, is nu experimentele

herintroductie van plantensoorten uit het heischrale milieu (bijvoorbeeld Valkruid

(Arnica montana)) op plekken waar de bodemchemie reeds voldoende hersteld is,

onderzocht.
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Kleinschalig plaggen in combinatie met hydrologische maatregelen in soorten-

rijke natte heiden en heischrale graslanden heeft geleid tot verbetering van de bo-

demchemie en tot herstel van de soortenrijke vegetatie, vaak met (her)vestiging

van veel bedreigde heischrale soorten, waaronder meerdere Rode-Lijst soorten.

Het succes van deze maatregel werd sterk bepaald door mogelijkheden om de toe-

stroom en het vasthouden van zwak tot matig gebufferd, lokaal kwelwater te ver-

groten (De Graaf et al., 1994; Bobbink et al., 1998a). Een duidelijk knelpunt bij het

herstelbeheer in deze terreinen is de situatie, waarin het lokale kwelwater ver-

zuurd is door de langdurige atmosferische depositie of de lokale hydrologie niet

te beïnvloeden is vanwege regionale omstandigheden. In deze situatie treedt vrij-

wel alleen herstel op van de zure, relatief soortenarme variant van de natte heide.

Het bekalken van het inzijggebied (“catchment liming”) is hierbij een optie voor

EGM om op integrale wijze dit knelpunt voor zowel de buffering van het eens zeer

zwak gebufferde heideven als de omliggende verzuurde natte heide op te lossen

(zie later).  

Herintroductie als aanvullende herstelmaatregel 

Plaggen, al of niet in combinatie met bekalking, in voorheen soortenrijke (droge)

heiden en heischrale graslanden heeft vaak geleid tot herstel van de bodemche-

mie. Populaties van een groot aantal algemenere plantensoorten voor deze

milieus hebben hiervan kunnen profiteren en breidden zich uit. Veel bedreigde

plantensoorten die uit deze gebieden verdwenen waren, keerden helaas niet

terug, terwijl dit juist de doelsoorten van dergelijke herstelmaatregelen zijn

(Bobbink et al., 1996 & 1998a). Een probleem bij deze soorten is dat zij voorname-

lijk kort levende zaden hebben en daardoor vrijwel nooit meer in de zaadvoorraad

aanwezig zijn. Ook zijn de afstanden tussen restpopulaties te groot om natuurlij-

ke verspreiding mogelijk te maken. Deze factoren bemoeilijken het volledig herstel

van de soortensamenstelling van soortenrijke (droge) heiden en heischrale gras-

landen. 

Herintroductie, het doelbewust terugbrengen van een soort in een gebied waarin

hij vroeger ook voorkwam, zou een manier kunnen zijn om het succes van EGM in

deze terreinen te verhogen. Omdat de meningen over het toestaan van herintro-

ductie nogal uiteen lopen, is een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan der-

gelijke herintroductie moet voldoen (IUCN, 1987; Dorland et al., 2000). De belang-

rijkste hiervan zijn: 

• Herintroductie dient pas plaats te vinden wanneer de oorzaken die tot het

verdwijnen van de soort hebben geleid, zijn onderzocht en (op termijn)

opgeheven. Deze oorzaken moeten daarbij een direct of indirect gevolg zijn 

van menselijk handelen.

• De zaadvoorraad van het gebied waar de herintroductie gepland is, dient te

worden onderzocht. Worden hierin kiemkrachtige zaden van de gewenste
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soort aangetroffen dan ontbreekt de noodzaak om tot herintroductie van de

soort over te gaan.

• Pas wanneer er duidelijk sprake is van een aantoonbaar slechte dispersie en

deze slechte dispersie niet verbeterd of opgelost kan worden, mag men tot

herintroductie overgaan.

• Herintroductie dient binnen het huidige of historische verspreidingsgebied

plaats te vinden.

• Het gebied waar de introductie plaats vindt, moet zodanig groot zijn dat een

duurzaam voortbestaan van de populatie verwacht mag worden.

• Het zaad moet afkomstig zijn van een voldoende grote populatie. Dit om te

voorkomen dat aan die populatie schade wordt toegebracht en om zaad te

verkrijgen uit een populatie met zo min mogelijk inteelt.

In 1997 is in de natuurreservaten de Borkeld (Overijssel) en

het Holtherzand (Drenthe) gestart met experimentele herin-

troductie van Valkruid volgens bovenstaande voorwaarden.

In beide terreinen kwamen behalve droge heide vegetaties,

ook (vochtige) soortenrijke heischrale graslanden voor.

Valkruid is in beide terreinen eind zeventiger jaren of net

begin tachtiger jaren van de vorige eeuw verdwenen, ver-

moedelijk als gevolg van bodemverzuring. In 1990 en 1991

zijn deze terreinen binnen het kader van EGM geplagd en,

indien nodig, bekalkt. Als gevolg van deze maatregelen was

de bodemchemie zodanig hersteld dat goede kieming en

vestiging van Valkruid mogelijk zouden moeten zijn

(Bobbink et al., 1996). Helaas is Valkruid in de jaren na het herstel niet teruggeko-

men, wel ontwikkelde zich een soortenarme heide of heischrale vegetatie.

Om te onderzoeken wat het succes van herintroductie onder dit soort omstandig-

heden zou kunnen zijn, zijn in het voorjaar van 1997 in deze terreinen zowel zaden

als jonge kiemplanten (3-4 weken oud) uitgezet (Fig. 6) (Dorland et al., 2000). Om

eventuele seizoensverschillen in kieming en vestiging te onderzoeken, is de herin-

troductie herhaald in het najaar van dat jaar. 

In beide terreinen bleek Valkruid alleen goed te kiemen als de zaden in het najaar

werden uitgelegd (Fig. 7). Voorjaarskieming was daarentegen erg laag. Dit kan

worden verklaard doordat ook onder natuurlijke omstandigheden het grootste

gedeelte van de geproduceerde zaden die in juli en augustus door de wind wor-

den verspreid, al dat najaar kiemen. De bodemchemie was in elk geval geschikt

voor succesvolle kieming van Valkruid. De overleving van de zaden en zaailingen

die in het voorjaar waren uitgelegd, was juist hoger (Fig. 8). Blijkbaar zijn de plan-

ten die vroeg in het jaar zijn uitgezet beter bestand tegen vorst. 

Figuur 6. 

In een aantal vlakken binnen

een raster van 60 x 60 cm

zijn kiemplanten van

Valkruid (Arnica montana)

uitgezet. Voor het uitzetten

werden in de vlakjes circels

met een diameter van 6 cm

ondiep geplagd (Foto R.

Bobbink). 
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Behalve vorst bleken ook perioden met hoge temperaturen in combinatie met wei-

nig neerslag een negatief effect op de overleving van Valkruid te hebben, vooral

net na kieming. Vanaf 1999 hebben zelfs een aantal individuen gebloeid en vanaf

2000 zijn er ook kiemplanten gevonden, afkomstig van het zaad van de geherin-

troduceerde planten. Toch waren de nieuwe populaties Valkruid, vooral op

Holtherzand, nog niet groot genoeg om overleving op de lange termijn veilig te

stellen. Daarom zijn in 1999 in beide terreinen aanvullende herintroducties uitge-

voerd. Zowel de relatief hoge kieming als de goede overleving laten zien dat de

bodemchemie van beide terreinen na EGM inderdaad geschikt is voor de vestiging

van de zeer gevoelige doelsoort Valkruid, en daarmee ook, zeer waarschijnlijk, van

andere verdwenen soorten. Vergeleken met herintroducties in het buitenland, kan

dit resultaat in Nederlandse heischrale milieus zeker als positief worden gezien.

Overleving boven de 10% is eerder uitzondering dan regel (Primack, 1996). Dat

deze soorten niet op natuurlijke manier in beide terreinen zijn teruggekeerd, kan

dus worden verklaard doordat er geen zaden meer in de zaadvoorraad aanwezig

waren en dat zaden van naburige populaties deze terreinen door de te grote

onderlinge afstand niet (op tijd) konden bereiken. 

Dat het echt noodzakelijk is om de bodemchemie voldoende hersteld te hebben

voor herintroductie zinvol is, blijkt uit een tweetal aanvullende experimenten. In

twee natte heideterreinen (Havelte-Oost in Drenthe en Leemputten in Gelderland)

zijn als proef kiemplanten van Spaanse ruiter (Cirsium dissectum) uitgezet in 2000

in net geplagde delen van deze natte heideterreinen. De overleving van de kiem-

planten was na anderhalf jaar bijzonder laag te noemen: slechts enkele individu-

en werden teruggevonden (< 5%) (Fig. 9). De pH van de geplagde proefvelden

waarin de planten waren uitgezet, lag tussen 4,3 en 4,5 en was, in combinatie met

Figuur 7.

Kiemingspercentage van

Valkruid-zaden (Arnica mon-

tana), uitgelegd in het voor-

jaar of in het najaar van

1997 in de Borkeld of het

Holtherzand (nu deels

Scharreveld). 
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te hoge ammoniumconcentraties na plaggen (zie later), dus niet geschikt voor

hervestiging van deze soort uit het natte heischrale milieu. Ook uitzaaiproeven

van Valkruid op een voormalige groeiplaats van deze soort waar alleen was

geplagd en niets tegen verzuring was gedaan (Hunehuis, Drenthe) lieten dit zien:

van de in 1994 uitgelegde 400 zaden kiemde weliswaar 20-25%, maar de overle-

ving was heel slecht en na 4 jaar waren nog slechts drie individuen (< 1 %) in leven,

alhoewel geen individu groter dan 1 cm in doorsnede was geworden! 
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Figuur 8. 

Overleving (%) van kiem-

planten van Valkruid (Arnica

montana) na uitzaaien of

uitzetten (in het voorjaar of

in het najaar van 1997) in

Borkeld of Holtherzand (nu

Scharreveld) in de twee

daarop volgende jaren.

Figuur 9. 

Overleving (%) van kiem-

planten na uitzaaien van

Spaanse ruiter (Cirsium dis-

sectum) in 2000 in Havelte-

Oost en Leemputten in twee

geplagde vergraste natte

heidevegetaties, waar niets

tegen verzuring was gedaan. 



De positieve resultaten met de experimentele herintroductie van Valkruid geven

aan dat wanneer herintroductie onder gecontroleerde omstandigheden en vol-

gens eerder genoemde voorwaarden wordt uitgevoerd, het een goede manier kan

zijn om populaties van verdwenen doelsoorten te herstellen of te vergroten.

Overigens is goede kennis van de eisen die de te introduceren soort aan zijn stand-

plaats stelt onontbeerlijk. Op die manier kan goed worden beoordeeld of de oor-

zaken van het verdwijnen van de soort zijn weggenomen. Bovendien zal herintro-

ductie altijd moeten worden vergezeld van monitoring en optimaal vervolgbeheer

om zo ook het voortbestaan van de populatie op lange termijn mogelijk te maken. 

Ammoniumaccumulatie na het plaggen van natte heide

Een additioneel knelpunt bij het herstelbeheer van natte heischrale milieus is gere-

lateerd aan het plaggen van dit systeem. Plaggen wordt als beheersmaatregel

tegen vermesting in heideterreinen weer veel gebruikt sinds de jaren ‘80 van de

vorige eeuw. Door het verwijderen van de bovenste bodemlaag, waarin zich veel

nutriënten hebben opgehoopt, wordt de nutriëntenbeschikbaarheid effectief ver-

laagd (Werger et al., 1985; Anoniem, 1988; Britton et

al., 2000). Op deze manier wordt gepoogd de domi-

nantie van grassen, in natte heide vooral

Pijpenstrootje (Fig. 10), een halt toe te roepen.

Hoewel deze maatregel in veel terreinen heeft geleid

tot de terugkeer van (bedreigde) heidesoorten, is dit

zeker niet overal het geval geweest (Roelofs et al.,

1996; Bobbink et al., 1998a). In deze natuurgebieden

is er na het plaggen een vegetatie ontstaan die rela-

tief soortenarm is en wordt gedomineerd door

Gewone Dopheide (Erica tetralix) en vrijwel geen

bedreigde doelsoorten vestigen zich definitief. In het kader van het

Stimuleringsprogramma Biodiversiteit van NWO wordt nu gepoogd de oorzaken

van dit gebrek aan succes te achterhalen en vervolgens oplossingen voor dit pro-

bleem te vinden.

Eén van de problemen die bij plaggen een rol spelen, is de diepte van het plaggen.

Om zo effectief mogelijk de vermesting tegen te gaan zou net tot op de minerale,

nutriëntenarme bodem moeten worden geplagd. De dikte van de organische laag

varieert echter nogal tussen terreindelen en dieper plaggen kost natuurlijk ook

meer geld. Het gevolg hiervan is dat vaak veel organische stof achterblijft. De

afbraak van dit organisch materiaal zorgt voor een toename van de ammonium-

concentratie in de bovenste bodemlaag. Hieraan wordt nog verder bijgedragen

doordat er natuurlijk geen opname meer is door de vegetatie in deze geplagde ter-

reinen. Een derde oorzaak van de waargenomen ammoniumaccumulatie is moge-

lijk het negatieve effect dat plaggen op nitrificatie heeft. Normaal gesproken zet-

Figuur 10. 

Veel voorheen soortenrijke

natte heiden worden nu

gedomineerd door grassen,

zoals op deze foto door

Pijpenstrootje (Molinia cae-

rulea) (Foto R. Bobbink). 
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ten nitrificerende bacteriën ammonium om in nitraat, hoewel dit proces in ver-

zuurde heideterreinen wordt geremd door de lage pH (Roelofs et al., 1985). Maar

omdat deze bacteriën zich voornamelijk in de bovenste bodemlagen bevinden

(Troelstra et al., 1990), mag verondersteld worden dat plaggen de nitrificatie nog

verder verlaagt.

Deze ammoniumophoping na plaggen is zowel in droge als in natte heiden aan-

getroffen (De Graaf et al., 1998b; Dorland et al., 2003a). De ophoping die vervol-

gens plaats vindt, kan waarden bereiken van rond de 600 �mol/kg droge bodem

in natte heiden (Fig. 11) en zelfs tot wel 1000 �mol/kg droge bodem in droge sys-

temen. De sterk verhoogde ammoniumconcentratie in de toplaag van de bodem

Figuur 11.

Ammoniumconcentratie in

de bodem (0-5 cm) in �mol

kg-1 droge bodem in al of

niet geplagde vergraste

natte heide in Leemputten

(Gelderland) (boven) en in

Havelte-Oost (onder). 
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na plaggen duurt veelal anderhalf tot twee jaar. Van verschillende plantensoorten

die kenmerkend zijn voor soortenrijke natte heiden en heischrale graslanden is

vastgesteld dat dergelijke ammoniumconcentraties toxisch zijn, vooral in combi-

natie met lage bodem pH (Fig. 12) (De Graaf et al., 1998a; Lucassen et al., 2003).

Vooral de groep planten die kenmerkend is voor zwak gebufferde omstandighe-

den in natte heischrale milieus (groep 2 & 3 in Bobbink et al., 1998a) is erg gevoe-

lig voor ammoniumtoxiciteit, maar ook in groep 1 met zuurresistente planten-

soorten (o.a Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) en Moeraswolfsklauw

(Lycopodiella inundata) komen gevoelige soorten voor (Dorland, 2004).

Gedurende de periode met hoge ammoniumconcentraties is de bodemchemie

weinig geschikt voor kieming en zeker niet voor definitieve vestiging van bedreig-

de plantensoorten uit soortenrijke natte heischrale milieus, terwijl de meer alge-

mene soorten, zoals de al eerder genoemde Pijpenstrootje en Gewone dopheide,

maar ook Knolrus en Riet (Phragmites australis), uitstekend bestand zijn tegen

deze condities. Het gevolg is een soortenarme natte heidevegetatie waarin vrijwel

alle doelsoorten ontbreken. Dit alles is er waarschijnlijk de oorzaak van dat in zure

natte heiden na plaggen rond restpopulaties van Klokjesgentiaan in Overijssel

vaak in het begin wel veel kiemplantjes worden aangetroffen, maar dat er toch

vaak heel weinig definitieve vestiging plaatsvindt (mond. meded. L. van Tweel). 

Het kan daarom raadzaam zijn om naast kleinschalig plaggen ook extra beheers-

maatregelen uit te voeren die met name rond restpopulaties de extreme ophoping

van ammonium kunnen voorkomen of verlagen. De eerste resultaten van het

bekalken van geplagde natte heiden laten een veel geringere toename van ammo-

nium zien, een hogere bodem-pH en nitraat als dominante stikstofvorm (Dorland

et al., 2003b). Ook op de geplagde oevers van de Bergvennen, bijvoorbeeld rond

Figuur 12. 

Overleving van Spaanse rui-

ter (Cirsium dissectum) op

heidegrond (na plaggen) bij

verschillende concentraties

toegevoegd ammonium

(�mol l-1 ). Lijnen met de

zelfde letter zijn niet signifi-

cant verschillend.
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het Eilandven, die nu onder invloed zijn gekomen van licht gebufferd water, doen

veel van de doelsoorten (o.a. Klokjesgentiaan) het nu opeens erg goed. Bekalking

of een andere manier van het verhogen van de buffercapaciteit lijkt dus een goede

aanvulling te zijn van (kleinschalig) plaggen om het succes van EGM met betrek-

king tot vestiging van doelsoorten in soortenrijke natte heiden en heischrale gras-

landen te verhogen!

Op weg naar integraal herstel: 
bekalking van het inzijggebied

Maatregelen die zich richten op herstel van de oorspronkelijke hydrologie van

natte heiden en heischrale graslanden kunnen worden belemmerd door de aan-

wezigheid van verzuurde bodems of verzuurd lokaal kwel- of grondwater. In deze

gevallen treedt er geen herstel op van de bodemcondities en keren soorten die

kenmerkend zijn voor meer gebufferde bodems niet terug. Bekalking van de inzijg-

gebieden (ook wel “catchment liming” genoemd) kan in deze gevallen een uit-

komst zijn. Bij deze maatregel worden, liefst geplagde, hooggelegen delen van het

terrein bekalkt. Onder invloed van regenwater en de zure bodem lost de kalk gelei-

delijk op en komen calcium- en bicarbonaat-ionen in het grondwater terecht. De

opgeloste ionen kunnen vervolgens door uitwisselingsprocessen met de bodem

de buffercapaciteit en pH van de bodem verhogen. Deze effecten vinden niet

alleen plaats op de plek waar de kalk is uitgestrooid, maar ook in de lagergelegen

terreindelen en in de vennen. Dit komt doordat de opgeloste ionen via het grond-

water en via afstromend (regen)water worden vervoerd (Fig. 13). 

Figuur 13. 

Schematisch overzicht van

bekalking van het inzijgge-

bied. De pijlen stellen de

(oppervlakkige) waterstro-

men voor.  
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Het uiteindelijke doel van bekalking van het inzijggebied is dan ook het integrale

herstel van de bodemchemie en buffercapaciteit van zowel de voorheen zeer zwak

gebufferde vennen als de eromheen gelegen natte heiden of heischrale graslan-

den.

Eind 1997 is op experimentele schaal gestart met het bekalken van de inzijggebie-

den van twee natte heide/ven complexen: de Schaopedobbe in Friesland en de

Bieze op de Veluwe. Aangezien beide terreinen al sinds 1990 dienen als OBN-refe-

rentiegebied, waren voldoende gegevens beschikbaar over de chemische samen-

stelling van de bodem en van het venwater (De Graaf et al., 1994; Brouwer et al.,

1996; Bobbink et al., 1996). Daarnaast waren ook de belangrijkste (lokale) grond-

waterstromen in deze terreinen bekend. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het

succesvol kunnen toepassen van deze herstelmaatregel. Na de eerdere herstel-

werkzaamheden in 1990 (afvoer van de organische toplaag door plaggen en ver-

wijdering van het sediment) ontwikkelde zich in beide terreinen een relatief soor-

tenrijke natte-heidevegetatie, maar soorten van minder zure omstandigheden ble-

ven weg. Ook het venwater bleef zuur en met name in de Bieze waren Knolrus

(Juncus bulbosus) en veenmos dominant aanwezig en vond na een aanvankelijk

herstel van een kenmerkende waterplantenvegetatie uit een zeer zwak gebufferd

milieu weer een achteruitgang plaats. In beide terreinen zijn de hoger gelegen

delen bekalkt. De afstand van de rand van de bekalkte gebieden tot aan het ven

was ca. 10 m in de Schaopedobbe, terwijl deze afstand in de Bieze gemiddeld gro-

ter was (15 – 50 m). De hoeveelheden kalk die zijn uitgestrooid varieerden tussen

2,3 en 6,25 ton ha-1. Voor verdere details over opzet en alle resultaten, zie Brouwer

et al. (2000) en Dorland et al. (2000 & 2004). 

Voor het bekalken lagen de pH-waarden in de bodem beneden de 4,5 zoals ken-

merkend is voor verzuurde heiden. Na het bekalken van het inzijggebied steeg de

waarde tot 5,0 – 5,5 (Fig. 14a). Deze positieve effecten op de pH waren 5 jaar na

het toedienen van de kalk nog steeds zichtbaar, hoewel de waarden wel enigszins

een dalende trend lieten zien. Ook de hoeveelheid basische kationen (Ca + Mg +

K) nam sterk toe na bekalking, wat voornamelijk was toe te schrijven aan een stij-

ging van de calciumconcentratie (Fig. 14b). Opmerkelijk hierbij was dat niet alleen

de pH en concentratie basische kationen van de delen die direct bekalkt waren

aanzienlijk stegen, maar juist ook van de lager gelegen terreindelen. Het ver-

wachte horizontale transport van met calcium verrijkt grondwater bleek inderdaad

een belangrijke rol te spelen. Andere (positieve!) chemische veranderingen in de

bodem waren de daling van de Al/Ca ratio en totale concentratie mineraal N. 

Het effect van bekalking van het inzijggebied op de waterkwaliteit van de vennen

is zeer opmerkelijk. Vanwege de toestroom van met calcium en bicarbonaat ver-

rijkt (grond)water, stegen zowel de pH als de buffercapaciteit (alkaliniteit) 
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(Fig. 15). De pH steeg in beide terreinen van waarden tussen 4-4,5 naar waarden

van iets boven de 5. De buffercapaciteit nam toe van ca. 20 naar ca. 90 �eq l-1,

waarden die kenmerkend zijn voor zeer zwak gebufferde wateren (Brouwer et al.,

1996). De termijn waarop deze reacties zichtbaar waren, was duidelijk afhankelijk

van de afstand tussen de bekalkte delen en het venwater. Zo was de pH-stijging in

de Schaopedobbe, waar de afstand tot het ven het kleinst was (10 – 20 m), al na

enkele maanden aantoonbaar, terwijl er in de Bieze (40-90 m) een jaar voor nodig

was. Bovendien daalde de koolzuurconcentratie als gevolg van de pH-stijging.

Figuur 14. 

Verloop van A) de pH-H2O

en B) de hoeveelheid uitwis-

selbare basische kationen

(Ca+K+Mg) (mmol kg-1 droge

grond) in de heidebodems

van hoog (bekalkt) tot net

bij de waterlijn (laag) van de

Schaopedobbe, juist voor en

na bekalking van het inzijg-

gebied. 
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Al deze veranderingen leidden tot

bodemcondities die gunstig zijn

voor de groei en bloei van plan-

tensoorten van zeer zwak ge-

bufferde standplaatsen. Tot nu

toe is er echter nog geen hervesti-

ging van verdwenen bedreigde

plantensoorten in de herstelde

natte heide gevonden. Wel is

recent (na 2001) gevonden dat 

de aantallen van onder meer 

Klokjesgentiaan en Moeraswolfs-

klauw flink aan het toenemen

zijn. Aangezien veranderingen in

de plantensamenstelling in voed-

selarme systemen meestal lang-

zaam verlopen, is de verwachting

dat in de komende jaren een

terugkeer van meer bedreigde

plantensoorten zal worden ge-

vonden. In tegenstelling tot de

natte heidevegetatie waar veran-

deringen tot nu toe gering zijn,

liet de watervegetatie wel duide-

lijke veranderingen zien. Vanaf

1999 werd in de vennen of poel-

tjes van beide terreinen een aan-

zienlijke vermindering van de

veenmos- en Knolrusgroei geme-

ten, terwijl Vlottende bies

(Eleogiton fluitans) en Duizend-

knoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius) zich juist sterk hadden uitge-

breid en nu in grote aantallen en op veel plaatsen worden aangetroffen (Fig. 16). 

Concluderend kan worden gesteld dat bekalking van het inzijggebied als maatre-

gel op landschapsschaal positieve effecten heeft op zowel de bodemchemie van

de natte heide als op de waterchemie van de vennen. Niet alleen de pH, maar ook

de buffercapaciteit stijgt en de voorheen zeer zwakgebufferde condities kunnen

door deze manier van bekalking worden hersteld. De vegetatie van de vennetjes

herstelde snel, terwijl dat proces in de natte heide wat trager maar wel positief

lijkt te verlopen. Deze resultaten zijn in 2002 voor EC-LNV aanleiding geweest

bekalking van het inzijggebied op te waarderen van een experimentele maatregel

tot proefmaatregel. In de toekomst kan deze beheersmaatregel wellicht worden

Figuur 15. 

Verloop van de pH (boven)

en de buffercapaciteit (alka-

liniteit �eq l-1; onder) van de

waterlaag van het Bieze-ven

en de Schaopedobbe voor en

na bekalking van het inzijg-

gebied in het najaar van

1997.
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opgeschaald en worden toegepast voor het herstel van grotere landschapscom-

plexen met zeer zwakgebufferde, verzuringsgevoelige vennen en hun begeleiden-

de natte heidevegetaties.

Duurzaamheid van EGM in het heidelandschap

Zwakgebufferde en zeer zwakgebufferde wateren

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw, of net in het begin van de jaren negentig,

zijn veel, toen vaak experimentele, maatregelen voor het eerst uitgevoerd in het

heidelandschap. In het begin waren de EGM vooral gericht tegen verzuring en ver-

mesting, later ook tegen verdroging. Nu, zo’n 10-15 jaar later is het dan ook een

goed moment om aandacht te besteden aan de duurzaamheid van de EGM in het

heidelandschap betreffende abiotiek en vegetatie. 

Al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn er (zelfs pre-EGM) herstelmaatre-

gelen uitgevoerd tegen aantasting van zwakgebufferde wateren in het Pleistocene

deel van Nederland. Een aantal zwak gebufferde wateren (niet verzuurd) bleek

aangetast door inlaat van fosfaatrijk water of door te veel aanvoer van kalkrijk

en/of sulfaatrijk water. Zo zijn in het Brabantse Beuven herstelmaatregelen (afslui-

ten toevoer, slibverwijdering, inlaat voorgereinigd oppervlaktewater) al uitge-

voerd in 1985-’86, en in de Banen (Limburg) is de toestroom van Maaswater afge-

sloten in 1987 en is het sediment, met uitsparing van oude veenresten, verwijderd

in de winter van 1991-’92. Het lange termijn verloop van de fosfaatconcentratie in

de waterlaag van deze twee uitgestrekte zwak gebufferde wateren is gegeven in

figuur 17. Hierin is goed te zien dat na uitvoering van de herstelmaatregelen de

fosfaatconcentratie in het water veel lager is geworden en dat daarna deze con-

centratie ook steeds (> 10 jaar) voldoende laag is gebleven om helder water te

Figuur 16. 

Beeld van een verzuurd

poeltje (links) met Knolrus

(Juncus bulbosus) en

Waterveenmos (Sphagnum

cuspidatum) voor bekalking

van het inzijggebied en ca.

3,5 jaar er na (rechts) met

veel Vlottende bies

(Eleogiton fluitans) en

Duizendknoopfonteinkruid

(Potamogeton

polygonifolius) (Bieze;

foto’s: R. Bobbink & E.

Dorland). Deze laatste vege-

tatie kwam eerst nog maar

in 5% van de poeltjes voor

en na “catchment liming” in

ca. 60% van de poeltjes!
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houden, en er zeker geen nieuwe vermesting met fosfaat is opgetreden. De meest

recente gegevens uit de 21ste eeuw laten zien dat dat nog steeds het geval is; een

stabiele, niet-vermestte zwakgebufferde waterlaag is nu al 10-17 jaar aanwezig!  

Ook de ontwikkeling van de vegetatie is zeker in vrijwel alle situaties waarin het

herstel specifiek is toegesneden op de gedegradeerde situatie, als duurzaam te

beschouwen. Veelal is over grote oppervlakte van de onderzochte wateren in refe-

rentieterreinen een doelvegetatie van kenmerkende waterplanten binnen enkele

jaren tot ontwikkeling gekomen en tot op heden aanwezig gebleven. Het zou te

ver voeren om de vegetatiebeschrijving van alle referentieterreinen hier te bespre-

ken, maar een overzicht van Rode-Lijst soorten die in 2001 nog uitgebreid aanwe-

zig waren in een viertal, zwak gebufferde wateren (niet verzuurd of niet-verzu-

ringsgevoelig) is gegeven in tabel 2. Dit maakt duidelijk dat in deze terreintypen

OBN heeft geleid tot een duurzaam herstel dat naar verwachting nog vele jaren zal

standhouden, zeker nu directe vermesting via het oppervlaktewater is uitgesloten.

Figuur 17.

Fosfaatbeschikbaarheid

(�mol l-1 reactief fosfaat) in

het water van de Banen en

het Beuven. De pijlen geven

het moment van de maat-

regelen aan: afsluiting van

gebiedsvreemd water (eerste

pijl) en opschonen (tweede

pijl) in de Banen, en afslui-

ten toevoer (eerste pijl) en

slibverwijdering (tweede

pijl) in het Beuven (met

inlaat voorgereinigd water,

indien nodig). 
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Over de duurzaamheid van de bestrijding van verzuring is op dit moment nog niet

alles te zeggen. Doordat de meeste maatregelen in de jaren 1994–‘98 zijn uitge-

voerd, is niet duidelijk of het herstel van verzuurde situaties langer dan 6-8 jaar is.

Wel zijn er sterke aanwijzingen dat ook deze herstelmaatregelen als duurzaam te

typeren zijn. Zo is steeds minder (frequent) inlaatwater nodig om de buffercapaci-

teit in het gerestaureerde Beuven op peil te houden, iets wat ook al bij de restau-

ratie van de Bergvennen aan het optreden is. Dit heeft in verzuurde vennen te

maken met het opladen van de buffercapaciteit van de waterbodem, maar ook met

afname van de verzurende atmosferische depositie. Zo is de toevoer van poten-

tieel zuur in Nederland in de periode 1980 tot 2000 gemiddeld met 55-60% gere-

duceerd, vooral door een sterke daling van de emissies van SOx in binnen- en bui-

tenland (Hammingh, 2002). Door deze, zeer noodzakelijke, brongerichte maatre-

gelen is de duurzaamheid van EGM in (zeer) zwak gebufferde wateren als groot te

beschouwen, en is waarschijnlijk te verwachten dat in de meeste herstelde terrei-

nen van dit type herhaling van de maatregel in de nabije toekomst niet nodig is.

Echter, deze aanzienlijke vermindering van atmosferische depositie betekent nog

niet dat de vegetatie van (zeer) zwak gebufferde wateren spontaan herstelt. Door

de langdurige atmosferische depositie is een laag organisch sediment opgehoopt

Tabel 2. 

Voorkomen van Rode-Lijst

soorten in “oude” EGM-pro-

jecten in 2001. Soort in cur-

sief: inmiddels niet meer op

Rode Lijst. ? = waarschijnlijk

wel aanwezig.
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op de oorspronkelijk minerale waterbodems van deze wateren. Daardoor blijft

éénmalig herstel van de abiotische randvoorwaarden noodzakelijk! Door dit alles

is herstel op dit moment echter wel zeer kansrijk en duurzaam!

Droge en natte heiden en heischrale graslanden

Ook over de duurzaamheid van de maatregelen in voorheen soortenrijke droge en

natte heiden en heischrale graslanden is nu iets te zeggen, aangezien in de perio-

de 2001 – 2002 onderzoek is uitgevoerd naar de langetermijneffecten van OBN in

de oorspronkelijke referentieterreinen (De Graaf et al., 2004). De voorlopige con-

clusies van dit onderzoek bevestigen heel duidelijk de trends zoals beschreven in

het vorige symposiumboek en in de tweede paragraaf van dit verhaal. Opmerkelijk

is dat in alle terreinen waar bekalkt (of beleemd) is of hydrologische maatregelen

zijn uitgevoerd, de pH van de bodem en de hoeveelheid uitwisselbare basische

kationen (‘basenbezetting’) na 10-12 jaar nog steeds hoger zijn dan in de alleen

geplagde situaties in hetzelfde terrein, hoewel er in met name de droge heischra-

le graslanden wel een dalende trend in deze parameters is waar te nemen. In

figuur 18 is een voorbeeld van deze langetermijn monitoring voor een droog en

een nat heischraalland gegeven. Hierin is te zien dat door bekalking met dolokal

of mergel in de Schaopedobbe de pH duidelijk gedurende de hele meetperiode

hoger is dan in de ongeplagde proefvelden. Na alleen plaggen is de pH wat ver-

hoogd, waarschijnlijk door de verwijdering van de wat zuurdere stooisellaag, maar

aan het eind van de monitoringsperiode is de pH weer gelijk aan de onbehandel-

de controle. In het Verbrande bos in Staverden is te zien dat door het plaggen en

de hydrologische maatregelen (afsluiten drainage en opstuwen kwelwater) een

mozaïek van bodemomstandigheden is ontstaan: in de droge inzijgzone blijft de

bodem pH min of meer stabiel rond de 4,2-4,3 en lijkt in 2001 iets hoger uit te

komen, mogelijk door de relatief hoge grondwaterstanden in de laatste jaren. In

de delen van het terrein waar kwelinvloed is of inundatie van het slootwater, blijft

de pH duidelijk hoog (pH > 5,0) en lijkt ook in de tijd geleidelijk iets toe te nemen.

De maatregel, uitgevoerd in de winter van 1989 – ’90, is wat dit betreft dus zeker

als duurzaam te beschouwen en herhaling is niet aan de orde.

Over het algemeen wijkt de richting van de recente ontwikkeling (1996 – 2001) van

de vegetatie niet af van de ontwikkeling zoals die tot in 1996 werd waargenomen

na EGM in de verschillende terreintypen (Bobbink et al., 1998a). De verschillen in

vegetatiesamenstelling tussen de onderzochte herstelmaatregelen zijn duidelijker

geworden, vergeleken met de situatie in 1996; er zijn bijna overal na 10-12 jaar

gesloten, “rijpe” droge en natte heidevegetaties en heischrale graslanden ont-

staan. Vrijwel alle kenmerkende soorten van soortenrijke heide die in 1996 werden

aangetroffen, hebben zich tot 2002 kunnen handhaven. Op veel plaatsen is er zelfs

sprake van sterke uitbreiding in aantal individuen van deze doelsoorten. Zo zijn op

verscheidene locaties weer echte ”pareltjes” in diversiteit van het heidelandschap
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ontstaan, vooral in niet verzuurde situaties of door combinatie van plaggen en

antiverzuringsmaatregelen (Fig. 19)! Zo werd op een plagplaats in Havelte-Oost

een aantal nieuwe karakteristieke heischrale soorten aangetroffen, waaronder

Liggende vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) en Heidekartelblad (Pedicularis syl-

vatica). Echter, soorten die uit het betreffende gebied verdwenen waren voor uit-

voering van EGM, zijn helaas ook in 2001 nog steeds afwezig, en ondanks ade-

quaat herstelde abiotiek niet teruggekeerd. Dit benadrukt nog eens het potentië-

le belang van herintroductie en het belang van het behouden en vitaliseren van

restpopulaties. De kenmerkende soorten uit zure heiden, zoals ondermeer

Struikheide (Calluna vulgaris) en Gewone dopheide (Erica tetralix), hebben zich

overal kunnen handhaven, dan wel sterk kunnen uitbreiden. Vergrassing is opval-

lend genoeg (maar zie later) vrijwel nergens opgetreden. Een opvallend resultaat

in een drietal droge heischrale terreinen is de verschuiving van heischraal terrein

Figuur 18. 

Verloop van de bodem 

pH-H20 in de verschillende

zones (kwel/inundatie of

inzijg) na plaggen en 

hydrologische ingreep in 

het Verbrande Bos bij

Staverden en in al of niet

bekalkte heidevelden na

plaggen en in de onge-

plagde situatie in de

Schaopedobbe. Beide 

projecten zijn uitgevoerd 

in de winter van 1989-’90.
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naar een door Struikheide gedomineerde droge

heide op geplagde stukken. Dit bleek het gevolg te

zijn van het achter-wege blijven van het kenmerken-

de 1-2 jaarlijkse maaibeheer. Op de ongeplagde hei-

schrale proef-velden, die wel jaarlijks zijn gemaaid,

hebben geen spectaculaire verschuivingen in de

vegetatie plaatsgevonden. 

Opmerkelijk is nog dat op de Borkeld twee kiem-

planten van de Jeneverbes (Juniperus communis) zijn

aangetroffen: één net in een in 1989 geplagde situ-

atie, ver buiten het oude jeneverbesveld, en één er

net buiten. De laatste jaren wordt er vaker melding

gemaakt van kieming en vestiging van Jeneverbes-sen in het heidelandschap, ter-

wijl dat in de decennia daarvoor nauwelijks meer gebeurde. Dit is vermoedelijk

ook een aanwijzing dat de verzurende depositie in het heidelandschap steeds min-

der negatieve invloed lijkt te hebben. 

Belang van brongerichte maatregelen

Tenslotte is het hier gepast om iets te zeggen over het belang van brongerichte

maatregelen voor het herstel van het heidelandschap. Uit de gegevens van 18

referentiesituaties in het Nederlandse heidelandschap komt zonneklaar naar

voren dat in periode van 1990 tot in 2001 er vrijwel nergens een dalende trend

in de bodem-pH en in de bezetting met basische kationen is vastgesteld (De

Graaf et al., 2004) (Fig. 20). In alle zes ongeplagde referenties (droge zure heide

& heischraal) is nergens een daling van de pH in deze periode gevonden, noch

in de bestudeerde natte terreinen met of zonder herstelbeheer. In veel gevallen

werd zelfs een lichte stijging in bodem-pH (ca. 5%) gevonden! Alleen in twee

terreindelen van de Schaopedobbe en een klein percentage van Havelte-Oost is

na plaggen een dalende trend (5 –10%) in pH over de meetperiode gevonden. Dit

is een duidelijk indicatie dat de sterke reductie in verzurende depositie (55 –

60%) in de periode 1980 tot 2000 (Hammingh, 2002) nu ook echt vruchten begint

af te werpen in de praktijk en de heraantasting van herstelde terreinen signifi-

cant lager is dan in de jaren tachtig, toen de noodzaak van EGM zeer nijpend

was. De daling in verzurende depositie wordt vooral veroorzaakt door de sterke

daling (80%) in de emissies van zwavel, maar ook het ammoniakbeleid lijkt vanaf

midden negentiger jaren van de vorige eeuw te gaan werken!  Gemiddeld over

Nederland is de stikstofdepositie in de periode 1990-2001 met ca. 20-25%

gedaald (Hammingh, 2002), hoewel er lokaal in de concentratiegebieden ook

wel reducties van 40% zijn aangetoond (Boxman, 2002). Dit lijkt ook zijn effect

te hebben in het heidelandschap: de hervergrassing 10-12 jaar na plaggen is

opmerkelijk laag, en ook zijn de niveau’s van beschikbaar-stikstof in de bodem

Figuur 19. 

Een overzicht van een voch-

tig heischraal grasland met

veel Blauwe knoop (Succisa

pratensis), zoals in Havelte-

Oost tot ontwikkeling is

gekomen na plaggen in 1990

van een vergraste, maar niet

verzuurde situatie (foto R.

Bobbink). De vegetatie is nu

soortenrijk, met 46 soorten

(18 x 5 m), inclusief 6 Rode-

Lijst soorten.
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tien jaar na plaggen nog opvallend laag, alhoewel om dit goed te kwantificeren

eigenlijk de mineralisatiesnelheid zou moeten worden vergeleken. Maar verge-

leken met bodemdata uit de jaren tachtig zijn de waarden zeker laag te noemen.

Concluderend kan gesteld worden dat de brongerichte maatregelen van de laat-

ste twee decennia nu duidelijk vruchten beginnen af te werpen en de duur-

zaamheid van succesvol herstelbeheer hierdoor aanzienlijk verhoogd is. Dit

betekent overigens niet dat herstelmaatregelen in de toekomst niet meer nood-

zakelijk zijn. Het herstel van de buffercapaciteit in verzuurde systemen gaat

zeker niet vanzelf, terwijl ook de in het heidelandschap geaccumuleerde hoe-

veelheid stikstof niet zo maar verdwijnt.    

Figuur 20. 

Verloop van de pH-H2O in de

bodem van 1990 tot in 2001

in 5 geplagde EGM terreinen

met droge heide en 3 droge,

ongeplagde heischrale gras-

landen. De toename van de

pH in het Holtherzand wordt

waarschijnlijk veroorzaakt

doordat het terrein (voor het

eerst sinds vele jaren) 2-3

maanden geïnundeerd is

geweest.
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Slotopmerkingen

Oplossingen van knelpunten

De effectiviteit van effectgerichte maatregelen (EGM) in het Nederlandse heide-

landschap staat centraal in deze bijdrage. Zowel zwak tot zeer zwak gebufferde

wateren, als droge en natte (voorheen) soortenrijke heischrale milieus zijn aan

bod gekomen, waarbij is voortgebouwd op de kennis van het EGM/OBN-onder-

zoek uit de periode 1989–‘96. Geconcludeerd kan worden dat voor de meeste knel-

punten in het herstelbeheer zo langzamerhand een oplossing is gevonden. Een

combinatie van maatregelen is vaak noodzakelijk en het meest succesvol geble-

ken. Zo is de bestrijding van (her)verzuring na verwijdering van het slib in (zeer)

zwak gebufferde wateren uitstekend te controleren met de inlaat van gebufferd

(grond)water. De heldere, zwak gebufferde waterlaag en de rijkdom aan kenmer-

kende waterplantenvegetaties zijn op deze wijze goed herstellen. Ook in terrestri-

sche delen van het heidelandschap zijn veelal gecombineerde ingrepen vereist,

zoals kleinschalig plaggen en bekalken in droge omstandigheden, of gecombi-

neerd met hydrologische maatregelen in natte systemen. 

In droge heischrale graslanden en voorheen soortenrijke heide, en soms ook in

natte situaties, blijft de terugkeer van bedreigde soorten een groot probleem.

Herintroductie-experimenten hebben aangetoond dat na adequate EGM de

bodem veelal geschikt is voor hervestiging, maar dat de soorten niet terug kunnen

komen door afwezigheid van een langlevende zaadvoorraad en het geringe ver-

breidingsvermogen van de meeste soorten in het te gefragmenteerde Nederlandse

landschap. Kortom, het lijkt nu tijd om naast abiotisch herstel, ook de mogelijk-

heid van herintroductie (onder randvoorwaarden!) als optie voor EGM te gaan

overwegen, iets wat buiten Nederland meestal geen discussie meer is. 

Bekalking van het inzijggebied is een nieuwe en kansrijke herstelmaatregel geble-

ken om op landschapsschaal de negatieve gevolgen van verzuring in zowel natte

heide als zeer zwak gebufferde heidevennen te bestrijden. De bodem en het water

zijn na 1-3 jaar weer op het oude bufferniveau en de kenmerkende vegetatie

begint zich goed uit te breiden. Zeer verheugend is verder dat de duurzaamheid

van EGM steeds groter wordt. Na 10-15 jaar is de abiotiek in zowel natte als droge

delen nog steeds duidelijk verbeterd, en ook zijn meer “volledige” gemeenschap-

pen ontstaan. Vergeleken met 5-6 jaar na EGM zijn de populaties van de bedreig-

de plantensoorten in vrijwel alle situaties groter geworden. Dit komt mede door-

dat de brongerichte maatregelen tegen verzuring (55-60% reductie) en vermesting

(20–30% reductie) steeds meer vruchten beginnen af te werpen, iets wat vooral

goed is waar te nemen in sitiuaties waar eerst de erfenis van de laatste decennia

is verwijderd of teruggedraaid. 
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Toekomst

Uiteraard is zeker niet alles “optimaal” in het Pleistocene heidelandschap, al is met

inzet van EGM op de juiste plaats én wijze veel te bereiken voor abiotiek en plan-

tenwereld. Vaak lijkt de fauna mee te profiteren van kleinschalig en adequaat her-

stelbeheer, zeker vergeleken met de ernstig verzuurde en/of vermeste uitgangssi-

tuaties. Echter, het verdient zeker aanbeveling om in de nabije toekomst op syste-

matische wijze aandacht te besteden aan de effecten van EGM, maar ook meer

regulier beheer, op de eens zo kenmerkende heidefauna (met name insecten). Een

inhaalslag wat betreft fauna is zeker noodzakelijk!

In deze bijdrage is verder niet ingegaan op (mogelijke) problemen bij het regulie-

re beheer van soortenarme, zure droge heide, inclusief het plaggen van deze,

veelal uitgestrekte delen van het heidelandschap. Het herstellen of handhaven van

structuurrijke heide, ondermeer van groot belang voor de fauna, lijkt daarbij niet

altijd te lukken. Een landelijke studie naar het al of niet succesvol beheren van

deze situaties lijkt zeker weer eens op zijn plaats. De vorige vond al meer dan 15

jaar geleden plaats (Anoniem, 1988)! Ook is tot nu toe (te) weinig aandacht

besteed aan het herstel van de (voorheen) korstmosrijke begroeiingen (droge

heide, stuifzand) in het heidelandschap. De trends in biodiversiteit van deze groep

van organismen zijn tot nu toe zeker niet positief (Aptroot & Van Herk, 2001). Ook

voor mossen, en met name levermossen, uit meer natte heischrale milieus is meer

aandacht nodig. Het lijkt daarom raadzaam om in de nabije toekomst binnen OBN

aandacht te gaan besteden over het wel of niet terugkeren van (korst)mossen in

droge ecosystemen (duinen – heide – kalkgraslanden), en wel op een deskundi-

genteams-overstijgende wijze! Oorspronkelijk is het EGM-programma opgezet

voor groepen van meer of minder gelijksoortige ecosystemen, zoals zwak

gebufferde oppervlaktewateren of droge duinen (met nu acht deskundigenteams).

De tijd is nu rijp om, naast maatwerk voor specifieke situaties, ook OBN op een

meer geïntegreerde wijze voor “hele” landschappen te gaan opzetten, waarbij de

maatregelen in de verschillende onderdelen van het landschap in elkaar’s context

worden aangepast, c.q. uitgevoerd. 

In 1988 werd al gesteld dat de heide toekomst had. In onze ogen is het nu ook

mogelijk dat naast paars, steeds meer andere kleuren aanwezig zijn in het heide-

landschap, zeker door de sterk verbeterende situatie betreffende verzurende depo-

sitie, al is op veel plaatsen nog EGM noodzakelijk om de negatieve gevolgen één-

malig te verwijderen. Kortom, het wordt weer steeds bonter op de hei! 
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Aandachtspunten bij herstelmaatregelen 
in het heidelandschap

• In van nature zure heidevennen die verder verzuurd zijn, kan beter geen her-

stelbeheer worden uitgevoerd, uitgezonderd lokaal een lichte bekalking voor

het op peil houden van populaties van bedreigde amfibieën. De soortenrijke

waterplantenvegetatie van gedegradeerde, zwak gebufferde wateren, die

niet gevoelig zijn voor (her)verzuring, bleek daarentegen wel goed en duur-

zaam te herstellen door het verwijderen van de sliblaag en het plaggen en

vrijstellen van de oevers.

• Verwijdering van de sliblaag gevolgd door gedoseerde inlaat van kalkrijk,

voedselarm (grond)water is een effectieve én noodzakelijke manier om de

abiotiek en kenmerkende waterplantenflora te herstellen in al verzuurde of

verzuringsgevoelige zwak gebufferde wateren. Om een juiste dosering van de

waterinlaat te bereiken, is in de eerste jaren altijd enige monitoring van de pH

en buffercapaciteit van de waterlaag nodig.

• Rond de oevers van zeer zwak gebufferde heidevennen waren vaak soorten-

rijke natte heiden aanwezig. Volledig herstel van dit vegetatiecomplex was

moeilijk, wanneer de locale kwelstroom verzuurd was. Bekalking van het (bij

voorkeur geplagde) inzijggebied is een goede maatregel gebleken om (zeer)

zwak gebufferde omstandigheden in zowel het venwater als in de natte hei-

debodem te herstellen. Kenmerkende waterplanten keerden snel  terug, ter-

wijl ook de natte heidevegetatie positief beïnvloed werd.

• In voorheen soortenrijke natte heiden en natte heischrale graslanden leidt

kleinschalig plaggen in combinatie met hydrologische maatregelen tot

verbetering van de bodemchemie en tot (gedeeltelijk) herstel van de soor-

tenrijke vegetatie. Het succes van deze maatregel wordt sterk bepaald door

mogelijkheden om de toestroom en het vasthouden van zwak tot matig

gebufferd, lokaal (kwel)water te vergroten en door de aanwezigheid van

restpopulaties. In verzuurde, voorheen soortenrijke natte heiden, waar

hydrologische maatregelen niet mogelijk zijn, is bekalking direct na klein-

schalig plaggen een goed alternatief!

• Voor het herstel van verzuurde droge heischrale graslanden en voorheen

soortenrijke droge heidevegetaties is kleinschalig plaggen in combinatie met

bekalking een effectieve maatregel om de abiotiek te herstellen. 

Relictpopulaties van doelsoorten dienen nooit weg geplagd te worden! 

Doelsoorten die al enige tijd uit de natuurterreinen waren verdwenen, keer-

den echter nauwelijks terug, ook niet na 10-12 jaar.
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• De afwezigheid van kiemkrachtige zaden in de bodem en het ontbreken van

goede verbreidingsmogelijkheden in het gefragmenteerde landschap belem-

meren de hervestiging van veel doelsoorten in gedegradeerde heischrale

milieus. Herintroductie van deze soorten (bijvoorbeeld door het  inbrengen

van plagsel uit soortenrijke heideterreinen of uitzaaien) is een mogelijkheid

om deze soorten terug te krijgen. Wel is het noodzakelijk de bodemchemie

voldoende te herstellen, voordat herintroductie plaatsvindt. 

Bovendien zal herintroductie altijd moeten worden vergezeld van monito-

ring en optimaal vervolgbeheer om zo ook het voortbestaan van de popula-

tie op lange termijn mogelijk te maken. 

• Aanbevolen wordt om in de toekomst bij OBN in het heidelandschap meer

aandacht te besteden aan de heidefauna, het herstel van stuifzand, het al of

niet terugkomen van kenmerkende (korst)mossen en het landschapsperspec-

tief.

Dankwoord

Bij deze willen wij collega’s en studenten van de afdeling Aquatische Oecologie en

Milieubiologie (Katholieke Universiteit Nijmegen) en de leerstoelgroep

Landschapsecologie (Universiteit Utrecht) bedanken die hebben mee geholpen of

bijgedragen aan het onderzoek naar de effectiviteit van herstelmaatregelen in het

heidelandschap. Ook de discussies met de leden van twee OBN-deskundigenteams

(Zwak gebufferde wateren & Droge en vochtige schraallanden) zijn bijzonder nut-

tig geweest bij de opzet en uitwerking van deze bijdrage. Uiteraard was dit alle-

maal niet mogelijk geweest zonder de mogelijkheid “op locatie” te mogen werken

in natuurterreinen van de volgende organisaties: Staatsbosbeheer, de Vereniging

tot Behoud van Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen (it Fryske Gea,

het Drentse Landschap, Landschap Overijssel, het Geldersch Landschap, het

Brabants Landschap en het Limburgs Landschap), DGW&T, gemeente Ermelo en

een enkele privé-eigenaar. De uitstekende contacten en stimulerende samenwer-

king met vele mensen uit deze organisaties zijn van groot belang geweest bij de

opzet, de uitvoering en de afronding van dit EGM-onderzoek in het kader van het

Overlevingsplan Bos en Natuur. We hopen dat het heidelandschap op een aantal

plaatsen zo niet alleen meer paars of groen blijft!
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Samenvatting

Het hoogveenareaal in Nederland is door turfwinning, boekweitbrandcultuur en

verdroging gedecimeerd en bestaat grotendeels uit ontwaterde en vergraven

hoogveenrestanten, die het karakter van een hoogveensysteem nagenoeg geheel

hebben verloren. In de hoogveenrestanten treedt een ongewenste dominantie op

van Pijpenstrootje, Berk en Slank veenmos. Al decennia lang worden vernattings-

maatregelen uitgevoerd om delen van het sterk gedegradeerde hoogveenland-

schap te herstellen. Hoogveenvorming komt echter op slechts enkele locaties op

gang. Daarom is in het kader van het OBN onderzoek gestart naar de perspectie-

ven voor hoogveenherstel in Nederland. Centrale vragen daarbij zijn of bij de hui-

dige hoge atmosferische stikstofdepositie hoogveenherstel mogelijk is en wat de

randvoorwaarden zijn voor herstel van de karakteristieke flora en fauna.

Uit vele laboratorium- en veldexperimenten is gebleken dat bij de huidige stik-

stofdepositieniveaus hoogveenontwikkeling mogelijk is. Veenmossen worden

echter wel gevoeliger voor infectie met de Veenmosgrauwkopschimmel, die tot

ontkleuring van de veenmossen leidt. De verhoogde beschikbaarheid van nut-

riënten stimuleert de groei van Pijpenstrootje, Berken en andere hogere planten,

wat zorgt voor toename van beschaduwing. Veenmossen worden positief beïn-

vloed door een lichte mate van beschaduwing, maar hebben sterk te lijden van

een te sterke beschaduwing. De verminderde groei van veenmossen leidt dan tot

een lagere stikstofopname, waardoor meer stikstof beschikbaar komt voor de

vaatplanten. Vaatplanten zijn bovendien gemakkelijker afbreekbaar, waardoor de

hierin vastgelegde nutriënten weer sneller vrijkomen in het veen. Op deze manier

ontstaat een terugkoppeling, die leidt tot een nog grotere dominantie van vaat-

planten. Eenmalig maaien of plaggen van de vegetatie kan tot verbetering van de

veenmosgroei leiden. Het verdient wel aanbeveling deze maatregelen gefaseerd

in ruimte en tijd uit te voeren, zodat de aanwezige veenmossen en faunasoorten

in het terrein behouden blijven.

Voor het op gang komen van hoogveenvorming is het van belang dat de boven-

ste veenlaag het vermogen heeft om water vast te houden. Doordat witveen dit

vermogen nog heeft, kan in verdroogde veenrestanten waar nog veel witveen aan

het oppervlak ligt, worden volstaan met een vernatting tot aan het maaiveld. Is in

een veenrestant echter alleen nog zwartveen aanwezig en geen bolster terugge-

stort, dan komt in plassen dieper dan 50 cm vaak geen veenvorming op gang.

