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VOORWOORD
In l 9 9 5 heeft de STOWA in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma
Verdroging (NOV) opdracht gegeven tot het maken van een overzicht van de
gewenste grondwatersituaties van natuurdoeltypen en de daarbij behorende
vegetatietypen in het holocene deel ven Nederland. Het onderzoek naar de
gewenste grondwatersituatie van natuurdoelen in holoceen Nederland vormt
een onderdeel van de bijdrage van de STOWA aan het NOVonderzoeksprograrnma, thema 3, en is uitgevoerd door LB&P ecologisch advies BV te Assen
en 's Hertogenbosch. Gelijktijdig is, eveneens in het kader van het NOV-programma, door KIWA een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd voor het pldstocene deel van Nederland. Het voornemen bestaat de resultaten van belde studies
te bundelen zodat de gewenste grondwatersituaties van natuurdoeltypen en de
daarbij behorende vegetatletypen in heel Nederland op vergelijkbare wijze
beschreven zijn.
Het hier gerapporteerde onderzoek is in drie stappen uitgevoerd: In de eerste
stap is een sluitende classificatie van ecologische eenheden uitgewerkt. Een
tweede stap was het definiaren van de te omschrijven nandpleatspararneterr.
In de derde stap is de feitelijke relatie tussen doelstellingen en de gewenste
standplaatsen gelegd. De verzamelde gegevens werden hierne ingepast in het
uitgewerkte systeem ven ecologische eenheden. Per natuurdoeltype, of daarbinnen passende ecologische eenheid van een leger niveau, konden hierdoor de
kenmerkende standplaatsfactoren gekwantificeerd c.q. gekwalificeerd worden. Bovendien werd inzicht verkregen in de bepalende standplaatsfactoren
binnen een natuurdoeltype, en de gevolgen ven variatie in deze factoren voor
de ontwikkelingrrichting van de vegetatie. Hierna vond een regio-specifieke
vertaling van standplaatsfactoren naar hydrologische systeemkenmerken plaats,
waaruit vervolgens de gewenste grondwatersituatie per natuurdoeltype afgeleid
kon worden.
Als vervolg op dit onderzoek zal in de loop van het jaar 1997 de ontwikkelde
methodiek worden toegepast in een pilot-studie bij het maken van een plan
voor uit te voeren herstel- en inrichtingsmaatregelen van het gebied "de Veenhoop" in Friesland.
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. ing. K.A. Blokland en drs. R.J.M. Kleijberg van LB&P ecologisch advies BV. Het project is begeleid door een begeleidingscommisie, bestaande uit M. Zonderwijk (Waterschap Regge en Dinkel) als
voorzitter en mevr. A.K. van Baaren (Hoogheemraadschap ven Rijnland), J.
Beijersbergen (provincie Zeelandl. F.A.M. Cleessen (RIZAI, A. Jansen (KIWA),
S.P. Klapwijk (STOWA), H.K.A. Rotermundt (NUON), R. Ruijtenberg (provincie
Noord-Brabant), J-W. Siffela iprovincie Noord-Hollend). R. van Veen (provinde
Drenthe) en H.A. de Vos (Hoogheemraadschap Amstel en Vecht) als leden.
Namens de STOWA, de uitvoerders en de begeleidingscommissie spreek ik de
hoop uit dat dit onderzoek en de op basis daarvan ontwikkelde methodiek van
dienst zal zijn bij het inschatten en realiseren van de gewenste grondwatersituatie ten behoeve van het beschermen en ontwikkelen ven natuurdoeltypen in
Nederland.
Ing. M. Zonderwijk
Voorzitter begeleidingscommissie
NOV 3 (holoceen)
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1 INLEIDING

De juiste hydrologische omstandigheden zijn essentieel voor het realiseren ven
natuurdoelstellingen. Dit geldt In het bijzonder voor levensgmeenschsppen die
afhankelijk zijn van grond- en oppervlaktewater. Hoe de optimale waterhuishoudkundige situatle eruit ziet, verschilt per doelstelling.
Terreinbeherende organisaties formuleren de natuurdoelstellingen meestal in
vegetetiekundige termen. De waterbeheerders hebben als taak om de -bij de
doelstelling passende- optimale waterhuishoudkundige situatie te verzorgen. Dit
betekent dat de waterbeheerders inzicht moeten hebben in de hydrologische
omstandigheden die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
De netuurdoelstelling wordt meestal omschreven in de vorm van natuurdoeltypen1 (Bal et al., 19951 of als vegetatietype (naar Westhof en Den Held, 1979;
Schaminde et al., 1995; van der Werf, 19921. Ondanks de nog sanwezige
lacunes is er over de standplaatscondities ven natuurdoeltypen en vegetetietypen veel informatie beschikbaar. Deze kennis is achter meestal niet of moeilijk
toegankelijk voor de waterbeheerder. Dit heeft twee oorraken:
de bestaande kennis is niet gebundeld, maar verspreid over vele bronnen;
de bestaande kennis ia niet operationeel en biedt daardoor weinig concrete
aanknopingspunten voor de weterbeheerder.

-

De beperkte toegankelijkheid van informatie waarmee de gewenste grondwatersituatie van natuurdoeltypen bepaald kan worden, wordt als een probleem
ervaren bij een effectieve realisering van het herstel en ontwikkeling van natuurwaarden. Zowel STOWA els het Nationaal Onderzoeksprogremma Verdroging (NOV) hebben daarom nader onderzoek naar Gewenste Grondwatersituatie
op hun programma staan.
Omdat de projecten over Gewenste Grondwatersituatie ven STOWA en NOV
sterk overeenkomen, is in een vroeg stadium geconcludeerd dat een koppeling
mogelijk en tevens sterk gewenst is. Het geheie project is daarom uitgevoerd
binnen de kaders van het NOV, thema 3. Hierbij is afgesproken dat, binnen een
op elkaar afgestemde methodiek, KIWA het pleistocene deel en LB&P ecologisch advies BV, in opdracht van STOWA, het holocene deel vsn Nederland
uitwerkt.

Het doel van het onderzoek is het bijeenbrengen ven kennis omtrent de gewenste grondwatersituatie van ecosystemen. Aan de hand van deze kennis
kunnen waterbeheerders handvatten worden geboden om gerichte en effectie-

In bijlage 1 worden de v ~W lu i k t e begrippen toegelicht
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ve waterhuishoudkundige maatregelen te nemen voor het instandhouden enlof
ontwikkelen van ecosystemen.
In de afgelopen decennia is op diverse plaatsen op uitgebreide schaal kennis
verzameld en operationeel gemaakt, onder meer in diverse ecohydrologische
;
modellen, over de relaties tussen vegetaties en standplaatsfactoren. Aan de
hand van deze kennis kunnen de standplaatscondities van na te streven (dat wil
zeggen te behouden, herstellen of ontwikkelen) ecosystemen worden gedefinieerd. Omdat deze kennis veelal verspreid aanwezig is, en betrekking heeft op
verschillende ecologische indelingen (natuurdoeltypen, ecotopen, plantengemeenschappen, soorten e.d.), bestaat behoefte aan een in nationaal opzicht
gebiedsdekkend en ten behoeve van het waterbeheer hanteerbaar eenduidig
overzicht ven bestaande kennis op dit terrein.
Uit de relaties tussen vegetaties en standplaatsfactoren kan worden afgeleid
welke situatie in de wortelzone ven de plant aanwezig moet zijn (conditionele ,
factoren). De hydrologische processen die deze omstandigheden sturen (positie- '
n e k factoren) zijn hiermee echter nog niet bekend. Deze processen zijn systeem-afhankelijk en kunnen daardoor regionaal en zelfs lokaal sterk verschillen.

Figuur 1

Voor de waterbeheerder bestaan alleen hier mogelijkheden om in te grijpen bij
het streven gestelde natuurdoelen te realiseren (figuur 1). Het is daarom gewenst om meer inzicht te krijgen in de hydrologische processen en systeemkenmerken (samengevat als grondwatersituatie) in relatie tot deze standplaatscondities, de daarbij optredende regionale en lokale variaties en de wijze waarop
maatregelen daarin doorwerken.
Uit bovenstaande probleembenadering kan een tweetal subdoelen voor het
project "Gewenste grondwatersituatie voor terrestrische netuurdoel" geformuleerd worden:

1. het verzemelen, interpreteren en evalueren van bemande kennis over de
relatie tussen de vegetaüe en standplaatsfactoren, en het onderbrengen ven
deze kennis in een hiërerchlsche systeem van natuurdoeltypen, ecotopen en
vegetetietypen;
2. het regionaal/lokaal vertalen ven iitcindplaatsfactoren naar hydrologische
systeemkenmerken en het daaruit destilleren van de gewenate grondweteraituatie van ecosystemen.

Dit rapport beoogt voor het holocene deel van Nederland een invulling te geven
van het eerclte deel. Voor de vertaling van gewenste standplaatafactoren naar
gewenate systeemkenmerken wordt een eerste aanzet gegeven. In vervolgonderzoek, waarvoor eind 1996 een pilot-studie in het laagveengebied De Veenhoop, is gestart, wordt de relatie t u w n standpieet8 en regionale oysteemkenmerken onderzocht (Heidemij Advies, in prep.). Hierbij wordt tevens g e
atreefd naar een, op de regionale of lokale situatie gericht, overzicht ven moge
lijke maatregelen om de gewensta grondwatersituatie te bereiken.
De doelgroep ven het onderzoek naar de Gewenste Grondwateniniatie voor
Natuurdoeitypen benîaat in eerste instentle uit medewerkers ven water- en
natuurbeherende organisaties met een kennisachtergrond op het gebied ven
(hydro)ecologie, hydrologie en hydrochemie. Zij vinden In dit rapport informatie
waarmee snel inzicht kan worden verkregen in de na te streven standplaatacondities en In de aard en omvang ven mogelijke maatregelen om de gewenste
grondwetersituatie te bereiken. Daarnaast hoopt dit rapport een bruikbaar overzicht te bieden voor betrokkenen bij het water- en natuurbeleid en -beheer.
1.3

Atbdroning v r i hel ondurmk

Bij het uitvoeren ven het onderzoek waarvan de resultaten in dit rapport zijn
gepresenteerd zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
in het project wordt uitsluitend heî holocene deel ven Nederlend beschouwd.
Dit betreft de fysischgeografische regio's Laagveengebied, Rivierengebied,
Zeekleigebied en Afgesloten Zeearmen (zie figuur 3). Door KIWA wordt in
NOV-verband het pleistocene deel van Nederland uitgewerkt. Wellicht worden de twee delen te zijner tijd tot één geheel geintegreerd en de resultaten
in een handboek voor een breed publiek gepubliceerd;
het project richt zich op heî verkrijgen ven inricht in de gewenste grondwetersituatie. 'Hierdoor worden alleen terrestrische levensgemeenschappen
in ogenschouw genomen. Aquatische levensgemeenschappen komen inddenteel aan de orde;
het project steekt in op het niveau waarop de waterbeheerder de doelatellingen krijgt aangereikt: meestal op het niveau van natuurdoeitypen of vegete
tietype op verbonds- of associatieniveau. Dit betekent dat de aanpak "vegetaties-gericht is. Dit is inherent aan de manier waarop de doelstellingen
meestal worden geformuleerd. Ook zijn verreweg de m m t e gegevena over
standplWcondities onderzocht op het niveau van vegetatie. Dieren, die m n
wezenlijk onderdeel van een natuurdoelstelling kunnen zijn, worden In dit
onderzoek als 'afgeleide" ven de vegetatie beschouwd. Alleen in specifieke
gevellen wordt de geschiktheid van een vegetatietype els broedplaats voor
kritische weidevogels (Kemphaan, Tureluur, Grunol genoemd.

-

-
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1.4

Methode

In figuur 2 is de opzet van het onderzoek naar de gewenste grondwatersituatie
schematisch weergegeven. Het traject waarvan de resultaten in dit rapport zijn
opgenomen betreft fase 1 van het schema.

Hoold8luk
BEPALPI EOOL001SGHEEENHEDEN

I

TOEKENNEN WAARDEN M N STANDPUATSPARAMATERS PER ECOLOLUSCHEElWHElD

Figuur 2

Schematische opbouw van het project

1

Het onderzoek is in drie stappen uitgevoerd.

-

In de eerste stap is een sluitende classificatie van ecologische eenheden
uitgewerkt. Als basis is gebruik gemaakt van de indeling in netuurdoeltypen
uit het Handboek voor Natuurdoeitypen in Nederland (1996). Deze natuurdoeltypen zijn echter van een dermate hoog abstractie-niveau, dat mndplaatsfactoren van hierbinnen voorkomende ecosystemen, en daarmee naar
verwachting ook de gewenste grondwatersituatie, nog sterk kunnen varieren. Bovendien heeh het empirische ecohydrologisch onderzoek vooral
plaatsgevonden aan concrete vegetaties enlof plantensoorten. Om de kennis, voortkomend uit dit onderzoek, te kunnen betrekken op v sub in at uur doeltypen, en tevens voldoende onderscheidend vermogen tussen ecosystemen
te bereiken, moest daarom een sluitende en hiërarchische classificatie van
ecosystemen ontworpen worden. Hierbij is uitgegaan van de bestaande
ecologische indelingen (waaronder vegetatietypen, ecotopen en natuurdoeltypen). Deze classificatie maakte het mogelijk om de resultaten van de uit te
voeren literatuurstudie en data-analyse onder te brengen in een sluitend
ecologisch systeem.
In deze stap is gebruik gemaakt van algemene literatuur over natuurdoeltypen, vegetatietypen en ecotopen. De studie van Runhear en van 't Zelfde
(1996) was een belangrijk achtergronddocument. De vergelijking die in dit
rapport is gemaakt tussen natuurdoeltypen, vegetatietypen en ecotopen is
als basis voor de indeling van "ecologische eenheden" gebruikt.

-

De tweede stap betrof het definiéren van de te omschrijven standplaatsparameters. Met behulp hiervan kon vervolgens gericht gezocht worden in literstuur en data-banken naar gegevens betreffende standplaatsfactoren van de
onderscheiden ecologische eenheden.

-

In stap drie is de feitelijke relatie tussen doelstelling en de gewenste standplaats gelegd. Hierover is in verschillende rapporten gepubliceerd. Ook zijn
op meerdere plaatsen in Nederland onderzoeken uitgevoerd, of nog bezig,
waarin naar de relatie tussen standplaats en vegetatie wordt gezocht. In de
meeste gevallen gaat het om de relatie tussen BBn of een beperkt aantal
vegetatietypen en de standplaats. Om zo veel mogelijk gegevens boven tafel
te krijgen is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en standplaatsgegevens uit modeionderzoek.
De verzamelde gegevens zijn hierna ingepast in het systeem van ecologische
eenheden (stap 3). Per natuurdoeltype, of daarbinnen passende ecologische
eenheid van een lager niveau, konden hierdoor de kenmerkende standplaatsfactoren gekwantificeerd c.q. gekwalificeerd worden. Bovendien werd inzicht verkregen in de bepalende standplaatsfactoren binnen een natuurdoeltype, en de gevolgen ven variatie in deze factoren voor de ontwikkelingsrichting van de vegetatie. Hierna vond een regio-spacifieke vertaling van standplaatsfactoren naar hydrologische systeemkenmerken plaats, waaruit vervoigens de gewenste grondwatersituatie per natuurdoeltype afgeleid kon worden.
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-

In figuur 2 is eveneens met de verschillende hoofdstukken de opbouw van het
rapport weergegeven. De hoofdstukken 2 en 3 zijn het resultaat van de steppen
1 respectievalijk 2.
In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden achtereenvolgens de holocene
fysischgeografische regio's laagveengebied, rivierengebied, zeekleigebied en
afgesloten zee-armen uitgewerkt. Deze hoofdstukken hebben een identieke
opbouw:

-

paragraaf 1 Kenschets.
Algemene kenschets van de regio.

-

paragraaf 2 Vegetatie en standplaats.
In deze paragraaf wordt de voor de vegetatieontwikkeling meest van invloed zijnde factoren gerelateerd aan de sucwssiereeks. De relatie wordt
tevens in een schema samengevat.

-

paragraaf 3 Natuurdoelen.
De onderscheiden halfnatuurlijke, terrestrische natuurdoelen worden in deze
paragraaf kort gekarakteriseerd.

-

paragraaf 4 Uitwerking ecologische eenheden.
In deze paragraaf worden de netuurdoelen en de bijbehorende vegetatietypen afzonderlijk uitgewerkt middels een algemene beschrijving en een overzicht ven de standplaatsparameters.

Stowa 87-16 1 NOV 3.2

2 ECOLOGISCHE EENHEDEN

--

Er bestaan verschillende indelingen en classificaties ven de natuurlijke vegetatie. De wijze waarop de indeling is gebaseerd, hangt meestal samen met het
doel dat men nastreeft. Doelstellingen zijn daarom ook niet altijd op dezelfde
wijze weergegeven, maar wel vaak in termen van natuurdoeltypen of vegetatietypen.
Achtergronden over natuurdoeltypen, ecotopen en vegetatietypen staan in
kader 1.

aan wlkeLsdoeine~ngen
geldan vöcf ean bepaald gebiad, wwrgapvm h ruimtelijk g o d
horkenhe eenhaden. Dk b m l a l ook het niveau waarop de wasrbohrrdm de d w l m l lingsn sangeraikt krijgt. Nnwrdoeltypn worden nwenal ontleend san hm Handboek
Nmurdwnypn in N d w k n d (&l e i al., 19961.

sa!wnwa

H a acmomnrysmem be8chrijfI primair standplaatsen ui is bedoeld voor efí-npelling. Het ewtopsnsysteem k zo o p p m daî b(msn ú6n ecomop abiotbohe ormmndbhedm en de vegeiatiernuctuur homogwn
zijn. Een voorbeeld van ean acotoop is: ' p i o n i s r v ~ a s t iop
~ droge, vwdsalume. baaischn bodarm".
In totul zijn in Ndedand ruim 1W ecomoptypen o n d u ~ l d s n .
De w w u n r i m n m l l i n g b i m n ecotopn k baachrnnn mm behulp van awbpiaohe
swirprwpn. Elke pinminwort in N.da(udia bij Mn of nuadem ecdopiach. iwng r w p n ingedeeld. H a eootop.mynwm is Mnwikbld door het Cmmni Voor Mlliwkunde en het Rijbhorbarlumm Lakien (Runhaar M ai.. 1987).
veaem&kundiae wDe h s r n c a i a van vegem&l<undiie eenheden is gebueerd op ñarisirch verwantscha& Er hoeft hierdm neon dirame relatie tussen sen kenmerkende atsndplaats en
n g s ~ ~ w t r u c n i uu
i zijn;u>als bij de indeling in ecomoptypen h8t peval b. Indding in
wwtm*tvpen d b worden p.h.mwrd UL, 'De vemath van Nsdrhnû' dn ddsn 2 en 3
ha ha mink n al., 1996 m 19961, 'Bosgmae~chappen'voor de boraen (van der Weri
1992). 'Piamengemee~chappenin Naderland' voor de resterende Npsn Wenhof en
den Held, 19761.

Kader f natuurdoeltypen, ecotopen en vegetatiekundige eenheden

Natuurdopltyep[L (overeenkomstig het Handboek Natuurdoeltypen in Nederland)
(Bal et al., 19951 zijn vanuit abiotisch oogpunt breed opgezet en,omvatten vaak
meerdere vegetatietypen en de bijbehorende abiotische standplaatscondities.

E c o t m komen het messt in aanmerking om w n gewenste abiotirche (hydrologische) situatie te beschrijven. De indeling in ecotopen is immers primair
gemaakt om "standplaatsen" te beschrijven. Het probleem met ewtopen is
echter weer dat het "geen eindbeeld" van een vegetatie weergeeft, omdat het
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in principe goed mogelijk is dat er bij &n ecotoop verschillende vegetatietypen
passen (bijvoorbeeld door een ander beheer).

i
I

Veaetstietviien zijn eenheden die wat betreft de soortensamenstelling en het
relatieve aandedl van de samenstellende populaties een zeker evenwicht hebben, een eigen structuur vertonen en op een bepaalde standplaats groeien
(SchaminBe et ai., 1995). De standplaatscondities zijn voor vegetatietypen
meestal niet beschreven. W41 kunnen ze gedeeltelijk worden afgeleid uit de
stendplaetscondiies van de afzonderlijke soorten. Voor een groot aantal soorten zijn standpiaatscondities beschreven op basis van onderzoek in bepaalde
gebieden. Wel blijkt dat vegetatietypen op (sub)associetie-niveau, veelal sterk
gecorreleerd zijn met nauw gedefinieerde standplaatscondities.
Er dient een koppeling tussen natuurdoeltypen, vegetatietypen en ecotopen te
worden gemaakt, omdat juist dát de relatie weergeeft tussen: doelstelling gewenst eindbeeld van de vegetatie - gewenste abiotische omstandigheden.
Deze koppeling wordt in dit rapport aangeduid als een ecdoaische eenheid; dit
wil zeggen dat de basiseenheid bedoeld wordt waarvoor de gewenste standplaatsomstandigheden worden omschreven. Een ecologische eenheid bestaat
uit:

-

een doelstelling: het netuurdoeltype (overeenkomstig het Handboek Natuurdoeltypen in Nederland) hetgeen een omschrijving is van een gewenst eindbeeld in een bepaald deel van Nederland;
een ecotoop (volgens het CML-systeem) die in grove lijnen een schets van
de abiotische karakteristiek geeft die bij de doelstelling hoort;
een vegetatietype die voornamelijk op het niveau van een associatie volgens
de indeling van SchaminBe et al., 1995; Westhof en den Held, 1975 of van
der Werf, 1992.
In de uitwerking is het onderscheid tussen de diverse bronnen voor de codering van vegetatietypen als volgt aangegeven:
8Aal
normaal: type en codering voigens Sdemin4e et al.;
8Aa2 onderstreept: type en codering volgens Westhof en den Held;
29
cursief: type en codering volgens van der Werf.

2.2

'

1
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,
I
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Uitgangspunten

Aan de keuze voor de indeling van ecologische eenheden liggen de volgende
overwegingen ten grondslag:
1 aansluiten op het niveau van de doelstellingen;
2 aansluiten op het niveau waarop standplaatswndities bekend zijn;
3 maken van een logische, hiërarchische indeling.
"aansluiten op her niveau van de doelstellingen"
ad 1.
De waterbehaerder krijgt de doelstellingen meestal aangereikt in de vorm van
natuurdoeltypen of -een abstractieniveau lager- in de vorm van vegetatietypen. Het ligt daarom voor de hand om de natuurdoeltypen els ingang van dit
project te kiezen, ook omdat het natuurdoeltypensysteem een steeds bredere
toepassing kern. Voor het holocene deel van Nederland gaat het om de volgen1
de vier fysisch geografische regio's (figuur 3):
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-

het laagveengebied (Ivl;
het rivierengebied (ril;
het zeekleigebied izkl;
de afgesloten zee-armen íaz).

"aansluiten op her niveau waarop standplaatscondiries bekend zijn"
ad 2.
Natuurdoeltypen zijn weliswaar vlakdekkend voor Nederland aan te geven,
maar op een dermate hoog abstractieniveau geformuleerd dat een relatie met
aandpleatswndities weinig zinvol ia. Elk natuurdoeltype i8 gedefinieerd aan de
hand van meerdere vegetatietypen, die eik afzonderlijk weer specifieke eiwn
aan het ebioîlsch milieu stallen. Daarom is ervoor gekozen om een combinatie
van een natuurdoeltype met een vegetatietype te maken.
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Hogere Zandgrandan
Rivrerengebied
Laasveen mei plassen
en droogmakeri,en
Zeeklerpebmi
Dulnen
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flguur 3
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Algeslolen tee-armen
dn eauarfa
Gellldensebied
(wadden. ealuaria
Noordzee

Begrenzing fysisch geografische regio's (Bal stal.. 1996)
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Een voorbeeld:
Het natuurdoeltype: lv-3.4 (nat achraalland, in laagveengebied) kent drie kenmerkende
ecologische eenheden, namelijk:
9Ba1
16Aal
16Ba3

Associatie ven Schorpioenmos en Ronde zegge
Blauwgrasland
Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleuaeld hertshooi

Een koppeling van natuurdoeltypen met vegetatietypen heeft de volgende voordelen:

-

het systeem heeft twee ingangen: het natuurdoeltype Bn het vqetatíetype. Dus de weterbeheerder kan er zowel mee uit de voeten als hij geconfronteerd wordt met een doelatelling op het niveau van netuurdoeltype els
op het niveau van verbonden en assodatiw.

-

er zijn vegetatietypen die In meerdere fysisch geografische regio's In Nederland voorkomen. Neem bijvoorbeeld vegetaties van het Dotterverbond, die
meestal in het laagveengebied, maar ook wel in het zeekleigebied te vinden
zijn. Afhenkelijk van de plek in Nederland kunnen ze andere eisen een het
milieu stellen. Een indeling, met als eerste ingang het natuurdoeltype, maakt
dat de verschillende stendplaatseieen inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

"maken van een logische, hiërarchische indeZngg"
ad 3.
Door de ecologische eenheden te rangschikken naar de belangrijkste M n d plaatscondities ontstaat een overzichtelijk en hiërarchisch geordend systeem.
Daarom zijn alle ecologische eenheden gerangschikt met behulp van de ecotopen volgens de indeling ven het Centrum voor Milieukunde Leiden (Runhaar et
al., 1987 en 1996).
Ecotopen zeggen iets over het type milieu van een ecologische eenheid op
basis ven vocht, zuurgraad, saliniteit en voedaelrijkdom.

I

I
I

In het hierboven genoemde voorbeeld ontstaat dan de volgende rangschikking:
lv-3.4

nat schraeliand (in laagveengebied)

in matig voeddrijk water of op natte, v o e d d m , zwak zure bodem:
9Bal associatie van Schorpioenmoa en Ronde zegge

-

op nat., voeddamie. zwak zure bodem:
18Aal Blauwgrasland
op natte, matig voedsdtijke bodem:
16Ab3 associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi

-
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Van de vier relevante fysisch geograflsche regio's in het holocene
deel van Nederland zijn de netuurdoeltypen die bij de "half matuurlijke reeks" (groep 3)horen en waarbinnen grondwaterafhankelijke
vegetaties voorkomen, geselecteerd. Omdat de natuurdoeltypen uit
de "nagenoeg natuurlijke" en de "begeleid natuurlijke" reeks op
landschapsniveau zijn geformuleerd (tientallen tot honderden hectaren groot), zijn deze niet geschikt voor aen koppeling met abiotischa
kenmerken. Dit in tegenstelling tot de natuurdoeltypen uit de "half
natuurlijke reeks" die op een kleiner schaalniveau, namelijk ecotoopniveau, zijn omschreven.
Van alle geselecteerde natuurdoeltypen is de relatie met de vegetatietypen en de ecotopen gezocht. Hierbij hebben we ons gebaseerd
op de gegevens die Runhaar recent heeh verzameld (Runhaar en
van 't Zelfde, 1996).
Kanttekening bij het onderzoek van Runhaar is, dat niet alle vegetatietypen aan bod komen. Runhaar behandelt vooral de vanuit natuurbehoud en ontwikkeling belangrijke vegetaties. Verreweg de
meeste, binnen natuurdoeltypen nagestreefde vegetatietypen zijn
hierdoor in het overzicht opgenomen (in bijlage 3 is een tabel opgenomen waarin alle in dit onderzoek beschreven vegetatietypen in
een kruistabel met de natuurdoeltypen zijn aangegeven).
Voor alle geselecteerde vegetatietypen wordt op het niveau van
associaties een beschrijving van het type en de abiotische kenmerken gegeven. In eerste instantie wordt de abiotische informatie op
associatieniveau verzameld. In specifieke situaties wordt een beschrijving van het verbond of een subassociatie gegeven. Wanneer
vegetatie door er M n of enkele kensoorten wordt gedomineerd is
ook, indien beschikbaar, informatie van afzonderlijke soorten gebruikt.

Er zijn vier overzichten gemaakt van ecologische eenheden, gerangschikt naar
fysisch geografische regio's:

-

hoofdstuk
hoofdstuk
hoofdstuk
hoofdstuk

4 laagveengebied b);
5 rivierengebied (ril;
6 zeekleigebied (zk);
7 afgesloten zee-armen (m).
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3 STANDPLAATSPARAMETERS

Een standplaats is een ruimtelijke eenheid die homogeen is voor de belangrijkste
standplaatsfactoren (Kemmers, 1993). Hierdoor komt binnen de standplaats,
afgezien van de beheersvorm, geen vegetatiekundige differentiatie voor.
Standplaatsfactoren zijn die factoren die voorzien in de fysiologische behoeften
van een plant. Een standplaatsfactor (bijvoorbeeld vocht) wordt veelal uitgedrukt in een parameter (bijvoorbeeld cm-maaiveld, grondwatertrap of duurlijn).

3.2

Werkwijze

Aan de hand van literatuur rijn de standplaatsfactoren en -paremeters geselecteerd die het voorkomen van een vegetatie bepalen. De keuze voor de parameters is voornamelijk gebaseerd op:
Handboek Grondwaterbeheer voor Natuur. Bos en Landschap (Beurekom,
1990);
- het ecotopensystaem (Runhaar et al., 1987);
- door KIWA veelal toegepaste methodiek (zoals beschreven in KIWA mededeling 122: Ven hydrologische ingreep naar ecologische effectvoorspelling);
beschrijving van het standplaatsmodel zoals onder meer door Kemmers (in
Ecohydrologie; Concepten en methoden van een interdisciplinair vakgebied,
Kemmers 1993) is uitgewerkt.

-

-

De invloed van de hydrologie op de variatie in de natuurlijke vegetatie kan op
twee manieren tot stand komen (Kemmers, 1993):
1)
op
(operationele) wijze: in de wortelzone spelen vochtleverantie en de in het water opgeloste voedingsstoffen een rol;
op indirecte (conditionele) wijze hebben het vochtgehalte (en com2)
plementair daaraan de zuurstofvoorzienina) en de chemische samenfteihg van het grondwater en de bodem;nvloed op de beschikbaarheid van voedingsstoffen en de buffering van zuren in het wortelmilieu.
Hoewel de directe eigenschappen uiteindelijk het voorkomen van soorten bepalen, is kennis van de indirecte eigenschappen van veel groter belang.
. Deze
indirecte factoren
geven namelijk inzicht in de problemen bij het natuurbeheer en de verwevenheid met het beheer ven de waterhuishouding (Kemmers, 1993).
De relaties tussen verschillende eigenschappen kunnen worden uitgedrukt in
een standplestómodel (figuur 4, naar Kemmers et el., 1995). In het standplaatsmodel (figuur 4) is een hi8rarchisch stelsel van processen uitgewerkt die
uiteindelijk (in combinatie met vegetatiebeheer en plantengeografiasche aspecten) de diversiteit in vegetaties bepaald.
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ONVERANDERLIJKE
FACTOREN

Figuur 4

ABIOTISCHE OMGEVING

VERANOERLUKE
FACTOREN

Standplaamparamasrs IKsrnmers ei al., 1996)
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Deze processen spelen zich op verschillende niveaus af:
niveau ven de wortelzone;
- niveau van de standplaats;
niveau ven het landschap.

-

-

nlLNu van de wortelzone
De directe groeibepalende factoren voor planten spelen zich af in de worîelzone. Deze (operationele) factoren zijn:
- beschikbaarheid van vocht;
- beschikbaarheid ven de voedingsstoffen ietikstof, fosfor en kalium);
- beschikbearheid van mineralen (sporenelementen);
- beschikbaarheid van zuurstof.
dvew vrrn de rte&li?at8
Het boven de wortelzone werkzame niveau is de standplaats. Een standplaats
wordt hier beschouwd als een fysieke eenheid die homogeen is ten aanzien ven
de belangrijkste 'standplaatsfactoren' waardoor er binnen een standplante geen
vegetatiekundige differentlatb voorkomt. H a milieu ven de standplaats valt
hierbij samen met het overlappingrgebied van de ecologische amplitudo's van
de verschillende soorten op die standplaats (Kemmers en van Wirdum, 19881.
Op standplaatsniveau vinden een aantal fysisch chemische processen plaats,
die sturend (conditionerend) zijn op de direct op de plant werkzame factoren in
de wortelzone. Deze, dynamische, factoren controleren de beschikbaarheid ven
vocht en het verloop van de mineralisatie en humificatie van de organische stof
in de bodem (processtelrel humus), wet de belangrijkste bron van stlkatof en
fosfor voor de vegetatie is. De standplaatsfactoren zijn:
- vochttoestand;
- nutrillntentoecltand (in grondwater en bodem);
bodemtemperatuur;
- redoxpotentisel;
basenstetus;
zuurgraad;
- zoutgehalte Iniet in figuur 4).

-

&w V a n h e t l d c h q p
Op het niveau van landschappen worden twee stelsels onderscheiden:
lithofunctie;
topofunctie.

-

De lithofunctie wordt bepaald door de aard en kenmerken van het moeder'gesteente'. Hoofdeenheden in Nederland zijn de hoofdbodemtypen zand. klei
en veen. Daarbinnen is het organisch stofgehalte, de kalk/besenverzadiging en
de atmosferische invloed differentilirand.
Het reliëf bepaalt de topofunctie en is de belangrijkste factor echter de grondweterstroming (kwd en infiltratie). De topografie is daarmee van grote invloed
op (regionale) hydrologische processen zoals grondwaterstroming en chemische
uitwisselingsprocessen(o.a. met het 'gesteente').
De litho- en topofunctie worden samen ook wel positionele of primaire functies
genoemd. De kringloop van water hangt nauw semen met de positionele functies: er kunnen in de kringloop drie compartimenten worden onderscheiden
waarin het water langere of kortere tijd verblijh, nameliik:
atmosfeer;
lithosfeer (bodem en gesteente);

-
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In elk van deze compertimeneten krijgt het water na verloop van tijd een bepaalde samenstelling, die wordt gekarakteriseerd door de ionenratio (verhouding
van calcium en chloride) en het electrisch geleidingsvermogen (EGV. maat voor
de totale hoeveelheid ionen).
Uit de positionele functies zijn drie parameters te abstraheren, die vertaalbaar
zijn naar lager gelegen processtelsels namelijk:
- igrondiwaterstand;
- chemische samenstelling van het grondwater uitgedrukt in ionenratio (IR) en
electrisch geleidingsvermogen (EGV).

