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▲ Zachte ooievaarsbek op zandwinning Domelaar bij Markelo

Grond voor natuur

Kansen voor herontwikkeling van voormalige zandwinplassen
Bij zandwinplassen in Overijssel zijn vaak zeldzame planten en dieren
te vinden die juist daar nog hun speciﬁeke milieus kunnen vinden. Ook
bieden dergelijke plassen veel kansen om de natuurwaarden ﬂink te
vergroten en is er landschappelijk winst te behalen. Landschap Overijssel
ziet dus volop mogelijkheden voor natuurontwikkeling in en rond
zandwinplassen, zo blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Grond voor natuur’.
— Door. M. Zekhuis en S.J. Bennema (op persoonlijke titel)

L

andelijk is de afgelopen veertig jaar meer dan 5000
hectare zand vergraven en als wateroppervlak achtergelaten. Alleen al in Overijssel liggen meer dan zestig
oude en nog in exploitatie zijnde zandwinplassen. Jaarlijks
komt hier nog 15 tot 20 hectare water bij. Dit heeft een behoorlijke ruimtelijke impact.

vaak volgens een oud of verouderd inrichtingsplan afgewerkt
en ingericht voor de eindbestemming natuur en extensieve
recreatie. Dit hield veelal in: strak aangelegde oevers, afwerking met rijke bovengrond en het aanbrengen van beplanting,
die rechtstreeks afkomstig lijkt uit een boomteeltcentrum.
Juist daardoor verdwenen bijzondere biotopen en milieus.
Landschap Overijssel heeft toen bij de provincie aandacht
gevraagd voor actuele maar vooral potentiële natuurwaarden
op oude en nog in exploitatie zijnde zandwinplassen. De organisatie wees de provincie erop dat zij, en ook gemeenten,
onvoldoende gebruik maakten van ecologische kennis om

Landschap Overijssel merkte in 2004 op dat natuurwaarden
van oude zandwinplassen niet of nauwelijks beschermd zijn
en dat de plassen zelden een adequate bestemming hebben.
Zandwinplassen waar niet meer werd gewonnen, werden
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de waarden van zandwinplassen te beheren en vergroten.
De provincie was net bezig met nieuw beleid, waarin ontgrondingen voor de bouwgrondstoffenvoorziening in elk
geval ook één of meer andere, nevengeschikte doelstellingen
moeten hebben. Natuurontwikkeling is een van die mogelijke
doelstellingen. Landschap Overijssel kreeg daarom opdracht
tot een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor
natuurontwikkeling bij zandwinplassen.

zandwinning beeldbepalend is. Dit is vaak relatief eenvoudig te verbeteren door veel opgaand bos te verwijderen en
aansluiting te zoeken bij reeds aanwezige structuren in het
omliggende landschap.
Natuurwaarden: oeverzwaluwen
De onderzochte zandwinplassen leveren een belangrijke
bijdrage aan de natuur in Overijssel. Bij alle plassen kwamen
Rode Lijstsoorten voor: soorten die in Nederland bedreigd
zijn en sterk achteruitgaan in aantallen of verspreiding. Ook
voor bedreigde soorten die tijdelijke aanwezig zijn, zijn zandwinplassen van vitaal belang. Er zijn zeldzame planten gevonden, zoals draadgentiaan, dwergviltkruid, moeraswolfsklauw,
pilvaren en noordse zegge. Het merendeel van de Overijsselse
kleine plevieren en oeverzwaluwen is afhankelijk van zandwinplassen. Bedreigde soorten als geelgors, patrijs, ijsvogel