Doordat in het sterk gehumificeerde zwartveen te weinig mineralisatie plaats-

vindt, blijven de kooldioxide-concentraties in het water te laag om goede veen-

mosgroei mogelijk te maken. Ook dringt door de vaak sterke kleuring van het

water met humuszuren te weinig licht door in de relatief diepe plassen. De optie

om via opdrijvend restveen (drijftillen) tot veenvorming te komen, werkt bij zwart-

veen niet, omdat de productie van methaan (moerasgas) te gering is om het
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zwartveen drijfvermogen te geven. Onder deze omstandigheden lijkt het plas-

dras vernatten een betere optie. Is in het vergraven veen bolster teruggestort of

is weinig verteerd (veen)plagsel beschikbaar, dan zijn er meer mogelijkheden. Als

het regionale grondwater tot in de veenbasis reikt, waardoor enige buffering

optreedt, gaat de bolster of ingebracht plagsel als gevolg van methaangasvor-

ming opdrijven. Hierdoor ontstaan drijftillen, waarop zich een veenvormende

vegetatie kan vestigen. Is er geen kalkhoudend grondwater meer in de veenbasis,

dan kan een lichte bekalking voor vernatting of het storten van geschikt veen-

substraat de noodzakelijke methaanvorming op gang brengen.

Uit het onderzoek naar de aquatische ongewervelden komt naar voren dat de toe-

name van de beschikbaarheid van nutriënten een stempel heeft gedrukt op de

faunasamenstelling in de Nederlandse hoogveenrestanten. De meeste wateren

die door vernattingsmaatregelen zijn ontstaan, worden wel gekoloniseerd door

een aantal voor hoogvenen karakteristieke faunasoorten. Echter, oude veenput-

ten en greppels die niet aan grootschalige en plotselinge veranderingen onder-

hevig zijn geweest, blijken meer karakteristieke hoogveensoorten en zeldzame

macrofaunasoorten te herbergen. In het herstelbeheer is het dus erg belangrijk

dat maatregelen worden genomen die gericht zijn op behoud en zo mogelijk ver-

sterking van de aanwezige populaties van karakteristieke en zeldzame soorten

binnen de terreinen.

Op basis van de kennis die in het onderzoek is opgedaan, is een stappenplan

opgesteld voor de uitvoering van herstel- en beheersmaatregelen in hoogveen-

restanten. Het belangrijkste onderdeel van het herstelprogramma behelst het

vooronderzoek. Bij de uitvoering van de maatregelen is het verder van belang ‘de

vinger aan de pols te houden’ door middel van een adequate monitoring. Uit het

onderzoek blijkt dat, afhankelijk van de bestaande lokale en regionale situatie van

de terreinen, herstelstrategiën mogelijk zijn, die relatief goede perspectieven bie-

den voor herstel van hoogveenvorming.

Inleiding

Aan het begin van de vorige eeuw bedroeg het hoogveenareaal in Nederland nog

zo’n 90.000 ha. In minder dan een eeuw is dit landschap, dat zich in de loop van

vele duizenden jaren had ontwikkeld, vernietigd door afgraving, boekweitbrand-

cultuur en verdroging. Ondertussen bedraagt het areaal aan ‘hoogveen’ in

Nederland nog circa 3600 ha, waarvan hooguit enkele tientallen ha nog als

‘levend’ hoogveen kunnen worden aangemerkt. De rest bestaat uit ontwaterde en

grotendeels vergraven hoogveenrestanten, die het karakter van een hoogveensys-

teem nagenoeg geheel hebben verloren. In vele hoogveenrestanten en nog leven-

de hoogvenen is tevens sprake van een sterke nivellering van de vegetatie, waar-
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bij een ongewenste dominantie optreedt van Pijpenstrootje (Molinia caerulea),

Berk (Betula) en Slank veenmos (Sphagnum fallax) (Schouten et al., 1998;

Schouwenaars et al., 2002). 

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat het hoogveen in Nederland onder zeer

grote druk staat. Dit is vanwege de zeer bijzondere floristische en faunistische

waarden van dit landschapstype een zorgwekkende situatie. Gelukkig is ondertus-

sen van afgraving van hoogveen (in Nederland) geen sprake meer en wordt ook

volop gepoogd de verdroogde hoogveenrestanten door middel van vernatting te

herstellen (Schouten et al., 1998). Helaas moet echter geconstateerd worden dat

hiermee tot op heden nog maar beperkt succes is geboekt. Dit gebrekkige succes

was voor het Directoraat Natuurbeheer en het Expertisecentrum van het ministerie

van LNV aanleiding om in het kader van de regeling Overlevingsplan Bos & Natuur

(OBN) een subsidie beschikbaar te stellen voor onderzoek naar hoogveenherstel in

Nederland. In de eerste fase van het OBN-onderzoek (1998-2002) heeft de nadruk

gelegen op het herstellen van standplaatscondities van de typische hoogveenvege-

taties, omdat deze, zoals hierna zal worden uiteengezet, de basis vormen voor een

goed functionerend hoogveensysteem. Daarnaast is echter voor het eerst binnen

OBN ook duidelijk aandacht besteed aan de faunacomponent. De resultaten van de

eerste fase van het OBN-hoogveenonderzoek zijn verwerkt tot een eindrapport

(Tomassen et al., 2002). In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de

belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Op basis van de opgedane kennis is een

stappenplan opgesteld voor het uitvoeren van herstelmaatregelen.

Herstel van hoogveensystemen en veenvorming

Belang van het herstel van acrotelmcondities

Een absolute voorwaarde voor het op gang komen van hoogveenvorming is het

herstel van de juiste acrotelmcondities (Joosten, 1995). De acrotelm is de bovenste,

deels levende veenlaag, die doorgaans maximaal 0,5 m dik is. De acrotelm heeft

de zelfregulerende hydrologische eigenschappen die essentieel zijn voor een

levend, veenvormend hoogveen (Ivanov, 1965, 1975; Ingram, 1978, 1983; Hayward

& Clymo 1982; Proctor, 1995). Het doorlaatvermogen van de acrotelm neemt sterk

af met een dalende grondwaterspiegel waardoor in een droge periode de laterale

afvoer (afvoer van neerslagwater via de acrotelm) fors afneemt, terwijl in een

natte periode een neerslagoverschot snel afgevoerd wordt (Ivanov, 1957, geciteerd

door Romanov, 1968; Bay, 1969; Balyasova, 1979; Ivanov, 1981; Verry, 1984). Ook

heeft een acrotelm in vergelijking met het sterker gehumificeerde veen dat eron-
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der ligt (de catotelm) een hogere bergingscoëfficiënt 1, waardoor verdamping en

afvoer minder effect hebben op de grondwaterspiegel (Ivanov, 1981; Van der

Schaaf, 1999; zie ook kader ‘Bergingseigenschappen van veen’). Daarnaast heeft

een levend veenmosdek een regulerende invloed op de verdamping, doordat de

capillaire nalevering van water naar de verdampende veenmoskopjes aanzienlijk

vermindert wanneer het waterniveau in de acrotelm daalt (Ivanov, 1981; Kim &

Verna, 1996; Phersson & Pettersson, 1997; Kellner, 2001).

Door deze hydrologische zelfregulatie creëren veenmossen in een intact hoogveen

(met een functionerende acrotelm) in belangrijke mate hun eigen standplaatscon-

dities en daarmee de groei van het hoogveen. Een veenmosbegroeiing heeft dus

een belangrijke invloed op het functioneren van het systeem. Niet alle veenmos-

soorten beschikken over de juiste eigenschappen om een acrotelm te vormen.

Joosten (1995) noemt met name Sphagnum papillosum, S. magellanicum, S. affine,

S. fuscum en S. rubellum als zogenaamde sleutelsoorten, wier dominantie als een

absolute voorwaarde voor hoogveenherstel moet worden beschouwd. Dit zit hem

met name in de resistentie van deze soorten tegen afbraak die veroorzaakt wordt

door speciale lignine-achtige verbindingen die ingebouwd worden in de celwan-

den (Verhoeven & Liefveld, 1997). Slenksoorten als Sphagnum cuspidatum en S.

fallax breken veel beter af, waardoor geen goede acrotelmstructuur ontstaat. Het

herstel van een hoogveenvormend systeem kan dan ook pas op gang komen

indien één of meer van de ‘sleutel’-soorten over grote oppervlakte tot dominantie

zijn gekomen en acrotelmvormend groeien. 

Belang van systeemherstel

De natuurwaarde van een intact hoogveensysteem behelst echter meer dan fraaie

veenmostapijten. In een hoogveensysteem komen ook struwelen en bosjes voor

en open wateren, vaak met invloed van enig gebufferd grondwater (‘soaks’)

(Schouten et al., 1998). Verder worden randzones gekenmerkt door fraaie gra-

diënten tussen het zure, voedselarme hoogveen en de aangrenzende meer mine-

rotrofe systemen (overgangsvenen en lagg zones). Vaak bevatten ook deze ele-

menten van het hoogveensysteem zeer karakteristieke en zeldzame soorten. Voor

de hoogveenfauna blijkt het voorkomen van deze verschillende elementen van het

hoogveensysteem van groot belang te zijn (Verberk et al., 2001; Schouwenaars et

al., 2002; Smits et al., 2002). Bij het herstel van hoogveensystemen moet de diver-

siteit binnen een hoogveensysteem dan ook nadrukkelijk in het oog worden

gehouden.

Het is daarom van groot belang om voorafgaand aan de herstelmaatregelen een

goede diagnose te stellen op basis waarvan wordt bepaald in welke terreindelen

hoogveenvorming moet worden nagestreefd en waar het zinvoller is om een

ander doeltype na te streven (bijvoorbeeld veenheide of berkenbroek). De OBN-
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regeling heeft tenslotte als doel om de biodiversiteit in Nederland te behouden en

te herstellen. Met name wanneer in delen van het terrein zeldzame faunasoorten

aanwezig zijn, zou grootschalige vernatting kunnen leiden tot het verlies van

deze soorten waardoor de doelstellingen van OBN juist geweld wordt aangedaan.

Een verantwoorde diagnosestelling zal dan ook moeten leiden tot een beter

gefundeerde keuze voor bepaalde beheers- of herstelstrategieën, waarbij het 

herstel van hoogveenvormende vegetaties dus geen vanzelfsprekende keuze

hoeft te zijn. 

Maatregelen en effecten op micro-, meso- en macroschaal

In het preadvies Hoogveen werden bij de beschouwing van het hoogveensysteem

steeds het micro-, meso- en macroschaalniveau onderscheiden (Schouwenaars et

al., 2002). Ingrepen kunnen op een verschillend schaalniveau effect hebben

(figuur 1). Zo wordt het herstel van standplaatscondities voor hoogveensoorten

of hoogveengemeenschappen gezien als een effect op microschaalniveau.

Uiteindelijk moet de ontwikkeling van een acrotelm over een grotere oppervlak-

te leiden tot het ontstaan van de hydrologische zelfregulering die voor het func-

tioneren van het hoogveensysteem zo van belang is. Hier hebben we het over het

mesoschaalniveau. Het onderzoek in de eerste fase was vooral gericht op het zoe-

ken naar sturende factoren voor het creëren van de juiste standplaatscondities

van de sleutelsoorten. Deze microschaalbenadering straalt dus automatisch uit

naar het mesoschaalniveau op het moment dat de sleutelsoorten een acrotelm

gaan vormen. Wanneer het hoogveensysteem eenmaal begint te functioneren,

gaat dit ook de omgeving van het hoogveen beïnvloeden. Zo kunnen aan de ran-

den van het veen, waar het zure voedselarme water uit het veen zich vermengt

met voedselrijker, gebufferd water uit de omgeving, gradiëntsituaties ontstaan.

Figuur 1. 

Enkele abiotische factoren

en processen in hoogvenen

en de schaalniveaus waarop

ze een rol spelen
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Hier hebben we het over het karakteristieke hoogveenlandschap en dus over het

macroschaalniveau. 

We hebben hierboven de schaalniveaus, waarop de effecten van de maatregelen

optreden, beschouwd. We zien dat het bevorderen van effecten op microschaalni-

veau uiteindelijk kan leiden tot effecten op macroschaalniveau. Daar in de meeste

vergraven en verdroogde hoogveenrestanten nauwelijks veenmosgroei optreedt,

zullen eerst de juiste voorwaarden voor de groei van veenmossen moeten worden

geschapen. Dit betekent in de praktijk dat vernattingsmaatregelen genomen moe-

ten worden. Hierbij kan het wenselijk zijn maatregelen op regionale schaal (macro-

chaalniveau) te nemen, bijvoorbeeld om het regionale grondwater op te zetten en

zo de wegzijging te verminderen. Dit voorbeeld illustreert dat voor het bereiken

van effecten op microschaalniveau het nodig kan zijn om maatregelen op macro-

schaal te nemen.

Perspectieven van maatregelen in hoogveenrestanten

Vernatting van witveen

In niet of nauwelijks vergraven hoogveenrestanten, waar in feite sprake is van een

verdroging van de toplaag van het veen (bijvoorbeeld in het Fochteloërveen en het

Meerstalblok), vindt nauwelijks nog veenmosgroei plaats door de te droge

Figuur 2.
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en de daarop volgende drie
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delden van 8 proefvlakken.
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(Pijpenstrootje) litter.
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omstandigheden. Meestal zijn de sleutelsoorten (met name Sphagnum papillosum

en S. magellanicum) echter nog wel in voldoende mate in het terrein aanwezig.

Verder worden deze terreinen, door een combinatie van droogte en een hoge stik-

stofdepositie, vaak gedomineerd door Pijpenstrootje, Berk en heidesoorten

(Calluna vulgaris en Erica tetralix). Vernatten van dit soort terreinen tot een

niveau, waarbij het water in ieder geval gedurende grote delen van het jaar in of

net boven het maaiveld staat, blijkt te leiden tot een zeer positieve ontwikkeling

van de vegetatie. Dit was bijvoorbeeld te zien in het Fochteloërveen, waar in de

eerste jaren na vernatting (in 1999) de bedekking door de heidesoorten sterk is

afgenomen, terwijl de veenmossen en Eriophorum soorten zich sterk konden uit-

breiden (figuur 2). Experimenten in het laboratorium laten hetzelfde beeld zien

voor vernatte plaggen uit andere verdroogde terreinen (Tuspeel, Mariapeel,

Bargerveen en Clara Bog). De mate waarin Eriophorum zich uitbreidt na vernatten,

bleek hierbij met name af te hangen van de nutriëntenrijkdom van het systeem.

Een zekere uitbreiding van Eriophorum-pollen is gunstig (Wheeler & Shaw, 1995;

Buttler et al., 1998). Ze bieden een goede beschutting voor de veenmossen in de

drogere zomerperiode en bovendien een structuur waar de veenmossen bij wat

hogere waterstanden tegenop kunnen groeien (zogenaamde pollenbuffering). Bij

een zeer sterke uitbreiding kunnen ze echter door overmatige beschaduwing de

veenmosgroei belemmeren.

In terreinen waar nog veel witveen aan het oppervlak ligt, kan worden volstaan

met een vernatting tot in het maaiveld (zie ook kader ‘Bergingseigenschappen van

veen’). Aanvullende maatregelen zullen hierbij meestal niet nodig zijn. Witveen

heeft nog als eigenschap dat het opzwelt bij vernatting en inkrimpt bij verdroging,

waardoor waterstandsfluctuaties, althans gemeten ten opzichte van het maaiveld,

worden gedempt.

Drijftilvorming

Wanneer voornamelijk zwartveen aanwezig is, ligt de situatie moeilijker dan bij

witveen. Vaak wordt ervoor gekozen om grote delen van zwartveenrestanten te

inunderen, omdat de bergingscoëfficiënt van zwartveen erg laag is, waardoor al

snel grote waterstandsfluctuaties optreden (Beets, 1993; zie ook kader

‘Bergingseigenschappen van veen’). Inundatie van zwartveenrestanten blijkt ech-

ter alleen tot een hoogveenverlanding te leiden, wanneer drijftillen ontstaan of

wanneer er een sterke onderwatergroei optreedt van veenmossen. Drijftillen ont-

staan met name wanneer er nog een toplaagje van weinig gehumificeerd veen

aanwezig is (dit kan bijvoorbeeld de teruggestorte bolster zijn). Dit weinig gehu-

mificeerde veen kan loskomen van het zwartveen en een drijvende laag vormen,

waarop zich vervolgens veenmossen kunnen vestigen (Lamers et al., 1999;

Smolders et al., 2002). Methaangas blijkt bij het ontstaan van deze drijftillen een

belangrijke rol te spelen. Methaan wordt door bacteriën gevormd uit de afbraak-
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producten (met name acetaat en kooldioxide) die vrijkomen bij de anaërobe

afbraak van organisch materiaal (Segers, 1998). Dit impliceert dat methaan slechts

geproduceerd wordt wanneer het veen nog voldoende ‘afbreekbaar’ is en dat er

dus nog voldoende relatief jong, weinig gehumificeerd, organisch materiaal aan-

wezig moet zijn (Smolders et al., 2002; Tomassen et al., 2003a, 2004a). 

Drijvend veen blijkt in tegenstelling tot niet drijvend (geïnundeerd) veen een hoge

potentiële methaanproductie en een laag volumegewicht te hebben (Tomassen et

al., 2004a). Verder is het over het algemeen rijker aan fosfor (P) en stikstof (N) en

armer aan lignine en fenolen. Het hogere volumegewicht en de hogere lignine-

concentraties van het niet drijvende substraat duiden op een sterkere mate van

humificatie en dus geringere afbreekbaarheid. Ook de pH van veenvocht blijkt de

potentiële methaanproductie in belangrijke mate te beïnvloeden. Zure omstan-

digheden, die meestal in het veen overheersen, remmen de microbiële activiteit en

dus de methaanproductie (Segers, 1998). Wanneer echter enige buffering

optreedt, wordt door de hogere pH de methaanproductie gestimuleerd (Smolders

et al., 2002; Tomassen et al., 2003a). Hierbij is een verhoging van pH 4 tot pH 5 vol-

doende om de methaanproductie sterk te laten toenemen. Gebleken is dat de ratio

tussen de pH van het uitknijpvocht en het volumegewicht van het veen goed cor-

releert met de potentiële methaanproductie (figuur 3). Beide eigenschappen zijn

relatief eenvoudig te bepalen zonder ingewikkelde chemische analyses. Een hoge

ratio gaat meestal samen met een relatief hoge methaanproductie en dus met een

grote kans dat het veen komt opdrijven na inundatie (Tomassen et al., 2004a). 

Figuur 3. 
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De pH van het veen kan sterk worden beïnvloed door de nabijheid van gebufferd

grondwater. In veel veenrestanten is de resterende veenlaag nog maar erg dun

(minder dan 1 m) en bevindt de veenbasis zich dus dicht aan het oppervlak. Indien

gebufferd grondwater tot in de veenbasis reikt, kan er zo een buffering van het

veen optreden, waardoor de afbraakprocessen en dus de methaanproductie wor-

den gestimuleerd. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Vragenderveen (onderdeel

van het Korenburgerveen) en het Haaksbergerveen. In het Haaksbergerveen heeft

de bufferende invloed van het grondwater na inundatie op een aantal plaatsen

geleid tot een snelle ontwikkeling van drijftillen door het opdrijven van restveen

(Lamers et al., 1999). De invloed van gebufferd grondwater kan worden vastge-

steld aan de hand van de analyses van het veenvocht in de veenbasis (figuur 4).

Een hoge calciumconcentratie (>100 µmol l-1) in combinatie met een hoge 

pH (pH>5,0) en een hoge bicarbonaatconcentratie (>100 µmol l-1) duiden op een

buffering van de veenbasis. De mate waarin de buffering van de veenbasis door-

werkt op het veen zal afhangen van de mate van buffering en van de dikte van het

veenpakket.

Indien zich drijftillen ontwikkelen, bepaalt de structuur van het veen of de drijftil-

len permanent blijven drijven of dat ze een seizoensdynamiek vertonen, waarbij

ze in de winter zinken. De methaanproductie is als microbieel proces sterk afhan-

kelijk van de temperatuur (Segers, 1998). De methaanproductie zal in de zomer

dan ook veel hoger zijn dan in de winter. Omdat methaan slecht in water oplos-

baar is, blijft het methaan in de vorm van belletjes hangen in het veen. Wanneer

het substraat los van structuur is, zal methaan relatief gemakkelijk ontsnappen.

Daardoor daalt in de winter, wanneer de methaanproductie laag is, de methaan-

concentratie sterk en verliest het substraat zijn drijfvermogen. Zodra er in de loop

Figuur 4. 
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van het voorjaar weer voldoende methaan is geaccumuleerd, komt de drijftil weer

omhoog. Deze seizoensdynamiek kan bijvoorbeeld worden waargenomen bij een

aantal drijftillen in het Haaksbergerveen (Tomassen et al., 2004a).

Groei van submers (ondergedoken) veenmos

Wanneer de kans dat zich drijftillen ontwikkelen niet groot is, bijvoorbeeld omdat

er geen geschikt substraat meer aanwezig is dat zou kunnen opdrijven, kan ver-

landing van geïnundeerde zwartveenrestanten slechts plaatsvinden indien de

waterlaag dichtgroeit met in het water groeiende veenmossen. Over het algemeen

beperkt de groei van waterveenmossen zich in een dergelijk geval echter tot de

(zeer) ondiep geïnundeerde delen van het terrein (Money, 1995; Lamers et al.,

1999). Dit komt doordat het water in veenrestanten bijna altijd dystroof is, dat wil

zeggen gekleurd door humuszuren. Deze humuszuurkleuring verhindert dat die-

per in het water nog voldoende licht doordringt voor de groei (Smolders et al.,

2003). Een goede en gemakkelijk te bepalen maat voor de kleuring door humus-

zuren is de extinctie voor licht met een golflengte van 450 nm (E450). Figuur 5 geeft

de relatie tussen de diepte waarop nog 5 % van het daglicht doordringt en de E450-

waarde van het water. Voor de meeste open wateren in hoogvenen ligt de E450 tus-

sen de 0,100 en 0,400. Dit betekent dat in het gunstigste geval de diepte waarop

nog 5 % van het daglicht doordringt zo’n halve meter bedraagt (figuur 5). Deze 5

% is bij benadering de minimale hoeveelheid licht die Sphagnum nodig heeft om

te kunnen groeien. Dit betekent dat in water dat dieper is dan een halve meter de

Figuur 5. 
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veenmosgroei alleen al door lichtgebrek slecht verloopt. Daarnaast is onderwater

groeiend veenmos voor de kooldioxidevoorziening volledig afhankelijk van kool-

dioxide (CO2) dat uit het substraat in het water terechtkomt (benthisch CO2)

(Paffen & Roelofs, 1991; Riis & Sand-Jensen, 1997). Dit betekent dat in de bodem

voldoende afbraak van organisch materiaal moet plaatsvinden, waarbij dit CO2

vrijkomt. In geïnundeerd sterk gehumificeerd zwartveen is de afbraak vaak zo

gering dat ook de nalevering van CO2 te laag is om een sterke groei van Sphagnum

mogelijk te maken (Smolders et al., 2003). 

We kunnen concluderen dat op geïnundeerd zwartveen de omstandigheden vaak

niet goed genoeg zijn om onderwatergroei van veenmossen mogelijk te maken. In

verzurende of van nature zure vennen met een minerale bodem zien we vaak wel

een zeer snelle groei van veenmossen, waardoor in korte tijd het ven volledig dicht

kan groeien. Dit komt omdat op minerale bodems het water veel minder wordt

gekleurd door humuszuren, waardoor licht niet beperkend is voor de veenmos-

groei. Daarnaast worden vele vennen vanuit hun naaste omgeving (infiltratiege-

bied) gevoed met CO2-rijk water, zodat in dergelijke gevallen ook CO2 niet beper-

kend is. Veenmosgroei in dit soort vennen kan zelfs nog worden gestimuleerd

door de omgeving van waaruit het water wordt aangevoerd (het vanggebied) licht

te bekalken, waardoor er meer CO2 oplost in het infiltrerende water (Dorland et

al., 2000). Ook ondiepe poelen en slenken in intacte hoogvenen hebben de nei-

ging snel dicht te groeien met Sphagnum cuspidatum. Dit komt doordat hier veel

CO2 uit het omringende veen wordt aangevoerd. Aanvoer van CO2 kan ook ver-

antwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van veenmossen in terreindelen binnen

een groter hoogveenrestant. Door microreliëf in het terrein kunnen door opper-

vlakkige stroming van water bepaalde delen van het terrein worden aangerijkt

met CO2. Het is belangrijk bij eventueel te nemen maatregelen hier rekening mee

te houden, zodat in een dergelijk geval maatregelen niet leiden tot het wegvallen

van de oppervlakkige waterstroming.

Overigens blijkt benthisch CO2 niet alleen voor de groei van ondergedoken

Sphagnum van belang te zijn. Ook voor bultvormende Sphagnumsoorten blijkt

een deel van het gefixeerde CO2 van benthische oorsprong te zijn (Rydin & Clymo,

1989; Turetsky & Wieder, 1999). Uit experimenten is gebleken dat de groei van

Sphagnum magellanicum onder zeer natte, niet geïnundeerde condities, sterk

wordt gestimuleerd door hoge CO2-concentraties in het acrotelmwater (vergelijk-

baar met concentraties die gemeten worden in het veld) (Smolders et al., 2001). Bij

zeer lage CO2 concentraties in het acrotelmwater, waarbij de veenmossen dus vol-

ledig afhankelijk waren van atmosferisch CO2, bleek de groei geremd te worden

(Smolders et al., 2001) en bultvorming achterwege te blijven. Het belang van ben-

tisch CO2 voor veenmossen blijkt ook uit het feit dat vaak een sterke veenmosgroei

kan worden waargenomen op minerale bodems waar CO2-rijk water uittreedt,

zoals bijvoorbeeld in het Verbrande Bos bij Staverden.
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Bergingseigenschappen van veen

In hoogvenen blijkt het verticale verloop van de substraateigenschappen van

grote invloed te zijn op de relatie tussen het niveau en de grootte van de 

fluctuatie van de grondwaterstand. Bij een diepere grondwaterstand staat 

het water in relatief sterk gehumificeerd veen. Dit veen heeft een lage ber-

gingscoëfficiënt (µ = ± 0,1), waardoor waterstandsfluctuaties relatief groot zijn

(figuur 7). Als bij een hoger waterpeil het water in het minder gehumificeerde

veen aan het veenoppervlak staat (dit kan in een intact hoogveen de acrotelm

zijn), worden de waterstandsfluctuaties kleiner, doordat weinig gehumificeerd

veen een hogere bergingscoëfficiënt heeft (0,2-0,4) (Van der Schaaf, 1999).

Wanneer het water in het maaiveld staat en open water begint te ontstaan,

neemt de bergingscoëfficiënt sterk toe. Open water heeft een bergingscoëffi-

ciënt van 1. Bij een toename van het aandeel open water zal de bergingscoëffi-

ciënt overeenkomstig toenemen. In relatief vlak terrein (zoals in een hoogveen)

is deze toename groot bij een betrekkelijk geringe stijging van de waterstand.

Het korte traject van de waterstand –vaak een dm of minder– waarin deze stei-

le toename zich voordoet, geeft het (meestal gewenste) peil, waarbij over grote

delen van het terrein een plas-dras situatie ontstaat.

Men moet zich hierbij realiseren dat als gevolg van vernatting de bergingsei-

genschappen van de toplaag van het veen of zelfs de hoogteligging van het

maaiveld geleidelijk kunnen veranderen, waardoor het wenselijk kan zijn het

waterpeil na verloop van tijd opnieuw aan te passen. Voor een doelmatige ver-

natting is het dus belangrijk om de relatie tussen de verandering van de ber-

gingscoëfficiënt en het waterpeil goed te kennen. Uit het hydrologische onder-

zoek is gebleken dat dit verband goed kan worden afgeleid uit synchrone waar-

nemingsreeksen van grondwaterstanden en neerslag, mits het waarnemingsin-

Figuur 7. 

Relatie tussen de bergings-

coëfficiënt en de waterstand

in een intact hoogveen
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terval ten hoogste enkele uren bedraagt. Uit het onderzoek is gebleken dat de

gebruikelijke 14-daagse waarnemingen voor dit doel ongeschikt zijn. Dit bete-

kent in de praktijk een gehele of gedeeltelijke overstap op geautomatiseerd

waarnemen van zowel waterstand als neerslag om gewenste overlooppeilen

met voldoende nauwkeurigheid te kunnen vaststellen. Het verdient dan ook

aanbeveling, de haalbaarheid hiervan nader te onderzoeken.

Plas-dras vernatting van zwartveen en witveen

In een experiment, waarbij in het laboratorium plas-dras vernatting van zwartveen

en witveen werd nagebootst en verschillende Sphagnumsoorten werden geïntro-

duceerd, bleken de sleutelsoorten Sphagnum magellanicum, Sphagnum papillo-

sum en Sphagnum rubellum het erg goed te doen (figuur 6). Bij plas-dras vernat-

ting kunnen de veenmossen anders dan onder geïnundeerde omstandigheden,

CO2 uit de atmosfeer opnemen, waardoor ze niet strikt afhankelijk zijn van de CO2-

concentratie in het veenvocht. In ons experiment waren de CO2-concentraties in

het veenvocht erg laag, waardoor de veenmossen niet zo sterk konden groeien als

het geval zou zijn geweest wanneer ze hadden kunnen profiteren van CO2 dat

wordt nageleverd uit de bodem. De resultaten van het laboratoriumexperiment

laten echter zien dat de veenmossen zich goed konden uitbreiden en dat na ver-

loop van tijd zelfs een begin van bultvorming optrad. Het eerste half jaar na inzet-

ten van het experiment werden per veentype drie verschillende waterniveaus aan-

gehouden: plas-dras, droog (10 cm onder maaiveld) en geïnundeerd (10 cm boven

maaiveld). Dit om te kijken hoe de verschillende veenmossoorten tijdelijke inun-

datie of verdroging zouden doorstaan. Na een halfjaar werden voor alle behande-

lingen de waterniveaus plas-dras gezet, waarna gedurende een jaar de vegetatie-

ontwikkeling werd gevolgd. 

Figuur 6. 

Biomassaproductie van vijf

verschillende Sphagnum-

soorten groeiend op zwart-

of witveen en bij verschillen-

de initiële water-standen:

droog (-10 cm), plas-dras (0

cm) en nat (+10 cm). Na een

half jaar werd de waterstand

in alle behandelingen 

verhoogd tot 0 cm.

Weergegeven zijn gemiddel-

de droge biomassa’s per m2

anderhalf jaar na het inzet-

ten van het experiment.
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Op het zwartveen bleek de groei van de veenmossen het beste te zijn in de per-

manent plas-dras vernatte behandeling. Op het substraat dat gedurende het eer-

ste halfjaar droog was gehouden, bleef de biomassa-ontwikkeling in dit eerste

halfjaar sterk achter bij de plas-dras situatie. Na herstel van de plas-dras situatie

bleken de veenmossen zich echter goed te herstellen van de aanvankelijke ver-

droging, zodat aan het einde van het experiment het verschil met de permanent

plas-dras vernatte behandeling niet erg groot was (figuur 6). Van de inundatie op

zwartveen hadden de veenmossen veel sterker te lijden. Door CO2-gebrek ver-

toonden alle veenmossoorten in het eerste halfjaar een zeer ijle groeivorm, waar-

bij ze zeer kleine kopjes (capitula) en blaadjes vormden, waardoor ze nauwelijks

nog te herkennen waren. Wel bleken alle soorten de zes maanden durende inun-

datie te overleven. Na herstel van de plas-dras situatie herstelde het veenmos zich

weer, maar de totale biomassa na een jaar plas-dras vernatting bleef toch zeer

sterk achter bij de permanent plas-dras vernatte behandeling (figuur 6). 

Voor het witveen bleek tijdelijke droogte of tijdelijke inundatie niet te leiden tot

verschillen in biomassa aan het einde van het experiment. In de droge behande-

ling hadden de veenmossen in het eerste half jaar wel degelijk te lijden van de

droogte, maar ze herstelden zich snel, waardoor de groeiachterstand werd inge-

haald. Inundatie leidde niet tot een verminderde Sphagnum-productie, omdat het

witveen opzwol. Daardoor werd de aanvankelijke inundatie weer snel ongedaan

gemaakt. Wel leidde dit in het eerste half jaar van het experiment tot een wat nat-

tere situatie dan bij de plas-dras vernatting, waarvan met name Sphagnum papil-

losum sterk bleek te profiteren (figuur 6). 

Op zowel wit- als zwartveen kunnen de sleutelsoorten onder plas-dras vernatte

condities uitstekend gedijen. De inundatie van zwartveenrestanten biedt in het

algemeen weinig perspectieven voor het ontstaan van drijftillen en/of voor een

uitbundige groei van ondergedoken veenmossen. Als we te maken hebben met

zwartveenrestanten, biedt plas-dras vernatting dan ook verreweg de beste kansen

voor een goede ontwikkeling van veenmossen (Smolders et al., 2003). Uit het

experiment is gebleken dat tijdelijke droogte en/of tijdelijke inundatie door alle

veenmossoorten goed wordt doorstaan en de ontwikkeling van de veenmosvege-

tatie op de langere termijn niet hoeft te schaden. Ook uit de literatuur komt naar

voren dat plas-dras vernatting van zwartveen de beste kansen biedt voor een

goede ontwikkeling van Sphagnumsoorten (Money, 1995; Wheeler & Shaw, 1995).

Een belangrijke conclusie uit het experiment is dat de sleutelsoorten het onder de

natte plas-dras condities net zo goed of beter doen dan de slenksoorten

Sphagnum cuspidatum en S. fallax. 

Om in hoogveenrestanten waar alleen nog sterk gehumificeerd zwartveen aan-

wezig is de gewenste stabiele plas-dras vernatting te kunnen realiseren, zal een

compartimentering van het terrein moeten plaatsvinden. In delen van het terrein
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zou dan water moeten worden vastgehouden, zodat vanuit deze reservoirs water

kan worden ingelaten in de compartimenten waar een permanente plas-dras situ-

atie wordt nagestreefd. Het hele systeem zal zo moeten worden ingericht dat niet

alleen optimaal water kan worden vastgehouden, maar ook dat water snel kan

worden afgevoerd wanneer het waterpeil te sterk stijgt. In het kader van de twee-

de fase van het onderzoek wordt een dergelijke proef op veldschaal uitgevoerd.

Wellicht is het zinvol om voor plas-dras vernatting het terrein machinaal voor te

bewerken (eventueel ondiep plaggen) met als doel te dichte vegetatie te verwij-

deren en te grote hoogteverschillen in het terrein enigszins te egaliseren. Verder

zal het in zwartveenrestanten meestal nodig zijn om de sleutelsoorten te introdu-

ceren, omdat deze doorgaans niet (of in een zeer lage abundantie) in het terrein

aanwezig zullen zijn. Voor meer informatie over hydrologische aspecten van ver-

natten wordt verwezen naar de kaders ‘Bergingseigenschappen van veen’ en

‘Bepaling wegzijging of aanvoer van grondwater: de overloopmethode’.

Introductie van ‘sleutelsoorten’

Met name in restanten waar zwartveen dominant is, zullen de sleutelsoorten

doorgaans nog maar zeer sporadisch aanwezig zijn. Uit de literatuur is bekend

dat een hoge N-depositie de vestiging van S. magellanicum negatief kan beïn-

vloeden (Li & Vitt, 1994). Uit introductie-experimenten is gebleken dat de gebrek-

kige vestiging en uitbreiding binnen de terreinen waarschijnlijk de belangrijkste

redenen zijn voor de afwezigheid of lage abundantie van sleutelsoorten

(Smolders et al., 2003). De geringe abundantie van deze soorten binnen de ter-

reinen en de gebrekkige sporulatie (Cronberg, 1991) en verspreiding van diaspo-

ren (Salonen, 1987) zijn hiervoor belangrijke oorzaken. Introductie of versprei-

ding van sleutelsoorten zal dan ook vaak wenselijk zijn om een hoogveenherstel-

project te kunnen laten slagen. Het doel is tenslotte om juist deze sleutelsoorten

tot dominantie te laten komen, zodat ook een functionerende acrotelm tot ont-

wikkeling kan komen. Experimenten laten zien dat introductie van de soorten (als

plukjes of als grotere plaggen) in nagenoeg alle gevallen leidt tot een goede ves-

tiging en sterke uitbreiding van de soorten (figuur 9). Uit palaeoecologisch onder-

zoek is gebleken dat spontane vestiging van deze soorten honderden jaren kan

duren (Joosten, 1995). Het is gezien de grote kosten en inspanningen die met

hoogveenherstelprojecten gemoeid zijn en het belang van een functionerende

acrotelm voor de hoogveenontwikkeling uiteraard niet verdedigbaar om zo lang

te wachten. 

Er zijn vele locaties waar hoogveenherstel heeft geresulteerd in de ontwikkeling

van veenmostapijten die gedomineerd worden door Sphagnum cuspidatum en/of

S. fallax. Een van de onderzoeksvragen was of de stagnatie van de ontwikkeling

bij deze vegetaties te wijten was aan de hoge atmosferische stikstofdepositie.

Met name Sphagnum fallax blijkt het bij een combinatie van hoge concentraties
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van stikstof (N) en fosfor (P) beter te doen dan de overige Sphagnumsoorten.

Daar de Nederlandse hoogvenen relatief rijk zijn aan N en P, doet S. fallax het hier

dan ook relatief goed. Doordat S. fallax ook nog eens relatief snel afbreekt, houdt

de soort bovendien zijn eigen voedselrijke sub-milieu in stand, en zullen de sleu-

telsoorten het relatief moeilijk hebben, zich in een zich uitbreidende S. fallax

vegetatie te vestigen. Uit onderzoek is gebleken dat Sphagnum-sporen vrijwel

nooit kiemen in gesloten veenmosdekken (Sundberg & Rydin, 2002), waardoor

vestiging van sleutelsoorten via sporen in een goed ontwikkelde S. fallax- of S.

cuspidatum-vegetatie nagenoeg uitgesloten is, ongeacht de nutriëntenstatus van

het systeem. 

Bepaling wegzijging of aanvoer van grondwater:
de overloopmethode

Het is voor een doelmatige vernatting van een systeem belangrijk te weten of

en zo ja, in hoeverre kwel, wegzijging en/of (oppervlakkige) aanvoer van water

optreedt. Bij een beslissing tot het al dan niet nemen van vernattingsmaatre-

gelen kan dan met deze posten op de waterbalans rekening worden gehouden.

Een voldoende nauwkeurige directe meting ervan is echter vrijwel nooit moge-

lijk. Dan resteert een indirecte meting als restpost in een waterbalans. Vaak is

het echter lastig om een balans uit beschikbare hydrologische data af te leiden.

Men beschikt bijvoorbeeld zelden over goede gegevens van afvoer en verschil

in berging tussen begin en eind van een periode, waarover een waterbalans

moet worden bepaald.

De overloopmethode is ontwikkeld om de post ‘wegzijging/aanvoer’ met een

geringere foutenmarge te kunnen bepalen. Door uit te gaan van het begin- en

eindtijdstip van een afvoerloze periode van een geïsoleerd compartiment of

hoogveentje (in de zomer) is er geen sprake van afvoer of verschil in berging,

waardoor deze posten van de waterbalans worden uitgesloten. Op basis van

neerslagmetingen ter plaatse en de referentieverdamping van het dichtstbij-

zijnde KNMI-station kan nu in beginsel worden nagegaan of er netto waterver-

lies of aanvoer van grondwater optreedt. Wanneer de waterbalans sluitend is,

moet in deze afvoerloze periode de totale hoeveelheid neerslag die valt, wor-

den gecompenseerd door de verdamping. Uit de temporele variatie van de

stijghoogte van het grondwater kunnen het overloopniveau en de lengte van

de afvoerloze periode worden bepaald (figuur 8). Uiteindelijk kan zo een een-

voudige balans (neerslag - verdamping) voor de afvoerloze periode worden

gemaakt waarbij de restpost, afhankelijk van het plus- of minteken, duidt op

een netto verlies van water (wegzijging) dan wel een netto aanvoer van water

(kwel of oppervlakkige afstroming). Een zwak punt van de methode is het

gebruik van de referentieverdamping, die niet per definitie gelijk is aan de ver-
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damping van het beschouwde veengebied. Uit vergelijking van een aantal

veentjes, c.q. compartimenten is echter gebleken dat de methode daar waar

weinig of geen invloed van buitenaf werd verwacht, een nagenoeg sluitende

balans oplevert en waar verlies aan of aanvoer uit de omgeving werd verwacht,

deze ook daadwerkelijk indiceert.

Voor de Reigerplas (een heideveentje in het Dwingelderveld) werd bijvoorbeeld

een netto aanvoer gevonden die te verklaren was uit oppervlakkige afvoer over

het hoger liggende maaiveld van het omringende gebied. Voor het Harke- en

Bolleveen, dat als een enclave in een diep ontwaterd landbouwgebied ligt,

werd een netto wegzijging bepaald. Een nagenoeg sluitende balans werd

gevonden voor een compartiment met 4-5 m restveen midden in het

Meerstalblok.

Uit de in de eerste fase van het onderzoek uitgevoerde introductie-experimenten

kunnen we concluderen dat het gebrek aan vestiging van de sleutelsoorten een

zeer belangrijke oorzaak is voor de stagnatie van vele hoogvenen in het S. cuspi-

datum- en/of S. fallax-stadium (Smolders et al., 2003). Alleen in zeer snel groeien-

de S. fallax vegetaties bleken geïntroduceerde sleutelsoorten overgroeid te wor-

den door S. fallax en zich niet te kunnen vestigen. Op de meeste locaties breidden

de geïntroduceerde sleutelsoorten zich echter spectaculair uit (Kooijman, 2001).

We kunnen dan ook concluderen dat de introductie van de sleutelsoorten in deze

Figuur 8. 

De ‘overloopmethode’ voor

de bepaling van de wegzij-

ging/aanvoer van water.

Deze methode kan worden

toegepast indien er sprake is

van een overloopniveau.
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vegetaties de successie richting hoogveen in de meeste gevallen aanzienlijk zal

versnellen. In de tweede fase van het onderzoek worden introductie-experimenten

op grotere schaal uitgevoerd. 

Introductie van substraat

Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de perspectieven voor hoogveenontwikkeling

op zwartveenlocaties die ten gevolge van de topografie van het terrein perma-

nent geïnundeerd blijven niet erg goed. Daarom kan in deze situaties worden

overwogen organisch materiaal uit de toplaag van hoogveen- of veenheidege-

bieden te introduceren (Tomassen et al., 2003a). Experimenten laten zien dat in

combinatie met een lichte bekalking dit materiaal gemakkelijk komt opdrijven

(figuur 10). Een éénmalige bekalking is voldoende om de pH te verhogen naar

circa 5, waarbij de methaanproductie op gang komt. Omdat methaanproductie

een zuurconsumerend proces is, zal de pH niet meer dalen, zodra de productie op

gang is gekomen. Op deze manier zouden twee vliegen in één klap kunnen wor-

den geslagen, omdat plagsel dat bij het plaggen van terreinen vrijkomt meteen

een goede bestemming vindt. Het zal wel van belang zijn om zo snel mogelijk

nadat het substraat komt opdrijven veenmossen op de drijftillen te introduceren.

Drijftillen blijven drijven bij de gratie van de aanwezigheid van organisch materi-

aal dat nog afbreekbaar is en zo methaangas kan opleveren. Op de langere ter-

mijn zal dit afbreekbare organische materiaal moeten worden geleverd door

afgestorven resten van Sphagnum of eventueel andere plantensoorten die op de

drijftil gaan groeien. Het verdient wel aanbeveling het materiaal te screenen voor

introductie. Wanneer het materiaal te rijk is aan voedingstoffen bestaat de kans

dat de drijftil snel dichtgroeit met soorten als Pijpenstrootje en Pitrus (Juncus

effusus) (Tomassen et al., 2003a). 

Figuur 9. 

Uitbreiding van Sphagnum

magellanicum transplanta-

ten op kaal veensubstraat

(A) en in een snel groeiende

Sphagnum cuspidatum vege-

tatie (B) in Clara bog

(Ierland). Het witte kader

geeft de initiële bedekking

aan.
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Hoogveenherstel bij hoge stikstofdepositie?

Effecten van hoge stikstofdepositie 

De concentraties van de belangrijkste nutriënten (gemeten op twee verschillende

diepten) blijken in de Nederlandse hoogvenen aanzienlijk hoger te liggen dan in

buitenlandse referentiegebieden (figuur 11). De hogere kooldioxideconcentraties

in het veenvocht kunnen veroorzaakt worden door een versterkte decompositie.

Op zich hoeft de verhoogde nutriëntenbeschikbaarheid de groei van het

Sphagnum niet negatief te beïnvloeden. Wanneer alle nutriënten in voldoende

mate beschikbaar zijn, zou de groei van Sphagnum zelfs kunnen worden gestimu-

leerd. We zien echter dat de stikstofconcentratie over het algemeen aanzienlijk

sterker is toegenomen dan de concentratie van de overige nutriënten (figuur 11).

De disproportionele toename van de stikstofbeschikbaarheid, die het gevolg is van

de hoge stikstofdepositieniveaus in de laatste decennia, heeft ertoe geleid dat de

groei van de veenmossen niet meer door stikstof (N), maar vaak door fosfor (P)

wordt gelimiteerd. De veenmossen zijn hierdoor niet meer in staat om alle stikstof

die via de atmosfeer wordt aangevoerd op te nemen.

Het zogenaamde veenmosfilter is verzadigd, waardoor stikstof ophoopt in het

veenvocht en beschikbaar komt voor hogere planten, die hier dan ook van pro-

Figuur 10. 

Relatie tussen de pH en de

methaanconcentratie in veen

afkomstig uit de Mariapeel,

het Bargerveen, de Tuspeel

en het Haaksbergerveen bij

verschillende bekalkingsni-

veaus. Het veen werd ver-

mengd met kalk (dolokal) en

vervolgens 20 cm dik inge-

bracht in vijverbakken die

reeds gevuld waren met 20

cm zwartveen en een halve

meter regenwater. Op deze

wijze werd de introductie

van veen nagebootst in een

geïnundeerd zwartveen ter-

rein. Na verloop van tijd

kwamen de meeste geïntro-

duceerde veenplagen opdrij-

ven. De cijfers bij de symbo-

len geven de hoeveelheid

toegevoegd dolokal in mg g-1

weer. Indien niet alle plag-

gen dreven, is het percenta-

ge dat wel ging drijven

weergegeven.
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fiteren (Lamers et al., 2000). Deze overmaat aan N leidt in de veenmossen tot

ophoping van stikstofrijke vrije aminozuren (Tomassen et al., 2003b). Deze ami-

nozuren worden in de veenmossen gevormd wanneer meer N de plant binnen-

komt dan deze kan omzetten in bouwstoffen (Risager, 1998; Limpens & Berendse,

2003a). Als gevolg van de hoge stikstofbelasting worden de veenmossen gevoe-

lig voor infectie met de Veenmosgrauwkop (Tephrocybe palustris; figuur 12)

(Limpens et al., 2003b). Deze infectie leidt tot een ontkleuring van het veenmos

die als witte vlekken goed in de vegetatie te herkennen zijn. Extra bemesting met

P heft de P-limitatie op en maakt de veenmossen ook minder gevoelig voor de

schimmelinfectie (figuur 12). Voor de Zwarte den is beschreven dat de gevoelig-

heid voor schimmelinfecties rechtstreeks werd veroorzaakt door de ophoping van

stikstofrijke vrije aminozuren in de naalden (De Kam et al., 1991; Van Dijk et al.,

1992). Vermoedelijk speelt hetzelfde mechanisme ook een rol bij de verhoogde

gevoeligheid van veenmossen. Ook de afwezigheid van Cladonia-soorten in

Nederland kan worden toegeschreven aan de hoge stikstofdepositie. Zo is uit

experimenten in Ierland gebleken dat Cladonia zeer sterk achteruitgaat bij stik-

stofdepositieniveaus hoger dan 20 kg ha-1 jaar-1 (figuur 13) (Tomassen et al.,

2004b). 

Figuur 11. 

Concentratie ammonium,

fosfaat, koolstofdioxide en

kalium (µmol l-1) in het

bodemvocht van verschillen-

de venen in Nederland,

Estland, Ierland en

Noorwegen op 10 en 25 cm

diepte. Weergegeven zijn

gemiddelden en de minima-

le en maximale gemeten

concentratie.
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De hoge stikstofdepositie heeft geleid tot een sterke toename van vaatplanten in

de Nederlandse hoogveenrestanten. Met name de sterke dominantie van

Pijpenstrootje en Berk vormen voor de beheerders een belangrijk probleem. Deze

soorten lijken het vooral goed te doen bij minder stabiele waterstanden, waarbij

de grondwaterspiegel regelmatig relatief diep wegzakt. In permanent natte syste-

men (stabiel hoge grondwaterspiegel) nemen soorten als Kleine veenbes

(Oxycoccus palustris) en Witte snavelbies (Rhynchospora alba) zeer sterk toe bij

een verhoogde stikstofdepositie. Uit laboratoriumexperimenten is gebleken dat

Pijpenstrootje in staat is te profiteren van een verhoogde stikstofbeschikbaarheid

zonder dat de fosfaatbeschikbaarheid toeneemt (Tomassen et al., 2003b). Het is

bekend dat Pijpenstrootje zeer efficiënt fosfaat op kan nemen (Kirkham, 2001) en

uit de experimenten bleek dan ook dat zelfs bij een depositieniveau van 40 kg N

ha-1 jaar-1 de groei van Pijpenstrootje nog steeds werd gelimiteerd door N

Figuur 12. 

Oppervlakte dood veenmos

per bemestingsbehandeling

per jaar (± 1 SE) als gevolg

van infectie door de

Veenmosgrauwkop, een pad-

destoel die dode plekken in

veenmos kan veroorzaken. 

C staat voor de controlebe-

handeling, N voor stikstofbe-

mesting, P voor fosfaatbe-

mesting en NP voor stikstof

+ fosfaat bemesting. De foto

toont de Veenmosgrauwkop

(Tephrocybe palustris).

Figuur 13. 

Bedekking van proef-

vlakken(± SE) in een 

verdroogd deel van Clara

bog door Cladonia na drie

jaar blootstelling aan 

verschillende stikstof-

depositieniveaus. De foto

toont Cladonia groeiend 

op een verdroogd deel 

van Clara bog (Ierland).
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(Tomassen et al., 2003b). Voor Berk bleek dat deze alleen kan profiteren van de ver-

hoogde beschikbaarheid van N, wanneer er tevens voldoende fosfaat beschikbaar

is (Tomassen et al., 2003b; 2004b). In Nederlandse hoogvenen is de fosfaatbe-

schikbaarheid over het algemeen hoger dan in buitenlandse hoogvenen (figuur

11). Dit kan verklaren waarom in (verdroogde) Nederlandse hoogvenen veel vaker

een sterke toename van de Berk (‘verberking’) wordt waargenomen dan in relatief

‘schone’ landen als Ierland en Estland. 

Veenmossen worden positief beïnvloed door een lichte mate van beschaduwing,

maar hebben sterk te lijden van een te sterke beschaduwing door een excessieve

toename van hogere planten. Veenmosgroei wordt geremd, wanneer de bescha-

duwing hoger wordt dan 50 %, hetgeen overeenkomt met een kruidlaagbedekking

van ± 70 % (figuur 14). Een sterke beschaduwing blijkt bij een hoge stikstofbelas-

ting ook te leiden tot een toename van de groei van algen door de verminderde

Figuur 14. 

A: De relatie tussen de licht-

reductie door de kruidlaag

en de hoogtegroei van S.

magellanicum. 

B: De relatie tussen de licht-

reductie door de kruidlaag

en de geschatte bedekking

van een Erica vegetatie. De

punten zijn gemiddelden

van 2 metingen net boven

de veenmoslaag met behulp

van een lichtmeter (lichtge-

voelig oppervlak van 1m x 2

cm, DeltaT). 
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opname van N door Sphagnum. De verminderde groei van veenmossen als gevolg

van beschaduwing en algengroei leidt tot een lagere stikstofopname, waardoor

meer N beschikbaar komt voor de vaatplanten. Bovendien zijn vaatplanten gemak-

kelijker afbreekbaar, waardoor de hierin vastgelegde nutriënten weer sneller vrij-

komen in het veen (Limpens & Berendse, 2003b). Op deze manier ontstaat een

positieve terugkoppeling die leidt tot een nog grotere dominantie van vaatplan-

ten. Meer vaatplanten zullen ook meer droge depositie invangen, waardoor de

stikstofbelasting nog verder toeneemt. Daarnaast hebben hogere planten door de

interceptie van neerslag en een hogere verdamping ook een negatief effect op de

waterhuishouding (Heijmans et al., 2002), waardoor de decompositie nog verder

gestimuleerd kan worden. De interacties tussen Sphagnum en vaatplanten worden

weergegeven in figuur 15. 

Aanvullend beheer

Gelukkig zijn de stikstofdepositieniveaus in Nederland de laatste 15 jaar sterk

gedaald en zullen deze naar verwachting in de toekomst nog verder afnemen

(Boxman, 2002). Dit betekent dat de kansen voor een succesvol herstel van 

hoogveenvegetaties in Nederland in de komende decennia zullen verbeteren. Het 

kritische stikstofdepositieniveau ligt voor hoogveenvegetaties tussen de 

5 en 10 kg ha-1 jaar-1 (Bobbink & Roelofs, 1995). Voorlopig zitten we daar in

Nederland met 20-40 kg ha-1 jaar-1 nog fors boven en hebben we bovendien nog 

te maken met de erfenis uit het verleden. Daarom zal zeker in de nabije toekomst,

aanvullend beheer nodig blijven of op zijn minst wenselijk zijn, om de overmatige

groei van vaatplanten te beperken. Dit zal zeker gelden voor de wat drogere ter-

reinen. Het beheer zou er op gericht moeten zijn om de bedekking van de kruid-

Figuur 15. 

Schema van de interacties

tussen Sphagnum en vaat-

planten bij een hoge en een

lage atmosferische stikstof-

depositie.
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laag niet hoger te laten worden dan 70 %. Bij een hogere kruidlaagbedekking zal

door een te sterke beschaduwing de groei van de veenmossen worden geremd

(figuur 14). Beheersexperimenten in het Pikmeeuwenwater (De Hamert) laten zien

dat eenmalig maaien of plaggen van de vegetatie reeds tot een spectaculaire ver-

betering van de veenmosgroei kan leiden (figuur 16). Het verdient wel aanbeve-

ling deze werkzaamheden (met name plaggen) gefaseerd in ruimte en tijd uit te

voeren, zodat de aanwezige veenmossen en faunasoorten in het terrein behouden

blijven. Daarnaast heeft, zoals we reeds hebben gezien, ook een permanent hoge

waterstand een gunstige invloed op hoogveenvegetaties, waarschijnlijk omdat

hierdoor de mineralisatie relatief laag blijft. 