Uit het standplaatsmodel worden de volgende parameters afgeleid, die van
invloed zijn op de vegetatie-ontwikkeling:

3.4.1

Operatlonde stadplaatsparametars

1 Vochtgehalte (uitgedrukt in een pf-waarde);
2 Opgeloste nutriënten in het bodemvocht:
nitraat t ammonium (uitgedrukt in mgil);
fosfaat (uitgedrukt in mgll).
Deze operationele factoren kunnen worden gemeten als concentraties in het
humuscompartiment of als fluxen naar de vegetatie. Deze factoren zijn echter
zeer dynamisch van aard en lenen zich vaak niet voor monitoring. Een uitzondering hierop vormt de concentratie fosfaat omdat deze door het bodemvocht
wordt gebufferd en niet aan sterke fluctuaties onderhevig is (Kernmars et al.,
1995). Indicaties van de waarden van operationele parameters zijn uit veldonderzoek beperkt beschikbaar. In het verdere onderzoek worden deze operationele factoren buiten beschouwing gelaten.

Conditionele standplaatsparametam

3.4.2

1
2
3
4

-

Vochtaehalte:
Nutriëntentoestand grondwater en bodem;
Zuurgraad en basenverzadiging;
Zoutgehalte.

ad 1) vochtgehalte
Het vochtgehalte wordt direct afgeleid uit de grondwaterstanden. Grondwaterstanden worden geclassificeerd in grondwatertrappen. Bij grondwatertrappen
hoort een Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG), een Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) en een Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand
(GVG). Tabel 1 geeft de indeling in grondwatertrappen weer.
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TabSI 1
GT

Indeling in g m n d w m a p p n (GTi
GHG
cmav

GLG
mmv

GVG
cminv

maar dan 10 maanien ondiepaf dm 40
cm
maw dan 10 msanden ondiepaf dan 80
cm
minder dan 10 maanden ondkpaf dan 40
cm
mmr &n 10 maandan ondleprr &n l20

cm
mindw dan 10 maanden ondieper d m 80

cm
mmr dan 1 maand ondieper &n 40 cm

mserdsn10mundanondieperdm120
cm
minder dan 10 maanden ondiepw dm 80
cm
minder dan l mand ondieper dan 40 cm

6-10 maandan ondispa dan 120 cm
meer den 1 maand ondiepaf dan 40 cm
6-10 maanden o n d i i dan 120 m
mindof d m 1 maand ondiepu dan 40 cm
mindar dan 5 maanden ondbpw dm

120

""7

'

Van dm wondwnnasp i w M ook eon drogwa variant (11'. 111'. V? d.OHO van
droawa d a n t e n ii mkda d m 1 maand o n d h d m 26 cm bmdm maiiwld:

Afhankelijk van de beschikbare data wordt de grondwaterstand ook uitgedrukt
in een duurlijntype (zie figuur 5). Duurlijnen geven in een nauwkeuriger inzicht
in de relatie tussen vegetatie en grondwaterregime. Regelmatige metingen van
grondweterstanden zijn hier noodzakelijk om tot goede duurlijnen te komen. Uit
zowel de G1 en duurlijn kunnen kenmerken als GLG, GHG en GVO worden
afgeleid.
Door van Beusekom et al., (1990) zijn op Iandschapsnlveau vijf typen hydrologische gebieden onderscheiden met ieder een kenmerkende duurlijn (zie figuur
5). Naast de hoogte is vooral de vorm van de duurlijn van belang.
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type 1:

type 2:

met lage grondwaterstand
de duurlijn heeíi een lineairkoncave vorm, beginî ver onder maaiveld en zakt i n ha
seizoen enel diep weg. Kenmerkend voor wondwetemap VII. Hier zullen zich geen
grondwateraihankdiike vegetaties omwikkelen.
raukcm
: -w
de durlijn he& w n Ilruairlwncave vorm, begim rond
maaiveld, na hst nam seizoen zakt de g r o n d w m e r d wij ml. Kenmerkende
grondwetemappen zijn IV V - Vl.
k w a b b i d : de dwrliin hedi een convexe bolk) vorm hetawn duidt on continue
In de l& van de
toeswoming van grondwater met name in de wintw rn
wmer zakt de #rondwatastand mee mei de ainame in wwmiaaldruk. Kenmerkede
wondwatenrappan zijn I,II en III íaíhankelijk van de mats van wegzakkig in de

-

type 3:

+.

zomart.
t y p 4:

kwJp.b*d, -d:
de duurlijn heeh een s i g m o i i a l e c m x of concave vorm en
hedi wwel kenmerken van type 2 en 3. In de nmta periode is er een hoge grond.
waterstand &ze wordt in de I w p van het reirwn, door drainage. naar beneden ge.
bracht. Aíhankeiijk van de verlaging van de grondwmerasnd is di8 type kenmnksnd
v w r grondwatemap IV V -Vl. Wannwr d8 &ainago niet of slecht werkt ontstaat
grondwatemap I, ll.
odsdidmd wbid de duwliin heeh een hoel vlak. licht w n w x o vorm. De duurliin k
bnmerkend voor hydrologiich geisoberde g.b*d.n
mat voldoend. U W O w m van
W-.
Omdat er gem negatieve balnvlosdinp van b i h n f plams vindt, b l i ' i de
grondwaturrtand vrijwel hel gehele seizoen hwg. Kenmerkende grondwat&uappen
zijn l en li.

-

Duurlijntypen

nutriëntentoestandin grondwater en bodem
ad 21
De nutriëntentoestand kan worden afgeleid uit de voedselrijkdom van het
grondwater, de bodem of uit de productiviteit van de vegetatie. In de literatuur
worden deze gegevens divers aangetroffen.

In het grond- en oppenilakteweter
In grond- en oppervlaktewater beïnvloede systemen met een ondiepe drainagebasis controleert de samenstelling van het water het voorkomen van vegetaties
(Kemmers, 1996). De voedselrijkdom van het grondwater is daardoor van
dominante invloed boven de bodemkenmerken. De nutriëntentoestand in het
grond- en oppervlaktewater wordt meestal uitgedrukt in direct gemeten wncentraties nilraat, ammonium en fosfaat.
In de bodem
De voedseirijkdom van de bodem wordt bepaald door het bodemtype waarbij de
relatie tussen de voorraad organische stofgehelte en het potentitlle ketionenadsorptiecomplex (CEC) van groot belang is. Hierdoor zijn klei- en veenbodems
van nature voedselrijker dan minerale zandbodems. De nutrí6ntenbeschikbaarheid vanuit het bodemsubstraat hangt sterk samen met de aanwezige humusvorm in bovenste, doorwortelde bodemlaag. Kenmerkende humusvormen zijn
mor, moder of mull. Mulltypen wijzen op een goede omzetting van organische
stof, een intensief bodemleven en een hoge kringloopsnelheid. In mullbodems is
de organische stof in een stabiele vorm aanwezig waaruit de makkelijk beschikStowa 97-16 1NOV 3.2
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bare nutriénten al zijn verdwenen. Morhumus wijn op slechte afbraakcondities,
een accumulatie van nutribnten en een trage omloopanelheid. Wang deze
toestand gehandhaafd blijkt (veelal zeer n m e situaties met lage zuuratofba
schikbaarheidl zijn er voor de vegetetie vanuit de bodem weinig nutriéntenbeschikbaar. Indien de grondwaterstand daalt of sterk fluctueert komen er door
mineralisatie van deze humus echter grote hoeveelheden nutriénten beschikbaar. Dit humuayppe wordt labiel genoemd. Het moderhumustype neemt een
tussenpositie in tussen mul1 en mor.
De CM verhouding is een goede maat om de beschikbare stikstof aan te duiden. Hierbij hebben stabiele humuscomponenten een hogere CM verhouding
dan labiele humusvormen.
De CM verhouding varieert van circa 12 tot 80. Hierbinnen worden verschillende klassen onderscheiden (zie tabel 21.
Bij s t i k s t o f t r e n a f o m spelen de processen mobilisatie en immobilisatie een
belangrijke rol waarbij de stikstof- en koolstofhuishoudingnauw aan elkaar
gecorreleerd zijn. Bij een CIN verhouding groter dan 33 dominûerî immobilissrle
en treden er N-oligotrofe omstandigheden voor de vegetatie op. Plaatsen met
een CIN verhouding lager dan 21 worden gekenmerkt ais N-eutroof en een
dominantie van N-mobilisatie (Kemmers, 1993).
Naast stikstof vormt fosfor een belangrijke voedingsstof. Anorganisch fosfaat is
in de bodem zowel betrokken bij precipitatie, fixatie als bij complexvorming
(Kemmers, 1993). Bij fixatie speelt de beschikbaarhied van ijzer-, aluminium- en
calcium een belangrijke rol. Door de aanwezige avenwichtsrelatiea h de bodemoplossing komt het anorganisch fosfaat in meer of mindere mate beschikbaar
voor de vegetatie. Onder basische omstandigheden wordt fosfaat gefimrd en
is daardoor niet beschikbaar voor de vegetatie. Bij verzurina komt juist veel
fosfaat vrij.
Organisch fosfaat is gekoppeld aan het organisch stofgahalte. Op vergelijkbare
manier als de CM verhouding geeft de CIP verhouding & voedselrijkdom van
de bodem weer met betrekking tot organisch foauiat. In de bovenrto bodamhorizonten (strooisellaag, fermentatiezone en het humushorizont) is de fractie
anorganisch fosfor ten opzichte van organisch fosfor beperkt (circa 20 40%
van het totaal fosfor] terwljl in het minerale materiaal het aandeel anorganisch
fosfor dominant is (60 80% van het totaal fosforl (Kemmers, 19961.

-

-

G.wcwproduotMuit
Naast de meetbare hoeveelhedan nutriémen kan de voedselrijkdom ook worden
afgeleid uit de productiviteit van de vegetatie in termen van tonnen droge stof
per jaar per hectare.
De nutriéntentoestand wordt uitgedrukt in M n van de volgende klmsekenmerken volgen8 tabel 2.
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Voor de indeling van de nutriëntentoestand in BBn van deze klassen zijn de.
grenswaarden voor stikstof en fosfor in tabel 3 weergegeven.

Tabel 3

Indeling in klassen op basis van nutriilntenu>enand in de wortelzone
in grond- en

klasse

'
a

'

'

in bodem

NO.'
JII
(mg N

m4l

oligotroof

<1

0.01
0.04

mesowoot

1 -2

0.04
0.10

eutroof

2- 3

0.100,14

hvpertroof

>3

> 0.14

CINs

C/P4

Kmin'
Ikalha.irl

E6

-

> 35

> 750

< 60

1-4 < 4

-

20-35

300700

60-180

5-6 4 - 8

<20

<300

>l80

7-8

>8

<<

>>l80

9

>>B

(me P ~ I

<<2

o

Product.'
(ton dsfirl

300

concsnaath NO, in water (Kboker et al., 19951
concentrath PO. in oppavlaktewater (van der Linden et al., 19921
CIN-raio (Verhoeven et al., 1893)
CIP-ratio (Vsrhoeven at al.. 19931
.tilutofmiw.lia.tie
in de k a m ivsn dar Linden n J., 1092)
stiknofgaal uit Elbnbein.indicatb (Botanisch 8asiuwbtr. 19871
produk&if
van @w&lvan dn Linden nal.. 19921

In het door het CML ontwikkelde ewtopenindeling wordt gebruik gemaakt van
drie voedselrijkdomklasrrsn. Hierbij worden de klassen voedselrijk en zeer voedselrijk samengevoegd. De grenzen van deze klassen berusten op de gewasproduktiviteit. Waar mogelijk wordt bij de beschrijving van de vegetaties op associatienivaau wel gebruik gemaakt van de indeling in vier klassen.
Bij een koppeling van ecotopen en associaties kan de voedselrijkdomklasse in
een aantal gevallen tot verschillen in de figuren en tabellen in hoofdstuk 4 tot
en met 7 leiden.

ad 3) zuurgraad en basenverzadighg
Voor de zuurgraad wordt een indeling in de klassen zuur, zwak zuur en basisch
gebruikt (van Beusekom, 19901, zie tabel 4.
Gegevens over basenverzadiging wordt niet afzonderlijk uitgedrukt maar gekoppeld aan de zuurgraad.
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Tabal 4

Klaue-indeling op grond van zuurgraad (van üoulslwn, 1SWI

Klanm zuur-

zwak zuur

> 8.6

basisch

ad 41 zoutgehelre
Voor zoutgehalte in grondwater wordt een indeling in vijf klassen aangehouden
(Stuyfzend, 1993). zie tabel 5.
Tabal 6

Zoutgeh.ks grondwater: indeling in k l a i m inaar Shnltund. 19931

-

1 lonenratio (verhouding calcium en chloride) EGV diagram (uitgedrukt in
miaoSiemenslmateri;
2 Specifiek voor het rivierengabied de morfo- en hydrodynamiek.

ed 11 ionenret/o en Electrisch Geleidings Vermogen
De relatie tussen ionenratio (IR) en het Electrisch Gakidings Vermogen (EGVI is
een bruikbare meat om de herkomst van het water vast te atdlen. De EQV
wordt uitgedrukt in mSlm. De IR wordt bepaald door de verhouding tussen
oaldum en chloride-ionen:

Bij het indelen naar watertype op basis ven de verhouding tussen EGV en IR
wordt een aantal vuistragela gehanteerd. Deze staan in tabel 6. De kenmerkende wetertypen kunnen in een zogenaamd IRIEGV diagram worden uitgezet. Een
voorbeeld hiervan is in figuur 6 opgenomen.
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Tabel 6

mao<ioof

Indeling nam herkomn van het weter op barb van v ~ u d i n tussen
g
IR en EGV

IR 1%)

< EGV ImSImJ

IR

> 40 en EGV <

100

IONENRATIO
l00

-

70-

4a

-

O

t0

toa

lm,

EGV

figuw 6 IRïEGVdiagram met kenmsrkende Warsen
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In het rivierengebied wordt de vegetatiezonering sterk bepaald door de dynamiek van de rivier. Deze komt tot uiting in h a gemiddeld aantal dagen pür jaar
dat de vegetatie overstroomd wordt (hydrodynamiek) en het substraat dat door
de rivier wordt afgezet (morfodynamiek).
De hydrodynamiek wordt uitgedrukt in aantal dagen per jaar en de morfodynamiek in een klasse waarbij er een koppeling met een substraaltype (als sediment) is. De.gebruikte indelingen zijn in de tabellen 7 en 8 opgenomen.

ovamominomii

lelden ovaapi>.ld
parkliek overspoeld

afwezig

kbi i n riwl
zavel i n kiei
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3.5

Uitwerking

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 wordt de koppeling tussen natuurdoelen,
ecologische eenheden en standplaatsfactoren uitgewerkt.
Als inleiding wordt een algemene kenschets van de betreffende fysischgeografisch regio gegeven. Daarna volgt een geschematiseerd overzicht van de relatie
tussen de meest onderscheidende standplaatsfactoren in relatie tot de vegetatie-ontwikkeling en een beschrijving van de baveffende natuurdoeltypen volgens de indeling ven het Handboek Natuurdoeltypen in Nederland (Bal et al.,

In de vierde paragraaf wordt de koppeling tussen het betreffend natuurdoeltype, betreffend ecotoop en bijbehorend vegetatietype gegeven. Ee-rst wordt een
algemene kenschets gegeven. Daarna volgt een overzicht van de onderscheiden
ecotopen en de koppeling met vegetatie- en bostypen. De relatie is gebaseerd
op de studie van Runhaar en van 't Zelfde (1998).
De gebruikte codering ia hieronder aangegeven en in bijlage 2 verder uitgewerkt.

l

,

Overzicht van wdsr bshorend bij eamomypen:

1 Saliniteit lpnfixl

ron

3 Vwddrijkdom m nugmd
1

voedwlum zwak brak

brak

z

zih

2 Vochnaestand

v w d u l m nu

3

vasdiilurn buisch

4

v ~ l u m

l

aquatisch

6

matig weânllijk bui.&

2

nat

7

matig wdw(iik

3

wchu0

8

ZW

4

&OW

9

vwdu*ijk

vodsokijk
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Codes dia geiwuilrt zijn voor de aanduiding vnn sen -tbWW:

Deze relatie wordt eveneens schematisch in een blokdiagram weergegeven. in
het blokdiagram is bij de vochnoestend ook de klasse 'periodiek droogvallend'
opgenomen. Er zijn relatief weinig vegetaties kenmerkend voor deze situatie. De
soorten die kenmerkend zijn voor daze klaase zijn vaak pioniers ven ofwel de
aquatische of zeer natte terrestrische situatie.
Daarna worden de onderscheiden vegeiatietypen afzonderlijk uitgewerkt. Hierbij
wordt de vegetatie en standplaats in algemene termen beschreven. Deze beschrijving is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op de beschrijvingen uit
SchaminBe (19961, Westhoff en Den Held (1975) en van der Werf (1991l.
Als laatste volgt een overzicht ven de parameters die kenmerkend zijn voor het
vegetatietype, voor het (grondlwatwregime. voor de grondwaterchemie en voor
de bodem. Indien waarden direct uit literatuur afkomstig zijn, is dit aangegeven
met een literatuunrerwijziging. Indien waarden zonder bron zijn eengegeven, zljn
deze door ons uit andere kenmerken of vergelijkbare standplaatsen afgeleid.
Indien geen of onvoldoende gegevens bekend zijn, is echter betreííende peragegeven. Indien de betreffende parameter niet rdevent
meter een asterisk (*l
ia, is dit aangegeven middels een hekje (#l.
De gevonden gegevens zijn ingedeeld in de hoofdstuk 3 beschreven kiesseri.
Deze klassen van zowel de ecotopen als de standplaatsfactoren zijn tevena als
uitvwwblad aan het eind van hoofdstuk 7 opgenomen.
Voor het laagveen- en zeekleigebied zijn gegevens onder andere ontleend aan
de onderzoeken ICHORS en ITORS in Noord Holland (bronnen 9 en 3). In deze
onderzoeken la het resultaat van de metingen gekoppeld sen het voorkomen
van plantensoorten. Indien deze soorten kensoorten van een bepaalde associatie zijn, zijn de gevonden waarden overgenomen. Indien er sprak ia van één
kensoort dan ia de gemiddelde waarde ven de meting aangegeven. Is w sprake
van meerdere kensoorten den is een range van de gemiddelde waarde aangegaven.
Deze waarden dienen echter slechts ter indicatie.
Als laatste is per vegetatietype een samenvattend overzicht ven stendplaatsfactoren uitgewerkt. Hierbij zijn, afhankelijk van de beschikbare gegevens, per
ecologische eenheid de volgende parameter8 uitgewerkt:
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AIaemeeq
Ecotoop
Kensoorten
Waterreaima
Waterdiepte
Grondwatertrap
Duurlijntype
GHG
GLG
GVG
Hydrodynamiek
Morfodynamiek

(bij aquatische vegatatietypen)
(bij terrestrische vegetatietypen)
(bij terrestrische vegetatietypen)

(alleen in rivierengebiedl
(alleen in rivierengebiedl

On~ervlaktewaterchamie
(bij aquatische vegetatietypen)
(bij terrestrische vegetatietypen)
Grondwaterchemig
Voedaelrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehalte
IRIEGV

BeQPm
Substraattype
Voedselrijkdom
CIN-ratio
CIP-ratio

Dit rapport beoogt bestaande kennis en gegevens te bundelen en door middel
van een hiëferchische indeling op een ov~zichtelijkewijze san te bieden.
Bij de uitwerking bleken op een aantal onderdelen leemten in kennis aanwezig
te zijn. Deze worden hier geschetst.
Verrchilien tussen rqio'r.
Van het zeekleigebied en de afgesloten zee-armen zijn in vergelijking met het
laagveen- en rivierengebied een beperkt aantal gegevens bekend. In het zeeklelgebied kan dit deels verklaard worden door de beperkte aanwezigheid van
natuurlijke gradihten in de bodem en de relatief beperkte omvang van natuurgebieden. In de afgesloten zeearmen ia slechts sinds enkele decennia een
natuurbeheer aanwezig dat zich richt op terrestriacha gemwnachappen. De
natuurgebieden in de afgesloten zeearmen zijn groot in omvang waarbij de
doelstelling veelal gericht is op het behouden en ontwikkelen van natuurfijke
processen en veel minder op de ontwikkeling ven bepaalde vegetatiepawonen.
Onderzoek in de afgesloten zee-armen is vaak gericht op het verloop van de
successie in relatie tot bijvoorbeeld ontzilting of begrazing. In veel van deze
onderzoeken is een indeling in vegetatia(sWuctuur)typen gehanteerd die in dit
onderzoek niet inpasbaar is.
Verschillen tussen vqoîaîbgroepen.
In zijn algemeenheid zijn er van de bos- en struweelvegetaties in vergelijking tot
de ruigte- en grazige vegetaties minder relaties met abiotische factoren bekend.
Veel gegevens zijn er beschikbaar van de moeras- en trilveenvegetaties in het
laagveengebied.
Verschilen In IndelIngen.
In lokaal onderzoek is veelal specifiek voor het betreffende terrain een vegetatietypologia opgesteld. Vertaling van deze typologie naar een landelijke systeem
levert problemen op. De bruikbaarheid van deze gegevens is in dit kader dan
ook beperkt.
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Het laagveengebied vormt een karakteristieke regio in het holocene deel ven
Nederland. Het laagveengebied omvat grote delen van Noord en Zuid Holland,
Utrecht, Noordwest Overijssel. Friesland en het grensgebied van Groningen en
Drenthe.
Laagveen vormt de middenfase van de moerasreeks die uit drie fasen bestaat
(van Wirdum, in ûeije et al., 1994):
oermoerassen zoals wadden en kwelders, zoeMatergetijdenmoeramen,
rivierbegeleidende moerassen en poldermoerassen. In oermoerasren vindt
ten gevolge van een sterke dynamiek geen doorgaande veenvorming plaats;
laagvenen met verlandingsgordels, rietlanden, trilvenen, owrgangsvenenmoerasheiden, moereastruwelen en broekboasen. Het kenmerk van laegvenen is dat er een doorgaande veenvorming plaats vindt onder invloed van
grond- en oppervlaktewater. De invloed ven regenwater is hierbij beperkt;
hoogvenen in ons land voorkomend als kleine hoogveentjas, hoogveenrestenten en afbraak- en vernieuwingaatadia. Het kenmerk van hoogveen is dat
in tegenstelling tot laagveen de vorming van veen onder invloed van regenwater plaatsvindt.

-

-

Laag- en hoogveen(moerassen) hebben tot de tiende eeuw vrijwel geheel holoceen Nederland bedekt. Door erosie, vergraving en ontginning ia veel van het
oorspronkelijke laag- en hoogveenmoeras omgezet in landbouwgebied. In de
laagveenregio kunnen drie landschaptypen worden onderscheiden:
moerescomplexen.
Moerascomplexe bestaan uit een complex van open water, legakkers en
petgaten in diverse verlandingsstedia. Deze moerasgebieden zijn ontstaan
vervening en daarop volgende erosie. Op een aantal plaatsen zijn voor de
vervening door natuurlijke erosie laagveenmeren ontstaan;
veenweidegebieden.
Veenweidegebieden zijn ontstaan door ontwatering van veengebieden. Het
veen la niet afgraven. Door de ontginning is een agrarisch gebruik mogelijk;
droogmakerijen.
Droogmakerijen zijn ontstaan door drooglegging van plassen die zijn ontstaan
door erosie van het veen. In het laagveengebied zijn door water- en winderosie op een aantal plaatsen meren ontstaan die later zijn drooggelegd. De
bodem bestaat veelal uit reaveen op klei.
De droogmakerijen kennen een overwegend agrarisch gebruik. Grote droogmakererijen, zonder restveen, worden niet tot de laegveenregio maar tot het
zeekleigebied gerekend.

-

-

Binnen laagveenmoerassen vindt verlanding plaats waarbij diverse stadia worden onderscheiden. Deze verlandingastadia hebben een directe relatie met de
diepte van het oppervlaktewater verder op de successie met de grondwaterStowa 97-16 1NOV 3.2
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stand. De reeks loopt van open water via steeds dikker wordende kraggen tot
een veste bodem waarbij op een bepaald moment de invloed van grond- en
oppervlaktewater afneemt ten gunste van de invloed van regenwater. Beginnend in open water kunnen hier drie uitgangsmilieus worden onderscheiden die
tot verschillen in verlandingsvegetaties leiden:
- eutroof, brak water.
Deze situatie komt voor in brakwatervenen (met name in Noord Holland);
eutroof, zoet water.
Dit is de meest voorkomende uitgangssituatie waarbij vanwege de lage
ligging van het laagveenmoeras er oppewlaktewater vanuit de omgeving het
gebied instroomt. Dit water kan van nature al voedselrijk zijn of door menselijke beïnvloeding verrijkt zijn met nutriënten. Door bemestingsinvloeden kan
het water tevens een (licht) brak karakter kriigen.
- mesotroof, zoet water.
Matig voedselrijk water komt voor op plaatsen die onder invloed staan van
aanvoer van voadselarm grondwater of geïsoleerd zijn van het omringend
oppervlaktewater. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer grondwater vanuit
pleistocene gebieden in het laagveenmoeras opkwdt.

-

Naast het uitgangsmilieu is de wijze van vegetatiebeheer van grote invloed op
de ontwikkeling van de vegetatie. Binnen laagveenmoerassen kunnen drie
hoofdgroepen van beheer worden onderscheiden:
- niets doen.
Vanuit de watervegetaties ontstaat er een verlandingsvegetatie met riet,
biezen en grote zeggen. Wanneer een voldoende stevige bodem is ontstaan
gaat deze fase over in een struweel en uiteindelijk in moerasbos;
wintermaaien.
Door de verlandingsvegetatie van riet, biezen en grote zeggen in de winter te
maaien en het maaisei af te voeren, wordt de groei van Riet sterk bevoordeeld. Hierdoor ontstaan diverse typen rietlanden. Bij een toenemende invloed van regenwater ontstaan een zuur veenmosrietland. De productiviteit
van het Riet neemt sterk af waardoor op den duur w n Moeras- of veenheide
ontstaat met dwergstruiken;
zomermeaien.
Door de verlandingsvegetatie van riet, biezen en grote zeggen in de zomer te
maaien en het maaisel af te voeren, ontstaan er in een mesotroof milieu
soortenrijke trilveenvegetaties met veel kleine zeggen. In een voedselrijker
milieu ontstaan hier Donerbloemhooilenden. Bij een toenemende invloed van
regenwater en een lichte daling van de grondwaterstand ontstaan in beide
situaties schraallanden waarbij Blauwgrasland het meest kenmerkend is.
Uiteindelijk zal ook deze fase bij een toenemende verzuring overgaan in
Moeras- of veenheide.

-

-

Laagveenmoerassen die ontgonnen zijn ten behoeve van agrarisch gebruik,
hebben een lagere grondwaterstand dan natuurlijk. Veelal zijn deze gebieden als
grasland in gebruik. Afhankelijk van de ontwateringstoestend, de bemestingsgraad en de beheersvorm ontstaan er verschillende graslandtypen. Vanuit
botanisch oogpunt vormen hierbij de Kamgrasweiden en de Glanshaverhooilanden de meest waardevolle groepen. Wanneer er in deze gebieden geen beheer
plaats vindt, ontstaan ook hier struwelen en bossen die gedomineerd worden
door Zwarte els en Wilg en op de zuurdere plaatsen Zomereik.

1I

De beschreven ontwikkeling ven verschillende vegetetietypen in relatie tot het
milieu is in figuur 7 schematisch eengegeven. De figuur geeft is niet bedoeld els
successieschema.
De figuur vormt een bewerking van het schema verlanding en beheer uit Leerdam en Vermeer (1992).
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De gewen*

Figuur 7

grondwaìersifuaüe voor tcmsúbchc natuurdoclen

Relatie tussen standplaatsfactoren. beheer en vegetatiehlpen in het laagveengebied
(naar Leerdam en Vermeer, 1992)
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Op basis van het beheer en de daaraan gekoppelde verschijningsvorm van de
vegetatie zijn er in het laagveengebied een aantal halfnatuurlijke tsrrastriache
natuurdoeltypen onderscheiden:
lv-3.03 rietland en ruigte
Rietland en ruigte omvat zowel de onbeheerde als beheerde fase in zoet en brak
water. Deze vegetaties volgen in de successie op de fase met open water.
Deze vegetaties bevinden zich op de overgang van water naar land en kunnen
over het algemeen ook periodiek droogvallen. Bij een wintermaaibeheer kunnen
de rietvegetaties lang stand houden en ontstaan er diverse typen rietland.
Specifieke ruigten ontstaan op plaatsen met een 'slordig' beheer waar bijvoorbeeld wel wordt gemaaid maar niet afgevoerd of op plaatsen waar bagger op
de kant wordt gezet.
lv-3.04 net schraalgrssland
Nette schraallanden ontstaan door het stringent toepessen van een zomermaaibeheer. Zowel de gemaaide kraggen (Wilvenen), Dotterbloemhooilandenals de
later in de succesie optredende schraallanden behoren tot deze groep. Schraallanden kunnen ook direct op sen vaste bodem (bijvoorbeeld op zetwallen)
ontstaan bij een voldoende hoge grondwaterstand.
lv-3.05 bloemrijk grasland
Bloemrijk grasland is kenmerkend voor veenweidegebieden en droogmakerijen.
De graslanden kennen veelal sen (voormalig) agrarisch gebruik waarbij, afhankelijk van de beheersvorm (beweiden of hooien) en cultuurdruk, een bepaald
type ontstaat.
lv-3.06 veenheide
Veenheide vormt een zeer specifiek en zeldzaam type binnen laagvenen. In feite
vormt dit type de overgang naar hoogveenvorming binnen laagvenen. Het type
ontstaat op plaatsen die geheel door regenwater worden gevoed en waarbij of
door natuurlijke begrazing door r e e h of konijnen of door een periodkk maaibeheer bosvorming wordt voorkomen. Onduidelijk is of deza fase binnen laagvenen een eindfase, zonder beheer, in de successie is.
lv-3.07 struweel
Struweel ontstaat op plaatsen waar geen vegetatiebeheer wordt toegepast.
Struweel kan zich zowel direct uit rist en grote zeggenvegetetier ontwikkalen
als op plaatsen waar een maaibaheer wordt stopgezet.
lv-3.09 bosgemeenschap van voedselrijk (laag)veen
Op plaatsen zonder vegetatiebeheer en een duidelijke invloed van grond- en
oppervlaktewater vormt zich vanuit het struweel een bos op natte (matig)
voedselrijke standplaatsen. Deze bostypen worden gedomineerd door Zwarte
els en Wilgen.
lv-3.10 bosgemeenschap van voedselarm (hoog)vesn
Op plaatsen binnen laagveen waar geen behaer plaats vindt en waar de invloed
van regenwater toeneemt, ontstaan op natte, zure standplaatsen met relatief
sterk schommelende wterstanden door Berk gedomineerde bossen. Onder
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stabiel zeer natte omstandigheden ontstaat boomloos hoogveen. Wanneer de
standplaats ontwaterd is en het veen zuur is, kunnen zich ook Eiken vestigen.

NB: het natuurdoeltype hakhout en griend llv-3.08) wordt niet afzonderlijk
behandeld maar heeft dezelfde abiotische condities als de bosgemeenschap var
voedselrijk (1aag)veen.

Kansdias
Rietland en ruigten binnen het laagveengebied worden gedomineerd door vegetaties bestaande uit Riet en Grote zeggen. Vegetatiekundig pad dit type het
beat binnen de Riet-orde (88 in Schaminée et el., 1996) en omvat gemeenscheppen ven stilstaand of weinig bewegend, matig tot voedselrijk water. Het
zijn vaak door M n of enkele soorten gedomineerde vegetaties waarvan de
stendpleatseisen overeenkomen van de eisen van de domlnente soort(en1. Een
indeling in verbonden en associaties correspondeert met verschillen in waterdiepte, inundatieduur, bodemsubstraat en voedselrijkdom van het water.
Binnen de Riet-orde worden vier verbonden onderscheiden:
- het waterscheerling-verbond (BBa). Deze omvat drijvende gemeenschappen
en wordt daarom tot de aquatisch vegetaties gerekend;
- het Rietverbond (8Bb). Binnen het natuurdoeltype rietland en ruigte ligt het
accent dit verbond;
verbond van Scherpe zegge (88~);
- verbond van Stijve zegge ( 8 W .
Een bijzondere vegetatie die tot dit netuurdoeltype wordt gerekend Is het Veenmosrietland (9Aa2). Veenmosrietland ontstaat door verzuring van diverse
Rietvegetaties.
Naast de door Riet- en Grote zeggen gedomineerde vegetaties worden twee
'ruigte'vegetaties onderscheiden namelijk Moerasspirea-ruigten (25Abl) en gemeenschappen behorend tot de Bijvoetklaase (17). De laetste groep komt in het
laagveengebied voor op en langs oevers (met name op plaatsen met ophoping
van organisch materiaal) en in zo nu en dan afgebrande rietlanden. De standplaats is over het algemeen stikstofrijk en matig vochtig. Voorbeelden van
kenmerkende vegetaties zijn veget#Uw gedomineerd door Heemat en Harig
wilgeroosje. Omdat deze gemwnrchrippen vrijwel nooit een natuurdoel vormen
en er geen specifieke standplaategegeveni, voorhanden zijn, is voor de Bijvoetklasse geen verder uitwerking gegeven.

-
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Associatie van Ruwe bi-

Oeverzegge-waocimie
Associatie van Ruwe bies

Galigaarrsraocimie
Pluimzegge-urociatie
Associatie van Stijw mgge

~Ahl

Abl

W
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De associatie wordt gedomineerd door Mattenbitm en komt voor in open, voedselrijk water in en langs laagveenplassen, vaarten, kanalen en andere relatief
grote wateren. Mattenbies is een pionier en is in staat om vrij diep water te
koloniseren. Wanneer er geen sprake is van sterke golfslag of stroming kan het
lang in stand blijven. Op plaatsen zonder waterbeweging verdwijnt het type ten
gevolge van verlanding. Het vegetatietype komt op allerlei bodemtypen voor.
Er zijn twee subassociaties namelijk BBbla typicum die het initiale stadium
vormt en 8Bbl b rumicetosum die een verder verlandingstadium aangeeít (op
basis van soortenssmenstelling). Qua milieu-omstandighedenzijn er geen onderscheidende kenmerken.
De associatie komt overeen met de vegetatie beschreven als het Scirpus lacustris type (Den Held et al., 1992).
In het verleden werd dit type ten behoeve van biezenteelt op ondiepe, zandige
plaatsen geplant. Tegenwoordig is dit areaal sterk teruggelopen. Er zijn geen
echte bedreigingen. Voor instandhouding op langere termijn is het tegengaan
van vergaande verlanding noodzakelijk.

