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Waar ga ik het over hebben?

1) Zomer- of wintermaaibeheer

2) Bekalken

3) Begreppelen

4) Plaggen (schrapen) van rietland 

5) Ontbossen

6) Synergie



Bronnen

-Drie vegetatie- en soortkarteringen in relatie tot het 

beheer (Backx en van Diggelen, 2010)

-Eigen waarnemingen



Zomer of wintermaaibeheer?

Hooibeheer is het meest effectieve beheer voor behoud voor alle 

botanisch waardevolle vegetatietypen. 

Regulier winterbeheer is slechts voor bloemrijk rietland het 

meest effectieve beheer. 

let wel: ook habitattype (H6430) Ruigten en zomen, ca 300 ha



Laatste kartering liet duidelijk echo zien 

Grote afname hooiland van >1500 ha naar <200 ha



Omschakeling naar zomermaaibeheer

Pakketten ha’s welke in zomermaaibeheer zijn genomen

Trilveen 26,3
Nat schraalland 17,9
Vochtig hooiland 22,7
Veenmosrietland 168,6
Totaal 235,5

De resultaten tot nu toe (2011-2013) 

De oppervlakte zijn oppervlakten van afdelingen, niet van vegetatietypen 

Doel: rietland van 1200 ha naar 500 ha



2 jaar zomermaaibeheer continuering wintermaaibeheer



Resultaten studie teleurstellend;

Bekalking zorgt voor behoud

bekalking



Greppels



Historie greppels

Laag EGV, 
bodem water verzadigd

Laag EGV, 
bodem water verzadigd

nauwelijks hogere EGV



Toch zijn we groot fan van greppels!

Onderzoek wees uit: greppels hebben nauwelijks effect 



Voor



Voor

Regenwaterlens, groot 
volume

Tijdens lange droge zomers 
kans op oppervlakkige oxidatie



Voor

Regenwaterlens, groot 
volume

Gevolg: haarmos dominatie



Na greppelen

Veel kleiner volume

regenwaterlens regenwaterlensregenwaterlens

En hulp is in de buurt



Tot zo ver de theorie…



De Vlakte



Van haarmos- naar veenmosdominantie!

Mogelijk herstel verdroogde hoogveenbossen? -> OBN



Minstens zo mooi

Inundatie



In 1995 nog geheel is getypeerd als ‘Moeraszegge-oeverzegge type’. 



En na begreppelen….











Voorwaarde

De lange weg….

Trilveen
PoikilotroofFosfaat

fosfaat
fosfaat



Schrapen van rietlanden (rietsnijder betaalt mee)





Geschraapt in 2004

Geschraapt in 2002







Voor schrapen (2002) gekarteerd als ‘Riet-echte valeriaantype’. 



In 2007 opnieuw gekarteerd







In De Wieden alleen rietlanden geschraapt,

nog geen ervaring met schrapen hooilanden.



Schrapen succesfactoren:

• Voedselarme bodem (vergelijk schraalland)



concentratie fosfaat over de diepte
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Schrapen succesfactoren:

• Voedselarme bodem (vergelijk schraalland)

• Hydrologisch herstel (greppels, of nog beter 

inundatie)

• Bronpopulaties

• Materiaal (niet) afvoeren 



Is het dan allemaal hallelujah? Nee

• Verbossing

zomermaaien

• Verzuring (pyriet)

hydrologisch herstel

Opdrijven geen remedie, maar klein 

probleem bij zomermaaibeheer
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Verwijderen bos



1957



1967



1979



Rond 2000 verwijderd



2008



Recentelijk nog eens 18,5 ha bos verwijderd



Mogelijkheden beperkt

Moerasvaren-Elzenbroek (meest geschikt voor trilveen) is 
zeldzaam, nog zo’n 50 ha beschikbaar

Doel: van 700 ha bos naar 500 ha



‘Regressie’ als gevolg van maatregelen

Begreppelen en schrapen effectief

Opp 94-95 Opp’05-‘07 ΔOpp % verschil %Stab2005-2007

Kleinste egelskop/Plat blaasjeskruid 2.5 7.9 5.4 219 5.6

Klein blaasjeskruid/Groenknolorchistype 2.7 4.4 1.7 62 6.4

Trilveenhooiland 2.4 7.4 5.0 208 5.7

Trilveenrietland 14.4 12.5 -1.9 -13.1 27.1

Trilveenrietland, verzuurd 0.0 3.2 3.2 * -

Trilveenhooiland, verzuurd 0.0 0.2 0.2 * -

Totaal 22.0 35.6 13.6

ontbossen moet zich nog gaan bewijzen…



Einde