Ecologische potenties
Op basis van een eerste selectie werden zeventien zandwinplassen onderzocht. In samenwerking met ingenieursbureau
Eelerwoude, vrijwilligers en Particuliere Gegevenbeherende
Organisaties (PGO’s), werden gegevens verzameld over ﬂora
en fauna, abiotiek en ruimtelijke plannen. Daarnaast werden
alle locaties bezocht om ecologische potenties en landschappelijke ligging te bekijken en aanvullende ﬂora- en faunagegevens te verzamelen. De inventarisatie was weliswaar globaal, maar wel voldoende voor een goed beeld van de actuele
en potentiële natuur- en landschapswaarden. Vervolgens zijn
er vijf scenario’s ontwikkeld waarmee de kansrijkheid voor
een bepaald type natuurontwikkeling voor elke plas is bepaald: moeras, pioniersomstandigheden, wintervogels, heide
of weidevogels.
Op deze manier konden verschillende milieus en biotopen
voor doelsoorten worden omschreven. Natuurlijk zijn die
scenario’s door natuurlijke successie tijdelijk, maar gericht
beheer zal dit vertragen, zodat doelsoorten zich hier langere
tijd kunnen vestigen.
Landschapswaarden: vijandige uitstraling
Uit de verkenning komt naar voren dat de huidige landschappelijke inpassing van de meeste zandwinplassen slecht is. De
plas ligt vaak als een gebiedsvreemd element in het landschap
zonder enige vorm of inrichting die aansluit bij kwaliteiten
van de directe omgeving. Zandwinplassen lijken dan ook vaak
als een vierkant stuk bos midden in een open landschap te
liggen. De landschappelijke context en herkenning ontbreekt
vaak. De diepe plas heeft geen of schaarse oeverbegroeiing en
de taluds zijn vaak uniform afgewerkt. Rondom de plas ligt
vaak nog een wal met de oorspronkelijke teeltlaag die opnieuw is ingeplant. Het bonte beplantingsassortiment heeft
weinig relatie met de streekeigen beplanting. Omdat beheer
ontbreekt, zijn het vaak gesloten monotone bossen in stakenfase. Stukken die niet ingeplant zijn, hebben een ruderale
vegetatie. Door sloten en prikkeldraad proberen de eigenaren
ongewenst recreatief gebruik, bijvoorbeeld zwemmen en
motorcrossen te verhinderen. Dit heeft vaak een vijandige
uitstraling. De passant heeft meestal geen direct zicht op het
water, en is dan verbaasd hier soms toch een groot water aan
te treffen. Buitendijks gelegen zandwinplassen zijn minder
vaak achter bos verstopt. De verouderde inrichtingsplannen
gaan vaak nog uit van herstel of voortzetting van het oude en
gesloten cultuurlandschap en houden er geen rekening mee
dat er inmiddels een nieuw landschap is ontstaan waarin de

Kleine plevier, een pioniersoort van de Rode Lijst die bij veel
actuele zandwinning wordt aangetroffen

en kneu vinden geregeld hun broedbiotoop op het terrein van
een zandwinning. Voor grote aantallen watervogels (ganzen,
kleine en wilde zwanen, smienten) zijn zandwinplassen aantrekkelijk, vooral als rustplaats in de winter. In de zomer worden plassen met zandige stranden veel gebruikt als slaap- en
foerageerplek door vele steltlopers zoals grutto’s, wulpen en
scholeksters. Soms slapen duizenden storm- en kokmeeuwen
op zo’n plas. Zandwinplassen blijken ook relevant te zijn voor
niet algemene insecten zoals icarusblauwtje, oranje zandoogje, groentje, vroege glazenmaker of plasrombout.
Bij sommige zandwinningen komen zelfs de zandhagedis,
adder en kamsalamander voor. Kortom, zandwinplassen
bieden plaats aan soorten die in Nederland nauwelijks nog
geschikt leefgebied kunnen vinden en hier duidelijk van te
lijden hebben. Naast deze bijzondere soorten, hoge aantallen
en grote diversiteit werden ook belangwekkende abiotische
processen aangetroffen als verlanding, erosie, sedimentatie
en dagzomen van verschillende grondlagen.
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Waardevolle zandwinplassen
Het Lonnekermeer (bij Hengelo), eigendom van
Landschap Overijssel, bestaat uit grondwatergevoede plassen (6 en 10 hectare groot) die in 1903 zijn
gegraven. De meren zijn niet dieper dan twee meter
met langs de oevers prachtige verlandingsvegetaties.
Deze oude zandwinplassen vallen nu zelfs onder de
Habitatrichtlijn ondermeer vanwege een grote populatie gevlekte witsnuitlibellen, aanwezigheid van
gesteeld glaskroos, grote weerschijnvlinder en medicinale bloedzuiger. Uit de ‘Evaluatie Kraaijenbergse
Plassen in Noord-Brabant’ (zandwinning in combinatie
met natuurontwikkeling) blijkt een duidelijke toename
van pioniervegetaties, van zeldzame planten en na de
inrichting een toename van vijftig naar zestig soorten
broedvogels.