V18
Mattenbies

aquatisch en semi-terraitrmch (26, 271
tot 3 m diep watw
w o o f (25. 27, 31
0.318 mg NO& 0.183 mg NHJL 131
0.088 mg Pn (31
zwak zuur tot zwak basisch 181, basisch 1271
zoet tot zeer z o a 127)
l i l i e n 1331. limo-glyphoclhn 1271

indiisiem. wmk slib tot R m w l o o i i w (26I. voornameijk venig.
oever8 131
eUi10oi
X
X
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8Bb2 Assodatk van Ruwe Mm
De associatie bestaat uit dichte biezengemeenscheppen met een dominantie
van Ruwe bies. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in brakwetervenen in
Noord-Holland. Daarnaast komt de gemeenschap voor in poldersloten en brede
weilandgreppels op een venig substraat met een waterdiepte van circa 0.70 m.
Zonder beheer ontwikkelt zich een rietruigte en bij wintermaaien een biezenrijk
donerbloemhooiland. Op plaatsen met een sterk wisselende grondwaterstand
ontstaat een mozaïek met overstromingsgraslandenen begroeiingan met Kleine
lisdodde.
Tegenwoordig worden vrijwel uitsluitend jonge stadia aangetroffen omdat een
intensief schouwbeheer verdere ontwikkeling verhinderd.
De gemeenschap ontwikkelt zich optimaal in meso- tot oligohalien water met
een minimaal chloridegehalte van circa 1000 mgA (Prins et al., 1994 in Schaminde et al., 1996). De assocatie kan ook in brak water met lagere chloridegehalten voorkomen i300 800 mg CIII) maar ontbreekt in zoet water. Nutrianten
vormen hier aeen be~erkendevoorwaarde omdat het chlorideaehalte
van dominante invloed is.
Het vegetatietype komt overeen met de vegetatie beschreven als het Scirpus
tabernaemontani-Berula-type (Den Held at el., 19921.

-

Bedreigingen:

- verzoeting;
- te intensief schouwbeheer
Beheer:
afhankelijke van gewenste ontwikkelingsrichting zomer- of wintermaaien of
niets doen.

-

Waterraaimm

Waterdiepte

aquatisch (261
0.60 (271tol 0.70 m i261 diep water

O~~ervlaktewaterdiemie
Voedselrijkdom
Stikstof

eutroof 1271
1.S0 m0 NO,A en 0.67 mg NH,A (31
1.14 Np.n (31
baiUch (27)
brak (27. 31 tot zwt i271
glyphoclii (271
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De associatie wordt gedomineerd door Riet en komt voor in matig tot voedselrijk, zoet tot zwak brak water. De waterdiepte varieert van 0.5 tot maximaal 3
meter. De vegetatie wortelt in een venige of minerale bodem die meestel met
een sliblaag is bedekt. Het type komt vooral voor in Iaegveenplaanen, oude
rivierarmen, lange binnen- en buitendijkse wielen, op plaatsen waar geen of
weinig stroming, bemesting, vervuiling of beweiding optreedt. Daarnaast komt
het type op tal van plaatsen zoals poelen, kanalen, vijven, sloten en natte
terreindepressies voor. Binnen het type worden vier subassociaties onderschatden:
a. typhetosum angustifoliee (Kleine lisdodde);
b. calthetosum Imet Spindonerbioem, alleen in het zoetwatergetijdongeMed)
c. typicum;
d. thelypteridatoaum.
In het laagveengebied komen vooral de subeesociatiee a, c en d voor.
Vegetatietype komt overeen met de vegetaties beschreven als h a PhregmitesTypha type, Phragmites-Menthe type en Phragmitee-Equisetumtype in Den
Held et el., 1992.
Bedreigingen:
beïnvloeding door hypertroof water;

-

Beheer:
meeien en afvoeren in de winter houdt gemeenschap in stand;
meden en afvoeren in de zomer levert donerbloemhooilanden;
zonder beheer ontwikkeling naar rietruigte en bos (els, wilg)

-

Abmean

WP
Kenworten

O~IJrlij~
GHG
GLG
GVO

Fo8fW

Zuurnaad
IRIEGV

V1 7118
Ria
Kloiw liadodds

aquatisch en semi-terrestrisch 127)
l
315
aquatisch, circa 3 m + mv 1251, 0.6 m
voor Wi is droogval noadzsluilijk
10-20m-mui91

+ mv 1271

eutroof 127. 25) m mwtmof 127)
0.59 mg NOdl, 1.O3 mg NHJ ( W in 91
1.O9 mg PüJI IR& in 9)
basisch 127). zwak zuur (9)
zoei tot uiui 127)
l
i127)
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De associatie wordt gedomineerd door Oeverzegge en vormt ven alle grote
zaggenvegetaties de meest voedselrijke variant. Het type komt voornamelijk
voor in oude rivierlopen (rivierengebied). In poldergebied komt het type voor in
boezemlanden, in 's winters geTnundeerde laagten en als verlandingegemeenschep in ondlepe sloten die niet worden geschoond (vooral in deze vorm in
laagveengebied). De bodem bestaat veelal uit weke tot stevige substraten met
basen- en carbonsetrijk- en veelal ook sulfaatrijk water.
Hoewel een hoge grondwaterstand tot ver in de zomar gewem is, lijkt enige
verdroging verdregen te worden.
Vegetatietype komt overeen met de vegatatie beschreven als het Carex riparie
type in Den Held et el., 1992.
Bedrelgingen:
geen

-

&heer:
type blijh bij BBnmaal in de 2 B 3 jaar herfstmaaien instand;
zonder beheer ontwikkelt zich via een ruigtestadium een moafaastruweal en
bos;
bij zomermeeien ontwikkelt zich een Dotterbloemhoollend.

-
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De associatie wordt gedomineerd door Galigaan en groeit in water van zeer
uiteenlopende kwaliteit, van mesotroof tot eutroof, van zoet tot zwak brak, van
basisch tot zwak zuur. De waterdiepte is over hei algemeen geringer dan 0.8
m. Vitale begroeiingen zijn wel gebonden aan plaatsen waar het water het
grootste deel van het jaar boven maaiveld staat. De bodam bestaat meestal
venig zand of uit veen mat zand in de ondergrond en is gewoonlijk calciumrijk
en fosfaatarm. Op plaatsen met golfslag, waar veel zuurstof in het water komt,
groeit het type goed. Op sterk gereduceerd substraat, zoals drijftillen, ontbreekt
ze. Langs grote plassen vervangt di type de rietzoom als er sprake is van
sterke golfslag. Verder komt het voor in afgesloten petgaten maar ook in duinvalleien, beekdalvennan en heideplassen. Het type heefî geen vegetatiebeheer
nodig.
Vegetaîietype komt overeen met de vegetatie beschreven als het Cladiumtype
in Den Held et al., 1992.
Bedreigingen:
verzilting;
afname golfslag.

-

ûehear:
geen.

-

1

De associatie wordt gedomineerd door Pluimzegge. In verlandend water vormt
dit type drijftillen meestal volgend op h a Waterscheerlingvarbond. Hoewel
grote aangesloten drijftillen gevormd kunnan worden zijn ze nlet begaanbaar.
Type groeit vooral in zoet, hoogsten zwak brak, tamelijke eutroof en ondiep
water. Daarnaast komt het voor langs kanalen en sloten. De bodem bestaat
meestal uit veen-op-klei of humus- en voedselrijke laem- en zandgrond.
Het type vormt altijd een tijdelijk fase in de verdere verlanding.
Vegetatietype komt overeen met de vegetaties beschreven als het Carex paniculata type en gedeeltelijk met Carex acutiformis type in Den Held et al., 1992.
Bedreigingen:
geen

-

Beheer:
zonder maaibeheer ontstaat er een struweal en moerasbos. Bij een maaibeheer o m a t er een Donerbloemhooiland of een Kleine zeggenvegetatie.
Voor instandhouding van dit type is het dus noodzakelijk nieuwe uitgengssi-

-

micwmtisch 127)
tot 0.20 m 127). verkaagt droogvakn, waarbij de grondwaterwand ïoi 0.W m o&
het muhnld km w.gukkai (27)

meM-.Mooi 127)

0.66 mg NOP. 0.34 mg NHJI 13)
0.60 mm WJI 131
zwak MI i o i badach 127). basisch 13)
z o n (27. 3) lm WcM k e k 127))
li-of
ml goikilo-HmoDooi(271

drijmnd op w M en damnaaW op m n op Mi, humus- m vwdsdiijke bom m undarondm l261
#
#

QQ!!XmR
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Pluimugg. k .en twiiche wurp(ant, db ook in m m i h
milia* vooi kan komn. Hbr ia hst hlp. aquatisch kschreven.

8Bd3 Associatie v m Stijve zegge
De associatie wordt gedomineerd door Stijve zegge. het is een verlandingsgemeenschap in zoet of hooguit zeer zwak brak, mesotroof tot licht eutroof,
matig zuur tot zwak basisch water. Het type groeit het best in afgesloten,
stilstaand water, op veengrond maar vooral op klei- of zandgronden die met een
organische modderlaag zijn bedekt. De groeiplaatsen stem gewoonlijk langdurig
onder water, schommelingen worden goed verdragen. Binnen de rietgemeenschappen groeit dit type op de minst voedselrijke plaatsen. In laagveengebieden
ontwikkelt dit type zich momenteel vooral op plaatsen waar moerasbosjes
worden verwijderd en op plaatsen waar rietculturen met een sterk wisselende
grondwaterstand en het beheer met zwaar materiaal wordt uitgevoerd.
Vegetatietype komt overeen met de vegetaties beschreven als het Carex data
type in Den Held et al., 1992.

aquatisch, s m i terrewisah 127)
tot 0.20 m 1271, verdraag< droogvallen, waarbij de grondwaterstand tot 7 0.20 m onder kt rnadvsld weg kan zakken (271
Owenilaktewatsrchnmia
Vaedsekijkdom
Stikstof
Fosfa
2uwgra.d
ZoutgshilU,
IRIEGY

..

meac-wtroof 127)
basisch l271
wet tot zwak brak 127)
poilrilo-iithoqlyphotroof

vaan of op klei of zand dim nisi wn moddarlaog is M e k t 125)
C
#
Q&g

meestal h storinp.u<uni(L. z d r h rietlanden met schomrn.hinde
waterstanden en na kappen van mwi..bosjes (251. Hst t y p is
hiir ai8 aquatisch b s s c h r m .

Veenmosrietland komt vrijwel alleen in laagveengebieden voor en het meest in
venen met zwak brakwater. De gemeenschap ontwikkelt zich op dikke kraggen.
Hydrologisch is de vegetatie gefsoleerd van het oppervlaktawaer. Voeding
vindt plaats middels regenwater. Het type kan zich ook op vaste bodem langs
sloten en smalle petgaten ontwikkelen. Het waterpeil is bij de drijvende kragges
gelijk aan het maaiveld. Op vaste bodem mag het peil in droge perioden tot 20
cm maaiveld dalen.
Dit vegemietype komt overeen met de vegetaties beschreven als het Sphagnum-type in Den Held et al., 1992.

-

Bedreigingen:
overbegrazing, eutroti8ring. peilverlagingen.

-

Beheer:
wintermaaien;
soortenriikdom neemt toe bii veenmoûtrakken, extensieve vwr- of nabewelding en het opbrengen ven ;en dunne baggerlaag.

-

-

wanr.alme
Grondwaerírap
ou<wliimvps
GHG
GLG
GVO

..

oliwtmof 1271
stikstof
Fosfor

NUTtoi zwak UIUI

uin i271
Nnotrwf (271

127)

Ruigtekruidengemeenschap langs sloten, beken, rivieren, vochtige wegbermen,
plassen en greppels. Op vochtige tot natte, matig voedsel- en humusrijke klei-,
leem- of veenbodem. Het type ontwikkelt zich optimaal op slootbagger dat op
de kant is gezet. Het is een vrij algemeen type.
Ruigten van de moerasspirea-associatie komen voor in het laagveen-, rivierenen zeekleigebied. Er zijn zes subassociaties beschreven (321, waarvan de subassociatie met Moeraswolfsmelk kenmerkend is voor laagveenplassen.
Bedreigingen:
verdroging;
eutrofiëring;
achterwege laten beheer leidt tot ruigte- en struweelontwikkeling.

-

Beheer:
grootste deel van het jaar water aan maaiveld;
weinig peilfluctuaties;
eens per drie tot vijf jaar maaien en afvoeren in de nezomerlherfst of exten-

-

Parameters

R 27 lR28
Gewone valeriaan, Moersrrpusa, Pwbuiî, Veenreukwas
]uvaterreuime
Grondwmarap
Duwlijmvp
GHG
GLG
GVG
Grondwaterchemie
Voedrelrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurwaad
zoutgehalte
IREGV

Bobenl

Subatraattyp
Voedselrijkdom
CN-raio
CP-ratio

periodiek drwgvallend, terrestrisch vochtig
1, II
316
0-10 (211
0-30 (21)
Q16 (211

mesoautroof tot eutroof
< 2mgNnI2ll
< 0.1 mg Pn (211
zwak zuur tot basisch (DH 6-7.5) I211
zoet (Cl < 60 maAl (21)
poilruo-lithotroof
IR > 60% en IR(%) > EGV ~mSlm)(211. EGV 30-80mSlm (211
veen ihumusrijki. slootbwger
mesoewoof tot wuwf
maüg stikmofrijk (1)
20 (Moerasspirea h 9)
527 (Moerasspirea in 9)
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4.4.2

Nat schradland llv-3.04)

Ksnschom
Natte schraallanden binnen het laagveengebied kunnen zowel als dryvende
vegetaties (trilvenen en kraggen) als op vaste bodem voorkomen. Vegetatiekundig behoort dit natuurdoeltype tot de Kleine zeggevegetaties (90 in SchaminBe
et al,, 1996) en het Pijpestrootjasverbond en Dotieiverbond uit de Pijpeswotjesorde I 16Aa en 16Ab in SchaminBe et al., 1996). Voor al deze vegstatietypen geldt dat het natte, matig productieve tot schrale hooilanden zijn die in de
zomer worden gemaaid. Over het algemeen is de bodem relatief voedselarm,
wordt er niet tot licht bemest en is er sprake van sanvosr van grond- enlof
oppervlaktewater van goede (matig voedselrijk, basische) kwaliteit. Voor kritische weidevogels zijn naast rust en openheid voldoende vocht en een zekere
mate van voedselriikdom van aroot belang. Een conseauent verschralingsbehear
kan op den duur voor weidevc&s tot voedselgebrek Ikden.
Ecotopen m vegetl0iefypen Inui Runhaar en van 't Zalide l1998ll

Afbeelding 2 Weergave vegetaüotwen in ecotopnsystssm
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9Bal Associatie van Schorpioenmos m Ronde zegge
De associatie van Schorpioenmos en Ronde zegge vormt meestal drijvende
kraggen (trilvenen) in de verlandingszone van laagveenplassen. De vegetatie
beweegt hierbij mee met de fluctuaties in het waterpeil. In sommige gevallen
ligt het veenpakket vast aan de aangrenzende legakker. In dit geval is een
geringe fluctuatie in het waterpeil acceptabel. Door het microreliëf van bulten
en slenken in een trilveen zijn er veel gradiënten in vocht, zuurgraad en nutrientenbeschikbaarheid. Bepalend voor de soortenrijkdom is het contactmilieu
tussen zuur regenwater en basenrijk oppervlakte- of grondwater waarin in een
rustig milieu een goede menging plaats vind.
Trilvenen komen momenteel alleen voor in de grote laagveengebieden in Noordwest Overijssel en in het plassengebied van Holland en Utrecht.
vegetatieGpe komt overeen metde vegetaties beschreven als het Carex lasiocarpa Scorpidium type, Carex lasiocarpa - Pedicularis type. Carex lasiocarpa Parnassia type en het Carex lasiocarpa - Sphagnum type in Den Held et al.,
1992.

-

Bedreigingen:
eutrofiëring door oppervlaktewatertoestroom;
verzuring, door dominantie van regenwater;
verruiging bij achterwege blijven zomermaaibeheer.

-

Beheer:
zomermaaien en afvoeren met aangepast materiaal.

-

G22 1 W17)
Ronde zegge
Slank woliegras
PI- blaasjeskruid

GLG
GVO
Grondwaterchemie
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehalte
IRIEGV

(semi-1weruisch (drïjend of op vasts bodem)
I
315
O - 10 cm + mv (26.27)
0 - 15m-mv(25.27)

meso-, oligotroof
0.32 mg NO& 0.84 mg N H 4 (Ronde w g g e i n 9)
0.38 mg POJI (Ronde 2-96 in S)
zwak zuur (271
zeer z o n 1 < 50 mg cm1 (27)
poikilotroof (27)

Bodem
Substraattyp
Voedselrijkdom
CN-ratio
CP-ratio

kragge of moerasveen
meso-, oligotroof
27 (Ronde zegge in S)
1318 (Ronde zeuue in 91

De associatie omvat vochtige, schrale hooilanden op zwak zure tot neutrale
veen- of zandgrond en soms op klei-op-veen. De groei van de vegetatie wordt
beperkt door een lage beschikbaarheid van in ieder geval todaat en wellicht
ook van kalium. Doorgaans vindt er geen bemesting plaats. In verleden werden
percelen bemest met ruige stalmest waardoor verzuring werd tegengegaan. Een
andere aanvoer van voedingsstoffen Is de winterinundatie vanuit de boezem of
rivier. De gemeenschappen worden gekenmerkt door wisselende grondwaterstanden van plasdras in de winter tot licht uitdrogend in de zomer.
Van het oorspronkelijk areaal bleuwgrasland is vrijwel niets meer over. Omdat
de percelen in het verleden vaak een 'rommelig' maar extensief beheer kenden
zijn deze na intensivering van het grondgebruik grotendeeh verdwenen. Daarnaast is de waterhuishouding op grotere schaal veelal ingrijpend veranderd.
Door het wegvallen van Inundaties en overmomingen ontstaat een zuurder en
schraler milieu.
Gewenste grondwatersituatie:
mogelijkheden scheppen voor inundaties;
buffering tegen grondweterstandverlagingen;
tegengaan verzuring door begreppeling.

-

Grondw.umep
Duwiijmvp.

mmiseh nn en vochtia
1, II

3. 4. 6 1121

GHG
GLG
GVO

Otot10cm + mvI12.25l
20tm40cm-mv H21
circa O cm - mv 112)

Stiknof

rmo oliiovoof
0.77 ma NOP, 0.48

Fosfor
Zwrmad

-

mg NHJI 1Blsuwi zeg0.23 man mp 18Z ~ W ki 91
zwak zuur IpH 4.5 5.61 1301

-

ZWi

mno-, o l i i w f
zand en wen
20 33 1301, 20 IBleuwa u ~ insSI
751 IBbuwe zwgs in B1

-

in BI

De gewenste g m d w a m í í i s voor umsbuehe ruhlurdocln,

16Ab3 AssociaUe van Echte kodroeksbiom en Gwiwgdd hertshooi
Deze associatie maakt deel uit van de als Donerbloemhooilandenbekend staande graslanden. Dotterbloemhooilanden komen voor op drassige, een- tot tweemaal per jaar gemaaide, 's winters periodiek overstromende graslanden op
mineraalrijke, stikstofhoudende, kleiige of venige bodems. In laagveengebieden
zijn dit vooral boezam- en vlietlanden. Hoewel de standplaats nat is, is tijdens
de groeiperiode een doorluchting van de bodem gewenst. De meeste Dotterbloemhooilanden zijn in ons land niet optimaal meer ontwikkeld. Door een
toegenomen bemasting en ontwatering zijn ze sterk achteruitgegaan. Het
gewenste beheer bestaat veelal uit hooien met naweiden en in de winter inundatie van de boezem.
Kensoorten voor de associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi zijn Rietorchis en Gevleugeld hertshooi. De associatie komt vooral voor op
vochtige, niet slechts matig bemeste hooilanden en jaarlijks gemaaide verlandingsgemeanschapppen. Za komt vooral voor in het laagveengebied mat zoet
tot matig brak op zwak zure veengronden. Komt overeen met de typen Scirpus
tabernaemontani Calliergonella type, gedeeltelijk Scirpua tabernaemontani Triglochin type, Phragmites-Brachytecium type en Phragmites-Lychnistype
overeenkomstig Den Held et al. (19921. Indien Vleeskleurige orchis wordt
aangetroffen duidt dit meestal op aanwezigheid ven klei in de ondiepe ondergrond.

-

Parameters

OH127
Rinorchis
GavlayyM hertshooi
Watsneaim~
Grondwatertrap
Duurlijnivp
GHG
GLG
GVO

tensitrkch nat
I, II
3 1101
O cm + mv (271
40 cm - mv (25)
15 cm mv (31

Gmndwaterchsmie
Voedselrijkdom
Stikstof
bSfO1
Zuurgraad
Zoutgehalte
iR/EGV

meso.eutroof
0.5 mg NOJI, 0.32 mg NHJI IGevf. hertshooi in SI
0.32 mg POJ IGevl. hamhooi in 91
zwak u u r tot basisch 127, B)
z w t tot licht brak l271
poikibtroof Iglyphotroof)

Substraattype
Voedselrijkdom
CNiatio
CP-ratio

-

veen en veen-opklei
mesotroof
24 1Gevl. hertshooi in 91
856 IGevl. hertshooi in SI
belangrijk voor lunischs wsidevogdt als Grutto m Kemphaan
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I

Kenschem:
Dit natuurdoeltype bainast uit glanrheverhooilanden en bloemrijke kemgrerweiden. Dit type ie iet8 voedselrijker en minder vochtig dan natte richranlanden.
Het type Ir vooral waardevol ais leefgebied voor weidevogels en minder vanuit
floristisch oogpunt. Het gewenste vegetatiebeheer beetanî uit óeweiden enlof
maaien, met inachtneming van ru8tperioden in het broedsaizoen, en bemesting
met ruige stalmest.
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De gewenste groodwaten~atitvwr twcrtrischc natuurdoclen

16Ba Verbond van Grote vossertaan
Dit verbond omvat hooilwei4landen op voedselrijke, vochtige, klei-op-veengronden, die's winters veelal gedurende langere tijd onder water staan, maar 's
zomers oppervlakkig kunnen uitdrogen. De inundatie wordt niet direct door
overstromingen veroorzaakt, maar door een stijging van de grondwaterstanden.
Deze vegetaties worden in de regel een tot twee keer per jaar gemaaid en
eventueel nabeweid (25).
Bedreigingen:
ontwatering, eutrofiaring

1

Beheer:
een tot twee keer per jaar maaien, eventueel met nabeweiding
Parameters
Alasmen
€cotoop
Kensoorten

GIGM 47
Grote vonsstaan Troadravik

GLG
GVG

tiks stof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehalts
IRIEGV

.
.

wtroof

zwak r w r tot basisch
met
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De associatie wordt lokaal gekenmerkt door het voorkomen van de Kievitsbloem. De gemeenschap omvat vrij productieve hooilanden op vochtige, zavelige of kleiige tot lemige grond. Optimale ontwikkeling komt voor op plaatsen
met veen in de ondergrond. De gemeenschap komt op vrij voedselrijke piaamen
voor, maar verdraagt geen intensieve betreding of (vroege) bemesting. Van
belang is een 'gedempte' overstromingsdynamiek enlof een hoge grondwaterstand in de winter. Deze terreinen komen vooral voor in de mondingsgebieden
van rivieren. Door een lage bodemtemperatuur komen de grasechtigen laat op
gang terwijl de Kievitsbloem, als bolgewas, wel vroeg tot ontwikkeling komt.
Overstromingen rijn noodzakelijk voor de verspreiding van het zaad ven de
Kievitsbloem; de populaties met de hoogste dichtheden hebben een inundatiefrequentie van twee tot vier inundaties per jaar. Verspreiding in Nederland is
beperkt tot het stroomgebied van de Overijsselse Vecht en Zwarte water, de
omgeving van Gouda en enkele boezemgebieden in Friesland (in rivierengebied
en op overgangen naar leegveenregio).
Bedreigingen:
langdurige of ontbrekende inundatie

-

Beheer:
toestaan periodieke inundaties;
aangapasi behwr (hooien met eventueel naweide).

-

-

Wmnrainn

OrMidwRl<r.p
Duulijn<v#
OHO
CL0
OV0
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URutri8ch nat mm 3 toi 4 m l d per j
u innidnir i 1l
1, I1u, III
2,4 i11
O ilnundatiwl tot 20 m + mv (l, 101
60-70m-mvi211
20-40m-mvi211

Beweide, voedselrijke graslanden op allerlei bodemsoorten. Dit type kent meestal een agrarisch beheer waarbij afhankelijk van de natuurlijke voedselrijkdom
van de bodem een mate van bemesting wordt toegepast. Door bekelking en
bemesting is het type ook op zuurdere zand- en veenbodems ontwikkeld.
Op plaatsen met een hoge grondwaterstand is een goede drainage een voorwaarde voor instandhouding.
Tot halverwege de jaren '60 was dit type zeer algemeen. Door intensief graslandgebruik (bemesting, maaien voor meerdere grassnedes en inzaai van andere ,
soorten) zijn deze graslanden veelal omgevormd naar hwg-productieve Engelsraaigraslanden.
Door stopzetting van bemesting en een constante beweiding in het groeiseizoen
kan het type weer ontwikkeld worden.
1

Bedreigingen:
te intensief graslandbeheer (te hoge bemestingegraad)

-

1

Beheer:
beweiding;
- aangepaste bemesting (afhankelijk van bodemtype 50 200 kg Nlhaijr)

-

-

Waterreaime
Grondwatenrap
Duurlijntvpa
GHG
GLG
GVO
Grondwaterchemie
Voedwlrijkdom
Stikatof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehalte
IRIEGV

Substraattype
Voedselrijkdom
CN-ratio
CP-ratio

terrestrisch vochtig
VI - IV
2. 4
circa 30 cm - mv i101

.

sulroof
1.92 mg NOJI, 2.6 mg NHJ
1.39 mp Po,n 19)
basisch (25.91
zoet en licht brak 126. 91

191

divers

de meest vochtw tvpon zijn Manerijk voor kritische weidavoaefs als Gruno en Kemohaan

i
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Kenscb.
Dit type bestaat uit een gemeenschap van dwergatruikan die groeien onder
voedselarme omstandighedan. Voeding vindt volledig p l a m door regenwater.
Met name brakwater vormt een goede 'ondergrond' voor da vorming van regenwaterienzen. Door toepassen van zomermaaian ontwikkelt vwnhdda zich tot
hoogveen.
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Gemeenschap met een hoogveenkarakter die plaatselijk tot ontwikkeling komt
in veenmosrietland in laagveengebieden. De standplaats varieert van matig
voedselarm en matig zuur tot voedselarm en zuur. Het grondwater bevindt zich
op geringe diepte gemiddeld niet lager dan 0.2 m mv. Door het bulten en
slenkenpatroon is hier wel enige variatie in. De gemeenschap ontstaat meestal
op dikke kragges waar het grond- en oppervlaktewater het contact met de
wortelzone verliest omdat er regenwaterlenzen ontdaan. Een echt totaal regenwatergevoed (hoogveenlrnilieu ontstaat er meestal niet waardoor er verschillende gradiënten in zuurgraad aanwezig zijn. Er worden twee subassociaties onderescheiden:
e. molinietosum; met veel mossen
b. anthoxanthetosum; vooral in brakwatervenen
De gemeenschap komt overeen met de vegetatietypen Erica-Sphagnum fimbriatum en Erica-Sphagnum fallax in Den Held et al. (1992).

-

Bedreigingen:
eutrofiëring;
- schommeling in de waterstand.

-

Beheer:
ontstaat bij stringent wintermaaibeheer. Het is nog steeds niet duidelijk of
dit type ook als climax (na bos), of middels natuurlijke begrazing (bijvoorbeeld door reeën) kan onistaan.
Parameters
Alaemwn
EEoroop
Kensoorten

GVG

@ondwatwchemie
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehaite
IRIEGV

Voedselrijkdom
CN-ratio
CP-ratio

G. dw 21
geen kensoorten, mam wal diiaemi8rends soorten t.o.v. overig8
assiciaties binnen de klassa: ondr andere R i a , Reukwas,
Sphagnum palustre, Sphagnum fimbriatum

temtsirisdi nat
l
5
5 1271 tot 20 cm - mv 1251
30 1271tot 50 cm - mv 1251
circa 5 - 20 cm mv

-

.

oligotroof 1271

zuur
zeer zoettot zoet
annowoof 1glyphorroofi
kraggen
oligotroof
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Kenschets:
Struwelen maken onderdeel uit van de verlandingsserie in laagveengebieden.
Mantel- en zoombegroeiing zijn in het laagveengebied nauwelijks ontwikkeld.
Struweel kan instand worden gehouden door regelmatige kap.
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De pewenrte grandwatmihiatic voor tenesbischc natuurdoclm

Gagdrtruwed
Laag, soortenarm pionierstruweel op natte, zure en matig voedselarme bodems.
In laagveengebieden vooral op plaatsen waar beginnende hoogvaenvorming
optreedt. De standplaats komt overeen met die van Veanrnosrietland en ElzenBerkenbroekbos.
Bedreigingen:
ontwatering;
eutrofiëring.

-

Beheer:
buffering van de waterstand;
geen vegetatiebeheer.

-

Parameters
Alsemeen
Ecotoop
Kensoorten
Waterre<iime
Grondwatertrep
Duurlijntvpa
GHG
GLG
GVG
Grondwaterchemie
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuuraraad

S. Sla 22
Wilde gagel
terrestrisch nat
I
3. 5
Ocm + mv
20 cm - mv

oligotroof

.

zuur tot zwak zuur
zoet tot brak
atrnotroof

&&Q

Substraattype
Voedselri~kdom
CN-ratio
CP-ratio

vaan enzand met veen
oltgo - meSOV0Of

Gagel houdt bij ontwatering lang stand. De ondergroei verandert
en verarmt dan wel (291.
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Dicht struweel met goed ontwikkelde moslaag met veel veenmossen. Kensoorten ontbreken. in laagveen meestal in naM, zure, mnig voedadrijke OmMfldigheden. Het grondwatef staat hoog en komt niet lager dan 0.6 m mv. Groeit
op dezelfde standplaats als Moerasheide, Elzen-6arkenbos en enigzins Berkenbroekbos.

-

Bedreigingen:
ontwatering;
eutrofiëring.

-

-

Beheer:
buffering van de weterstand en -kwaliteit;
geen vegetatiebeheer of voor instandhouding struweel periodiek hetten.

-

&!&mm

Grondwaternap
Duurlijinnm
GHG
GLQ
GVO

Grondwatwchemlp
Voediekijkdom
Stikstof
Fosfor

Zuurwaad
z0utwh.b
IRIEGV

&&!J
SubsUuttyps

VwdWiikdom

S. SI. 22
van hw Verbond &r Spoiken-Wibsnmuwion(32Aa1: Sporkeh
,
Oeoord. wiig, Grauwe wiig, Wlda gwd. D l f f a u n i l u d

tw..trisch
Mt
L (111
3. 5
5totZOcm-mv
30 tot 50 cm mv
cirw 6 20 m - mv

-

-

-

meao wvoof (321
0.40 mg NOJI, 0.63 mg NH4 (Geoord. d g in 91
0.40 mg POJI (Geoord. wiig in 9)
zuur (32, 16)

~ z o . t t o t ~
Mlnowcmf

*w,
m n m a und op wilnpe diep<..zand
nurotroof

Ammodaîie VM Grauwe wilg en ZwwU
Dit struweel ontwikkelt zich meestal uit rietgemeenschappen. Het komt voor op
natte plaatsen met vrij voedselrijk water.
De standplaats komt overeen met Rietassociatie op vaste bodem, Elzenbroekbos, Berken-Elzenbroek en Moerasvaren-Elzenbroek.
Bedreigingen:
ontwatering en eutrofiëring

-

Beheer:

- geen vegetatiebeheer

Aloemeer(
Ecatoop
Kensoorten

Ouurlijmype
GHG
GLG
GVO

S27
van hef Verbond der Spoiken-Wilgmmuweien (32AaI: Spoikehout. Geoorde wilo. Grauwe wil& Wilde gnuel. Differenti6rend
t.o.v. associaties 32A.1 i n 32Ai2: Zwam els. Gele lis. Gelderse
r008
terrestrisch nat
I
3, 5
O cm
mv l311
circa 20 - 3 0 cm mv 131)
Imgdwige stagnatie 1311

+

-

..

eutroof 1311tot msowoof I 161

basisch en zwak zuur 1311
zoat
cirwrnmmrsl

vaen en mineraal met veenlaagja 1311
meso-, eutroof

..
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4.4.6

bsgemc~nschapvan voedselrijk Ilaag)veen (lv-3.09)

Kenschets:
Dit bostype is de onbeheerde climaxvegetatie van verlandingsgemeenschappen
in laagveen waarbij er contact is met het oppervlakte- en grondwater. Het type
komt vooral op de voedselrijkere plaatsen voor.
Ecotopen en vegetatietypen Inaar Runhaar en van 't Zaiide l1 99611
27 (BI

29
30
47 l1
f0

op Mm. m e vo&ddikrn bodim
Gewoon Elzenbroek
Moerasvaren-Elzenbroek
OP

wcwip. lluuo vxddilke boam

Elzen-Eikenbos

Afbeelding 6 Weergave vegetatietypen in acotopensptearn

De gewenste grondwatersituatie van BmQnche natuurdoclen

29

Gewoon Elzenbroek

De boomlaag bestaat vrijwel uitsluitend uit Zwarte els en soms enige Zachte
berken. De struiklaag bestaat uit Zwarte bes, Grauwe wilg en bastaarden
hiervan met Geoorde wilg. De kruid- en moslaag bestaat uit karakteristieke
moerasplanten waarvan de meeste ook in moerasvegetaties buiten het bos
voorkomen. Het bostype komt vooral voor op zandgronden die met veen zijn
bedekt. Dit bos kan in laagveengebieden aan het eind van de verlanding ontstaan, met name in afvoerloze kommen. De bodem is matig voedsel- en basenrijk met basische zuurgraad. Het grondwater stagneert en komt niet lager dan
enige decimeters onder het maaiveld. In de winter vindt inundatie plaats.
Op voedselrijker laagveen komt Moerasvaren-Elzenbroek tot ontwikkeling. De
vervangingsgemeenschap van dit bos is een complex met Mattenbies-Rietassociatie, Lies- en Rietgras (in zeer voedselrijk water), Verbond van Grote zeggen
en Kamgrasweiden (31).
Bedreigingen:
verlaging van de grondwaterstand;
eutrofiëring door instroom van voedselrijk water.

-

Beheer:
buffering tegen ongewenste hydrologische veranderingen;
het vegetatiebeheer kan variëren van niets doen of een hakhoutbeheer. Bij
aroteré com~lexenverdient het de voorkeur om in het centrum opgaand bos
i e ontwikkelen en in de randen door hakhoutbeheer of instandhouding van
struwelen naar een geschikte gradiënt te zoeken.