Herstel en behoud van faunadiversiteit 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van het faunaonderzoek in de hoogvenen uit-

gebreider besproken. Hier wordt kort ingegaan op de belangrijkste uitkomsten van

het onderzoek. Uit het onderzoek naar de aquatische ongewervelden komt naar

voren dat de toename van de beschikbaarheid van nutriënten een stempel heeft

gedrukt op de faunasamenstelling in de Nederlandse hoogveenrestanten (Van

Duinen et al., 2004). Desondanks worden de meeste wateren die door vernat-

tingsmaatregelen zijn ontstaan, gekoloniseerd door een aantal voor hoogvenen

karakteristieke en zeldzame watermacrofaunasoorten. Met name wanneer de uit-

gangssituatie een grootschalige vervening betreft, zoals het Amsterdamseveld en

Schoonebeekerveld, is de vestiging van deze soorten honderd procent winst.

Wateren die al lange tijd bestaan en niet aan grootschalige en plotselinge veran-

Figuur 16. 

Illustratie van de vegetatie

in een controle (linksboven),

gemaaid (rechtsboven),

geplagd (linksonder) en 

uitgeveend (rechtsonder)

proefvlak van het beheer-

sexperiment in het

Pikmeeuwenwater in 2001,

zeven jaar na uitvoering 

van de beheersmaatregelen.

Opvallend is de hoge 

veenmosbedekking in de

gemaaide en geplagde

proefvlakken.
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deringen onderhevig zijn geweest, blijken echter meer karakteristieke hoogveen-

soorten en zeldzame macrofaunasoorten te herbergen. Een aanzienlijk aantal van

de karakteristieke en zeldzame soorten is zelfs alleen aangetroffen in dit soort

‘relict-wateren’, zoals veenputten in het Korenburgerveen (figuur 17), greppels van

de boekweitbrandcultuur in het Meerstalblok en hoogveentjes in het

Dwingelderveld en niet in (grootschalig) vernatte situaties. Ook ‘relict-wateren’

die wat de vegetatiesamenstelling betreft niet erg waardevol lijken, blijken vaak

nog relatief veel karakteristieke en (zeer) zeldzame soorten te kunnen herbergen

(Van Duinen et al., 2003a).

Voor de microfauna (Raderdieren, Watervlooien en Eénoogjes) blijken deze ver-

schillen in soortensamenstelling tussen ‘relict-wateren’ en grootschalig vernatte

situaties niet te bestaan (Van Duinen et al., 2003b). Ook de schaalamoebenfauna

herstelt snel en volledig, ongeacht de uitgangssituatie van het verveende terrein

(Buttler et al., 1996). Dit verschil in herstel tussen micro- en macrofauna hangt

waarschijnlijk samen met de gemakkelijke verspreiding van microfauna en de veel-

al complexere levenscyclus van macrofaunasoorten, zoals waterkevers en libellen.

De vernattingsmaatregelen hebben tot nu toe op de verschillende locaties in de

verschillende terreinen een sterk overeenkomende macrofaunasamenstelling

opgeleverd. In de loop van jaren vindt vaak een lichte toename van het aantal zeld-

zame en karakteristieke soorten plaats, maar dit betreft toch een beperkt aantal

soorten. Tot nu toe hebben de maatregelen in ieder geval nog niet geleid tot her-

stel van een compleet soortenspectrum van de hoogveenfauna (Van Duinen et al.,

2002). Wanneer in een hoogveenrestant nog oude veenputten aanwezig zijn, kun-

nen met name grootschalige ingrepen ervoor zorgen dat populaties van zeldzame

en karakteristieke soorten uit een terrein verdwijnen, doordat de habitat van deze

soorten plotseling en ongunstig wordt beïnvloed. Voor veel macrofaunasoorten

verloopt (her-)kolonisatie moeizaam, zeker in de huidige situatie, waarin eventu-

ele bronpopulaties vaak op relatief grote afstand liggen. In het herstelbeheer is het

dus erg belangrijk dat maatregelen worden genomen die gericht zijn op behoud

en zo mogelijk versterking van de aanwezige populaties van karakteristieke en

zeldzame soorten binnen de terreinen.

De verschillende hoogveensoorten stellen verschillende eisen aan hun habitat. Het

onderzoek in meer intacte hoogvenen in Ierland en Estland laat zien dat zowel de

overgangszones tussen de hoogveenkern en andere landschapstypen, als de ver-

schillende watertypen binnen de hoogveenkern van belang zijn voor de faunadi-

versiteit, inclusief het voorkomen van karakteristieke soorten (Smits et al., 2002).

In het herstelbeheer is het dus van belang dat habitatvariatie op landschapsschaal

behouden en hersteld wordt. Momenteel is in de hoogveenrestanten de variatie in

standplaatstypen in een (onnatuurlijk) mozaïekpatroon gerangschikt als gevolg

van het vroegere gebruik van hoogvenen. Het huidige voorkomen van faunasoor-

96



ten is afhankelijk van deze variatie en dit mozaïekpatroon. Grootschalige maatre-

gelen hebben veelal een nivellerende werking en dragen daardoor niet bij aan het

behoud en herstel van de variatie in standplaatstypen en faunadiversiteit. Door de

veranderingen in de hoogveenrestanten kunnen er nu ook soorten voorkomen,

die niet tot de oorspronkelijke hoogveenfauna behoren (Göttlich, 1980; Wheeler &

Shaw, 1995; Irmler et al., 1998). De oorspronkelijke habitat van een aantal van deze

soorten is nu aangetast, waardoor zij momenteel van hoogveenrestanten afhan-

kelijk zijn voor hun voortbestaan in Nederland (Akkermann, 1982; Schouwenaars

et al., 2002). Ook daarom vraagt het behoud en herstel van karakteristieke en zeld-

Figuur 17. 

Veel karakteristieke en zeld-

zame macrofaunasoorten

blijken hoofdzakelijk voor te

komen in oude veenputten,

zoals deze veenput in het

Vragenderveen

(Korenburgerveen) waar de

zeer zeldzame en karakteris-

tieke dansmug Lasiodiamesa

gracilis (rechts; foto: René

Krekels) is aangetroffen.
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zame faunasoorten een goed vooronderzoek en een goed doordachte fasering van

herstelmaatregelen. 

Zowel voor de aquatische als voor de terrestrische fauna geldt dat het vastleggen

van de uitgangssituatie voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen erg

belangrijk is. Alleen dan kan bij maatregelen werkelijk rekening gehouden worden

met het voorkomen van populaties van karakteristieke en zeldzame faunasoorten.

Fasering van maatregelen en de schaal waarop ingrepen plaatsvinden, kan dan

mede afgestemd worden op het voorkomen van faunasoorten en faunaontwikke-

Figuur 18. 

Stappenplan voor het uit-

voeren van herstel- of

beheersmaatregelen op

basis van de resultaten ver-

kregen in de eerste fase 

van het OBN-hoogveen-

onderzoek.
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lingen binnen het terrein. Nadat is vastgesteld dat belangrijke soorten zich in

andere terreindelen gevestigd hebben als gevolg van herstelmaatregelen, kan

overwogen worden ook maatregelen te nemen in een deel van het terrein waar

nog relictpopulaties voorkomen. Naast het creëren van optimale condities voor

bultvormende vegetaties, is het voor het behoud en herstel van faunadiversiteit

dus essentieel dat ook andere elementen van een compleet hoogveensysteem

aanwezig blijven en gecreëerd worden.

Aanbevelingen voor herstelbeheer in hoogveenrestanten

Op basis van de kennis die in de eerste fase van het OBN-hoogveenonderzoek is

opgedaan, kunnen we een aantal aanbevelingen geven, die zijn verwerkt in een

stappenplan voor de uitvoering van herstel- en beheersmaatregelen in hoogveen-

restanten (figuur 18). 

Het belangrijkste onderdeel van het herstelprogramma behelst het vooronder-

zoek. Dit vooronderzoek moet resulteren in een diagnose van de uitgangssituatie

(liefst een volledige systeemanalyse). Hierbij moet een accurate beschrijving van

de aanwezige vegetatietypen en fauna worden gegeven. Daarnaast moet een

nauwkeurige beschrijving van de hydrologie en met name de eventuele relatie

tussen de regionale hydrologie en de hydrologie van het systeem worden gege-

ven. Vragen zoals: ‘speelt wegzijging een belangrijke rol?’ of ‘is er aanvoer van

water via de bodem of oppervlakkige afstroming?’ en ‘wat zijn de bergingseigen-

schappen van het nog aanwezige restveen?’ zijn belangrijk. Daarnaast zijn met

name ook de fysische en chemische eigenschappen van het restveen van belang

om bijvoorbeeld te kunnen beoordelen of na eventuele inundatie drijftilvorming

te verwachten valt. Bovendien kan de nutriëntenrijkdom van de toplaag een indi-

catie geven van de te verwachten vegetatieontwikkeling, gegeven de huidige stik-

stofdepositieniveaus. 

Op basis van het vooronderzoek kan een herstel- en beheersplan worden opge-

steld, waarbij voor de verschillende terreindelen doeltypes worden toegekend,

rekening houdend met de bestaande natuurwaarden en de potenties van deze

terreindelen. Voor de terreindelen waar de ontwikkeling van een acrotelm wordt

nagestreefd, zullen in het plan de adequate vernattingsstrategieën worden uitge-

werkt. Daarbij is de toekomstige terreinhelling in relatie tot de afstand tot de (toe-

komstige) waterscheiding van essentieel belang (Van der Schaaf & Streefkerk,

2002). Wanneer in het veld nog zeldzame of karakteristieke soorten voorkomen, is

het belangrijk om na het vooronderzoek een bezinningsfase in te lassen, waarin

wordt heroverwogen of hoogveenontwikkeling in het gebied wel wenselijk is in

verband met de generale doelstelling om zeldzame, bedreigde soorten te behou-

den. In deze bezinningsfase moet worden onderzocht in hoeverre eventuele maat-
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regelen in het terrein het voortbestaan van deze soorten in gevaar zouden bren-

gen en is het van belang dat voorwaarden worden geformuleerd, die bij het

opstellen van het herstel- en beheersplan in acht genomen moeten worden om dit

te voorkomen. 

Gedurende verschillende fasen in de uitvoering van de vernattingsmaatregelen is

het van belang ‘de vinger aan de pols te houden’ door middel van een adequate

monitoring. Daarmee kunnen de effectiviteit en ook eventuele neveneffecten van

de genomen maatregelen worden vastgesteld. De resultaten van de monitoring

moeten vervolgens regelmatig worden getoetst aan de doelstellingen, zoals deze

zijn geformuleerd in het herstel- en beheersplan. Op basis van deze terugkoppe-

ling kunnen, indien nodig, oorspronkelijke plannen worden bijgesteld of nieuwe

dan wel aanvullende maatregelen op waterhuishoudkundig of ander gebied wor-

den genomen. De effecten daarvan worden vervolgens weer vastgelegd met

behulp van de monitoring. Gegevens uit vooronderzoek en monitoring vormen

dus de basis voor de vernattingsmaatregelen en het vervolgbeheer. In het kader

zijn tenslotte een aantal aandachtpunten genoemd voor de uitvoering van maat-

regelen in hoogveenrestanten, zoals die naar aanleiding van het hier beschreven

onderzoek geformuleerd konden worden.

Uit het onderzoek blijkt dat het in de Nederlandse hoogveenrestanten, ondanks de

ingrijpende gevolgen van het vroegere gebruik van hoogvenen en de hoge stik-

stofdepositie, mogelijk is karakteristieke planten- en diersoorten te behouden en

hoogveenvorming weer op gang te brengen. Afhankelijk van de bestaande lokale

en regionale situatie van de terreinen, zijn herstelstrategiën mogelijk, die relatief

goede perspectieven bieden voor herstel van hoogveenvorming.
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Aandachtspunten bij de uitvoering van maatregelen
in hoogveenrestanten

1. In het verleden is vaak gekozen voor zeer grootschalige vernattingsmaatre-

gelen, vaak zonder voldoende voorkennis over de mogelijke gevolgen voor

de aanwezige fauna. Mogelijk is hierdoor in een aantal gevallen meer aan

natuurwaarde verloren gegaan dan er gewonnen is. Bij het ontwerpen en

formuleren van vernattingsmaatregelen moet dan ook rekening gehouden

worden met faunacomponenten. Indien de kennis over de aanwezige fauna

ontbreekt, zal deze door middel van vooronderzoek eerst moeten worden

vergaard door een goede inventarisatie van relevante faunagroepen. Pas dan

kan een gefaseerd plan van aanpak worden opgezet, waarbij rekening kan

worden gehouden met de aanwezige faunacomponenten. 

2. Voor zwartveenrestanten zouden delen van het terrein middels comparti-

mentering zo moeten worden ingericht dat over delen van het terrein perma-

nente plas-dras situaties kunnen worden gecreëerd. Dit betekent dat andere

delen van het terrein een waterbergingsfunctie moeten krijgen, zodat in

droge perioden water in doelcompartimenten kan worden ingelaten. 

3. Voor witveenrestanten kan worden volstaan met hervernatting tot aan het 

maaiveld.

4. In de delen van het terrein waar acrotelmvorming wordt nagestreefd, maar 

waar de sleutelsoorten (S. magellanicum, S. papillosum en S. rubellum) niet 

aanwezig zijn, zou introductie van deze soorten overwogen moeten worden.

De afwezigheid van deze soorten in de vegetaties staat een ontwikkeling

richting hoogveen in de weg. Het gebrek aan natuurlijke verspreidings en

vestigingsmogelijkheden van deze soorten is hiervan de hoofdoorzaak en

niet het abiotische milieu. 

5. Bij een kruidlaagbedekking van meer dan 70 % is aanvullend beheer nood-

zakelijk, om overmatige beschaduwing van veenmossen tegen te gaan.

Maaien blijkt net als plaggen zeer effectief te zijn en de uitbreiding van veen-

mossen te bevorderen. Dit aanvullende beheer zal waarschijnlijk nodig blij-

ven zolang de stikstofdepositie nog boven de 10 kg ha-1 jaar-1 ligt. 

6. Voor de hydrologische monitoring verdient het aanbeveling deels over te

stappen op geautomatiseerde waarneming. Dit maakt het mogelijk om

belangrijke hydrologische eigenschappen van het veen, zoals de bergingsca-

paciteit in afhankelijkheid van de diepte en waterverliezen naar de omge-

ving, in kaart te brengen.
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Samenvatting

Aan de problematiek rond de achteruitgang van laagveenwateren door eutrofië-

ring, verdroging en verzuring is al de nodige aandacht besteed in het verleden,

zowel door beheerders als door onderzoekers. Daarbij zijn diverse herstelmaat-

regelen op praktijkschaal uitgeprobeerd, maar omdat men daarbij niet altijd sys-

teemgericht te werk ging, leverden die maatregelen doorgaans zeer wisselende

resultaten op en was er over het algemeen sprake van een lage effectiviteit. Om

daar verandering in te brengen zijn laagveenwateren recent opgenomen in het

onderzoeksprogramma van het Overlevingsplan Bos en Natuur. Aangezien dit

laagveenonderzoek nog moet starten, worden hier de onderzoeksplannen

gepresenteerd en worden de keuzen hierbij beargumenteerd op grond van de

leemten aan kennis binnen het herstelbeheer. Hiervoor is het nodig de verschil-

lende typen laagveenwateren te karakteriseren en uitgevoerde beheers- en her-

stelmaatregelen te evalueren. De bestaande kennis en kennisleemten over aan-

tastingen en processen (met name rond de thema’s eutrofiëring, verdroging, ver-

zuring  en peilverstarring) worden in dit hoofdstuk besproken. De nadruk binnen

het uit te voeren onderzoek ligt zeer sterk op het definiëren van sturende pro-

cessen en factoren. Dit maakt het mogelijk om de precieze oorzaken van achter-

uitgang en herstel aan te geven en om de resultaten van het onderzoek te extra-

poleren naar andere laagveenwateren. Er is gekozen voor een systeembenade-

ring, waarbij verschillende onderzoeksdisciplines geïntegreerd worden. De toe-

komstige onderzoeksresultaten moeten het voor terrein- en waterbeheerders

mogelijk maken om, op grond van zo eenvoudig mogelijke metingen, verschil-

lende beheers- en herstelstrategieën tegen elkaar af te wegen. Er wordt, met

andere woorden, toegewerkt naar een ‘OBN-laagvenensleutel’.

Inleiding

“Die plant dan, welke ons nog rest, is alweer geen zeldzaamheid, maar toch een

allermerkwaardigst gewas. Miljoenen en miljoenen groeien er in ons veenachtig

vaderland en ze hebben niet weinig tot de vorming ervan bijgedragen. (…) Gij hebt

ze dikwijls genoeg gezien, dichte rosetten van lange spitse bladeren, die aan hunne

randen voorzien zijn van stekelige punten, daarnaar heten ze water-aloë

(Stratiotes aloides: de weerbare krijgsman, die wel wat heeft van een aloë). Het

volk noemt ze scheeren of krabbeschaar. En dat bewijst weer, dat ‘het volk’, als het

er maar eenmaal aardigheid aan heeft, danig goed weet op te merken, en voor

een treffende waarneming altijd direct een passende naam bij de hand heeft. Een

goede volksnaam is een schat voor de wetenschap.”

(Heimans & Thijsse, 1898.) 

Figuur 1. 

Prent van J. Briedé in De

West-Nederlandse

Veenplassen (Van Zinderen

Bakker, 1947).
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Een eeuw later is iedere natuurbeheerder trots op het (nog) voorkomen van pop-

ulaties Hanen(kammen), Scheren, Waterruiters en Waterstekels, relicten van het

massale voorkomen van Krabbescheer (Stratiotes aloides) in het beheersgebied.

Wat is er toch gebeurd met onze laagvenen, dat een naar het schijnt zo weerbare

plant, destijds zelfs vaak als een plaag gezien, al decennia lang niet meer in staat

is om de meeste laagveenwateren in ons land te bevolken? 

Ontwikkeling en biodiversiteit

Vorming: natuur én mens

Laagvenen zijn veenvormende, natte landschaps-

eenheden die, anders dan hoogvenen, voor het

grootste deel en tot in de toplaag van halfterrestri-

sche vegetaties gevoed worden door grond- en/of

oppervlaktewater (minerotrofie; Ingram, 1983;

Wheeler & Proctor, 2000). Het aanbod aan voedings-

stoffen kan sterk variëren in laagvenen en is niet per

definitie hoger dan in hoogvenen. De verschillen in

zuurbuffering worden ook door de vegetatie en de

faunasamenstelling geïndiceerd. Sommige laagve-

nen worden (nog) licht beïnvloed door (zwak) brak

water, maar het overgrote deel bestaat uit zoetwa-

ter-wetlands (‘waterlanden’). De meeste van de hui-

dige laagvenen in Nederland zijn restanten van

holocene stroomvlakten, ooit bedekt met uitge-

strekte venen (Pons, 1992). In het westen van het

land vormden zich vanuit het laagveen ook hoog-

veenmoerassen, wanneer het gevormde veen zich

ging stapelen boven de directe invloed van mine-

raalrijk water (Polak, 1929). In door het zeewater

beïnvloede delen ontstonden brakke venen. Ook in veel pleistocene gebieden had-

den zich (kleinere) laagvenen gevormd door toevoer van mineraalrijk water uit

hogergelegen plateau’s, of door overstroming of infiltratie van rivierwater. Een

voorbeeld hiervan vormen oude, afgesloten riviermeanders waarin veenvorming

optrad. Evenals in het westen ging ook in het pleistoceen op veel plaatsen hoog-

veen groeien bovenop het laagveen. 

Vanaf ongeveer 800 AD werd de invloed van de mens steeds groter. Er werd een

begin gemaakt met de ontwatering van de venen, waardoor al vroeg inklinking

ontstond. Toen de zeespiegel steeg, overstroomden veel van de in het westen

gevormde hoogvenen (Schultz, 1992). De meeste van de huidige laagvenen, inclu-

Figuur 2. 

‘De veender’, uit de bundel

‘Spiegel van ’t menselyk

bedrijf’ van Jan Luyken

(1649-1712). Uit: Van der

Hoek, 1984. Inzet: Het bag-

geren van turf met behulp

van een turfschuit en bag-

gerbeugel. Uit: Paris, 1991.
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sief de meren, hebben zich ontwikkeld op deze gedegenereerde, ‘verdronken’ en

deels weggeslagen hoogvenen (Van ’t Veer et al., 2000). Door landverzakking werd

drainage steeds moeilijker. Pas met de uitvinding van de windmolen (Fig. 1), aan

het begin van de vijftiende eeuw, kon men dit probleem aanpakken. Vanaf het

begin van de zestiende eeuw begonnen in het westen van Nederland echte veen-

plassen te ontstaan, als gevolg van de invoering van een nieuwe verveningstech-

niek; het ‘slagturven’. Daarbij werd gebruik gemaakt van een baggerbeugel of net-

ring, die aan een lange stok bevestigd was, zodat men tot diep onder de water-

oppervlakte kon baggeren (Fig. 2). Tussen de afzonderlijke ‘pet- of trekgaten’, die

bij het baggeren ontstonden, liet men stroken veen (‘ribben’) zitten, zodat er aan-

vankelijk nog geen grote plassen ontstonden. Op plaatsen waar de gespaarde

veenstroken echter te smal waren, konden die stroken gemakkelijk in de golven

verdwijnen, waardoor alsmaar groter wordende, ondiepe plassen of ‘wieden’ ont-

stonden. Ze varieerden in grootte van enkele hectaren tot méér dan 100 hectaren.

Met name de grote wieden gingen vaak een bedreiging vormen voor nederzettin-

gen (Fig. 3). De Haarlemmermeer, deels ontstaan door vervening, maar voorna-

melijk door afslag van onvergraven veen, is hiervan het meest beruchte voorbeeld.

Andere laagveenplassen zijn de Friese meren, Loosdrechtse Plassen, Ankeveense

Plassen, de meren in de Wieden en de Botshol. Het Naardermeer is oorspronkelijk

ontstaan doordat de Zuiderzee via de monding van de Vecht grote delen van het

veen afsloeg. Nadat delen van dit meer verland waren, werd echter ook hier turf

gebaggerd (Koster, 1940). De stelselmatige beïnvloeding van het landschap door

vervening is tot op grote hoogte zichtbaar (Fig. 4).

Veel van de oorspronkelijke West-Nederlandse

laagveenplassen zijn in de afgelopen eeuwen inge-

polderd en ontgonnen door de mens. Andere ver-

veningen zijn verland (en vaak ook verruigd), waar-

bij de huidige vegetatie sterk afhankelijk is van het

gevoerde beheer, met name van het water- en maai-

beheer (Van Wirdum, 1991; Den Held et al., 1992;

Van Wirdum et al., 1992; Grootjans & Van Diggelen,

1995). De hydrologie van laagveenplassen ken-

merkt zich door de menging van water vanuit ver-

schillende bronnen, namelijk neerslag, grond- en/of

oppervlaktewater. Laagveensystemen in gebieden

grenzend aan hogere zandgronden werden (wor-

den) veelal plaatselijk gevoed door kwel van grond-

water uit die hogere gronden, maar elders kunnen

diezelfde systemen weer grondwater verliezen aan

dieper in het landschap gelegen polders of droog-

makerijen (Fig. 5). Systemen die niet in kwelgebieden liggen, worden gevoed door

oppervlaktewater, dat direct of indirect afkomstig is van beken, rivieren of kana-

Figuur 3. 

Veenplassen in de omgeving

van Nieuwerkerk aan de

IJssel, met daarin het

Schollevaarseiland, rond

1860. Uit: Scheygrond, 1933.
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len. De waterkwaliteit is afhankelijk van de kwantitatieve verhou-

ding tussen de verschillende bronnen, de waterkwaliteit van het

instromende water en van het peilbeheer, zoals verderop zal wor-

den besproken. 

Vrijwel alle officiële laagveenreservaten bevinden zich in het holo-

cene deel van ons land en zijn tussen 200 en 600 ha groot. Een klein

aantal, waaronder de Wieden, de Weerribben en Alde Feanen, is

groter (1300-4500 ha). Verder zijn er zowel in het holocene als in het

pleistocene deel vele kleine laagvenen, over het algemeen slechts

enkele tot tientallen hectaren groot.  

Historisch beheer

Zoals uit de vorige paragraaf bleek, zijn de Nederlandse laagveenplassen groten-

deels door menselijk toedoen ontstaan. Ook ná hun creatie bleef de mens in de

meeste plassen een zeer belangrijke factor, veel méér dan vaak beseft wordt. Tot

in de eerste decennia van de vorige eeuw werd op grote schaal ingegrepen in de

successie; zoals Staring prachtig beschreef: “Werkelijk groeit het veen ook niet

meer aan in onze meeste veënderijen. Het houtgewas, dat een uiterst vermogend

middel is, om spoedig bevestiging en vermeerdering in dikte van de veenlaag te

bewerken, is nog slechts hier en daar in de lage veenen aanwezig en wordt dan

daar nog, door een herhaald afkappen, onwerkzaam gemaakt. De planten, die

afstervende de veenkorst zouden verdikken, worden voor hooi, veeweide of strooi-

sel jaarlijks herhaaldelijk verwijderd en vermogen niets anders dan de bovenkorst

van het veen, door hare wortels vaster te maken. De moerasplanten welke de

ondiepe slooten trachten aan te vullen, worden aanhoudend weggemaaid, en de

reeds door haar gevormde modder uitgebaggerd, ten einde die slooten als vee-

keeringen te bewaren, en de ruigte en modder als meststoffen te gebruiken. In die-

pere wateren waar de scheren groeijen, is in de laatste tijden een nog sterker mid-

del van belemmering der eerste ontwikkeling van de veenwording, in zwang geko-

men, doordien men die scheren thans, bij groote hoeveelheden, opvischt en ter

bemesting van het akkerland bezigt. Vooral is dit op groote schaal in de omstreken

van Kortehoef en Losdrecht gebruikelijk voor de bouwlanden in het Gooiland, en

onder Giethoorn voor die van Steenwijk, terwijl men op soortgelijke wijze in de

omstreken van Alkemade het kroos (Lemna soorten) voor het telen van groenten

gebruikt. Oorzaken in menigte om het weder aangroeijen van veen tegen te gaan.”

(Staring, 1856). Staring vreesde zelfs het totaal uitroeien van de Krabbescheer in de

omgeving van Steenwijk, “want de Scheren worden thans met zulk eenen ijver

gevischt, dat haar geenen tijd wordt gegund, om behoorlijk weder aan te groeijen,

en een geheel uitroeijen van de plant is dus, met der tijd, te voorzien.” (Staring,

1846). Hij gaf ook hoeveelheden; per bunder (hectare) aardappelakker gebruikte

men niet minder dan tien schuitladingen Krabbescheer! De Krabbescheren waren

Figuur 4. 

Een satellietbeeld van het

laagveengebied bij Utrecht

laat duidelijk de rechtlijnige

verveningsmethode zien die

karakteristiek is voor een

groot deel van het

Nederlandse laagveen. Door

de verwoesting van legak-

kers, vooral door stormen,

ontstonden ondiepe veen-

meren (zwart) zoals de

Vinkeveense Plassen (weste-

lijk) en de Loosdrechtse plas-

sen (oostelijk). European

Space Agency (ESA) /

Nationaal Lucht- en

Ruimtevaartlaboratorium

(NLR).
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zeer gewild, omdat de weefsels van deze planten veel uit het water opgenomen

voedingsstoffen bevatten, zoals fosfor, kalium en calcium. Vooral vanwege dat

hoge fosfaatgehalte waren Scheren geliefd als mest voor bijvoorbeeld aardappel-

en bietenakkers en in de groenteteelt (Gonggrijp et al., 1981). Door het groot-

schalig wegvissen van waterplanten oefende de mens vroeger dan ook niet alleen

een zeer grote invloed uit op de successie, maar óók op de waterkwaliteit. 

Het wegvissen van waterplanten is niet alleen uit de grote laagveengebieden van

Nederland bekend, maar ook uit kleine laagveenplassen in het pleistocene deel

van Nederland. Daar werd tot in de eerste decennia van de twintigste eeuw met

behulp van platte bootjes Holpijp afgesneden door boeren, om dit te gebruiken als

groenbemesting of veevoeder. Dit is bijvoorbeeld beschreven voor de Venkoelen

in de Maasmeander ‘Zwart Water’ bij Venlo (Oranjewoud, 1993), de Roerarm

‘Turfkoelen’ bij Roermond (Staatsbosbeheer, 1959) en ‘De Matjes’ in Noord-

Brabant, op de grens met België (Van Ek et al., 1997).

De mens greep niet alleen in de allereerste successiestadia van laagveenplassen

in, maar óók in latere stadia, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een verhandeling van

Staring (1846). Zodra Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en zeggesoorten zich

meester hadden gemaakt van de Giethoornse kraggen, dan werden die gemaaid

voor het winnen van “een gezond maar mager Hooi (...) en na het maaijen weidt

er, zelfs zeer menigvuldig, vee op dien bedrieglijken bodem, hetwelk echter, door

zijn instinct geleid, zelden doorzakt.” Blink (1892) vermeldt echter; “Paarden en

hoornvee kunnen in den eersten tijd en nog lang daarna niet op deze zoden loop-

en; men ziet het, als paarden bij ongeluk hierop komen, dat zij met de pooten er

doorzakken en met het lichaam op de korst blijven rusten.” Mogelijk liet men

vooral kleiner vee, zoals geiten, op de drijftillen weiden, zoals van het

Naardermeer bekend is (Thijsse, 1918). Drijftillen werden volgens Staring niet

alleen gehooid en geweid; “De kraggen liggen ten westen van Giethoorn tot

groote zamenhangende velden bijeen (...) Men maakt te Giethoorn een aller

eigenaardigst gebruik van dien vlottenden bodem. In de nabijheid der plaats is

het water minder diep dan westwaarts omstreeks de Kraggen-Velden. Wanneer

men hier nu een stuk weiland heeft verveend en tot water gemaakt, trekt de eige-

naar des winters bij hoog water naar de kraggen, snijdt van deze, met een groote

mesvormige spade, reepen af van 1 tot 11/2 el breedte [0,7 tot 1,0 m] en 40 tot 70

el [28 tot 48 m] lengte, hecht een aantal dezer vlotten met wieden aan elkander

en boomt daarmede naar zijne weide. Hier worden deze stukken aan elkander

gepast; men bedekt ze met een weinig bagger ter overmesting; gedurende den

zomer bij laag water groeit de planten-massa aan den bodem vast en binnen een

half dozijn jaren wordt er op dezelve plaats vee geweid, turf gebaggerd, visch

gevangen en weder vee geweid. En deze wijze van land maken is bij Giethoorn

geene zeldzaamheid, maar alle winters worden er alzoo groote stukken grond

aangemaakt.” (Staring, 1846).
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De intensieve ‘oogst’ van planten was zelfs één van de belangrijkste motieven voor

het ontstaan van de Nederlandse natuurbescherming. Eén van de grote voorman-

nen, J.P. Thijsse, schreef al in 1917; “Nu komt het er maar op aan, dat de natuur

met rust gelaten wordt. Nu worden echter bij ons sloten en vaarten voortdurend

gereinigd, oevers afgestoken en verbeterd, bagger neergestort langs de slootkan-

ten. Het gras wordt gemaaid of afgegraasd, het riet en het ruigt gesneden. Geen

wonder, dat de langzaam groeiende kiemplantjes van de elzen dan op velerlei

manier in de verdrukking komen. Maar zodra de grond met rust gelaten wordt,

zoals wij met een groot deel van het Naardermeer doen, dan komt er dadelijk op

Figuur 5. 

Geohydrologische dwars-

doorsnede van west (A) naar

oost (A’) over het

Naardermeer (‘natuurreser-

vaat’). Uit: Schot et al., 2001
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de geschikte plaatsen opslag van allerlei hout, ook van elzen en die hebben daar

nu in de laatste tien jaren heel wat terrein gewonnen. Daar wordt nu ook de bijl

niet aan gelegd. Het is anders vrijwel regel, dat elzenhout om de zes, zeven jaar

gekapt wordt, maar die elzen in het Meer mogen vrij opgroeien tot echte bomen:

ze kunnen tot vijfendertig meter hoog worden. Zo staat het in de boeken en als ik

dat lees, constateer ik met enige verdrietelijkheid, dat ik nog nooit een volwassen

els gezien heb. Hoogstwaarschijnlijk is er in heel Nederland geen een te vinden en

het zou mij plezier doen, het te beleven dat die in het Meer het alvast maar tot vijf-

entwintig meter brachten.” (Thijsse, 1978).

Kort vóórdat Natuurmonumenten het Naardermeer (in 1906) aankocht, vond daar

nog een zeer intensief beheer plaats. Thijsse schreef daarover: “Voor dat de

Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten het Meer aankocht, werd er ieder

jaar zoveel riet en ruigt gesneden als maar mogelijk was. In gunstige jaren, d.w.z.

als er lang genoeg sterk ijs was, ging alles er af, en dan was het Meer in Maart zoo

kaal als een knikker. (...) Op enkele plekken, waar het snijden niet loonde, had zich

wat houtgewas kunnen vestigen.” (Thijsse, 1920). Er werd niet alleen intensief Riet

(Phragmites australis) gesneden, maar er vond ook begrazing met geiten plaats

(Thijsse, 1918; 1920). 

Figuur 6. 

Schema met vegetatiesucces-

sie-reeksen in laagveenwate-

ren, bij verschillende uit-

gangssituaties (onderaan

weergegeven) en beheersty-

pen (links weergegeven).

Uit: Verhoeven & Bobbink

(2001).
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Onmiddellijk nadat het Naardermeer was aangekocht, kwam er verandering in het

beheer; “Toen nu de Vereeniging het heft in handen kreeg, is daar verandering in

gekomen. Voor het aflossen der leening en het betalen der rente kon zij weliswaar

de baten van den rietoogst niet derven, maar het kon er toch wel op overschieten,

dat enkele vrij uitgestrekte perceelen werden afgezonderd als botanisch reservaat,

waar nooit gesneden, gemaaid of geweid mocht worden. Daar vechten nu de ver-

schillende soorten van planten het onder elkaar uit. De boeren en rietsnijders

begrijpen niet al te best, wat wij daarmee voor hebben en een hunner merkte zeer

terecht op, dat het Meer, wanneer wij ophielden met snijden, wel spoedig in een

bosch zou veranderen. Dit gebeurt nu inderdaad in die botanische reservaten, op

de eene plaats wat sneller dan op de andere.” (Thijsse, 1920). Hoe snel die ont-

wikkeling plaatselijk kon gaan, werd al in 1918 beschreven; “Het heideachtig stuk

voor het bovengenoemde berkenboschje ziet er al op een afstand veel ruiger uit,

dan een jaar of vijf geleden en dat is zoo geworden na de verbanning der geiten.

Die vraten alles kaal en toen ik de belofte zag, die in dat stukje schuilde, hebben

wij die geiten een ander onderkomen bezorgd. En nu is daar in enkele jaren een

prachtige opslag gekomen van jonge berkjes, onder den wind van dat boschje. Ook

de dopheide bloeit er nu in volle pracht en de moskussens van veenmos en haar-

mos welven zich daartusschen, de eerste rood gekleurd door zonnedauw. Kortom,

dat stuk is nu heel mooi bezig om te veranderen in hoogveen en streeft al met suc-

ces naar den rang van Zwischenmoor. Wij verwachten er nu met spanning de eer-

ste veenbessen en witte orchideeën en zijn er benieuwd naar hoe het berkenbosch

het zal stellen met het veenmos. Ge ziet hieruit, van hoeveel belang het voor de

schoonheid van de wereld is, dat de geiten en ook de schapen geplaatst worden

waar zij geen kwaad kunnen doen.” (Thijsse, 1918).

Biodiversiteit

In de Nederlandse laagveenwateren komt een grote verscheidenheid aan planten-

soorten (inclusief kranswieren en mossen) en vegetatietypen voor, waaronder

enkele zeer zeldzame (Westhoff et al., 1971; Schaminée et al., 1996). Licht brakke

venen, zoals in het Ilperveld, kennen karakteristieke brakwatergemeenschappen

met soorten als Snavelruppia (Ruppia maritima), Brakwaterkransblad (Chara

canescens) en Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani). Figuur 6 geeft een

schematisch overzicht van de belangrijkste successiereeksen van open water naar

broekbossen. Afgestorven plantendelen hopen zich hierbij op als veen, en de

ophoping van veen stuurt op haar beurt weer de successie (Bakker et al., 1997).

Het schema geeft de hoofdlijnen van de successie aan en wijkt enigszins af van

meer gedetailleerde schema’s, zoals dat van Van ’t Veer et al. (2000). Hierbij zijn

telkens zes fasen onderscheiden: (1) de aquatische fase met ondergedoken- en

drijfbladplanten, (2) de half-aquatische fase met helofyten, (3) de ‘bruinmos’-fase

(brownmoss phase) met soortenrijke laagveenvegetaties, (4) de veenmosfase,

waarin verschillende Sphagnum-soorten zich in de vegetatie gaan vestigen, (5) de
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(mogelijke) overgang naar hoogveen, waarin zich een dik veen-

mostapijt ontwikkelt (6) de broekbosfase, waarin een moerasbos

ontstaat. Gedurende de ontwikkeling treedt een steeds verder

voortschrijdende verlanding op (Fig. 7). 

In open water met ondergedoken planten treedt, wanneer de

afbraak voldoende geremd is, langzaam stapeling van afgestor-

ven organisch materiaal op. Als dit proces van veenvorming het

wateroppervlak nadert, kunnen halfterrestrische planten (waar-

onder helofyten) zich gaan vestigen. De snelheid van verlanding

is zeer sterk afhankelijk van de productiviteit van de betreffende

vegetatietypen en de decompositiesnelheid. Eutrofe wateren zul-

len daarbij eerder dichtgroeien dan mesotrofe wateren. In harde

wateren zal de veenvorming langzamer verlopen dan in zachte-

re wateren, doordat de afbraaksnelheid hier hoger ligt.

Hypertrofe wateren, daarentegen, worden gekarakteriseerd door

grote dichtheden van algen en/of cyanobacteriën (blauwalgen),

waardoor de ondergedoken vegetatie sterk onderdrukt wordt en

veelal afwezig is. In dit type wateren is een verlandingssuccessie

via submerse waterplanten dan ook onwaarschijnlijk. Het

gevormde veen bestaat hooguit uit een dunne, fijnkorrelige laag

algenveen.

Naast veenvorming door ondergedoken waterplanten vindt in

laagveenwateren ook verlanding plaats door de vorming van

drijftillen gecombineerd met de langzame uitbreiding van oever-

vegetaties. Van de processen die hierbij een rol spelen bestaat

slechts een globaal beeld. De indruk bestaat dat de hier geschet-

ste verlanding momenteel vrijwel niet meer voorkomt in

Nederland, zonder dat duidelijk is wat de precieze oorzaken hier-

van zijn. Verlanding vanuit de oever, vooral via Riet- of andere

helofytenvegetaties, treedt voornamelijk op bij wat meer geëx-

poneerde oevers. Riet vestigt zich hierbij door kieming of via wortelstokken (rhi-

zomen) op drooggevallen oevers en breidt zich langzaam uit naar het midden van

de plas. In ondiep water gebeurt dit doordat de planten zijdelings rhizomen ont-

wikkelen. Behalve door Riet kunnen deze verlandingsgemeenschappen ook gedo-

mineerd worden door Mattenbies (Scirpus lacustris), Kleine lisdodde (Typha

angustifolia) of Galigaan (Cladium mariscus).

In petgaten met een steil talud kan zich ook een drijvende kragge ontwikkelen

vanuit een vast in de oever wortelende helofytenzoom. Een dergelijke kragge is

veelal minstens 20 cm dik en heeft, met name bij maaibeheer, voldoende draag-

vermogen om betreding mogelijk te maken. De ophoping van veen uit afgestor-

Figuur 7. 

Plaats-tijd-substitutie: in

deze gefaseerd verveende

laagveensloot bij Utrecht is

fraai de successie zichtbaar

van Krabbescheervegetatie,

via een vegetatie gedomi-

neerd door grote zeggen,

naar een broekbos. 

Foto’s L. Lamers.
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ven waterplanten kan dit proces versnellen. In open water en aan de rand van

helofytenzomen kunnen drijftillen ontstaan. Deze vormen pioniersstadia in de ver-

landing, waarbij drijvende eilandjes gevormd worden die slechts een zeer gering

draagvermogen hebben en gemakkelijk door de wind worden verplaatst.

Drijftillen worden in grote(re) plassen hierdoor vrijwel uitsluitend aan de beschut-

te oevers gevormd (loefzijde), waarna het drijvende materiaal zich kan gaan ver-

zamelen aan de geëxponeerde oevers (lijzijde). In kleinere wateren kan deze ver-

landing vanaf beide zijden optreden. Krabbescheer is een soort die in het groei-

seizoen opdrijft en dan drijvende velden kan vormen. Wanneer zich hierin soorten

als Waterscheerling (Cicuta virosa) en Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus)

kunnen vestigen, ontstaan kleine drijftillen, die ook vanuit het midden van kleine

plassen concentratiepunten voor verlanding kunnen zijn. Hoewel er waarnemin-

gen zijn van vestiging van helofyten en zelfs van boomzaailingen op dergelijke

drijftillen, is de relatieve bijdrage van drijftilverlanding en verlanding vanuit de

oever aan het uiteindelijke verlandingsproces niet bekend. Een interessant, half-

natuurlijk gegeven in het kader van verlanding vormt de door Staring (1846)

beschreven actieve menselijke bijdrage aan de vorming van kraggen en nieuw

land (zie ‘Historisch beheer’).

Voor de vorming van kraggen is gasvorming en -ophoping een belangrijk proces.

Het drijfvermogen wordt sterk verhoogd wanneer de kragge zo dicht is en zoveel

dood materiaal bevat, dat het bij de afbraak gevormde methaan (aardgas) in de

vorm van gasbellen gevangen raakt in de dichte veen- en wortelmassa. De bellen

ontstaan door de slechte oplosbaarheid van methaan. Waarschijnlijk dragen ook

de sterk vertakte, holle rhizomen van grote helofyten als Mattenbies, Kleine lis-

dodde en Riet (Fig. 8) sterk bij aan het drijfvermogen van kraggen, zoals bij drijf-

tilvorming in hoogveenrestanten (Smolders et al., 2004). Staring (1846) merkte

over kraggen van Riet, Grote lisdodde (Typha latifolia), Kleine egelskop

(Sparganium emersum) en Kalmoes (Acorus calamus) op; “Wanneer de wortels

dezer planten onderling eene zekere zamenhang verkregen hebben, maken zij den

modder ligter dan het water, heffen dezen en zich zelven op, en vormen eene op

het water drijvende zode (…), eene zoogenoemde Krag.” 

Vanwege de grote diversiteit aan habitats (zowel terrestrische als aquatische) en

het hoge voedselaanbod is er ook een grote faunadiversiteit in weinig verstoorde

laagveenwateren. Traditioneel wordt hierbij vooral de nadruk gelegd op de avi-

fauna. Al vele eeuwen lang bieden moeilijk toegankelijke laagveenplassen en

–moerassen broedplaatsen aan zeldzame vogelsoorten zoals Lepelaar (Platalea

leucorodia), Kwak (Nycticorax nycticorax), Woudaap (Ixobrychus minutus),

Purperreiger (Ardea purpurea), Grote zilverreiger (Casmerodius albus) en Kleine

zilverreiger (Egretta garzetta). Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 3; het al

lang verdwenen ‘Schollevaarseiland’. Ook tegenwoordig zijn laagveensystemen

nog van groot belang voor de meeste van de genoemde soorten, maar bijvoor-
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beeld ook voor de Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus). Laagvenen bieden

echter ook een belangrijke uitwijkplaats voor een groot aantal andere gevoelige

diersoorten waaronder vis-, amfibieën- en macro-evertebratensoorten. Het

bekendste macrofauna-voorbeeld is wellicht de Groene glazenmaker (Aeshna viri-

dis), een in ons land zeldzame libel die sterk afhankelijk is van gezonde drijvende

vegetaties, met name die van Krabbescheer (Fig. 9).

Vanwege hun specifieke halfnatuurlijke karakter en de

hoge biodiversiteit vertegenwoordigen de laagveenwate-

ren een belangrijke natuur- en cultuurwaarde op zowel

nationaal als internationaal niveau (Ramsar-gebieden).

Het onderzoek dat vanaf 2003 uitgevoerd wordt onder

leiding van het OBN-Deskundigenteam Laagveenwate-

ren, gaat zich richten op de verschillende successiestadia

van de verlanding van laagveenwateren, van ondergedo-

ken vegetaties tot en met kraggengemeenschappen

(Lamers et al. 2001a). Vegetatietypen van een later suc-

cessiestadium zijn reeds ondergebracht bij het

Deskundigenteam Natte Schraallanden (Jansen et al.,

1997; 1998) en het Deskundigenteam Natte Bossen (Poels

et al., 2000). De onderzoeksplanning voor laagveenwate-

ren zal dan ook afgestemd worden met dit onderzoek.

Aangezien er sprake is van een gradiënt van laagveenwa-

teren naar deze ecotopen, is enige overlap uiteraard

onvermijdelijk en ook zeer wenselijk. Dit zal met name

voor de fauna gelden, die zich veelal weinig aantrekt van

de afbakening die wij graag aanbrengen.

De achteruitgang van 
laagveenwateren

Verzuring

Verzuring wordt gedefinieerd als een afname van de

buffercapaciteit (Van Breemen et al., 1983), die kan leiden

tot een daling van de pH. Het zuurbufferend vermogen

wordt in laagveenbodems in eerste instantie geleverd

door bicarbonaat en vervolgens door de basische katio-

nen calcium en magnesium aan bindingsplaatsen (het

adsorptiecomplex) in de bodem. Verzuring van het opper-

vlaktewater, zoals in zwakgebufferde vennen (Brouwer et

al., 1998), lijkt in laagveenwateren nagenoeg geen rol te

spelen door de relatief hoge alkaliniteit, geleverd door

Figuur 8. 

Wortelstokken van

Mattenbies (a), Kleine lis-

dodde (b) en Riet (c). Uit:

Van Donselaar-ten Bokkel

Huinink, 1961 (a & b) en Van

Baren, 1920 (c).
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bicarbonaat. In kraggen treedt op natuurlijke wijze verzuring op door kooldioxide

in de neerslag, oxidatieprocessen, ademhaling van bodemorganismen en zuuraf-

gifte van hogere planten en (veen)mossen. Een tijdelijke daling van de waterstand

leidt in veenbodems met een hoge basenverzadiging (veel calcium en magnesium

aan het adsorptiecomplex) tot geen, of slechts een lichte, pH-daling. Van een aan-

tal vegetatietypen, zoals blauwgraslanden, is bekend dat de lichte verdroging in de

zomer juist noodzakelijk is, ondermeer doordat de planten een voorkeur hebben

voor nitraat in plaats van ammonium. Ammoniumophoping in het groeiseizoen

door een te hoog waterpeil werkt toxisch. In de winter en het voorjaar wordt de

bodem telkens opnieuw ‘opgeladen’ met basen (Roelofs, 1993; De Graaf et al.,

1994; Jansen & Schipper, 1997; Lamers et al., 1997). Wanneer de basenverzadiging

niet hersteld wordt, doordat de aanrijking met grond- en/of oppervlaktewater afge-

nomen of zelfs weggevallen is, verliest de bodem zijn bufferend vermogen en

neemt de pH snel af. De toename van veenmossen die vaak daarmee gepaard gaat,

versnelt dit proces sterk door de afgifte van zuren.

Een belangrijk natuurlijk verzuringsproces in laagvenen treedt ook op wanneer

het gevormde veen steeds minder in contact staat met het grond- of oppervlakte-

water (atmotrofiëring). Hierbij vormt zich een laag regenwater boven het minero-

trofe water, met daartussenin een mengwaterlaag. Het regenwater zelf is niet

zuur, maar het gebrek aan buffering leidt, door de hiervoor genoemde processen,

tot verzuring van de bovenlaag van het veen. Dit proces zorgt voor een langzaam

verlies van mineraalminnende planten. In deze overgangsvenen houden diepwor-

telende laagveensoorten, die de onderste laag kunnen bereiken, nog lange tijd

stand. In de loop van de jaren tachtig is er een sterke verandering in de soorten-

samenstelling van veel trilvenen opgetreden, waarbij de kenmerkende mossen

vrijwel volledig zijn vervangen door zuurtolerante veenmossen en Gewoon haar-

Figuur 9. 

Mannetje van Groene gla-

zenmaker (Aeshna viridis) 

op Krabbescheerblad. 

Foto A. van der Heijden.
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mos (Polytrichum commune). Hoewel ook verdroging hierbij een rol speelt (zie vol-

gende paragraaf), is dit verschijnsel zeker ten dele te wijten aan de verzurende (en

eutrofiërende) werking van de depositie in Nederland (Kooijman, 1993; Van den

Broek & Beltman, 1994). De belangrijkste problemen van verzuring, die reeds

onder leiding van het OBN-deskundigenteam Natte Schraallanden (Jansen et al.,

1998) worden onderzocht, spelen dus in kraggenvegetaties en schraallanden. 

Verdroging

Laagvenen ontwikkelen zich in lage delen van het landschap, waar continu sprake

is van waterverzadiging. Met de continue of periodieke aanvoer van mineraalrijk

oppervlakte- of grondwater (internationaal tellurisch1

genoemd) worden bicarbonaat en zuurbufferende

kationen (met name calcium en magnesium) beschik-

baar in de wortelzone van planten. Oppervlakte-

wateren in laagvenen bevatten matig tot sterk

gebufferd water. Op grond van hun landschapshydro-

logie kunnen laagveenwateren onderverdeeld wor-

den in (Fig. 10):

• laagvenen voornamelijk gevoed door zoet oppervlaktewater;

• laagvenen voornamelijk gevoed door zoet grondwater;

• laagvenen gevoed door zowel zoet grond- als zoet oppervlaktewater;

• laagvenen gevoed door brak grond- of boezemwater.

Daarnaast vormt atmosferische depositie voor alle typen een belangrijke bron

van water en een meer bescheiden bron van nutriënten en overige stoffen. Over

de rol van kwel als bron van zuurbufferend water in verschillende laagvenen is

veel gediscussieerd. Een deel van de verwarring is terug te voeren op het ruime

gebruik van de term kwel, waarmee eigenlijk per definitie het uittreden van

grondwater onder invloed van grotere stijghoogten buiten het gebied (een land-

schappelijk hoger gelegen gebied) aangeduid wordt. Meestal leidt dit tot een

matige tot grote opwaartse verticale stroming onder invloed van drukverschillen.

In veel (huidige) laagvenen kan echter sprake zijn van een aanzienlijke opper-

vlakkige toestroom van grondwater, waardoor de stijghoogte geen goede maat is

voor het doen van uitspraken over mogelijke grondwatervoeding.

Grondwatervoeding in de vorm van kwel komt in Nederland vrijwel niet meer

voor, behalve op beperkte schaal in de Weerribben, op de westflank van de

Utrechtse heuvelrug (zie Fig. 5) en zeer lokaal nog op een aantal andere locaties

in Nederland (waaronder oude Maasmeanders). Grondwatervoeding in de vorm

van door het veen afstromend oppervlakkig grondwater kan echter in een groter

aantal gebieden een belangrijke bijdrage leveren.
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Figuur 10. 

Hoofdindeling van de 

laagveenwateren in

Nederland op grond van 

hun landschaps-hydrologi-

sche context.

1 Naar het Latijnse tellus, aarde. In Nederland ook wel lithotroof genoemd, naar het Griekse lithos 
(steen, gesteente) en trephein (voeden).



Belangrijker is dat niet zozeer de richting, als wel de samenstelling van het water

bepalend is voor de vegetatie. In veel (huidige) laagvenen duiden de zogenaam-

de kwelindicatoren dan ook niet zozeer op kwel, maar op een verhoogde aanvoer

van kalkrijk grond- of oppervlaktewater (Van Wirdum, 1991; Boeye & Verheyen,

1994). Aan de hand van de macro-ionensamenstelling, het EGV (elektrische-gelei-

dingsvermogen) of de ionenratio is over het algemeen niet te zeggen of het tel-

lurische water aangevoerd is via grond- of oppervlaktewater. Ook wanneer er

sprake is van dezelfde macro-ionensamenstelling, dan nog kan grondwater op

belangrijke punten in chemische samenstelling afwijken van oppervlaktewater.

Anaëroob grondwater verschilt over het algemeen van oppervlaktewater, door-

dat het hoge concentraties aan opgelost ijzer (en andere metalen) bevat. Bij con-

tact met de lucht oxideert ijzer en slaat het neer als ijzer(hydr)oxiden (roest),

waardoor oppervlaktewater (vrijwel) altijd arm aan ijzer is. Dit gegeven is belang-

rijk, aangezien ijzer een belangrijke rol speelt bij het tegengaan van eutrofiëring

en vergiftiging. Verder ontwijkt bij de overgang van grondwater naar oppervlak-

tewater kooldioxide naar de atmosfeer, waardoor de pH stijgt. Dit is een mooi

voorbeeld van landschapshydrologische processen (grondwater- versus opper-

vlaktewateraanvoer) die op lagere niveau’s (laagveensysteem en standplaats) een

belangrijk effect hebben.

Ontwateringen ten gevolge van de landwinningen hebben de hydrologie van vrij-

wel alle laagvenen sterk veranderd. In De Weerribben daalde het grondwaterpeil

in de zandondergrond op een aantal plaatsen met ongeveer een meter tussen

1935 en 1944 ten gevolge van het leegpompen van de Noordoostpolder, en ver-

volgens tot 1975 met nog eens een halve meter door het droogmalen van ver-

schillende andere polders (Van Wirdum, 1991). Door de daling van het grondwa-

ter in de omgeving en de inklinking van landbouwgebieden is in de twintigste

eeuw in veel laagveengebieden kwel verminderd of weggevallen, of vaak zelfs

omgeslagen in wegzijging. Op andere plaatsen is sprake van een (sterk) toegeno-

men wegzijging. Vooral het veranderen van een opwaartse grondwaterstroom

(kwel) in een neerwaartse (wegzijging), had grote gevolgen voor de waterbalans

en de waterkwaliteit. Het gebied De Alde Feanen, met een waterpeil gelijk aan de

Friese boezem (-0.52 m NAP), is een voorbeeld van een dergelijk laagveengebied

dat inmiddels een wegzijgingsgebied geworden is (Schouwenaars, 2000). Het

wordt omgeven door dieper liggende (kwel-) polders met waterpeilen tussen –1

en –2 m NAP. Gezien de ligging van dit veen aan de rand van het Drents plateau is

het aannemelijk dat er vroeger wel sprake is geweest van grondwatervoeding.