Bij zandwinplassen die nog in exploitatie zijn, vonden de
onderzoekers de meeste soorten van schrale milieuomstandigheden, pioniersituaties en open landschap. Bij afgewerkte
oude plassen waren deze juist schaars of ontbraken. Het aandeel Rode Lijstsoorten was hoger bij jonge zandwinplassen
dan bij de oudere en reeds ingerichte plassen. Oorzaak hiervan is wederom de standaardinrichting met een voedselrijke
teeltlaag en standaardtalud. Plassen in de directe omgeving
van, of tegen bestaande natuurgebieden aan, scoorden over
het algemeen beter dan de rest. Ook voormalige zandwinplassen in een dynamische omgeving (bijvoorbeeld de uiterwaarden) herbergden vaak meer of zeldzamere soorten.
Verondiepen
Bij de juiste abiotiek en dynamiek kunnen zich zeer waardevolle milieus ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt dat er
verschillende manieren en kansen zijn om de natuur- en landschapswaarden sterk te vergroten. Met het ondieper maken
van deze diepe plassen wordt naar verwachting de meeste
natuurwinst behaald. Immers diepe, donkere plassen hebben
nauwelijks natuurwaarde; de natuur komt tot bloei wanneer
planten en andere organismen zich in ondieptes kunnen vestigen. Zandwinplassen hebben vaak over een groot oppervlak
een diepte van 20 meter of meer. Bij een diepte van meer dan
4 meter is er beduidend minder leven mogelijk door afname
van het zuurstofgehalte en zonlicht. In diepe plassen is bovendien sprake van stratiﬁcatie, hetgeen tot uiting komt in
de aanwezigheid van een spronglaag (temperatuurssprong).
Tevens zijn diepe plassen kouder. Verondiepen kan in principe met (elders) vrijkomende, niet-vermarktbare grond uit
natuurontwikkelings-, bouw- en waterhuishoudkundige projecten. Het toepassen van niet-vermarktbare grond genereert
geld om de verondieping en natuurontwikkeling mogelijk te
maken. Per locatie kan ook onderzocht worden of toepassing
van licht-verontreinigde grond mogelijk is.

Gevarieerde oeverzone
Naast ondieper maken is ook een goede, gevarieerde inrichting van de oeverzone heel belangrijk. Zoals bij de meeste
natuurbouwprojecten geldt ook hier bij wijze van spreken:
geef de uitvoerder een ﬂes jenever en laat hem of haar zijn
werk doen. Zelfs een standaard ‘natuurvriendelijk’ schuin talud is al een gemiste kans. Het is beter om te streven naar een
brede oeverzone die overal verschilt in lengte, helling, diepte,
zon-windexpositie en grondsoort zowel boven als onder water. Juist de contactzone tussen land en water moet worden
vergroot. Bij een structuurrijke oever horen ook landtongen,
lagunes, poelen, eilandjes en plas-draszones. Voor het langer
behouden van pioniersituaties en bijzondere schrale groeiplaatsen, is het van belang dat deze zone bestaat uit mineraal
zand. Dus nooit oevers inrichten met teelaarde.