-

Parameters

!

l

Alaemeen
Ecotoop
Kensoorten

B27
Elzenzegge, Zwarte bes. Mosrasvaren (32)

Waterreaime
Grondwatertrap
Duurlijntype
GHG
GLG
GVG

terrestrisch nat
I
5
O cm
mv. in winter ook inundatie (31)
circa 20 30 cm mv (31)
langdurige stagnatie 131

Grondwaterchemie
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad

~oedsalrijl<dom
CN-ratio
CP-ratio

+

-

-

mesotroof 131 l

.
.

zwak zuur l31 1
zoet

veen. soms op zand of klei
mesotroof
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Jonge bossen van hooguit enkele tientallen jaren oud mei Zwarte els, Moernavaren en Kamvaren. In dit type ontbreken Elzenzegge en Zwarte bes. Dit b o m pe is beperkt tot laagveengebieden. De standplaats bestaat uit zeer nat laagveen met een nauwelijks begsanbsre en weinig veraarde bovengrond. Het
grondwater staat niet dieper dan 10 cm mv en in de winter boven maaiveld.
Het water stroomt nauwelijks, is tamelijk voedselrijk en zwak zuur tot basisch.
Bij verderga6nde successie omwikkelt zich Gewoon Elzenbroek of Elzen-Ukenbos (31).

-

Bedreigingen:
door de slappe bodem is de bedreiging door betreding en bemesting beperkt;
omweteringén instroom van eutrwf water.

-

-Beheer:
niets doen. Door de slappe ondergrond b een hekhoutbeheer meestal ook
niet mogelijk.

GLG
g&&#.uwchemiq
vo.dnmjIidom
Stikmof
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-

10 m mv i311
om+mv
lmlawof
0.31 mg NOJI, 0.29 mg NHJI ( M w r u v u m in SI
0.72 m POJI (Moeruvaren in S1

70

Elzon-Eikmbos

Bostype waarin het voorkomen van soorten uit h a Elzenbroek met soorten uit
het Eikenverbond kenmerkend is. De boomlaeg bestaat uit Zomereik, Zwarte
els, Zachte berk en minder uit Ruwe berk, Esp en Gewone es. Grove Den,
Fijspar en Populier zijn soms ingeplant. Dit bostype is in de Nederlandse literatuur niet goed bekend. Het komt vooral voor op zeer vochtige tot natte lemige
zandgronden, meestal op dekzand. De gronden zijn vaak niet nat genoeg voor
veenvorming al kunnen er wel sterk humeuze bovengronden of moerige laagjes
voorkomen. Het bostype komt ook voor in overgangen met veen of op plaatsen
waar het veen of klei ontwaterd is (rabattenbos). De verspreiding in veengebieden is achter marginaal.
Het type vormt de natte tegenhanger van het Wintereiken-beukenbos. Het
voorjaarspeil ligt tussen 10 - 40 cm beneden maaiveld, in de zomer eventueel
tijdelijk dieper. In zeer natte jaren komt inundatie voor. Het basengehalte ven de
bodem is vrij laag, evenals de pH (rond 4 en niet boven 5).
Bedreigingen:
- in het verleden was ontginning de belangrijkste bedreiging van dit bostype;
- ontwatering en verslechtering van de waterkwaliteit hetgeen tot verdroging
en verruiging leidt.
Beheer:

- uitwendig beheer gericht op buffering tegen externe invloeden en het vast-

-

houden van het water in het gebied;
inwendig vegetatiebeheer bestaat in principe uit niets doen. Omdat het bos
op dezelfde standplaats als dotterbloemhooilanden, blauwgrasland en heischraalarasland voorkomt. kan het ontwikkelen ven omn
in het bos
. dekken
.
tot interessante vegetaties leiden.

-

Ecotoop
Kensomen

Waterrwinq
Grondwawap
Duurliintype
GHG
GLG
GVG

Voedsekiikdom
stikstof
Fosfor
Zwraraad

B47
ksrakieristiek ia een comanni. vm soorten uit het Ursnbroek en
het Winureiken-bukenbos
taristrisch nat en vochtig
11, 111
4
O cm t mv. regalmatige inundnk (311
circaBOcm-mv
10-40cm-mv1311

.
.

-

..

-

mes0 eutroof
zwak ruw 1311

ma
-bgm
Substraam,pe
Voediekijkdom
CN-ratio
CP-ratio

(moerig1 zand. veraard veon m wmw klei
meso eutroof
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Kenschets:
Dit bostype is de onbeheerde climaxvegetatie van verlandingsgemeenschappan
in laagveen waarbij er geen contact is met het opperviakte- en grondwater. Het
type
.. komt vooral op de voedselarme plaatsen voor. Voeding vindt plaats door
regenwater.
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De gnvcn~sgmndwaarritwa vwr r s m h c nihiurdoekn

Dit bos komt vooral in laagveengebieden voor waar ook Moerasvaren-Elzenbroek voorkomt. De standplaats is achter voedselarmer en zuurder maar niet zo
extreem dat er een Berkenbroek zonder elzen ontstaat. Het water stagneert
sterker dan in het Elzenbroek of Moerasvaren-Elzenbroek. De bovengrond is
wellicht iets meer veraard en iets minder nat. De bodem is zwak zuur terwijl het
grondwater vaak basisch is.
Bedreigingen:
ontwatering;
eutrofiëring.

-

Beheer:
het uitwendig beheer bestaat uit buffering tegen ontwatering en eutrofiëring;
het inwendig vegetatiebeheer bestaat, mede door de slappe, kwetsbare bodem, uit niets doen.

-

Parameters
Algemeen
Ecotoop
Kensoorten
Waterresime
Grondwatertrap
Duurhjntype
GHG
GLG
GVG

l

Grondwaterchemie
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehalte
IRIEGV

m

Substraattype
Voedselrijkdom
CN-ratio

terrestrisch nat
I
5
O cm
mv en inundaties 1311
10 cm - mv 131)
O cm
mv

+

+

meso- oligowoof 131)

zwak zuur l311
zoet
circumneufraal

kraggen en veen
oligo-mesowoof

.
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5 alb broek
Dit tvoe komt op zeer voedrelerme en zure standplaatsen voor. In het laagveengebi& wordt d i bos nauwelijks aangetroffen. Het boe b bekend in hoogvwngebieden vooral op plaatsen weer een lichte ontwatering optreedt. Deerneest
wordt het bos (in minder typische vorm) aangetroffen op bij beginnende vwnvorming op nette zandgronden, zogenaamde bosvwntjes, en op moerpodzolgronden en vlakveeggronden in voormeiige stuifzendgebieden op de Veluwe en
in Drenthe.

-Bedreigingen:
ontwatering, eutrofiéring en grondroering waardoor vereerding ven het
bovenste veen plaats vindt wet tot een vrijwel niet herstelbare verruiging
leidt. Het type is zeer gevoelig voor betreding.
Beheer:
inwendig vegetatiebeheer is ongewenst is vanwege de nette stendplear
vaak ook niet mogelijk.

-

DuvlijnNp.

GW
GLG
GVO

5 RIVIERENOEBIED

Het rivierengebied omvai de stroomgebieden van de grote rivieren Maas, Waal
en Rijn (met zijtakken zoals de IJssel en de Oude Rijn), de Hollandse en Overijsselse Vecht. Beken en beekdalen maken geen onderdeel uit van deze regio.
De meeste Nederlandse rivieren worden gevoed door neerslagwater. De hoogste piekafvoeren treden hierdoor op bij hoge neerslaghoeveelheden in het
stroomgebied tijdens de herfst en de winter. De Rijn is ten dele ook een smeltwaierrivier waardoor pieken in de waterstand vooral tijdens de smeltperiode
ven sneeuw in het voorjaar optreden. Dit leidt tot een dynamiek in de waterstanden hetgeen tot inundaties, erosie en sedimentatie in de uiterwaarden leidt.
V66r de bedijkingen meanderden rivieren vrij door het landschap en kon het
water bij hoge standen breed uitstromen. Met name in de benedenlopen waren
de overstromingsvlakten hierdoor erg breed. Het gevolg hiervan was dat ver
ven de rivier, in rustig water, de kleine slibdeeltjes tot bezinking kwamen. Hier
ontstonden de zeer kleirijke komgronden. Dichtbij de rivier sedimentaarde het
grove zend en ontstonden de oeverwallen. Door de meandering van de rivieren
komt er nu een heterogene bodemopbouw in het rivierengebied voor.
Met de aanleg van de dijken vanaf de Middeleeuwen kwam een einde aan het
natuurlijke riviersysteem. Periodieke overstromingen beperken zich nu tot de
uiterwaarden waardoor de sedimentatie van fijn materiaal is afgenomen.
Het huidige rivierenlandschap ken verdeeld worden in de uiterwaarden, welke
onder directe invloed van de rivier staan, en de binnendijkse gronden waar de
natuurlijke dynamiek van de rivier ontbreekt.
In de uiterwaarden komen verschillende vegetetiegroepen voor:
watervegetaties in open water (rivier, plassen, strangen, nevengeulen);
pioniervegdes op slikken en zandbanken;
rietlanden en ruigten in moerassige laagten;
greslanden (in de uiterwaarden en op rivierduinen);
struwelen;
zacht- en hardhoutooibossen.

-

-

De binnendijkse gebieden hebben een overwegend agrarisch gebruik. Natuuriljke terrestrische vegetaties die binnendijks voor kunnen komen behoren tot de
rietlanden, graslanden, struwelen en bossen.
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De vegetatie in de uiterwaarden wordt gekenmerkt door een grote invloed van
de rivier. Hierbij zijn twee tactoren te onderscheiden namelijk de hydrodynemiak
(overstroming uitgedrukt in aantal dagen inundatie per jaar1 en de morfodynamiek (invloed ven erode en sedimentatie gekenmerkt door het substraattype).
Op basis van de hydrodynamiek zijn er drie zones te onderscheiden:
aquatische zone:
De aquatisch zona bestaat uit open water of een permanente plas-drassituatie. In daze zone vestigen zich waterplanten en halofyten zoals riet en grote
zeggen.
- oeverzone:
De oeverzone lof amfibische zone) langs de rivier wordt gekenmerkt door
langdurige inundaties en een sterke morfodynamiek waardoor het substreattype zand overheerst. In deze zone komen overwegend pioniervegetaties
voor.
terrestrische zone:
Binnen de terrestrische zone komen de maesta gradiiinten in ovarstromingsduur en substraattype voor. De hogere oeverwallen worden gekenmerkt door
een geringe inundatieduur maar zijn ontstaan bij een sterke morfodynamiek
waardoor het substraat zandig is. Lagergelegan delen van de uiterwaarden
zijn vaak langdurig geïnundeerd maar hebben een lage morfodynamiek waardoor het substraat uit klei bestaat.

-

-

Sterk samenhangend met de hydrodynamiek is kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater. Over het algemeen is het rivierwater dominant aanwezig
waardoor er een litho-rheotroof grondwatertype ontstaat. Mede door de kalkrijkdom van het substraat is het grond- en bodemwater basenrijk en goed
gebufferd. Atmotrofe invloeden komen binnen de uiterwaarden niet tot nauwelijks voor. Wanneer de uiterwaarden onder invloed van kwel vanuit pleistocene
gebieden staan, kan er een menging van grondwatertypen plaatsvinden waar
door plaatselijk relatief voedselarme situaties kunnen ontstaan.
Naast de hydrologie vormt het beheer een belangrijka factor in de vegetatieontwikkeling. Er kunnen drie hoofdgroepen van beheer worden onderscheiden:
niets doen:
Bij niets doen ontwikkelen zich in de aquatische zona watewegetaties. In de
sterk dynamische oeverzone ontwikkelen zich pioniewegetaties. Op de iets
hogere dalen ontstaan in de natste zone zachthoutstruwelen en -ooibossen
terwijl op de wat drogere delen hardhoutstruweel en ooibossen ontstaan.
- maaien:
Bij een maaibeheer zijn alleen in de terrestrisch zone vegetaties te ontwikkelen. Deze bestaan afhankelijk van de inundatieduur uit Dotterbloemhooiland,
in specifieke situaties uit Kievitsbloemhooilandenen verder uit Glanshaverhooilanden en drogere stroomdalgreslandan.
- beweiden:
Door beweiding van de terrestrische vegetaties ontstaat hier Zilverschoon.
graslanden en Kamgrasweiden.

-

Voor het rivierengebied zijn diverse ecotoopindelingen in omloop. Een voorbeeld
hiervan is het Rivier-Ecotopen-Systeem (RESI waarin voor de systemen ven Rijn
en Maas op basis van morfodynamiek, hydrodynemiek en gebruiksdynamiek
Stowa 97-16 1 NOV 3.2

een overkoepelend, hi8rarschisché indeling met 18 ecotopen en 65 deelecotopen is uitgewerkt.

'bk,,..
;! ' .:
;

De beschreven ontwikkeling van de verschillende vegetatietypen in reiatie tot
het milieu zijn in figuur 8 schematisch weergegeven. Hierbij is de buitendijkse
situatie uitgewerkt.
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Op basis van het beheer en de daaraan gekoppelde verachijningrvm van de
vegetatie zijn er in het rivierengebied een aantal natuurdoeltypen, overeenkomaig Bel (19951, onderscheiden:
ri-3.03
rietland en ruigte
Rietland en ruigte komt zowel in de beheerde als onbeheerde en zowel binnenels buitendijks voor. Tegen beweiding zijn de meema typen niet M a n d . Deze
vegetaties komen vooral in de overgang van water naar land voor en kunnen
over hst algemeen ook periodiek droogvallen.
ri-3.04
nat schraalgrasland
De natte schrsailanden zijn door hed overwegend voedselrijke water en substraat niet vergelijkbaar mat schraallanden uit bijvoorbeeld de laagveenregio en
pleicltocena regio's. Hei gaat hier om natte, vrij lang geinundeerdo atendplaatsen die hierdoor een specifieke (wet minder productiaval vegetatie hebben dan
de meer droge graslanden.
atroomdalgrasland
ri-3.5
Stroomdalgraslanden zijn kenmerkend voor het rivierengebiedan en komen voor
op de weinig tot niet overstroomde plaatsen zoals oeverwallen en dijkheilingan.
Op vochtige, kalkrijke, zandige plaatsen en een beheer zonder bemesting oritstaan hier zeer soortenrijke vegetaties.
ri-3.6
rivierduin en slik
Onder rivierduin en slik worden de pioniersituaties langs de oevers en op de
rivierstrandjes verstaan. De directe invloed van de rivier is hier groot. De vegetatie is open en heeft een grazig tot ruig karakter. De vegetaties van de grotere,
stabiele rivierduinen valt niet onder deze groep. Met rivierduinen worden hier
zandige afzetting direct langs de rivier bedoeld die vaak van îijdelijke aard zijn.
ri-3.7
aruweei-, mantel en zoombegroeiing
Struweel ontstaat op plaatsen zonder vegetatiebeheer. Er wordt een onderscheid in nat en vochtig zachthoutstruweel op vaak gdnundeerde piastsen en
hardhoutstruweel op de drogere plaatsen. De struwelen, mantels en zoombegroeiing komen meestal samen met de bosgemeenschappen voor.
ri-3.9
bosgemeenschap van zandgrond
Bossen die ontwikkelen op niet overstromende, lichte klei- en zandgronden.
Deze bossen komen vooral voor op overgangen naar hogere, leemhoudende
zandgronden. De bostypen zijn niet "typisch" zijn voor het rivierengebied en
komen zeker in het uiterwaardengsbied niet tot nauwelijks voor.
ri-3.10
bosgemeenschap van rivierklei
Deze bossen zijn kenmerkend voor het rivierengebied en worden tot de ooibossen gerekend waarbij op basis van soortensamenstelling onderscheid in zochten hardhoutooibossenwordt gemaakt.
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5.4.1

Rietland m ndgt. (d-3.031

Rietland en ruigte in het rivierengebied bestaan uit ruige riet- en zeggevegetaties langs (meestal) stilstaande wateren of op moerassige plaatsen:
langs en in dode (verlandende) rivierarmen (zowel lijn- els vlakvormig);
langs wielen en kolken (voord lijnvormig);
langs sloten en kanalen (lijnvormig).

-

De meeste voorkomende gemeenschappen worden tot de Riet-orde gerekend:
gemeenschappen van het Rietverbond (8Bb);
meens schappen van het verbond van Scherp zegge Q&);
gemeenschappen van het verbond van Stijve zegge (8Bd).
Verschillende gemeenschappen van deze verbonden worden ook in het zeekleien het laagveengebied aangetroffen. Voorwaarde ia dat de standplaatsen permanent nat zijn en dat het aanbod aan voedingsstoffen hoog is. Het substraattype is minder van belang.

-
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Deze associatie is gebonden aan eutrofe, basenrijke standplaatsen binnen het
overstrorningsbereik van stilstaand of langzaam stromend, zoet of hoogstens
zwak brak water, vooral langs rivieren en aan de benedenloop van beken.
Verder wordt de associatie aangetroffen in kleiputten. Gedurende het winterhalfjaar staan de groeiplaatsen onder water; 's zomers zakt het water niet
verder dan tot enkele decimeters onder het maaiveld.

I

I

GLG
GVG
Hydradynamiek
Morfody~miCh

.Moot

.

basisch
zoet iot zwak brak
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De associatie van Blaaszegge is een verlandingrgemwnschap en komt voor
langs oevers van zwakstromende wateren en in laagten dia 's winter oversuomen in de uiterwaarden en in geulen die niet in direct contact staan met de
rivier. Het komt behalve in hst riviarengebiad, ook in het pleistown~deel van
Nederland voor. Meeatal komen Biaaszegge-vegetatiesvoor als mails gordels,
zelden zijn het vlakvormende vegetatias. Vaak komen vagemies van de Blaaazeggeassociatie in mozaieken voor met eizenbroekbou~nenlof andere gemeenschappen uk het Verbond van Scherpe zegge:
op mesouofe standplaatsen mat Ronde zegge;
op eutrofe atendplaatsen met Scherpe zegge.

-

Het grondwater van de standplaatsen is besenrijk in de ondergrond, waarop
regenwater stagneert. Vegetaîies van de BIeaszegge-arrociaiie zijn gebonden
omstandigheden.
Brak water verdraw
aan relatief calcium- en maanwiumarme
de gemwmchap slecht.

-

Bedreigingen:
vegetaties van de Blaaszegge-associatie zijn pioniewegaaies. Zonder behear gesn w via m ruigte-stadium over in s t i u w d an mwr(ubos;
beweidingrgevoelig i11l.

-

-Behear:
eens per twee h drie jaar mesien an afvoeren in de herfst.

De hoofdverspreidingvan de Pluimzegge-associatie ligt in het laagveengebied.
In het rivierengebied kunnen vegetaties van de Pluimzegge-associatie als varlandingsvegetatie voorkomen in oude rivierlopen en langs vaarten (25). De standplaats bestaat zoet of zeer zwak brak, matig tot voedselrijk, ondiep water. In
oude rivierlopen vestigt de associatie zich vooral op drijftillen. Ook verlandingsgemeenschappen van het Rietverbond kunnen zich tot de Pluimzegge-associatie
ontwikkelen.
Bedreigingen:
achterwege blijven van beheer of beheer gericht op andere sucwssienadia;

-

Beheer:
gaat zonder beheer over in elzenbroekbos. om deze veaetaties in stand te
houden, moeten steeds nieuwe uitgangssituaties gemaakt worden Inevangeulen, plassen).

-

l

~ydrodyMrniik

MortodWmik

75 - 300 d.gen Inudnb W j u 1131
m a k tot mm& ntak 1131
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8Bb3 A n o d d e v m H m .nGrot. watwwwgbrw

Heen is de dominante biezemoort, daarnaast kunnen Driekantige b i en Ruwe
bies in vegetaties van deze associatie voorkomen. De vegetatie ontstaat in zeer
ionenrijk water, maar echte zoutminnende planten ombrelren. Van nature hoort
deze gemeenschap in het zoetwatergetijdengebied thuia. waar ze ontstaat
onder invloed van peildynamiek en een chloridegehalte leger dan 400 mgil en
hoger dan 300 mgil op laaggelegen platen. Onder deze omstandigheden ontstaan 6f de subass. met Driekantige biea 6f met Dotterbloem.
In niet natuurlijke rituaties kunnen vegetaties van de Associatie van Heen en
Grote waterweegbree ontstaan in polders, gegraven putten en dergelijke, mits
ze regelmatig worden onderhouden. Het gaat den om de typische subaas. en
om de subass. met Waterzuring. Deze sub-.
nemen de laatste jaren toa door
inlaat van sulfaatrijk water enlof verzilting.

-Bedreigingen:
wegvallen van dynamiek door getijdenwerking Isubass. met Driekantige Mes
IDotterbloem) of door schonen (subasa. met Waterzuring, typische subasa.);

Beheer:
instandhouden getijdenwerking (subaris. met Driekantige b i i 1 Dotterbloem);
periodiek schonen watergangen (subass. met Waterzuring en typische subass.).

-
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Vegetaties van de Rietassociatie komen voor in zowel het laagveen-, rivierenals het zeekleigebied. Afhankelijk van de standplaat8 zijn vier subassociaties te
onderscheiden, waarvan er drie in het rivierengebied kunnen voorkomen:
- subass. met Kleine lisdodde: in stilstaand water (0.5 tot > 1,5 meter diep),
met een dikke modderlaag op de bodem;
subass. met (Spin)dotterbloem:op dagelijks overstroomde plaatsen in kommen achter de oeverwallen in het zoetwetergetijdengebied;
- typische subass; in wielen, oude rivierarmen, sloten en dergelijke (stilstaand
water).

-

Bedreigingen:
wegvallen getijdenwerking Isubass. met Spindoîterbloemi;
vervuiling en hypertrofiëring water;
waterrecreatie Igolfslag;
afvalstort;
beweiding.

-

-

-

Beheer:
bij maaien en afvoeren in de winter (cyclus 2-4 jssr) blijft riet instand;
bii maaien en afvoeren in de zomer ontwikkelen zich donerbloemhooilanden;
- zinder beheer ontwikkeling naar rietruigte en bos (els, wilg).

-

V17118
Riet
K h i m lisdodde
Waterreaimp
Grondwauimao
Duurlijntyp
GHG
GLG
GVO
Hydradynamiek
Morfodyiumiek
Grondwsterchemip
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuuraraad

Bodsm

Subnraanvpe
Voedselrijkdom
CN-ratio
CP-ratio

aquatisch, &ca 3 m t mv 120.0.6 m
voor Iwming is droogval modululijk
10-20m-mvW
30 300 dagen inundit* psr
111l
zwak tot matig sterk (13)

+ mv 127)

-

eutroof 127, 251 tot mesotrmf 127)
0.5 0.6 mg NO& 19)
0.64 1.O4 mg POP 19)
basisch 127). zwak ZW 19)
z o n tot zout 127)
Ikhoplyphocikn l271

-

-

mineraal of venig m dikuii upop.liumlaag 1251
meso -eutroof 191
circa 24 191
circa 700 191
hst vegetatietyp is hmr sh tsrnmi.ch beschreven
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Dit soortenarme type vormt van alle grote zeggenvegemties de meest vosdeelrijke variant. De soortenarme vegetetie wordt gedomineerd door hoog o p g d e
Oeverzegge. Oude rivierlopen (rivierengebied) zijn de natuurlijke asndplsailsn.
In polders komt de associatie voor in geTnundeerde weilanden, ondiepe doten
die niet worden geschoond en langs vaarten (ook in leagvwn en zeekleigebied).
Belangrijke eisen aan de waterhuishouding zijn:
zeer voedselrijke standplaatsen;
hoge grondwaîerstand tot ver in de zomer;
in carboneatríjk en sulfeatrijk water.

-

Bedreigingen:
- langdurige inundatie is belangrijk, maar verdroging wordt redelijk doorstaan

(25)
Beheer:
oeverzegge-associatie is voorstadium van scherpe zegge-associatie (8bc2)
alleen te behouden door nieuwe uitgangsituatiea te maken.

-

V?8
Oe-
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Ruigten van de moerasspirea-associatie komen voor in het laagveen-, rivierenen zeekleigebied. Er zijn zes subassociaties beschreven (321,waarvan er vijf in
het rivierengebied kunnen voorkomen:
subass. met russen (Pitrus, Padderus) langs mesotrofe rivierlopen;
subass. met Moeraswolfsmelk, in moerassen;
subass. met Moeraskruiskruid langs rivieren en oude rivieriopen;
subass. met Bereklauw langs rivieren o.i.v. getijde;
typische subass. langs sloten en vochtige wegbermen.

-

De ontwikkeling tot één van deze vijf subass. hangt met name af van voedselrijkdom van het water en dynamiek. Het is een vrij algemeen type, maar goed
ontwikkeld (met alle kensoorten) komen moeraaspireavegeteties niet zo vaak
voor.
üedreigingen:
verdroging, eutrofi*ring, geen actief beheer;

-

Beheer:
grootste deel van het jaar water aan maaiveld;
weinig peilfluctuaties (m.u.v. subass. met üereklauwl;
eens per drie tot vijf jaar maaien en afvoeren in de nazomwlherfst of enensieve beweiding.

-

periodiek droogvalland, tmomkch vochtig
1. 111

GLG
QVG
Hydrodynamiek
Mortodvnamiak

0-30 1211
0-15 I 2 0
75 300 dagen inundzwak tot afwezip

-

per /arI131

mesoautroof tot auhoof
basisch (21)
Izsarl zoet 121)
lilhotiwf l211
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6.4.2

Net r&r..lnd

Irl-3.041

Echte schraallenden komen in het rivierengebied niet voor. Half-n8tuuriijke
graslanden in het rivierengebied worden allemaal gekenmerkt door ralaid voedselrijke omstandigheden. Hier worden onder de schraallanden verstaan: grasisnden die zich op beschutte dden ontwikkelen, op plaatsen die gedurende het
jaar lang onder water rtsan (23).Het gaat om vochtige tot natte .tandpleetsen
met een natuurlijke voedselrijkdom.
Tot dit WIN bahoren vegetatie8 uit het Zilverschoonverbond (12Ba). het Dottert 6Ba) (26).
verbond -(l 6Abl en het verbond van Grote v o ~ s t a a r (1

16Ab4 Associatie van Boterbioem en Watwkdskdd
Donerbloemhooilanden komen zowel in pleistoceen als in holoceen Nederland
voor. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt zeker niet in het rivierkleigebied
(28). Uit het westelijk rivierengebied is het type bekend ven kalkarme klei-opveengronden in de Vijfheerenlanden. Waterkruiskruid is hierbij kensoort. De
associatie is gebonden aan drassige hooilanden of hooiweiden in dalen van
grotere beken en riviertjes op kalkarme maar besenrijke, humeuze grond. Het
pH traject ligt tussen de 4.5 6.0 (25). De bodem bestaat uit veengronden,
klei-op-veengronden en kleigronden met name in beekdelen. Van belang zijn
sterke, seizoensgebonden wisselingen in de grondwaterstanden. In de winter
treedt inundatie op.

-

Bedreigingen:
verdroging, verzuring, grote fluctuaties in het waterpeil, eutrofiaring;

-

Beheer:
BBn of twee keer per jaar maaien en afvoeren eind julilaugustus;
eventueel nebeweiding enlof oppervlakkige begreppeling.

-

Parameters

w.MrwMp
GrandwNmap
ouiutiimvp.
GHG
GLG
GVO
Hyhodynamiek
Morfodynammk
Grondwnerchsmie
Voedselrijkdm
Zuurgraad
Zoufgshalte
IRIEGV

Vwdselrijkdom

w

t a r ~ t r * i hnat
II
3. 4

..

< 0.20 (231

langàurige wirnsrinundnk (26)
zwak

mesoawf Isutrooft
pH 4.6-6 (25)

zon
Ilthtrwf (onder imload van bomwijk grond- of oppervlaktewaUrl
klei, klei op wen
msliotrwf 1231
belangrijk voor kritisch. weidmqels als Grutto en Kempham
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Aseocieîie van Geknikte voeeertciert ontwikkelt zich bij een combinaiie van
langdurige inundatie en beweiding 1261.
Bedreigingen:
te intensieve beweiding. verdroging en eutrofiéring.

-

Beheer:
baweiding (winter: ganzen1 zwanen, zomer: runderen, peerden)

-

Duulynhlps
GHG
GLQ
GVO
Hydrodynunbk
Morfodynimieû
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.

> l mster (26)
C

0.3 m i u i 1261

inmdmkW- l O O d ~ n p r j . u . M a n g i o a i 8 e i .
zoen (13.261
zwak l131

Het zwaartepunt in het voorkomen van vegetaties van de Kievitsbloemassociatie ligt op de grens van het laagveendistrict en het rivierengebied (Overijsselse
Vecht, Zwarte water in Overijssel, bij Gouda en op enkele boezemgraslanden in
Friesland). De associatie is optimaal ontwikkeld op plaatsen met veen in de
ondergrond.
Belangrijke voorwaarden voor het voorkomen van kievitsbloemgraslanden zijn:
vochtige bodem (hele jaar invloed grondwater of grondwaterachtig boezemof rivierwater);
relatief voedselrijk, maar geen intensieve bemesting;
periodieke overstroming in de winter;
hooilandbeheer (evt. gevolgd door nabeweiding).

-

Afhankelijk van de inundatieduur worden drie subassociaties onderscheiden:
subassociatie met Kamgras (relatief droog, korte inundatie, minder voedselrijk);
typische subassociatie (intermediair);
subassociatie met Dotterbloem (langdurig geinundwrdl.

-

Bedreigingen:
wijzigingen in inundatieperiode en behaer.

-

Beheer:
hooilandbeheer (eventueel met naweide).

-

Parameters

Waîerrm
Grondwnaiap
üuurlijmyp
GHG
GLG
GVG
Hydrodwmiek

Fosfor
Zuurgr&
Zoutgehalte
IRIEGV

turemiseh vochtig tof naî
1, IIen III
2. 4 111
O - 2 0 c m + m u l l . 101
70cm-mvlll
2 0 - 40 cm - mv I211
meerdere inindaüeparbdm (261, optimaal is 2 tot 4 inund&psrioden (261
zwak
meso-eutroof I 1l
relatief stikstofrijk: 1-2 mg NA (1-23)
fosfaatwm: 0.06 0.1 m0 Pfl (211
zwak NV W¶ b a s M 11)
zoet
rheo-, lithotroot ll.211

-

klei, zavei op veen 126)
eutroof

w

belawrijk v w r kritische weidewpels als Gruno en Kemphaan
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Vegetaties van de associatie van Grote pimpernel en Weidekervel komen voor
op vochtige, baaemijke en voedselrijke gronden die in de winter en het voorjaar
langdurig overstroomd kunnen zijn (26). In de zomer droogt de bodem oppervlakkig uit. De gemeenschap ontwikkelt zich buiten de directe invloed van
rivierwater. Het rivierwater bereikt de wortelzone via een stijging van de grondwaterstanden tijdens winterse inundatieparioden. In Nederland is de ansociatie
zeer zeldzaam (uitsluitend in de Biesbosch (Hengstpolder), en lokaal langs Maas
en Waal).
Bedreigingen:
afname inundatie;
verzuring door toename invloed regenwater.

-

Beheer:
een tot tweemaal maaien en afvoeren per jaar levt. nabeweiding).

-

zon
IRIEGV

ih.o-. lithowoof

Stroomdalgraslanden komen in uiterwaarden voor, op plaatsen die zelden overstroomd worden (tot enkele dagen per jaar) zoals dijkhellingen en oeverwallen.
De standplaats is daardoor droog tot vrij vochtig. Mwsîal worden ze aengetroffen op zonnige, matig voedselarme tot matig voedselrijke plaatsen. Goed ontwikkelde, soortenrijke typen komen voor op kalkrijk zand en zavel. Het gewenste vegetatiebeheer bestaat uit maaien enlof beweiden (geen bemesting).
Gemeenschappen van de volgende verbonden worden tot de stroomdalgraslanden gerekend (23,26):
gemeenschappen uit het Verbond van droge stroomdalgraslanden 114812);
gemeenschappen uit het Glanshaververbond (168bi;
gemeenschappen uit het Kamgrasverbond 116012);
gemeenschappen uit het Marjoleinverbond 117Aa).

-

Ewtopen en vegetafiefypen Inaar Runhiir en van 't Md.(19WlI

1-1

Asrociaie van &M

vstlvuld m Grom wilde tijm

Afbeelding 10 Weergave vegetatietypen in ecotopewystwm

Vegetaties van de Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver zijn kenmerkend
voor licht humushoudende, zandige, zonbeschenen, min of meer kalkrijke, hoge
rivieroeverwellen en dijkhellingen. Het basengehalte van de bodem wordt op
peil gehouden door hoge grondwaterstanden in de winter (26). Het is d6 karekteristieke stroomdelvegetatie van het rivierengebied. Daarbuiten wordt de
gemeenschap nauwelijks aangetroffen. Ook in het rivierengebied zijn vegetaties
van de Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver zeidzaam geworden.
Er zijn twee subassoilatles onderscheiden:
subasa. met Gewone veldbies (in rivierdalen grenzend aan pleistoceen);
subass. met Glanshever (In het gebied van grote rivieren, met name ZuidHolland en Utrecht).

-

Bedreigingen:
dijkverzwaring;
uitloging van de bodem, door wegvallen periodieke rlvierinvloed;
bemesting;
verzuring;
achterwege blijven van hooi- of weidebehaer;

--

-

-Beheer:
hooien of beweiden met runderen.
- op dijkhellingen te ontwikkelen uit glanshavervegetaties, mits geen uitloging
ontstaat.

tmemrbch droog tot vocMig

v
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Het zwaartepunt van het voorkomen van vegetaties van de glanshaverassociatie ligt in het rivierengebied. De verspreiding ervan hangt nauw samen met de
overstromingsduur. Een inundatieperiode van meer dan 10 dagen per jaar is
voor een aantal van de kensoorten te veel. Veel andere soorten van de Glanshaverassociatie verdwijnen wanneer ze meer dan 20 dagen par jaar
overstroomd worden. (26) Afhankelijk van voedselrijkdom van de bodem,
vochtgehalte, expositie, kalkrijkdom en lutumgehalte worden vier subassociaties aangetroffen:
typische subassociatie: grasland op relatief vochtige standplaatsen, die in de
winter korte tijd inudaren en 's zomers oppervlakkig uitdrogen;
mei Rietzwenkgras: ruigte op warme plaatsen (dijkhellingen);
Met Gewone veldbies: op relatief voedselarme en droge standplaatsen;
Met Sikkelklaver: op relatief warme en kalkrijke plaatsen (zand of zavel).

-

Bedreigingen:
intensivering agrarisch beheer;
gevoelig voor inudaties in de zomer (11).

-

-

Beheer:
afhankelijk van de voedselrijkdom ltot 2 keer per jaar hooien.