Figuur 11 geeft de sterke wegzijging weer die in het laagveengebied De Deelen

optreedt, geschat op 0.1 tot 0.6 mm per dag (gegevens Wetterskip Fryslân). In laag-

veenwateren die vroeger beïnvloed werden door brak grond- of oppervlaktewater,

zoals in Nieuwkoop, Ilperveld en in delen van De Weerribben, trad geleidelijk ont-

zilting (verzoeting) op door de vorming van het zoete IJsselmeer (na afsluiting in

1930) en gewijzigd boezembeheer.
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Aangezien verdroging vaak de eerste (zichtbare) oorzaak is voor de achteruitgang

van laagvenen is het niet verwonderlijk dat restauratiemaatregelen over het alge-

meen starten met het herstel van het waterpeil. Verdroging kan leiden tot (onge-

wenste) versnelde successie in late verlandingstadia en tot verlies van gewenste

laagveenvegetaties en faunagemeenschappen. Vegetatie en fauna die gebonden

zijn aan een nat of drassig milieu zullen direct last krijgen van het tekort aan

water. Kraggenvegetaties zullen, zolang ze het onderliggende sediment niet

raken, de waterstandsdaling kunnen volgen en daarmee minder gevoelig zijn dan

vegetaties op ‘vast’ veen. Door verdroging van veenbodems kan de pH dalen,

waardoor basenminnende planten in de problemen komen. Dit is echter sterk

afhankelijk van de buffercapaciteit van de bodem, (zie ‘Verzuring’).

Verzuringsproblemen treden echter vooral op wanneer er sprake is van chroni-

sche sterke verdroging. Bij kortdurende drogere perioden is de basenverzadiging

van veenbodems veelal voldoende om te beschermen tegen verzuring.

Chronische verdroging leidt bovendien tot een irreversibele (sterke) inklinking en

veraarding van veen.

Uit verschillende laagveensystemen zijn historische gegevens bekend over verzu-

ring na peilverlagingen in omringende polders. Zo beschrijven Scheygrond & De

Vries (1940) de gevolgen van het buiten gebruik stellen van de boezems van de

polders Veerstalblok, Stolwijk en Kattendijksblok in de Krimpenerwaard in

1880/’81, na de ingebruikname van een nieuw stoomgemaal; “Deze veranderin-

gen in den bemalingstoestand brachten een aanzienlijke verandering in het plan-

tendek der boezems mede. Voordien bestond de plantengroei op den venigen

bodem van de boezems (..) voornamelijk uit riet (Phragmites), lischdodden

(Typha) en biezen (Scirpus), waardoor langzamerhand de bodem werd opge-

hoogd. Een groot gedeelte van het jaar stond het land in den boezem onder

water. Toen dan ook, na het buiten gebruik stellen van de boezems, de kaden gro-

Figuur 11. 

Dwarsdoorsnede door De

Deelen met maaiveldhoog-

ten en (grond)waterpeilen.

Deze raai (zie inzet) laat een

sterke wegzijging zien van-

uit het huidige natuurgebied

naar de omliggende polders

en een zandwinplas.

Keileem komt hier in wisse-

lende dikte voor en ont-

breekt plaatselijk. Gegevens

Wetterskip Fryslân.
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tendeels werden geslecht, en de voormalige boezems in den polder werden opge-

nomen, werd het peil in de boezems gelijk aan dat in de polders en kwam de

oppervlakte ervan geheel droog te liggen. (..) Op deze terreinen, die na het droog-

komen in meerdere mate aan den invloed van de eutrophe omgeving onttrokken

waren, ontwikkelden zich Sphagneta.” In 1939 hadden Gewone dophei (Erica te-

tralix) en Struikhei (Calluna vulgaris) zich in de ‘Veerstalblokboezem’ aanmerke-

lijk uitgebreid, terwijl de Rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea) er toen voor het

eerst werd gevonden.

Van Zinderen Bakker (1942) legde al een relatie tussen het optreden van haarmos

(Polytrichum) en peilverlaging in de omgeving; “In het Naardermeer wordt het

droge haarmosvacht ± 45 cm dik en daaronder komt een laag veen voor, die bij

microscopisch onderzoek uit zuiver veenmos blijkt te bestaan. Dit wijst er op, dat

er een belangrijke verlaging van het waterpeil heeft plaats gehad en dat het, aan

het drogere milieu beter aangepaste, haarmos het toen heeft kunnen winnen van

het uitdrogende veenmos. In de vorige eeuw heeft men inderdaad door een bete-

re bemaling het peil der meeste boezems in het veengebied belangrijk verlaagd

en daardoor is ook de waterstand der polders gedaald. (..) De veenbodem van een

haarmosveld maakt bij het lopen een soliede indruk in tegenstelling met de bewe-

gelijke ondergrond der vorige zones. Bij de metingen der waterstanden en bodem-

bewegingen is ook gebleken, dat het veen hier practisch niet met de wisselende

waterstand op en neer gaat.” Van de haarmosvegetaties in het Naardermeer is in

ieder geval bekend, dat ze al decennia vóór de beschrijving van Van Zinderen

Bakker aanwezig waren. Thijsse schreef in 1920 al over het Naardermeer; “Door

het hele woudgebied heen treden nu de mossen sterk op, in het bijzonder het

haarmos Polytrichum, op andere plaatsen Sphagnum.” (Thijsse, 1920). En in dat-

zelfde jaar schreef hij over hetzelfde gebied; “Er heerst een hevige strijd tussen die

varens en het haarmos, dat op menige plaats de overhand krijgt en dan stengels

heeft van meer dan een halve meter lang. Nergens heb ik zulke uitgestrekte en

hoge haarmoskussens gezien als hier, en nooit heb ik dit mos zijn naam zo goed

zien verdienen als in de droge zomer van 1920, toen die lange stengels geen steun

meer vonden en als lange haren over het landschap lagen.” (Thijsse, 1958).

Volgens Van Zinderen Bakker (1942) kwamen uitgestrekte haarmosvegetaties niet

alleen in het Naardermeer en in de Krimpenerwaard voor, maar óók in de

Belterwijde en de plassen van Kortenhoef, Loosdrecht en Nieuwkoop en van

Duitse venen. 

Om verdroging te bestrijden zien laagveenbeheerders zich vaak genoodzaakt om

ter compensatie water van buiten het gebied (‘gebiedsvreemd water’) in te laten.

Het grootste deel van Nederland wordt hierdoor in droge tijden gevoed met water

dat (indirect) afkomstig is van de Rijn. Het inlaten van gebiedsvreemd water leidt

over het algemeen tot eutrofiëring (Fig. 12; Roelofs, 1991; Roelofs & Smolders,

1993; Koerselman & Verhoeven, 1993; Smolders, 1995; Lamers et al., 1996; 2002a).
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Een belangrijke beheersvraag in laagveengebieden lijkt dan ook een keuze tussen

twee kwaden: het gebied verdrogen of vermesten? Deze vraag komt bij

’Voedselrijkdom en vermesting’ aan bod.

Verstarring van het peil

De waterhuishouding in Nederlandse venen wordt - zoals hierboven werd beschre-

ven - al sinds de Middeleeuwen gereguleerd door mensen, waardoor er al lange tijd

sprake is van een ‘onnatuurlijke’ situatie. De laatste eeuw is echter door de extre-

me mate van regulatie van de Nederlandse polderpeilen in veel laagveengebieden

een volstrekt onnatuurlijke situatie ontstaan, waarbij waterpeilen ‘s winters niet

langer hoger zijn dan ’s zomers. De situatie in de Nederlands laagveenwateren ver-

schilt hierdoor sterk van meer natuurlijke laagveenwateren in het buitenland, zoals

laagveenwateren in de uiterwaarden van rivieren en kalkmoerassen. De peilen wor-

den het hele jaar door vrijwel constant gehouden, of ’s zomers zelfs hoger gehou-

den dan ’s winters (Graveland & Coops, 1997).

Figuur 13 laat zien, dat het boezempeil in 1876 in de Friese Boezem ongeveer een

meter fluctueerde t.o.v. het zomerpeil, terwijl die fluctuaties in 1976 tot centime-

Figuur 12. 

Het inlaten van gebieds-

vreemd water om verdro-

ging te compenseren leidt

vaak tot eutrofiëring, zoals

in dit petgat. Draadalgen

domineren, terwijl de laatste

Krabbescheerplanten weg-

kwijnen (inzet). Foto L.

Lamers.

126



ters of hooguit enkele decimeters waren teruggebracht. De eigenlijke Friese

Boezem had eind 19e eeuw een oppervlakte van 27.200 ha, maar in de winter kwa-

men daar nog de 33.000 ha grote boezemlanden, de “groene landen”, bij; “Dit boe-

zemland staat in de winter veelal onder water en vergroot dan de bergruimte des

boezems, evenals de winterbedding bij eene rivier.” (Blink, 1892). 

Fluctuerende waterpeilen zijn mogelijk van cruci-

aal belang om kraggen los te houden van de

ondergrond, zodat ze met de wisselingen van het

peil op en neer kunnen gaan (Fig. 14). Daarover

werd al in 1846 opgemerkt; “Met het rijzen en

zakken van het water, rijzen en zakken ook de

kraggen. Des zomers liggen zij zeer dikwijls aan

den grond, en bij aanhoudende en langdurige

droogte groeijen zij dan ook niet zeldzaam op

den bodem vast.” (Staring, 1846). Volgens Blink

(1892) bevordert vooral rietgroei het gaan drijven

van drijftillen; “Elk der rieten is lichter dan het water. Hoe meer rieten er dus in

een veenkoek groeien en hoe dieper die rieten in het water duiken, des te groot-

er is de som van hun draagvermogen. Nu is in het najaar gewoonlijk de waters-

tand onzer binnenwateren het hoogst, waardoor dus ook het draagvermogen der

rieten het grootst is. Dit is mede een oorzaak, waardoor in dien tijd het losrukken

van den bodem wordt bevorderd.” Volgens Blink (1892) wordt een losgeraakte en

vervolgens drijvende, vaste, taaie koek “naar het optillen of opheffen” zelfs ‘drijf-

til’ genoemd!

De hedendaagse verstarring van de peilen heeft te maken met de gewenste ver-

snelling van de afvoer van het neerslagoverschot in de winter, en een (deels daar-

door veroorzaakt) watertekort in de zomer. Bovendien wordt in een groot aantal

plassen en vaarten het water in de zomer hoog genoeg gehouden om pleziervaart

mogelijk te maken. Dit leidt ertoe dat de waterdiepte in het groeiseizoen relatief

groot blijft, wat ongunstig is voor de vegetatieontwikkeling. Ondergedoken water-

planten en oeverstroken kunnen onvoldoende profiteren van goede lichtcondities.
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Figuur 13. 

Boezempeil t.o.v. zomerpeil

(m.) in de Friese Boezem, 

in 1876 en in 1976. Uit:

Graveland & Coops, 1997.

Figuur 14. 

Dwarsdoorsnede door 

de oeverzone van een laag-

veenplasje in de Meinweg

(Limburg). Een deel van 

de helofytenvegetatie 

vormt een kragge. 

Uit: Coenen, 1981.



Veel helofytensoorten, waaronder Riet, hebben periodiek

lage waterpeilen nodig (Coops, 1996; Graveland & Hosper,

1999). Het droogvallen van delen van de bodem is zeer

gunstig voor de kieming en vestiging van een groot aan-

tal soorten uit de laagveensuccessiereeksen. Bij een vast

waterpeil treedt bovendien het probleem op dat golfwer-

king zich concentreert op een kleine zone, waardoor de

schade aanzienlijk toeneemt. Ongestoorde helofytenbe-

groeiingen van Mattenbies (Schoenoplectus lacustris),

Riet en Kleine lisdodde langs groter open water en aan de

loefzijde van kleinere plassen zijn schaars geworden,

waardoor ook de verlanding geremd wordt. Door wind-

werking geeft aanspoelend drijfvuil en draadwier een

mechanische belasting op de oevervegetaties, die daar-

door snel in vitaliteit achteruit kunnen gaan. De losse

beworteling in het veen maakt de vegetaties extra kwets-

baar. Bovendien is er langs veel oevers van bevaarbare

laagveenwateren een voor helofytenbestanden desas-

treuze invloed van recreatie (golfslag, aanmeren).

Aangezien helofytenvegetaties in verlandingsreeksen een

belangrijke rol spelen, zijn jaarlijkse peilfluctuaties met

een maximum in de winter en een minimum in de zomer

zeer waarschijnlijk essentieel. De laatste jaren is steeds

meer vast komen te staan dat met name waterriet een

continu hoge waterstand slechts een aantal jaar kan ver-

dragen (Coops et al., 1996; 1999). Continu zuurstofloze

omstandigheden, leidend tot de vorming van sulfide en

giftige organische zuren, beschadigen bovendien de wortels en wortelstokken en

doen de planten uiteindelijk afsterven (Armstrong et al., 1996). Afname van riet-

velden door peilverstarring leidt, net als bij eutrofiëring en verdroging, ook tot een

afname van rietvogels (Van Turnhout & Hagemeijer, 1999). 

Een vast of omgekeerd peilbeheer heeft nog een ander ongunstig gevolg. Onder

permanent natte omstandigheden tijdens het groeiseizoen wordt fosfaat moeilijk

gebonden in de bodem en blijft er zelfs continu fosfaat vrijkomen. Periodieke peil-

daling, zoals die in minder sterk gereguleerde laagveengebieden optreedt, zorgt

ervoor dat een deel van het ijzer in de bodem geoxideerd wordt, waardoor fosfaat

daarna aanmerkelijk beter gebonden wordt (Lamers et al. 1997; Lucassen et al.

2000; Wienk et al., 2000). In (voormalig) brakke laagvenen kan dit positieve effect

echter verstoord worden door de grote aanvoer van zwavel (zowel sulfaat als sul-

fide) via het grondwater, waardoor een tekort ontstaat aan vrij ijzer om fosfaat te

binden (J. Geurts & M. van der Welle, pers. med.). Meer natuurlijke fluctuatie van

het peil kan dus een eutrofiërings-bestrijdende werking hebben, terwijl continu

Figuur 15. 

Interne eutrofiëring in een

elzenbroekbos in Limburg,

veroorzaakt door een te

hoog opgezet peil in het

groeiseizoen. Door deze
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(met als gevolg kroos- en
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Bovendien accumuleert het

giftige sulfide in de bodem,

wat goed te ruiken is. Uit:

Boxman & Stortelder, 2000.
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hoog peil in het groeiseizoen, ook bij nutriëntenarm water, leidt tot eutrofiëring.

Daar komt bij dat eventuele kwel door de grotere waterlaag bij peilverhoging

afneemt, waardoor ook de ijzeraanvoer vermindert. In elzenbroekbossen is aan-

getoond dat een te hoog opgestuwd waterpeil, in het kader van vernattingsbe-

heer, leidt tot ernstige eutrofiëring en sterke achteruitgang van de karakteristieke

vegetatie (Boxman 2001, Lucassen et al., 2000; 2002; Fig. 15). Doorstroming (met

afvoer van nutriënten en toxines) wordt sterk bemoeilijkt, de kweldruk neemt

sterk af en het waterpeil is zo hoog dat zelfs de vitaliteit van Zwarte els (Alnus glu-

tinosa) sterk aangetast wordt. Het toelaten van peilfluctuatie (Coops, 2002) zal

echter in sterke mate geremd worden op locaties waar het waterpeil in de wate-

ren belangrijk is in verband met andere functies: wonen (tuinen, huizen), infrast-

ructuur (wegen, dijken) en recreatie (bevaarbaarheid).

Voedselrijkdom en vermesting

Voedselrijkdom

Aangezien de waterkwaliteit grote invloed heeft op de samenstelling van de

vegetatie en fauna, is het zinvol om laagveenwateren op grond van hun water-

kwaliteit in verschillende typen in te delen. De volgende hoofdindeling in vier

typen correspondeert goed met de in deze wateren voorkomende plantenge-

meenschappen. De concentratie van nutriënten en macro-ionen speelt hierbij een

belangrijke rol.

1. Matig voedselrijke (mesotrofe) zoete laagveenwateren. Deze wateren worden

gekarakteriseerd door helder, zeer licht door humuszuren gekleurd water

met relatief lage concentraties aan fosfaat, ammonium en nitraat. De

productie wordt gelimiteerd door de beschikbaarheid van fosfaat (globaal 

tussen 0.6 en 2 µmol L-1; 0.02 < PO4-P < 0.06 mg L-1). Ondergedoken 

waterplanten, drijfbladplanten en oeverplanten kunnen alle tot ontwikkeling

komen, waarbij de biomassa relatief laag is (Verhoeven & Bobbink, 2001). 

Wanneer de waterlaag voedselarm is, moet het belangrijkste deel van de

voedingsstoffen opgenomen worden via de wortels. Niet-wortelende

waterplanten komen dan weinig voor (Roelofs & Bloemendaal, 1988). Bij een

voedselrijke bodem (PO4 in het anaerobe bodemvocht hoger dan

10 µmol L-1; PO4-P > 0.3 mg L-1) kan een aantal snelgroeiende soorten als

Brede waterpest (Elodea canadensis) en Teer vederkruid (Myriophyllum

alterniflorum), die met een verticale groeistrategie snel de gehele

waterkolom vullen, gaan domineren.

2. Voedselrijke (eutrofe) zoete laagveenwateren. Deze wateren worden

gekenmerkt door helder, kleurloos water, waarin een weelderige begroeiing

van ondergedoken waterplanten, drijfbladplanten en oeverplanten

voorkomt. Afhankelijk van de beschikbaarheid van voedingsstoffen en het
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functioneren van het voedselweb kunnen deze wateren echter troebel

worden. Productieve helofyten zijn prominent aanwezig. De structuur en

variatie aan habitats die dit oplevert, is erg gunstig voor de macrofaunadiver-

siteit. De beschikbaarheid van fosfaat is echter nog steeds groeibeperkend

(concentratie gemiddeld ongeveer 4 tot 10 µmol L-1; 0.12 < PO4-P < 0.3 mg L-1). 

Bij toename van de voedingsstoffenconcentratie in het water neemt het aan-

deel ondergedoken planten (met een verticale groeistrategie) af ten gunste

van planten met een horizontale strategie (Roelofs & Bloemendaal, 1988).

Deze groeien snel naar het wateroppervlak en beginnen vervolgens pas te ver-

takken, waarbij het slechte lichtklimaat veroorzaakt door algen ontweken

wordt. Ook kroossoorten en andere drijfbladplanten gedijen dan goed.

Eutrofe laagveenwateren komen voor op locaties waar vooral oppervlakte-

water van relatief goede kwaliteit wordt aangevoerd. Ook kunnen mesotrofe

wateren eutroof worden door instroom van nutriënten door agrarische acti-

viteit in de onmiddellijke omgeving, of door verhoogde mobilisatie van nut-

riënten uit de bodem (interne eutrofiëring) veroorzaakt door veranderingen

in de waterkwaliteit. Toename van de fosfaatconcentratie leidt over het alge-

meen tot een toename van de dichtheden van algen. In grotere ondiepe

meren is echter aangetoond dat er, binnen bepaalde grenzen, veelal sprake is

van een zogenaamd hysterese-effect (het Griekse woord hysterein betekent

laat, vertraagd zijn). Dit houdt in dat bij een toename van de fosfaatbeschik-

baarheid een remming optreedt in de reactie van de algenconcentratie. Het

effect wordt veroorzaakt door een negatieve terugkoppeling, namelijk begra-

zing door watervlooien, die toename van de algendichtheid in toom houdt

(Scheffer et al., 1993; Hosper, 1997). Hierbij speelt bovendien de competitie

tussen waterplanten en algen (onder andere om licht, nutriënten) een rol. Bij

een eutrofe situatie zijn hierbij twee alter-natieve ‘stabiele’ toestanden moge-

lijk: een troebele situatie gedomineerd door algen en een heldere situatie

gekenmerkt door waterplanten. Van bovenaf in het voedselweb wordt het al

dan niet optreden van algenbloei  beïnvloed door de samenstelling en dicht-

heid van de vis- en zoöplank-tongemeenschap. Wanneer de (aangevoerde of

intern vrijgemaakte) nutriëntenlast te groot wordt, ‘schiet het systeem door’

naar een hypertrofe, troebele situatie.

3. Zeer voedselrijke (hypertrofe) zoete laagveenwateren. Dit zijn troebele 

wateren met dominantie van algen en/of cyanobacteriën. Ondergedoken 

waterplanten kunnen door het slechte lichtklimaat, veroorzaakt door de grote

algendichtheid, niet tot ontwikkeling komen. Het water bevat hoge concen-

traties aan fosfaat, ammonium en nitraat. Fosfaat (met een gemiddelde con-

centratie hoger dan 10 µmol L-1; PO4-P > 0.3 mg L-1) is niet langer limiterend

voor de groei; stikstof heeft deze rol overgenomen. Organismen die stikstof uit

de lucht kunnen vastleggen, zoals cyanobacteriën en Grote kroosvaren (Azolla
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filiculoides) grijpen hun voordeel en floreren. Deze wateren kunnen overal

voorkomen waar extra nutriënten, afkomstig uit landbouwgebieden, worden

aangevoerd via gebiedsvreemd water. Daarnaast komt het veelvuldig voor dat

de mobilisatie uit de bodem van met name fosfaat sterk toegenomen is door

interne eutrofiëring (zie hierna), veroorzaakt door waterkwaliteitsveranderin-

gen of een stabiel hoog waterpeil.

4. Zwak-brakke laagveenwateren. Deze wateren worden gekarakteriseerd door

zwak-brak water (chlorideconcentratie 8.5-85 mmol L-1; 0.3-3 g L-1; vaak met

sterke fluctuaties in de tijd), waarbij chloride het belangrijkste anion is. Hoge

en met name wisselende chlorideconcentraties maken vestiging voor veel

soorten onmogelijk. In het verleden lag de chlorideconcentratie in deze

venen waarschijnlijk rond 70-85 mmol L-1 (2.5-3 g L-1), tegenwoordig meestal

slechts rond 8.8-28 mmol L-1 (0.3-1 g L-1). Er zijn aanwijzingen dat de beste

vegetatieontwikkelingen concentraties vereisen hoger dan 28 mmol L-1

(1 g Cl- L-1; Van ’t Veer & Giesen, 1997). Brakwatervenen zijn van nature veelal

eutroof, waarschijnlijk vanwege de hogere mineralisatiesnelheid en fosfaat-

mobilisatie als gevolg van de (van nature) hoge sulfaatconcentratie. 

Brakwatertolerante ondergedoken waterplanten en helofyten komen hierin

voor, maar drijfbladplanten ontbreken veelal. Dit type komt met name voor

op plaatsen in contact met brak grondwater of met ingelaten brak boezem-

water, bijvoorbeeld in een gordel direct rond het IJsselmeer en de Botshol.

Waarschijnlijk wordt de productie in deze wateren (inclusief de algenproduc-

tie) sterk door chloridetoxiciteit gestuurd. Bij verzoeting valt deze rem weg, en

slaat het systeem veelal om naar een hypertrofe, troebele situatie. Dit is bij-

voorbeeld bekend van Waterland (J. Geurts & M. van der Welle, pers. med.).

Veel laagveenwateren zijn momenteel hypertroof en worden gekarakteriseerd als

troebel, door fytoplankton of kroos gedomineerd water. Deze groepen van orga-

nismen zorgen niet alleen voor een sterke verslechtering van het onderwater-licht-

klimaat, maar ook voor een duidelijke verlaging van de potentiële plantenbio-

massa. Hiermee wordt de veenvorming ook sterk geremd of is deze zelfs afwezig.

Ook de uitbreiding van oevervegetaties blijft onder deze omstandigheden sterk

achter, terwijl drijftilvorming niet voorkomt. De te grote troebelheid van het water

onderdrukt wellicht ook de vorming van drijvende helofytenkraggen vanuit de

oever. Het verdwijnen van velden van Krabbescheer door lichtgebrek in het voor-

jaar en vergiftiging door sulfide en ammonium (Smolders, 1995) heeft geleid tot

een belangrijke achteruitgang van de broedplaatsgelegenheid van Zwarte stern

(Van der Winden et al., 1996) en een aanzienlijke afname van de macrofauna-

diversiteit (Higler, 1977). 
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Vermesting: externe en interne eutrofiëring

Bij eutrofiëring kan onderscheid gemaakt worden tussen zogenaamde externe

eutrofiëring, waarbij verrijking optreedt door nutriënten die van buitenaf worden

aangevoerd, en interne eutrofiëring, waarbij sprake is van versnelde mobilisatie

van (in het veen) opgeslagen nutriënten (Fig. 16). Voorbeelden van externe eutro-

fiëring zijn de aanvoer van oppervlakte- of grondwater met hoge concentraties

aan voedingsstoffen en de verhoogde atmosferische depositie van stikstof. De uit-

spoeling van fosfaat naar oppervlakte- en grondwater en de directe lozing van fos-

faat vormen een grote bedreiging voor door fosfor gelimiteerde laagveensyste-

men. Aanvoer van extra nitraat en ammonium kan in stikstofgelimiteerde vegeta-

tietypen een probleem opleveren. Op basis van systeemkenmerken en externe nut-

riëntenbelasting lijken de nutriëntentconcentraties in meren en plassen vrij goed

voorspelbaar (De Boo et al., 1996; Portielje & Van der Molen, 1997). Het is echter

de vraag of dit ook geldt voor kleinere laagveenwateren, waarbij de interne mobi-

lisatie van nutriënten een veel prominentere rol speelt. 

Door de stikstofverontreiniging van de

depositie ontvangen Nederlandse laagve-

nen, ook zonder actieve bemesting of ver-

ontreiniging van grond- of oppervlaktewa-

ter, een hoge dosis stikstof. De laatste tien-

tallen jaren is de atmosferische aanvoer van

stikstof voor een aantal laagvenen zelfs de

belangrijkste bron van deze voedingsstof in

laagveenkraggen, zelfs voor vegetaties

omgeven door zwaar bemest landbouwge-

bied (Verhoeven & Arts, 1987; Koerselman et

al., 1988). De relatieve bijdrage hangt echter

sterk af van de hoeveelheid stikstof die via

het oppervlakte- en/of grondwater wordt

aangevoerd (afhankelijk van waterfluxen en

stikstofconcentraties). In de vegetatietypen gelimiteerd door stikstof is het voor de

hand liggend dat opgetreden veranderingen hieraan gerelateerd zijn. Trilvenen in

laagveengebied zijn met hun voor natte systemen relatief gesloten stikstof-huis-

houding gevoelig voor verhoogde stikstofdepositie. Op grond van in de literatuur

beschreven bemestingsonderzoek (o.a. van Kooijman et al., 1993) en gebaseerd op

de gedetailleerde kwantificering van de nutriëntenhuishouding daarbij, is een kri-

tische depositiewaarde van 25-30 kg stikstof ha-1 jr-1 bepaald (Bobbink & Lamers,

1999). Voor Riet- en Lisdodde-moerassen, die vaak een (zeer) hoge denitrificatie-

snelheid hebben en een hoge N-aanvoer via het water, wordt echter verondersteld

dat het opstellen van een kritische waarde voor de atmosferische depositie van

stikstof niet relevant is. 

Figuur 16. 

Schematische voorstelling

van externe en interne

eutrofiëring.

132



In laagveenwateren, met hun stapeling van nutriënten in het veen (een ‘tijdbom’),

ligt het risico van interne eutrofiëring continu op de loer. De aanvoer van opper-

vlaktewater van buiten het laagveengebied (verdrogingsbestrijding), met over het

algemeen een hogere hardheid, leidt in veel gevallen tot interne eutrofiëring in

laagveenwateren. De afbraak van organisch materiaal (decompositie) wordt nor-

maal gesproken sterk geremd door de zuren die hierbij geproduceerd worden. Dit

leidt tot stapeling van organisch materiaal (veenvorming). Versterkte buffering van

de pH binnen het organisch materiaal, door aanvoer van extra bufferstof in de

vorm van bicarbonaat, leidt tot een toename van de decompositie- en mineralisa-

tiesnelheid (Fig. 17; McKinley & Vestal, 1982; Kok & Van de Laar, 1991; Smolders,

1995). Van dit proces wordt juist gebruik gemaakt bij het bekalken van landbouw-

grond en composthopen. Reeds in de Middeleeuwen bekalkten Duitse monniken

de kloostervijvers met als doel de productie te verhogen (door het versneld vrijko-

men van voedingsstoffen) en zo een hogere visopbrengst te krijgen! Eventuele

extra binding van fosfaat aan calciumverbindingen (onder andere carbonaat) bij

hogere pH blijkt in deze sterk organische bodems in het niet te vallen bij de sterk

versnelde mineralisatie.

In zoetwatervenen zijn sulfaatconcentraties van nature laag, over het algemeen

lager dan 150 �mol L-1 (14 mg sulfaat L-1). Door aanvoer van met sulfaat vervuild

oppervlaktewater (met name Rijn- en IJsselmeerwater) als anti-verdrogingsmaat-

regel, uitstroming van sulfaat via het grondwater vanuit landbouwgebieden en (in

mindere mate) verhoogde atmosferische depositie is de sulfaataanvoer in laag-

veenwateren sterk toegenomen. Het aangevoerde water bevat 500 - 2000 �mol L-1

sulfaat (50-190 mg L-1), of nog hogere concentraties (Roelofs, 1991; Smolders &

Roelofs, 1993; Lamers et al., 1996; 1998; Lucassen et al., 2000; 2002).

Sulfaatconcentraties in het grondwater nemen de laatste decennia sterk toe, met

name door de hoge concentraties aan nitraat afkomstig uit mest (Kölle et al., 1985;

Lamers et al., 1999; Lucassen et al., 2000). Bij de denitrificatie van nitraat wordt

zwavel in banken van ijzersulfiden (onder andere pyriet) in de grond geoxideerd

tot sulfaat, dat vervolgens uitspoelt naar het grondwater. In het laagveengebied

Koelbroek, een overwegend uit elzenbroekbos bestaande oude Maasmeander, ver-

oorzaakt dit sulfaatconcentraties van maar liefst 2000-4000 �mol L-1 (190-385 mg

L-1) in het opkwellende grondwater (Boxman, 2001). Ook in vele Westnederlandse

laagveensystemen spelen problemen met sulfaat door het voorkomen van pyriet.

Al in 1885 mislukte de ontginning van het toen net drooggelegde Naardermeer als

gevolg van het voorkomen van pyrietrijke klei (‘katteklei’), die bij blootstelling aan

de lucht sterk verzuurt. Niet minder dan 150 hectaren werden ingezaaid met haver

en gerst, maar de planten konden er niet groeien vanwege “zwavelachtige ijzer-

deelen” (Van Zinderen Bakker, 1942). Figuur 18 geeft een beeld van het voorkomen

van pyrietrijke oude zeeklei in Noord- en Zuid-Holland. Daaruit blijkt, dat pyriet in

vele belangrijke West-Nederlandse laagveensystemen aanwezig is en zeker niet

alleen een probleem vormt in de Limburgse ‘schuitwaters’. Hoewel voormalige
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brakwatervenen wat hun oppervlaktewater betreft verzoet zijn in verband met

landbouwdoeleinden, is er vaak nog steeds sprake van een brakwaterbodem met

sulfaat- en sulfiderijk grondwater (M. van der Welle & J. Geurts, pers. med.). De

chlorideconcentratie van de waterlaag is echter te laag voor ontwikkeling van spe-

ciale brakwatergemeenschappen, waardoor het resultaat vaak een sterk geëutro-

fieerd, troebel veenwater is.

De hoge sulfaatconcentratie in vervuilde zoetwater-laagveenwateren en verzoete

brakwatervenen veroorzaakt verschillende problemen. Sulfaat wordt gebruikt

door bodembacteriën bij de afbraak van organische moleculen, waarbij sulfide

gevormd wordt (sulfaatreductie). Sulfide verstoort de binding van fosfaat in aller-

lei ijzer-fosfaatcomplexen in de (onderwater)bodem ernstig en consumeert nieuw

vrijgekomen ijzer. Het fosfaat, dat intern opgeslagen lag, komt hierdoor vrij, met

ernstige interne eutrofiëring als gevolg (Fig. 19; Boström et al., 1982; Caraco et al.,

Figuur 17. 

Correlatie tussen fosfaat dan

wel ammonium, en alkalini-

teit in het sedimentvocht

voor een groot aantal

Nederlandse laagveenwate-

ren. Duidelijk te zien is dat

een hogere alkaliniteit

gepaard gaat met een hoge-

re concentratie aan beide

voedingsstoffen. Een con-

centratie van 300 µmol PO4
3-

L-1 komt overeen met 9.3 mg

PO4-P L-1, 1400 µmol NH4
+ L-1

met 19.6 mg NH4-N L-1. Uit:

Smolders (1995).
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1989; Roelofs, 1991; Smolders & Roelofs, 1993; Lamers et al., 1996). Nieuw aange-

voerd of vrijgekomen fosfaat kan niet meer gebonden worden. Bovendien wordt

bij sulfaatreductie alkaliniteit gevormd, waardoor de decompositie gestimuleerd

kan worden (Fig. 19). Doordat sulfaat in de bodem geconsumeerd wordt uit de

waterlaag is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om het eventuele belang van toege-

nomen sulfaatreductie af te leiden aan de hand van de concentratie. Hoge sul-

faatreductiesnelheden gaan vaak juist gepaard met lage sulfaatconcentraties in de

waterlaag, door snelle consumptie. Sulfide-, ijzer- en fosfaatconcentraties in het

(zuurstofvrij verzamelde) bodemvocht kunnen echter wel een goede indicatie

geven. Bij vergelijkingen tussen soortenarme en biodiverse laagvenen in

Nederland laat de ratio tussen vrij ijzer en fosfaat in het bodemvocht duidelijke

verschillen zien: een hoge biodiversiteit bij een hoge ijzer-fosfaatratio (J. Geurts en

H. Pijnappel, pers. med.). Door het inlaten van gebiedsvreemd water is verder ook

de concentratie van chloride sterk gestegen in veel laagveenwateren.

Experimenteel onderzoek liet zien dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan

Figuur 18. 

Het voorkomen van (niet)

pyrietrijke oude zeeklei in

Noord- en Zuid-Holland. Uit:

Voetberg, 1969.
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interne eutrofiëring met fosfaat, mogelijk door directe verdringing van fosfaat van

(anion)bindingsplaatsen door chloride (Beltman & Van der Krift, 1997). In laag-

veenwateren met een lage ijzervoorraad in de bodem is het belangrijkste deel van

het fosfaat aan calcium(carbonaat) gebonden. Interacties met sulfaat- en chloride-

aanvoer treden hierdoor niet of nauwelijks op. Het is daarom belangrijk om te

weten op welke wijze fosfaat in de veenbodem van een bepaalde locatie opgesla-

gen ligt.

Vooral die laagvenen waarin een grote hoeveelheid gemakkelijk afbreekbaar orga-

nisch stof opgeslagen ligt, lijken theoretisch het meest gevoelig voor interne

eutrofiëring (Kemmers, 1996). Recent onderzoek toonde echter aan dat in laag-

veenwateren vooral de koolstof/fosfor-ratio en de concentratie aan vrij ijzer stu-
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Figuur 19. 

Interne eutrofiëring door sulfaat. Sulfaat wordt aangevoerd via oppervlakte- en/of grondwater, waarna het in de laag-

veenbodem gereduceerd wordt tot sulfide. Via verstoring van de fosfaatbinding aan ijzer, en via extra productie van alka-

liniteit, leidt verhoogde sulfaatreductie tot eutrofiëring van het laagveenwater (troebeling door algen). Bovendien is het

gevormde sulfide toxisch voor planten en kan het ijzergebrek veroorzaken. De nadelige gevolgen (eutrofiëring en vergif-

tiging) worden verminderd door de aanvoer van voldoende ijzer via het grondwater.



rend zijn (Lamers et al., 2001b, 2002b). Het is vaak lastig om een goed inzicht te

krijgen in de relatieve bijdragen van externe en interne bronnen van eutrofiëring.

Via metingen aan de mobilisatiesnelheid van fosfaat uit de bodem kan hierover

informatie verkregen worden. Dit type onderzoek is belangrijk, aangezien een

sterke reductie van de aanvoer van nutriënten veelal onvoldoende gebleken is om

eutrofiëring in laagveenplassen een halt toe te roepen. In veel gevallen is de fos-

faatconcentratie binnen het gebied door interne mobilisatie vele malen hoger dan

de concentratie in het aanvoerwater (Lamers et al., 2001a; 2002a). 

Naast veranderingen in de waterkwaliteit kan ook een verandering van de visfau-

na een belangrijke rol spelen in de eutrofiëring van laagveenwateren. Wanneer

een laagveenwater verandert van mesotroof naar eutroof zal de algendichtheid

over het algemeen toenemen, door het verhoogde aanbod van met name fosfaat.

Aan de verlieskant staan de consumptie door zoöplankton (met name water-

vlooien, Daphnia; Fig. 20), bezinking van algen en sterfte door voedselgebrek,

parasieten, vergiftiging of ouderdom. De dichtheid van de grazende watervlooi-

en wordt op haar beurt weer gereguleerd door de dichtheid van zoöplankton-

etende (planktivore) vissoorten. De belangrijkste planktivore soorten in

Nederland zijn Brasem (Abramis brama) en Blankvoorn (Rutilus rutilus). Grote

exemplaren van Brasem eten ook macrofauna in het sediment, waarbij veel slib

opwervelt. Dit leidt tot troebeling, fosfaatmobilisatie en verstoring van wortelen-

de waterplanten. Bovendien neemt door deze predatie de dichtheid aan filtreer-

ders zoals schelpdieren af, waardoor er minder algen uit het water gefilterd wor-

den. 

Figuur 20. 

Watervlo (Daphnia pulex),

sleutelorganisme in het

aquatische voedselweb; het

maagdarmkanaal is duidelijk

zichtbaar met groenalgen

gevuld.

Foto Parmentier & 

Van Egmond
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Een groot probleem in eutrofe en hypertrofe laag-

veenwateren wordt gevormd door de bloei van fila-

menteuze en kolonievormende cyanobacteriën, met

name van het geslacht Planktothrix (Fig. 21; zie bij-

voorbeeld RIZA, 2002). Door kolonievorming kunnen

deze soorten bij hoge dichtheden vrijwel niet gegeten

worden door Daphnia, waardoor watervlooien afster-

ven. Bovendien scheiden cyanobacteriën een scala aan

gifstoffen uit, die de groei van Daphnia-populaties

kunnen remmen (Gulati & Van Donk, 2002). Op deze

wijze blijft dit type laagveenwateren zonder ingreep in

deze troebele toestand.

Geremde verlanding

In de meeste Nederlandse laagveenwateren komt ver-

landing niet of nauwelijks (meer) voor. Dit houdt dus

in dat de venen hun functie als koolstofvastlegger ver-

loren hebben, en tegenwoordig vaak netto koolstof

verliezen. De versnelde afbraak levert op veel locaties

aanzienlijke baggerproblemen op, doordat de veen-

bodem continu ‘nat verbrand’ wordt. De verstarring

(net als peilverstarring een nieuw ver-thema) van de

vroege successie vormt een belangrijk knelpunt. Het

al dan niet voorkomen van verschillende vegetatiety-

pen en faunagemeenschappen is sterk afhankelijk van de verschillende successie-

stadia. Veenvorming en verlandingssuccessie moeten dan ook als belangrijke,

sturende processen gekarakteriseerd worden (Bakker et al., 1997; Verhoeven &

Bobbink, 2001). Het verlandingsproces in petgaten is door Bakker et al. (1994) via

luchtfoto’s bestudeerd in de polder Westbroek en Molenpolder (Utrecht), voor de

periode 1937-1989. Uit GIS-interpretaties van de gegevens bleek dat open water

en broekbossen relatief stabiele stadia waren (‘verblijftijd’ respectievelijk 23 en 31

jaar in deze studie). Het half-aquatische en het kraggenstadium bestonden echter

slechts respectievelijk 12 en 11 jaar. Na 1975 zorgde jaarlijks maaien door

Staatsbosbeheer ervoor dat deze twee stadia langer standhielden. De accumula-

tiesnelheden van veen blijken sterk te verschillen tijdens de successiestadia

(Bakker et al., 1997). De open- waterfase had de laagste snelheid van ongeveer

0.25 kg droge massa m-2 jr-1). De snelheid bij het half-aquatische stadium lag maar

liefst vier maal zo hoog (1.1 kg m-2 jr-1), terwijl de accumulatiesnelheden in de

kraggen- en de broekbosvegetatie intermediair waren (resp. 0.5 en 0.6 kg m-2 jr-1).

De hoge accumulatiesnelheid in de half-aquatische fase verklaart de korte

levensduur van dit stadium (Verhoeven & Bobbink, 2001). In de meeste laagveen-

wateren komen deze successiestadia, en daarmee verlanding, niet of nauwelijks

Figuur 21. 

Planktothrix sp. (65 x

vergroot); de filamenteuze

structuur is duidelijk zicht-

baar. Foto Silverside.
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meer voor. Dit hangt waarschijnlijk samen met fosfaateutrofiëring, en mogelijk

ook met nitraatuitspoeling uit de landbouw. Op nitraat- of sulfaatrijke locaties

lijkt kraggenvorming via het opdrijven van veen sterk geremd (E. Lucassen en J.

Roelofs, pers. med.), doordat de vorming van methaan zeer laag is (zie ook

Smolders et al., 2004).

Maaien is momenteel de belangrijkste beheersmaatregel om de successie te regu-

leren en open, soortenrijke verlandingsvegetaties in stand te houden of te ont-

wikkelen (Wiegers, 1992; Van Diggelen et al., 1996). Het maaibeheer heeft een

belangrijke invloed op de mate van beworteling in de kragge, wat vervolgens weer

effect heeft op de waterhuishouding. Het is echter noodzakelijk om ook overige

sturende factoren bij veenvorming en verlandingssuccessie te kennen. Bij verlan-

ding via ondergedoken vegetaties zal een groot deel bepaald worden door de

water- en bodemkwaliteit, waarbij interacties tussen hogere planten, algen en

fauna een belangrijke rol spelen. De vorming en uitbreiding van helofytengordels

zijn sterk afhankelijk van de trofiegraad, waterpeilfluctuaties en de eventuele

ophoping van gifstoffen als sulfide (Coops, 1996; Coops et al., 1996; Graveland &

Coops, 1997). Bij het beheer gericht op herstel van verlanding is het wellicht ook

interessant om oude gebruiken om de verlanding te stimuleren (zie ‘Historisch

beheer’) in ere te herstellen. Dit kan vergeleken worden met het terugstorten van

bonkaarde bij de vervening van hoogveengebieden (zie Smolders et al., 2004).

Versnippering

Laagveenwateren die in het verleden onderdeel uitmaakten van grote moeras-

complexen, maar nu geïsoleerd zijn geraakt, herbergen over het algemeen niet

meer de vele soorten planten en dieren karakteristiek voor de verschillende suc-

cessiestadia in ongestoorde laagveenwateren. Wanneer deze soorten ook niet

meer in kleine refugia in het gebied aanwezig zijn, kan hun terugkeer ook bij vol-

ledig herstel van de abiotische voorwaarden zeer lang op zich laten wachten.

Dispersie van laagveenplanten geschiedt via waterstroming, wind of vogels. Uit

literatuuronderzoek bleek voor soorten uit het Knopbiesverbond dat 60% van de

soorten via het water verspreid kan worden en ongeveer 20% water per se nodig

heeft als verspreidingsmedium (Sollie, 2000). Dit laatste betreft ongeveer 15% van

de zeldzame soorten, wat aangeeft dat een aantal zeldzame soorten alleen terug

zal keren als ze ofwel in de zaadbank voorkomen, of een geschikte natte corridor

hebben vanaf de donorpopulatie. Restpopulaties zijn echter veelal te ver weg voor

rekolonisatie. Bij de dispersie van zaden van laagveensoorten via het water is

gebleken dat de drijfduur, en daarmee de dispersie-afstand, verlengd wordt door

de aanwezigheid van vegetatie aan de oevers (T. van den Broek, pers. med.).

Hierdoor neemt de golfslag af en zinken de zaden minder snel. Dit betekent dus

dat dispersie over een (groot) open en ondiep water, met veel golfwerking, bij-

zonder moeilijk is.
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Over de vitaliteit van de diasporenbank (zaden, sporen, tubers, etc.) in laagveen-

plassen is vrij weinig bekend. Over het algemeen lijkt te gelden dat laagveensoor-

ten, en met name de karakteristieke soorten, een relatief kortlevende zaadbank

hebben (T. van den Broek, pers. med.). Dit kan daarmee een belangrijke bottleneck

vormen bij herstelbeheer. Een uitzondering vormen de kranswieren, waarvan de

sporen langlevend zijn. Ook russen en grassen hebben een langerlevende zaad-

bank, waardoor deze groepen vaak snel terugkeren na herstelmaatregelen. Bij

bemonstering van het sediment in een aantal laagveenplassen bleek de zaad-

bankbiomassa te variëren tussen 0.1 en 100 g m-2, met een gemiddelde waarde van

5-10 g m-2 (Van den Berg & Delaunay, subm.). Opmerkelijk was het feit dat meren

met een kleine zaadvoorraad een hoger kiemingspercentage vertoonden (60% ver-

sus 10-50%). Fonteinkruiden bleken het beste te kiemen. Bij recente beheersexpe-

rimenten in een geëutrofieerde laagveenplas (Terra Nova) bleek de zaadbank ech-

ter, ook voor zeldzame laagveensoorten, veel vitaler dan verwacht (G. ter Heerdt,

pers. med.). Dit biedt hoop voor veel andere geëutrofieerde laagveengebieden

waar herstelmaatregelen genomen worden.

Voor een aantal rietvogels is bekend dat habitatfragmentatie geleid heeft tot een

snellere afname van de aantallen. Het voortplantingssucces van de Rietzanger

(Acrocephalus schoenobaenus) lijkt sterker af te nemen in gefragmenteerde moe-

rassen tijdens droge perioden. Mogelijk gaat dit negatieve effect ook op voor

andere rietvogels (Van Turnhout & Hagemeijer, 1999).

De schaarse gegevens lijken er in ieder geval op te duiden dat habitatfragmenta-

tie ook in laagveenwateren een belangrijke rol speelt. Dit betekent dat alleen het

herstel van de abiotische randvoorwaarden, hoe moeilijk dit alleen al zal zijn,

onvoldoende kan blijken voor het herstel van laagveenbiodiversiteit. De gewenste

soorten zijn er niet meer en komen ook niet zo maar terug. Of, met een knipoog

verwijzend naar een oude en achterhaalde biologenstelling: alles is niet overal, het

milieu selecteert.

Herstelbeheer

Beheersdoelen

Onze verdroogde, vermeste, verstarde, versnipperde en (in mindere mate ook) ver-

zuurde laagveenwateren schreeuwen om herstelbeheer. Bij het definiëren van de

beheersdoelen wordt vaak gesproken over het herstel van de ‘oorspronkelijke’

situatie, zoals de ‘oorspronkelijke’ hydrologie. ‘Oorspronkelijk’ duidt veelal op de

omstandigheden waarvan men verwacht dat ze optimaal zijn voor de gewenste

vegetatietypen en faunagemeenschappen. Welke natuurtypen gewenst zijn, hangt

niet alleen af van het historische raamwerk, maar ook van het gekozen doeltype.
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Dit kan zelfs conflicten opleveren, zoals bijvoorbeeld tussen botanici/vegetatiek-

undigen en vogelbeschermers, die niet altijd hetzelfde doeltype nastreven.

Rietvelden of wilgenopstanden kunnen erg waardevol zijn voor het herstel van

vogelpopulaties, maar meestal niet vanuit vegetatiekundig oogpunt.

Bij het beheer zijn de doelen niet altijd even scherp gesteld. Pas sinds enkele jaren

is het steeds meer gebruikelijk om toetsbare doelen te formuleren bij projecten.

Het kan dan echter nog steeds onduidelijk zijn of het streefbeeld alleen op stand-

plaatsniveau ligt (bijvoorbeeld herstel of terugkeer van een zeldzame planten-

soort), op systeemniveau (bijvoorbeeld herstel van verlanding en veenvormende

laagveenwateren) of op landschapsniveau (bijvoorbeeld herstel van laagveen-

landschap inclusief de hydrologie op landschapsschaal). Bij het beheer van laag-

veenwateren kan ook frictie ontstaan door de keuze van de successiestadia.

Wanneer ervoor gekozen wordt om soortenrijke mineraalminnende kraggenvege-

taties in stand te houden, betekent dit bijna per definitie dat ontwikkeling naar

moerasheide, wilgenstruweel of broekbos uitgesloten wordt. Keuze voor een zeer

extensieve beheersvariant aan de andere kant leidt veelal tot ongewenst verlies

van biodiversiteit.

Verdrogingsbestrijding

Ondanks het feit dat er in Nederland water in overvloed is, blijft verdroging

(inclusief de indirecte effecten ervan) een van de grootste bedreigingen van de

natte natuur in ons land, waaronder laagveenwateren. Om het peil in het groei-

seizoen hoog genoeg te houden, moet water ingelaten worden dat over het alge-

meen hoge concentraties aan nutriënten, bicarbonaat, sulfaat en/of chloride

bevat. Grote delen van Nederland staan op deze wijze in mindere of meerdere

mate onder invloed van water afkomstig uit de grote rivieren. Voor de Rijn geldt

zelfs dat in droge jaren alle provincies behalve Limburg direct of indirect (bij-

voorbeeld uit de IJssel of het IJsselmeer) beïnvloed worden door water uit deze

rivier, zodat er soms zelfs van de ‘verrijning’ van Nederland wordt gesproken. Dit

leidt echter, zoals uitgelegd onder ‘Voedselrijkdom en vermesting’, in de meeste

veengebieden tot eutrofiëring. Bekende voorbeelden hiervan zijn de Weerribben,

de Loosdrechtse Plassen en het Noorderpark, waar door het inlaten van

IJsselmeer- danwel Vechtwater eutrofiëring ontstond (De Lyon & Roelofs, 1988;

Roelofs, 1991; Smolders & Roelofs, 1995). Voor een deel zal het gaan om aanvoer

van voedingsstoffen via het water (externe eutrofiëring), maar daarnaast zal er in

veel gevallen intern extra mobilisatie zijn van voedingsstoffen opgeslagen in de

veenbodem (interne eutrofiëring). Het probleem zal groter zijn naarmate het

veen reactiever is en meer mobiliseerbare nutriënten bevat, het gebiedseigen

water zachter is en de vegetatietypen meer mesotroof (voedselarmer) zijn. In

eutrofe systemen zal extra aanvoer en mobilisatie van fosfaat minder snel tot

ongewenste veranderingen leiden.
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Hoewel het inlaten van gebiedsvreemd water veruit de belangrijkste beheers-

maatregel is tegen verdroging, is het vanwege de optredende eutrofiëring zeer

gewenst om na te gaan welk aandeel de interne eutrofiëring aan de totale eutro-

fiëring heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat interne eutrofiëring door het inla-

ten van gebiedsvreemd water in veenwateren een zeer grote rol speelt bij de ach-

teruitgang van laagvenen door eutrofiëring (Roelofs, 1991; Smolders & Roelofs,

1993; Koerselman & Verhoeven, 1995; Lamers et al., 1996; Beltman & Van der Krift,

1997). Het is dus zeer wenselijk om een alternatief te vinden voor het aanvoeren

van gebiedsvreemd water, met name voor laagveenwateren waarin een grote

hoeveelheid voedingsstoffen opgeslagen ligt in de bodem. Er zijn echter ook veel

gebieden waar weinig of geen alternatieven zijn.

Een (gedeeltelijk) alternatief voor het inlaten van gebiedsvreemd water vormt het

vasthouden van gebiedseigen water binnen het beheersgebied. Dit kan gebeuren

door het waterpeil in de winter en het voorjaar minder laag te zetten en het uit-

slaan van water te beperken, of zelfs door het gebruik van ‘spaarbekkens’. De

hoogwaterzones in de Wieden fungeren bijvoorbeeld op deze wijze als waterber-

ging. Dit kan het inlaten van water (gedeeltelijk) onnodig maken en wegzijging

(sterk) terugdringen. Deze maatregel is ook voor De Deelen voorgesteld. Een

ander voorbeeld is het beleidsprogramma Levende Berging West-Nederland,

waarbij meer ruimte gecreëerd wordt voor waterberging in polders om piekaf-

voeren op te vangen. Verder kan er een hydrologische buffer ingesteld worden,

zoals bij de polders rond het Naardermeer. Omdat hydrologisch herstel vrijwel

altijd een beheersaanpak op landschapsschaal betreft, blijkt dit in praktijk erg

moeilijk uitvoerbaar. Makkelijker is het om de wegzijging te beperken door bij-

voorbeeld het water in de omliggende delen, waarop afgewaterd wordt, op te stu-

wen. In De Rottige Meenthe, bijvoorbeeld, werd op deze wijze de wegzijging in

een aantal petgaten sterk gereduceerd. Het Herstelplan Naardermeer leidde op

vergelijkbare wijze tot een afname van de wegzijging. Er bestaat een groot verschil

tussen de venen in het noorden van het land, waar het onmogelijk is om wegzij-

ging geheel te elimineren, laat staan regionale kwel te bewerkstelligen, en het

centrale deel van het land (met name Utrecht). In het laatste regio is op veel plaat-

sen nog sprake van regionale en lokale kwel. De aanwezigheid van diepe polders

in de omgeving  maakt kwel op een groot aantal andere locaties binnen deze regio

echter ook onmogelijk.

Eutrofiëringsbestrijding

Kwaliteit van het inlaatwater

Wanneer gekozen kan worden tussen meerdere typen inlaatwater zal het schoon-

ste water gekozen worden. In de Alde Feanen werden om deze reden gedeelten

geïsoleerd van de aanvoer van eutroof oppervlaktewater, waarbij maatregelen
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getroffen werden om meer gebiedseigen water vast te houden en water aan te

voeren via een andere, waarschijnlijk schonere route (gegevens Wetterskip

Fryslân). Het verdient sterk de voorkeur om bij een mogelijke keuze tussen water-

bronnen als inlaatwater niet alleen te kiezen voor de laagste fosfor- en stikstof-

concentratie maar ook voor water dat leidt tot een minimale interne eutrofiëring.

In laagveenwateren met een matige buffering leidt aanvoer van hard water meest-

al tot verhoogde decompositie en mineralisatie. Sulfaatrijk water (> 0.3 mmol L-1;

29 mg sulfaat L-1) en mogelijk ook chloriderijk water (> 4 mmol L-1; 140 mg chlori-

de L-1) veroorzaken in zoete laagveenwateren vaak sterke interne eutrofiëring,

zoals uiteengezet. In wateren met een sterke interne ophoping van zwavel (zoals

in het Zijdelmeer; E. Brouwer, pers. med.) zal het terugdringen van de sulfaataan-

voer via het inlaatwater echter niet afdoende zijn.

