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1. In het onderstaande is enige informatie samengevat betreffende
vegetatieontwikkelingen op kale bodem na het al dan niet inzaaien met
gras- en kruidenmengsels. Deze informatie wordt gegeven op verzoek van
de Werkcommissie Oostvaardeersplassen in verband met inrichtings- en
beheersmaatregelen die voor dit gebied reeds zijn en nog zullen worden
getroffen. Gekozen is voor een korte samenvattende karakteristiek net
een uitgebreide literatuurlijst met behulp waarvan desgewenst de
hieronder volgende uitspraken getoetst kunnen worden.
2. Een grote hoeveelheid binnen- en buitenlandse literatuur laat zien
dat spontane vegetatieontwikkeling op geroerde en ongeroerde kale bodem
over het algemeen binnen redelijke termijn plaatsvindt« Reeds na enkele
jaren is sprake van een vrijwel gesloten vegetatiedek. Slechts onder
zeer extreme omstandigheden (strand, lage kwelder, stuifzand - en zelfs
daar zijn vaak nog vegetaties mogelijk -, in de winter droogstaande en
in de zomer onder water verdwijnende oevers van het Veerse Meer) zal dit
niet het geval zijn. Het gevoerde vegetatiebeheer is bepalend voor het
uiteindelijke resultaat. Zonder ingrijpen zal in de Nederlandse situatie
vrijwel overal op den duur een vorm van bos ontstaan. Om een korte,
lage, kruidachtige vegetatie te laten ontstaan en laten voortbestaan is
een beheer van grazen en/of maaien nodig.
3. In document W 870407-014 van de commissie wordt vermeld: "Het blijkt
echter dat niet uitgezaaide soorten zich niet of pas veel later vestigen
(uitgezonderd Ruwbeemd, Geknikte vossestaart en Straatjesgras) hoewel ze
wel in de ontstane biotoop thuishoren. De gebrekkige verspreiding van
grassoorten is hier debet aan en is een van de redenen waarom uitzaaien
van aangepaste grasmengsels noodzakelijk is om zo spoedig mogelijk een
goed aangepaste grasmat te krijgen". Dit citaat toont de kern van de
problematiek. Hier wordt niet verder ingegaan op het gegeven of er in
het gebied na 20 jaar nog een disseminatieprobleem zou bestaan, en
evenmin op de bewering dat grassen een 'gebrekkige verspreiding' zouden
hebben.
Geconstateerd
wordt
echter
dat, op
grond
van
de
literatuurgegevens duidelijk wordt dat de uitgezaaide vegetatie zelf een
factor blijkt te zijn die de vestiging van andere soorten remt* De
natuurlijke
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onder deze
abiotische
situatie
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spontane
vegetatie
wordt
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Uit
langjarig
vergelijkend vegetatieonderzoek aan ingezaaide en niet ingezaaide
situaties in de Grevelingen bleek de vertraging ongeveer 10 jaar te
bedragen. Op de rijke gronden van het Oostvaardersplassengebied zou dit
verschil in ontwikkeling anders kunnen liggen. Het zich afvragen welke
(gras)soorten beter zijn aangepast aan de lokale omstandigheden dan de
taxa die er zich vanzelf vestigen is een rhetorische vraag.
4. Het werkelijke probleem van het wel of niet inzaaien in de
Oostvaardersplassen-8ituatie is een tijdprobleem: moeten er direct
optimale omstandigheden voor de ganzen aanwezig zijn, of mag hier ook
enige tijd over heen gaan? Moet de tafel voor de ganzen zo spoedig
mogelijk gedekt staan of wordt evenveel of meer waarde gehecht aan
andere ontwikkelingen: wordt het buitenkaadse gebied in staat gesteld
via een natuurlijke ontwikkeling uit te groeien tot een gebied met grote
(vegetatiekundige en daarmee levensgemeenschaps-) natuurwaarden? Met het
inzaaien van een uitgelezen grasmengsel wordt wel een eerder, maar ook

een minder natuurlijk, resultaat verkregen. Bij niet inzaaien zal er
zeker sprake zijn van een eerdere en grotere vegetatiekundige waarde*
Uit jarenlange waarnemingen aan 'geintroduceerde graslanden' is steeds
weer gebleken dat na verloop van tijd de floristische samenstelling toch
drastisch verandert. De zorgvuldig gekozen mengsels bleken toch niet zo
uitgekiend en bepaalde cultivars bleken kwetsbaarder dan de
overeenkomstige wilde soorten voor vorst, plagen en concurrentie.
Bepaalde ecotypen blijven over. Het graszaad is veelal van buitenlandse
herkomst en kan aanleiding geven tot de introductie van exoten. In
document W 870407-16 werd het al aangegeven : "De uiteindelijke
botanische samenstelling is meer afhankelijk van het beheer, de
weersgesteldheid en andere niet te voorspellen factoren ("het milieu
selecteert"), dan van de inzaaiverhoudingen".
5. Bij de beoordeling van het te scheppen of zich te laten ontwikkelen
vegetatiedek is het van belang te bedenken dat natuurlijke grazige
vegetaties op deze schaal voor Nederland vrij uniek zijn.
6. Bij een afweging over inzaaien dient ook het kostenaspect te worden
beschouwd. Niet inzaaien is goedkoper. Het gaat om een bedrag van vele
tienduizenden guldens. Het geld
voor aanleg en inzaai zou ook
gereserveerd kunnen worden voor eventuele schadeclaims voor ganzenschade
in een overbruggingsperiode waarin de voor ganzen gewenste en benodigde
grazige vegetatie bezig is te ontstaan.
7. De in de stukken gedane aanbeveling de ontwikkeling van de botanische
samenstelling van de vegetatie (als besloten wordt in te zaaien)
jaarlijks op te nemen door middel van permanente kwadraten kan slechts
van harte ondersteund worden. Nog beter zou het zijn de kwadraten in dat
geval naast niet ingezaaide "duplo's" aan te leggen, zodat ook de
spontane vegetatie-ontwikkeling vergelijkend kan worden gevolgd. Deze
duplo's moeten dan wel op enige afstand van de ingezaaide vegetatie
liggen, aangezien de niet-ingezaaide delen over grote afstanden nog
indirect 'vervuild' zullen worden met de ingezaaide soorten.
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