-

G b n h m . Groot meaprsld. Morgmtu, Grow pimpemd, Kmwijvmkmikarnl, G e w o n patimak, üwmdooisvawsbak. Glsd

Watanwim
Grondwatertrap
Duurlijntvpe
GHG
GLG
GVO
Hydrodynamiek

mnemiich vochtig
III - VI
Z
O-20cm + mv
circa 120 cm -m1101
circa 40 cm m v l1O)
inundatia < 1 - 14 dagen psr jaar boortemijk op kalkrijke bodeml,
10 35 dagen per jaw Iswnenam op kalkarme, W e ï i bodsm
(13)
sfwezig tot zwak 113)

-

wfrwt
Zuurgraad
Zoutgehalte
IRIEGV

zwak zuur tot basisch
zoet
rheo-, lithotrwf
Wei, zavei en zand
mnie tot zeer voedselrijk 1231
de meest vochtige varianten zijn bslangrijk voor kritische we&
voaels als Grutto en Kamohaan
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Beweide, voedselrijke graslanden op allerlei bodemsoorten, Dit type kern meestal een agrarisch beheer, waarbij -afhankelijk van de voedselrijkdom van de
bodem- een zeker mate van bemesting wordt toe@epast.Door bekelking en
bemesting is het type ook op zuurdere zand- en veenbodems ontwikkeld.
Binnen de associatie worden vier subassociaties onderscheiden die alle in het
rivierengebied voorkomen (28):
typische subsstociatle op relatief droge, zure zandige bodems;
subassociatie met Moerasklaver op vochtige tot natte bodems;
subassociatie met Veldgerst en Echte karwij op relatief voedselrijke bodems;
subassociatie met stroomdalsoorten op relatief hooggelegen, lemige zend- of
zavelige bodems.

-

Bedreigingen:
door een intensivering ven het graslandbeheer zijn deze graslanden veelal
omgevormd naar hoog productieve Engels raaigraslenden;
gevoelig voor inundatie in de zomer i11l

-

Beheer:
beweiding, bij ontwikkeling vanuit intensief beheerde graslanden bemesting
achterwege laten.

-
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Associatie van Zacht vetkruid m Grote wild. tijm

De associatie van Zacht vetkruid en Grote wilde tijm is kenmerkend voor zandige, hooggelegen plaatsen langs rivieren (en grote beken). De gemeenschap
komt meestal voor op zonnige plaatsen, op humusarme, kalkarme tot kalkhoudende sterk doorlatende zandbódem (26):~e basenvoorziening van de bodem
wordt op peil gehouden door winterse inundaties enlof hoge grondwaterstanden in de winter en het voorjaar (26). Langs de Rijn kan de gemeenschap ook
op kalkrijke plekken voorkomen, op plaatsen waar de associatie van Sikkelklaver en Zachte haver is verdwenen door verdroging, water of op een andere
manier. Veaetaties van de associatie van Zacht vetkruid en Grote wilde tijm zijn
in ~ederlandzeldzaam.
Korte overstromingen of hoge grondwaterstanden in de winter en het vroege
voorjaar zijn nodig om de basenvoorziening van de bodem op peil te houden
(26). Er zijn twee subassociaties onderscheiden:
- met Klein vogelpootje op kalkarme bodems (Mam, Gelderse Ilssel, Overijsselse Vecht);
met Sikkelklaver op kalkhoudende bodems (met name langs de Rijn, ook
langs de Maas).

-

Bedreiging:
afname hoge waterstanden in de winter;
intensivering graslandgebruik.

-

Beheer:
begrazing;
eventueel licht "afplaggen" om nieuwe open groeiplaatsen te maken.

-

P 82, G62
Zacht vetkruid. Triprnadam,
ereprijs lwer wldwernt.
Kaal kaikkruid, Zandwolhmslk lwa zeldzaam)
Wateneaime
Grondwaternap
Duurlijmyps
GHG
GL<i
GVG
Hydrodynarniek
Moriodynarniek

Voedwlrijkdom
Zuurgraad

tenenrisch droog
IV, v, v1
2. 4
< Mm-rnv
> 120 cm -rnv

.-

O Z dagen pa jaar L13)
afwezig tM zwak
rneso- autroof
zwak ruw
zoet
lithoir00f

zand
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Pioniervegetaties die -in de nabijheid ven de rivier- ontstaan op plaatsen onder
invloed ven wind- en waterdynamiek. De vegetaties bestaan vaak uit eenjarige
soorten die pas ontwikkelen op het moment dat de langdurig gehundeerde
oevrs in de loop van de zomer droogvallen. De ontwikkeling is dan ook van jaar
tot jaar sterk verschillend. Op de rivierduinen en strandjes ontwikkelen zich
open, grazige en soms ruige vegetaties. De slikkige oevers zijn begroeid mat
pionierplanten. Het gewenste vegetatiebeheer bestaat in dynamische situaties
uit niets doen of eventueel begrazen. De vegetatie komen voor op plaatsen die
langdurig overstroomd worden. De vegetaties zijn zelf echter meeatal gevoelig
voor inundaties waardoor zomerinundsties ongewenst zijn.
De belangrijkste milieus voor pioniersoorten en pioniergemeenschappenzijn
(11l:
rivierstranden;
sterk overzande en middelhoge oeverwallen;
relatief flauwe oevers in zendwinputten met grote peilfluctuatiea;
regelmatig droogvallende laagten in onbekade uiterwaarden.

-

Gemeenschappen uit de volgende verbonden worden tot de pioniewegetaties
gerekend:
Vlotgrasverbond (8AaI (261;
Dwergbiezenverbond (10Aal (321;
Moerasandijvie-verbond(1 1Al (321;
Wsrkruidverbond 117AaI (321.

-
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Slijkgrom-aswdaU.
Aswciaie van Zwart tandwd en Wnsrmwr

8Aa2

Amwclaîle van Blwwa watweropyl m W.twp.pu

Pioniergemeenschap langs oevers in eutroof tot hypefïrwf, zwak rtromand,
zuurstofrijk en calciumrijk woter 1261. Het zwaartepunt van de verspreldlng ligt
in geulen en kommen in het zoetwatergetijdengebid. Door het wegvallen van
getljde zijn deze vegeteiles achteruitgegaan.
Bedreiging:
wegvallen van getijdewerking;

-

Beheer:
herstel getijdewwking;

-
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De Slijkgroen-associatie is een karakteristieke gemeenschap langs de grote
rivieren. Meestal is ze te vinden in langzaam uitdrogende, slibrijke laagten in
onbekade uiterwaarden. Op oevers van oude rivierlopen of putten die in direct
contact staan met de rivier is het voorkomen van de Slijkgroen-associatie
beperkt tot slibrijke plaatsen of lokaties met kwel vanuit nabijgelegen wateren,

i

ii

Bedreigingen:
zeer gevoelig voor uitdroging (l ll

-

Beheer:
niets doen (beweidingsresistentl

-

p28
Sliikgroen, Bruin cypergras, Ligpnd ganzerik, Klein plwkroos,
Gesteeld glaskroos, Vlooienkruid

I

GHG
Duiiliimypa

GLQ
QVG
Hvdrodviuhk
M0ifodyrumi.k

5iQa

SublYaiftyp.
Voedwliijkdom

vochtig slib. zand of kbi 111)
(zaer1 outroof

ZW

!
I

l
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Deze pioniervegetaîie ontwikkelt zich op ruderale, nate plekken in uiterwaarden op plaatsen, bijvoorbeeld op het vloedmerk (32).De standplaats wordt
gekenmerkt door een langdurige inundatie en een sterke morfodynamkk.
Bedreigingen:
gevoelig voor zomerinundatie

-

Beheer:
geen

-

GLG
---

GVO
Hvdfodvnamisk
~órfodbnisk

.

-

. .

75-300 daaan inudatb w iaa
mark

Vegetaties van het Warkruidverbond komen specifiek voor in de oeverzone
langs grote rivieren (zoals aanspoelgordels en kribben). Het zijn vegetaties kenmerkend voor zeer dynamische en onbeweide situaties. Associaties zijn in
Nederland nog niet goed omschreven (32). De Graaf et al. (1990) onderkennen
drie ruigte-associaties (11):
Warkruid-associatie;
dauwbraam-associatie (nog niet officieel beschreven associatie);
associatie van Grote brandnetel.
De Warkruidassociatie komt voor in open plekken in bos, op de zandige rivieroever en op de aangrenzende oeverwallen. In de uiterwaardkommen is de
bodem te zwaar van textuur voor de Warkruid-associatie en ontstaat (wanneer
beweiding achterwege blijft) een vegetatie die helemaal gedomineerd wordt
door Grote brandnetel. De associatie van Dauwbraam komt met name voor op
steenbestortingen (kribben, dijktaluds) buiten bos.

-

Bedreigingen:
beweiding van oevers;
zeer gevoelig voor zomerinundatie: warkruid-associatie;
matig gevoelig voor zomerinundatie: associatie van grote brandnetel;

-

Beheer:
- geen vegetatiebeheer.
Parameters
R 28/48
Rikruiskruid. OnnirwarknHd. HoowICRIM, Groot w~kIUid,
Zeepkruid, Stijf barbarakruid, G & O ~ bubaralvuii, L.t.guldenroede, Zwam moaterd. S l i @ M b arudlmckie., Paardenzuring,
Grom engelwortel, Stijve slesnreket, Smalle astar, Klaim r t a r

..
..

periodiek droogvallend
I

GLG
GVG
Hydrodynamiek
Morfody~mmk

75 - 300 dagen inundatie psr jaar i211
how

nmwf
basisch
zwt
rhm-, lihotroot

zand, steen, klei
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Pioniergemwnschappen in uiterwaarden op plekken die lang onder water staan
en waar aldus veel slib wordt afgezet. Deze vegetatie komt voor op w n vlakke,
grofzandige of een kleiige bodem. Dynamiek is de bdangrijkato MI?dpla?StSfmtor. De vegetatie is gevoelig voor zomerinundatie en beweiding i1 1i.
Bedreigingen:
zomerinundetle;
beweiding.

-

-

Beheer:
geen

-

WnmraimS

~ronmvm.r<rip

Duimvp.
GHG
GLG
GVG
Hvdrodviumiak
Mwfodynmkk
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p r b a . k drwgvailsnd, vochtig
I, li
314

.

.

inundni. 80260 d
H3)

wil

m p a j a u (13)

Pioniergemeenschap op kalkrijke, grof- (tot fijnzandige) bodems. Langs de grote
rivieren kunnen ze lokaal ontstaan op strandjes (32). Komt vooral op droge
standplaatsen voor zoals zandkoppen.
Bedreigingen:
(z0mer)inundatie;
beweiding.

-

-

Beheer:
geen

-

GLG
GVG
H&odyii.mbk
Mafodynmnmk

Zuurgraad
ZoufgehaHa
IREGV

vodwlrijk
m a k zlnw tot bssich
wet

.

I

Dit typen omvat struwelen, ruigten en bosranden mat veelal een rijke kruidenen struikbegroeiing. H a typ komt zowel op vochtigs els op droge bod8tna
voor. Binnendijks kunnen ook aingels en houtwallen tot dit type horen. Het
gewenste vegetetiebeheer k a a a t uit niets doen ísumsaie naar bos) tot
extensieve begrazing in de randen.
Struweel-, ment& en zoombegroelingen in h a rivierengebied worden tot de
volgende verbonden gerekend:
- Marjolein-verbond i31Aal:
- Verbond der Sporken-Wilgenbroek struwelen;
- Verbond der Wilgen-Vloedstruwekn en -bossen;
- Betkris-verbond i34A);
- Verbond van Kleefkruid en Look zonder look i 17Ab);
Zevenbied-verbond (17Ac).

-

Omdat de struwelen nauw gerelateerd zijn aan de in de successie volgende
bossen zijn de taklien met standplaatsperemeters alleen voor de borsen uitgewerkt. Bij de betreffende struwelen wordt n8ar bijbehorende bonypen verwezen.
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h o o i d e v m Grauwe wilg .n Zwam 4s

Struweelgemeenschep met een tamelijk goed ontwikkelde kruid- en moslaag.
Vaak komen er soorten uit het Riet-verbond in voor. M e t in de veriandlngsgordel in laagveengebieden, soms op minerale bodems met een dunne veenlaag. Op natte, matig voedselrijke bodems. Zeer hoog, veda( tot aan de oppervlakte komend grondwater (321. In het rivierengebied komt dit struweel vooral
binnendijks voor.
Relatief droge vormen ven da associatie treden op als bosrandvegetaties van
het Eizenrijk Essen-lepenbos, de nattere vormen zijn verwant aan het Eizenbroek of Schietwilgenbos. De standplaatsparameters zijn bij het Uzenrijk Essenlepenbos en Schietwilgenbos beschreven.
Bedreigingen:
verdroging
eutrofiaring

-

Beheer:
niets doen

-

Pioniergemeenschappen. voorafgaand aan het Schietwilgenbos of de bosrand
vormend van dit bos (311. Bodem veelai kaal of bedekt met een dek van wieren
(321. Komt in het rivierengebied buitendijks voor en wordt regelmatig ge7nundeerd. De standplaatsparameters zijn bij het Schietwilgenbos beschreven.
Bedreigingen:
verdroging
voortgaande successie

-

Beheer:
niets doen, pioniersituaties creëren

-

Vlier-Sleedoomsiruweei
Vlier-Sleedoornstruwelen komen in het rivierengebied voor op vochtige klei en
zavel. Ze verdragen een beperkte mate van inundatie. Het struweel komt zelfstandig voor maar ook al8 bosrandvegetatie van het Droog Essen-lepenbos.
Arme vochtige vormen komen voor langs het Elzenrijk Essen-lepenbos (31). De
standplaatsparameters zijn bij het Droog Essen-lepenbos opgenomen, waar de
associatie de meest voorkomende zoombegroeiing van is.

Bedreigingen:
eutrofiaring
verdroging

-

Beheer:
niets doen

-
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Bosrankstruweel
Struweel op kalk- en nitraatrijke bodem. In het rivierengebied komt bosrankstruweel voor langs Abelen-lepenbos en -op kalkrijke plaatsen- ook wel langs het
Droog Essen-lepenbos (31). Voor de standplaatsparameters zijn bij het Droog
Essen-lepenbos en het Abelen-lepenbos beschreven.

Assodaie van Look-zon&-Look

.n Ddk k r v e l

Ruderale zoomvegetatie in de halfschaduw van heggen en bos- en struweel in
op humeuze, vochtige, stikstofrijke gronden van uiteenlopende structuur (32).
Het type is de meest algemene bosrandvegetatie van het Droog Essen-lepenbos
(31). De standplaatsgegevens zijn beschreven bij het Droog Essen-lepenbos en
Abelenrijk lepenbos, waar de associatie de meest voorkomende zoombegroeiing
van is.
Bedreigingen:
eutrofiëring en daarmee gepaard gaande verruiging
ontwatering

-

-

Beheer:
bij niets doen vindt omvorming naar struweel plaats, maaien houdt het type
in stand.

-

Vegetatie op matig vochtig, zeer voedsel- en nitraatrijk, humeus substraat
zoals straatkanten, verwilderde tuinen, langs sloten, in zomen langs bossen,
struwelen en heggen. Veelal op plaatsen die antropogeen beïnvloed zijn. Naast
de typische subassociatie is er een subassociatie met Groot hoefblad.
In het rivierengebied komt het type voor langs struwelen en bossen op zeer
voedselrijke standplaatsen. De standplaatsparameters zijn beschreven bij het
Droog Essen-lepenbos.
Bedreigingen:
geen, veelal worden pogingen gedaan het type te vermijden

-

Beheer:
maaien waarbij het maaisel niet wordt afgevoerd, werkt positief op de ontwikkeling van dit type

-
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Bos dat zich ken ontwikkelen op niet overstromende, lichte kleigronden. Vooral
op overgangen naar hogere, leemhoudende zandgronden kunnen de hieronder
genoemde bostypen zich ontwikkelen (23). De bostypen worden wit of zeer
zelden overstroomd (incidenteel, meximeel 2 dagen per jaar in de winter). Het
gewenste vegetatiebeheer bestaat uit niets doen tot een extensief begrazingsbeheer, indien extra structuurveriatie gewenst is.
De bostypen die in het rivierengebied kunnen voorkomen, niet "typisch" zijn
voor het rivierengebied maar veeleer voor de eengrenzende pleistocene gebieden. Omdat er aeen gegevens uit het rivierenaebied voorhanden ziin.
. - worden ze
hier verder niet;itge&&t.

-
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Het echte Schietwilgenbos komt alleen voor in het zoetwaergetijdengebied,
waar naast langdurige inundaties in voorjaar en voorzomer dagelijkse overstrominaen
- .~laatsvinden(31). Het ia vrij open bos, waarbij geen duideiijkscheidslijn
te wekken valt tussen boom- en strulklaag. De kruidlaag is doorgaans zeer
weelderig en bestaat uit sterk nitrofiele soorten. Het bos volgt op de associatie
van Amandelwilg en Katwilg. Opslibbing, maar ook peilverlaging leiden tot
diepere dooriuchting van de bodem en tot successie richting Elzenrijk baeniepenbos (31).
In het rivierengebied komen schietwilgenbossen voor in laaggelegen, vochtige
en periodiek gehndeerde uiterwaarden. Het substraat is kalkloos tot kelkhoudend, en nitraat en fosfaatrijk. (311
Bedreigingen:
inundaties met vervuild water
afname rivierdynamiek
omvorming naar populierenbossen

-

Baheer:
niets doen

-

I

DuuUlmvpe
GHG
GLG

..

klsi, al dan n b t kolkhaidond
~W(roof

Sows 87-16 / NOV 3.2

Bostype dat sterk lijkt op het Droog Essen-lepenbos. Het is echter vochtiger en
daardoor elzenrijk. Waarschijnlijk kunnen alle binnendijkse grienden tot dit type
gerekend worden. Opgaand bos van dit type komt momenteel nauwelijks YWI,
de meeste bossen zijn in een hakhoutbeheer (geweest).
Bedreigingen:
inundatie met vervuild water
eutrofiëring
verdroging
omvorming tot populierenbos
doorschieten van hakhoutbossen door achterwege laten beheer

-

Beheer:
voortzetten hakhoutbeheer in hakhoutbossen
niets doen
handhaven goede waterhuishouding

-

Alwmasn
Ecotwp
Kensoorten

Waterrwinw
Grondwatsstrap
Quurlijmype
GMG
GLG

'QMì
hydmdynamiek

828W
Gewone es blan@riikR. boom, vochtindiwtoren uit hst El-

..
.

terresirkch. vochtig tot ~1
I, 11. 111

0.10-0.40m 131)
wordt een of mwr k e u per j u o M I m w m d in voorjaw en ook
wel in de woege w m (31)
m a k H 3)

moof
mak m M basisch (31)

zoet
,lithofrwf
niet-vemige kbai l311
eutroof
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Droog ENm-lepenboa

Het natuurlijke bostype komt voor op de wat drogere delen in de uitwerwaerden die niet onder directe invloed van de rivier steen. Inundatie wordt verdragen, mits niet ven te lange duur. Hoogopgaand boa met veel lianen, een weeiderige, soortenrijke kruidlaag en een goed ontwikkelde mantel en zoom met
veel doornige struiken.
Bedreigingen:
inundatie met vervuild water
aanleg recreatieve voorzieningen
eutrofiëring
sterke ontwatering

-

Beheer:
niets doen

-

Dua(ilntvpe

GHG
GLG
GVO
hvdrodynamkik

2 m 132)
maxima4 0.40 m 130
inindn* tot max. 35 d
e
m psr i.ar l131
inundn*paiod.n mogen niet W *ng imnpcubta iyn en wr
govwlig voor overatromlna in de sans

mwfodynmlsk
afwezb H31

MW!
Substiamyge
Vwd.skijtdom

zavel m W.i. d dan niet killdiaidend 1311
m o f (31, 101
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Kenmerkend voor voedselrijke, droge tot matig vochtige, kalkrijke zandgronden
en komt in het rivierengebiaden voor op de overgang naar het pleistoceen. Het
zijn meestal vrij lage bossen met een opvallend aandeel gedoornde soorten en
lianen en een goed ontwikkelde kruidlaag (31).
Bedreigingen:
iepziekte met als gevolg vroegtijdige kap
- preventieve bestrijding bacterievuur in meidoorns

-

Beheer:
- niets doen

8471867
Mama viooy., Witte a h l . V i ~ r n M w m Knikker&
,
w@eC
melk (32)
Waterreaime
Grondwatertrap

Duuiiijmvpe
GHG
GLG
GVO
hydrodynarnwk

timestrisch. vrij droog
111 VI

-

..
.

z

meao- eutroof
basisch (311
wet
litho., atmotroof
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6 ZEEKLEIGEBIED
6.1

Kenschets

De fysisch geografische regio zeekleigebied omvat het bedijkte deel ven het
voormalige getijden- of veengebied. De regio bestaat voornamdljk polders en
droogmakerijen in Groningen, Friesland, Flevoland, Noord en Zuid Holland,
Zeeland en West Brabant met een kleibodem. Ook het metwatergetijdengebied
van de Biesbosch en rivieren hoort tot deze regio.
Deze gebieden hebben in een het verleden allemaal onder invloed van getijden
vanuit zee gestaan. Door inpoldering zijn deze gebieden aan de zee-invloed
onnrokken. Ook de grote droogmakerijen, die in het laagveengebied liggen,
behoren tot het zeekleigebied. In deze droogmakerijen is het oorspronkelijke
veen door erosie weggeslagen en is de oude zeeklei aan het oppervlak gekomen.
Doordat vrijwel het gehele zeekleigebied door inpoldering en drooglegging is
ontstaan, is het zeekleigebied over het algemeen goed ontwaterd. Door de
natuurlijke bodemvruchtbaarheid en de ontwatering is de landbouw hier dan
ook sterk vertegenwoordigd. Natuurlijke vegetaties komen verspreid voor.
Binnen het zeekleigebied komen een aantal kenmerkende situaties voor:
- lage polders direct echter de zeewering:
Deze polders staan veelal onder invloed van zoute of brakke kwel en herbergen daarom zoutminnende vegetaties.
goed ontwaterde polders:
Deze polders (en droogmakerijen) zijn grotendeels voor akkerbouw en melkveehouderij in gebruik. Natuurwaarden komen vooral voor in de vorm ven
rietland en ruigte langs waterlopen, extensief beheerde graslanden (die
vooral een ecologische functie voor weide- en trekvogels hebben) en bossen.
moerassen:
Binnen het zeekleigebied komen, met uitzondering van de Oostvaarderplassen in Flevoland, vrijwel geen moeraiisen voor. Er zijn lokaal wei situatie8
waar verlanding vanuit open water pleatsvindt. In een aantal gevallen ontstaat hierbij een sterk vergelijkbare reeks als in het laagveengebied (met een
eutroof uitgangsmilieu). Vanuit open water via riet en ruigte ontstaat er
struweel en bos en in een beheerde situatle veenmosrietland of schraallanden en uiteindelijk veenheide. De oorzaak van deze vergelijkbare verlanding
is dat deze reeks op een gegeven moment niet meer afhankelijk is van het
oorspronkelijk substraat maar meer van het dominente watertype (toename
ven regenwaterinvloed) en de veenvorming. Op deze plaatsen in het zeekleigebied vindt dan ook veenvorming plaats.

-

-

Door het substraat (klei) is het uitgangsmilieu in het zeekleigebied altijd eutroof.
Sturende factoren voor de vegetatie-ontwikkeling in het zeekleigebied zijn het
zoutgehalte van het grond- en oppervlaktewater, de grondwaterstand en het
vegetatiebeheer.
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a gewenste grondwntcniluatic voor tcncs(rirchc natuwdoelm
Beginnend met het uitgangsmilieu wordt een onderscheid gemaakt in zoet en
brak water. Brak water komt voor op plaatsen direct echter de zeewering
(kwel) of op plaatsen waar een kwelstroming door zoute en brakke (veenllagen
in de ondergrond plaatsvindt. Indien door deze kwel het zoutgehalte hoog blijft,
wordt struweel- en bosvorming voorkomen en vormt zich een open, grazige of
ruige vegetatie die veelal de eindfase van de successie vormt. In veel gevallen
treedt na verloop van tijd achter een verzoeting op waardoor vegetatietypen
van de zoete situatie (met struweel en bos) zich gaan ontwikkelen.
Binnen het zeekleigebieden worden, op basis van de ontwateringstoestand, een
aantal voor de vegetatie-ontwikkeling kenmerkende situaties onderscheiden:
open water:
Het open water wordt veelal op een vastgesteld peil beheerd, waarbij wel
schommelingen plaatsvinden maar waarbij droogval wordt voorkomen;
oeverzones:
De oeverzones worden gekenmerkt door een overwegend hoge grondwaterstand die veelal sterk fluctueert (periodieke inundaties);
Iage polderdelen:
De lage polderdeien staan vaak onder invloed van kwel en zijn permanent
nat. De kenmerkende grondwatertrap is I en II;
'normale' goed ontwaterde kleipolders:
De polders die een landbouwkundig gebruik hebben, zijn goed ontwaterd
met een grondwatertrap III Vl. Door een aangepast peilbeheer wordt in
natuurgebieden veelal een hogere grondwaterstand ingesteld;
overgangen van zeeklei naar drogere gebieden zoals de binnenduinrand:
In de overgang met drogere gebieden, zoals de binnenduinrand, komen
gradiëntrijke situaties voor. Er kan sprake zijn van beïnvloeding met (kalkrijk)
grondwater vanuit de duinen en een drogere situatie door toename van zand
in het substraat.

-

Naast deze uitgangssituaties speelt het beheer een belangrijke rol in bij de
ontwikkeling van de vegetaties. Binnen het zeekleigebied worden drie hoofdgroepen onderscheiden:
niets doen:
Vanuit een watersituatie zal door verlanding een riet- en ruigtevegetatie
ontstaan. Op het land zal struweel- en bosvorming plaatsvinden.
begrazen:
Door begrezing ontwikkelen zich in een zoete situatie Kamgrasweiden, die
afhankelijk van de grondwaterstand en voedselrijkdom meer of minder soortenrijk zijn. In de brakke situatie ontwikkelen zich pionier- en grazige vegetaties dia niet veel afwijken van de onbeheerde situatie. Wel wordt hierdoor de
ontwikkeling van ruigten voorkomen.
- maaien:
Door een hooilandbeheer ontwikkelen zich in de zoete situatie afhankelijk
van de voedselrijkdom en de grondwaterstand verschillende soorten hooiland. Bij een hoge grondwaterstand en zonder bemesting kunnen zich Dotterbloemhooilanden ontwikkelen die na een lichte ontwatering en verdergaande verschraling zich tot schraallanden kunnen ontwikkelen. In een
verder ontwaterde en voedselrijkere situatie ontwikkelen zich hooilanden ven
de Glanshaverassociatie. Bij een onregelmatig en extensief maaibeheer
ontwikkelen zich ruigten zoals de Moerasspirearuigte.

-

-

De beschreven ontwikkeling van verschillende vegetatietypen in relatie tot het
milieu zijn in figuur 9 schematisch aangegeven.

Stowa 97-18 1 NOV 3.2

k a m m d mndwstmituilie vmr tsfresbixk nauunloelni

Figuur 9

Ralatie tussen standplaatsfactoren, beheer en westatietypen in het zeeklei@bkd

Op basis van het beheer (en ten dele de abiotische uitgengasituatie) en de
daaraan gekoppelde verschijningsvorm van de vegetatie zijn er in het zeekleigebied een aantal natuurdoeltypen, overeenkomstig Bal (1995) onderscheiden:
zk-3.03 zoute en brakke ruigte en grasland
Zoute en brakke ruigten en graslanden komen zowel in de beheerde als beheerde situatie in lage polderdelen, zoals inlagen en karreveiden, grenzend aan de
zeewering of zeearmen voor.
zk-3.04 rietland en ruigte
Rietland in ruigte omvat zowel de onbeheerde als beheerde fase in zoet en brek
water die volgt op de fase ven open water. Deze vegetaties bevinden zich op
de overgang van water naar land en kunnen over het algemeen ook periodiek
droogvallen. Bij een wintermesibeheer kunnen de Rietvegetaties lang stand
houden en ontstaan er diverse typen Rietland. Ruigten ontstaan op plaatsen
met een 'slordig' beheer waar bijvoorbeeld wel wordt gemaaid maar niet afgevoerd of op plaatsen waar bagger op de kant wordt gezet.
zk-3.05 nat schraalgrasland
Natte schraallanden ontstaan bij een hoge grondwaterstand door het stringent
toepassen van een zomermaaibehaer. Dotterbloemhooilanden vormen de voedselrijke variant waarbij door inundatie vanuit boezems geen verzuring plaats
vindt. Echte schraallanden zijn in het zeekleigebied zeldzaam. Op plaatsen met
langdurige verschraling maar voldoende basenbuffering kunnen schraallanden
ontstaan.
zk-3.06 bloemrijk grasland
Bloemrijk grasland ontstaat veelal door verschraling van voedselrijke, intensief
gebruikte graslanden. Afhankelijk van de beheersvorm (beweiden of hooien) en
cultuurdruk zal een bepaald type ontstaan.
zk-3.07 veenheide
Veenheide vormt geen karakteristiek type van het zeekleigebied. Het vormt de
eindfase in de beheerde successie in laagveengebieden. In feite vormt dit type
de overgang naar hoogveenvorming binnen laagvenen. Het ontstaat op plaatsen
die geheel door regenwater worden gevoed en waarbij of door natuurlijke
begrazing door reeën of konijnen of door een periodiek maaibeheer bosvorming
wordt voorkomen. Onduidelijk is of deze fase binnen laagvenen een eindfase,
zonder beheer, in de successie is. In zeekleigebieden kan het type ontstaan op
plaatsen met veenvorming.
zk-3.08 struweel- en zoombegroeiing
Struweel ontstaat op plaatsen waar geen vegetatiebeheer wordt toegepast.
Struweel ken zich zowel direct uit riet en grote zeggenvegetaties omwikkelen
als op plaatsen waar een maaibeheer wordt stopgezet.
zk-3.10 bosgemeenschap van zeeklei
Op plastsen zonder vegetetiebeheer ontwikkelt zich uiteindelijk bos. Afhankelijk
van de grondwaterstand zijn dit natte tot droge bostypen die allen op zeeklei
voorkomen maar vaak ook op wat zandiger en lemige bodems. Soms wordt het
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bos als hakhout of griend beheerd (natuurdoeltypezk-3.08). De standplaats is
echter gelljk aan die van het bos. In de huidige situatie is het areaal natuurlijk
bos beperkt. Veelal hebben de bossen een productie of multifunctionele doelstelling en zijn aangeplant.
zk-3.1 1 bosgemeenschap van veen-op-klei
In tegenstelling tot de bossen op zeeklei, komen deze bossen voor op substraat
met veen. Dit ken zowel veen-op-klei als klei-op-veen zijn. Dit veen kan nog
resteren uit vroeger tijden of recent zijn gevormd bij verlanding vanuit moeras.

6.4
6.4.1

Uitwerking ecologische eenheden

Zoute en brakke ruigte en grasland ízk-3.03)

Kenschets:
Dit type bestaat uit kon grazige tot ruige begroeiingen op bodems met een
hoog chloridegehalte ten gevolge van saltspray of brakke tot zoute kwel. Dit
type komt vooral voor in inlagen en karrevelden. Deze terreinen liggen in het
zeekleigebied achter de zeedijk of verder landinwaarts in laaggelegen delen van
polders (23).Voorbeelden van natuurgebieden met deze vegetaties zijn Yerseke
Moer in Zeeland, Klaarkampermeer bij Dokkum en de Penen bij Groet in Noord
Holland. Het gewenste beheer bestaat uit (al dan niet jaarlijks en gedifferentieerd) herfst-Jwintermaaien of begrazen of niets doen.
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Zeer open, vaak uit slechts &n of enkele soorten bestaande plantengemeenschappen. Komt optimaal voor op de hoogste delen van de slikken, binnen het
dagelijks bereik van getijden en hoort daarom beter thuis bij (afgesloten) zeearmen (32). Binnendijks op de laagste delen van inlagen en kreken met zout
grond- en oppervlaktewater op 's zomers droogvallende plaatsen (23).
Zonder aanslibbing kan het type zeer lang stand houden. Eventueel kan voor
instandhouding plaggen noodzakelijk zijn. Bij aanslibbing gaat het type over in
de Kweldergras-associatie.
Bedreigingen:
instandhouding zoute 1 brakke kwel is noodzakelijk;
- ophoging van het maaiveld, waardoor in de successie op zeekraalvegetaties
volgende vegetetietypen tot ontwikkeling komen.

-

Beheer:
geen of periodiek plaggen om deze pioniervegetaîie in stend te houden

-

Parameters

zPZ0
Zeekraal
Waterreainy
Grmdwmemap
Owrlijniyps
GHG
GLG
GVO

terrestrisch nat
1111
3

.

Grondwaterchemie
Voedsekijkdorn
Stikstof
Foaíor
Zuurgraad
Zoutgeheite
IRIEGV

sufraof
l.O 13) 2.36 191 mg NOP, l.4 13) 9.48 (91 mg NHHJI
1.E 131 2.28 19) mg WJi
bwisch (9. 31
zeer zout
glyphotrwf

&&g
Subrwaatlvpe
Voedselrijkdom
CN-ratia
CP-raio

Wei, zand IS, 31
eutroof 19, 61
18 19)
172 19)

gy&

verdraagt geen zomer-inundaiee

-

-
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Dit type komt optimaal voor op overgang van slik naar schor, op lagere oeverwallen en lage delen van schor. Het type ontwikkelt zich vooral op schorren dia
niet meer onder getijde-invloed staan ten gevolge van inpoldering of afdamming. Het type kan in deze fase over grote oppervlakten voorkomen en reageert
vooral op het vrijkomen van dkstof door mineralisatie van de bodem (32).
Binnendijks in inlagen en kreken met zout grond- en oppervlaktewater op 's
zomers droogvallËnde plaatsen 123).
Bedreigingen:
Schorrekruid-vegetaties zijn pioniersvegetaties, die afhankelijk zijn van het
vrijkomen van grote hoeveeelheden stikstof. Valt deze bron weg. dan is ook
het vegetatietype gedoemd te verdwijnen.
instandhouding zoute Ibrakke kwel is noodzakelijk

-

Beheer:
geen

-

mn..(rkeh
DuUlljntvps
GHG
GLG
GVO

.

nn

l, II
Z liníllireü8.9l

*
30 cm - rnv i91

Min of meer gesloten, meestal beweide gemeenschap op lage delen van schorren en in kommen tussen oeverwallen en kreken. Binnendijks alleen op plaatsen
met zoute kwel (32).Begraasde, nette graslanden in inlagen onder invloed van
zoute kwel (23).
Bedreigingen:
instandhouding vochtige tot natte plaatsen onder invloed van zoute kwel
noodzakelijk

-

Beheer:
begrazing kan het type langdurig in stand houden

-

Parameters
Alaemeqg
Ecotoop
Kenworten

z020
Gewoon kweldergras
terrestrisch nat
I. I1

Duurlijntypa
GHG
GLG
GVO
Grondwaterchemie
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zwtgehalte
IRIEGV

eutroof
1.89 mg Nog. 9.81 mg N H 4 IS)
2.28 mg P0,lI l91
basisch 19)
zeer zout 19)
LllyW~f

&Idem
Substraattype
Voedselriikdom

zavel, klei (9)
eutroof

verdraagt inundatie wed, vooi*amen van regenwaterinvloeden,
belanruiik voor kritische wdevoiiek ais Grutto en Kemohsan
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De associatie komt binnendijks voor langs allerlai wateren en op natte plekken
met (zwak) brakke invloeden. In zoet water met brakke invloeden of brekwatergebieden met zoete kwel. Het type verdraagt slechte lichte beweiding en betreding (32). Alleen 's zomers droogvallende slikkige delen van inlagen (23). Heen
is &n indicator voor overstromi& (8).
Bedreigingen:

- het type verdraagt slecht beweiding en betreding;

-

bij sterkere verzoeting wordt Heen verdrongen door Riet, Ruwe bier of
Kleine lisdodde (29).