Zuivering van het inlaatwater

Wanneer de fosfaatflux via het inlaatwater hoog is, kan overwogen worden om

het water te defosfateren. Hiermee is veel ervaring opgedaan in bijvoorbeeld het

Naardermeer (Boosten, 1999) en in de Loosdrechtse plassen. Op deze wijze was

het mogelijk om, in combinatie met enkele andere maatregelen, de fosfaatlast in

het inlaatwater terug te brengen. Een probleem bij defosfatering blijft echter dat

de interne mobilisatie van fosfaat vanuit het sediment (interne eutrofiëring) vaak

hoog blijft. Hierdoor wordt de verwachte reductie van de interne fosfaatconcen-

tratie lang niet altijd bereikt. De vaak gebruikte term ‘nalevering’ kan verwarrend

zijn, aangezien dit een eindig (bijvoorbeeld slechts een paar jaar durend) proces

impliceert. Wanneer de kwaliteit van het gedefosfateerde, aangevoerde water ech-

ter nog steeds leidt tot een versterkte interne mobilisatie van fosfaat, blijft het pro-

ces van interne eutrofiëring gewoon doorgaan. In dit geval zou ontharden en/of

desulfateren een betere optie zijn dan defosfateren. Deze beheersmaatregelen zijn

echter nog niet uitgevoerd in laagveenwateren. In het kader van het REGIWA-pro-

ject Nannewijd is ervaring opgedaan met het defosfateren van het suppletiewater

vanuit de Tjonger. De behandeling vindt plaats nadat het water een rietveld is

gepasseerd. Gedurende 5 jaar functioneren blijkt het rendement nagenoeg 0 %.

Het opgelost fosfaat kon blijkbaar niet voldoende worden gebonden door het

gedoseerde ijzer. Op basis hiervan wordt aanbevolen om eerst op lab-schaal de

effectiviteit te beproeven, alvorens een defosfatering te installeren (R. Veeningen,

pers. med.). Bij erg hoge fosfaatbelasting is het bovendien technisch niet haalbaar

om de concentratie van de voedingsstof tot acceptabele waarden te verlagen. De

effectiviteit van helofytenfilters laat ook vaak te wensen over. In De Rottige

Meenthe bleek de concentratie fosfaat in de meeste jaren niet of nauwelijks lager

na passage van de helofytenfilter (Thannhauser-Douma, 1998). Uit de resultaten

blijkt dat voor een goede zuivering van het oppervlaktewater aanzienlijke opper-

vlakten riet nodig zijn. Mede op grond hiervan wordt ervoor gepleit om de richt-

lijnen voor helofytenfilters bij te stellen (Veeningen, 2000). Problemen die verder

optraden waren vraat door Rietganzen en het spontaan opkomen van Grote lis-
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dodde, waardoor het rendement afneemt. Door interne mobilisatie van nutriënten

kan de concentratie van fosfaat zelfs hoger liggen na de filter, waardoor het aver-

echts werkt, zoals in De Deelen (Altenburg & Brongers, 1999; gegevens Wetterskip

Fryslân). De waterzuiverende werking van helofytenfilters op een veenondergrond

staat dan ook ter discussie (Bruins Slot & Claassen, 1999). Het is in ieder geval van

groot belang om te meten of de filter daadwerkelijk functioneert, iets wat in veel

gevallen niet gebeurd is. 

Kwaliteit van de bodem

Vaak zijn terrestrische delen van een laagveengebied in het verleden (sterk)

bemest. Hierdoor heeft er een ophoping plaatsgevonden van nutriënten, met name

van fosfaat, in de bodem. Nitraat en (in wat mindere mate) ammonium spoelen vrij

snel uit naar het grond- en oppervlaktewater. Daarnaast treedt er verlies van een

deel van de stikstof op naar de atmosfeer via denitrificatie (en mogelijk ook via

anaerobe oxidatie van ammonium, het ‘anammox’ proces), afhankelijk van het

vochtpercentage en de pH van de bodem. Fosfaat is veel minder mobiel in de

bodem en spoelt daardoor slechts langzaam uit naar het grond- en oppervlakte-

water. Hierdoor accumuleert het grootste deel van deze voedingsstof in de boven-

ste decimeters van de grond (Fig. 22). Door het verwijderen van deze toplaag wordt

een groot deel van het fosfaat afkomstig uit bemesting afgevoerd. Hiermee kan een

belangrijke (toekomstige) fosfaatbron verwijderd worden. Wanneer het beheersge-

bied grenst aan landbouwpercelen van waaruit water aangevoerd wordt, kan door

middel van afdamming van sloten uit dit gebied of door aankoop van belendende

percelen de mesttoevoer stopgezet worden.

Figuur 22. 

De accumulatie van fosfaat

(extractie biologisch beschik-

baar fosfaat met behulp van

lactaat en azijnzuur) in de

toplaag van het terrestrische

veen in het achterland van

de Breukeleveensche Plas.

Van A naar D is de bemes-

ting steeds intensiever.
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Verwijdering van sediment

Ondiepe wateren, zoals de Nederlandse laagveenwateren, worden gekarakteri-

seerd door een grote invloed van het sediment op de waterkwaliteit. Wanneer de

interne mobilisatie van fosfaat vanuit het slib naar de waterlaag hoog is en het

aanpakken van het aanvoerwater onvoldoende blijkt, lijkt het veelal nood-zake-

lijk om (een deel van) het fosfaatrijke, fijnverdeelde slib af te voeren via bagge-

ren. Voor het opslaan van het slib is echter een groot depot nodig. Voor de

Breukeleveensche Plas is bijvoorbeeld berekend dat er tussen 150 000 en 550 000

m3 slib aanwezig is, waarvan een deel zwevend (DWR, 2000). In de Alde Feanen

heeft het baggeren in geïsoleerde gebieden gunstig uitgewerkt op de waterkwa-

liteit, met name door de verminderde resuspensie van slibdeeltjes (Claassen,

1997). Hierbij bleek echter dat minimaal 30-40 cm slib verwijderd moest worden.

Bij dikkere veenlagen is bekend dat er een groot risico bestaat dat de blootge-

legde lagen opnieuw gaan reageren met het aanvoerwater, waardoor er geen

verbetering optreedt. In Izakswiid (Alde Feanen) leidde baggeren gecombineerd

met visstandsbeheer de eerste jaren tot vermindering van de totaal-fosforcon-

centratie en afgenomen algengroei. Daarna nam deze concentratie echter weer

toe door mobilisatie vanuit de bodem en werd het water opnieuw troebel. Ook

in de Geerplas leidde baggeren tot een tijdelijke verlaging van de fosfaatconcen-

tratie en minder troebel water. Na vijf jaar nam de fosfaatconcentratie echter

weer toe. Bij baggeren kan ook het probleem ontstaan dat een groot deel van de

diasporen afgevoerd wordt. In niet gebaggerde petgaten van de Hollands

Ankeveense Plas kwamen waterplanten na Actief Biologisch Beheer (zie hieron-

der) snel op, terwijl zich in de gebaggerde gaten gedurende vier jaar nauwelijks

vegetatie ontwikkelde. In petgaten die tot op de zandbodem gebaggerd waren,

kwamen zelfs jaren na uitvoering vrijwel geen planten meer op (Scheffer-

Ligtermoet, 1998). Baggeren is alleen zinvol wanneer de waterkwaliteit hersteld

wordt, anders kan de vrijkomende veenlaag opnieuw gaan reageren en in hoog

tempo afgebroken worden. Dit ‘baggerprobleem‘ is bekend van zowel veensloten

als –plassen. Bij volledige verwijdering van de veenlaag wordt met de nutriënten

ook het laagveenkarakter van de waterbodem afgevoerd; de successie wordt dus

ver teruggezet. Een nieuwere methode om de nutriëntenmobilisatie naar de

waterlaag te remmen is het afdekken van de toplaag met zand uit diepere lagen.

Onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre deze optie ook voor laagveenwate-

ren geschikt is.

Dynamisch peilbeheer

Een relatief nieuwe beheersoptie wordt gevormd door een zogenaamd dyna-

misch(er) peilbeheer (Coops, 2002), als alternatief voor de verstarring van het peil

die in de meeste laagveenwateren plaatsvindt. Een vast peil het hele jaar door

moet dan plaatsmaken voor een wat lager zomerpeil en een wat hoger winterpeil

(dus een natuurlijker verloop). Het huidige peilverloop is vaak zelfs omgekeerd

hieraan. Het idee achter dynamisch peilbeheer is dat dit leidt tot toegenomen fos-
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faatbinding (meer bindingsplaatsen in de bodem door ijzeroxidatie), meer moge-

lijkheden voor kwel op geschikte locaties en kieming en vestiging van waterplan-

ten en helofyten op tijdelijk droogvallende of ondiepe oevers. Zaden kiemen mas-

saal op drooggevallen bodems, terwijl een lager waterpeil betere lichtcondities

biedt voor zaailingen en uitlopers. Voor rietlanden wordt een wisselend waterpeil

al langer aanbevolen (Coops, 1996). Een ander groot voordeel is dat er minder

gebiedsvreemd water ingelaten hoeft te worden. In verband met de angst voor

verdroging van de half-terrestrische vegetaties en eventuele extra mineralisatie en

verzuring tijdens de drogere periode is het zeer gewenst om onderzoek te doen

naar deze beheersoptie. De verdrogingsgevoeligheid zal variëren per successie-

stadium: zolang kraggen en drijftillen mee kunnen bewegen met het peil zonder

de waterbodem te raken, blijven de hydrologische omstandigheden op stand-

plaatsniveau stabiel.

IJzerinjectie

Het injecteren van ijzerchloride in de waterbodem blijkt op korte termijn zeer suc-

cesvol om fosfaateutrofiëring in laagveenwateren te bestrijden. Dit werd gede-

monstreerd in de veenplas Klein Vogelenzang (Reeuwijkse Plassen; Boers, 1991)

en in een veensloot in De Bruuk (Gelderland;  Smolders et al. 1995). Het nadeel

van deze methode is echter dat de fosfaatbinding in dit type wateren slechts één

seizoen duurt, waardoor de behandeling herhaald dient te worden. De duur van

de werkzaamheid wordt namelijk in sterke mate bepaald door de snelheid van

ijzerconsumptie, dat wil zeggen door de fluxen van fosfaat en sulfide. In gebie-

den met een hoge fosfaat- en/of sulfaataanvoer zal beijzering dus geen duurza-

me oplossing bieden. In het kader van het REGIWA-project Nannewijd is na bag-

geren het achterblijvende slib behandeld met ijzer. Metingen aan de nalevering

wijzen uit dat deze maatregel een significant effect heeft gehad op de nalevering

(R. Veeningen, pers. med.). Met name wanneer het onmogelijk of onwenselijk is

om slib te verwijderen, kan ijzerinjectie (‘beijzering’) van kleinere wateren een

(additionele) beheersmaatregel zijn bij de bestrijding van eutrofiëring. Aangezien

hiermee nog relatief weinig ervaring is, is verder onderzoek naar dosering en

methodiek van additie gewenst. Bij minder sterk gebufferd veen kan enige ver-

zuring optreden. Het toedienen van aluminiumzouten, een methode die in het

buitenland (met name in de U.S.A.) gebruikt wordt, werkt even goed of beter (E.

Brouwer, pers. med.) maar kan bezwaren opleveren vanwege mogelijke toxische

effecten op aquatische fauna bij contact met zuur water. 

Actief Biologisch Beheer

Bij de hiervoor genoemde maatregelen is sprake van een bottom-up benadering

(van onderaf in het voedselweb; Fig. 23), waarbij de beschikbaarheid van voe-

dingsstoffen (met name fosfaat) centraal staat. Een andere benadering van het

eutrofiëringsprobleem is die via de in het water voorkomende trofische interac-

ties. Deze interacties kunnen topdown (van bovenaf in het voedselweb) gemani-

146



puleerd worden door het dunnen van planktivore (dierlijk plankton etende) vis,

waardoor de concentratie watervlooien en daarmee ook de algenbegrazingsdruk

zal toenemen. Bovendien kan de populatie bodemwoelende (benthivore) vis

gedund worden, waardoor de negatieve effecten van sediment-omwoeling af zul-

len nemen. Bij visstandbeheer in het kader van Actief Biologisch Beheer (ABB; Fig.

24; internationaal biomanipulation genoemd) wordt eutrofiëring aangepakt via

deze benadering, door het actief ingrijpen in de trofische interacties (Shapiro et

al., 1975; Jeppesen et al. 1990; Hosper et al., 1992; Scheffer et al. 1993; Klinge et

al. 1995). Door een voldoende hoge begrazingsdruk blijft (wordt) het lichtklimaat

onder water gunstig voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten. Dit

biedt weer een gunstig habitat voor roofvissen als Snoek (Esox lucius), waardoor

de populatie planktivore vis minder snel kan uitbreiden. Het vegetatieherstel

beïnvloedt bovendien de macrofaunasamenstelling sterk (Van den Berg et al.,

1997). Bij hoge nutriëntenlasten, een lage bedekking aan ondergedoken planten

en een lage begrazingsdruk ontstaat troebel water met een hoge dichtheid aan

algen en witvis. Deze troebele situatie blijkt erg stabiel te zijn; een sterke reduc-

tie van de nutriëntenlasten (bottom-up) zal dan nodig zijn om de waterkwaliteit

te verbeteren.

Figuur 23. 

Schema van de belangrijkste

trofische interacties in (laag-

veen)wateren die effecten

hebben op de helderheid

van het water. + = stimule-

rend effect bij pijluiteinde, -

= remmend effect bij pijluit-

einde; zie tekst voor verdere

uitleg. Gewijzigd naar Meijer

& De Boois (1998).
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Bij een landelijke evaluatie van ABB bleek dat er in 10 van de 22 wateren een

omslag bereikt werd van troebel water, gedomineerd door algen, naar helder

water met waterplanten (Meijer & De Boois, 1998). De verbetering van het door-

zicht was significant hoger dan de verbetering door alleen de reductie van de

fosfaataanvoer. Laagveenwateren laten zich echter veruit het moeilijkst manipu-

leren via ABB. Voorbeelden van laagveenwateren waarin ABB heeft plaatsge-

vonden of plaatsvindt zijn: De Deelen (Friesland), Nannewijd (Friesland), de Alde

Feanen (Friesland; Izakswijd, Tusken Sleatten), Klein Vogelenzang (Zuid-Holland),

Breukeleveen (Utrecht), Duinigermeer (Overijssel) en Hollands Ankeveense Plas

(Utrecht). Slechts in 1 van de 9 veenwateren (11%), het Duinigermeer, werd door

ABB bodemzicht bereikt, tegen 66% en 57% bij de wateren met respectievelijk

een zand- of een kleibodem. In Hollands Ankeveense Plas en in de Alde Feanen

nam het doorzicht wel sterk toe (Meijer & De Boois, 1998). Het water van het

Nan-newijd was gedurende een half jaar na afvissing helder, maar in de loop van

de zomer nam de algengroei en de troebelheid weer toe (R. Veeningen, pers.

med.).

Voor de omslag van troebel naar helder water dient minimaal 75% van de vis-

stand weggevangen te worden (Meijer & De Boois, 1998). Beter is het echter om

absolute streefwaarden te hanteren. Bij de landelijke evaluatie zijn streefwaarden

van 10-15 kg ha-1 aan planktivore vis en 15-25 kg ha-1 aan benthivore vis afgeleid

(Klinge, 1998; Meijer & De Boois, 1998). In het Duinigermeer werd  ruim 119 kg

ha-1 (voornamelijk Brasem en Blankvoorn) weggevangen. Het eerste voorjaar

(1993) werd overal bodemzicht bereikt, waarbij de helft van het meer bedekt

werd met onderwatervegetatie, met name door kranswieren (Klinge et al., 1995).

Hoewel het water het tweede jaar (1994) nog steeds helder was, kwamen er maar

weinig kranswieren tot ontwikkeling. Oorzaken hiervan waren mogelijk de slech-

tere weersomstandigheden, de intrek van Brasem door problemen met de viswe-

ring, de toegenomen windwerking en sterke ontwikkeling van blauwalgen. Vanaf

1995 tot op heden is het water echter helder en rijk aan onderwaterplanten. Het

komt echter vaak voor dat in ondiepe plassen een aantal jaar na ABB opnieuw

troebeling optreedt (Van Donk & Gulati, 1995; Gulati & Van Donk, 2002).

In plassen verbonden met petgaten en sloten is het erg moeilijk om kleine vis te

dunnen die zich in de winter schuilhoudt in deze kleine wateren. Dit lijkt een

belangrijke rol te hebben gespeeld in Tusken Sleaten en Izakswijd, twee wateren

in de Alde Feanen (Claassen, 1997) en in Hollands Ankeveense Plassen (Scheffer-

Ligtermoet, 1998). Bovendien bleken visweringen weinig effectief wanneer er

veel gevaren wordt (Meijer & De Boois, 1998). Een voorbeeld daarvan is de

Breukeleveense Plas. In het Duinigermeer werkte de viswering beter (Klinge et

al., 1995). Hier werd geconstateerd dat de veenbodem minder los werd door de

vestiging van waterplanten, de verminderde opwerveling door grote vis en

mogelijk ook door de faecesproductie van watervlooien (Daphnia spp.). De struc-
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tuur van het veen is echter redelijk grof, waardoor het relatief gemakkelijk

bezinkt. Doordat in veel wateren niet correct afgevist is, is het nog onduidelijk

of het water in laagveenplassen met fijn en los slib op lange termijn helder

gemaakt kan worden via ABB. In een proef met ABB in Terra Nova, met dit type

slib, werden in het eerste jaar na de ingreep echter goede resultaten behaald (G.

ter Heerdt, pers. med.).

Een ander, waarschijnlijk groter probleem is het dominant worden van cyanobacte-

riën in de waterlaag bij eutrofiëring. Bij dominantie van deze groep organismen,

met name van het geslacht Planktothrix is het waarschijnlijk onmogelijk om suc-

cesvol in te grijpen via ABB. Watervlooien zijn, wanneer de algen eenmaal kolonies

hebben gevormd, niet meer in staat om deze cyanobacteriën efficiënt te benutten,

waardoor begrazing niet of nauwelijks optreedt. Alleen via manipulatie van de aan-

voer van de nutriënten (extern of intern) lijkt het dan mogelijk om het water weer

helder en geschikt voor ondergedoken vegetatie te maken. Aangezien Planktothrix

snel verdwijnt als het lichtklimaat verbetert, is het in sommige gevallen misschien

mogelijk om het probleem aan te pakken door slibopwerveling terug te dringen.

Dit is echter onvoldoende onderzocht. Een andere aanpak van het probleem

bestaat uit het sterk versneld doorspoelen van het water door het gebied, waar-

door de cyanobacteriën minder kans krijgen om hoge dichtheden te bereiken.

Risico’s hierbij zijn een nog grotere externe en interne eutrofiëring door de hoge

fluxen, en hogere concentraties aan nutriënten en cyanobacteriën in het uitgaande

water. Bovendien moet het landschapshydrologisch haalbaar zijn om de gewenste

(zeer) korte verblijftijd mogelijk te maken.

Terug in de tijd: de successie teruggezet

Veel soortenrijke, maar ook soortenarme successiestadia in laagveenwateren

(onder andere rietlanden), bestaan bij de gratie van maaibeheer dat eventueel

gecombineerd wordt met nabeweiding. Dit betreft zowel half-terrestrische vege-

taties als (onder-)watervegetaties. Met dit beheer wordt met name veel fosfor

Figuur 24. 

Visweringen in de

Breukeleveense Plas (links)

en het Duinigermeer. Foto’s

Witteveen+Bos.
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afgevoerd, waardoor relatief fosfaat-arme omstandigheden blijven bestaan

(Vermeer, 1986; Koerselman & Verhoeven, 1992). Dit type maaibeheer dient als

regulier beheer gezien te worden (dat wil zeggen, geen OBN-maatregel). In geval

van eutrofiëringsbestrijding kan ervoor gekozen worden om intensiever dan nor-

maal te maaien, waardoor er een snellere afvoer van nutriënten zal plaatsvinden.

Met name op bemeste legakkers wordt dit vaak uitgevoerd. Bij maaibeheer is het

zeer belangrijk om het juiste tijdstip in het jaar te kiezen. Te vroeg maaien (zomer)

leidt tot verlies van kwetsbare insectensoorten en van laatbloeiende planten. Voor

gebieden waarin dit speelt is het dan ook beter om te kiezen voor herfstmaaien of

gefaseerd maaien. Legakkers worden daarnaast vaak nog (na)beweid. In veel nut-

riëntenrijke sloten en plassen kunnen soortenrijke onderwatervegetaties alleen

blijven bestaan wanneer ze jaarlijks of eens in de paar jaar geschoond worden. Op

deze wijze kunnen bijvoorbeeld kranswiervegetaties terugkeren. In grote plassen

worden onderwatervegetaties vaak gemaaid omdat ze hinder opleveren voor

watersporters. In sterk geëutrofieerde sloten met achterstallig beheer (met name

in landbouwgebieden, waar een grote instroom van nutriënten plaatsvindt) zal de

voornaamste aanpak van eutrofiëring bestaan uit het schonen van de sloot, inclu-

sief afvoer van voedselrijk slib. 

Het graven van nieuwe petgaten in terrestrisch veen of in met bos dichtgegroeide

petgaten biedt de mogelijkheid om de verlandingssuccessie in veenwateren

opnieuw te laten starten. In het verleden ontstonden deze petgaten door veen-

winning. Dit type beheer kan dan ook gezien worden als een logische voortzetting

van de cultuurhistorie in laagveen-Nederland. Het graven van petgaten heeft ech-

ter wisselend succes. In nieuw gegraven petgaten (binnen OBN beschouwd als

natuurontwikkeling, niet als herstelmaatregel), zoals in de polder Westbroek en in

het Noorderpark, kon een dichte kranswiervegetatie zich in korte tijd sterk ont-

wikkelen (Van den Broek & Beltman, 2001). Sommige kranswiersoorten kunnen

worden gerangschikt onder de zeldzame soorten en staan op de (voorlopige) rode

lijst. In een serie nieuw gegraven petgaten in Den Dullaert (Noord-Brabant) traden

grote verschillen in vegetatie-ontwikkeling op, die veroorzaakt lijken door de (zeer

locale) verschillen in hydrologie. Het schuin laten aflopen van de oevers stimu-

leerde de verlanding via helofyten sterk. Bij het graven van petgaten is het een

groot voordeel als de hydrologische omstandigheden gunstig zijn. Een voorbeeld

hiervan is het project in de polder Ten Kate (Wapserveen), waar na opstuwing van

het afvoerpeil ook kwel verwacht wordt in een deel van het gebied waarin petga-

ten gegraven zullen worden. Er zijn echter ook gebieden waar de hydrologische

omstandigheden zodanig zijn dat het graven van petgaten juist leidt tot een afna-

me van de kwel. Opmerkelijk is het feit dat verlanding veel beter lijkt te verlopen

in (smallere) sloten die niet geschoond worden, in vergelijking met petgaten. In de

Wieden blijkt bovendien dat de verlanding van opnieuw opengegraven verlande

petgaten beter op gang komt wanneer deze in verbinding staan met verlandende

sloten of petgaten.Bij vernatting is de vorming van veendrijftillen zeer snel moge-
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lijk. Na vernatting ontstonden in het laagveengebied Dubbroek (maasmeander in

Limburg) binnen een half jaar drijftillen door het opdrijven van veen. Hierop ves-

tigden zich binnen deze korte termijn ook al soorten als Waterscheerling (Cicuta

virosa; E. Lucassen, pers. med.).

Verzuringsbestrijding

Aangezien de bestrijding van verzuring in kraggenvegetaties en latere verlan-

dingsfasen reeds ondergebracht is bij het OBN-onderzoek ten behoeve van Natte

Schraallanden (Jansen et al., 1998), komt dit onderwerp hier slechts kort aan bod.

Door hydrologische isolatie, versneld onder invloed van verzurende atmosferische

depositie, raakt de buffercapaciteit van kraggenvegetaties en meer terrestrische

veenvegetaties uitgeput (=verzuring). Aangezien deze verzuring eigen is aan de

stapeling van organisch materiaal in kraggen, is het moeilijk om aan te geven welk

deel veroorzaakt is door extra verzuring via de invloed van verzurende atmosferi-

sche depositie. Hierbij speelt met name nitrificatie van de hoge ammoniumdepo-

sitie een rol. Dat de huidige depositie een verzurende invloed heeft, is echter evi-

dent. Voor herstel van de soortenrijke, zeldzame vegetatietypen en plantensoor-

ten is het plaggen van veenkraggen, waarbij de toplaag weer dichter bij de onder-

liggende bron voor zuurbuffering komt, vaak de enige optie. Herstelde toevoer

van bufferend water (door bicarbonaat, calcium, magnesium) zal leiden tot een

herstel van de basenminnende vegetatietypen. Wanneer de locatie hydrologisch

geïsoleerd is geraakt, kan het graven van aanvoersloten en –greppels soms enige

uitkomst bieden. Om het hele terrein te voorzien van gebufferd water, is dan ech-

ter vaak een dicht netwerk van slootjes nodig vanwege de slechte infiltratie (Van

den Broek & Beltman, 1994; Beltman et al., 1995; Barendregt et al., 1997). Zelfs dan

nog blijven zuurminnende vegetatie-elementen bestaan. Een alternatief voor infil-

tratie van gebufferd water is bevloeiing (Grootjans et al., 2001). Hierbij laat men

gebufferd oppervlaktewater direct over de kragge stromen, waardoor het gemak-

kelijk alle delen kan bereiken. Een mogelijk risico hierbij vormt eutrofiëring; in de

Weerribben worden rietculturen juist bevloeid om de productie te verhogen.

De buffercapaciteit en pH van een kragge kan ook hersteld worden door middel

van dieper plaggen, al dan niet gecombineerd met bekalking (Barendregt et al.,

1997). Dit werd gedemonstreerd in de Westbroekse Zodden (Utrecht). De basen-

verzadiging werd hierdoor echter niet aantoonbaar verhoogd, wat erop lijkt te

duiden dat de buffering geleverd wordt door (bi)carbonaat in de kalk. Gunstige

resultaten werden echter alleen behaald wanneer de toplaag vooraf verwijderd

werd. Het bekalken zonder dit plaggen had geen enkel effect op de alkaliniteit of

de pH, doordat er snelle herverzuring optrad door vorming van een dichte veen-

mosmat. De groei van deze mat wordt sterk gestimuleerd door de hoge concen-

tratie van kooldioxide (zie Smolders et al., 2004) als gevolg van het oplossen van
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kalk bij herverzuring. Alleen bekalken is dus zeer ongewenst in laagveenkraggen.

Ondiep plaggen, waarbij het gebufferde water onvoldoende de toplaag bereikt,

heeft geen effect op de zuurgraad. Een groot probleem vormt het verder omhoog-

komen van de drijftil na plaggen, waardoor het vrijgekomen veen weer hoger

boven de waterspiegel komt en verder verzuurt (Beltman et al., 1996).

Bestrijding van (effecten van) versnippering

De terugkeer van doelsoorten blijkt, ook na herstel van de abiotische omstandig-

heden, vaak een probleem. De bestrijding van habitatfragmentatie (versnippering)

is niet gedefinieerd binnen OBN. Bij herstelmaatregelen gericht tegen de effecten

van verzuring, vermesting en verdroging is het vaak onmogelijk gebleken om de

gewenste vegetatie en fauna terug te krijgen zonder het actief inbrengen van dia-

sporen of individuen. Ook voor laagveenwateren kan dit van toepassing zijn. In de

Loenderveense Plas (Terra Nova) kiemden echter direct na het uitvoeren van actief

biologisch beheer een groot aantal doelsoorten, toen de waterlaag helder gewor-

den was (G. ter Heerdt, pers. med.). Dit biedt dus goede perspectieven voor ande-

re geëutrofieerde laagveenwateren, hoewel herstel van de (macro)fauna zeker

niet vanzelfsprekend is.

Er is weinig bekend over het succes van herintroductie in laagveenwateren mid-

dels diasporen of individuen. Van verschillende gebieden is bekend dat het klein-

schalig inbrengen (‘enten’) van soorten als Krabbescheer en Slangewortel niet

leidde tot het gewenste resultaat. Binnen drie jaar verdwenen de ingebrachte

planten weer (De Deelen, Den Dullaert). In petgaten op andere locaties bleek

Krabbescheer zich wel te vestigen en handhaven (Westbroekse Zodden,

Kalverpolder-Zaanstad). In Izakswiid (Alde Feanen) werden na afdamming

(hydrologische isolatie) en actief biologisch beheer verschillende waterplanten

aangebracht in enclosures. Krabbescheer is na vier jaar nog steeds aanwezig,

maar fonteinkruiden en Blaasjeskruid zijn verdwenen. Dit komt doordat het

water in de plas nog steeds sterk gedomineerd wordt door algen. Het is echter

in veel andere gevallen onduidelijk wat de precieze oorzaken zijn voor verschil-

len in succes na het enten. Dit geldt ook voor het stekken van riet op oevers om

verlanding te stimuleren. Het inbrengen van rietzoden lijkt hier wat beter te wer-

ken, mogelijk doordat de concurrentie met ongewenste Grote lisdodde gunsti-

ger verloopt.

Introductie van zaden van waterplanten op locaties met een slechte zaadbank is

alleen zinvol wanneer het lichtklimaat goed genoeg is. Een simulatiemodel laat

zien dat de kans op waterplanten bij gelijke zaadbankbiomassa sterk afneemt,

wanneer de lichtbeschikbaarheid minder wordt door troebeling van de waterlaag

(Van den Berg & Delaunay, subm.). Bij afnemende lichtbeschikbaarheid zal hier-

door een steeds grotere zaadbank nodig zijn om kansen voor herstel te creëren.
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Wat dit model echter ook duidelijk laat zien, is dat een bepaalde minimale

beschikbaarheid van licht absoluut noodzakelijk is. Zelfs vrachtauto’s met zaad

zullen niets opleveren voordat ervoor gezorgd is dat het water weer voldoende

helder is. Dit houdt dus ook in dat bodemomwoeling door witvis ongedaan

gemaakt moet worden. Voor de fauna is het meest bekende fauna-herintroduc-

tieplan dat van de Otter (Lutra lutra) (SON, 1998), een soort waarvoor Nederland

internationale verantwoordelijkheid heeft. Over de gewenstheid van dit plan, de

kans van slagen en de praktijkrijpheid verschillen de meningen echter nog sterk. 

Voor rekolonisatie is het een vereiste dat er contact bestaat tussen laagveenres-

tanten met en zonder restpopulaties (zie bijvoorbeeld Vereniging Natuurmonu-

menten, 1998). Dit geldt zowel voor flora als fauna. Voor aquatische soorten kan

een ‘natte verbindingszone’ voldoende zijn (mits stroomafwaarts voor planten en

een deel van de fauna), hoewel de afstanden die binnen tientallen jaren overbrugd

kunnen worden vaak zeer gering zijn. De corridors zullen dan ook voldoende

geschikte habitats (voor flora en fauna) ‘onderweg’ moeten verschaffen. Voor

amfibische en half-terrestrische faunasoorten is het nodig om een echte ecologi-

sche verbindingszone aan te brengen, zoals bij de plannen voor een verbindings-

zone tussen De Rottige Meenthe en de Weerribben. Een nadeel van verbindings-

zones is echter dat hiermee ook ongewenste soorten, zoals Brasem, binnenkomen.

Daarnaast kunnen bronpopulaties door de verbinding zo sterk uitgedund worden

dat ze lokaal uitsterven. Er onstaat dan een zogenaamde ‘sink’, doordat soorten

voortdurend naar locaties migreren die niet geschikt zijn voor voortplanting (H.

Esselink, pers. med.). Verder bestaat ook het risico dat de waterkwaliteit bij de

bronpopulaties negatief beïnvloed wordt. 

Knelpunten en kennisleemten

Ondanks het feit dat er, zoals uiteengezet, al de nodige (positieve en negatieve)

ervaring is opgedaan binnen het herstelbeheer van laagveenwateren, stuit het

beheer toch nog steeds op een aantal belangrijke problemen. Deze kunnen als

volgt samengevat worden:

• afname van het areaal aan laagveenvegetaties;

• afname aan biodiversiteit (flora & fauna) karakteristiek voor laagveenwateren;

• dominantie van algen en cyanobacteriën; achteruitgang van (ondergedoken) 

waterplanten;

• uitblijven / stagnatie van de verlandingssuccessie (inclusief faunagemeen-

schappen);

• optreden van ongewenste successierichtingen (flora & fauna).
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De effectiviteit voor de verschillende bestaande beheersmaatregelen is samen-

gevat in het OBN-Preadvies Laagveenwateren (Lamers et al., 2001a), waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen korte-termijneffecten (binnen 5 jaar) en

lange-termijneffecten (meer dan 5 jaar na uitvoering). Samenvattend kan gesteld

worden dat er al veel ervaring bestaat met maatregelen in het kader van her-

stelbeheer. Hoewel deze in een aantal gevallen positief of redelijk positief is,

bestaat er nog de nodige onduidelijkheid over de oorzaken van het wisselende

resultaat. Bovendien moet een aantal maatregelen verder geoptimaliseerd wor-

den. Van een serie maatregelen is al wel op korte termijn bekend wat het effect

is, maar is het lange-termijnresultaat nog onbekend. Tenslotte is er nog een 

aantal maatregelen dat nog niet of nauwelijks getest is (afzonderlijk of in com-

binatie).

De exacte oorzaken voor de hardnekkigheid van de OBN-problematiek (de bijdra-

gen van de verschillende ver-thema’s) in laagveenwateren zijn voor een groot deel

nog onvoldoende duidelijk. Er is hierdoor niet genoeg inzicht in de sturende

mechanismen voor de gewenste ontwikkelingen. Hierdoor is het vaak niet moge-

lijk om gerichte maatregelen uit te voeren, met een vooraf te voorspellen grote

kans op succes. Er is behoefte aan een ‘beslisboom’ (sleutel, zoals voor vennen:

Arts & Van Duinhoven, 2000), waarbij voor iedere situatie duidelijk is welke opties

in aanmerking komen. Praktische vragen, die zich bij het herstelbeheer opdringen,

zijn bijvoorbeeld:

• Hoe kiezen we de juiste hydrologische maatregelen om de gewenste water- en

bodemkwaliteit terug te krijgen?

• Aan welke kwaliteit (inclusief macro-ionen) moet inlaatwater voldoen?

• Welke bijdrage levert het intern vrijkomen van voedingsstoffen aan de totale

eutrofiëring? Werkt baggeren?

• Onder welke voorwaarden kan een duurzame overgang van troebele naar hel-

dere staat van het water verwacht worden? Werkt visstandsbeheer; hoe ver-

andert het voedselweb hierbij?

• Leidt een fluctuerend waterpeil tot betere waterkwaliteit en vegetatieontwik-

kelingen dan een vast peil? Zijn er ongewenste neveneffecten?

• Hoe kunnen verlanding en veenvorming weer op gang gebracht worden?

• Leidt herstel van de water- en bodemkwaliteit ook tot herstel van vegetatie en

fauna (biodiversiteit); welke rol spelen zaadbank en dispersie hierbij?

Een groot aantal vragen dus, dat binnen het OBN-onderzoek aan laagveenwateren

beantwoord moet worden. Dit vereist een integrale aanpak, waarbij verschillende

disciplines hecht samenwerken.
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Nieuw onderzoek binnen OBN: het plan van aanpak

Centraal binnen de onderzoeksopzet voor OBN Laagveenwateren (Lamers et al.,

2001a) staat de gedachte dat alleen een systeemgerichte aanpak volledig ant-

woord zal kunnen geven op de verschillende, door het Deskundigenteam

Laagveenwateren geprioriteerde vragen. Op de praktische, toegepaste vragen van-

uit het (herstel)beheer van de Nederlandse laagveenwateren zullen praktische,

toegepaste antwoorden gegeven moeten worden, die direct bruikbaar zijn binnen

het beheer. Hierbij moeten verschillende bestaande en nieuwe beheersmaatrege-

len, niet alleen afzonderlijk maar ook in combinatie, onderzocht worden. Het

onderzoek zal toegepast ecologisch zijn en gericht op het tegengaan van de nega-

tieve effecten van eutrofiëring, verdroging, verzuring en versnippering in de ver-

schillende typen laagveenwateren die Nederland rijk is. Het betreft (eco)systee-

monderzoek; onderzoek aan afzonderlijke soorten zal alleen uitgevoerd worden

als het gaat om specifieke doelsoorten, soorten die een belangrijke rol spelen in

systeemprocessen (de zogenaamde ecosystem engineers) en/of soorten die model

staan voor een groter aantal bedreigde laagveensoorten. Speerpunt hierbij is het

behoud en herstel van de karakteristieke natuurdoeltypen (Higler, 2000) en de bio-

diversiteit in laagveenwateren. Binnen het onderzoek aan laagveenwateren kun-

nen (binnen elk van de deelonderzoeken) vier hoofddoelen aangemerkt worden:

1. Het identificeren van de belangrijkste verschillen in hydrologie, water- en

bodemkwaliteit tussen karakteristieke, (veelal) biodiverse laagveenwateren en

verstoorde, soortenarme laagveenwateren (correlatieve verbanden: vergelij-

kingen). Hierbij wordt, naast de nieuwe gegevens, ook gebruik gemaakt van

beschikbare historische data;

2. Het bepalen van de hydrologische en biogeochemische2 oorzaken van de ach-

teruitgang van laagveenwateren (causale verbanden: sturende processen en

factoren);

3. Het bijsturen van het beheer van de onderzochte laagveenwateren op grond

van de bevindingen; 

4. Het extrapoleren van de nieuwe kennis naar andere laagveen-herstel- projec-

ten (voorspellen & sturen).

Binnen het programma zullen zowel vegetatietypen als faunagemeenschappen

onderzocht worden, in aquatische en half-terrestische (half-aquatische) gemeen-

schappen (verlandingsgemeenschappen). Voor de aquatische systemen dient opge-

merkt te worden dat helder water geen doel op zich is, zoals in het waterbeheer

soms wel het geval is, maar slechts een middel om biodiversiteit terug te krijgen.

De gekozen systeemgerichte aanpak is alleen mogelijk wanneer onderzoekers van

verschillende onderzoeksdisciplines, onderzoekstradities (‘scholen’), en daarmee

automatisch ook onderzoeksinstellingen, hun krachten bundelen binnen één pro-

gramma. Er is gekozen voor een constructie met drie junior onderzoekers: Jeroen
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Geurts (Radboud Universiteit Nijmegen), Hein Pijnappel (Universiteit Utrecht) en

Babette Bontes (Nederlands Instituut voor Ecologie, Nieuwersluis) die elk één van

de volgende deelonderzoeken voor hun rekening nemen:

• hydrologie, water- en veenkwaliteit (biogeochemie), aquatische gemeen-

schappen;

• verlanding en veenvorming;

• voedselwebrelaties (trofische interacties).

Naast de reguliere begeleiding vanuit de verschillende instituten krijgen zij ook

steun en advies van een aantal deskundigen op het gebied van ABB, fauna en

hydrologie (respectievelijk Witteveen+Bos, Stichting Bargerveen/Afdeling

Dierecologie (KUN), en Wageningen Universiteit en Researchcentrum).

Bij de basiskeuze van de uiteindelijke onderzoeksgebieden was het belangrijk dat

alle typen Nederlandse laagveenwateren vertegenwoordigd zijn. Dit wil zeggen

dat de verschillen in landschapshydrologie, dimensie, waterchemie, successiesta-

dium, vegetatie, fauna, (blauw)algenproblematiek en slibproblematiek tot uit-

drukking komen in de gekozen gebieden. Er moesten daarbij goede mogelijkhe-

den zijn voor vergelijkend onderzoek tussen gebieden, voor vergelijkingen binnen

een gebied, en voor experimenteel onderzoek. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen

werken, is er aansluiting gezocht bij lopende of geplande maatregelen van de

beherende instanties. Er is gekozen voor een geïntegreerde aanpak van de onder-

zoeksvragen in een, in verband met logistieke beperkingen, beperkt aantal gebie-

den. Deze moeten qua (eventueel te herstellen) milieukwaliteit (hydrologie,

bodem, successiestadium) aansluiten bij de onderzoeksvragen. Daarnaast zal er

ook met experimentele opstellingen binnen en buiten gewerkt worden om deel-

vragen onder meer gecontroleerde omstandigheden te kunnen onderzoeken. Het

draait bij het onderzoeksprogramma om de algemene, door zowel beheerders en

onderzoekers als belangrijk aangemerkte, problemen die zich voordoen bij het

(herstel)beheer van laagveenwateren in Nederland. 

Bij het schrijven van dit verhaal, na het symposium, moest het OBN-onderzoek nog

gestart worden. Bij het ter perse gaan zijn echter al een aantal nieuwe resultaten

bekend uit het lopende laagveenonderzoek. In het kader is voor de belangrijkste

beheersopties aangegeven wat de mogelijke voor- en nadelen zijn. Dit is nog

steeds een voorlopige tabel; op grond van toekomstige resultaten uit het OBN-

onderzoek en verwant onderzoek zullen definitieve conclusies en aanbevelingen

geformuleerd worden. We streven hierbij naar de ontwikkeling van een ‘laagve-

nensleutel’. Hiermee kunnen terrein- en waterbeheerders de beste beheersoptie

2 Biogeochemie: de wetenschap die de kringloop van elementen (m.n. koolstof, stikstof, fosfor en zwa-
vel) en de relaties tussen organismen en hun abiotische omgeving (lucht, bodem, water) bestudeert.
Micro- en macrobiologie worden hierbij gecombineerd met geologie en chemie.
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kiezen voor hun door verdroging, vermesting, verzuring, peilverstarring en/of ver-

snippering geteisterde laagveengebied. Uitgangspunt hierbij zijn de actuele biodi-

versiteit, historische informatie en een aantal zo eenvoudig mogelijk te bepalen

abiotische variabelen.

Dankwoord

De auteurs bedanken Jeroen Geurts, Gert-Jan van Duinen, Emiel Brouwer, Fons

Smolders en Jan Roelofs voor het kritisch doorlezen van een eerdere versie van dit

verhaal, en de leden van het Deskundigenteam Laagveenwateren (met voorzitter

Harry Hosper) voor hun bijdragen en de vruchtbare discussies bij het totstandko-

men van het Preadvies Laagveenwateren en het Onderzoeksplan voor OBN-onder-

zoek aan laagveenwateren.

157

Tabel 1. (volgende pagina) Voorlopige praktische conclusies en aanbevelingen

voor het herstelbeheer van laagveenwateren. Omdat de meeste maatregelen

nog (zullen) worden onderzocht, kunnen hier alleen de mogelijke voor- en

nadelen opgesomd worden, gebaseerd op eerder onderzoek. Financiële aspec-

ten zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten, aangezien deze sterk kunnen

variëren per gebied. De OBN-onderzoeksresultaten zullen omgezet worden in

concrete vuistregels voor het beheer (een laagvenensleutel), waarbij op grond

van vegetatie, fauna, (onderwater)bodem en waterkwaliteit per (deel)gebied of

biotoop voorspeld kan worden welke variant het meest geschikt is voor (her-

stel)beheer.
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Samenvatting

Als gevolg van verzuring en vermesting treedt in zowel droge als natte duinen

sterke vergrassing en verruiging van de vegetatie op. Verzuring en vermesting

staan niet los van elkaar, maar versterken elkaar. In kalkrijke duinen is de beschik-

baarheid van fosfor (P) en stikstof (N) van nature laag: P-beschikbaarheid is laag

door de fixatie van P in calciumfosfaten en de N-beschikbaarheid is laag door

lage input van strooisel en waarschijnlijk een hoge microbiële N-behoefte. Dit

verlaagt de hoeveelheid nutrienten die beschikbaar is voor de vegetatie. Zure

neerslag heeft tot gevolg dat de beschikbaarheid van P toeneemt (de calcium-

carbonaten en –fosfaten lossen op), terwijl de hoge N-depositie tegelijkertijd

leidt tot een toename van de N-beschikbaarheid. Dit heeft natuurlijk een hogere

biomassaproductie tot gevolg, maar ook een toename van interne verzuring (en

dus een hogere P-beschikbaarheid) en een toename van de N-mineralisatie (door

grotere input van strooisel en afname van microbiële N-behoefte). Dit leidt weer

tot een verdere toename van de biomassaproductie. De vegetatie verruigt, waar-

door de beschaduwing zo sterk wordt, dat kleine plantensoorten verdwijnen.

Herstelmaatregelen om de verruiging tegen te gaan, hebben niet overal effect.

Ook al weten we nog niet precies hoe, de resultaten verschillen per gebied en

zijn afhankelijk van geografische ligging, hydrologische omstandigheden en van

het successiestadium. Het duinsysteem kan dus niet als homogeen beschouwd

worden; er zijn grote gradiënten in pH, nutriëntenbeschikbaarheid en gevoelig-

heid voor verhoogde atmosferische depositie. Daarom is herstelbeheer maat-

werk en moeten de maatregelen afgestemd worden op de locale situatie. In

droge duinen leidt bijvoorbeeld begrazing in het ene gebied wel, maar in het

andere niet tot terugdringen van de verruiging. Met het opnieuw op gang bren-

gen van verstuiving is nog vrij weinig ervaring opgedaan, maar duidelijk is wel

dat met deze maatregel effecten van verzuring tegengegaan kunnen worden en

pioniermilieus worden gecreëerd. De hoge beschikbaarheid van N stimuleert

echter de groei van algen, waardoor zand vrij snel wordt vastgelegd. Verstuiving

stimuleert ook de groei van Helm, de belangrijkste vergrasser in de kalkarme dui-

nen. Voor natte duinen is duurzaam herstel alleen mogelijk, wanneer de abioti-

sche randvoorwaarden (kwel) op orde zijn èn diasporen aanwezig zijn. Per

gebied moet bekeken worden hoe het ecosysteem in elkaar zit, wat het beheers-

doel is en wat daarvoor op die plaats de meest geschikte en duurzaamste

beheersmaatregelen zijn.

Inleiding

De sterke vergrassing en verruiging en de daarmee samenhangende achteruit-

gang van karakteristieke duinsoorten in het Nederlandse duingebied wordt door
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velen toegeschreven aan een verhoogde depositie van stikstof (N), al dan niet ver-

sterkt door ontwatering. Een hoge N-depositie leidt echter alleen maar tot een

hoge biomassa-productie als ook de beschikbaarheid van fosfor (P) voldoende

hoog is (Kooijman et al., 1998, Kooijman & Besse, 2002). Indien de P-beschikbaar-

heid te laag is, treedt verruiging niet op. Ook bemesting met N heeft dan geen

effect op de plantengroei (Ten Harkel & Van der Meulen, 1996). N-bemesting kan

wel leiden tot een hogere biomassaproductie (Tomassen et al., 1999), maar dat

treedt op in vers zand waar wel P, maar nauwelijks N in zit.

Herstelmaatregelen in de duinen hebben niet altijd het gewenste effect. Dit kan

samenhangen met verschillen in de beschikbaarheid van N en P. In dit hoofdstuk

wordt eerst ingegaan op de effecten van N en P en de beschikbaarheid van deze

nutriënten in de loop van de successie. Vervolgens worden de effecten en knel-

punten van een aantal beheersmaatregelen in de duinen besproken.

Fosfor als sleutelfactor

De beschikbaarheid van P wordt gereguleerd door factoren als pH, kalkgehalte en

ijzergehalte van de bodem (Lindsay & Moreno, 1966; Kooijman et al., 1998;

Kooijman & Besse, 2002). In zowel de droge als natte duinen hebben de jongste suc-

cessiestadia veelal een kalkhoudende bodem met een hoge pH en een laag orga-

nische-stofgehalte. In deze fase is fosfaat zeer slecht oplosbaar en vastgelegd in cal-

ciumfosfaten. Bij de afbraak van strooisel kan fosfaat wel vrijgemaakt worden uit

organisch gebonden-P (mineralisatie), maar dit wordt onmiddellijk weer chemisch

vastgelegd. De netto P-mineralisatie, en daarmee waarschijnlijk ook de P-beschik-

baarheid, is dus laag (Fig. 1), evenals de productie van biomassa. In verzuurde

bodems is de kalk in de toplaag opgelost en is er ook geen calcium meer beschik-

baar om fosfaat te fixeren. Rond pH 5 zijn alle calciumfosfaten opgelost en is de P-

beschikbaarheid hoog. 

Naast kalk speelt ook ijzer een rol, omdat dit P kan fixeren in ijzerfosfaat. Dit

gebeurt in droge duinen pas als de bodem flink verzuurd is, en dan nog alleen als

er veel ijzer in de bodem zit, zoals in het Renodunaal district (de duinen ten zuiden

van Bergen). Hier vertoont de netto P-mineralisatie, na een aanvankelijke piek bij

pH 5 (Fig. 1), weer een afname bij verdere pH-verlaging, omdat P wordt vastgelegd

in ijzerfosfaat (Kooijman et al., 1998). In het Waddendistrict zijn de ijzergehaltes in

het zand echter erg laag en in de droge duinen wordt P relatief los gebonden. Dit

leidt tot een relatief hoge P-beschikbaarheid (Fig. 2), waardoor niet P, maar N beper-

kend is voor de groei. De duinen in het Waddendistrict zijn dan ook veel gevoeliger

voor verhoogde N-depositie (‘zure regen’) en zijn vaak veel sterker vergrast. Als

gevolg hiervan is ook de zogenoemde ‘critical N-load’ (het niveau van N-depositie

waarboven veranderingen in bodem en vegetatie gaan optreden) voor het
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Waddendistrict lager gesteld dan voor het Renodunaal

district (Bobbink & Lamers, 1999). 

In natte duinvalleien kan P-fixatie in ijzerfosfaat optre-

den bij ijzerrijke kwel; dit kwelwater is meestal ook

kalkrijk, waardoor de P-beschikbaarheid extra laag is.

Buiten de kwelzones treedt P-fixatie echter meestal niet

op, omdat ijzerfosfaat onder zuurstofarme condities

oplosbaar is. In kalkrijke bodems heeft dat voor de P-

beschikbaarheid weinig invloed, omdat vastlegging als

calciumfosfaat nog steeds mogelijk is, maar in zure

bodems betekent dit een hogere P-beschikbaarheid.

Deze hogere P-beschikbaarheid  in latere successiesta-

dia van natte duinvalleien is onder andere vastgesteld

door Lammerts et al. (1999) in de Koegelwieck op

Terschelling. Daarnaast kan de P-beschikbaarheid ver-

der verhoogd worden door overstroming met (sulfaat-

rijk) zout of brak water. Door reductie van sulfaat onder

zuurstofarme condities komt nog meer P vrij uit ijzer-

fosfaat (Lamers et al., 1998). Hoe dat precies zit, wordt

in deze bundel besproken door Lamers et al. (2004). Dit

zal op termijn hier en daar gebeuren als gevolg van

flexibele kustverdediging, waarbij verouderde duinval-

leivegetaties natuurlijk ook kunnen afsterven door

zoutstress (Grootjans et al., 1999). 

Theorie van N-beschikbaarheid 
opnieuw bekeken

Hoewel sommige plantensoorten, zoals Duindoorn, in

staat zijn in hun hoge stikstofbehoefte te voorzien met

behulp van bacteriën in wortelknolletjes (symbiotische
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Figuur 1. 

De (netto) mineralisatie van P en N (in het veld gemeten

over de periode april-oktober) en de productie van boven-

grondse biomassa (gemeten binnen exclosures om begra-

zing door konijnen tegen te gaan) over een pH-gradient in

de Amsterdamse Waterleidingduinen. Gegevens uit

Kooijman & Besse (2002). De relaties met pH zijn signifi-

cant en de pieken liggen bij pH 5.2 (P), 4.9 (N) en 5.3

(Biomassa-productie).



N-fixatie), zijn de meeste duinplanten

voor hun stikstofvoorziening afhankelijk

van de afbraak van organische stof.

Hierbij zijn twee verschillende factoren

van belang: de hoeveelheid N die via het

strooisel in de bodem terechtkomt

(strooiselinput) en daarnaast de snelheid

waarmee organische stof wordt afgebro-

ken en organisch-N wordt geminerali-

seerd tot ammonium en nitraat (strooi-

selafbraak).

N-mineralisatie en 

strooiselinput

Het traditionele beeld is: hoe hoger de

strooiselinput, hoe hoger de N-minerali-

satie. Dit blijkt ook uit Fig. 1, die aan-

geeft dat er een duidelijk verband

bestaat tussen de hoeveelheid N in de

vegetatie (en dus het strooisel) en de N-mineralisatie gemeten in de toplaag. De N-

mineralisatie laat een optimumcurve zien met een piek bij pH 5. Hier is echter,

anders dan bij P, bodemchemisch gezien geen enkele noodzaak voor. In kalkhou-

dende en sterk verzuurde bodems zijn biomassaproductie en strooiselinput dan

ook laag als gevolg van de lage P-beschikbaarheid, wat vervolgens leidt tot een

lage N-mineralisatie. 

N-mineralisatie en strooiselafbraak

Het traditionele beeld is: hoe hoger de afbraaksnelheid (zoals in kalkrijke bodems),

hoe hoger de N-mineralisatie (Swift et al., 1979, Aerts & Chapin, 2000). Dit blijkt

echter voor de droge duinen niet op te gaan (Kooijman & Besse, 2002), terwijl er

ook voor natte ecosystemen aanwijzingen zijn dat dit niet zo is (Verhoeven et al.,

1988, 1990; Van Beckhoven, 1995). De N-mineralisatie is juist het hoogst in het

Waddendistrict, waar de strooiselafbraak het laagst is (Fig. 3). Het omgekeerde

geldt voor een kalkhoudende bodem uit het Renodunaal district, die een lage N-

mineralisatie heeft, maar een hoge afbraaksnelheid. Welk mechanisme hier pre-

cies achter zit weten we nog niet, maar het heeft vermoedelijk te maken met de

N-behoefte van de micro-organismen die de strooiselafbraak verzorgen. Als de

microbiële activiteit hoog is (bij hoge afbraaksnelheid), is de N-behoefte voor de

bacteriën kennelijk ook hoog, en is de voor de vegetatie beschikbare minerale stik-

stof heel gering. Dit vastleggen van minerale stikstof door micro-organismen

wordt wel N-immobilisatie genoemd, en speelt hier kennelijk een grote rol.  

Figuur 2. 

Het verschil in P- en N-mine-

ralisatie en de productie van

bovengrondse biomassa in

verzuurde bodems tussen

het ijzerrijke Renodunaal

district en ijzerarme Wadden

district. Gegevens uit

Kooijman & Besse (2002).