Arjen Goutbeek

Afhankelijk van de landschappelijke context in de directe
omgeving valt er ook veel winst te behalen door opgaande
beplanting op de oevers te verwijderen. Veel bijzondere soorten die gebonden zijn aan water, houden van een (half )open
landschap met schrale en zonnige oevers. Niet alleen past
opgaand aaneengesloten bos hier niet, het houdt ook veel
wind tegen. Juist de wind kan de broodnodige dynamiek
inbrengen, zoals golfslag, waterpeilﬂuctuaties, inundaties
van de oever of ijsgang. Ook betreding en vraat zijn sturende
processen die successie kunnen remmen en de bijzondere
milieus langer in stand kunnen houden of maken. Helaas
is er in de aangetroffen situatie doorgaans geen beheer of is
het beheer gericht op het voorkomen van overlast (distels) of
oneigenlijk recreatief gebruik. Om deze kansen te verzilveren
zijn herinrichtingsmaatregelen nodig. Welke dat zijn hangt af
van de landschappelijke context, de actuele en potentiële natuurwaarden. In het rapport zijn die per scenario uitgewerkt.

Verondieping van een diepe plas en natuurlijke inrichting van de oevers
kunnen op den duur voor bedreigde moerasvogels weer prachtige biotopen opleveren
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advertenties

Als de oevers niet mee worden begraasd, zal zich hier bos ontwikkelen. In een weidevogelgebied langs de Vecht is dit niet wenselijk.
Verondieping van de plas en beheer van de oevers zal juist weidevogels
aantrekken.

Hoe nu verder?
Uit de verkenning is duidelijk naar voren gekomen dat de
natuur- en landschapswaarden bij zandwinplassen toenemen
door herinrichting, uitgaande van eerdergenoemde scenario’s. Ook dragen ze bij aan de recreatieve en landschappelijke waarde en identiteit van deze plassen.
Bij de ontwikkeling van concrete herinrichtingsprojecten zijn
eigenaren van zandwinplassen, gemeenten en waterschappen
belangrijke spelers. Daarbij zal in eerste instantie bepaald
moeten worden wat de nieuwe functie van de zandwinplas
wordt.
De ﬁnanciering van de bijbehorende maatregelen zal in
principe uit de ‘markt’ moeten komen. Immers andere mogelijkheden zijn er niet (meer) of lijken beperkt. De nu nog
bestaande wettelijke mogelijkheid voor een provinciale ontgrondingenhefﬁng, waaruit ook compenserende maatregelen
geﬁnancierd zouden kunnen worden, zal naar verwachting
per 1 januari 2007 worden afgeschaft in het kader van de modernisering van de Ontgrondingenwet. Daarmee verdwijnt
dus eigenlijk een adequate ﬁnancieringsbron. Immers met
deze hefﬁngopbrengsten zouden, zoals uit dit artikel blijkt,
wenselijke herinrichtingsmaatregelen bij oude zandwinplassen tot stand kunnen worden gebracht. Provinciale subsidies
vanuit het natuur- en landschapsbeleid zijn verder alleen
mogelijk indien concreet wordt bijgedragen aan de realisering van de doelstellingen daarvan, bijvoorbeeld als zandwinplassen gelegen zijn binnen de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur.◆

Wat nummers van dit vakblad gemist?
Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap hecht er waarde aan
om de artikelen van het Vakblad voor een brede doelgroep voor
lange tijd toegankelijk te maken. Daarom worden in samenwerking met Bibliotheek Wageningen UR alle Vakbladen van
meer dan zes maanden oud als pdf-ﬁles opgenomen in een database. Hierdoor kunt u op meerdere manieren zoeken. Ook
de voorlopers, Vakblad natuurbeheer en het Nederlandse Bosbouw Tijdschrift, zijn in deze database opgenomen. Zie:

M. Zekhuis, Landschap Overijssel, Adviseur Landelijk Gebied,
M.Zekhuis@landschap-Ov.nl
S. J. Bennema, Provincie Overijssel, Beleidsmedewerker eenheid Water
en Bodem, SJ.Bennema@overijssel.nl

www.vakbladnatuurboslandschap.nl

Het rapport Grond Voor Natuur is in te zien op de site van Landschap
Overijssel www.landschapoverijssel.nl onder ‘Downloads’.
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