Beheer
instandhouding zoute Ibrakke kwel is noodzakelijk;
geen vegetatiebeheer of periodiek maalen.

-

D w r l ï j
GHG
GLG
GVO
muo-aitroaf

0.38 tot 0.88 Ivwr Haen en SpúmnMe. 81 mg NOd, 0.77 9wor
Heen 3) 3,U tot 8,38 luoor H.ui .n Spi.unddi. 81 mg NHJi

-

2.28 (miH m , 31, 1.87 tot 2.88 iSpi.undd.en H m , 81 mg

w
1

tuuiich (pH &w 71 18)
k i k iot rait (pmiiddaid 1080 UIL 81
dvphotrod
zwel, kiei (9, 31
brode ruig. Iwtr4
13 21 iS@smelde en H m , 01
238 861 (Spi.unelde en H m , 81

--
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Alsodatie van Stomp kwddergm

Binnendijks in kwelgebieden met brak weter. Daarnaast vooral buitendijks en op
strandvlakten die regelmatig overstroomd worden (32). Begraasde natte graslanden in inlagen onder invloed van zoute kwel. In vergelijking met 24Abl een
meer open vegetatiestructuur door betreding of langdurige stagnatie van water
in de winter (23).
Binnen de associatie worden drie aubassociatias onderscheiden, type a buitendijks en binnendijks in kwelmilieus, type b in achterduinse strandvlakten en
duinvalleien en type c in van de zee afgesloten kreken, waarin het water maandenlang kan stagneren.
Bedreigingen:
vegetaties van de Associatie van Stomp kweldergras zijn gemeenschappen
die worden gekenmerkt door een zekere mate ven instabiliteit ten gevolge
van betreding, kwel, tijdelijk stagnerend water, drooglegging, inpoldering
etc. Na be&indigingvan de storing gaan de gemeenschap over in die van de
Kweldargrasverbond of het Verbond van Engels gras of na ontzilting van de
Weegbree-klasse (32).

-

Beheer:
instandhouding route Ibrakke kwel is noodzakelijk:
begrazing.

-

-

Parameters
Alaemwn
Ewtwp
Kensoorten

bP20m020
Stomp kweldergras

Wamreaimp
Grondwmemap
~

W

Y

l

W

GHG
GLG
GVO

Voedselrijkdom
Stikstof
Fodor
Zuurgraad
Zoutoehahe
IR/EGV

Bodem

Submaarmpa
Voedselrijkdom
CN-rafio
CP-raio

hlgM

terrestrisch nat
VIN
4

...
.

nitroof

basisch
brak - zout, kan sterk fluctwren i321
OlYpho~oof

.

zand, zavel, kld i321
eutroof i321

bdangdjk voor kritische wsidevogsls als Grutto en Kemphaan
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Assodatie van Ult. nir
Al dan niet beweide, gesloten gemeenschappen op slibrijke, hoge kwelders en
schorren. Binnendijks meestal op slibrijkere standplaatsen. Assodatie komt
binnendijks slechts fragmentarisch voor 132). Begraasde natie graslanden in
inlagen onder invloed van zoute kwel, op iets hogere delen dan 24Aal (231.
De associatie wordt onderverdeeld op grond van de dominantie van Zilte rua,
Rood zwenkgras of Fioringras. Deze dominantie hangt sterk samen met de
intensiteit van de begrazing, de hoogteligging en het zoutgehalte.
Bedreigingen:
verzoeting.

-

Beheer:
instandhouding brakke Izoute kwel noodzakelijk;
begrazing.

-

GLG
GVO
Erondwaîerchemip
Voedwkijkdom
Stikstof
Folfa
tuurgraad
Zoutgehalte
IRIEGV

wtrwf
1.15 mg NOJI, 3.21 mg NHJI (Zilte rus in 9)
1.97 mg POJI (Zilte rui h 91
M m d i IS)
zwt (32, Z i b rus in 91
gtyphouoof

zand. vaak slibrijk (32)
mesmoof, wtroof
22 (Zilte NS in 91
428 (Zilte rus in 9)

Q&?&
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Assoaiatie van Spiesbladmelde en Sîrandkwoek

Binnendijks langs oevers van zilt water met wisselende waterstand, zoab
kwelzones achter zeedijken. Optimaal in zout tot zeer brakke gebieden ( l l .
Op ruige delen langs inlagen (41.
Bedreigingen:
- vooral verzoeting en verdroging.
Behear:
instandhouding zoute 1 brakke kwal is noodzakelijk;

-

Parameters
Alaemeen
Ewtoop
Kensoorten

rR201ñZ20
Strandkweek, SpieaMadmeíde, Zuita
l. ll. V (Strandkweek is een afreatoíyt (6)
4

GHG
GLG
GVG

- G
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehalte
IREGV

..

mise-

eutrwt

zwak zuur IStrandkwmk, 61 tot bid
brak ZW
glwhotrwf

-

ma2

Subrtiaafivpn
Voedselrijkdom
CN-ratio
CP-ratio
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Kenschets:
Ruige riet- en zeggevegataties langs zoet en brak water of op moerassige
plaatsen (2).De soortenrijkdom is in het zoete deel groter den in brakwaterge
bieden (23).Het type is vooral van belang voor broedvogels. Veed doelsoorten
prefereren structuurvariatie waardoor het beheer dient te bestaan uit gedifferentieerd maaien of begrazen (2).

Afbeelding 16 Weeroavs vwaalaNpen in ecotopsnsysteem
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8BbZ Assodatie van Ruwe M e s
De associatie bestaat uit dichte biezengemeenschappen met een dominantie
van Ruwe bies. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de Noord Hollandse
brakwatervenen. Daarnaast komt de gemeenschap voor in poldersloten en
brede weilandgreppels op een venig substraat met een waterdiepte van circa
0.70 m. Zonder beheer ontwikkelt zich een rietruigte en bij wintermaaien een
biezenrijk donerbloemhooiland. Op plaatsen met een sterk wisselende grondwaterstand ontstaat een mozaïek met overstromingsgraslandenen begroeiingen
met Kleine lisdodde. Tegenwoordig worden vrijwel uitsluitend jonge stadia
aangetroffen omdat een intensief schouwbeheer verdere ontwikkeling verhinderd.
De gemeenschap ontwikkelt zich optimaal in meso- tot oligohelien water met
een minimaal chloridegehalte van circa 1000 mgn (Prins et al., 1994 in 25).
Assocatie kan ook in brak water met lagere chloridegehalten voorkomen (300
600 mg CIA) maar ontbreekt in zoet water. NutriBnten vormen hier geen beperkende voorwaarde omdat het chloridegehalte dominanter van invloed is.

-

Bedreigingen:
verzoeting;
bij achterwege laten van beheer gaat het type over in rietruigte;
ten intensief schouwbeheer.

-

Baheer:
bevorderen brakke kwel, beperken doorspoelen met zoet water.
- ontwikkelen van deze vegetaties kan gescheiden door oppompen of inlaten
van brak water;
- periodiek maaien.

-

Parameters

bv10
Ruwe bies
aquatisch 1251
0.60 127) tol 0.70 m 125) diep w a w

stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Z o I J t 9 ~
Watertvpa

eutrwf 1271
1.50 mg NOJI en 0.67 mg NHJI 131
1.14 mg ~ . l31
n
basisch 127)
k a k 127, 3) tot zout 1271
glyphoclien 127)

Bogpm
Substramypa
Voedselrijkdom
CNiatio
CP-ratio

zand en íkbiid wen 1251
sMwf
Y
#
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De associatie wordt gedomineerd door Riet en komt voor in metig tot voedselrijk, zoet tot zwak brak water. De waterdiepte varieert van 0.6 tot maximaal 3
meter. De vegetatie wortelt in een venige of minerale bodem die meestal met
een sliblaag is bedekt. Het type komt vooral voor in laagveenplassen, oude
rivierarmen, langs binnen- en buitendijkse wielen, op plaatsen waar geen of
weinig stroming, bemesting, vervuiling of beweiding optreedt. Daarnaast komt
het type op tal van plaatsen zoab poelen, kanalan, vijvers, sloten en nette
terreindepresdes voor.
Binnen het type worden vier subassociaties onderscheiden waarvan subass.
typicum in het zeekleigebied voorkomt. Deze subass. vormt het optimele stadium van de Riet-ess. waarbij zowel soorten van open water als soorten van
latere successiestadia (o.a. graslendswrtan) ontbreken.
Bedreigingen:
beïnvloeding door hypertroof water;

-

Beheer:
maaien en afvoeren in de winter houdt gemeenschap in stand;
maaien en afvoeren in de zomer levert dotterMoemhooilenden:
zonder beheer ontwikkeling naar rietruigte en bos (els, wilg)

-

Duudijntyp
QHQ
GW
QVQ
Grondwnaohemip
vwd.alrijkdom
SUluW
Fosfor
Zuurgiaid
2Wtg.M

IRIEGV

Stowa 97-16 1 NOV 3.2

+

aquatisch, circa 3 m mv (251,0.6 m
voor MW
b droogval moduWijk
1 0 - 2 0 ~ - 1 ~ ( 9 1

euumf (27, 251 tot rnesouoof (271
0.5 0.8 ma Md.(91
0.64- 1 . 0 4 m g ~ ~ 1 ( 9 1
barmch (271. zwak zuur (91
zoei ioi wut (271
liilyphodim (27)

-

+ mv 127)

De associatie wordt gedomineerd door Manenbies. Het komt voor in open,
voedselrijk water in en langs laagveenplassen, vaarten, kanalen en andere
relatief grote wateren. Mattenbies is een pionier en is in staat om vrij diep
water te koloniseren. Het vegetatietype komt op allerlei bodemtypen voor.
Wanneer er geen sprake is van sterke golfslag of stroming ken het lang in stand
blijven. Op plaatsen zonder waterbeweging verdwijnt het type ten gevolge van
verlanding.
Er zijn twee subassociaties namelijk 8Bbla typicum die het initiële stadium
vormt en 8Bbl b rumicetosum die een verder verlandingstadium aangeeft (op
basis van soortensamenstelling). Qua milieu-omstandigheden zijn er geen onderscheidende kenmerken.
In het verleden werd dit type ten behoeve van biezenteelt op ondiepe, zandige
plaatsen geplant. Tegenwoordig is dit areaal sterk teruggelopen.
Bedreigingen:
verdringing bij afname golfslag en waterstroming.

-

Beheer:
voor instandhouding op langere termijn is het tegengaan van vergaande verlanding noodzakelijk.

-

Alaameen
Ewtoop
KeMoorten
Waterreaime
Weterdiepte

aquatisch en semi-terrsstrmch (26.271
tot 3 m diep water

Oow~laktewaterchemie
Voed.elrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehalte
WatMtyps

euVwf 125, 27, 3)
0.319 mg NOJI, 0.1 93 ïïïg N H 5 131
0.099 mg Pil 13)
zwak zuur t o t zwak basisch (61, basisch (271
rwt tot reer zoet 127)
l i i d b n 1331, i i i l y p h o d i i n (27)
indifierent, week slib tor neenglooiinp 125). voornamelijk venige
oevers 131
eutroof
X

X
OVBTi(l

het type is hier als aquatisch bmchreven

88b3 A s w d d e van Hwn m Grote watsmwgbrw
Vegetaties van de associatie van Heen en Grote waterweegbree ontstaan in
zeer ionenrijk water. De natuurlijke standplaats van deze associatie is het
zoetwatergetijdengebied. Onder deze omstandigheden ontstaat 6f de subess.
met Driekantige bies 6f met Dotterbloem. Deze aubassociaties, die aan getijdenwerking zijn gebonden, zijn de laatste jaren afgenomen.
In niet natuurlijke situaties in het zeekleigebied kunnen vegetaties van de Associatie van Heen en Grote waterweegbree ontstaan in polders, gegraven putten
en dergelijke, mits ze regelmatig worden onderhouden. Schonen zorgt hier voor
dynamiek. Het gaat dan om de typische subassociatie met Waterzuring of een
rompgemeenschap hiervan, bestaande uit zeer soortenarme, meestal door Heen
Deze subassociaties nemen de laatste jaren toe door inlaat van
sulfaatrijk water enlof verzilting.
Bedreigingen:
de subassociaties van het zoetwatergetijdengebied nemen af in areaal door
wegvallen getijdenwerking;
de subassociaties van het zeekleigebied worden niet bedreigd;
achterwege laten van beheer, door ophoping van sapropelium ontwikkelt
zich de Riet-associatie.

-

-

Beheer:
in stromend of stilstaand water;
zeer ionenrijk water: inlaat sulfaatrijk water in poldergebieden stimuleren;
regelmatig schonen van watergangen essentieel.
Parameters

A!s!?w!

Ewtoop

Waterreaim~

Waferdiepte

Fosfor
Zuurgraad
Zouteahalte
IRIEGV

c~-r;tio
CP-rstlo
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aquatirch 1261
max. l m (32)

2.86 mg W,.I (Heen, 0)

buiach
zoa of zwak k a k 126)
liiqivphotroot
kki, veen en zand 1251
Wtroof l261
z1 IH&,
861 (Heen, 0)

9)

Deze soortenarme gemeenschappen vormen van alle grote zeggenvegetaties de
meest voedselrijke variant. De vegetatie wordt gedomineerd door hoog opgaande Oeverzegge. Oude rivierlopen (rivierengebied) zijn de natuurlijke standplaatsen. In polders komt de associatie voor in geinundeerde weilanden, ondiepe sloten die niet worden geschoond en langs sloten, vaarten en plassen. Hier
treedt zij vaak op als storingsgemeenschap.
Bedreigingen:
geen.

-

Beheer:
- type blijft bij BBnmaal in de 2 B 3 jaar herfstmaaien instand;
zonder beheer ontwikkelt zich via een ruigtestadium een moerasstruweel en
bos;
bij zomermaaien ontwikkelt zich een Dotterbloemhooiland;
langdurige inundatie is belangrijk, verdroging wordt redelijk doorstaan (25);
- alleen te behouden door nieuwe uitgangsituaties te maken;
handhaven hoge grondwaterstand tot ver in de zomer.

-

Parameters

Waterredrnp
Grondwatertrap

315
GHG
GLG
GVO
Vwdsekijkdom
Sriknof
Fosfor
Zuuraraad

+

0.6 m
mv 127)
0.5 m mv 1271
langdurige nagnatie

-

mewtroofauvoof (27)
0.42 ma NOJI 19)
0.99 mg WJl (@i
zwak zuur - basisch 127). zwak wv 19)
2oe.l 127). licht brak 19)
poikilo-lithmrwf (glyphotrooil

het -ietype

3s hiar al8 tarestrisch beschreven
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De assosiatie bestaat uit ruigtkruidenvegetaties die zich op vochtige tot natte,
matig voedselrijke en matig stikstofrijke, sterk humeuze klei- of leem- of venige
bodems ontwikkelen. Optimaal ontwikkeling komt voor op ophogingen van
komen voor in
bagger langs sloten (32). Ruigten van de M~~rIWSpire~ailSO~Iatie
het laagveen-, rivieren- en zeekleigebied. Er zijn zes subassociaties beschreven
( l ) ,waarvan in het zeekleigebied alleen de typische subassociatie voorkomt.
Het is een vrij algemeen type; goed ontwikkeld (met alle kensoorten) komen
moerasspireavegetaties echter niet zo vaak voor.
Bedreigingen:
verdroging;
eutrofiriring;
achterwege laten beheer leidt tot ruigte- en struweelontwikkeling.

-

Beheer:
grootste deel ven het jaar water aan maaiveld;
weinig peilfluctuaties
eens Der drie tot vijf jaar maaien en afvoeren in de nazomerlherfst of exten-

-

G@xmw&&
vwd.elrijtdom
Stikstof
Foafa
Zuurgraaf

W
IWEOV
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Ru.wulroof tot swoof
c ZmgNn(211
< 0,l mgPh l211
zwak zuur uit bisiach (pH 6-7.61 l211
mat IQ < 60 mgll 1211
poiIdlo-limotroof

6.4.3

Nat schradgrasland lzk-3.051

Kenschets:
Dit type bestaat uit nane hooilanden waarbij sprake is van toevoer van grondenlof oppervlaktewater van goede (voedselarm, kalkrijk) kwaliteit. Met uitzondering van de Dotterbloemvegetaties komen deze vegetaties namelijks voor in
het zeekleigebied. Over het algemeen is het substraat te voedselrijk. Vroeger
werden ze wel aangetroffen op de klei-op-veengronden in de overgangen naar
het pleistoceen. Alleen op plaatsen waar sprake is van verzuring (regenwaterlenzen) kunnen zich nu schralere vegetaties ontwikkelen (23).Het gewenste
vegetatiebeheer bestaat uit zomerrnaaien en afvoeren en geen bemesting.
Emtopen en vegetatietypen Inaar Runhaar en van 't Zelfde i199611

22 I01
16Aal
27 (01
16AbZ

op m,wmdsdvnw ZW* zure balm
Blauwgrasland
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Associatie van Harlekijn en Ratelaar (Dotterblwmhooiland)

Afbeelding 17 Weergave vegetatietypsn m scotopensystwm
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De associatie omvat vochtige, schrale hooilanden op zwak zure tot neutraie
veen- of zandgrond en soms op kleiop-veen. De groei van de vegetatie wordt
beperkt door een lage beschikbaarheid van in ieder gevel fosfaat en welllcht
ook van kaiium. Doorgaans vindt er geen bemesting plaats. In vadeden werden
percelen bemest met ruige stalmest waardoor verzuring werd tegengegaan. Een
andere aanvoer van voedingsstoffen is de winterinundatie vanuit de boezem of
rivier. De gemeenschappen worden gekenmerkt door wiadende grondwaterstanden van plasdras in de winter tot licht uitdrogend in de zomer.
Van het oorspronkelijk areaal blauwgrssland is vrijwel niets meer wer. Omdat
de percelen in het verleden vaak een 'rommelig' maar extensief beheer kenden
zijn deze na intensivering ven het grondgebruik grotendeels verdwenen. Daarnaast is de waterhuishouding op grotere schaal veelal ingrijpend veranderd.
Door het wegvallen van inundaties en overstromingen met voedselrijker weter
ontstaat een zuurder en schraler milieu.
Voor dit type geldt det momenteel nauwelijks tot niet in zeekleigebied vwrkomt. Type kan zich ontwikkelen in klei-op-veengronden met buffering door
overstroming met kalkrijk, voedselarm oppervlaktewater.
Bedreigingen:
eutrofigring;
verdroging;
verzuring.

-

Beheer:
jaarlijks maaien (eind juni) en afvoeren;
afvoer van regenwater via ondlepe bsgreppeling;
aanvoer van en inundatie met gebufferd, hooguit matig voedadrijk w a r .

-

-

Parameters

-reaime
Grondwatmap
Ouurlijnîvw
GHG
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tmesaiach di en vochtig
1, II
3. 4, 5 112)
O un 10 cm + mv 112.25)
20 tot 4 0 a mv 1121 tor 1.40 (301
&caOun-mv(12I

-

i
k gewenste gmndwatcrsituplie vwr temslrirshc natuurkien

16AbZ Associatie van Harlekijn en Ratelaar
Binnen het Dotterverbond worden zes associaties onderscheiden, slechts BBn
ervan is voor het zeekleigebied beschreven: de Associatie van Harlekijn en
Ratelaar.
Harlekijn is kensoort ook al komt deze soort ook in geringe bedekking in andere
graslandvegetaties voor. Het type omvat hooilanden en -weiden in inpolderingen (in rivieren- en zeekleigebid). Door het voorkomen van halofyten is de
mariene voorgeschiedenis vaak nog herkenbaar.
Het betreft vooral voormalige kweldergronden die bestaan uit zand of sterk
zandige klei. Het bodemsubstraat is zwak basisch tot zwak zuur. De gemeenschap is gebonden aan een hoge grondwaterstand en een hoge basenverzadiging. De terreinen mogen echter niet inunderen. Veel soorten zijn het hele jaar
fotosynthetisch actief en sterven bij inundatie.
Bedreigingen:
eutrofiëring;
verdroging;
- verzuring;
- verstoorde waterhuishouding;
- verdraagt geen (winteriinundaties.

-

-

Beheer:
sterking invloed basenrijk grond- enlof oppervlaktewater;
in de zomer licht verdroging, voor goede beluchting;
- maaien eind juni-begin juli en afvoeren met nabeweiding.

-

Alaemeen
Ecotoop
Kenmorten

G27
Harlekijn

Wateneaime
Grondwatertrap
Duwlijntwe
GHG
GLG
GVG

terrmtrisch nat
1. II
3
O cm
mv 127). geen inundaties
40 om mv 125)
15 cm mv (31

C.rondwaterchemie
Voedsakijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehalte
IRIEGV

zwak NUI tot zwak basisch (251
zoef tot licht brak l271
poikilotroof íglyphotrooíi

Bodem
Substraattype
Voadselrijkdom
CN-ratio
CP-ratio

+

-

.
..

zand, sterk zandige klei
merotroof

verdraast geen lwimsr1inundni.r. belangijk wor kritische weidevogels als Grutto en Kemphaan
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Kenschets:
Het type bestaat uit Glanshaverhooilendenen bloemrijke kamgrarweiden. Dit
type komt voor op iets voedselrijkere en minder vochtige bodems dan de natte
schraallanden. Het type is vooral waardevol als leefgebied voor weidevogels en
in mindere mate vanuit floristisch oogpunt. De indicatieve soorten komen vooral
voor op dijken in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Het gewenste vegetetiebeheer bestaat uit beweiden enlof maaien, met inachtneming van rustperioden in het broedseizoen en bemesting met ruige stalmeat.

Hooilanden, hooiweiden, weg- en dijkbermen op relatief voedselrijke, vochtige
tot matig droge, veelal kalkhoudende maar soms ook zwak zure tot neutrale
klei, zavel- en lemige zandgrond. Het nutriëntengehalte van de bodem verschilt
sterk ten gevolge van bemesting en natuurlijke voedselrijkdom. Bovengrondse
droge stof produktie varieert van 4 tot 6 tonha.
Het gewenste vegatatiebeheer bestaat uit een tot twea maal maaien en soms
een lichte voor- of naweide. Binnen de associatie zijn 4 Subassoclaties onderscheiden, waarvan er twee in het zeeklelgebied voorkomen; de subassociatie
typicum op de vochtiger bodems en een subassociatie met Rietzwenkgras.
Deze laatste is gebonden aan voormalige zeedijken. De associatie is vrij alge
meen, hoewel goed ontwikkelde vegetaties op een vrij gering oppervlakte
voorkomen. In wegbermen komen fragmentaire gemeenschappen en rompgemeenschappen veelvuldig voor.
Bedreigingen:
intensivering van het beheer;
ontgrondingen.

-

Beheer:
afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem 1 6 2 keer per jaar hooien
(tweede helft van juni, eventueel september), continuïteit is hierbij van
belang voor de ontwikkeling van soortenrijke begroeiingen.

-

GlGhl47
Glanshaver. Groot swwpzami
Morgonutw. Grote pimpernel
Karwijvarkarnvenkel, Gewom putinaak
Beemdooievaarsbek, Glad walstro
WafsneaimQ
GrondwaFamap
DuurliJntype
GHG
GLG
GVO

terrmisch, nat tot dioog
III VI

z

-

+

mv (korte inundniasl tot
cma 120 cm mv l101
arca 40 an mv 110)
O cm

-

-

Orondwsferchsmi9
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
ZoutgLhalfe
IRIEGV

eutroof (produktie m

.

-

20 cm mv

-

e stof 4 6 tonBafl, 261

.

zwak zuur tot basisch

m
klei. zavel en zand
eutroof

.

de meen wchuge vormen zijn belangrijk voor kritische weidegels als Grutto en Kemphaan
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m

Aslodaie van Knopig d o o m d

Tamelijk dicht gesloten ruderale gemeenschap op zonnige hellingen van dijken,
veelal op kalkrijke, zware grond (zavel tot klei); voorzover bekend alleen bekend
in de nabijheid van zee of zilte eatuari&n. In vergelijking met de gemeenschappen van de Glanshever-associatie op minder intensief gemaaide of beweide
plekken. In Nederland goed ontwikkeld in Zeeuws-Vlaanderen, verder nwrdwaarts langs de kust fragmentarisch.
Bedreigingen:
intensivering van het grondgebruik;

-

Beheer:
begrazing of maaien

-

Parameters
RIGh 48
Echt biímkruid, Tengere dirul, Gevbkte rurpkl.vu, Wilg.*,
Knopig doomuiad, Wilde petffdm
terrestrisch vochtig
III - VI
2

GHG'
GLG
GVG

.

.

mes*, sutrwf

basisch

..

zavel, Mi
emwt
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Beweide, voedselrijke graslanden op allerlei bodemsoorien. Dit type kent meestal een agrarisch beheer waarbij afhankelijk van de natuurlijke voedselrijkdom
van de bodem een zekere mate van bemesting wordt toegepast. Door bekalking
en bemesting is het type ook op zuurdere zend- en veenbodems ontwikkeld.
Op plaatsen met een hoge grondwaterstand is een goede drainage een voorwaarde voor instandhouding. Binnen de associatie worden 4 subassociaties
onderscheiden. Hiervan komen er twee regelmatig binnen het zeekleigebied
voor, de typische subassociatie en de suassociatie met Veldgerst en Echte
karwij. De eerste wordt relatief intensief beheerd op goed ontwaterde gronden,
de tweede is komt voor op de voedselrijke zaval- en kleigrond.
Tot halverwege de jaren '60 was dit type zeer algemeen. Door intensief grasland gebruik (bemesting, maaien voor meerdere grassnedes en inzaai van andere soorten) zijn deze graslanden veelal omgevormd naar hoog-productieve
Engels-raaigraslanden. Na stopzetting van bemesting en een constante beweiding in het groeiseizoen kan het type weer ontwikkeld worden.
ûedreigingen:
intensivering van het beheer

-

Beheer:
beweiden
bij ontwikkeling vanuit intensief beheerde graslanden bemesting achterwege
laten.

-

-

Parameters

terrestrisch vochtig
VI IV
2.4
circa 30 cm - mv l1OJ

-

Duwtijntvps
GHG
GLG
GVG
Grondwaterchsmie
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehahe
IRIEGV

h?!&@!
Submaatyps
Voedselrijkdom
CN-ratio
CPiatio

..

eutroof
1.92 mg NO& 2.6 mg NH8 19)
1.39 mg P0,ll l91
basisch (25, 91
w e t en IiiM brak (25. 9)

.

d i m

eutiaof (door bemesting11251
18.48 l91
373.47 (91
de meme vochtige vormen zijn belmarijk voor kritische weidevogels als Grutto sn Kempban
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Kenschets:
Gemeenschap van dwergstruiken. Het ontstaat evenals schraalland in het zeekleigebied alleen op plaatsen waar sprake is van verzuring zoals in veenmosrietlanden. In feite staat dit type los van de kenmerken van het zeekleigebied. Het
gewenste vegetatiebeheer bestaat uit zomermaaien totdat zich een hoogveenachtiga situatie ontwikkeld. Daarna beaast het beheer uit niets doen.
Overzicht matopen en -n

S~OWS
87-16 i NOV 3.2

Inaar Runhaar sn van 't Zelfde ll996lI

Gemeenschap met een hoogveenkarakter die plaatselijk tot ontwikkeling komt
in veenmosrietland in de zeekleigebieden. De standplaats varieert van matig
voedselerm en matig zuur tot voedselarm en zuur. Het grondwater bevindt zich
op geringe diepte gemiddeld niet lager dan 0.2 m mv. Door het bulten en
slenkenpatroon is hier wel enige variatie in. De gemeenschap ontstaat meestal
op dikke kragges waar het grond- en oppervlaktewater het contact met de
wortelzone verliest omdat er regenwaterlenzen ontstaan. Een echt totaal regenwatergevoed (hoogveen)milieu ontstaat er meestal niet waardoor er verschillende gradiënten in zuurgraad aanwezig zijn. Er worden twee subassociaties onderescheiden:
a. molinietosum; met veel mossen
b. anthoxanthetosum; vooral in brakwarervanen
De gemeenschap komt overeen met de vegetatietypen Erica-Sphagnum fimbricatum (nr. 341 en Erica-Sphagnum fallax Inr. 351 uit

-

.

Bedreigingen:
eutrofiëring;
schommeling in de waterstand.

-

Beheer:
ontstaat bii stringent wintermaaibeheer. Het is nog steeds niet duidelijk of
dit type ook als Climax (na bos), of middels natuurlijke begrazing (bijvoorbeeld door reeën) kan ontstaan.

-

Parameters
Almmeen
Ewmp
Kensoorten

Wateneaime
Grondwatertrap
Duurliintvpe
GHG
GLG
GVG
Grondwaterchemie
Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zou<gahalfe
IRIEGV

Substraattype
Voedselrijkdom
CNiati0
CP-ratio

G, dw 21
geen kenmanen. maar wel diftaemiecende wonen t.o.v. ovariee
issiciatiea binrmn de kisure: ondsr mdsn Riet, Reukgras,
Sphagnum palustre, Sphwnum fimbriam
terrestrisch nat
I
5
5 127) tot 20 cm mv 125)
3 0 (27) tot 5 0 cm - mv (25)
circa 5 - 20 om - rnv

-

oligotroof 1271

.

zuur tot zwak zuur
reer wet tot met
amotroof

..

kraggen
0liQotroot

Srowa 97-18 1 NOV 3.2

Kenschets:
Struweel en ruigte op voedselrijke, zowel droge als natte bodems. De typen
komen optimaal tot stand bij een integraal begrezingsbeheer, zodat de grens
tussen bos en niet-bos geleidelijk verloopt. Ze vormen de overgang tusaen de
intensiever gebruikte graslanden en de niet of nauwelijks gebruikt# bossen.
Sporken-Wilgenbroekstruwelen komen in de huidige situatie niet af nauwelijks
voor, maar zouden zich bij natuurontwikkeling richting laagveen kunnen gaan
vestigen (23).
Omdat de struwelen nauw gerelateerd zijn aan de in de successie volgende
bossen zijn de standplaatsparameters alleen voor de bossen uitgewerkt. Bij de
betreffende struwelen wordt naar bijbehorende bostypen verwezen.
~berzichtewtopen an vsgetatietypen (naar Runhaar en van 't LHde H99W
op ni<L.. Wmb W a C 4 a l i i l t m b0dnn

27
&+@
28

Associatie van Grauwe wilg en Zwans els IS1
op~<.,rrrv-d-wabodrn
Associatie van Amandel- en Katwllg (S)

47148

opvochdpmaügv~a<azuruod.Mpubodini

17Ac(Lvenbladaswciatie IR)

Afbwldiw 20 Waasave v~~
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in ecompensynssm

AS SOU^^ van Graiwe wiig m Zwarte m
b
Ctruweelgemeenschap met een tamelijk goed ontwikkelde kruid- en moslaag.
Vaak komen er soorten uit het Riet-verbond in voor. Het struweel komt vooral
in het laagveengebied voor en minder in het zeekleigebied. Op natte, matig
voedselrijke bodems. Zeer hoog, veelal tot aan de oppervlakte komend grondwater (32).
Relatief droge vormen ven de associatie treden op als bosrandvegetaties van
het Elzenrijk Essen-lepenbos, de nanere vormen zijn verwant aan het Elzenbroek of Schietwilgenbos. De standplaatsparameters zijn bij het Elzenrijk Essenlepenbos en Schietwilgenbos beschreven.
Bedreigingen:
verdroging;
eutrofiëring.

-

Beheer:
niets doen.

-

Aas&&

van Amandd- cm Katwilg

Pioniergemeenschappen, voorafgaand aan het Schietwilgenbos of de bosrand
vormend van dit bos (31). Bodem veelal kaal of bedekt met een dek van wieren
(32). Dit struweel komt in het zeekleigebied op de natste standplaatsen tot
ontwikkeling. De standplaatsparameters zijn bij het Schietwilgenbos beschreven.
Bedreigingen:
verdroging;
- voortgaande successie.

-

Beheer:
niets doen, pioniersituaties creëren.

-

Vlier-Sleedoornstruwelen komen voor op vochtige klei en zavel. Ze verdragen
een beperkte mate van inundatie. Het struweel komt zelfstandig voor maar ook
als bosrandvegeetatie van het Droog Essen-lepenbos. Arme vochtige vormen
komen voor langs het Elzenrijk Essen-lepenbos 131). De standplaatsparameters
zijn bij het Droog Essen-lepenbos opgenomen, waar de associatie de meest
voorkomende zoombegroeiing van is.
Bedreigingen:
eutrofiëring;
verdroging.

-

Beheer:
niets doen.

-

Stawa 97-16 1 NOV 3.4
I

Auodak van Look-zonder-Look .n Dolk k w d
Ruderale zoomvegetatie in de halfachaduw van heggen en bos- en struweel in
op humeuze, vochtige, stikstofrijke gronden van uiteenlopende structuur (32).
Het type is de meest algemene bosrandvegetatie van het Droog Essen-lepenboa
(31). De standplaatsgegevens zijn beschreven bij het Droog Essen-lepenboa en
Abelenrijk lepenboa, waar de associatie de meest voorkomende zoombegroeiing
van is.
Bedreigingen:
eutrofiihing en daarmee gepaard gaande verruiging;
ontwatering.

-

Beheer:
bij niets doen vindt omvorming naar struweel plaats, maaien houdt het type
in stand.

-

Vegetaties op matig vochtig, zeer voedsel- en nitraatrljk, humeus substraat
zoals straatkanten, verwilderde tuinen, langs sloten, In zomen langs bossen,
struwelen en heggen. Veelal op plaatsen die antropogeen behvloed zijn. Naast
de typische subasaociatie is er een subasaocietie met Groot hoefblad.
Het type komt voor langs struwelen en boasen op zeer voedselrijke standplaatsen. De standplaatsparameters zijn beschreven bij het Droog Essen-lepenbos.
Bedreigingen:
geen, veelal worden pogingen gedaan het type te vermijden.