Beide bodems hebben een

pH (CaCl2) van 3.2 in de

toplaag. N en P-mineralisatie

zijn in het veld gemeten

over de periode april-okto-

ber; bij het meten van de

biomassaproductie is moge-

lijke begrazing door konij-

nen uitgesloten. 
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N-beschikbaarheid in natte duinvalleien

Een complicerende factor in natte duinvalleien is, los van de pH, de invloed van het

vochtgehalte op de afbraaksnelheid (Kooijman, 2001). Enerzijds leiden hogere

vochtgehalten (zolang de zuurstofvoorziening op peil is) tot hogere afbraaksnel-

heid en lagere N-mineralisatie (Van Beckhoven, 1995). Anderzijds kan zodra zuur-

stofarme condities optreden de strooiselafbraak worden geremd en de N-minera-

Figuur 3. 

De omgekeerde relatie 

tussen strooiselafbraak 

en N-mineralisatie in 

droge duinen in Wadden 

en Renodunaal district (R).

Gegevens uit Kooijman &

Besse (2002). De relatie 

is significant.
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Figuur 4. 

Veranderingen in beschik-

baarheid van N en P in natte

duinvalleien van laagproduc-

tieve pioniervegetatie met

Oeverkruid (L. uniflora) met

sterke zuurstoflek uit de

wortels naar verruigde vege-

taties met Zwarte Zegge (C.

nigra), waar de zuurstoflek

uit de wortels gering is. A.

Zuurstoflek bij Oeverkruid

leidt tot de vorming van

nitraat en vervolgens verlies

aan N via denitrificatie. B.

Zuurstoflek bij Oeverkruid

leidt tot oxidatie van ijzer 

en vastleggen van P. 

Uit Adema et al. (2002).  



lisatie hoger worden. Het is dus erg moeilijk het effect van vochtgehalte op de N-

voorziening goed te voorspellen. Wat ook meespeelt is dat onder zuurstofarme

condities N kan verdwijnen naar de atmosfeer door denitrificatie (Adema et al.,

2002). Dan moet er wel eerst nitraat zijn gevormd, zoals bij Oeverkruid die veel

zuurstof lekt uit zijn wortels, waardoor ammonium kan worden omgezet in

nitraat. 

Lage nutrientbeschikbaarheid in kalkrijke duinen

We kunnen dus concluderen dat kalkrijke duinen, of ze nu nat zijn of droog, in

principe een lage nutrientbeschikbaarheid hebben (Tabel 1). P is een beperkende

factor in zowel droge als natte duinen, vanwege de fixatie in calciumfosfaten. N is

een beperkende factor, omdat de strooiselinput wordt beperkt door de lage P-

beschikbaarheid en omdat de N-mineralisatie per eenheid strooisel laag is, waar-

schijnlijk door de hoge N-behoefte van micro-organismen. Deze lage nutrientbe-

Tabel 1. 

Samenvatting van de belang-

rijkste verschillen in beschik-

baarheid van N en P tussen

kalkrijke en verzuurde duin-

bodems. 
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Kalkrijke bodems (droog en nat) Verzuurde bodems (droog en nat)

Fosfor Lage P-beschikbaarheid door: In principe hoge P-beschikbaarheid:

- P-fixatie in calciumfosfaten - door oplossen calciumfosfaten

- bij ijzerrijke kwel tevens - door oplossen ijzerfosfaten in natte,

P-  fixatie in ijzerfosfaten zuurstofloze bodem 

- eventueel versterkt door 

aanwezigheid sulfaatrijk (zee)water 

Tenzij P wordt vastgelegd als ijzerfosfaat

- in ijzerrijke droge bodems 

- bij ijzerrijke kwel

Stikstof Lage N-beschikbaarheid door: In principe hoge N-beschikbaarheid:

- lage strooiselinput, mede als - door hoge strooiselinput als gevolg 

gevolg van lage P-beschikbaarheid van hoge P-beschikbaarheid (tenzij

- lage netto N-mineralisatie bij hoge deze laag is door vorming

afbraaksnelheid ijzerfosfaat)

- denitrificatie in natte bodems met - door hoge netto N-mineralisatie bij

pioniervegetatie (Oeverkruid) geremde afbraak

Biomassa In principe lage biomassaproductie In principe hoge biomassaproductie

- door lage P-beschikbaarheid (verruiging):

- door lage N-beschikbaarheid - door hoge P-beschikbaarheid (tenzij

deze laag is door vorming ijzerfosfaat)

- door hoge N-beschikbaarheid



schikbaarheid komt de levensomstandigheden van kleine kruiden, mossen en

korstmossen ten goede. In natte bodems komt het verlies aan N via denitrificatie

hier nog bij. Zo hebben Adema et al. (2002) laten zien dat delen die gevoed wor-

den door kalkrijk grondwater soms 60 jaar in een stabiele laagproductieve pio-

nierfase blijven hangen (Fig. 4). Kalk slaat neer in de toplaag (Sival, 1998) en zelfs

een hoge N-depositie leidt hier niet tot een verhoogde biomassa van de vegetatie.

Dit komt, naast de P-fixatie door calciumfosfaat, doordat Oeverkruid (Littorella

uniflora) door de hoge zuurstoflek uit de wortels zowel zorgt voor P-fixatie in ijzer-

fosfaat, als de omzetting van nitraat door bacteriën in gasvormige stikstof (Adema,

2002). Snelgroeiende soorten als Zwarte Zegge

(Carex nigra) en Duinriet (Calamagrostis epige-

jos) kunnen het dan niet opnemen.

Toestroming van kalkrijk en ijzerrijk grondwater

kan dus de successie vertragen en de vegetatie

minder kwetsbaar maken voor verhoogde N-

depositie uit de lucht. Veranderingen in de

waterhuishouding, al dan niet door mensen

veroorzaakt, ondermijnen echter deze terug-

koppelingsmechanismen. Het zal dan ook nie-

mand verbazen dat dergelijke stabiele pionier-

vegetaties, hoewel ze vroeger vrij algemeen

moeten zijn geweest (Holkema, 1870), tegen-

woordig vrijwel nergens meer te vinden zijn.  

Toename nutrientbeschikbaar-
heid in de loop van de successie

In jonge, kalkrijke bodems zijn de N- en P-

beschikbaarheid laag en de biomassaproductie

gering (Tabel 1). Als in de loop van de successie

de bodem echter verzuurd raakt nemen zowel

de P-beschikbaarheid als de N-beschikbaarheid

toe. De P-beschikbaarheid wordt hoger als

gevolg van een daling van de pH in de toplaag,

waardoor calciumfosfaten in oplossing gaan.

De P-beschikbaarheid blijft hoog bij verdere ver-

zuring in het ijzerarme Wadden district of in

ontkalkte en natte duinbodems. Alleen in

droge, ijzerrijke bodems (Renodunaal district)

treedt bij lage pH weer een remming van de P-

beschikbaarheid op als gevolg van fixatie in

ijzerfosfaat. De N-beschikbaarheid wordt in

Figuur 5. 

Versnelde successie in kalkhoudende duinen onder invloed van ver-

hoogde atmosferische depositie. De hogere input van zuur-produ-

cerende stoffen zorgt voor snellere bodemverzuring en het oplos-

sen van calciumfosfaat, waardoor de P-beschikbaarheid wordt ver-

hoogd. De hogere N-input zorgt voor een hogere N-beschikbaar-

heid. Samen zorgen zij voor een hogere biomassaproductie, die op

zijn beurt weer leidt tot meer bodemverzuring (en dus meer P) en

hogere strooiselinput (en dus meer N). In natte duinvalleien komt

hier het effect van verdroging nog bij: verminderde kwel leidt tot

bodemverzuring en het vrijkomen van P, waardoor de biomassapro-

ductie omhooggaat.
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droge en natte duinen hoger doordat een toe-

name van de P-beschikbaarheid leidt tot meer

biomassa en dus een hogere strooiselinput. Dit

effect wordt nog eens versterkt doordat de N-

mineralisatie per eenheid strooisel in zure

bodems hoger is. In natte bodems treedt

bovendien verruiging op, omdat de zuurstoflek

van duinriet onvoldoende is om denitrificatie

plaats te laten vinden (Adema et al., 2002). 

Versnelde successie

De toename van de nutriëntbeschikbaarheid in

de loop van de successie heeft nog een bete-

kenis: het laat zien dat er sterke interacties

bestaan tussen verzuring, vermesting en ver-

droging (Fig. 5). Het betekent ook dat een ver-

hoogde atmosferische depositie van zuur en N

niet alleen afzonderlijk schadelijk zijn voor het

duinecosysteem, maar vooral in combinatie.

Een hoge verzurende depositie leidt tot ver-

snelde oplossing van kalk en calciumfosfaten

in de bodem, waardoor de P-beschikbaarheid

hoger wordt. Een hoge N-depositie verhoogt

de N-beschikbaarheid. Samen leiden ze tot een

hogere biomassaproductie. De hogere biomas-

saproductie leidt op zijn beurt weer tot een grotere interne verzuring van de

bodem, door een sterkere afscheiding van zuur door de wortels en sterkere

afbraak van organische stof als gevolg van de hogere strooiselinput. De toegeno-

men verzuring leidt weer tot sneller vrijkomen van P, waardoor het eutrofiërings-

proces versneld wordt. Een hoge vegetatie vangt bovendien meer stikstof in dan

een korte vegetatie (Van Wijnen, 1999). Daarnaast leidt de hogere biomassa in de

duinen tot meer verdamping (Stuyfzand, 1993) en tot vermindering van de grond-

watervoeding naar de valleien. 

Het uiteindelijke gevolg is een versnelde successie in grote delen van het duinge-

bied, tenzij de daling van de pH door aanvoer van kalkrijk water of zand wordt

tegengegaan. We weten nog niet hoeveel sneller de successie verloopt, maar aan-

gezien de hoogste natuurwaarden in de kalkhoudende delen van het duingebied

te vinden zijn, lijkt het van belang juist hier maatregelen te nemen die de versnel-

de successie in duinecosystemen afremmen, waardoor pioniervegetaties van

basenrijke standplaatsen langere levenkansen hebben. 

Figuur 6. 

De relatie tussen boven-

grondse biomassa versus

lichtbeschikbaarheid en het

aantal plantensoorten in

gemaaide, begraasde en

onbeheerde vergraste duin-

graslanden in Wadden en

Renodunaal district.

Gegevens uit Kooijman et al.

(2000). De relaties zijn signi-

ficant.
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Beheersmaatregelen

Concreet betekent dit dat ons inziens grootschalige vernatting en nieuwvorming

van duinen de beste beheersmaatregel zijn om pioniervegetaties te stimuleren of

te stabiliseren. Dit is slechts op beperkte schaal mogelijk, maar herstelbeheer van

verruigde duingraslanden en natte duinvalleien laat zien dat ook met bepaalde

beheersmaatregelen goede resultaten te behalen zijn. Verruiging kan worden

tegengegaan door bovengrondse biomassa te verwijderen (maaien en begrazen)

of door nieuwe pioniersituaties te creëren (plaggen en verstuiven). Het is echter

niet zo dat alle maatregelen overal even goed uitpakken. Dit heeft waarschijnlijk

voor een belangrijk deel te maken met de genoemde verschillen in nutrientbe-

schikbaarheid in de duinecosystemen, maar we weten nog niet altijd precies wat

het probleem is en hoe dat opgelost kan worden. Niettemin geven we een aantal

voorbeelden van het effect van beheersmaatregelen en de problemen waar

beheerders tegen aan kunnen lopen. 

Maaien en begrazen

De verwijdering van bovengrondse biomassa door maaien of begrazen leidt vrij-

wel altijd tot meer licht op de bodem en tot meer plantensoorten (Fig. 6).

Verwijdering van biomassa leidt ook tot een lagere strooiselinput en zou daarmee

ook op termijn tot een lagere N-mineralisatie en productie van biomassa moeten

leiden. Dat is echter maar ten dele het geval. De N-mineralisatie nam bij begrazing

alleen significant af in zure bodems en de verwachte verlaging van de biomassa-

productie trad alleen op in de droge duinen in het Wadden district (Kooijman et

al., 2000). In het Renodunaal district met zijn kalkrijke en ondiep-ontkalkte

bodems leidt begrazing net als in het Waddendistrict ook tot een hogere lichtbe-

schikbaarheid, maar niet tot een afname van de productiviteit. We weten nog niet

precies hoe dat zit, maar ook hier speelt waarschijnlijk de grotere activiteit van

micro-organismen een rol. Deze hebben, als ze minder organische stof hoeven af

te breken, ook minder N nodig en kunnen voor een soort nalevering zorgen

(Holland & Detling, 1990). Ook de hoge P-beschikbaarheid in licht-verzuurde

bodems speelt een rol; deze wordt met name bepaald door bodemchemische con-

dities (die niet veranderen door begrazing), en veel minder door de lagere strooi-

selinput. Extensieve begrazing blijkt in de licht-verzuurde middenduinen de ver-

ruiging en struweelvorming dan ook eigenlijk niet tegen te houden (Kooijman et

al., 2000). Dat neemt echter niet weg dat extensieve begrazing toch nog steeds

veel positieve kanten heeft aangezien begraasde duinen, met een meer gevarieer-

de vegetatiestructuur, een groter aantal diersoorten kunnen herbergen dan onbe-

graasde gebieden. Een al te intensieve begrazing heeft echter een duidelijk nega-

tieve invloed op de faunadiversiteit (Van Turnhout et al., 2004), met name in de

verzuurde duinen van het Renodunaal district, waar de biomassa-productie toch al

laag is. 
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Een ander probleem bij begrazing in de duinen is de voorkeur van de grazers voor

niet verruigde natte duinvalleien, waarin zich vaak ook Rode Lijst soorten bevinden.

Dit leidt vaak tot vertrapping en bemesting van kwetsbare pioniervegetaties. In

gebieden met een grote oppervlakte aan vochtige duinvalleien zal extensieve

begrazing echter niet zo snel tot grootschalige vertrapping aanleiding geven en

kunnen de meest kwetsbare vegetaties uitgerasterd worden (Bruin, 2001). Waar

nodig kan het beheer worden aangevuld met maaien. In de droge duinen speelt dit

minder, omdat bodem en vegetatie minder kwetsbaar zijn voor vertrapping en

bemesting er vooral lokaal plaats vindt. In het grootste deel van het gebied vindt

netto verwijdering van biomassa en nutriënten plaats. Maaien is juist in de droge

duinen een probleem, door de geaccidenteerde terreinvormen. Het is dus duidelijk

dat maaien en begrazing niet in alle duintypen tot hetzelfde resultaat leidt en dat

maatwerk, gebaseerd op fundamentele kennis van het ecosysteem, belangrijk is. 

Plaggen

Droge duingraslanden en vooral natte duinvalleien worden geplagd voor het her-

stel van (kalkminnende) pioniervegetaties. In de droge duinen lijken de eerste erva-

ringen erop te wijzen dat pioniersoorten terugkeren. In kalkhoudende bodems

leidt plaggen echter ook tot versnelde vestiging van Duindoorn en in ondiep-ont-

kalkte bodems leidt plaggen tot een verlies van kalkminnende soorten. Bij de lage-

re pH kunnen die zich niet meer opnieuw vestigen (Kooijman et al., 2000). 

Ook in natte duinvalleien zijn de abiotische randvoorwaarden van belang, met

Figuur 7. 

Veranderingen in het aantal

Rode Lijst soorten na plag-

gen in de natte duinvallei de

Koegelwieck op Terschelling.

Gegevens uit Grootjans et

al., (2002).
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name de juiste hydrologie (Grootjans et al., 2002).

Plaggen in de Koegelwieck op Terschelling, met wei-

nig kwel van kalkrijk water, leidde in de eerste jaren

tot een aanzienlijk herstel van Rode Lijst soorten

(Fig. 7). Maar na circa 10 jaar begon het aantal sterk

af te nemen, als gevolg van de snelle stapeling van

organische stof, de afname van de pH en de hogere

nutriëntenbeschikbaarheid (Lammerts, 1999). In het

gebied rond de Moksloot waar lokaal kalkrijke kwel

optreedt en waar de meeste valleien ook over-

stroomd worden door kalkrijk oppervlaktewater,

heeft plaggen op langere termijn waarschijnlijk meer

succes. In ieder geval heeft het al geleid tot een enor-

me toename van Rode Lijst soorten binnen 10 jaar

(Bruin, 2001), waaronder de uiterst zeldzame soorten

Doorschijnend Fontein-kruid (Potamogeton colora-

tus) en Teer Guichelheil (Anagallis tenella). Ook werd

in dit gebied een nieuwe soort voor Nederland aan-

getroffen: het Draadfonteinkruid (Potamogeton fili-

formis) (Bruin, 2002). 

Van groot belang bij een succesvol herstel na plag-

gen is de aanwezigheid van diasporen in de vorm

van een zaadbank of bronpopulaties in de buurt

(Bekker et al., 2002). Er kunnen vier situaties worden

onderscheiden (Grootjans et al., 2002). Herstel-projecten zijn niet succesvol als er

geen zaadbank is, zoals bij het graven van nieuwe duinplassen. Als er wel een

zaadbank is, maar de abiotische condities zijn niet optimaal omdat er geplagd

wordt buiten de kwelzones, lukt het wel even, maar is het herstel niet duurzaam.

Bovendien is er gevaar dat soorten die nog wel in de zaadbank zaten helemaal ver-

dwijnen. Als er wel in de kwelzones geplagd wordt en er een zaadbank en/of bron-

populaties in de buurt zijn, is er sprake van redelijk tot goed herstel. Het meest suc-

cesvol zijn herstelprojecten waar, behalve de juiste abiotische omstandigheden en

de aanwezigheid van een goed ontwikkelde zaadbank, ook diasporen van buiten

het gebied worden aangevoerd. Daarnaast moet vrijwel altijd aanvullend beheer

worden gepleegd zoals maaien, deels door de hoge N-depositie en deels doordat

de productiviteit van natte ecosystemen ook onder voedselarme omstandigheden

zo hoog is dat lichtbeperking op kan treden. 

Verstuiven

Verstuiving is onlosmakelijk verbonden met de duinen, maar werd tot in het

recente verleden vooral als een bedreiging ervaren. In de jaren tachtig werd ech-

Figuur 8. 

Veranderingen in de opper-

vlakte van verschillende

vegetatiestructuurtypen in

het duingebied De Blink bij

Noordwijk, waar verstuiving

sinds 1979 wordt toegelaten.

Gegevens uit van Til (2000). 
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ter duidelijk dat kleinschalige verstuiving in het duingebied niet tot grootschali-

ge problemen leidde (Jungerius et al., 1981). Bovendien was de voortdurende

vastlegging wel duur, maar droeg niet bij aan een gevarieerd duinecosysteem.

Sindsdien wordt hier en daar verstuiving toegelaten. Lokaal leidt verstuiving zelfs

tot nieuwe natte vochtige duinvalleitjes. 

Verstuiving is als anti-verzuringsmaatregel zeer geslaagd. Niet alleen leidt verstui-

ving tot pH-waarde van 7-8  in de pioniervegetaties, maar ook de ogenschijnlijk

stabiele vegetaties in de omgeving hebben een hoge pH (Kooijman et al., 2000).

Dit is ook het geval in duinzones waar normaal gesproken de pH veel lager zou lig-

gen en is mogelijk nog een overblijfsel van eerdere verstuiving in vroeger tijden.

Hiermee gepaard gaat een duidelijke afname in de beschikbaarheid van nutriën-

ten. Hoewel ook P een beperkende factor is, is met name de N-beschikbaarheid

laag, omdat er in vers zand bijna geen organische stof zit. Dit is voor de soorten-

rijkdom goed nieuws, maar het betekent ook dat de vastlegging van het zand door

algen bij verhoogde N-depositie sterker is (Tomassen et al., 1999), zodat stuifkui-

len betrekkelijk snel weer dicht groeien, zeker in meer beschutte locaties. 

Verstuiving is geen korte-termijnmaatregel voor het behoud en herstel van duin-

graslanden. Verstuiving leidt tot een duidelijke toename van de oppervlakte kaal

zand en pioniervegetatie, maar het houdt de voortgaande vergrassing en stru-

weelvorming niet tegen (Fig. 8). Per saldo neemt het oppervlak duingrasland

hierdoor af. Ook lijkt de ontwikkeling van pioniervegetatie naar duingrasland

(veel?) meer tijd nodig te hebben dan 20 jaar. Daarnaast leidt verstuiving tot 

de stimulatie van Helm, die in het Waddendistrict tevens de grootste probleem-

soort is en al grote delen van het duingebied overwoekerd heeft. Dit betekent

dat verstuiving niet klakkeloos kan worden toegepast. Ook voor verstuiving

geldt dat maatwerk, gebaseerd op fundamentele kennis van het ecosysteem,

noodzakelijk is. 

Beheer: maatwerk

Het is duidelijk dat het duingebied met de grote gradienten in bodemchemische

condities en hydrologie niet als een homogeen ecosysteem kan worden gezien.

Er zijn grote verschillen in nutrientbeschikbaarheid tussen met name kalk-

houdende en verzuurde bodems en in de gevoeligheid voor verhoogde atmos-

ferische depositie. We weten nog niet altijd hoe dat precies doorwerkt in het

effect van beheersmaatregelen, maar in ieder geval betekent het dat ook het

beheer niet eenduidig kan zijn (Tabel 2). Dat wil niet zeggen ‘het is overal

anders, dus we proberen gewoon maar wat’. Maar het wil wel zeggen dat per

gebied bekeken moet worden hoe het ecosysteem in elkaar zit, wat het doel is

en wat daarvoor op die plaats de meest geschikte en duurzaamste beheers-

maatregelen zijn.
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Tabel 2. 

Samenvatting van het effect

van beheersmaatregelen in

droge duinen en natte duin-

valleien.
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Droge duinen Natte duinvalleien

Begrazen Leidt tot meer licht en meer Leidt in principe tot meer licht en meer

plantensoorten, maar: plantensoorten, maar:

- leidt alleen tot afname nutrient- - kan ook leiden tot vertrapping

beschikbaarheid in het - kan ook leiden tot sterke bemesting 

Waddendistrict

- intensieve begrazing in P-beperkte (Uitrastering van kwetsbare gebieden)  

gebieden is niet goed voor fauna

- houdt uitbreiding struweel in het 

Renodunaal district niet tegen

Maaien Leidt tot meer licht en planten- Leidt tot meer licht en plantensoorten

soorten, maar: 

- lastig uit te voeren vanwege het 

relief

Plaggen Leidt tot pioniervegetaties, maar: Leidt tot pioniervegetaties, maar:

- in kalkrijke bodems mogelijk - alleen zinvol als er kalkrijke (en/of  

opslag van Duindoorn ijzerrijke) kwel is 

- in licht-verzuurde bodems - alleen zinvol als er een zaadbank

versneld verlies aan kalkminnende en/of bronpopulaties zijn

soorten 

Verstuiven Leidt tot pioniervegetaties en Leidt in principe tot nieuwe vochtige

hogere pH, maar: duinvalleitjes, maar:

- verstuiving moeilijk op gang te - verstuiving moeilijk op gang te

houden door hogere algengroei houden door hogere algengroei 

- leidt niet binnen 20 jaar tot 

nieuw duingrasland

- houdt vergrassing en verstruweling 

niet tegen

- stimuleert de vergrasser (Helm) 

in het Waddendistrict  
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Samenvatting

Verzuring, verdroging en vermesting hebben grote gevolgen voor de bewoners

van het Nederlandse landschap. Vele soorten planten en dieren worden hierdoor

in hun voortbestaan bedreigd, terwijl enkele andere soorten zich sterk hebben

kunnen uitbreiden. Deze aantastingen leiden op een reeks van schaalniveaus tot

knelpunten voor dieren. Om soorten te behoeden voor uitsterven worden in het

kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) herstel- en beheersmaatre-

gelen uitgevoerd. Het onderzoek in het kader van het OBN is in eerste instantie

gericht op sturende abiotische factoren en processen in relatie tot de vegetatie.

Kennis over de effecten van VER-factoren op de fauna en over de sleutelfactoren

voor faunaherstel ontbreekt grotendeels. Recent is een kentering zichtbaar in de

positie van de fauna. Zo is o.a. binnen het OBN onderzoeksprogramma het

Deskundigenteam Fauna opgericht en is de faunacomponent integraal opgeno-

men in een aantal recente preadviezen. Daarnaast is besloten tot projecten om

de kennisachterstand van de fauna te verkleinen. Bovendien zijn nu ook streef-

beelden voor de fauna per terreintype geformuleerd, zoals bijvoorbeeld in het

natuurdoeltypensysteem.

Door hun vermogen om zich te verplaatsen kunnen dieren verschillende plekken

in het landschap voor verschillende functies gebruiken. Per diersoort kunnen dit

andere plekken zijn en op een ander schaalniveau. De vraag is hoe we de ver-

scheidenheid aan diersoorten en de talloze manieren waarop deze hun leefom-

geving gebruiken hanteerbaar kunnen maken voor het herstelbeheer. Het stand-

plaatsconcept, dat succesvol gehanteerd wordt voor plantensoorten, is ontoerei-

kend voor de fauna. Vanuit de fauna is een eigen concept vereist waarin de ver-

schillende relaties tussen fauna en landschap op logische wijze gestructureerd

worden en waarbij rekening wordt gehouden met het belang van schaal en hete-

rogeniteit voor de verschillende levensstadia.

Voor succesvol herstel is kennis noodzakelijk over de relatie tussen fauna en

omgeving alsmede hoe aantastingen en herstelmaatregelen op deze relatie 

aangrijpen. Deze kennis ontbreekt nog grotendeels. Om de periode van kennis-

ontwikkeling te overbruggen, zijn vuistregels opgesteld. Deze vuistregels geven

randvoorwaarden voor de wijze van uitvoering van maatregelen met betrekking

tot schaal, intensiteit, tijdstip en frequentie. Uitvoering volgens deze vuistregels

levert naar verwachting een sterk verbeterd resultaat ten opzichte van de 

huidige praktijk. 

In vennen leiden herstelmaatregelen tot een toename van zowel de dichtheid als

het aantal karakteristieke soorten ongewervelden. Echter, niet alle soorten pro-

fiteren van de herstelmaatregelen in vennen. Dat komt doordat veel soorten

(zoals kokerjuffers en enkele dansmuggen) een slecht verspreidingsvermogen

hebben en niet in staat zijn herstelde vennen te koloniseren. Bovendien kunnen

maar weinig soorten zich handhaven wanneer maatregelen worden uitgevoerd,
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omdat het overleven van de uitvoering van maatregelen andere soorteigen-

schappen vergt (mobiliteit) dan de overleving van de daarop volgende periode.

Na uitvoering is het ven schoongeschraapt en drooggepompt en is er een tijdlang

weinig voedsel, geen vegetatie voor o.a. eiafzetting en kan het ven deels droog-

vallen. Soorten moeten als het ware door twee verschillende filters. 

In hoogveenrestanten blijken meer karakteristieke hoogveensoorten en zeldzame

soorten voor te komen in overblijfselen van het vroegere kleinschalige gebruik

van hoogvenen, zoals veenputten dan in de hoogveenwateren die door vernat-

tingsmaatregelen zijn gecreëerd. Een aantal karakteristieke en zeldzame soorten

zijn op dit moment voor hun overleving afhankelijk van dergelijke relict-wateren

in hoogveenrestanten. Ook relict-wateren die wat vegetatie betreft niet erg waar-

devol lijken, blijken (relict-)populaties van relatief veel karakteristieke en zeldza-

me soorten te herbergen. De watermacrofauna in Nederlandse hoogveenrestan-

ten wordt gedomineerd door soorten die in intacte hoogvenen beperkt zijn tot

wateren met een hogere beschikbaarheid van nutriënten. In de Nederlandse

hoogveenrestanten komen nog wel karakteristieke hoogveensoorten voor, maar

soorten die in intacte hoogvenen beperkt zijn tot de zeer voedselarme hoog-

veenwateren zijn sterk achteruitgegaan. 

In duinen leiden de VER-factoren niet alleen tot het verdwijnen van plantensoor-

ten (afname van voedsel), maar ook tot het verruigen van de vegetatie (verdwij-

nen van extreme verschillen in microklimaat) en de vorming van een dikke humu-

slaag en dichte strooisellaag (verdwijnen nest- en eiafzetplaatsen). Indirecte effec-

ten van VER-factoren hebben een grote invloed op de fauna. Het uitsterven van

vogelsoorten als Nachtzwaluw, Grauwe kiekendief en Grauwe klauwier is waar-

schijnlijk een gevolg van de sterke afname van hun prooidieren (grote insecten en

kleine gewervelden). Maatregelen zoals begrazen en maaien leiden in verruigde

duingraslanden niet tot een situatie die vergelijkbaar is met niet-verruigde duin-

graslanden. De meest kritische diersoorten van droge duinen worden door deze

maatregelen dan ook nauwelijks gefaciliteerd. Veel soorten (met name van droge

duinen) hebben een zeer gering dispersievermogen, waardoor de kans op herko-

lonistatie na uitvoering van de maatregelen klein is. Bij de uitvoering van maat-

regelen dienen daarom te allen tijde relictpopulaties van karakteristieke duin-

soorten gespaard te blijven.

Uit het onderzoek blijkt dat sterk aangetaste situaties toch karakteristieke en

zeldzame soorten kunnen herbergen. Omdat veel dieren een beperkt versprei-

dingsvermogen hebben en populaties van zeldzame en karakteristieke soorten

erg versnipperd kunnen zijn, is het behoud van bestaande populaties van groot

belang. In algemene zin draagt het voorkomen van schokeffecten, het kleinscha-

lig uitvoeren, het ruimtelijk en in de tijd faseren van maatregelen, het vermijden

van versnippering en de vermindering van de intensiteit van maatregelen bij aan

het behoud en herstel van faunadiversiteit. Hierbij is het van groot belang dat

voorafgaand aan de uitvoering een goede inventarisatie plaats vindt. Dit biedt de
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mogelijkheid om rekening te houden met relictpopulaties en is noodzakelijk om

het gevoerde beheer te kunnen evalueren. 

Tegelijkertijd ontbreekt nog veel kennis over het gebruik van het landschap door

de fauna en het belang van structuurvariatie, terreinheterogeniteit, gradiënten

en mozaïekpatronen in het landschap. Dit inzicht in de causale relaties tussen

soorten en hun milieu is een absolute vereiste om een succesvolle herstelstrate-

gie te ontwikkelen, waarin processen, vegetatie en fauna zijn geïntegreerd.

Fauna en OBN

Verzuring, verdroging en vermesting hebben grote gevolgen voor de bewoners

van het Nederlandse landschap. Op standplaatsniveau (~m2) zijn de omgevings-

condities voor veel planten- en diersoorten verslechterd of ongeschikt geworden.

Op groter schaalniveau (~hm2 tot ~km2) hebben de aantastingen geleid tot ver-

snippering en nivellering. Veel soorten planten en dieren worden hierdoor in hun

voortbestaan bedreigd, terwijl enkele andere soorten zich sterk hebben kunnen

uitbreiden. Om soorten te behoeden voor uitsterven, worden in het kader van het

Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) herstel- en beheersmaatregelen uitge-

voerd. Het onderzoek in het kader van het OBN is in eerste instantie gericht op

sturende abiotische factoren en processen in relatie tot de vegetatie (vgl. Bobbink

et al., 1998). Deze aanpak heeft veel kennis opgeleverd over de oorzaken van de

achteruitgang van veel plantensoorten. Door kennis van de oorzaken zijn succes-

sen behaald bij het herstellen van vegetaties.

Kennis over de effecten van VER-factoren (verzuring, vermesting en verdroging) op

de fauna en over de sleutelfactoren voor faunaherstel ontbreekt grotendeels (Bink et

al., 1998). Deze kennisachterstand heeft verschillende oorzaken. Zo is de fauna erg

soortenrijk (35.000 soorten in Nederland) (Koomen et al., 1995). Daarnaast is de rela-

tie tussen dieren en hun omgeving complex. Dieren verschillen in mobiliteit en de

verschillende soorten gebruiken hun omgeving op verschillende schaalniveaus voor

verschillende functies (voortplanting, voedsel zoeken, schuilen, e.d.). Sommige soor-

ten kunnen hun levenscyclus op een vierkante meter voltooien, terwijl andere soor-

ten de halve wereldbol gebruiken. Deze complexiteit van de fauna heeft tot gevolg

gehad dat in het verleden het onderzoek naar de effecten van maatregelen zich in

eerste instantie op de vegetatie heeft geconcentreerd. Op enkele uitzonderingen na

(o.a. Leuven & Schuurkes, 1985 en Van Kleef & Felix, 1996), vond er geen onderzoek

naar de fauna plaats. Veelal werd er van uitgegaan dat vegetatieherstel op termijn

vanzelf zou leiden tot herstel van de bijbehorende fauna. Deze vooronderstelling

gaat echter lang niet altijd op. De fauna reageert veel meer op de structuur van de

leefomgeving (afstanden tussen verschillende plekken, vegetatiestructuur) en voed-

selaanbod (hoeveelheid en beschikbaarheid). Hierdoor reageert de fauna in het

algemeen indirect op veranderingen in de abiotiek en vegetatie. 
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Het belang van faunaonderzoek voor herstelbeheer wordt steeds meer erkend en

inmiddels is er volle aandacht voor de fauna. Zo is binnen het OBN-programma

het Deskundigenteam Fauna opgericht. De opdracht die het Deskundigenteam

Fauna heeft gekregen is tweeledig: 1) beoordeling van effecten van maatregelen

op de fauna en 2) kennisopbouw omtrent referentiecondities en sleutelfactoren

voor herstel van faunagemeenschappen. Het preadvies OBN-hoogvenen

(Schouwenaars et al., 2002) is het eerste preadvies waarin de faunacomponent

integraal werd opgenomen. Daarnaast is het preadvies fauna geschreven (Bink et

al., 1998) en is de fauna opgenomen in de meer recente preadviezen voor laag-

veenwateren (Lamers et al., 2001), stuifzanden (Bakker et al., 2003) en kalkgras-

landen (Bobbink et al., 2001). Om de kennisachterstand van de fauna te verklei-

nen is besloten tot het project ‘Inhaalslag OBN-Fauna’. Hierin is voor het heide-

en het duinlandschap de beschikbare literatuur op een rij gezet en gecombineerd

met de kennis die aanwezig is bij een groot aantal fauna-deskundigen (Stuijfzand

et al., 2004; Van Turnhout et al., 2001, 2003, 2004). In de afgelopen jaren is in het

kader van OBN in hoogvenen (zie ook Smolders et al., 2004), duinen, stuifzanden

en vennen onderzoek opgestart naar effecten van aantastingen en herstelmaat-

regelen op de fauna. Deze projecten worden zowel door het OBN-deskundigen-

team fauna, als door het deskundigenteam van het betreffende ecosysteem

begeleid en in samenwerking met de terreinbeheerders uitgevoerd. Deze kente-

ring in de positie van de fauna is ook zichtbaar in het beheer. In het natuurdoel-

typensysteem (Bal et al., 2001) en het subdoeltypensysteem (Schipper, 1994) zijn

in het afgelopen decennium naast streefbeelden voor plantensoorten en 

vegetatietypen voor het eerst ook streefbeelden voor de fauna per terreintype

geformuleerd.

Voor succesvol herstel is kennis noodzakelijk over hoe aantastingen en herstel-

maatregelen aangrijpen op relaties tussen fauna en hun leefomgeving. Deze ken-

nis ontbreekt nog grotendeels. Zo worden terreinbeheerders geconfronteerd met

het probleem dat een herstelmaatregel die gunstig is voor de ene diergroep niet

per definitie ook gunstig is voor andere diergroepen (bijv. Hoegen, 1989), ook

niet wanneer de soorten in hetzelfde streefbeeld zijn opgenomen (Schouwenaars

et al., 2002). Bovendien kan het beheer het zich niet veroorloven om te wachten

tot alle onderzoeken zijn afgerond. Om de periode van kennisontwikkeling te

overbruggen, zijn door Bosman et al. (1999), Stuijfzand et al. (2004) en Van

Turnhout et al. (2003, 2004) op basis van deskundigenoordelen vuistregels opge-

steld voor de uitvoering van herstelmaatregelen. Deze vuistregels geven rand-

voorwaarden voor de wijze van uitvoering van maatregelen met betrekking tot

schaal, intensiteit, tijdstip en frequentie. Uitvoering volgens deze vuistregels

levert naar verwachting een sterk verbeterd resultaat op ten opzichte van de hui-

dige praktijk. 

Inzicht in de causale relaties tussen soorten en hun milieu blijft een vereiste om

193



in onderzoek én herstelbeheer te komen tot een benadering, waar sturende fac-

toren en processen, vegetatie en fauna integraal deel van uitmaken. Daarom

wordt in de volgende paragraaf eerst een schets van eigenschappen van dier-

soorten en relaties met hun omgeving gegeven en van de voorwaarden waaraan

voldaan moet worden om faunaherstel mogelijk te maken. Vervolgens wordt aan

de hand van studies in vennen, hoogvenen en duinen in meer detail ingegaan op

de effecten van aantastingen en herstelbeheer op de fauna. Aan het eind van elke

studie worden de belangrijkste conclusies puntsgewijs weergegeven.

Relaties tussen dieren en hun omgeving

Planten en dieren: waarin zit het verschil?

Dieren zijn mobieler dan planten. Dit eenvoudige feit is de basis van verschillen

tussen planten en dieren. Door hun vermogen om zich te verplaatsen kunnen die-

ren verschillende plekken in het landschap gebruiken. Dit verplaatsen kost ener-

gie (stofwisseling, aanmaak en onderhoud van vleugels, vliegspieren e.d.). Wil

het verplaatsen rendabel zijn, dan moet het ook voordeel opleveren. Dit voordeel

is er doordat plekken verschillen (in termen van voedselhoeveelheid, beschutting,

e.d.) en op verschillende momenten (gedurende verschillende levensstadia, tijd-

stippen van de dag, e.d.) meer of minder geschikt zijn. Wanneer deze verschillen

in geschiktheid voldoende groot zijn en de afstand tussen plekken voldoende

klein, is verplaatsing rendabel. Dit betekent dat dieren zijn ingesteld om de ruim-

telijke afwisseling en variatie in een landschap (heterogeniteit) uit te buiten.

Tegelijkertijd betekent dit dat nivellering van de variatie in de leefomgeving pro-

blemen kan veroorzaken voor deze dieren. 

Vanwege de complexe relaties van dieren met hun omgeving, is het standplaats-

concept, zoals succesvol gehanteerd wordt voor plantensoorten op basis van fysi-

sche en chemische standplaatsfactoren, niet toereikend voor de fauna (Bink et al.,

1998). Dit betekent dat vanuit de fauna een eigen concept vereist is, waarin dit

complex van verschillende relaties tussen fauna en landschap op logische wijze

gestructureerd wordt. In dit concept moet rekening worden gehouden met de

betekenis van schaal en heterogeniteit voor de verschillende levensstadia.

Rekening houden met de betekenis van schaal is belangrijk, omdat elke soort op

zijn eigen schaalniveau gebruik maakt van de leefomgeving. Zo is bijvoorbeeld

het foerageerbiotoop van een springstaart ~1 dm2, van een hommel ~1 ha en van

een edelhert ~100 ha. Daarnaast moet een diersoort de benodigde plekken kun-

nen bereiken. De afstanden die soorten afleggen, verschillen sterk tussen soor-

ten. Zo komt een loopkever van 7 mm lengte per seizoen gemiddeld niet veel ver-

der dan 60 m, terwijl een loopkever van 10-12 mm al tot 150 m komt. Een loop-
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kever van 2 cm lengte kan in één seizoen zelfs afstanden groter dan 1 km afleg-

gen (Den Boer, 1990). Vooral de immobiele dieren kunnen hun levenscyclus op

een kleine, homogene oppervlakte binnen één vegetatietype voltooien. Dit zijn

meestal kleinere en kort-levende soorten (bijvoorbeeld borstelwormen, springs-

taarten en mosmijten). Deze soorten zullen vrij direct reageren op veranderingen

in de standplaatscondities als gevolg van aantastingen en herstelmaatregelen.

Veel dieren zijn mobieler en/of leven langer en hebben een complexer ruimte- en

tijdgebruik (Bink et al., 1998). Deze dieren reageren veelal indirect. Lokale veran-

deringen (b.v. op plek a) kunnen ook effect hebben op de dieren in de omgeving

(b.v. op plek b). De kwetsbaarheid van deze diersoorten is afhankelijk van de ver-

andering en de ecologie van de soort (is de verandering cruciaal; b.v. verdwijnen

van het enige voedselbiotoop in de omgeving, of is de verandering makkelijk te

compenseren). 

Heterogeniteit kan op verschillende manieren diersoorten faciliteren. Ten eerste

zullen in een heterogeen landschap diersoorten worden gefaciliteerd die afhan-

kelijk zijn van combinaties van landschapsonderdelen. Deze verschillende onder-

delen kunnen op verschillende tijdstippen worden gebruikt (dag-nacht of sei-

zoensverschillen) en dienen dan binnen de actieradius van dat dier aanwezig te

zijn. Van een aantal karakteristieke duinspinnen is bijvoorbeeld bekend dat de

volwassen spinnen ‘s nachts jagen in open vegetaties van Buntgras (Corynephorus

canescens) en korstmossen. Overdag schuilen ze in het strooisel onder Kruipwilg

(Salix repens). Andere spinnensoorten zijn voor hun overwintering of tijdens hun

juveniele levensfase afhankelijk van dichtere vegetatie (Bonte et al., 2002).

Daarnaast kunnen de verschillende onderdelen ook door verschillende levenssta-

dia worden gebruikt. Dit blijkt onder meer uit onderzoek naar het Knopsprietje

(Myrmeleotettix maculatus), de Ratelaar (Chorthippus biguttulus) en de

Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus) in Voornes Duin. Deze sprinkha-

nen zetten hun eieren af in open vegetaties. Na het uitkomen migreren de jonge

nymfen naar dichtere vegetatie, waarschijnlijk om sterke straling van de zon en

andere weersinvloeden te mijden. De volwassen vrouwtjes keren vervolgens weer

terug naar open vegetatie om hun eieren af te zetten (Lensink, 1963).

Ten tweede kan heterogeniteit zich ook manifesteren in overgangsbiotopen of

gradiënten. Deze gradiënten kunnen veel (bijzondere) soorten herbergen (Van

Leeuwen, 1966). Een verklaring hiervoor kan zijn dat een soort zeer specifieke

omgevingscondities nodig heeft, die alleen in een gradiënt voorkomen.

Daarnaast kan er ook sprake zijn van een verminderde concurrentiedruk.

Bijvoorbeeld: In het middendeel van een gradiënt in vochttoestand kan het te nat

zijn voor de soorten van droge milieus, maar te droog voor de soorten van natte

milieus, zodat soorten van half-natte milieus daar minder concurrentie ondervin-

den. Gradiënten kunnen zowel voor plantensoorten als diersoorten van grote

betekenis zijn (Baaijens, 1985).
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Ten derde kan terreinheterogeniteit op het niveau van populaties belangrijk zijn

voor risicospreiding. Als gevolg van heterogeniteit zijn er plekken (refugia) waar

verstoringen (predatie, droogte, ziekte) niet tegelijkertijd of overal een even sterk

effect sorteren. In deze refugia kunnen individuen overleven van waaruit de pop-

ulatie zich kan herstellen. Bijvoorbeeld: in een landschap komen diepe en ondiepe

wateren voor (heterogeniteit). Soort A komt sub-optimaal voor in diepe wateren

(alleen langs de oever) en optimaal in de ondiepe wateren. Tijdens extreme droog-

te vallen alleen de diepe wateren niet geheel droog en fungeren daarmee als refu-

gia. Na de droogteperiode kan vanuit deze refugia herstel optreden (Verberk &

Esselink, 2003). In een tienjarige studie naar waterdieren in een laaglandbeek in

Brabant, bleek terreinheterogeniteit (verschillen in stroomsnelheid, opschoning,

zuurgraad, droogval) een belangrijke factor te zijn voor de handhaving van popu-

laties van deze waterdieren (Moller Pillot, 2003).

Grote parelmoervlinder

Voor de Grote parelmoervlinder (Argynnis aglaja), een bewoner van heiden,

schraalgraslanden, moerassen en duinen, vormt de achteruitgang van karakte-

ristieke planten van voedselarme en zwakgebufferde milieus als gevolg van

verdroging, verzuring en vermesting een belangrijk knelpunt. Voor de rupsen

is het verdwijnen van hun waardplanten (viooltjes) een groot knelpunt. De

adulten zijn voor hun nectarvoorziening aangewezen op planten met grote

bloemen, die in de periode van midden juni tot midden augustus beschikbaar

moeten zijn. In de periode van de ei-afzet reageren de vlinders sterk op patro-

nen in structuurverschillen in de vegetatie en verkennen zowel mozaïeken als

zomen. Zowel bloemplanten

als structuurvariatie verdwij-

nen door de verruiging van de

vegetatie. Het tijdstip en de

wijze van maaibeheer kunnen

knelpunten opleveren, door-

dat de rupsen worden vernie-

tigd, waard- en voedselplan-

ten worden verwijderd en de

variatie in horizontale en verti-

cale vegetatiestructuren ver-

dwijnt, die de Grote parel-

moervlinder gebruikt bij zijn

oriëntatie in het landschap

(Stuijfzand et al., 2004).

Foto Marijn Nijssen
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Dit zijn niet de enige mogelijkheden waarop terreinheterogeniteit van belang is

voor diersoorten; er bestaan meer mogelijkheden, combinaties van mogelijkhe-

den en variaties daarop. Zo kan terreinheterogeniteit van belang zijn wanneer

dieren zich verplaatsen in het landschap, omdat ze zich oriënteren op structuur-

verschillen, zoals overgangen tussen open plekken en hogere of dichte vegetatie

(zie ook kader ‘Grote parelmoervlinder’).

Tenslotte is de faunasamenstelling sterk afhankelijk van voedselrelaties met ande-

re soorten (voedselweb). Afhankelijk van hun voedsel en voedingswijze, reageren

diersoorten meer of minder direct op veranderingen in de abiotiek en planten-

groei. Herbivore diersoorten hebben directe relaties met de plantengroei en zul-

len sterk reageren op veranderingen in de groeicondities van (waard)planten, de

voedingswaarde van het plantenmateriaal (Kerslake et al., 1998) en de soorten-

samenstelling van de vegetatie. Carnivore diersoorten zijn voor hun voeding

afhankelijk van prooidieren en reageren daardoor indirect op veranderingen in de

plantengroei (Bink et al., 1998). De causale mechanismen van effecten van aan-

tastingen en herstelmaatregelen zijn hierbij moeilijker te achterhalen naarmate

een soort hoger in de voedselpiramide voorkomt.

Voorwaarden voor faunaherstel

Verzuring, vermesting en verdroging leiden tot het verslechteren, ongeschikt

worden of verdwijnen van vereiste terreincondities voor veel soorten.

Zwakgebufferde, voedselarme en vochtige situaties verdwijnen en veranderen in

zure, voedselrijkere en drogere situaties. Deze aantasting is chronisch en niet

plaatsgebonden van aard en leidt daarmee tot een versnippering (kleinere opper-

vlakte en grotere afstanden tussen geschikte plekken) en nivellering (kleinere

variatie in omgevingscondities; ‘grauwsluier’). Bepaalde plantensoorten, zoals

Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Helm (Ammophila arenaria), Duinriet

(Calamagrostis epigejos), Pitrus (Juncus effusus) en Knolrus (Juncus bulbosus)

kunnen over grotere oppervlakten de vegetatie gaan domineren, waardoor een

afname van de oorspronkelijke variatie in standplaatstypen -met hun eigen vege-

tatiestructuur en microklimaat- optreedt. 

Deze aantastingen kunnen op verschillende schaalniveaus tot knelpunten voor

dieren leiden (b.v. afname van voedselplanten, verdwijnen of juist ontstaan van

extreme temperaturen, ongunstig vochtregime, monotone vegetatiestructuur,

veranderingen in de configuratie van verschillende plekken zoals open zand,

korte vegetatie, ruige vegetatie en bloemrijk grasland). Welke veranderingen

daadwerkelijk tot knelpunten leiden, zal per diersoort en per schaalniveau ver-

schillen, afhankelijk van de eigenschappen (o.a. voedselgilde, mobiliteit, toleran-

tievermogen) van de diersoort in kwestie. 
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Herstelmaatregelen zijn succesvol wanneer ze de aanwezige knelpunten ophef-

fen, zonder tegelijkertijd nieuwe knelpunten te veroorzaken. Dit betekent dat

maatregelen moeten leiden tot herstel van alle omgevingscondities (binnen de

actieradius van de soort) die een diersoort nodig heeft om zijn levenscyclus te vol-

tooien. Dit kan de terugkeer van specifieke plantensoorten inhouden (b.v. insec-

ten met een specifieke waardplant, zoals de Veenbesparelmoervlinder, Boloria

aquilonaris), maar ook omgevingscondities als vegetatiestructuur, samenstelling

van de strooisellaag en het microklimaat (temperatuur, vochtigheid) op en in de

bodem zijn voor veel dieren van belang (o.a. Stoutjesdijk & Barkman, 1992;

Brussaard, 1985). Voor diersoorten die op groter schaalniveau opereren en ver-

schillende plekken nodig hebben om hun levenscyclus te voltooien, is herstel van

een bepaalde variatie in standplaatstypen (terreinheterogeniteit) noodzakelijk.

Welke standplaatstypen naast elkaar moeten voorkomen en op welk schaalni-

veau, is afhankelijk van de eigenschappen, behoeften en mobiliteit van de soort

in kwestie. 

Het opheffen van knelpunten voor één soort kan al moeilijk zijn, maar het over-

zien van de knelpunten voor een hele faunagemeenschap is uiterst ingewikkeld.

Als vuistregel kan ervan worden uitgegaan dat een landschap met een grote

variatie in standplaatstypen op zowel grotere als kleinere schaalniveaus een

geschikt habitat biedt voor een soortenrijke (insecten)fauna en de daarvan afhan-

kelijke predatoren. In zowel herstelbeheer als regulier beheer zijn maatregelen

die zorgen voor behoud en herstel van variatie in standplaatstypen en vegetatie-

structuur over het algemeen dan ook gunstig voor het behoud en de ontwikke-

ling van biodiversiteit. Daarnaast moet binnen het traject van een herstelproject

niet alleen het gewenste, toekomstige functioneren van het systeem (lange ter-

mijn) voor ogen staan. Voor het behoud van de (systeemkarakteristieke) soorten

in het terrein is het van groot belang ook het huidige functioneren (korte 

termijn) in het oog te houden en is een herstelstrategie nodig, die leidt tot het

einddoel en ‘onderweg’ geen nieuwe knelpunten voor de soorten creëert. 

Dit vergt afstemming en fasering in de uitvoering, zowel in ruimte als in tijd

(Verberk, 2002).

Hanteren van faunadiversiteit

Dieren hebben om zich te handhaven of om zich op een nieuwe plek te vestigen

verschillende soorteigenschappen (o.a. groeisnelheid, voedingswijze, trekgedrag,

levensduur, diapauze, tolerantie tegen extreme omstandigheden). Het succes van

een soort is afhankelijk van zijn soorteigenschappen en ook van de eigenschap-

pen van de leefomgeving. Hoe kunnen we de verscheidenheid aan fauna en de

talloze manieren waarop deze hun leefomgeving gebruiken hanteerbaar maken

voor het herstelbeheer? De oplossing moet worden gezocht in de ‘match’ tussen

fauna en landschap (Bink & Moenen, 2001). Wat heeft de soort nodig en wat heeft
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het landschap te bieden? Dit vereist de integratie van kennis over het systeem

(o.a. landschapsecologie, geologie, hydrologie, biogeochemie, vegetatiekunde)

en kennis over de fauna (o.a. zoölogie, dierecologie, dierfysiologie) (Verberk &

Esselink, 2003).

Voor het hanteren van de faunadiversiteit kunnen groepen gemaakt worden van

soorten die overeenkomen in de manier waarop ze het landschap gebruiken of

van soorten die op eenzelfde wijze zullen reageren op veranderingen in het land-

schap (Siepel, 1994). Dit biedt een waardevol handvat voor gerichte voorspellin-

gen voor onderzoek, alsmede evaluaties van de gevolgen van ingrepen in het

landschap. Voor deze groepering hoeven niet alle ecologische eigenschappen tot

in het kleinste detail bekend te zijn (dat is onmogelijk), maar er moet wel een

duidelijk beeld worden verkregen van de levensstrategie (bijvoorbeeld: zet de

soort in op hoge mobiliteit en veel nakomelingen of is de soort ingesteld op het

overleven van kortdurende extremen?). Kennis over levensstrategieën maakt het

mogelijk consistente en toetsbare uitspraken te doen over waarom soorten

ergens wel of niet voorkomen (Hengeveld & Walter, 1999). Hiermee kan worden

achterhaald waaraan het landschap moet voldoen (in termen van heterogeniteit;

configuratie en variatie aan landschapsonder-delen, maar ook in termen van

oppervlakte en stabiliteit), zodat de levensstrategie van de soort en de eigen-

schappen van het landschap op elkaar passen (‘matchen’).

Voor bodemarthropoden is een indeling op basis van onder meer wijze van voort-

planting, verspreiding en voeding succesvol toegepast door Siepel (1994). Voor

dagvlinders kunnen met de indeling naar levensstrategieën, die door Bink (1992)

is opgesteld, relaties worden gelegd met vegetatiekarakteristieken, beheer (bij-

voorbeeld het tijdstip van maaien) en ruimtelijke aspecten. Voor andere dier-

groepen -met name de minder aaibare- is de kennis over de autoecologie veelal

fragmentarisch. Hierdoor is het lastig om de toename of afname van een soort te

verklaren vanuit veranderingen in de leefomgeving. Gevonden correlaties tussen

het voorkomen van soorten en eigenschappen van de omgeving kunnen hierbij

wel een aanwijzing vormen voor de richting waarin een verklaring moet worden

gezocht. Bij de studies in vennen, hoogvenen en duinen, die hierna worden

besproken, zijn zowel correlatieve verbanden, als kennis van de autoecologie van

soorten gebruikt om inzicht te krijgen in de effecten van aantastingen en her-

stelbeheer.