-

-Beheer:
maaien waarbij het maalsel niet wordt afgevoerd, werkt positief op de ontwikkeling van di type.
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6.4.7

Bosgemeenschap van zeeklei (211-3-10)

Kenschets:
Bostypen van echte zeekleigronden. Deze komen momenteel nauwelijks voor.
Het zijn bossen van voedselrijke, natte tot vochtige bodems. In de huidige
situatie bestaan de bossen in het mekleigebied veelal uit populierenaanplant. De
jonge bossen met een natuurdoeistelling ontwikkelen zich waarschijnlijk wel tot
deze typen. Het gewenste vegetatiebeheer bestaat uit niets doen of extensieve
begrazing indien extra structuurvariatie gewenst is.
Ecosopsn en vegetatietypen Inaar Runhaar en van 't Zelfde l1 SBB))

28 op mna, ur vo&dil&e

bodmn

39 Schietwilgenbos
48128 op voChlig tot natia,

Z W

UOOddfilkObodm

22 Elzenrijk Essen-le~enbos
47/48 op vachtiao. malig tot Z

W

V~~Miljk
bodmn
e

21 Droog Essen-iepenbos
47167 op voch<ip.

<b-

voduliiP1*

20 Abeia~~ls(rsnboe

Afbeelding 21 Weergave vegetatietvtypen in ecotopensysteem

Het echte Schietwilgenbos komt alleen voor in het zoetwatargetijdengebied,
waar naast langdurige inundaties in voorjaar en voorzomer dagdijksa overstromingen plaatsvinden (311. Vrij open bos, waarbij gaan duidelijke scheidslijn te
trekken valt tussan boom- en struiklaag. üa kruidlaag is doorgaarm zear weelderig en bestaat uit stark nitrofiale soorten. Het bos volgt op de associatie van
Amandelwilg en Katwilg. Opslibbing, maar ook pailvarlaging leiden tot d i w e
doorluchting van de bodem en tot successie richting Eizenrijk Essen-lepenbos
(31).

Bedreigingen:
inundaties met vervuild water;
afname riviardynamiek;
omvorming naar populierenbossen.

-

Beheer:
niets d ~ n .

-

B28
SchiMwilg, Kraakwilg

Duwiiintvp.
GHG
GLG
GVO
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Op lager gelegen plaatsen dan het Droog Essen-lepenbos. Waarschijnlijk kunnen
alle binnendijkse grienden tot dit type gerekend worden.
Ook van dit type bos zijn er potentieel enkele honderdduidzenden hectaren,
actueel slechts weinige honderden werkelijk bos. Opgaand bos komt nauwelijks
voor, de meeste bossen zijn in een hakhoutbeheer (geweest).
Bedreigingen:
inundatie met vervuild water;
eutrofiëring;
verdroging;
omvorming tot populierenbos;
doorschieten van hakhoutbossen door achterwege laten beheer.

-

-

Beheer:
voortzetten hakhoutbeheer in hakhoutbossen;
niets doen;
handhaven goede waterhuishouding.

-

-

Parameters

828/848
Gewone es belangrijkste boom, vochtindicatoren uit hef Elzenbroek
Watermainlp
Grondwatartrap
GHG
GLG
GVO

Voedselrijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurgraad
Zoutgehalte
IRIEGV

tsrremisch. vocht!! tot nat
l, 11, 111

S

0.10 - 0.40 m (31)

..

eu«00f

zwak zuur tot basisch (311
zoet
lithowoof

Bogpm
Subsuaatyps
Voedselrijkdom
CN-ratio
CP-ratio

m

niet-venige klei L311
emoof

.

verdraagt vwrjaarsinundatie

Het natuurlijke bostype van de drogere delen van het zeeklelgebied, die niet
onder directe invloed van het grondwater men. Inundatie wordt verdragen,
mits niet van te lange duur. Hoogopgaend bos met ved lianen, een weelderige,
soortenrijke kruidlaag en een goed ontwikkelde mantel en zoom met veel
doornige muiken.
in de actuele situatie zijn siechta enkele honderden hectaren daadwerkelijk boa.
Belangrijke delen van de aengelegde bossen in de Us~elmwrpolderskunnen
zich op den duur tot dit bostype ontwikkelen.
Bedreigingen:
inundaie met vervuild water;
aanleg recreatieve voorzieningen;
eutrofi8ring;
M r k e ontwatering.

-

-

Beheer:
niets doen.

-

yimJaQY

0rondwanir.p
hiu(ijmyps
GHG
GLG
GVO

tursmisoh. VOoMig tot d m O
111, V1
2

0.40m-mv
2 m (321

maxlmul0.40 m - mv l31J

Kenmerkend voor voedselrijke, droge tot matig vochtige, kalkrijke zandgronden
en komt daarom alleen voor waar het zeekleigebied grenst aan de duinen.
Meestal vrij lage bossen met een opvallend aandeel gedoornde soorten en
lianen en een goed ontwikkelde kruidlaag (31).
Bedreigingen:
recreatie (campings, bungalows, aanleg wegen);
iepziekte met als gevolg vroegtijdige kap;
preventieve bestrijding bacterievuur in meidoorns.

-

Beheer:
niets doen.

-

6471B67
Mams vioolfja, Witte abwi, Vlnasmelmblwn. Knikkende meimeik (32)
Q-

Grondwatertrap
Duuriijntvpe
GHG
GLG
GVG
Grondwaterchemie
Voedwlriikdom
Ctikmf
Fosfor
W a d

mesotimf

.

b&

(31)

-htnshalfs

met

IRIEGV

rihotrwf
lemQ of zawiii. kalkrijk zand (311
eutroof tof rnesotrwf
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Ook deze bostype komt momenteel nauwelijks g o d ontwikkeld voor in het
zeekleigebied. Het gewenste vegetatiebeheer bestaat uit niets doen of extensieve begrazing indien extra structuurvariatie gewenst is.
Ovsrricht scotopm sn vegataüeiypen [naar Runhaar m van 't a
f
d
lm (l00611

Dit type bos komt in gedegradeerde vorm voor in het klei-op-veengebied, maar
zou door regeneratie van het laagveen (graven petgaten, verhogen
watersfanden.verbeteren waterkwaliteit) weer goed te ontwikkelen zijn (23).
Ze maken vaak onderdeel uit van een verlandingsreeks, vaak nauwelijks begaanbaar. Laag, jong bos, de grens met de nruikeag is vaak onduidelijk. Kruidlaag weederig. In het zeekleigebied komt dit bos alleen voor op plaatsen met
veenvorming.
Ophoging van de bodem leidt tot elzenbos met grote zeggen met tenslotte een
Ruigt Elzenbos.
Bedreigingen:
verdroging en als gevolg daarvan verruiging;
autrofiaring;
snelle successie.

-

Beheer:
niets doen, eventueel om een snelle successie tegen te gaan beperkte uiNening.

-

Parameters

827
Moerasvaren is karakterisîbk, MOMn uil het vsenmosrietiad en
de wote-zsggenvegetatias
ssmi-terrestrisch

l
3.5

1

maaiveld i311
GLG
GVG
Grondwaterchemie
Vosds6irijkdom
Stikstof
Fosfor
Zuurprasd
zowhsne
IRIEGV

B!&

SuMraamyps
Voedwlrijkdom
CN-ratio
cp-rstia

0.10 m 131)
Ocm

+ mv

..

mwtroof IlSh tamelijk m w f (31)
zwak zuur i31
Zoef
cirwmneutraalilithmoof

ondergrond vin niet gerijpi won
mewuoof 132,19)

.
S
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10

Eizen-Eikenboa

Bossen op de rand van het zeekleigebied op de overgang naar het leagveengebied. Hier en daar aangetroffen op sterk verzuurde oude klei. De bonen staan
vaak op rabatten. De bestaande bossen zijn vaak jong enlof sterk verstoord. Ze
vormen de overgang tussen de natte Elzenbroekbossen en de drogere Wintereiken-Beukenbossen. Het type kan door ontwatering ontstaan uit Elzenbroekbossen. Vrij open tot tamelijk dichte bossen, met een zwak ontwikkelde struiklaag
en een vrij open kruidlaag.
Bedreigingen:
ontwatering:
verslechterde waterkwaliteit;
- eutrofiiiring.

-

Beheer;
op peil houden weterniveau en -kwaliteit;
niets doen.

-

847
karakteriitiak b een combinnie van SoOMn uh het Ebnbrwk en
he4 Wintereikengwkenbos.

!&mmbE

Qrondwatsmap
Duurlijntype
GHQ
OL0
GVO

wearlsch, ZW
11, 111
4
Ocm mv

vochtig tot nat

+

> 0.40 an

0.10-0.40an

Srrondwaterchmjg
Vwda.kljkdom
Stlknof
Forfcf
Z11111graad
ZoutgehaHe
IRIEGV

(zwak1 N W
zoat
nm0-, limotroof

w&

ovraroming In ~ i t jaren
e mogelijk
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Tot de afgesloten zeearmen worden de voormalige zeearmen in het Deltagebied
(Gravelingen, Veerse meer. Haringvliet en Krammer-Volkeraki, het Lauwersmeer
en de voormalige Zuiderzee [het IJssel-, Markermeer en de randmeren) gerekend. Oorspronkelijk stonden deze gebieden direct onder invloed van getijden.
Door aanleg van dammen Is deze invloed niet of beperkt aanwazig. Met uitzondering van Grevelingen en het Veerse meer treedt overal verzoeting op.
Voor afdamming waren de zeearmen hoog dynamisch waarbij erosie, overstroming en de invloed van zout water sturend waren voor ontwikkeling van het
gebied. In de estuaria kwam hier ook de invloed van instromende rivieren bij
waardoor er grdianten van zoet naar zout water ontstonden.
Door uitvoering van de Deltawet, en daarvoor al bij de afsluiting van de Zuiderzee, zijn de oorspronkelijke fysische processen sterk gedempt of zelfs geheel
verdwenen.
Na afdamming zijn grote gebieden drooggevallen en hebben grotendeels de
bestemming natuur gekregen.
De begroeiing van de schorren en slikken veranderde sterk doordat er geen
overstroming (en slibafzeningi plaats. Na droogvallen van schorren en platen
blijkt het proces van ontziltinglverzoeting van sturende invloed te zijn voor de
vegetatie-ontwikkeling IMiing et al., 1994).
Het ontziltingsproces wordt bepaald door de drainage van de bodem en de
grondwaterstand in de winter. Daze grondwaterstand is afhankelijk van de
lokale bodemopbouw [zand- en kleilagen en afvoerrelaties) en het ingestelde
peil. In specifieke situaties is ook de invloed van kwel vanuit aangrenzende
gebieden van invloed.
Het natuurbeheer van de afgesloten zeearmen is vooral gericht op ontwikkeling
van [begeleid) natuurlijke landschappen. Veel gebieden worden integraal begraasd. Bijzonder ten opzichte ven de binnendijkse gebieden is het ontbreken
van percelering en ontwateringsmiddelen.
Voor de waterbeheerder is het te voeren beheer voor terrestrische vegetaties
dan ook beperkt tot het weren van ongewenste randinvloeden ílozenhpuien
van water uit binnendijkse gebieden, kwel van vervuild water) en de instelling
van een gewenst peil in de zeearmen. In zijn algemeenheid is een natuurlijk
peilverloop met een hoge wintsr- en lagere zomerstand gewenst. Hierdoor kan
zich een oeverzone ontwikkelen met een pioniervegetatie. Belangrijk is dat de
seizoensfluctuatles van jaar tot jaar ongeveer gelijk zijn.

7.2

Vegetntk en standplaats

De grondwaterafhankelijke vegetatie in afgesloten zee-armen vertoont een
sterke verwantschap met die van kwelders, strandvlakten en duinvalleien.
De processen en factoren die de vegetatie-ontwikkeling sturen zijn ontzilting en
ontkalking en hier sterk mee samenhangend het verloop van de grondwaterstand en het beheer.
Stows 07-18 1NOV 3.2

Na afsluiting van de zeearmen van directe zee-invloed verliest het gebied zijn
dynamische eb- en vloedwerking. De boven het nieuw ingestelde waterpeil
liggende platen en schorren vallen hierdoor droog. Op deze drooggevallen delen
vindt een vegetatie-ontwikkeling plaats overeenkomstig die op lage en hoge
kwelders. Kenmerkende vegetaties behoren tot het SIi]kgrss- en Kweldergrasverbond en de Zeekraal en Schorrekruidassociatie. Dit zijn zoutminnende vegetaties langs de randen van het open water die zo nu en dan nog overspoeld
worden. Bij een hoge grondwaterstand en een zilt milieu kunnen deze vegeta
ties na afsluiting nog enige tijd standhouden.
Over het algemeen vindt na afsluiting een daling van de gemiddeld hoogste
grondwaterstand plaats waardoor het proces van ontziiting en ontkalking begint. Onder invloed van stagnatie ven regenwater verloopt dit proces extra snel.
In verzoetend brak water vestigen zich riet- en zeggenvegetaties waarbij kenmerken van een (zoet) watarmoeras ontstaan. Zonder beheer gaan deze vegetaties over in struweel en uiteindelijk in bos.
Wanneer de riet- en zeggevegetaties gemaaid of begraasd worden, ontwikkelt
zich een bloemrijk grasland. Natte schraallanden komen in deze regio onvoldoende voor om ze tot een apart natuurdoeltype te benoemen. De graslandvegetaties vertonen afhankelijk van het substraat een sterke verwantschap mei
het bloemrijk grasland uit de duinen (op zand) of uit het zeekleigebied (op klei).
In een aantal afgesloten zeearmen is direct na het droogvallen een grasmengsel
ingezaaid om eventuele verstuiving te voorkomen. Deze gebieden worden nu
veelal extensief begraasd waardoor zich soortenrijke Kamgrasweiden ontwikkelen die worden afgewisseld door struwelen.
Voor de afgesloten zee-armen is geen afzonderlijk successieschema uitgewerkt.
Op de zavelige en kleibodems komt na ontzilting dezelfde ontwikkeling voor als
in de zeekleigebieden met een hoge waterstand. Specifiek voor de kwelder en
duinvallei-achtige situaties is een successieschema uit het waddengebied opgenomen (uit Zonneveld et al., 1996)

Figuur 10

Vegetatie-ornwikkell op kwelden, mandvlakun, duinen en duinvalbien
(Zonnuveld n al., 19901
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7.3

Natuurdoeltypen

Op basis van de uitgangssituatie, het beheer en de daaraan gekoppelde verschijningsvorm van de vegetatie zijn er voor de afgesloten zee-armen een aantal
natuurdoeltypan, overeenkomstig Bal et al. (1995). onderscheiden:
az-3.02 open begroeiing van vochtige gronden
De open begroeiing van vochtige gronden besteaî uit pioniervegetaties die
overblijfselen zijn ven de hogere kwelders en slikken en natte duinvalleien.
De zoute tot brakke pioniervegetaties van lage kwelders behoren niet tot dit
natuurdoeltype.
az-3.03 zoute en brakke ruigte en grasland
Op plaatsen met saltpray en invloed van zout of brak water (door periodieke
overstroming of opstuwing van grondwater) ontwikkelen zich na de pionierve
getaties ruigten en bij begrazing graslanden met relicten uit de pioniervegetaties.
az-3.04 rietland en ruigte
Bij verdergaande ontzilting ontwikkelen zich zonder vegetatiebeheer rietlanden
en ruigten. Door verschillen in zout- en kalkgehalte en grondwaterstand ontwikkelen zich verschillende typen.
az-3.05 bloemrijk grasland
Het bloemrijk grasland bestaat uit wei- en hooilanden die in een volledig zoet
milieu en een bijbehorend beheer zich ontwikkelen. Op zandige, kalkrijke bodems komen aanzetten van schraallandvegetaties voor. De graslanden op
(kalkrijke) zandige bodems vertonen sterke overeenkomstig met de Glanshaverhooilanden en soortenrijka Kamgrasweiden uit de duingebieden en de graslanden op zware zavel en klei met die uit het zeekleigebied.
az-3.08 struweel, mantel- en zoombegroeiing
De struwelen bestaan overwegend uit hoog opschietende wilgen of uit duindoornstruwelen. Evenals de graslanden vertonen de struwelen afhankelijk ven
substraat overeenkomstig met de struwelen uit de duinen of het zeekleigebied.
az-3.07 bosgemeenschap van zandgrond
Deze bossen ontwikkelen zich op een niet-ontkalkte zandbodem die vrij vochtig
en matig voedselrijk is. De bossen komen overeen met de bostypen van het
kalkrijk duin en voor een deel met de duinzoombossen.
az-3.08 bosgemeenschap van zeeklei
Deze bossen ontwikkelen zich op de zware zavel en kleigronden. In principe
komen deze bossen overeen met de bossen op zeeklei uit het zeekleigebied.
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7.4

Uitwerking ecobgischa mhedrn

7.4.1

Open begroeiing van vochtige gronden la-3.021

Kenschets:
Pioniervegetatie en meer grazige, deels schrale, vegetaties van vochtige bodems. In het algemeen zijn dit overblijfselen van hoge kwelders en natte duinvalleien. Voadlng vindt plaats door regenwater, door kwel of m a oppervlaktewater vanuit de afgesloten zeearm. H a vegetatiebeheer bestaat uit maaien
enlof begrazen en soms beschermen tegen oeverafsiag.
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b20123 (PI

M
W (lil
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Associais van Stranddui2sndsuldonluuid en Krbipamaui.

opt.r.u..NMtatnmevo~.bulldi.~
Aswciatb van Strandduiindwldenkruld sn Milparnuria
opiutt.vodu*mubi.*ch.bodm

Aswciatie van Dulnrur en P a m ~ e i a
Knopbwsamciatia
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Associatie van Zwvmnuur en Deens Iopdbld
Open vegetatie, die kenmerkend is voor de, meestal zeer smalle, contectzone
tussen zoutlnat en zoetldroog. Incidenteel overstroomd, op kleine zandige
ophogingen (bijvoorbeeld mierenhopen) en aan de voet van duintjes en strendwallen op achterlandse strandvlakten en schorren. Het milieu wordt gekenmerkt
door een wisselend zoutgehalte, een sterk fluctuerend vochtgehalte en een
oppervlakkige sedimentatie van slib en organisch materiaal. Dere omstandighaden leiden tot de vorming van een oppervlakkig, zeer hard korstje van aaneengekitte zandkorrels 132). Binnendijks op recent drooggevallen, vochtige zandgrond onder invloed van brak grondwater (23).
üedreigingen:
geen.

-

Beheer:
handhaven van pioniersituaties.

-

1

Watarreeime
Grondwetemap
Duurlijmvpe
GHG
GLG
GVG
Grondwatwchemie
Voedselrijkdom

Zuurgraad

Subswaanyps
Voedselrijkdom

Weatrisch droog
ll. l1

..

lnes'7trwf
basisch
z w t tot brak
glYPhoOwf

rand
mesotrwf
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Vegetaties van vochtige. iets ziite, afgesnoerde arendvlakten en weinig begroeide primdre duinvalleien; vooral als gordels langs de duinvoet en langs
stuifdijken (32).Er is een invloed van zoet of verzoetend grondwater (23).
Bedreigingen:
verdroging en eutrofi6ring.

-

ti L

Beheer:
handhaven pioniersituaties.

-

~

1

NOV

DC gnvmsc <cdwatersimatie voor

ost<iurdalm

9Ba3 Assodatie v m Duinrua m Parnassia
Deze vegetaties zijn kenmerkend voor jonge primaire duinvallaien en achtarduinse strandvlakten. Verder komen ze voor op vochtige tot natte, humeuze,
kalkhoudende min of meer brakke zandgrond. Het is een natuurlijke gemeenschap, die incidenteel overstroming door zeewater verdraagd. Langdurige
inundaties met brak water kunnen voorkomen. Begrazing vindt plaats door
hazen en konijnen. De gemeenschap vormt de overgang tussen de halo- en de
hygrosaria (32, 251. Ze ontstaan uit de Kweldenegge-associetie of de associatie van Strandduizendguldenkruiden Krielparnassia. Bij voortgaande successie
gaat de associatie over in de Knopbies-associatie (25). Op recent drooggevallen, ontziltende zandplaten in de Grevelingen en het Lauwersmeergebied komen
pioniervegeteties voor dia veel overeenkomsten hebben met deze associatie
(25).
Bedreigingen:

- wortgaande successie, enigszins te vertragen door beweiding met vee (25);
- verdroging;
- verzuring.
Beheer:
beweiding.

-

I Parameters
Alaemeen
Ecotoop
KensWMn
Wmrrs<limg
Grondwatertrap
Duurlijntvpa
GHG
GIG
GVG
Grondwaterchemie
Vcadseirijkdom
Zuurgraad
Zoutgehalte
IRIEGV

m

SubmaafNpe
Voedselrijkdom

terrestrisch, vochtig tot nai

.
.

I

0.30 - 0.60 m 1261

mesotroof
basisch
r ~tott brak
litho-. glyphotroof

zand 132.26)
mesonoot
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Vegetaties van ontzilte, nette, kalrijke en stikstofarme primaire duinvelleiden.
Ook in secundaire duinvalleiden, mits er toevoer is van kalkrijk grondwater of
het substraat kalkrijk zand is. De gemeenschap ontstest uk de asaociatie van
Duinrus en Parnassia. Door bodemvorming en verzuring verdwijnt de gemeenschap. Inundaties met kalkrijk water of de toevoer van kalkrijk grondwatsí
vertragen de successie naer de Wintergroen-Kruipwilgheide of de asaociatie van
Kraai- en Dopheide. Bij overstuiving gaat de gemeenschap over in de rompgemeenschap van Addertong en Duinriet. Bij het natter worden van de stendplaats ontwikkelt zich de associatie van Drienervige en Gewone zegge (25).
Deze vegetatie heeít door do soortenrijkdom een hoge natuurwaarde. In het
duingebied is veel onderzoek een dk type verricht.
Bedreigingen:
voortgaande successie zonder dat nieuwe standplaatsen ontetaan;
verboasing;
verdroging;
verzuring.

-

Beheer:
maaien in nazomer of herfst kan de natuurlijke successie tegenhouden. mits,
er een toewoar van kalkrijk grondwater is of regelmatige inundatie.^ met kaikrijk weter optreden;
plaggen op plaatsen waar vroeger de Knopbies-associath voorkwam.

-

-

Waa<.rsalmi
Grondw.(a(r.p

Urmstrisch, riat
1, II
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GHG
GLG
GVO
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7.4.2

Z o w m brakke ruigt.

M grasland

lm-3.03)

Kenschets:
Kortgrazige tot ruige begroeiingen in afgesloten zeearmen waar invloed van
saltspray of brakke kwel voor hoge chloridegehalten zorgt. Voorzover het
vegetaties uit het Zeekraal-verbond en het Verbond van Engels gras betreft
gaat het meestal om relicten uit een voorgaande periode, die bij voortschrijdende verzoeting langzaam zullen verdwijnen. Omdat veel van de genoemde vegetaties op kleigronden voorkomen kan het lang duren voor de bodem volledig
verzoet is. Het vegetatiebeheer bestaat uit maaien enlof beweiden en eventuele
oeververdediging.
Ecotop+n en vegetatietypen (naar Runhaar en van 't Zeltde l19861)
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Min of mwr gesloten, meestal beweide gemeenschap op lage delen van schorren en in kommen tussen oeverwellen en kreken. Binnendijk8 allaen op plaatsen
met zoute kwel 132). Het betreft hier relictvegetaties op nog niet ontzilte slikken (23).
Bedreigingen:
instandhouding vochtige tot natte plsmen onder invloed ven zoute invloaden noodzakelijk.

-

Beheer:
begrazing ken het type langdurig in stand houden.

-

r020
Gewoon kmldugrai

I
I

GLG
GVG

Voedrelrijkdom

-

24 cm mv (9)

.utroof

De associatie komt voor langs open water en op natte plekken met (zwak)
brakke invloeden die in de zomer vaak droogvallen (23). Heen is een indicator
voor overstroming ( 6 ) . Het type verdraagt slechts lichte beweiding en betreding
(32).
Bedreigingen:

- het type verdraagt slecht beweiding en betreding;

-

bij starkere verzoeting wordt Heen verdrongen door Riet, Ruwe bies of
Kleine lisdodde (29).

Beheer
instandhouding zoute Ibrakke kwel is noodzakelijk;
geen vegetatiebeheer of periodiek maaien.

-

Alaemeen
EP
Kensoorten

zR20

Waterreairna
Waterdiepte

aquatisch tot remi-terrestrisch
max. l m (32)

Ooirervlaktawaterchemia
Voeddrijkdom
Zuurgraad
Zourgehab
IR/EGV

meao- eutroof
basbch (pH circa 7) (9)
brak tot z w t
glyphotroof

w
Subatraattype
Voedselrijkdom

Heen, Spiesmelde, Schorrszoutgrru, Z u b

zavnl. b i (9, 31
brede range tmsw- eutroofl
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I

Assodatie van ï b nu
Al dan niet beweide, gesloten gemeenschappen op sübrijke, hoge kwdders en
schorren. Binnendijks meestal op slibrijkere standplaatsen. Eegreasde nette
graslanden onder invloed van zout water, iets hoger liggend dan de Kwddergras-associatie (23).Associatie komt binnendijk slechts fragmenterisch voor

(32).
De associatie wordt onderverdeeld op grond van de dominantie van alte NS,
Rood zwenkgras of Floringras. Deze dominantie hangt sterk samen met de
intensiteit van de begrazing, de hoogteligging en het zoutgehalte.
Bedreigingen:
verzoeting.

-

Bern
instandhouding brakke Izoute invloeden noodzakelijk;
begrezing.

-

(

Kensoorten

E

Grondwmarap

tsnuVi.Eh
I, 11, 111
3

Dwrlljmvpe
GHG
GLG
GVO

.

W gral

nm

I
k $owauic mwstmiluatk vwr tsmscriahc nsaiurdalai

Associatie van Stomp kwddngre8
Dit type komt vooral voor op vlekten die regelmatig overstroomd worden (32).
In vergelijking met 24Abl heeft dit type een meer Opeh vegetatiestructuur door
betreding of langdurige stagnatie van water in de winter (231.
Binnen de associatie worden drie subassociatiecl onderscheiden, type a buitendijks en binnendijks in kwelmilieus, type b in achterduinse strandvlakten en
duinvalleien en type c in van de zee afgesloten kreken, waarin het water maandenlang kan stagneren.
Bedreigingen:
vegetaties van de Associatie van Stomp kweldergras zijn gemeenschappen
die worden gekenmerkt door een zekere mate van instabiliteit ten gevolge
van betreding, kwel, tijdelijk stagnerend water, drooglegging, inpoldering
etc. Na beëndiging van de storing gaan de gemeenschap over in die van de
Kweldergrasverbond of het Verbond van Engels gras of na ontzilting van de
Weegbree-klasse (32).

-

Beheer:
instandhouding zoute l brakke kwel is noodzakelijk;
begrezing.

-

I Parameters
bP2WbG20
Stomp kweldergras

Wawaoime

Grondwatenrap
Duwlijntype
GHG

GLG
OV0

wostrisch nat
1. II
4

.
Wtroof

basisch
brak - mkan
,stnk fl-en

(32)

nh'lyphowwf
zand. zavel. klei 1321
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16Ab6 G m s o h i i p ven Aiwdb.lldaver en Roihigrcu
Deze gemeenschap wordt uitsluitend aangetroffen op beweide, drassige, brakke gronden zoals de hoge delen ven de kwelders, in primaire duinvdlelen en op
recent bedijkte schorren. Het is op te vetten els een beweid ontzikingsrtadium
van de associatie van Ziite rus en van de Kweldenegge-essodatie (32). Van de
twee onderscheiden subarsociaties komt de relatief zoete subassodaite lolietosum voor op zwak brakke bodems buiten het berdk van de ZW (25). Nieuwe
standplaatsen kunnen ontstaan door bedijkte kwelders te ontpolderen (26).
Bedreigingen:
omzetting naar hoog-productief grasland.

-

Beheer:
extensieve begrazing.

-

Stowa 97-76 1 NOV 3.2

16Ab7 Gemeenschap van Kattedoom en Zilte zegge
Gemeenschap van de hogere delen van extensief begraasde kwelders of op
relatief droge en goed doorluchte randen van lage duintjes in drassige, brakke
weilanden. Het type komt uitsluitend voor in een beweide omgeving. De stekelige groepen van Kattedoorn worden door het vee ongemoeid gelaten en verheffen zich als eilanden boven de omringende, lager afgevreten graslandvegetatie.
Het type vormt de overgang tussen de lager gelegen associatie van Aardbeiklaver en Fioringras en de hoger gelegen duingraslanden.
Bedreigingen:
geen.

-

Beheer:
beweiding.

-

Aioemaan
Ewtoop
KenMMtBn
tB~sWi.Ch.nat

I

GLG

G":
meno-, eutroof
basisch
kak
givphotroof
zand, wsntwel nut mm wnig *.0t.(251
mssotroof

Q&B

maaiveld 0.40 - 0.W m b o m ganibdeld t>oop watw. bahgrijk
voor kritische weidivogeia 4s Onmo m Kemphaan
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m

A d d e van SplesMidmrMe en Strmdkwook

Pioniervegetatie in oevers van zilt water met wisselende waterstand. Optlmad
in zout tot zeer brakke gebieden 132).
Badreigingen:
verzoeting en verdroging.

-

Beheer:
instandhouding zoute I brakke kwel is noodzakelijk.

-

Wnsnealnrp
0rondwnSra.p
Duurliin<yp.
OH0
GLG
OV0

..
.

1, ll. V IStrindkweak b wn h n o t y l I 8 l
4

-,

MoOf

zwik zuur (Strindkvmk, 0) tol bui&
brik - uiut

OIYPhoboOf
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Vloedmerkgemeenschap op beweide, brakke, achterduinse strandvlakten (gr1
ne stranden) en langs estuarien. De beweide versie van de Heemst-associatie
(zie hieronder). De gemeenschap is alleen bekend uit het Delta-gebied (32).
Beheer:
bewaiding.

-

kencombinatie Akkwdirtá, Spi..M8dnml&,
rij 132)

Duuilijmyps
GHG
GLG
GVO
pxxiwacerchsmi~
Voedsskijkdom
Zwrgrasd
Zoutgehalte
IRIEGV

SUandkwW, Ssldb

.
nwso. WaOOf
basisch
brak
glyphotroof
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Binnen deze associatie worden twee subassociaties onderscheiden. De subassociatie met Duinriet komt voor op terreinen waar Duindoorn in de stormvloedzone van achterduinse strandvlakten groeit. De gemeenschap ontwikkelt zich
op het aanspoelsel dat in de duindoorns blijft hangen. Door zoet kwelwater uit
de achterliggende duinen Mijft het mlieu vochtig en de saliniteit laag. Bekend
ven Ameland, Voorne en Goeree. De subassociatie met Cochlearia oficinalis
komt voor op vloedmerk in rietlanden in de brakke getijdezone van eatuariën op
kreek-oeverwallen en andere ruggen op lichte tot zware klei. Alleen in het
Haringvliet (32).Het zijn ruige vegetaties op voormalige slikken (23).
üedreigingan:
verzoeting.

-

Beheer:
geen.

-

kamombinaie EcMi hssnut, Haagwinde, Strandkwwk
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l

7.4.3

Rietland en ruigte k - 3 . 0 4

Kenschets:
Ruige riet- en zeggevegetsties langs zoete en brakke wateren of in moeras.
Vooral van belang voor broedende rietvogels. Swuctuu~ariatieals gevolg van
verlanding, begrazing en een gedifferentieerd iherst of winterhaaibeheer is
gewenst.
Ewtopen en vepetatiafypen (naar Runhaar en van 't alf&
11998)l

b10 W1

kiLw&wata

88b4

Riet-assoaiatb

BBC

Verbond ven Scherpe ZW

27/28 (RI

opndt..~mt~rvo&lqlubodm
Mosrasspirea-associatie

4
Afbeelding 26 Weeraave Mgstatietvpen in ewfopensv6iwm
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De associatie wordt gedomineerd door Riet en komt voor in matig tot voedselrijk, zoet tot zwak brak water.
De waterdiepte varieen van 0.5 tot maximaal 3 meter, voor kieming van Riet is
periodiek droogvallend noodzakelijk. De vegetatie wortelt in een venige of
minerale bodem die meertal met een slibiaeg is bedekt. Het type komt vooral
op plaatsen waar geen of weinig stroming, bemesting, venruiling of beweiding
optreedt. Binnen het WW worden vier sub~sociatiesonderscheiden. Hiervan
kimt alleen het typicum in de afgeloten zeearmen voor.
De Riet-associatie volgt in de zonering op de Associaties van Ruwe Mes, Mattenbies of Heen en Grote waterweegbree. Zonder beheer gaat het type uiteindelijk over in struweel en bos.
Bedreigingen:
eutrofi8ring en hypwtrofi8ring;
recreatie lgolfdag, aanmeren boten, betreding).

-

-

Beheer:
wintermaaien en inundatie met eutroof water;
bij het achterwege laten van beheer kan v66r het bos een Moerasspireeruigte tot ontwikkeling komen;
bij alleen wintermaaien en toename van regenweterinvloed gaat het type op
den duur over in een veenmos-rietland;
bij zomermaaien gaat het type over in Dotterbloemhooilenden.

-

BiPrcnePn

Ewtoop
Kenootten

I

Grondwmmap
Duurliintyp.
GHG
GLG
GVO

V17118
Ria
K k i m lidodda
aquatisch en smi-tsnNM.oh i271
t

circa 3 m + mv 1261. 0.6 m + mv l27l
voor kieming ia droogval modukdijk
10-20m-mvl9l

m meaowoof i271
badlm 1271. zwak zuur i81
rOn tot zout i271
Hmoglyphoclkn 1271
w t r d 127,Zb)

I

Oomerkin
hst

vWeUtiRM. is h h als m e m i i c h berhr-

De associatie wordt gedomineerd door Manenbies. Het komt voor in open,
voedselrijk overwegend zoet water. Mattenbies is een pionier en is in staat om
vrij diep water te koloniseren. Het vegetatietype komt op allerlei bodemtypen
voor. Wanneer er geen sprake is van sterke golfslag of stroming kan het lang in
stand blijven. Op plaatsen zonder waterbeweging verdwijnt het type ten gevolge van verlanding.
Er zijn twee subassociaties namelijk 88bla typicum die het initiële stadium
vormt en 8Bbl b rumicetosum die een verder verlandingstadium aangeeft (op
basis ven soortensamenstelling). Qua milieu-omstandighedenzijn er geen onderscheidende kenmerken.
Bedreigingen:
geen.

-

Beheer:
- voor instandhouding op langere termijn is het tegengaan van vergaande verlanding noodzakelijk.
Parameters

V18
Mattenbies
Waterroairne
Waterdiepte
O~~wvlaktewaarchemie
Voedrelrijkdom
Zuurgrad

ME!!

Substraattype

Voedsmlrijkdom

aquatisch an remi-fsrresuisch125,271
tot 3 m diep water

W o o f 125. 27. 31
zwak zuur tot zwak basisch 161). basisch l271
zoet tot ZW zomt 127)
lithodien 1331, linhoglyphodmn l271

indifferent, week slib tot swngbwiing (251. voornamelijk venige
w e r s (31
eutroof

I

8Bc Verbond van Scherpe zegge
Gemeenschappen van eutroof, zoet tot zwak brak water, vooral op minerale
grond, met name op leem of klei, maar ook op veen. Van oorsprong rivier- of
beekbegeleidend. Het komt voor op plaatsen die 'a winters overstroomd worden. In ons land worden vier associatie tot het verbond gerekend: de Oeverzegge-associatie, de associatie van Scherpe zegge (met twee subaasociatiesl, de
Blaeszegge-associatie en de associatie van Noordse zegge. Zonder menselijk
ingrijpen gaan ze op den duur over in moeresstruweel of broekbos, eventueel
via ruigtegemeenschappen uit de Moerasspirearuigten. In de afgesloten zeearmen komen nog weinig grote zeggen voor, zodat moeilijk valt aan te geven
welke soorten zich hier op den duur zullen gaan vestigen en welke gemeenschappen uit het Verbond der grote zeggen dearmw zullen ontstaan (23).
Bedreigingen:
overstroming met hypertrwf water
achterwege blijven ven beheer
verdroging

-

Beheer:
eens in de 2 4 3 jaar maaien en afvoeren

-

Grondwatertrap
GHG
GLG
GVG
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tM7smikdlr Ml
l. II

boven maaimld

enkek dschri.t.n

Ruigtkruidenvegetaties op vochtige tot natte, matig voedselrijke en matig
stikstofrijke, sterk humeuze klei- of leem- of venige bodems. Optimaal ontwikkeld op de wallen, die door ophoging met uit sloten en beken gebaggerd materiaal 1321.
Ruigten van de Moerasspirea-associatie komen zowel in het laagveen-, rivierenen zeekleigebied als in afgesloten zeearmen op zoet plaatsen voor. Er zijn zes
subassociaties beschreven 132), waarvan in de afgesloten zeearmen alleen de
typische subassociatie voorkomt. Het is een vrij algemeen type; goed ontwikkeld (met alle kensoorten) komen moerasspireevegetaties echter niet zo vaak
voor.
üedreigingen:
verdroging;
eutrofiëring;
achterwege laten beheer leidt tot ruigte- en etniweelontwikkeling.

-

Baheer:
grootste deel van het jaar weter aan maaiveld;
weinig peilflucluaties;
- eens per drie tot vijf jaar maaien en afvoeren in de nazomerlherfst of extensieve beweiding.

-

Parameters
Alaemwn
Eaotoop
Kmsomen

R 27 l R28
Gewone valeriaan, Moeraarpiree., PosIruit, Veenreukglas

Watenmime
Grondwaternap
Duurlijntype
GHG
GLG
GVG

periodiek drwgvallsnd, t e m m b c h voditig (e)
l, II
315
0-10 (211
0-30 1211
0-16 1211

Grondwabrchsmie
VaadssIrijkdom
Zuumraad

m e s w u t r w f iot eutroof (e)
zwak zuur Mbasisch (pH 6-7.6) l 2 0
zoet (C1 < 50 mgiil (21l
poikilo-liitrwt
IA > 60% en IR(%) > EQV ~mSIml(21).EGV 30-80 mSlm (21)
veen (humwiikl. s l w î b a g w
mero-eutroof tot e m w f

l

7.4.4

Bloemrijk gramland lm-3.06)

Kenschets:
Vrij voedselrijke glansheverhooilenden, bloemrijke kamgreswelden en aanzetten
voor schrale vegetew. Type is vooral van belang voor weidevogels. Het
vegetatiebeheer bestaat uit meaien enlof beweiden met inachtneming van rust
tijdens het broedseizoen.

Stows 07-18 l NOV 3.2

Hooilanden en hooiweiden op relatief voedselrijke, vochtige tot matig droge,
veelal kalkhoudende maar soms ook zwak zure tot neutrale klei, zavel- en
ternige zandgronden. Het nutriantengehalte van de bodem verschilt sterk ten
gevolge van bemesting en natuurlijke voedselrijkdom. Bovengrondse droge stof
produktie varieert van 4 tot 8 tonlha.
Het gewenste vegetatiebeheer bestaat uit een tot twee maal maaien en soms
een lichte voor- of naweide. Het nog niet helemaal duidelijk in hoeverre Glansheverhooilanden zich binnen afgesloten zee-armen goed kunnen ontwikkelen.
De drogere delen binnen het gebied van de afgesloten zeearmen zijn vaak te
zandig, terwijl de geschikte zavel- en kleigronden vaak te n a zijn.
Bedreigingen:
intensivering van het beheer

-

Beheer:
afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem 1 d 2 keer per jaar hooien
(tweede helft van juni, eventueel september), continuïteit is hierbij van
belang voor de ontwikkeling van soortenrijke begroeiingen.

-

Parameters

Glanshaver, Grna 6tr.epza.d
Morgenaer, G m u pimpaml
Karwijvarkenrvenkd, Gewon pasihaak
WmuJwiwiarsbsk. Glad w J m o

Duulijn~pe
GHG

terrestrisch, nat tui droog
11. 111
Z
O cm
mv (korte inundatie4 tot 2 0 an mv
circa 120cm-mv(101
circa 40 cm mv i101

-

+

-

Grondwmrchemie
Vo.d.slrijkdom
Zuurgraad
Zomgahaite
IRIEGV

-

eutrooí ipoduktie drow mof 4 6 tonihMr, 7.5)
zwak zuur tot basisch
wet
lithowoof

Wei, zavel sn zand
elnrwf

de meen vochtige vormin zijp belangrijk voor kriichn miidevogels als GW en Kemphum
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Beweide, voedselrijke greslanden op alleriei bodemsoorten.
Op plaaîsen met een hoge grondwaterstand is een goede drainage een voorwaarde voor instandhouding.
Door de toegepaste integrale begrezing in afgesloten zee-armen, ontwikkelen de
Kamgrasweiden zich voorel op de m m intensief begraasde delen.
Bedreigingen:
geen

-

Beheer:
beweiden

-

terrestrischvochtig
lil
2. 4
cirw 30 cm mv 1101

..

-

Wtrwf

basisch 126.

BI

met en lidn brak 126, 91
m b . OIYPhoawf
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De gewenste gmndwafenituaüc vaor temsñkck natuurdoelen

l

16Ab2 Awociaîie van HaMcijn en Ratdaar
Binnen het Donerverbond worden zes associaties onderscheiden. Vermoedelijk
ontwikkelt zich in afgesloten zee-armen alleen het type dat ook voor het zeekleigebied beschreven namelijk de Associatie van Harlekijn en Ratelaar (16Ab2).
Harlekijn is kensoort ook al komt deze soort ook in geringe bedekking in andere
graslandvegetaties voor. Het type omvat hooilanden en -weiden in inpolderingen (in rivieren- en zeekleigebied). Door het voorkomen van halofyten is de
marien voorgeschiedenis vaak nog herkenbaar.
Het betreft vooral voormalige kweldergronden die bestaan uit zand of sterk
zandige klei. Het bodemsubstraat is zwak basisch tot zwak zuur. De gemeenschap is gebonden aan een hoge grondwaterstand en een hoge basenverzadiging. De terreinen mogen echter niet inunderen. Veel soorten zijn het hele jaar
fotosynthetisch actief en sterven bij inundatie.
Bedreigingen:
eutrofiëring;
verdroging;
- verzuring;
verstoorde waterhuishouding;
verdraagt geen íwinterlinundatias.

-

-

Beheer:
sterking invloed basenrijk grond- enlof oppervlaktewater;
in de zomer licht verdroging, voor goede beluchting;
maaien eind juni-begin juli en afvoeren met nabeweiding.

-

-

1

Parameters
Alasmeen
EP
Kensoorten

waterrmimq

i

Grondwafertrap
Duurliimyps
GHG
GLG
GVG

tenaswiseh nat
1, II
3
O cm + mv 127). Own inundat*.
40 cm mv (251
l 6 cm mv (3)

Grondwaterchemie
Voedselrijkdom
Zuurgraad
Zoutgehalte
IREGV

meweuiroof
zwak WUI tot zwak basisch (261
zoet tot Ikhl brak 1271
poikilofroof Iglyphotroof)

-

wnd. siert< zandige klei
mesotrwt
varclraam peen IwinterJinw>diöes,Mangrijk voor kritische weidevogels ais Gnmo an Kemphaan
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Kenschets:
Struwelen, ruigten en bosranden met een rijke kruiden- en struikbegroeiing.
Type is vooral vooral van belang voor insecten, amfibieën en als four8geer- en
verbreidingszoen voor grotere dieren. Het gewenste vegetatiebeheer bestaat uit
niets doen of een extensieve bagrazing in de randzones.
Omdat de struwelen nauw gerelateerd zijn aan de in de successie volgende
bossen zijn de aandpleatsparameters alleen voor de bossen uitgewerkt. Bij de
betreffende struwelen wordt naar bijbehorende bostypen verwezen.

A s ~ c l a t i evan G r a i m wHg en Zwam d8
Auoclnia van Sporkehout M G l w r d .
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Afbeelding 27 Weergave vsgefafiaypen in emtopeiuvmeem

Assoaaîie van Grauwe wilg m Z w r t e als
Dit struweel ontwikkelt zich meestal uit rietgemeenschappen. Het komt voor op
natCe plaatsen met vrij voedselrijk water.
De standplaats komt overeen met Rietassociatie op vaste bodem (zie standplaatsparameters), Elzenbroekbos, Berken-Elzenbroek en Moerasvaren-Elzenbroek. Dit struweel ia niet kenmerkend voor de afgesloten zee-armen op dit
moment.
Bedreigingen:
ontwatering en eutrofiëring.

-

Beheer:
geen vegetatiebeheer.

-

Associatie van Sporl<.houl m Geoorde wlig
Dicht struweel met goed ontwikkelde moslaag. In laagveen meestal in natte,
zure, matig voedselrijke omstandigheden. Het grondwater staat hoog en komt
niet lager dan 0.6 m - mv. Groeit op dezelfde standplaats als Moerasheide,
Elzen-Berkenbos en enigzins Berkenbroekbos. Dit struweel is momenteel niet
kenmerkend voor de afgesloten zee-armen.
Bedreigingen:
ontwatering;
eutrofiëring.

-

-

Beheer:
buffering van de waterstand en -kwaliteit;
- geen vegetatiebeheer of voor instandhouding struweel periodiek afzetten.

-

Associatie van Look-zonder-look en D d k kavd
Ruderale zoomvegetatie in de halfschaduw ven heggen en bos- en struweel in
Òp humeuze, vochtige, stikstofrijke gronden ven uiteenlopende structuur (32).
Het type is de meest algemene bosrandvegetatie van het Droog Essen-lepenbos
131). De standplaatsparameters zijn bij het Droog Essen-lepenbos opgenomen,
waar de associatie de meest voorkomende zoombegroeiing van is.
Bedreigingen:
eutrofiëring en daarmee gepaard gaande verruiging;
ontwatering.

-

Beheer:
- bij niets doen vindt omvorming naar struweel plaats, maaien houdt het type
in stand.

I
1
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Vegetaies op matig vochtig, zeer voedsel- en nimmijk, humeus substraat
zoals straatkanten, verwilderde tuinen, langs sloten, in zomen langs bossen,
struwelen en heggen. Veelal op plaatsen die antropogeen be5nvloed zijn. N a m
de typische subassodatie is er een subassociatie met Groot hoefblad. In het
zeekleigebied voorkomend op sterk gestoorde dijkhellingen.
De standplaatsparameters zijn beschreven bij het Droog Essen-lepenbos.
Bedreigingen:
geen, veelal worden pogingen gedaan het type te vermijden.

-

Beheer:
bij maaien waarbij het maairel niet wordt afgevoerd, wordt de ontwikkeling
van dit type gestimuleerd.

-

Struweelgemeanschap op kalkrijke tot matig kalkrijke, humeuze bodems. Zeer
veelvormig en soortenrijk. Het omvet zowel lage, meer pionierachtlge struwelen
van Duindoorn en Uguster als hogere struwelen met diverse doornige struiken
(311. Zowel opbeschutte als gellxponeerde standplaatsen in de midden- en achterduinen. In de succesde voorafgaand aan het Duin-Eikenbos (311 of heî DuinBerkenbos (31). Voor beide boaypen zijn de standplaatliparameters beschreven.
Bedreigingen:
verdroging.

-

Beheer:

- niets doen;

-

zeer extensief begrazen.

Nitrofiele struweelgemeenschap op droge hellingen of in vochtige valleien in de
jonge duinen en achter de zeereep., ook op voormalige cultuurland in de duinen. Bodem matig tot zeer kalkrijk en tevens nitraatrijk. De vochtige vormen
kunnen leiden tot h a Droog Essen-lepenbos, het Elzenrijk Essen-Iepenbos of
het Ruigt Elzenbos. In en nabij de zeereep vormt deze gemeerwchap waarschíjnlijk het eindstadium (32,31).
Beheer:
zeer extensief begrazen
niets doen

-

-

Lage struweelgemeenschap, optimaal ontwikkeld op noordhdllngen van de
duinen, ook in valleien. Op droge, enigszins ontkalkte of niet te kalkarme zandgrond. Stadium in de xeroserie in de duinen, eventueel voorafgaand aan of (als
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De @memtigrondwatnsilde w o r tsnestrirchc oahuirdoslm

degradatiestadiurn) volgend op het Duindoorn-Ligusterstruweelof het DL
Eikenbos (32).

7.4.6

Bo8gotnemschap v a zandgrond laz-3.07)

Kenschets:
Jonge bossen van zandige oeverlanden en zandplaten. Een actief vegetetiebheer is hier niet gewenst.
Ecotopn en vegetatietypen (Mar Runhaar en van 't Zelfde (1998))
6 2 18)

10
8 3 18)

19
69/47 18)

ZO

opdmae,vodwlmw~w*rmnbodwn
Duin-Eikenbos

opdmae.vo8dsslrm~bodm
Duin-Berkenbos
op&og.m&diljt.tot~MtigM.6.HE.bodm
AWn-lepnbos

Afbeelding 28 Weergave veganiaypsn in ecotopruynwm
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1f

Duin-Eikenbos

Droge tot enigszins vochtige bossen op tenminste oppervlakkig ontkalkte duinvaaggronden. Op hogere strandwallen en duinen van het oude duinlandschap.
ten zuiden van Bergen. Dit type bos ontstaat door humusvorming en íkalkiuitspoeling vaak uit het Duin-Berkenbos. Voortgaande uitspoeling kan op de lange
duur leiden tot het Wintereiken-Beukenboii.
Bedreigingen:

- vergravingan in het bos, waardoor weer kalkrijk zand naar boven komt;
- betreding lerosiei.
Beheer:

- niets doen.

wrremisch, droog

iv, v, v1

..
.

1.2

I

GLG
GVO

rnew-, oligoaoof
WW. m a k WW i311
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In kalkrijke midden- en achterduinen, baperkt tot min of mear tegen de urewind
beschutte duinvalleien. Ontstaat uií hoge of lage duinstruwden of zelfs direct
uit duingraslanden. Deze bossen kunnen zeer open zijn en zeer soortenrijk.
Bedreigingen:
verdroging
aanplant vreemde boornaoorten, met name naaldhout en abelen
eutrofiëring
betreding (erosie)

-

Beheer:

- niets doen

-

eventueel zeer extensief begrazen

USQcwm

G r d w ~ p
hui(ijm
GHG
GLG
GVO

$3rondwaterch2mjp
V ~ j k d o m
Zuurgraad
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.

tarsdsch vochtig tot droog
111, V, V1

..

tot maximaal 0.30 m onder maaivdd 1311

maotroof
m a k zuur tot basisch t30

Do pnvenstt gmndwPLOrnrtustic voor lmertmdic naiwrdalaa

Kenmerkend voor voedselrijke, droge tot matig vochtige, kalkrijke zandgronden
ot licht verrijkte (kleiige) zandgrond. Meestal vrij lage bossen met een opvallend
aandeel gedoornde soorten en lianen en een goed ontwikkelde kruidlaag (311.
Bedreigingen:
recreatie (campings, bungalows, aanleg wegen)
iepziekte met als gevolg vroegtijdige kap
preventieve bestrijding bacterievuur in meidoorns

-

Beheer:
niets doen

-

Parameters
Alasmeen
Ecotoop
Kensoorten
terremiseh. wij droog
111
2
GHGGLG
GVO

..

7.4.7

Boegemeenschap van zniiid (.r-3.08)

Kenschetci:
Bossen zijn nu veeiel zeer jong. Van de oudere bossen worden hoge kwaliteiten
verwacht in de zin van een grote structuur- en soortendiversiteit. H a gewernte
vegetetiebeheer bestaat uit uk niets doen tot extensieve begrazing.
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Het echte Schietwilgenbos komt alleen voor in het zoetwatergetijdengebied,
waar naast langdurige inundaties in voorjaar en voorzomer dagelijkse overstromingen plaatsvinden (31). Vrij open bos, waarbij geen duidelijkscheidslijn tetrekken valt tussen boom- en struiklaag. De kruidlaag is doorgaans zeer weelderig en bestaat uit sterk nitrofiele soorten. Het bos volgt op de associatie van
Amandelwilg en Katwilg. Opslibbing, maar ook peilverlaging leiden tot diapere
doorluchting van de bodem en tot successie richting Elzenrijk Essen-lepenbos
(31).
Bedreigingen:
inundaties met vervuild water
afname rivierdynamiek
omvorming naar populierenbossen

-

Beheer:
niets doen

-

GHG
GLG
GVO
~rondwaîe1dian4
VoedBoirijLdom

Zuurgraad
Zoutgehalts
IRIEGV

klei. .
Idan nia kdkhaid.nd
ZW1 .uwml
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Dit bos komt op de lagergdegen, natte tot vochtige delen voor.
Bedreigingen:
inundatie mat vervuild weter
eutrofiaring
verdroging
omvorming tot populierenbos
doorschieten ven hakhoutbossen door achterwege laten beheer

-

Beheer:
voortzetten hakhoutbeheer in hakhoutbossen
niets doen
handhaven goede waterhuishouding

-

Watmeoimp
GrondwNmap

I

DuurlijMwa
GHG

unesl~hch,vochtig tot nat
1. 11, 111

.

GLG
BVG

E!zm
Subbantyp.
Voednekijkdom
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niet-venbi klei 131)
emoof

191

27

Droog Essen-tepenbos

Het natuurlijke bostype van de drogere delen, die niet onder directe invloed van
het grondwater staan. Inundatie wordt verdragen, mits niet van te lange duur.
Hoogopgaand bos met veel lianen, een weelderige, soortenrijka kruidlaag en
een goed ontwikkelde mantel en zoom met veel doornige struiken.
Bedreigingen:
inundatie met vervuild water
aanleg recreatieve voorzieningen
eutrofiëring
sterke ontwatering

-

-

Beheer:
niets doen

-

Parameters

Alaemean
Ecotoop
Kensoorten
Waterreaime
Grondwotemap
Dwrlijn<ype
GHG
GLG
GVG

847iB48
Gewow es en Glad& iep mesnvoakomsnth bomen

terrestnrdi, v o c h a tot droog
IV, VI
2
0.40 m mv
2 m mv 1321
maxim4 OAO m - mv (31)

-

-

mem-, niwoof
zwak zuur 131,191
wel
atm., Uthotroof

!!!&B
SUbrna~Pe
Voedselrikdom

zavel en kim, al dan niet kaluiwdsnd 131)
eutroof 131, 191
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OVERZICHT VAN CODES BEHOREND BIJ ECOTOOPTYPEN

1 Saliniteit (prefix)

-

zoet

b brak

z zilt

2 Vochttoestand
1 aquatisch
2 nat
3 vochtig

4 dmog
3 Voedselrijkdom en zuurgrad
. .8

l voedselarm zuur

I
l

j

2 voedselarm zwak brak
3 voedselarm basisch
4 voedselarm

6 matig voedselrijk bwiscl
h

,

7 matig voedselrijk
8 zeer voedselrijk
9 voedselrijk

Vegetatiestructuur en succesdestadi-

H

BOS

en ~ t r u w e e ~

B Bos
S Cauweel

4

3

P Pioniervegetatie

R Ruigte
V VerlandingslHelofytenvegeWie
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Bijlage 2
Codering ecotop.nsymarn CML (Runhaar, 1987)

De hoofdindeling binnen het ecotopensysteem is naar aquatische en terrestrische systemen, gezien de overheersende invloed van de aard van het medium
(respectievelijk bodem
water en bodem
lucht) op onder meer de zuurstofhuishouding, de koolzuurhuishouding, de opname van voedingsstoffen, de
temperatuur etc.

+

+

Vegetatiestructuur en successiecltadium
Vegetetiestructuur en successiestadium kunnen worden gezien als de weerslag
van de operationele factoren van tijd en beheer. Zij worden als kenmerken
gehanteerd, omdat ze, in tegenstelling tot tijd en beheer, op eenvoudige wijze
direct zijn waar te nemen.
De vegetatiestructuur is daarnaast ook bepalend voor factoren als beschaduwing en luchtvochtigheid. Dit leeiste speelt vooral een rol bij bossen en struwelen, waarbij de aanwezigheid ven een boom- enlof struiklaag zeer bepalend is
voor de ondergroei.
De kenmerkklassen worden als volgt gedefinieerd:
Pioniersvegetatie open kruidvegeteties die worden gedomineerd door &n- en
tweejarige soorten of meerjarige soorten met een groot vegetatief voortplantingsvermogen, op onstabiele en op recent
ontstane of van vegetatie ontdane standplaatsen.
lage, gesloten vegetaties van voornamelijk overblijvende
Grasland
kruiden, mossen en houtige gewassen í de laatste voor zover
ze bij normale ontwikkeling niet hoger worden den 50 cm),
op stabiele standplaatsen waar afvoer ven organisch materiaal plaatsvindt door beweiding of door maaien.
hoge, gesloten kruidvageteties gedomineerd door een gering
Ruigte
aantal concurrentiekrachtige soorten, op plaatsen waar weinig of geen afvoer van organisch materiaal plaatsvindt.
Struweel en bos vegetaties gedomineerd door houtige gewassen die bij een
normale ontwikkeling een gemiddelde hoogte ven meer dan
een halve meter halen.
wateren waarin boven water uitstekende plantensoorten
Verlendingsvegetatie
domineren.
Watervegetatie wateren waarin ondergedoken en drijvende plantensoorten
overheersen.
De grenzen tussen de kenmerkklassen zijn niet altijd even scherp te trekken. De
verschillen tussen pioniersvegetatie en grasland en tussen grasland en ruigte
bijvoorbeeld zijn in voedselarme situaties vrij klein omdat de productie en de
successiesnelheid, factoren die aan de verschillen tussen pioniersvegetatie.
grasland en ruigte ten grondslag liggen, in voedselerme milieus gering zijn. In
ziin, is het
voedselriike milieus, waar productie en successiesnelheid groter
verschil tussen de drie groépen veel duidelijker.
Ook het onderscheid tussen struwelen enerzijds en graslanden en ruigten anderzijds is niet altijd even duidelijk. Zo vertonen begroeiingen van Braam en Brem
zowel overeenkomsten met ruigten als met struwelen, en is het soms moeilijk
uit te maken of een laag Kruipwilgstruweel in de duinen nu tot een orasland of
een struweel moet worden gerekend.
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Saliniteit
Binnen het kenmerk saliniteit worden de volgende kenmerkklassen onderscheiden:
zilt
brak

zoet

aquatische systemen met een chloridegehalte van meer dan 10.000
mgll; terrestrische systemen onder de invloed van zout weter.
aquatische systemen met een chloridegehalte tussen de 1000 en
10.000 mg11 of met een sterk wisselend chloridegehalte; tarrestrische systemen die in contact staan met brak water, wisselend in
contact zijn met zoet en zout water, of onder de invloed staan van
zout-inwaai.
aquatische systemen met een chloridegehalte van minder dan 1000
mg Cllliter; terrestrische systemen die niet onder invloed staan van
brak of zout water en waar geen zout-inwaei plaatsvindt.

Substieaî
Binnen het kenmerk substraat worden slechts twee kenmerkklassen onderscheiden, te weten "stenig substraat" (in Nederland alleen muren) en "overige
substraat". Een verder onderscheid naar bodemtype is niet doorgevoerd omdat
de belangrijkste verschillen tussen bodemtypen el tot uiting komen in de kenmerken vochttoestand, trofietoestand, en zuurgraad.
V o o h t t ~ d
Het kenmerk vochttoestand bestaat eigenlijk uit een complex van twee factoren, te weten de beschikbaarheid van zuurstof in de bovengrond en de beschikbaarheid van water. Deze twee factoren zijn echter zo sterk met elkaar verbonden dat ze in Bén kenmerk worden samengevoegd, de vochtt~estand~
Hierbinnen worden de volgende kenmerkklassen onderscheiden:
water
nat

vochtig

droog

I

permanente of slechts kortstondig droogvallende wateren, zie kenmerk 3a.
op plaatsen waar door hoge grondwaterstenden aan het begin ven
het groeiseizoen langdurige perioden met lage zuurstofspanning
optreden.
op plaatsen waar geen langdurige perioden met lage zuurstofspenning optreden, en waar in de zomer voldoende water voor de plantengroei beschikbaar is: op klei-, zavel- en leembodem, op zandgronden waar de grondwaterstand voldoende hoog is om de planten direct of via capillaire opstijging van water te voorzien.
op plaatsen waar 's zomers onvoldoende water voor de vegetatie
beschikbaar is; op zandgronden met een laag grondwaterpeil.

De indeling naar vochttoestand Is kwalitatief van aard.
Binnen wateren kan nog onderscheid worden gemaakt tussen permanente en
periodiek droogvallende wateren. Omdat dit onderscheid nog onvoldoende is
uitgewerkt in de vorm van ecologische groepen is dit niet verder uitgewerkt.
Een probleem is nog dat de kenmerkklassen 'nat' en droog' elkaar niet uitsluiten (zie schema). In gebieden met grote grondwaterstandsfluctuaties is het
mogelijk dat in het voorjaar zuurstoftekorten optreden in de bovengrond, terwijl
in de zomer vochttekorten optreden. Dergelijke standplaatsen zijn soortenarm,
want ze bestaan alleen uit soorten die tegen beide extremen bestand zijn. Mis-
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schien is het mogelijk voor deze standplaatsen een aparte klasse in te stellen,
bijvoorbeeld 'wissel-droog'.
geen of een korte periode met zuurstoftekort

vochtig

duidelijke periode met zuurstoftekort

'wisseldroog'?
geen periode met
vochttekort

duidelijke periode met
vochttekort

Vochtklasse-indelng in relatie tot de twee 881nenStdItnde factoren
Schema:
beschikb8arheid
van zuurstof en beschikbeerheid ven weter.
Troñetommd
Onder het begrip trofietoestand wordt de beschikbaarheid van macro-nutrianten
(N, P, en K) voor de plantengroei verman. Die voedingsstof die het minst voor
de plantengroei opneembare vorm eanwezig is, bepaalt de trofietoestand.
Binnen het kenmerk worden drie klassen onderscheiden:
niet bemeste, mineraalarme milieus met een lage productiviteit; bij goede vochtvoorziening en een beheer als grasland ia
in een gemiddeld jaar een productie van niet meer dan 4 ton
droge stof per hectare te behalen.
matig voedselrijk licht bemeste of van nature mineraairijke milieus met een vrij
hoge productiviteit; voor graslenden is bij goede vochtvoorziening in een gemiddeld jear een productie van 4 tot 8 ton
droge stof per heaare te bereiken.
zeer voedselrijk
zwaar bemeste milieus of plaatsen waar mineralen vrij
komen door de afbraak van organisch materiaal, met een
hoge productiviteit; bij graslandbeheer en goede vochtvoorziening is in een gemiddeld jaar een productie van
meer dan 8 ton droge stof per hectare haalbaar.
voedselarm

Een exacte omgrenzing ven de kenmerkkiassen op grond van de beschikbaarheid van macro-nutrianten is moeilijk te geven. Hiervoor is het nodig om de
concentraties en de opneembaerheid van de nutrianten verdeeld over de tijd te
kennen, waarbij bekend moet zijn welke stof op welk moment beperkend is.
Binnen aquatische systemen is dit waarschijnlijk nog redelijk te bepalen. Binnen
terrestrische systemen, waar ook nog de verdeling binnen de bodem een rol
speelt, is een rechtstreekse bepaling ven de trofietoestand op grond van concentraties van afzonderlijke nutrianten vrijwel onmogelijk.
Bij de verdere uitwerking ven het kenmerk trofietoestand ia voorlopig gekozen
voor een indirecte maat, te weten de productie. Bij gegeven beheer en vochtvoorziening, en gemiddeld over de jaren, lijkt de productie uitgedrukt in de
netto productie aan droge stof per hectare per jaar joogstbsre hoeveelheld, dus
niet de 'standing crop'i- een goede schetter voor de trofietoestand. Voor
graslanden op vochtige grond is een eerste schaning van de ligging van de
klassegrenzen, uitgedrukt in tonnen droge stof per hectare per jaar, gegeven.
Voor de overige typen dient deze invulling nog plaats te vinden.

-
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ZOL

Het onderscheid naar trofiatoestand is alleen doorgevoerd binnen zoete milieus.
Binnen brakke en zilte milieus wordt de invloed van saliniteit zo overheersend
geacht dat een verdere onderverdeling naar trgfieIMsen voorlopig achterwege
is gelaten.
Zuurgraad
Met dit kenmerk wordt een complex van factoren en processen samengevat die
met de zuurgraad van bodem en water samenhangen. De belangrijkste daarvan
zijn:

-

-

de oplosbaarheid ven aluminium: beneden een pH van 4,5 B 5 neemt de
oplosbaarheid van aluminium sterk toe; vrij aluminium is toxisch voor veel
planten.
de bacteriën-activiteit: beneden een pH van 5 B 6 neemt de bacteriën-activiteit af, met als gevolg een verminderde afbraak van organisch materiaal en
een verminderde nitrificatielammonium i.p.v. nitraat wordt de voornaamste
stikstofbron voor de plantengroei).
de oplosbaarheid van fosfaat: zowel bij lage als bij hoge pH is de oplosbaarheid van fosfaat minder, als gevolg ven het vormen van respectievelijk
verbindingen met ijzer en calcium.
het bicarbonaatgehalte van water (de alkaliniteit): bicarbonaat is in water
niet alleen de belangrijkste buffer tegen verzuring, maar voor veel waterplanten is het tevens de belangrijkste bron voor koolstof.

Binnen het kenmerk zuurgraad worden de volgende kenmerkklassen onderscheiden:
wateren met een gemiddelde pH lager dan 5 en zonder bicarbonaat;
natte terrestrische systemen in wntact met grondwater dat een pH
lager dan 5, geen bicarbonaat en een Ca-gehalte van minder dan 3
mg11 heeft; vochtige en droge terrestrische systernen zonder vrije
kalk, met een gemiddelde basenverzadiging in de bewortelde bovengrond van minder den 50% en een pH (KCI) van minder dan
45.
zwak zuur wateren met een gemiddelde pH tussen 5 en 7. met een bicarbonaatgehalte ven 0-1 meq HCOJI; natte terrestrische systernen in
contact met grondwater dat een pH heeft tussen 5 en 7, een bicarbonaatgehalte tussen O en 1 meqll, en een Ca-gehalte van 3 tot 30.
mg11 heeh; vochtige en droge terrestrische systemen met minder
dan 0.5% vrije kalk, met een gemiddelde basenverzadiging in het
bewortelde profiel van 50 tot 100%. en met een pH (KCI) tussen
4.5 en 7.
basisch
natte terrestrische systemen in contaci mei grondwater dat een
gemiddelde pH hoger dan 7, een Ca-gehalte van meer dan 30 mgll
en een bicarbonaatgehalte van meer dan 1 meqA heeh; vochtige en
droge terrestrische systemen mat een gemiddelde besenverzadiging
in het bewortelde profiel van 100 een pH IKCI) hoger dan 7 en met
meer dan 0.5% vrije kalk.

zuur

De indeling is primair gebaseerd op de gemiddelde zuurgraad van het milieu.
Aangezien de pH van een bodem- en of watersysteem sterk in de tijd kan
variëren, en de pH van de bodem zoals gemeten in een bodemoplossing nogal
afhankelijk is van methode van bepaling, de koolzuurspanning, de redoxpotentiStowa 97-16 1 NOV 3.2

aal en zoutgehalte, worden daarnaast aanvullende kenmerken gegeven die voor
de zuurgraad van het systeem bepalend zijn en in de regel minder aan schommelingen onderhevig zijn dan de zuurgraad zelf. Deze kenmerken, te weten het
Ca-gehalte van het grondwater, de alkaliniteit van het (grond)water, de basenverzadiging en het kalkgehalte van de bodem, zijn bedoeld als ondersteunende
kenmerken. De genoemde waarden zijn afgeleid van correlaties tussen deze
kenmerken en de gemiddelde pH van een systeem en zijn niet bedoeld als
absolute grenzen. Er kunnen zich in de praktijk tal van afwijkingen voordoen ten
opzichte van de gemiddelde relaties. Een voorbeeld is het Cagehalte van het
water. In bicarbonaatwateren, waarin bicarbonaat het overheersende anion is,
vormt het Ca-gehalte van het water een goede schatter voor het bicarbonaatge
halte en daarmee voor de gemiddelde zuurgraad van het water. In calciumsulfaatwateren, waarin sulfaat het overheersende anion is, vertoont het Ca-gehalte geen enkele relatie met de alkaliniteit en de zuurgraad van het water, en
evenmin met de vegetatiesamenstelling van dergelijke wateren.
Nadere aandacht zal moeten worden besteed aan de omschrijving van de kenmerkklassen binnen droge terrestrische systemen, waar de zuurgraad geen
eenduidig begrip is en de pH-waarde afhankelijk is van de bepalingsmethode en
het deel van de bodem dat wordt bemonsterd.
De indeling naar zuurgraad is alleen voor voedselarme systemen consequent
doorgevoerd, omdat daar de zuurgraad de meeste invloed op de huishouding
van voedingsstoffen heeft. Binnen matig voedselrijke milieus wordt alleen voor
de pioniersvegetatie en graslanden op vochtige grond een aparte groep ven
soorten van kalkrijke milieus onderscheiden.
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