Venherstel: omgaan met ingrijpende maatregelen

Als gevolg van verzuring en vermesting is de kwaliteit van veel (zeer) zwakge-

bufferde voedselarme Nederlandse vennen sterk achteruit gegaan. Veel karakte-

ristieke planten- en diersoorten zijn hierdoor verdwenen of in aantal afgenomen

(Arts, 1988; Leuven, 1988). Om deze soorten voor uitsterven te behoeden, worden
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in veel vennen herstelmaatregelen genomen. Herstelmaatregelen bestaan door-

gaans uit het verwijderen van geaccumuleerd organisch materiaal, het verwijde-

ren van verlandingsvegetaties van waterplanten, het herstellen van de buffercapa-

citeit en het vrijstellen van de oevers. Meestal worden vennen geheel drooggelegd

om het verwijderen van slib gemakkelijker en beter te kunnen uitvoeren. Deze

maatregelen leiden in veel gevallen tot herstel van populaties zeldzame planten,

mits geen herverzuring optreedt. Inlaat van gebufferd grondwater of bekalking

van het inzijggebied zijn adequate maatregelen om herverzuring te voorkomen

(o.a. Bobbink et al., 2004). Bij het succes van deze herstelmaatregelen speelt de

aanwezigheid van een zaadbank met kiemkrachtige zaden van karakteristieke

plantensoorten een belangrijke rol (Bobbink et al., 2004). Dieren beschikken ech-

ter niet over deze ‘luxe’. Zij moeten zich voor, tijdens en na de uitvoering van de

herstelmaatregelen in het ven zien te handhaven of herstelde vennen opnieuw

koloniseren vanuit nog bestaande bronpopulaties. Of overleving van de ingrijpen-

de herstelmaatregelen in het ven belangrijk is, hangt af van de aanwezigheid van

(relict-)populaties van zeldzame en karakteristieke soorten en de (her)kolonisatie

door soorten.

Kolonisatie na venherstel

Dansmuggen en kokerjuffers

Om de (her)kolonisatie van opgeschoonde vennen door karakteristieke diersoor-

ten te onderzoeken, zijn de soortensamenstelling van dansmuggen en koker-

juffers van vijftig vennen  vergeleken, die tussen 1980 en 2001 zijn opschoond

(Van Kleef & Esselink, 2004b). Veel kokerjuffersoorten staan bekend als slechte

verspreiders en dansmuggen als matige verspreiders (Moller Pillot, 2003; Wilcock,

2003). Uit dit vergelijkend onderzoek blijkt dat wanneer een (zeer) zwakgebuffer-

de waterkwaliteit wordt hersteld, de dansmuggenfauna van de herstelmaatregel

profiteert, maar dat het herstel van de kokerjufferfauna nog te wensen overlaat.

Drie van vier dansmugsoorten, die door Arts (2000) zijn aangemerkt als karakte-

ristiek voor (zeer) zwakgebufferde vennen (Psectrocladius psilopterus,

Pseudochironomus prasinatus en Dicrotendipes tritomus), zijn vaak in de herstel-

de vennen waargenomen en hebben duidelijk geprofiteerd van het herstelbeheer.

De vierde soort, Parakiefferiella bathophila, is nauwelijks waargenomen en heeft

mogelijk problemen om de herstelde vennen te koloniseren. In de vennen die na

opschoning weer zijn verzuurd, komen deze karakteristieke soorten veel minder

vaak voor. Wel komt in de zure vennen een aantal dansmugsoorten frequent voor,

die karakteristiek zijn voor vennen in het algemeen. Behalve de karakteristieke

soorten, profiteren ook andere dansmugsoorten van het herstel van (zeer) zwak-

gebufferde vennen (Van Kleef & Esselink, 2004b). Ook uit de reconstructie van de

soortensamenstelling van dansmuggen in het Beuven sinds 1900 blijkt dat het

herstelbeheer een positief effect op de dansmuggenfauna heeft gehad. Soorten

van oligo- en mesotrofe wateren nemen tot 1985 af, maar na het opschonen
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nemen zij weer toe (figuur 1). Soorten van eutrofe en hypertrofe wateren en orga-

nische vervuiling laten een omgekeerd patroon zien (gegevens A. Klink, R.

Buskens en H. van Kleef). Dansmuggen lijken overigens wel problemen te hebben

om grote afstanden te overbruggen. In vennen, waar binnen een straal van vijf

kilometer weinig andere wateren liggen, werden minder soorten dansmuggen

aangetroffen dan in vennen waar veel oppervlaktewateren in de buurt liggen

(Van Kleef & Esselink, 2004b).

In tegenstelling tot de dansmuggen, zijn van de meeste kokerjuffersoorten de

presenties in de onderzochte herstelde vennen laag, vooral van soorten die door

Arts (2000) als doel- en indicatorsoorten voor (zeer) zwakgebufferde vennen zijn

aangemerkt. Een aantal karakteristieke kokerjuffersoorten (Holocentropus insig-

nis, Molanna albicans, Limnephilus griseus en Limnephilus incisus) is helemaal

niet waargenomen. Alleen Trichostegia minor, Limnephilus marmoratus,

Holocentropus dubius en Phryganea varia zijn regelmatig waargenomen. Deze

vier soorten komen echter in alle ventypen voor en zijn daardoor niet afhankelijk

van het herstel van (zeer) zwakgebufferde vennen. Dit betekent dat herstelbeheer

in vennen het voorkomen van karakteristieke kokerjuffers slechts in beperkte

mate bevordert. Waarschijnlijk zijn populaties van karakteristieke kokerjuffers zo

zeldzaam en versnipperd geraakt, dat kolonisatie van door herstelbeheer ontsta-
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Figuur 1.

Veranderingen in dichtheden van dansmugsoorten met verschillende preferenties in het

Beuven als gevolg van aantasting (tot en met 1985) en na herstelbeheer (naar gegevens

van A. Klink, R. Buskens en H. van Kleef).



ne geschikte leefgebieden nauwelijks optreedt (Van Kleef & Esselink, 2004b). Ook

van kokerjuffers uit beken is bekend dat ze een zeer beperkt verspreidingsvermo-

gen hebben (Wilcock, 2003). Kolonisatie van nieuwe locaties verloopt daardoor

langzaam of blijft zelfs uit.

Referentiebeelden voor vennen

Wat de karakteristieke soorten betreft, moet opgemerkt worden dat is uitgegaan

van referentiebeelden, zoals die voor Nederlandse vennen beschreven zijn door

Arts (2000). Bij het opstellen van het huidige referentiebeeld moest echter uitge-

gaan worden van onderzoeksgegevens, die verzameld zijn lang nadat verzuring,

vermesting en verdroging hun invloed op de Nederlandse natuur hebben doen

gelden (Leuven, 1988; Duursema, 1996). Hierdoor zijn hoogst waarschijnlijk

karakteristieke vensoorten gemist, die reeds in een eerder stadium van de aan-

tasting zeer sterk achteruit zijn gegaan of mogelijk al uit Nederland waren verd-

wenen. Overigens zijn de referentiebeelden zoals die beschreven zijn door Arts

(2000) wel van belang voor het herstelbeheer, omdat zij aangeven welke soorten

momenteel in meerdere of mindere mate in Nederland van vennen afhankelijk

zijn. Verder zijn in de studies waarop de referentiebeelden zijn gebaseerd metho-

dieken gebruikt, waarbij veel soorten over het hoofd worden gezien. Uit het

onderzoek van Van Kleef & Esselink (2004b) blijkt dat met het verzamelen van

pophuidjes (exuviae) van dansmuggen en het vangen van kokerjuffers met licht-

vallen veel meer soorten worden vastgesteld, waaronder een vrij groot aantal

nieuwe soorten voor Nederland! Referentieonderzoek in vrijwel ongestoorde

vennen (of vergelijkbare watertypen) in het buitenland is nodig om te achterha-

len welke diersoorten karakteristiek zijn voor intacte zeer zwak- en zwakge-

bufferde vennen.

Directe effecten van opschonen op overleving van soorten

Voor het behoud van zeldzame en karakteristieke soorten met een beperkt ver-

spreidingsvermogen is in de eerste plaats het behoud van bestaande populaties

van belang. Bestaande populaties worden enerzijds bedreigd door verzuring en

vermesting van vennen, zodat venherstel noodzakelijk is om op langere termijn

deze soorten in Nederland te behouden. Anderzijds worden bij het droogleggen

en opschonen van een ven enorme aantallen dieren uit het ven verwijderd (figu-

ren 2 en 3; Van Kleef et al., 2001). Vooral soorten die voor het opschonen in lage

dichtheden voorkwamen, waaronder karakteristieke soorten die als gevolg van

de aantastingen in dichtheid zijn afgenomen, lopen een zeer groot risico door de

maatregel te verdwijnen (Van Kleef & Esselink, 2004a). Soorten die weinig mobiel

zijn (spartelaars, gravers en klimmers), zoals dansmuggen, borstelwormen en

slakken, zijn niet in staat om te ontsnappen aan de graafmachines en gemiddeld

minder dan 2 procent van de individuen van deze diergroepen is in staat de her-
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stelmaatregelen te overleven. Kruipende en zwemmende soorten, zoals water-

pissebedden, waterwantsen en waterkevers, slagen er iets beter in om de machi-

nes te ontwijken en delen van het ven te bereiken, die niet droogvallen, maar ook

zij nemen met ongeveer 90 procent af (Van Kleef et al., 2001). Gezien de sterke

dichtheidsafnamen als direct gevolg van de herstelmaatregelen, is het lastig voor

soorten om zich te handhaven in een ven dat volledig opgeschoond wordt.

Gelukkig zijn een aantal diersoorten goed in staat om een opgeschoond ven te

koloniseren. Dit geldt echter niet voor de soorten met een beperkt vliegvermo-

gen, zoals veel kokerjuffers en soorten die zelden functionele vleugels hebben

(zie kader “Opschoning van de Grenspoel”). In het herstelbeheer dient daarom

ook aandacht te zijn voor het behoud van actuele natuurwaarden en slecht ver-

spreidende soorten in het bijzonder (Van Kleef & Esselink, 2004a).

Om zich in een ven te kunnen (her)vestigen en/of er te kunnen overleven, moe-

ten diersoorten in het ven hun levenscyclus kunnen voltooien. Daarvoor is, behal-

ve een geschikte waterkwaliteit, voldoende voedsel nodig en veel soorten moe-

ten ook vegetatiestructuren kunnen vinden. Vegetatiestructuren zijn ondermeer

belangrijk voor de eiafzet, als schuilplaats en voor het uitsluipen van volwassen

insecten, zoals libellen (figuur 5) (Schorr, 1990). Bij het opschonen van een ven

wordt de vegetatie echter geheel of grotendeels verwijderd. Verreweg de meeste

Figuur 2. 

Mate van overleving (uitge-

drukt als -log (dichtheidsaf-

name) ± standaard fout ) van

verschillende diergroepen

als gevolg van het verwijde-

ren van geaccumuleerd slib

en macrofyten in een zwak-

gebufferd water (Nuenen).

De fauna is één week voor

en één week na uitvoering

van de herstelmaatregelen

bemonsterd. Boven de

kolommen zijn de aantallen

soorten per diergroep weer-

gegeven (bron: Van Kleef et

al., 2001).
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soorten die bij voorkeur in vegetatie voorkomen of er hun eieren op afzetten, ver-

dwijnen dan ook en (her)vestigen zich vrijwel niet in recent opgeschoonde ven-

nen (figuur 4). Van de soorten die geen voorkeur voor vegetatie hebben, blijft een

groter aantal aanwezig of vestigt zich in opgeschoonde vennen (Van Kleef &

Esselink, 2004a).
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Figuur 4. 

a) Aantal waterkeversoorten met voorkeur voor vegetatie of geen voorkeur dat in vier opgeschoonde vennen verdwenen,

gebleven en verschenen is na opschoning (IJ= IJsbaantje, VW=Verwolde, Gp=Grenspoel, Ws=Wijnjeterperschar). Het

IJsbaantje en Verwolde zijn vlak voor en 1 jaar na opschoning bemonsterd, de Grenspoel en Wijnjeterperschar na 2 jaar. b)

Aantal soorten waterwantsen die hun eieren afzetten op planten of op vast substraat en in de Wijnjeterperschar zijn ver-

dwenen, gebleven en verschenen na opschoning (Van Kleef & Esselink, 2004a).

a b

Figuur 3. 

Mate van overleving (uitge-

drukt als -log (dichtheidsaf-

name) ± standaard fout )  van

watermacrofauna met ver-

schillende manieren van

voortbewegen als gevolg van

het verwijderen van geaccu-

muleerd slib en macrofyten

in een zwakgebufferd water

(Nuenen). De fauna is één

week voor en één week na

uitvoering van de herstel-

maatregelen bemonsterd

(bron: Van Kleef & Esselink,

2004a).



Aanpassing van venherstel

Behoud van bestaande populaties

Uit het hiervoor besproken onderzoek in vennen blijkt dat bij opschonen verreweg

de meeste dieren uit een ven worden verwijderd. Het opschonen blijkt positieve

effecten op de relatief gemakkelijk verspreidende dansmuggen te hebben, maar

herstel van de kokerjufferfauna treedt nauwelijks op. Van de (her)vestiging van

andere diersoorten in herstelde vennen is nog weinig bekend. Omdat het voor het
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Opschoning van de Grenspoel

Tabel 1 geeft een overzicht van de fauna-ontwikkeling in de Grenspoel na opschoning (gegevens STOWA -

Limnodata Neerlandica). Gedurende de zeven jaar na de uitvoering van de herstelmaatregelen werd dit heide-

ven gekoloniseerd door een groot aantal karakteristieke soorten. Veel diersoorten blijken goed in staat om een

hersteld ven te koloniseren. Een aantal soorten kan zich minder goed verspreiden, zoals de kokerjuffer

Agrypnia obsoleta, en doet er langer over om het herstelde ven te bereiken. Een klein aantal diersoorten heeft

echter een zeer beperkt vliegvermogen en is daardoor niet in staat een opgeschoond ven te koloniseren. Een

goed voorbeeld is de waterwants Glaenocorisa propinqua, waarvan slechts één op de 500 individuen ontwik-

kelde vliegspieren heeft (Nieser, 1982). Deze zeldzame soort kwam voor het opschonen in de Grenspoel voor,

maar is daarna niet meer waargenomen.

Tabel 1.

Aanwezigheid van watermacrofaunasoorten, karakteristiek voor ondiepe zwak-gebufferde vennen, in de Grenspoel

voor (1991) en na opschoning (1993-’98). Zeldzaamheidsklassen: zeer zeldzaam (1), zeldzaam (2), vrij zeldzaam (3), vrij

algemeen (4), algemeen (5). (Bron: Limnodata Neerlandica, Stowa).



beheer wel belangrijk is om te weten met welke zich slecht ver-

spreidende soorten rekening gehouden dient te worden bij de

uitvoering van herstelmaatregelen, zal voor andere diergroe-

pen nog onderzocht moeten worden, welke soorten problemen

ondervinden met de kolonisatie van herstelde vennen (Van

Kleef & Esselink, 2004b). Duidelijk is in elk geval wel dat het bij

venherstel belangrijk is te voorkomen dat nog aanwezige

(relict-)populaties van slecht verspreidende soorten verdwijnen.

De omvang van de directe sterfte van dieren zou verkleind kun-

nen worden door aanpassing van het tijdstip en de wijze van

uitvoering van het herstelbeheer. Monitoring van experimenten

met een aangepaste aanpak van venherstel zal aan moeten

tonen in hoeverre de overleving van watermacrofauna inder-

daad toeneemt en hoe verdere afstemming voor het behoud

van zowel flora als fauna moet plaatsvinden (Van Kleef et al.,

2001).

Tijdstip van opschonen en gevoeligheid van levensstadia

Wanneer een ven van nature droogvalt, ligt het voor de hand in

die periode het ven op te schonen. Daarmee wordt echter niet

voorkomen dat ongewenst soorten kunnen verdwijnen.

Weliswaar bevinden veel soorten zich in die periode buiten het

ven, maar ook in de drooggevallen bodem kunnen watermacrofaunasoorten in

diverse levensstadia aanwezig zijn. In permanent watervoerende vennen is het las-

tiger om een geschikt baggertijdstip aan te wijzen. De overlevingskans van een

soort bij herstelmaatregelen is afhankelijk van de gevoeligheid van het levensta-

dium, waarin de soort zich bevindt. Het tijdstip waarop de maatregelen worden

uitgevoerd is dan ook van invloed op de overleving van het droogleggen en bag-

geren van vennen en het vrijstellen van oevers. 

Het minst kwetsbare levensstadium van watermacrofauna is over het algemeen het

adulte stadium. De soorten die als adult zich buiten het water bevinden zullen

geen directe problemen ondervinden van de uitvoering van herstelmaatregelen.

Ook de soorten, die als adult in het water leven en goed kunnen zwemmen of krui-

pen, hebben in dit levensstadium de beste overlevingskansen. Bij droog-baggeren

is de winter voor het volwassen stadium ongunstig, omdat veel soorten een win-

terrust kennen, waarbij ze wegkruipen in de venbodem of in de oevers. Doordat bij

lage temperaturen de activiteit van ongewervelden erg laag is, zijn ze niet in staat

een veilig heenkomen te zoeken (Van Kleef & Esselink, 2004a).

De gevoeligheid van eieren zal afhankelijk zijn van de wijze waarop ze worden

afgezet. Veel soorten zetten hun eieren af op vaste substraten, zoals takken, ste-

nen en bladeren, of steken ze in plantendelen. De eieren van deze soorten zijn dus

Figuur 5. 

Larven van libellen gebrui-

ken water- en oeverplanten

om boven water te komen

en uit te sluipen. Op deze

foto een groot aantal larven-

huidjes door Watersnuffels

(Enallagma cyathigerum)

achtergelaten op de schaar-

se plantenstengels in een

ven (foto Hein van Kleef).
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plaatsgebonden en sterven als het ven wordt drooggelegd of worden samen met

het geaccumuleerde slib verwijderd. Sommige soorten, zoals pantserjuffers (Lestes

spec.) en diverse waterkevers zetten eieren af in of op oeverplanten (Wesenberg-

Lund, 1943; NVL, 2002) en zijn daardoor kwetsbaar voor het vrijstellen van de

oevers. Veel tweevleugeligen, haften en kokerjuffers zetten hun eieren af als drij-

vende eipakketjes (Wesenberg-Lund, 1943), waardoor ze een grotere kans hebben

om met het dalen van de waterspiegel mee te drijven en te overleven in overge-

bleven plasjes water. Tenslotte dragen de vrouwtjes van een aantal soorten (een

aantal waterkevers, bloedzuigers, slakken en waterpissebedden) de eipakketten

bij zich, totdat de eieren uitkomen (Wesenberg-Lund, 1943; Gittenberger et al.,

1998). Bij deze soorten is de overlevingskans van de eieren gelijk aan die van de

adulten. De kwetsbaarheid van het eistadium is ook afhankelijk van de tijdsduur

van dit stadium. Bij de meeste soorten komen de eieren snel uit. Bij sommige soor-

ten, zoals verschillende soorten pantserjuffers, ondergaan de eieren eerst een dia-

pauze, waardoor ze gedurende langere tijd gevoelig zijn voor het verwijderen van

organisch materiaal (Van Kleef & Esselink, 2004a).

De overlevingskans van larven en nymfen wordt naar verwachting sterk bepaald

door hun morfologie en mobiliteit. Soorten, waarvan de nymfen en larven kunnen

zwemmen, zoals waterwantsen, pluimmuggen en watermijten, zijn naar verwach-

ting het minst gevoelig voor het leegpompen van een ven, zolang er plasjes aan-

wezig blijven. Stevig gebouwde larven van bijvoorbeeld libellen en grote waterke-

vers kunnen waarschijnlijk beter kruipend een goed heenkomen zoeken, dan lar-

ven die minder stevig gebouwd zijn, zoals veel dansmuggen. Verder zijn veel soor-

ten als larve gebonden aan bepaalde microhabitats in het ven. Mobiele larven zul-

len zich actief terugtrekken in deze microhabitats, wanneer de waterstand daalt.

Wanneer deze microhabitats te lang droogvallen en zeker wanneer zij bij het

opschonen worden verwijderd, zullen deze soorten uit het ven verdwijnen (Van

Kleef & Esselink, 2004a).

De verpopping is samen met het eistadium waarschijnlijk het meest kwetsbare

stadium. Veel soorten verpoppen echter in een periode dat er ook larven aanwe-

zig zijn. Zelfs als bij deze soorten alle poppen zouden sterven, zou de schade nog

beperkt kunnen blijven, indien de larven wel kunnen overleven. Bij de soorten met

een langdurige verpopping, zoals veel waterkeversoorten, zijn poppen en larven

echter niet tegelijkertijd aanwezig. Ook de locatie van de verpopping is van

belang. Een groot aantal keversoorten kruipt in het najaar het land op om te ver-

poppen (Wesenberg-Lund, 1943). Deze soorten zullen verdwijnen als in de herfst

herstelmaatregelen worden uitgevoerd, waarbij de oevers worden vrijgesteld (Van

Kleef & Esselink, 2004a).

Omdat niet alle watermacrofaunasoorten zich op hetzelfde moment in hetzelfde

levensstadium bevinden, kan het moment van de uitvoering van herstelmaatrege-
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len het beste bepaald worden als bekend is voor welke soorten het van groot

belang is dat ze in het ven behouden blijven. Het vastleggen van de uitgangssitu-

atie is daarom erg belangrijk voor een juiste timing van de maatregelen. Indien het

niet mogelijk is om de uitgangssituatie vast te leggen, dan kunnen de herstel-

maatregelen over het algemeen het beste in de nazomer worden uitgevoerd. De

meeste soorten hebben zich dan voortgeplant en komen nog in hoge dichtheden

voor. De kans dat er dan ongewenst soorten verdwijnen blijft ook in die periode

aanzienlijk, maar is dan wellicht het kleinst. Het vrijstellen van de oevers kan beter

in het voorjaar gebeuren, omdat veel soorten waterkevers in het najaar op het

land kruipen om te verpoppen. Tenslotte is de winter de minst geschikte periode

om herstelmaatregelen uit te voeren, omdat de meeste soorten dan in winterrust

zijn (Van Kleef & Esselink, 2004a).

Wijze van opschonen

In het “Standaard meetprotocol fauna en richtlijnen uitvoering herstelmaatregelen

voor fauna” (Bosman et al., 1999) zijn de volgende drie aanpassingen van het

opschonen van vennen voorgesteld:

• Nat baggeren: Door het ven uit te baggeren zonder het eerst droog te leg-

gen, hebben met name mobiele dieren in principe een grotere overlevings-

kans, doordat zij de graafmachines kunnen ontwijken. In de Wijnjeterper-

schar is bij wijze van experiment het slib verwijderd zonder drooglegging. 

Een probleem is dat bij nat baggeren resuspensie van slib optreedt. Het zwe-

vende slib zorgde voor een langdurige troebelheid van het water en kon zich

over het hele ven verspreiden en weer neerslaan. Na verwijdering van de slib-

laag bleef dit ven verzuurd en ammonium-rijk, doordat geen buffering uit

grond- of oppervlaktewater plaatsvindt. Het is hierdoor niet goed mogelijk de

effecten van de wijze van uitvoering te scheiden van de opgetreden herverzu-

ring en ammoniumverrijking. De vertroebeling in combinatie met het vrijko-

men van nutriënten bracht waarschijnlijk gedurende lange tijd anaërobe

omstandigheden met zich mee, die zowel voor flora als fauna ongunstig zijn.

Twee jaar na het baggeren hebben planten zich nog niet in de

Wijnjeterperschar gevestigd, hebben relatief weinig soorten de maatregel

overleefd (figuur 6) en is de faunasamenstelling verschoven van soorten uit

zuurstofrijke milieus naar een gemeenschap gedomineerd door twee soorten

van anaërobe sedimenten (Van Kleef & Esselink, 2004a).

• Fasering in de tijd en ruimte: Fasering kan op verschillende wijzen uitge-

voerd worden. Door een ven nooit in zijn geheel droog te leggen en uit te

baggeren, maar plaatselijk vegetatie te laten staan en wat slib achter te laten

kan het geschoonde deel bevolkt worden vanuit de niet-geschoonde delen. 
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Bijzondere fauna-elementen kunnen gespaard worden door de specifieke

microhabitats in het ven te sparen, waarin zij hun levenscyclus voltooien. Uit

het onderzoek van Brouwer et al. (1996) is gebleken dat het sparen van een

deel van de oevervegetatie niet leidt tot eutrofiëring. Uit dit onderzoek bleek

ook dat de hergroei van waterplanten in wateren met een voedselarme

bodem gering is. Als het herstelde deel geschikt is geworden voor deze soor-

ten en zij zich er voortplanten, kan eventueel het laatste gespaarde deel aan-

gepakt worden. Het gedeeltelijk sparen van vegetaties lijkt dus een effectieve

aanpassing van de herstelmaatregelen, zoals die tegenwoordig vaak worden

uitgevoerd, waarbij de kans op hereutrofiëring en versnelde successie gering

is en waarmee de overleving van diersoorten aanzienlijk vergroot kan wor-

den. Een andere optie voor fasering is de aanleg van een dam(wand), zodat

in een deel van het ven geen verstoring plaatsvindt en voorkomen wordt dat

slib in het herstelde deel van het ven verspreid wordt (Van Kleef & Esselink,

2004a).

• Tijdelijk opslaan van organisch materiaal op oevers: Door het verwijderde

slib en waterplanten tijdelijk op te slaan op de oevers van het ven krijgen mobiele en 

stevig gebouwde dieren een kans om terug te keren naar het ven. Bij het IJsbaantje is het

verwijderde materiaal op de oever opgeslagenen het lijkt erop dat dit enig effect heeft

gehad. Van alle macrofaunasoorten die voor het opschonen in het ven aanwezig waren,

werd iets meer dan de helft ook een jaar na het opschonen aangetroffen (figuur 6). In

de andere gemonitoorde vennen lagen deze aantallen lager. In het IJsbaantje is het 

aantal gebleven waterkeversoorten (figuur 4) verreweg het hoogst (Van Kleef  & Esselink,

2004a).

Figuur 6. 

Relatieve overleving (aan-

deel van de voor opschoning

aanwezige soorten) van

watermacrofauna in het

IJsbaantje, Verwolde, de

Grenspoel en

Wijnjeterperschar (Van Kleef

& Esselink, 2004a).
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Vencomplexen en geïsoleerde vennen

Wanneer meerdere vennen in een complex bij elkaar liggen, kan kolonisatie van

opgeschoonde vennen vanuit naburige vennen plaatsvinden. Om kolonisatie

mogelijk te maken, dient tussen het uitvoeren van maatregelen in vennen die dicht

bij elkaar liggen geruime tijd te verstrijken. De lengte van deze periode is afhan-

kelijk van de snelheid waarmee het herstelde ven weer wordt bevolkt en zal naar

verwachting 5 tot 10 jaar zijn (Van Kleef et al., 2001). In het geval een terreinbe-

heerder een geïsoleerd ven wil opschonen, waar relictpopulaties van karakteris-

tieke soorten aanwezig zijn, kan besloten worden in de buurt van dat ven een

nieuw ven te graven. Na kolonisatie van het nieuwe ven, maatregelen in het ‘oude’

ven genomen worden. In gegraven poelen en vennen zijn relatief veel karakteris-

tieke en zeldzame soorten planten, dansmuggen en kokerjuffers waargenomen.

Bovendien kunnen met het graven van nieuwe vennen relictpopulaties versterkt

worden en krijgen bedreigde karakteristieke soorten nieuwe mogelijkheden voor

uitbreiding (Van Kleef & Esselink, 2004b). Vooral op plaatsen waar door ontgin-

ningen vennen verdwenen zijn, zijn de potenties voor venherstel groot, omdat de

oorspronkelijke zaadbank voor een deel gespaard kan zijn (mond. med. J.G.M.

Roelofs).

Herintroductie van soorten

Voor het behoud van soorten met een beperkt verspreidingsvermogen zullen

aanvullende maatregelen genomen moeten worden om grote stabiele

(meta)populaties van karakteristieke soorten terug te krijgen. Naast het herstel

van door ontginning verdwenen vennen in bestaande vencomplexen, zou herin-

troductie van soorten met een gering verspreidingsvermogen een bijdrage kun-

nen leveren aan het herstel van stabiele populaties van deze soorten. Dit kan

vooral overwogen worden voor soorten die als gevolg van verzuring, vermesting

en verdroging tegenwoordig zo zeldzaam zijn, dat zij niet meer in staat zijn om

herstelde vennen te koloniseren. Het voortbestaan van deze soorten wordt met

herstelbeheer alléén waarschijnlijk niet gegarandeerd. Voordat soorten geherin-

troduceerd kunnen worden, moet wel duidelijk zijn of de vereiste omgevings-

condities aanwezig zijn, waar de individuen het beste vandaan kunnen komen,

hoe vaak uitgezet dient te worden en hoeveel individuen nodig zijn. Uiteraard

moeten introducties systematisch en langdurig gevolgd worden (Van Kleef &

Esselink, 2004b).

Conclusies Vennen

• Herstelmaatregelen in vennen leiden tot een toename van zowel de dicht-

heid als het aantal karakteristieke soorten ongewervelden. Soorten die indi-

catief zijn voor oligo- en mesotrofe wateren nemen toe, terwijl soorten die
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indicatief zijn voor eutrofe en hypertrofe wateren en organische vervuiling 

afnemen.

• Echter, niet alle soorten profiteren van de herstelmaatregelen in vennen.

Dat komt doordat veel soorten (zoals kokerjuffers en enkele dansmuggen)

een slecht verspreidingsvermogen hebben en niet in staat zijn herstelde

vennen te koloniseren.

• Tevens verdwijnt tijdens de uitvoering van herstelmaatregelen in vennen

een groot deel van de aanwezige watermacrofauna (gemiddeld meer dan

95 procent). Vooral soorten die in het water weinig mobiel zijn, zoals

dansmuggen, borstelwormen en slakken, zijn erg gevoelig voor de maat-

regelen. Kruipende en zwemmende soorten, zoals kevers en pissebedden,

slagen er iets beter in om de machines te ontwijken en delen van het ven te 

bereiken, die niet droogvallen. Hierdoor hebben zij een iets grotere kans

om de maatregelen te overleven.

• Soorten die voor het opschonen in lage dichtheden voorkwamen, waar-

onder karakteristieke soorten die als gevolg van de aantastingen in dicht-

heid zijn afgenomen, lopen een zeer groot risico door de maatregel te 

verdwijnen.

• Soorten die de maatregelen hebben overleefd, kunnen alsnog problemen

ondervinden, doordat zij hun levenscyclus niet kunnen volbrengen. Vooral 

soorten, die afhankelijk zijn van vegetatiestructuren voor bijvoorbeeld de

eiafzet, schuilplaatsen en het uitsluipen van de imago’s, verdwijnen uit de

opgeschoonde vennen.

• Om zowel de uitvoering van maatregelen te overleven (mobiliteit) als de

daarop volgende periode (o.a. afwezigheid vegetatie) zijn verschillende

(combinaties van) soorteigenschappen vereist. Soorten moeten als het ware 

door twee verschillende filters. Als gevolg daarvan kunnen zich slechts

weinig soorten handhaven, wanneer maatregelen worden uitgevoerd.

• Bij venherstel is het belangrijk te voorkomen dat nog aanwezige (relict-)

populaties van slecht verspreidende soorten verdwijnen. De omvang van de

directe sterfte van dieren kan verkleind worden door aanpassing van het

tijdstip en de wijze van uitvoering van het herstelbeheer.

• Voor een juiste timing van de maatregelen is het van belang voorafgaand

aan de maatregelen de soortensamenstelling vast te stellen. Op deze wijze

kunnen de maatregelen uitgevoerd worden op het moment dat de soorten

zich in een levensstadium bevinden, waarin zij het minst gevoelig zijn voor

de maatregelen.

• De overleving van diersoorten kan worden vergroot door het ven gefaseerd

op te schonen, (oever)vegetaties gedeeltelijk te sparen en/of organisch

materiaal uit het ven tijdelijk op de oevers op te slaan.

• Om kolonisatie van opgeschoonde vennen mogelijk te maken, dient gerui-
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me tijd te verstrijken tussen het uitvoeren van maatregelen in vennen die 

dicht bij elkaar liggen.

• Wanneer een geïsoleerd ven opgeschoond moet worden en relictpopulaties 

van karakteristieke soorten aanwezig zijn, kan in de buurt een nieuw ven

gegraven worden. Na kolonisatie van dit nieuwe ven, kunnen maatregelen

in het ‘oude’ ven genomen worden.

Aantasting en herstel van hoogveenfauna

Het OBN-hoogveenonderzoek was het eerste OBN-onderzoeksproject, waarin de

fauna integraal werd opgenomen. De resultaten van de eerste onderzoeksfase

zijn gepubliceerd in ondermeer de eindrapportage (Tomassen et al., 2002) en

worden in dit boek besproken door Smolders et al. (2004). In de volgende para-

grafen wordt verder ingegaan op de resultaten van het faunaonderzoek in de

hoogvenen. Bij de start van dit onderzoek was voor de meeste faunagroepen

onbekend waar in de Nederlandse hoogveenrestanten nog karakteristieke en

zeldzame soorten voorkomen, welke terreineigenschappen de soortensamenstel-

ling bepalen en in hoeverre herstelmaatregelen bijdragen aan het behoud en her-

stel van de hoogveenfauna (Schouwenaars et al., 2002). Daarom is in het onder-

zoek begonnen met correlatief onderzoek naar relaties tussen soortensamenstel-

ling en omgevingsvariabelen, waarbij gestart is met de macrofauna in het aqua-

tisch milieu (borstelwormen, waterkevers, watermijten, waterwantsen en larven

van kokerjuffers, libellen, eendagsvliegen en dansmuggen). Omdat voor de

watermacrofauna van hoogvenen een goed referentiebeeld ontbrak, is in

Estlandse hoogvenen onderzoek gedaan naar de soortensamenstelling van de

verschillende watertypen in intacte hoogveensystemen.

Van intact hoogveen naar hoogveenrestant

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van aantastingen en perspectieven voor her-

stel van de fauna van hoogvenen, is kennis van de soortensamenstelling in de

ongestoorde situatie nodig (Schouten et al., 1998). In intacte hoogvenen zijn gra-

diënten van de centrale ombrotrofe hoogveenkern naar het omringende, meer

minerotrofe landschap aanwezig. In de ongestoorde situatie worden de randen

van hoogveenkernen gemarkeerd door de lagg of door overgangsveen. De

bodem en het water zijn hier vaak zwak tot sterk gebufferd en de beschikbaar-

heid van nutriënten is er hoger dan in de ombrotrofe hoogveenkern. In de plan-

tengroei en de faunasamenstelling komt dit ook tot uiting (Schouwenaars et al.,

2002). Deze variatie in buffering en nutriëntenbeschikbaarheid vormt een belang-

rijke sturende factor in de soortensamenstelling van de watermacrofauna in intac-

te hoogveensystemen (Smits et al., 2002; Tomassen et al., 2002).
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In de meeste Nederlandse hoogveenrestanten zijn de oorspronkelijke onderdelen

van het hoogveensysteem niet meer terug te vinden. Door het vroegere gebruik

van hoogvenen (o.a. handmatige turfwinning en boekweitbrandcultuur) is een

relatief kleinschalige mozaïek ontstaan met droge tot natte veenheiden, bossen,

struwelen, bovenveense graslanden en wel en niet verlande veenputten en grep-

pels. Grootschalige vervening heeft overwegend grote, eenvormige vlakten nage-

laten. Door de aanleg van dammen en vernatting ten behoeve van hoogveenher-

stel zijn in de hoogveenrestanten compartimenten gevormd, die variëren in

onder andere grootte, waterstand en vegetatieontwikkeling. Daarnaast zijn de

Nederlandse hoogveenrestanten aangetast door verhoogde atmosferische depo-

sitie van nutriënten (Schouten et al., 1998; Tomassen et al., 2002). De wateren die

overblijfsel zijn van het vroegere gebruik van hoogvenen (veenputten en grep-

pels) en niet door herstelmaatregelen zijn beïnvloed, worden hierna relict-wate-

ren genoemd. De wateren die gevormd zijn door herstelmaatregelen worden

hierna aangeduid als ‘herstel’-wateren, wat overigens niet persé betekent dat we

te maken hebben met een herstelde situatie.

In zowel intacte hoogvenen als in hoogveenrestanten is dus variatie in stand-

plaatstypen (o.a. vegetatiesamenstelling, -structuur, nutriëntenrijkdom en voch-

tigheid) aanwezig. Voor het voorkomen van de verschillende (hoogveen)soorten

is deze natuurlijke of antropogene variatie in standplaatstypen belangrijk, omdat

de verschillende soorten verschillende standplaatstypen nodig hebben (Smits et

al., 2002) en omdat een aantal soorten meerdere standplaatstypen nodig heeft

om de levenscyclus te kunnen voltooien (Schouten et al., 1998; Verberk &

Esselink, 2004).

Gevolgen van vermesting voor de hoogveenfauna

Door mineralisatie van verdroogd veen en stikstofdepositie is over de gehele

oppervlakte van de hoogveenrestanten de beschikbaarheid van nutriënten toe-

genomen (Smolders et al., 2004). Om inzicht te krijgen in de effecten van deze

verrijking met nutriënten op de watermacrofauna, is de soortensamenstelling

vergeleken tussen wateren in intacte Estlandse hoogvenen en wateren in

Nederlandse hoogveenrestanten, die wel en niet door vernattingsmaatregelen

zijn gecreëerd. Uit deze vergelijking komt naar voren dat in de Nederlandse hoog-

veenrestanten de soorten, die in intacte hoogvenen een preferentie hebben voor

de poelen en slenken in de ombrotrofe hoogveenkern, een relatief kleine bijdra-

ge leveren aan de faunagemeenschap (figuur 7). Soorten die in ongestoorde

hoogvenen min of meer beperkt zijn tot wateren met een hogere beschikbaar-

heid van nutriënten (overgangsveen en lagg) zijn daarentegen dominant in de

Nederlandse hoogveenrestanten. Blijkbaar worden deze soorten in Nederlandse

hoogveenrestanten niet meer beperkt door een lage beschikbaarheid van nut-

riënten (Van Duinen et al., 2004a).
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Figuur 7. 

Relatieve dichtheden van

dansmuglarven, libellenlar-

ven, waterkevers, water-

wantsen en borstelwormen,

waarbij de soorten zijn inge-

deeld in zes klassen op basis

van hun preferentie voor de

ombrotrofe hoogveenkern,

overgangsveen en lagg in de

intacte Estlandse hoogve-

nen. De monsterpunten in

de Estlandse hoogvenen zijn

gegroepeerd in ombrotrofe

wateren (n=12), wateren in

overgangsvenen (n=18) en

de lagg (n=4). De monster-

punten in de Nederlandse

hoogveenrestanten zijn

onderverdeeld in wateren

die wel (n=27) en niet (n=19)

zijn gevormd door vernat-

tingsmaatregelen.
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De soortensamenstelling van de meest ombrotrofe poelen en slenken in Estlandse

hoogvenen wordt in de Nederlandse hoogveenrestanten niet aangetroffen. De

soortensamenstelling in de Nederlandse hoogveenrestanten komt het meest over-

een met die in ongestoorde overgangsvenen en veenbeken, waar de nutriënten-

beschikbaarheid van nature hoger is (Tomassen et al., 2002; Van Duinen et al.,

2002). De verhoogde nutriëntenrijkdom in Nederlandse hoogveenrestanten lijkt

momenteel dus een belangrijke beperkende factor in het herstel van de fauna van

hoogvenen, zoals het ook de ontwikkeling van hoogveenvegetaties bemoeilijkt

(Smolders et al., 2004).

Tussen ongestoorde Estlandse en aangetaste Nederlandse hoogvenen zien we

verschuivingen in dominantie tussen verwante soorten. Zo is in de poelen in de

Estlandse hoogveenkernen de Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia) in het voor-

jaar de meest abundante libellenlarve, terwijl de Noordse witsnuitlibel (L. rubi-

cunda) in Estland alleen in de overgangsvenen voorkomt. In Nederland is de

Noordse witsnuitlibel talrijk in de hoogveenrestanten, terwijl de Venwitsnuitlibel

weinig wordt aangetroffen (Van Duinen et al., 2004a). Ook buiten de hoogvenen

wordt een sterke achteruitgang van de Venwitsnuitlibel in Nederland gemeld, die

met name wordt geweten aan verzuring en eutrofiëring (NVL, 2002). Gezien de

verschillen in het voorkomen van beide Witsnuitlibellen in ongestoorde hoogve-

nen, is het aannemelijk dat de afname van de Venwitsnuitlibel in hoogvenen

samenhangt met de toegenomen beschikbaarheid van nutriënten in de oor-

spronkelijk voedselarme wateren. Bij andere macrofaunagroepen zijn vergelijk-

bare verschuivingen in de soortensamenstelling gevonden (Van Duinen et al.,

2004a). In verband met het herstelbeheer is het van belang te weten of de voed-

selrijkdom dé sturende factor is, of dat ook andere, stuurbare terreincondities een

belangrijke rol spelen, zoals de structuur van de ondergedoken vegetatie. Om de

oorzaak-gevolg-relaties achter deze verschuivingen te achterhalen, is meer

inzicht nodig in de eigenschappen, eisen en voedselketenrelaties van de

betreffende soorten. Mogelijk speelt het (on)vermogen van soorten om hun bio-

massa op te bouwen uit afbrekend organisch materiaal, bacteriën, schimmels,

algen of ongewervelden met een laag nutriëntengehalte (Elser et al., 2000) een

belangrijke rol in de soortensamenstelling van hoogvenen. In het kader van de

tweede fase van het OBN-Hoogveenonderzoek wordt de start en de opbouw van

de voedselketen in ongestoorde en aangetaste hoogveenwateren nader onder-

zocht.

Effecten van herstelmaatregelen in hoogveenrestanten

Hoewel de karakteristieke faunasamenstelling van ombrotrofe wateren in

Nederlandse hoogveenrestanten niet voorkomt, komen in de Nederlandse hoog-

veenrestanten nog wel voor hoogvenen karakteristieke micro- en macrofauna-

soorten voor (o.a. Tomassen et al., 2002; Van Duinen et al., 2003a&b). Om inzicht
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te krijgen in de bijdrage van herstelmaatregelen in hoogveenrestanten aan het

behoud van karakteristieke en in Nederland zeldzame soorten, is de soortensa-

menstelling van wateren die door vernatting zijn gecreëerd (‘herstel’-wateren)

vergeleken met de soortensamenstelling van wateren in ongestoorde hoogvenen

in Estland en in aangetaste hoogveenrestanten waar (nog) geen vernattings-

maatregelen zijn genomen (relict-wateren). In deze vergelijking is ook meegeno-

men of soorten in Nederland zeldzaam zijn en of de hoogveenrestanten voor de

huidige verspreiding van de soorten binnen Nederland belangrijk zijn. Soorten

zijn karakteristiek genoemd, wanneer zij in de literatuur vermeld zijn als karakte-

ristiek voor hoogvenen, zure wateren of veenwateren.

De meeste ‘herstel’-wateren zijn gekoloniseerd door een aantal karakteristieke

en/of zeldzame watermacrofaunasoorten. In relict-wateren blijken echter meer

karakteristieke soorten en zeldzame soorten voor te komen, ondanks de ver-

hoogde stikstofdepositie en verdroging in de afgelopen decennia. Een aanzienlijk

aantal van de karakteristieke en zeldzame soorten is zelfs alleen aangetroffen in

dit soort relict-wateren, zoals veenputjes in het Korenburgerveen, greppels van de

boekweitbrandcultuur in het Meerstalblok en hoogveentjes in Dwingeloo, en niet

in (grootschalig) vernatte situaties (tabel 2). Karakteristieke diersoorten komen

voor in zowel veenputten waar drijftilvorming plaatsvindt, als putten waar veen-

mos alleen ondergedoken aanwezig is of waar geen veenmosgroei optreedt. Ook

relict-wateren die wat vegetatie betreft niet erg waardevol lijken, blijken (relict-)

populaties van relatief veel karakteristieke en (zeer) zeldzame soorten te kunnen

herbergen (Tomassen et al., 2002; Van Duinen et al., 2003a).

Na vernatting vindt in de loop van jaren wel een significante toename van het

aantal zeldzame soorten plaats. Ook het aantal karakteristieke hoogveensoorten

vertoont een stijgende trend, maar die is niet significant en de toename verloopt

in elk geval niet erg snel (figuur 8). Tot nu toe gaat het om een beperkt aantal

soorten en hebben vernattingsmaatregelen nog niet geleid tot herstel van een

compleet soortenspectrum van de hoogveenfauna. In het ordinatiediagram

(figuur 9) zijn de wateren die door vernatting zijn gecreëerd veel dichter bij elkaar

geplot dan de relict-wateren. Dit betekent dat de soortensamenstelling in de ver-

schillende ‘herstel’-wateren onderling sterk overeenkomt en dat de variatie in

soortensamenstelling tussen de relict-wateren aanmerkelijk groter is. Hoewel het

Tabel 2. 

Cumulatieve aantallen soor-

ten en karakteristieke hoog-

veensoorten van water-

macrofauna in relict-wateren

en wateren die door vernat-

tingsmaatregelen zijn

gecreëerd in Nederlandse

hoogveenrestanten.
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Aantal soorten Karakteristieke soorten Monsterpunten

Relict-wateren 133 34 20

Vernatting 100 24 27

Totaal 149 36 47



aantal soorten per monsterpunt niet verschilt tussen relict- en ‘herstel’-wateren,

zorgt de grotere variatie in soortensamenstelling voor de veel hogere cumulatie-

ve soortenrijkdom en het hogere aantal karakteristieke soorten in de relict-wate-

ren (tabel 2). Momenteel is een vrij groot aantal karakteristieke en zeldzame soor-

ten nog afhankelijk van relict-wateren voor hun overleving in hoogveenrestanten.

In het hoogveenherstel is het behoud van dergelijke relict-wateren dan ook van

groot belang (Tomassen et al., 2002; Van Duinen et al., 2003a).

Vernattingsmaatregelen ten behoeve van hoogveenherstel zijn genomen in ver-

schillende uitgangssituaties; zowel grootschalig verveende terreinen als situaties

met oude veenputten. Zoals gezegd, blijkt uit figuur 9 dat de soortensamenstel-

ling van alle wateren die door herstelmaatregelen zijn ontstaan sterk overeen-

komt. Het kan als honderd procent winst beschouwd worden wanneer karakte-

ristieke soorten zich na vernatting vestigen in grootschalig verveende terreinen,

zoals het Amsterdamseveld en Schoonebeekerveld in het Bargerveen, waar voor

vernatting zeer waarschijnlijk geen zeldzame, karakteristieke soorten voorkwa-

men. Echter, wanneer de uitgangssituatie voor het nemen van herstelmaatrege-

len een relict-situatie betreft, is niet zonder meer sprake van winst. Een groot-

schalige uitvoering van vernattingsmaatregelen kan dan sterk uniformerend wer-

ken. Wanneer herstelmaatregelen (met name inundatie) uitgevoerd worden in

een relict-situatie, kan verwacht worden dat de aanwezige faunasamenstelling

zal veranderen in een soortensamenstelling die sterk overeenkomt met de samen-

stelling van alle andere ‘herstel’-wateren. Een deel van de karakteristieke en zeld-

zame soorten, die in de uitgangssituatie nog aanwezig waren, kan dan verdwij-

nen, doordat hun biotoop plotseling verandert en voor een aantal van deze soor-

ten -al dan niet tijdelijk- ongeschikt raakt. Voor veel soorten verloopt (her)koloni-

satie zeer moeizaam of treedt niet op, zeker in de huidige situatie, waarin even-

tuele bronpopulaties vaak op grote afstand liggen (Tomassen et al., 2002; Van

Duinen et al., 2003a).

Figuur 8. 

Relatie tussen aantallen a)

karakteristieke soorten en b)

min of meer zeldzame soor-

ten en het aantal jaren na

vernatting (n=27). Het sterre-

tje geeft een significante

correlatie aan (P<0,05).
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Relatie tussen vegetatie en fauna?

Vaak wordt aangenomen dat in een waardevolle, karakteristieke vegetatie ook een

waardevolle, karakteristieke fauna voorkomt en dat faunaherstel na verloop van

tijd volgt op vegetatieherstel. In het onderzoek in de hoogveenrestanten is voor

elk van de bemonsterde wateren een vegetatiescore bepaald aan de hand van de

in en om het water groeiende plantensoorten en de mate waarin deze waardevol

zijn vanuit het oogpunt van hoogveenherstel; hoe hoger de vegetatiescore, hoe

meer de vegetatie overeenkomt met een karakteristieke bult-slenkvegetatie. Voor

de 27 ‘herstel’-wateren correleren de aantallen karakteristieke diersoorten en de

vegetatiescore nauwelijks (figuur 10). Compartimenten, waarin een drijftil met

bultvormende veenmossen tot ontwikkeling is gekomen, herbergen niet meer

karakteristieke soorten dan compartimenten, waarin niet meer dan wat submers

Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) groeit. Voor de 20 relict-wateren is wel

een significante correlatie gevonden tussen het aantal karakteristieke soorten en

de vegetatiescore. De vegetatie van de wateren waar de hoogste aantallen karak-

teristieke soorten zijn gevonden, was echter niet altijd bijzonder waardevol. In drie

veenputten in het Korenburgerveen, waar de vegetatie uit voornamelijk Berk,

Pijpenstrootje, Waterveenmos en wat Veenpluis bestaat, zijn meer dan tien karak-

teristieke diersoorten gevonden. Eén daarvan is de zeer zeldzame dansmug

Lasiodiamesa gracilis. In intacte hoogveensystemen in Estland en Finland zijn de

larven van Lasiodiamesa spec. aangetroffen in overgangsvenen en laggs. De soort

Figuur 9. 

Correspondentie-analyseplot

van monsterpunten op basis

van de aan- en afwezigheid

van macrofaunasoorten in

47 Nederlandse monster-

punten. Significante omge-

vingsvariabelen zijn aange-

geven als lijnen.
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was in West-Europa verder alleen bekend van Zuid-Zweden, Zweeds Lapland en

Polen (Brundin, 1966). Zeer waarschijnlijk hebben we in het Korenburgerveen (en

ook Wooldse Veen) te maken met een relict-populatie (Verberk et al., 2003). Op

deze locatie in het Korenburgerveen is ook de langpootmug Prionocera pubescens

aangetroffen; eveneens een zeldzaamheid in Nederland. Er kan dus niet zomaar

vanuit gegaan worden dat de kwaliteit van de vegetatie de kwaliteit van de fauna

weerspiegelt (Tomassen et al., 2002; Van Duinen et al., 2003a).

Vernatting van hoogveenrestanten: “bezint eer ge begint”

De verschillen in soortensamenstelling tussen de ‘herstel’- en relict-wateren kon-

den slechts voor een deel verklaard worden met de gemeten fysische en chemi-

sche variabelen (afmetingen, oppervlakte- en bodemwaterkwaliteit). In tegen-

stelling tot de ‘herstel’-wateren zijn de relict-wateren altijd relatief klein en al

lange tijd niet of nauwelijks aan veranderingen in dynamiek onderhevig geweest.

Vermoedelijk speelt substraatkwaliteit (witveen) en decompositie een rol, met

name voor de detrivore fauna (Tomassen et al., 2002; Van Duinen et al., 2003a).

Ook droogval kan een sturende factor zijn in de soortensamenstelling (Van

Duinen et al., 2004b). De huidige faunasamenstelling in de hoogveenrestanten

wordt echter niet alleen bepaald door de huidige eigenschappen van de wateren

(op standplaatsniveau). Ook de voorgeschiedenis (kleinschalig gebruik of groot-

schalige vervening en de uitvoering van herstelmaatregelen) speelt een belang-

rijke rol, met name voor het voorkomen van (relict-)populaties van karakteristie-

ke soorten.

Vernatting van verdroogde hoogveenrestanten is niet per definitie gunstig voor

het behoud en herstel van de hoogveenvegetatie en -fauna. In het geval van groot-

Figuur 10. 

Relatie tussen de aantallen

karakteristieke soorten en de

Vegetatiescore voor de 20

relict-wateren (onderbroken

trendlijnen en dichte vier-

kanten) en 27 herstel-wate-

ren (niet onderbroken trend-

lijnen en open cirkels).
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schalig verveende restanten, waar geen zeldzame en karakteristieke soorten voor-

komen, kunnen zonder meer die maatregelen genomen worden die het meeste

perspectief bieden voor de ontwikkeling van veenvormende vegetaties (zie

Smolders et al., 2004). Echter, wanneer (relict-)populaties van zeldzame en karak-

teristieke soorten in het hoogveenrestant aanwezig zijn, is behoud van deze pop-

ulaties van groot belang. Voor deze soorten is de kans op herkolonisatie vrijwel

nihil. Om richtlijnen te kunnen geven hoe herstelmaatregelen in deze restanten

het beste uitgevoerd kunnen worden, zodat populaties van met name karakteris-

tieke en zeldzame soorten tijdens de uitvoering behouden blijven en zich vervol-

gens ook kunnen gaan uitbreiden, wordt in het kader van de tweede fase van het

OBN-Hoogveenonderzoek verder onderzoek gedaan naar de factoren die bepa-

lend zijn voor het voorkomen van deze soorten.

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek aan zowel vegetatie als water-

macrofauna, wordt aanbevolen voorafgaand aan de uitvoering van (vernat-

tings)maatregelen een vooronderzoek uit te voeren naar de uitgangssituatie (zie

ook Smolders et al., 2004). Landschap Overijssel laat momenteel in het kader van

OBN vooronderzoek uitvoeren voor herstelbeheer in het sterk aangetaste hoog-

veenrestant Wierdense Veld. Uit dit vooronderzoek blijkt dat ook in dit terrein nog

een aanzienlijk aantal voor hoogvenen karakteristieke watermacrofaunasoorten

voorkomt (Van Duinen et al., 2004b). Op basis van de huidige kennis en gegevens

over de bestaande locale en regionale hydrologische situatie, eigenschappen van

het restveen, vegetatiesamenstelling en de verspreiding van zeldzame en karakte-

ristieke macrofaunasoorten in het terrein wordt een herstelstrategie ontwikkeld,

die het meeste perspectief biedt voor het behoud en herstel van populaties van

zeldzame en karakteristieke planten- en diersoorten.

Conclusies Hoogvenen

• Als gevolg van de toename van de nutriëntenrijkdom in Nederlandse hoog-

veenrestanten wordt de watermacrofauna gedomineerd door soorten die in 

intacte hoogvenen beperkt zijn tot wateren met een hogere beschikbaarheid 

van nutriënten. 

• In de Nederlandse hoogveenrestanten komen nog wel karakteristieke hoog-

veensoorten voor, maar soorten die in intacte hoogvenen beperkt zijn tot de

zeer voedselarme hoogveenwateren zijn sterk achteruit gegaan.

• In wateren die overblijfselen zijn van het vroegere kleinschalige gebruik van

hoogvenen, zoals veenputten, komen meer karakteristieke hoogveensoorten

en zeldzame soorten voor dan in de hoogveenwateren die door vernattings-

maatregelen zijn gecreëerd. Een aantal karakteristieke en zeldzame soorten 

zijn op dit moment afhankelijk van dergelijke relict-wateren voor hun over-

leving in hoogveenrestanten.
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• Ook relict-wateren die wat vegetatie betreft niet erg waardevol lijken, blijken

(relict-) populaties van relatief veel karakteristieke en (zeer) zeldzame soor-

ten te herbergen.

• Voor het behoud van karakteristieke hoogveensoorten is het van belang

relict-wateren, waarin nog populaties van deze soorten aanwezig zijn, te

behouden.

• Het vaststellen van de soortensamenstelling voorafgaand aan de uitvoering

van maatregelen en vervolgmonitoring is van belang voor de keuze van een 

juiste fasering van maatregelen in ruimte en tijd.

• Voor het behoud en herstel van de faunadiversiteit van hoogveensystemen

is behoud en herstel van diversiteit in watertypen noodzakelijk.

Aantasting en herstelbeheer in de duinen

Veranderingen in de duinen

In de ‘blonde duinen’ is open, stuivend zand nauwelijks meer aanwezig. De kust-

duinen zijn begroeid geraakt met een dichte vegetatie van hoge grassen en zeg-

gen en struweel is toegenomen (Ehrenburg et al., 1988; Appelman et al., 1990).

Lage vegetaties, die gekenmerkt werden door Buntgras, kleine kruiden en korst-

mossen, worden overwoekerd door het mos Grijs kronkelsteeltje (Campylopus

introflexus). Soortenrijke natte en vochtige duinvalleien zijn verdroogd of ver-

ruigd. Deze veranderingen van het duinlandschap hangen samen met verhoogde

depositie van atmosferische stikstof, verzuring en verdroging (zie o.a. Kooijman

et al., 2004). Hier komt bij dat het vroegere - veelal agrarisch - gebruik van de dui-

nen is beëindigd en dat de graas- en graafactviteiten van konijnen de laatste halve

eeuw zijn afgenomen nadat de konijnenpopulaties zijn ingestort als gevolg van

de ziekten myxomatose en VHS. Het effect is verdichting van de vegetatie, een

dikkere laag organisch materiaal, een snelle vastlegging van open zand en een

versnelde successie van de vegetatie. Dit alles in tegenstelling tot niet aangetas-

te duinen, waar door de lage nutriëntenbeschikbaarheid de eerste successiesta-

dia met open, lage vegetatie lang blijven bestaan, zodat zand veel minder snel

wordt vastgelegd.

Uit het overzicht van de effecten van aantastingen en herstelmaatregelen op de

fauna van de duinen, dat in het kader van de ‘inhaalslag OBN-Fauna’ door Van

Turnhout et al. (2003) op basis van literatuur en ‘expert judgement’ is gemaakt,

blijkt dat weinig concrete informatie aanwezig is over veranderingen in de fauna

en de mechanismen die daarbij van belang zijn. Wel is redelijk bekend welke dier-

soorten thuishoren in de kustduinen (zie bijvoorbeeld het themanummer ‘insecten

in de duinen’ van het tijdschrift Duin, december 2001) en, hoewel zeer slecht gedo-
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cumenteerd, is het duidelijk dat met name grote insecten en kleine gewervelden

de afgelopen decennia in de duinen sterk zijn afgenomen. Een aanwijzing voor

deze afname is het uit de duinen verdwijnen van vogelsoorten die van deze prooi-

dieren afhankelijk zijn, zoals Griel (Burhinus oedicnemus), Nachtzwaluw

(Caprimulgus europaeus), Grauwe kiekendief (Circus pygargus) en Grauwe klau-

wier (Lanius collurio). Uit onderzoek naar de achteruitgang van de Grauwe klau-

wier is heel duidelijk naar voren gekomen dat de hoofdoorzaak gezocht moet wor-

den in de achteruitgang van grote insecten, zowel in aantal soorten als in dicht-

heid. Succesvolle broedparen van de Grauwe klauwier blijken een goede graad-

meter te zijn voor een hoge insectendiversiteit in een terrein (zie het kader

‘Grauwe klauwier als graadmeter’). Vergelijkend voedselecologisch onderzoek aan

de Grauwe klauwier in aangetaste en meer intacte systemen blijkt een goed hand-

vat te bieden voor het opsporen van veranderingen in de entomofauna (Esselink

et al., 1998; Nijssen et al., 2001b; Beusink et al., 2003).

De verruiging van de duinen leidt tot afname van open zand, een vochtiger kli-

maat op de bodem en buffering van bodemtemperaturen. Dit vertraagt waar-

schijnlijk de ontwikkeling van veel diersoorten die hun larvaal stadium in de

bodem hebben, waardoor met name warmteminnende soorten problemen zullen

ondervinden. Volgroeide larven komen mogelijk niet door het opgehoopte orga-

nisch materiaal heen en eieren kunnen nauwelijks meer in open zand worden

afgezet. Het verdwijnen van grote dichtheden waardplanten leidt tot problemen

voor gespecialiseerde herbivoren, zoals monofage rupsen. Bloembezoekende

insecten, zoals bijen en zweefvliegen, worden eveneens getroffen door het ver-

dwijnen van kruiden. Ook generalistische herbivoren als sprinkhanen kunnen ‘in

de knel’ komen, doordat zij voor hun thermoregulatie afhankelijk zijn van de aan-

wezigheid van zowel open plekken als dichtere vegetatie (Lensink, 1963; Van

Turnhout et al., 2003).

Grauwe klauwier als graadmeter voor insectendiversiteit

In de eerste helft van de

vorige eeuw was de Grau-

we klauwier een algemene

broedvogel in heel Neder-

land. Sindsdien is de popu-

latie sterk afgenomen, ook

in natuurterreinen. Voed-

sel blijkt de sleutelfactor te

zijn voor een hoog broed-
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succes en daarmee voor de populatieontwikkeling van de klauwier. Een divers

spectrum van grote ongewervelden is nodig om gedurende de hele dag en het

hele seizoen over voldoende voedsel te beschikken om jongen groot te bren-

gen. Het verdwijnen van prooisoorten uit een terrein heeft tot gevolg dat de

klauwieren het steeds moeilijker krijgen bij het grootbrengen van hun jongen

en tenslotte uit een terrein verdwijnen (Esselink et al., 1994; Lemaire et al.,

1996; Hustings & Esselink, 1999; Kuper et al., 2000; Nijssen et al., 2001b;

Beusink et al., 2003).

De Nederlandse duinen vormden tot in de jaren ’50 een bolwerk van de

Grauwe klauwier. Sindsdien is de duinpopulatie sterk afgenomen, eerst in de

vastelandsduinen en vanaf het begin van de jaren ’80 ook op de waddenei-

landen. In 1997 en 1998 vond het laatste broedgeval plaats in een binnen-

duinrand op Ameland. De voedselecologie van de broedparen op Ameland in

’97 en ’98 is vergeleken met die van vroegere broedgevallen op Ameland en

Terschelling en met die van groeiende en stabiele klauwierpopulaties in de

duinen bij Skagen (Denemarken), het Bargerveen en Duitsland (Kuper et al.,

2000; Nijssen et al., 2001b; Beusink et al., 2003). Uitvliegsucces van de laatste

paren op Ameland was laag (gemiddeld 2 vliegvlugge jongen) in vergelijking

met andere gebieden (3-4 vliegvlugge jongen). Dit suggereert een limiterend

voedselaanbod. De gemiddelde prooigrootte in het dieet van zowel adulten

als nestjongen van de laatste broedparen op Ameland bleek kleiner in verge-

lijking met de andere gebieden en hetzelfde gebied eind jaren ‘80 (figuur 11).

Ook het prooiaanbod uitgedrukt in aantal soorten, aantal individuen en bio-

massa bleek op Ameland kleiner dan in het Bargerveen, waar de populatie

Grauwe klauwieren spectaculair gegroeid is na vernattingsmaatregelen

(Esselink et al., 1995). Verruiging van de duinen leidt tot het verdwijnen van

de oorspronkelijke variatie in de vegetatie en de oorspronkelijke microklima-

tologische omstandigheden. Hierdoor is het aanbod aan grote insecten sterk

afgenomen.

Tabel 3. Aandeel van kevers in het aantal prooien, aangetroffen in braakballen van

Grauwe klauwieren op Ameland in 1989 en 1997 en ’98 en in de duinen bij Skagen

(Denemarken) in 2001 en ’02 (Beusink et al., 2003).

Ameland ’89 Ameland ’97-’98 Skagen ’01-’02

Kevers totaal 79,0 34,5 49,9

Bladsprietkevers 49,5 3,9 35,3

Kniptorren 11,5 7,9 2,1

Loopkevers 5,5 7,9 4,9

Overige kevers 12,5 14,9 7,5
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Het vergelijkend voedselecologisch onderzoek aan de Grauwe klauwier

brengt veranderingen in de entomofauna, als gevolg van aantastingen en her-

stelmaatregelen, aan het licht, die anders mogelijk niet opgemerkt zouden

worden. Zo bleken in vergelijking met andere gebieden de laatste Ameland-

klauwieren relatief weinig kevers te eten (tabel 3). In 1989 bestond het dieet

van adulten voor bijna 50% uit Bladsprietkevers (Scarabeidae), in 1997-98 was

dat slechts 4%. In de duinen bij Skagen vormen Bladsprietkevers nog steeds

een belangrijk deel van het dieet. Het aanbod aan Bladsprietkevers, zoals

Meikever (Melolontha hippocastani), Kleine junikever (Anomala dubia), en

Juli- of Duinkever (Polyphylla fullo), is tegenwoordig laag op Ameland en in de

rest van de Nederlandse duinen. Wanneer wordt nagedacht over de mogelij-

ke oorzaken valt op dat alle  larven  van deze kevers leven van graswortels, in

de duinen voornamelijk Helm. Uit een verkennend onderzoek komt naar

voren dat één van de meest voor de hand liggende verklaringen voor de ach-

teruitgang van deze kevers is dat door gebrek aan verstuiving te weinig vita-

le, voedselrijke graswortels aanwezig zijn voor een grote bladsprietkeverpop-

ulatie. In Skagen blijken de meeste Kleine junikevers zich inderdaad in de zeer

dynamische Helmzone massaal voort te planten. Verstuiving blijkt niet alleen

belangrijk als landschapsvormend proces, maar vormt blijkbaar ook een

motor voor een deel van de faunistische rijkdom in intacte duinen. Andere

diersoorten die in de duinen bij Skagen een groot aandeel in het dieet hebben

en in Nederlandse duinterreinen sterk in aantal achteruit zijn gegaan of zelfs

zijn verdwenen, zijn de Wrattenbijter (Decticus verrucivorus) en Zandhagedis

(Lacerta agilis). Verder onderzoek naar deze en andere belangrijke diersoor-

ten in het voedselweb van de Grauwe klauwier kunnen meer causale verban-

den aan het licht brengen die nodig zijn om te begrijpen op welke sleutelfac-

toren het beheer in de Nederlandse duingebieden gericht moet worden.

Figuur 11. Aandeel van prooidieren van verschillende lengteklassen in de braakballen

van Grauwe klauwieren in verschillende duingebieden.
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Effecten van verruiging en begrazing

In droge duinen zijn de belangrijkste knelpunten voor veel droogte- en warmte-

minnende dieren waarschijnlijk de afname van de oppervlakte kaal zand en de

nivellering van de verschillen in microklimaat door verruiging van de vegetatie.

Het microklimaat is van extreem (overdag zeer warm, ‘s nachts koel, continu

droog) veranderd in gebufferd (continu koel en vochtig). In duinen en andere ter-

reintypen wordt begrazing veel toegepast om schrale, open vegetaties in stand te

houden of te herstellen, ruige grasvegetaties en opslag terug te dringen en om

variatie in horizontale en verticale vegetatiestructuur te laten ontstaan. Van

Wingerden et al. (1997) geven een overzicht van studies naar de invloed van

begrazing op fauna, zowel in voedselrijke als voedselarme systemen.

Uitvoeringsaspecten als type grazer, veedichtheid, graasperiode en terreintype zijn

sterk bepalend voor de resultaten. Echter, doordat in veel studies deze aspecten

niet expliciet worden vermeld, zijn duidelijke conclusies nauwelijks te trekken.

Over de effecten van begrazing op de fauna zijn weinig betrouwbare onderzoeks-

resultaten beschikbaar en lange-termijn-studies ontbreken geheel (Van Turnhout

et al., 2003; Stuijfzand et al., 2004).

Uit een vergelijking van de loopkeversamenstelling van 15 duingraslanden op

Ameland en Terschelling bleek dat verruiging leidt tot een toename van eurytope

soorten (soorten die weinig kieskeurig zijn ten aanzien van het biotoop).

Verruiging met Duinriet (Calamagrostis epigejos) en in mindere mate met Helm

(Ammophila arenaria) brengt een sterke verschuiving teweeg in de verhouding

tussen droogte- en vochtminnende loopkeversoorten (figuur 12). Verder bleek

dat begrazing van verruigde duingraslanden met Soay-schapen wel zorgt voor

een sterke afname van hoge grassen, maar dat dit de graslanden nog niet

geschikt maakt voor de karakteristieke loopkeverfauna. In vergelijking met de

loopkeverfauna van de meest intacte onbegraasde duingraslanden bleek met

name het aandeel van de meest droogte- en warmteminnende loopkeversoorten

gering. Mogelijk ligt de oorzaak in een verschillende vegetatiestructuur. Wanneer

gras wordt begraasd, heeft het de neiging om vlak boven de bodem knopen te

vormen en te vertakken. Begraasde graslanden hebben daarom vaak een zeer

lage, maar dichte vegetatiestructuur. Deze vegetatie kent waarschijnlijk een min-

der extreme wisseling in het microklimaat dan de van oorsprong lage en ijle vege-

tatie van intacte duingraslanden. Naast de nivellering van de variatie in microkli-

maat kunnen ook herkolonisatieproblemen een rol spelen. De meeste warmte-

minnende loopkeversoorten zijn vleugelloos en daarom weinig mobiel. Wanneer

deze soorten door verruiging uit een gebied zijn verdwenen, zullen ze na herstel

van de habitat slechts zeer moeilijk het terrein kunnen herkoloniseren. Deze twee

problemen impliceren dat, wanneer relict-populaties van droogteminnende loop-

keversoorten in een terrein aanwezig zijn, uiterst voorzichtig moet worden omge-

gaan met het instellen van begrazing. Immers, een andere vegetatiestructuur met
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een ongunstig microklimaat als gevolg van begrazing kan alsnog leiden tot het

verdwijnen van de restpopulatie (Nijssen et al., 2001a en 2001b).

Begrazing met schapen lijkt dus niet bij te dragen aan het herstel van de extreme

microklimatologische variatie van open, droge duinen, waar warmteminnende

soorten van afhankelijk zijn. In het kader van herstelbeheer kan een intensievere

begrazing en het inzetten van andere grazers een optie zijn. Of het gewenste

Figuur 12. 

Aandeel van groepen loop-

keversoorten in verschillen-

de duingraslanden op

Ameland en Terschelling

(bron: Nijssen et al., 2001a).
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resultaat daarmee bereikt zal worden, is nog de vraag. Het brengt echter wel

meer directe schade met zich mee door vertrapping van bodembewoners, zoals

graafwespen, zandbijen en mierenleeuwen (Boer, 1999; Struijk, 1996), en versto-

ring van grond-broedende vogelsoorten (Hustings, 1996). Grazers eten bij voor-

keur veel kruiden, wat negatieve gevolgen kan hebben voor insecten die de toch

al schaars geworden kruiden als waardplant of nectarbron gebruiken. Verder zul-

len bij intensieve begrazing vrijwel alle ruige vegetatiestructuren verdwijnen

(figuur 13), wat voor veel diersoorten zeer ongunstig is. Dit geldt bijvoorbeeld

voor spinnen, die jagen en paren in korte vegetatie en beschutting zoeken in

ruige vegetatie (Bonte et al., 2000). Om een positief

resultaat te bereiken, zou wisselbegrazing ingezet

kunnen worden in kleinere uitgerasterde delen van

het terrein die na elkaar, en dus niet tegelijk, in inten-

sieve begrazing worden genomen. In terreinen met

een vast raster biedt wellicht het gedurende bepaalde

tijd uitrasteren van bepaalde delen met behulp van

een verplaatsbaar raster een mogelijkheid de gewens-

te structuurvariatie te behouden of tot stand te bren-

gen. Met zo’n aanpak zou de schaal, waarop directe

negatieve effecten optreden, beperkt kunnen blijven,

blijft herkolonisatie van diersoorten vanuit niet begraasde delen mogelijk en zou

variatie in vegetatiestructuur kunnen ontwikkelen. Uit monitoring van experi-

menten met zo’n aanpak moet blijken of daadwerkelijk positieve resultaten voor

vegetatie en fauna te behalen zijn. Het herstellen van dynamiek (erosie en ver-

stuiving) heeft waarschijnlijk een positief effect op abiotiek, vegetatie (Kooijman

et al., 2004) én fauna, maar over de effecten van deze ingreep is nog weinig

bekend.

Effecten van maaien van kruidenrijke graslanden

Door de vergrassing is de kruidenrijkdom van duingraslanden sterk verminderd

(zie ook Kooijman et al., 2004). Voor bloembezoekende insecten, rupsen en ande-

re diersoorten die voor hun voeding van kruiden afhankelijk zijn, vormt dit uiter-

aard een knelpunt. Kruidenrijke graslanden zijn dan ook voor veel diersoorten

een belangrijk onderdeel van het duinsysteem. Om deze graslanden kruidenrijk

te houden, wordt veelal maaibeheer toegepast. Maaien is, in tegenstelling tot

begrazing, een maatregel die plotseling ingrijpt in vegetatiestructuren en uiter-

aard ook in het aanbod van kruiden en hun bloemen. Voor de fauna is daarom

het tijdstip en de fasering van uitvoering van groot belang. Voor het behoud en

herstel van een grote diversiteit aan rupsen die van kruiden leven en bloembe-

zoekende insecten is het van belang dat gedurende het hele seizoen voldoende

voedsel beschikbaar is. Aangezien kruidenrijke graslanden vaak geïsoleerd liggen

in een relatief bloemenarm landschap, verdwijnt het (lokale) voedselaanbod voor

Figuur 13. 

Intensieve begrazing heeft

bijna per definitie een nega-

tieve invloed op de fauna

door onder andere verdwij-

nen van structuurvariatie,

terwijl open vegetaties met

een droog en warm microkli-

maat niet hersteld worden

(foto Marijn Nijssen).
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deze insecten in één keer, wanneer een perceel in één keer volledig gemaaid

wordt. 

De effecten van het plotseling verdwijnen van het bloemaanbod worden duidelijk

geïllustreerd aan de hand van tellingen van vlinders, hommels en zweefvliegen op

een hooiland in de binnenduinrand op Ameland. In 1998 werd het hele hooiland,

inclusief monitoringsroute gemaaid, waarna zowel alle bloeiende planten als alle

bloembezoekende insecten verdwenen (figuur 14b). In 1997 werd de monitorings-

route bij het maaien gespaard, waardoor een bloemenrijke strook bleef bestaan.

Hoewel het totale bloemaanbod in de monitoringsroute al aan het afnemen was,

vertoonden met name zweefvliegen en hommels een sterke dichtheidspiek direct

na het maaien van de vegetatie buiten de route (figuur 14a). Het niet gemaaide

deel van de vegetatie bleek voor deze soortgroepen een refugium te vormen in het

verder bloemenarme duinlandschap (Nijssen et al., 2001b). 

Figuur 14. 

Dichtheden van bloemen en

bloembezoekende insecten

van begin juli tot half sep-

tember in een hooiland op

Ameland in a) 1997 en b)

1998. Maaien vond plaats

tussen 11 en 18 augustus

(Nijssen et al., 2001b).
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Gefaseerd maaien is een mogelijkheid om een continue aan-

bod van bloemen te bieden. Het laten staan van een deel van

de vegetatie voorkomt of vermindert bovendien negatieve

effecten op dieren die zich in de vegetatie ophouden, zoals

rupsen, spinnen, kevers, mieren en muizen. Experimenten in

graslanden lijken uit te wijzen dat veel diergroepen, zoals

mieren, kortschildkevers, snuitkevers, spiegelkevers en hooi-

wagens, positief reageren op gefaseerd maaibeheer (Wallis

de Vries & Knotters, 2000). Overigens moet worden opge-

merkt dat gefaseerd maaibeheer vooral zinvol is als het tota-

le oppervlak groot genoeg is. Met name voor soorten die

gespecialiseerd zijn op bepaalde plantensoorten is het van belang dat de niet

gemaaide oppervlakte zodanig groot is, dat het overblijvende kruidenaanbod een

levensvatbare populatie van deze insecten van voedsel kan voorzien (Peeters et al.,

2001).

Om te voorkomen dat maaimachines in het terrein diepe sporen nalaten, worden

machines met een groot bandoppervlak gebruikt. Deze machines hebben echter

als groot nadeel dat vlinderrupsen en andere dieren die zich in de vegetatie en op

de bodem ophouden op grote schaal worden platgedrukt (figuur 15).

Mierensoorten die een nestkoepel bouwen, ondervinden nadeel, doordat de nest-

koepel geëgaliseerd wordt.

Conclusies Duinen

• Grote insecten en kleine gewervelden zijn de afgelopen decennia in de kust-

duinen sterk afgenomen. Hiermee kan ook het uitsterven van vogelsoorten

als Nachtzwaluw, Grauwe kiekendief en Grauwe klauwier in de kustduinen

worden verklaard.

• Verzuring, vermesting en verdroging leiden voor de duinfauna tot:

- afname van voedsel door het verdwijnen van kruidachtige planten,

- buffering van extreme variatie in microklimaat door verruiging van de 

vegetatie en

- verdwijnen van nest- en eiafzetplaatsen door de vorming van een dichte 

humus- en strooisellaag

• Begrazen en maaien van verruigde duingraslanden leiden niet tot een situ-

atie die vergelijkbaar is met intacte duingraslanden. De meest kritische dier-

soorten van droge duinen worden door deze maatregelen dan ook nau-

welijks gefaciliteerd.

• Veel soorten (met name van droge duinen) hebben een zeer gering disper-

sievermogen, waardoor de kans op herkolonisatie na uitvoering van maatre

gelen klein is. Bij de uitvoering van maatregelen dienen daarom te allen tijde

Figuur 15. 

Maaimachines met een

groot bandoppervlak hebben

als groot nadeel dat mieren-

hopen, vlinderrupsen en

andere dieren die zich in de

vegetatie en op de bodem

ophouden op grote schaal

worden platgedrukt (foto

Hans Esselink).
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relictpopulaties van karakteristieke duinsoorten gespaard te blijven.

• Het herstellen van dynamiek (erosie en verstuiving) heeft waarschijnlijk een

positief effect op abiotiek, vegetatie én fauna, maar over de effecten van

deze ingreep is nog weinig bekend.

• Er bestaat een kennislacune over de effecten en mechanismen van aantas-

tingen en herstelmaatregelen op de fauna van de duinen.

Conclusies en aanbevelingen

Herstelbeheer noodzakelijk

Duidelijk is dat aantastingen (verzuring, vermesting en verdroging) negatieve

gevolgen hebben voor de flora- en faunadiversiteit en dat actief herstelbeheer

noodzakelijk is om de karakteristieke planten- en diersoorten in de verschillende

landschapstypen te behouden. Immers, voor het behoud van kruidenrijke gras-

landen is maaibeheer nodig en zonder maatregelen zullen soorten die open

bodems of ijle vegetaties nodig hebben verder in aantal afnemen en verandert

bijvoorbeeld heide in bos. Uit het in dit hoofdstuk beschreven onderzoek naar de

effecten van het opschonen van vennen blijkt dat deze herstelmaatregel kan bij-

dragen aan het behoud van karakteristieke diersoorten. Herstelmaatregelen kun-

nen echter ongewenst ook negatieve gevolgen hebben. Veel fauna-deskundigen

geven aan dat niet alleen verzuring, vermesting en verdroging oorzaken zijn voor

de achteruitgang van veel karakteristieke diersoorten, maar dat ook een beheer,

dat alleen gericht is op de vegetatie en de sturende abiotische factoren en pro-

cessen, een oorzaak kan zijn (Van Turnhout et al., 2003; Stuijfzand et al., 2004).

Dit probleem komt ook naar voren in het beschreven onderzoek naar vernatting

van hoogveenrestanten (Tomassen et al., 2002). De grootschaligheid, intensiteit

en snelheid waarmee maatregelen werden uitgevoerd, blijken nadelige gevolgen

te hebben voor diverse diergroepen (Van Turnhout et al., 2003; Stuijfzand et al.,

2004). Aanpassing van de wijze van uitvoering van diverse maatregelen kan nega-

tieve effecten voorkomen en een positieve bijdrage leveren aan het behoud en

herstel van zowel flora als fauna.

Behoud van relict-populaties

Uit het beschreven onderzoek in vennen, hoogvenen en duinen blijkt dat in sterk

aangetaste situaties nog soorten kunnen voorkomen die zeldzaam zijn en karak-

teristiek voor het oorspronkelijke en weer te herstellen landschapstype. Wanneer

herstelbeheer of (intensief) regulier beheer op grote schaal wordt uitgevoerd,

bestaat het risico dat nog aanwezige populaties van deze soorten verdwijnen, ter-

wijl deze juist als bronpopulatie zouden kunnen fungeren na de uitvoering van de

herstelmaatregelen. Omdat veel karakteristieke diersoorten een beperkt ver-
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spreidingsvermogen hebben en populaties van zeldzame en karakteristieke soor-

ten erg versnipperd kunnen zijn, is het behoud van bestaande populaties van

deze soorten van groot belang. Om vast te stellen of in een te behandelen terrein

nog zeldzame en karakteristieke soorten voorkomen, is het vastleggen van de uit-

gangssituatie voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen nodig. Hierbij gaat

het met name om diergroepen, waarvan verwacht mag worden dat ze vrij direct

zullen reageren op de veranderingen als gevolg van de maatregelen. Naar aan-

leiding van de uitkomsten van het vooronderzoek kan de schaal en wijze van uit-

voering van de herstelmaatregelen indien nodig aangepast worden. Voor het

behoud van bestaande populaties kan het van groot belang zijn herstelbeheer

gefaseerd in tijd en ruimte uit te voeren. Om de vraag te beantwoorden welke

maatregelen of fasering nodig zijn om deze populaties te behouden en zo moge-

lijk te versterken, is het nodig vast te stellen om welke soorten het gaat, hoe deze

soorten over het terrein verspreid zijn, wat de eigenschappen zijn van de locaties

waar zij voorkomen en welke eisen de diersoorten stellen aan hun leefomgeving.

Door een adequate monitoring van de effecten van de maatregelen moet vervol-

gens de vinger aan pols gehouden worden. Fasering van maatregelen en de

schaal waarop ingrepen plaatsvinden, kan dan mede afgestemd worden op ont-

wikkelingen van vegetatie en fauna. Nadat is vastgesteld dat belangrijke soorten

zich in andere terreindelen gevestigd hebben als effect van herstelmaatregelen,

kan overwogen worden ook maatregelen te nemen in een deel van het terrein

waar nog relictpopulaties voorkomen. Om het gevoerde beheer te kunnen evalu-

eren is het vastleggen van de uitgangssituatie noodzakelijk.

Schaal en intensiteit van herstelmaatregelen

De toepassing van maatregelen in tijd en ruimte behoeft een nauwkeurige

afstemming op eigenschappen van het terrein en de aanwezige en gewenste dier-

soorten. Om te komen tot een, op basis van de huidige kennis, optimale fasering

van herstel- en regulier beheer in tijd en ruimte is het van belang er in de lange-

re-termijn-planning van maatregelen expliciet voor te zorgen dat verschillende

stadia van vegetatieontwikkeling en structuurvariatie in een relatief kleinschalig

mozaïek aanwezig zijn. In deze planning kunnen ingrijpende maatregelen als

baggeren, plaggen, begrazing, branden, kappen, maaien en vernatten passende

maatregelen zijn. Echter, voorkomen moet worden dat zij binnen relatief korte

tijd in grotere, vrijwel aaneengesloten terreindelen worden uitgevoerd, omdat

deze maatregelen dan tot éénvormigheid van grote delen van het terrein kunnen

leiden. Dit is temeer belangrijk, omdat over de effecten van de verschillende

maatregelen en combinaties van maatregelen op de fauna momenteel nog erg

weinig bekend is. Cruciaal is het onderkennen van de terreindelen waar maatre-

gelen in geen geval uitgevoerd kunnen worden, wil men geen risico’s nemen ten

aanzien van het verlies van kwetsbare en karakteristieke soorten. 
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Mits kleinschalig en gefaseerd uitgevoerd, zijn de meeste maatregelen naar ver-

wachting positief voor dieren (zie ook kader “Algemene richtlijnen”). Schaal en

intensiteit van maatregelen zijn dan ook sleutelwoorden in de vuistregels voor

het uitvoeren van herstelmaatregelen. In Bosman et al. (1999), Van Turnhout et al.

(2003 en 2004) en Stuijfzand et al. (2004) worden op basis van bestaande kennis

en ‘expert-judgement’ concrete vuistregels voor het uitvoeren van herstelmaatre-

gelen gegeven. Uitvoering volgens deze vuistregels levert naar verwachting voor

de fauna een sterk verbeterd resultaat ten opzichte van de huidige praktijk. Het

tijdens het hele proces van het herstelbeheer bewust zijn van fauna en de eisen

die diersoorten stellen aan hun omgeving zal een bijdrage leveren aan het

voorkómen van goedbedoelde maatregelen, die voor de fauna ongunstig uitpak-

ken. Gezien het ruimtelijk gebruik van het landschap door de fauna is het van

belang dat herstelbeheer daarnaast meer gericht is op herstel van structuurvaria-

tie, terreinheterogeniteit, gradiënten en mozaïekpatronen in het landschap.

Onderzoek in het kader van ‘OBN op landschapschaal’ biedt goede perspectieven

voor het verder ontwikkelen van werkbare handvaten voor het herstelbeheer op

zowel standplaats- als systeemniveau en voor zowel vegetatie als fauna.

In algemene zin komen de vuistregels neer op het voorkomen van schokeffecten,

kleinschalig uitvoeren, ruimtelijk en in de tijd faseren, vermijden van versnippe-

ring en vermindering van de intensiteit van maatregelen. Vuistregels zijn sy-

steem- en maatregel-afhankelijk. Het is van groot belang dat voorafgaand aan de

uitvoering van maatregelen de uitgangssituatie (niet alleen rode lijst- of doel-

soorten!) nauwkeurig wordt vastgelegd. Wanneer nog relict-populaties van zeld-

zame en karakteristieke diersoorten in het terrein aanwezig zijn, is het behoud

van deze populaties van groot belang; de kans op herkolonisatie is zeer gering.

Daar staat tegenover dat soepeler met maatregelen kan worden omgegaan als in

de uitgangssituatie alleen nog maar algemeen voorkomende en/of mobiele soor-

ten aanwezig zijn. Dit neemt niet weg dat in de meeste terreinen een kleinscha-

lig beheer, dat leidt tot behoud en herstel van variatie, positieve effecten op de

fauna zal hebben. Om vast te stellen of (kleinschalige) maatregelen inderdaad

succesvol zijn, dienen goed opgezette veldexperimenten gecombineerd te wor-

den met het op grotere schaal uitvoeren van een meer algemene monitoring.

Daarnaast blijft onderzoek naar de habitateisen van karakteristieke diersoorten

nodig om zo de knelpunten in hun levenscyclus op te sporen. Hiermee kunnen

toegesneden effectgerichte maatregelen worden ontwikkeld om de knelpunten

op te heffen.

Voor een effectief herstelbeheer dat zowel flora als fauna ten goede komt, moet

dus nog veel kennis worden ontwikkeld. Ondertussen is het belangrijk dat de

gedachtengang achter de vuistregels meer gemeengoed wordt in de huidige

beheerspraktijk, aangezien deze vuistregels veel extra’s kunnen opleveren voor

de fauna. Hoewel faunaherstel een complexe zaak is, zet het OBN-deskundigen-
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team Fauna zich in om dit herstel op een hanteerbare wijze te integreren in het

gehele pakket van OBN-maatregelen. 

Algemene richtlijnen voor de uitvoering van maatregelen

Ten aanzien van uitvoeringsaspecten zijn enkele algemene richtlijnen van toe-

passing op vrijwel alle maatregelen in alle systemen. Het zijn richtlijnen in kwa-

litatieve termen die op basis van ‘expert judgement’ en onderzoeksresultaten

zijn geformuleerd. Deze algemene richtlijnen worden in Bosman et al. (1999),

Van Turnhout et al. (2003) en Stuijfzand et al. (2004) nader gespecificeerd en

gekwantificeerd.

• Laat de uitvoering van maatregelen begeleid gaan van het vastleggen van 

de uitgangssituatie en vervolgmonitoring van relevante faunagroepen;

• Behoud relict-populaties van zeldzame en karakteristieke soorten;

• Voorkom schok-effecten;

• Voer de maatregelen zo kleinschalig, extensief en geleidelijk mogelijk uit 

(‘patch-work’);

• Faseer de maatregelen zo veel mogelijk in tijd en ruimte;

• Voer de maatregelen niet te ‘eenvormig’ en ‘netjes’ uit, breng variatie aan 

op kleine schaal;

• Streef met het beheer naar zo groot mogelijke variatie in 

(systeemkarakteristieke) vegetatie(structuur) in het terrein als geheel.

Dankwoord

De volgende deskundigen hebben hun kennis ingebracht, door mee te werken aan

enquêtes en brainstormsessies voor de Inhaalslag OBN-Fauna: R. van Apeldoorn

(Alterra), F. Bink, S. Broekhuizen, R. Creemers (RAVON), J. van Delft (RAVON), A. van

Dijk (SOVON), G. Groot Bruinderink (Alterra), T. Heijerman (Loopkeverstichting), B.

Higler (Alterra), V. Kalkman (EIS), R. Ketelaar (Vlinderstichting), R. Kleukers (EIS), H.

Moller Pilot, B. Odé (EIS), F. Niewold (Alterra), H. Sierdsema (SOVON), H. Siepel

(Alterra), H. Strijbosch, C. van Swaay (Vlinderstichting), H. Turin (Loopkever-

stichting), W. van Wingerden (Alterra), P. Verbeek (Bureau Natuurbalans) en D.

Wansink (VZZ). Verder bedanken we de leden van de OBN-deskundigenteams

Fauna, Hoogvenen en Duinen voor de prettige samenwerking en vruchtbare dis-

cussies. Henk Siepel en Henk Siebel leverden nuttig commentaar op een eerdere

versie van dit hoofdstuk.

233



Literatuur

• Appelman K., J.F.M. Geelen, P. Ketner, & G. Baeyens, 1990. Een halve eeuw 

landschapsontwikkeling in de Amsterdamse waterleidingduinen 2. Westhoek 

en Paardenkerkhof. De Levende Natuur 91: 106-114.

• Arts, G.H.P. & R.S.E.W. Leuven 1988. Floristic changes in shallow soft waters 

in relation to underlying environmental factors. 

Freshwater Biology 20: 97-111.

• Arts, G.H.P. 2000. Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse 

binnenwateren deel 13, Vennen. Achtergronddocument bij het “Handboek 

Natuurdoeltypen in Nederland”. Expertisecentrum LNV, Ministerie van 

landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ede-Wageningen.

• Baaijens, G.J., 1985. Over grenzen. De Levende Natuur 86: 102-110. 

• Bakker, T., H. Everts, P. Jungerius, R. Ketner-Oostra, A. Kooijman, 

C. van Turnhout & H. Esselink, 2003. Preadvies stuifzanden. 

Expertisecentrum LNV. Rapport 2003/228-O, Ede/Wageningen, 114 pp.

• Bal, D., H.M. Beije, M. Fellinger, R. Haveman, A.F.M. van Opstal & 

F.J. van Zadelhoff, 2001. Handboek natuurdoeltypen. Expertisecentrum LNV. 

Rapport 2001/020. 832 pp.

• Beusink, P., M. Nijssen, G.J. van Duinen & H. Esselink, 2003. Broed- en 

voedselecologie van Grauwe Klauwieren in intacte kustduinen bij Skagen, 

Denemarken. “Referentieonderzoek voor optimalisatie van beheers- en 

herstelmaatregelen voor fauna in Nederlandse duinen.” Rapport Sichting 

Bargerveen, Nijmegen. 52 pag. + bijlagen.

• Bink, F.A., 1992. Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-

Europa. Schuyt & Co, Haarlem, 511 pp.

• Bink, F.A., A.J. Beintema, H. Esselink, J. Graveland, H. Siepel & 

A.H.P. Stumpel, 1998. Fauna-aspecten van effectgerichte maatregelen. 

Preadvies fauna. IBN-rapport 431, Wageningen. 191 pp.

• Bink, F.A. & R.M. Moenen, 2001. Van landschap tot fauna-samenhang tussen

ecologische studievelden. Eigen uitgave.

• Bobbink, R., J.G.M. Roelofs & H.B.M. Tomassen (Eds.), 1998. Effectgerichte 

maatregelen en behoud biodiversiteit in Nederland. Symposiumverslag. 

Aquatische Oecologie en Milieubiologie, Katholieke Universiteit Nijmegen. 

194 pp.

• Bobbink, R. & J.H. Willems, 2001. Preadvies Kalkgraslanden. 

Expertisecentrum LNV. Rapport OBN-16. Ede/Wageningen. 47 pp.

• Bobbink, R., E. Brouwer, J. ten Hoopen & E. Dorland, 2004. Herstelbeheer 

in het heidelandschap: effectiviteit, knelpunten en duurzaamheid. In: van

Duinen et al. (Eds.) Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit.

Expertisecentrum LNV, Ede. Pp. 33-69.

234



• Boer, P., 1999. Mierenleeuwlarven (Neuroptera, Myrmeleontidae) in de 

kalkarme en kalkrijke Noord-Hollandse Duinen. 

Entomologische Berichten 59: 45-52.

• Bonte, D., J.P. Maelfait & M. Hoffmann, 2000. The impact of grazing on 

spider communities in a mesophytic calcareous dune grassland. Journal of 

Coastal Conservation 6: 135-144.

• Bonte D., W. Dekoninck & M. Pollet, 2002. Duinstruwelen als habitat voor 

insecten en spinnen. De Levende Natuur 103: 95-97.

• Bosman, W., C. van Turnhout & H. Esselink, 1999. Effecten van herstel-

maatregelen op diersoorten: “Eerste versie van Standaard Meetprotocol 

Fauna (SMPF) en Richtlijnenprogramma Uitvoering Herstelmaatregelen 

Fauna (RUHF)”. 81 pp.

• Brouwer, E., R. Bobbink, J.G.M. Roelofs & G.M. Verheggen, 1996. 

Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring van oppervlakte-

wateren. Eindrapport monitoring tweede fase. Vakgroep Oecologie, 

Werkgroep Milieubiologie, Katholieke Universiteit Nijmegen. 206 pp.

• Brundin, L., 1966. Transantarctic relationship and their significance, as 

evidenced by chironomid midges - with a monograph of the subfamilies 

Podonominae and Aphroteniinae and the Austral Heptagyiae. Kungliga 

Svenska Vetenskapsakademiens handlingar. Series 4, band 11. 

Stockholm. 472 pp.

• Brussaard, L. & S. Slager, 1986. The influence of soil bulk-density and 

soil-moisture on the habitat selection of the dungbeetle Typhaeus typhoeus 

in the Netherlands. Biology and fertility of soils 2: 51-58.

• Den Boer, P., 1990. Isolatie en uitsterfkans. De gevolgen van isolatie voor de 

overleving van populaties van arthropoden geïllustreerd aan loopkevers. 

Landschap 7: 101-119.

• Duursema, G., 1996. Vennen in Drenthe. Een onderzoek naar ecologie en 

natuur op basis van macrofauna. Zuiveringsschap Drenthe, Assen. 140 pp.

• Ehrenburg A., L.H.W.T. Geelen, R. Ketner & G. Baeyens, 1988. Een halve 

eeuw landschapsontwikkeling in de Haasvelderduinen. 

De Levende Natuur 89: 150-157.

• Elser, J.J., W.F. Fagan, R.F. Denno, D.R. Dobberfuhl, A. Folarin, A. Huberty, 

S. Interlandi, S.S. Kilham, E. McCauley, K.L. Sculz, E.H. Sieman & 

R.W. Sterner, 2000. Nutritional constraints in terrestrial and freshwater food 

webs. Nature 408: 578-580.

• Esselink, H., M. Geertsma & J. Kuper, 1994. Red-backed Shrike: an indicator 

for integrity of ecosystems? Journal für Ornithologie 135: 290 - 290.

235



• Esselink, H., M. Geertsma, J. Kuper, F. Hustings & H. van Berkel, 1995. 

Can peat-moor regeneration rescue the Red-backed Shrike in the 

Netherlands? In: R. Yosef & F.E. Lohrer (Eds.) Shrikes (Laniidae) of the World: 

Biology and Conservation. Proceedings of the Western Foundation of 

Vertebrate Zoology 6 : 287 - 292.

• Esselink, H., M. Nijssen, G.J. van Duinen, J. Jansen, M. Geertsma, J. Kuper 

& A. Bravenboer, 1998. Verkennende studie naar gevolgen van vermesting, 

verzuring, verdroging en effectgerichte maatregelen op fauna, vegetatie en 

abiotiek in duinen op Ameland en Terschelling. De ‘voorlopige’ teloorgang 

van de Grauwe Klauwier als graadmeter voor insektenrijkdom in de duinen? 

Rapport Stichting Bargerveen, 357 pp.

• Gittenberger. E., A.W. Janssen, W.J. Kuijper, J.G.J. Kuijper, T. Meijer, 

G. van der Velde & J.N. de Vries, 1998. De Nederlandse Zoetwatermollusken.

Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. Nederlandse Fauna 2. 

Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en EIS-

Nederland, Leiden.

• Hengeveld, R. & G.H. Walter, 1999. The two coexisting ecological 

paradigms. Acta Biotheoretica 47, 141-170.

• Hoegen, A.C., 1989. Veldheerschap op de 64 velden. In: W.N. Ellis (Ed.) 

Insektenfauna en natuurbeheer. Wetenschappelijke Mededeling 192. KNNV, 

Utrecht. 210 pp.

• Hustings, F., 1996. Broedvogels van de Brunssumerheide in 1975-96. SOVON-

inventarisatierapport 96/11, Beek-Ubbergen.

• Hustings, F. & H. Esselink, 1999. Heeft de Grauwe Klauwier in Limburg 

toekomstperspectief? Limburgse Vogels 10: 89 - 97.

• Kerslake, J.E., S.J. Woodin & S.E. Hartley, 1998. Effects of carbon dioxide 

and nitrogen enrichment on a plant-insect interaction: the quality of Calluna 

vulgaris as a host for Operophtera brumata. New Phytologist 140: 43-53.

• Kooijman, A., A. Grootjans, M. van Til & E. van der Spek, 2004. Aantasting 

in droge en natte duinen: dezelfde oorzaken, verschillende gevolgen? 

In: G.A. van Duinen, et al (Eds.) Duurzaam natuurherstel voor behoud van 

biodiversiteit. Expertisecentrum LNV, Ede. Pp. 169-185.

• Koomen, P., E.J. van Nieukerken & J. Krikken, 1995. Zoölogische diversiteit 

in Nederland. In: E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon. Biodiversiteit in 

Nederland. Nationaal Natuurhistorisch Museum / KNNV uitgeverij, Leiden. 

Pp. 49-136.

• Kuper, J, G.J. van Duinen, M. Nijssen, M. Geertsma & H. Esselink, 2000. 

Is the decline of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in the Dutch coastal 

dune area caused by decrease in insect diversity? The Ring 22: 11-25.

• Lamers, L., M. Klinge & J. Verhoeven, 2001. OBN Preadvies 

Laagveenwateren. Expertisecentrum LNV, Wageningen. 131 pp. 

236



• Lemaire, A.J.J., H. Terlutter & H. Esselink, 1996. Ecologische beoordeling 

landschapskwaliteit aan de hand van de indicatorsoort “Grauwe Klauwier”. 

“Beheersmaatregelen ter verhoging van de insektenrijkdom in het WCL-

Winterswijk gebied.” Rapport Stichting Bargerveen, 94p.

• Lensink, B.M., 1963. Distributional ecology of some Acrididae (Orthoptera) in

the dunes of Voorne, Netherlands. Proefschrift, Leiden. 443 pp.

• Leuven, R.S.E.W., 1988. Impact of acidification on aquatic ecosystems in the 

Netherlands. Proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen. 181 pp.

• Leuven, R.S.E.W. & J.A.A.R. Schuurkes, 1985. Effecten van zure neerslag op 

zwak gebufferde en voedselarme wateren. Ministerie van VROM, 

Publicatiereeks Lucht 47. 131 pp.

• Moller Pillot, H.K.M., 2003. Hoe waterdieren zich handhaven in een 

dynamische wereld. 10 jaar onderzoek in de Roodloop, een bovenloopje van 

de Reusel in Noord-Brabant. Stichting het Noordbrabants Landschap, Haaren. 

192 pp.

• Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen

(Odonata). Nederlandse Fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum 

Naturalis, KNNV Uitgeverij en EIS-Nederland, Leiden.

• Nijssen, M., K. Alders, N. van der Smissen, & H. Esselink, 2001a. Effects of 

grass-encroachment and grazing management on carabid assemblages of dry

dune grasslands. Proceedings of Experimental and Applied Entomology, NEV, 

Amsterdam 12: 113-120.

• Nijssen, M., G.J. van Duinen, M. Geertsma, J. Jansen, J. Kuper & 

H. Esselink, 2001b. Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en 

invloed van beheer op fauna en flora van duingebieden op Ameland en 

Terschelling. Rapport Stichting Bargerveen / Afdeling Dierecologie, Katholieke

Universiteit Nijmegen, Nijmegen. 175 pp.

• Peeters, T.M.J, M.E. Nijssen & H. Esselink, 2001. Bijen in Nederlandse 

heidelandschappen. De Levende Natuur 102: 159-165.

• Schipper, P.C., 1994. Vrijheid in gebondenheid. Beschrijving van de doelen 

ten behoeve van de planning van het beheer bij Staatsbosbeheer. 30 pp + 

bijlagen.

• Schorr, M., 1990. Grundlagen zu einem Artenhilfsprogramm Libellen der 

Bundesrepublik Deutschland. Ursus Scientific Publishers, Bilthoven. 512 pp.

• Schouten, M.G.C., J.M. Schouwenaars, H. Esselink, L.P.M. Lamers & 

P.C. van der Molen, 1998. Hoogveenherstel in Nederland – droom en 

werkelijkheid. In: Bobbink, R., J.G.M. Roelofs & H.B.M. Tomassen (Eds.). 

Effectgerichte maatregelen en behoud biodiversiteit in Nederland. 

Symposiumverslag. Aquatische Oecologie en Milieubiologie, Katholieke 

Universiteit Nijmegen. Pp. 93-113.

237



• Schouwenaars, J.M., H. Esselink, L.P.M. Lamers and P.C. van der Molen, 

2002. Ontwikkelingen en herstel van hoogveensystemen - bestaande kennis 

en benodigd onderzoek. Expertisecentrum LNV, Wageningen. 188 pp.

• Siepel, H., 1994. Structure and function of soil microarthropod communities. 

Proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen.

• Smits, M.J.A., Van Duinen, G.A., Bosman, J.G., Brock, A.M.T., Javoi?, 

J., Kuper, J.T., Peeters, T.M.J.  & Esselink, H., 2002. Species richness in a 

species poor system: aquatic macroinvertebrates of Nigula raba, an intact 

raised bog system in Estonia. In: Schmilewski, G. & L. Rochefort (Eds.). Peat in

Horticulture – Quality and Environmental Changes, Proceedings of the 

International Peat Symposium, Pärnu, Estonia, 3-6 September, 2002, 

International Peat Society. Pp. 283-291.

• Smolders A., H. Tomassen, J. Limpens, G.J. van Duinen, S. van der Schaaf 

& J. Roelofs, 2004. Perspectieven voor hoogveenherstel in Nederland. 

In: G.A. van Duinen, et al (Eds.) Duurzaam  natuurherstel voor behoud van 

biodiversiteit. Expertisecentrum LNV, Ede. Pp 71-107.

• Stoutjesdijk, P. & J.J. Barkman, 1987. Microclimate, vegetation and fauna. 

216 pp.

• Struijk, R., 1996. Mierenleeuwen in de duinen van Walcheren. De Levende 

Natuur 97: 155-159.

• Stuijfzand, S.C., C.A.M. Van Turnhout & H. Esselink, 2004. Gevolgen van 

verzuring, vermesting en verdroging en invloed van herstelbeheer op 

heidefauna. Basisdocument. Rapport 2004/152 O, Expertisecentrum LNV. 

298 pp

• Tomassen, H., F. Smolders, J. Limpens, G.J. van Duinen, S. van der Schaaf, 

J. Roelofs, F. Berendse, H. Esselink & G. van Wirdum, 2002. Onderzoek 

herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen. Eindrapportage 1998-2001. 

Expertisecentrum LNV, Wageningen. 186 pp.

• Van Duinen, G.A., A.M.T. Brock, J.T. Kuper, T.M.J. Peeters, M.J.A. Smits, 

W.C.E.P. Verberk & H. Esselink, 2002. Important keys to successfull 

restoration of characteristic aquatic macroinvertebrate fauna of raised bogs. 

In: Schmilewski, G. & L. Rochefort (Eds.). Proceedings of the International 

Peat Symposium – Peat in Horticulture – Quality and Environmental Changes.

Pp. 292-302.

• Van Duinen, G.A., A.M.T. Brock, J.T. Kuper, R.S.E.W. Leuven, T.M.J. Peeters, 

J.G.M. Roelofs, G. van der Velde, W.C.E.P. Verberk & H. Esselink, 2003a. 

Do restoration measures rehabilitate fauna diversity in raised bogs? 

A comparative study on aquatic macroinvertebrates. Wetlands Ecology and 

Management 11: 447-459.

238



• Van Duinen G.A., A.M.T. Brock, J.T. Kuper, T.M.J. Peeters, W.C.E.P. Verberk, 

Y. Zhuge & H. Esselink, 2003b. Restoration of degraded raised bogs: do 

aquatic invertebrates tell a different story? In: Järvet, A. & E. Lode (Eds.). 

Ecohydrological processes in northern wetlands, selected papers of the 

International Conference & Educational Workshop, Tallinn. Pp. 255-261

• Van Duinen, G.A., A.M.T.  Brock, J.T. Kuper, T.M.J. Peeters & H. Esselink,

2004a. Do raised bog restoration measures rehabilitate aquatic fauna 

diversity? A comparative study between pristine, degraded, and rewetted 

raised bogs. In: Päivänen, J. (Ed.) Wise use of peatlands. Proceedings of the 

12th International Peat Congress, 6-11 June 2004 Tampere, Finland. 

Pp. 399-405.

• Van Duinen, G.A., A.J. Dees & H. Esselink, 2004b. Importance of permanent 

and temporary water bodies for aquatic beetles in the raised bog remnant 

Wierdense Veld. Proceedings Experimental and Applied Entomology (NEV) 

15: 15-20. 

• Van Kleef, H.H. & R.P.W.H. Felix, 1996. De macrofaunasamenstelling voor en

na uitvoering van effectgerichte maatregelen. Stageverslag nr. 415. 

Katholieke Universiteit Nijmegen. 46 pp + bijlagen.

• Van Kleef, H.H., R.S.E.W. Leuven, H. Esselink, R.P.W.H. Felix & 

G. van der Velde, 2001. Herstelbeheer in vennen: macrofauna in gevaar? 

De Levende Natuur 102: 171-172.

• Van Kleef, H. & H. Esselink, 2004a. Analyse van de effecten van herstel-

maatregelen op watermacrofauna in zwakgebufferde oppervlaktewateren - 

Een vergelijkend onderzoek in vier vennen waar herstelmaatregelen zijn 

uitgevoerd. Expertisecentrum LNV. (in druk)

• Van Kleef, H. & H. Esselink, 2004b. Monitoring van abiotiek, vegetatie, 

dansmuggen en kokerjuffers in gerestaureerde zwakgebufferde oppervlakte-

wateren - Kolonisatie van diersoorten. Expertisecentrum LNV. (in druk)

• Van Leeuwen, C.G., 1966. A relation theoretical approach to pattern and 

process in vegetation. Wentia 15: 25-46.

• Van Turnhout, C.A.M., S.C. Stuijfzand & H. Esselink, 2001. Is het huidige 

herstelbeheer toereikend voor de heidefauna? 

De Levende Natuur 102: 183-188.

• Van Turnhout, C.A.M., S.C. Stuijfzand, H. Siepel & H. Esselink, 2004. 

Herstelbeheer voor heidefauna. Samenvattend rapport voor beheerders. 

Expertisecentrum LNV. (in druk)

• Van Turnhout, C.A.M., S.C. Stuijfzand, M.N. Nijssen & H. Esselink, 2003. 

Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en invloed van herstel-

beheer op duinfauna. Rapport 2003/153, Expertisecentrum LNV. 270 pp.

239



overlevingsplan bos+natuur

Duurzaam natuurherstel voor

behoud van biodiversiteit

15 jaar herstelmaatregelen in het kader 

van het overlevingsplan bos en natuur

D
u

u
rzaam

 n
atu

u
rh

erstel vo
o

r b
eh

o
u

d
 van

 b
io

d
iversiteit

15 jaar h
erstelm

aatreg
elen

 in
 h

et kad
er van

 h
et o

verlevin
g

sp
lan

 b
o

s en
 n

atu
u

r



• Van Wingerden, W.K.R.E., F.A. Bink, D.A. Jonkers, F.J.J. Niewold & 

A.L.J. Wijnhoven, 1997. Gedomesticeerde grote grazers in natuurterreinen 

en bossen: een bureaustudie. II. De effecten van begrazing. Rapport IBN-DLO 

no. 258, Wageningen.

• Verberk, W.C.E.P., 2002. OBN op landschapsschaal - kansen voor fauna-

behoud en faunaonderzoek. Verslag ter voorbereiding op OBN op land-

schapsschaal. 

• Verberk W.C.E.P., G.A. van Duinen, H.K.M. Moller Pillot & H. Esselink,

2003. Lasiodiamesa gracilis (Chironomidae: Podonominae) new for the Dutch

fauna. Entomologische Berichten 63: 40-42.

• Verberk, W.C.E.P. & H. Esselink, 2003. Restoring fauna diversity requires an 

integration of animal ecology and landscape ecology. Landschap 20(5): 3-7. 

• Verberk, W.C.E.P. & H. Esselink, 2004. Invloed van aantasting en maat-

regelen op de faunadiversiteit in een complex landschap. Case studie: 

Korenburgerveen. Eindrapportage 2000-2003. Rapport 2004/234-O, 

Expertisecentrum LNV. 86 pp.

• Wallis de Vries, M.F. & J.C. Knotters, 2000. Effecten van gefaseerd maai-

beheer op de ongewervelde fauna van graslanden. 

De Levende Natuur 101: 37-41.

• Wesenberg-Lund, C., 1943. Biologie der Süsswasserinsekten. Kopenhagen & 

Berlin.

• Wilcock, H.R., R.A. Nichols & A.G. Hildrew, 2003. Genetic population 

structure and neighbourhood population size estimates of the caddisfly 

Plectrocnemia conspersa. Freshwater Biology 48: 1813-1824.

240


