-

-

-

-

EGM
Beleidsmonitoring 2004

-:

S-

-

4Z1

Unie van

Bosgroepen

II

r i

LII

Hi

la

Rapportage beleidsmonîtoring 2004
Resultaten van herstelmaatregelen voor stuifzanden, droge heiden, heischraa/gras/and,
natte heiden, vennen en hoog veentjes en laagvenen en droge duinen.

Unie van Bosgroepen
Datum:

mei 2006

Tekst:

André Jansen

(Unie van Bosgroepen)

Nienke Langeveld

(Bosgroep Zuid Nederland)

Met medewerking van:

Foto's:

Leidje Verkerk

(Bosgroep Midden Nederland)

Rob van der Burg

(Bosgroep Zuid Nederland)

Theo Keizers

(Bosgroep Noord-oost Nederland)

Harrie Weersink

(Unie van Bosgroepen)

Leidje Verkerk
Theo Keizers

95

.!'

lx
1

1•

1
iIî

L
r

jUf

_yr .

Cj'J:

j

t

•

-

-I i

fft

(IU?II

-

t • -

--

£... -

4

-

;

i

!

zi-2

. .-

4

-

fi
i

g

,

oor

-

-

-1

I

,i L

- :

'

7 •

-

çi

41

1I

,

-•

,

,

07

"
i T

'

bi

CL
JI

_____

1

1

•

___

____-

-

r:.:i:, i,;t..,:

•

-

t

-

-

•t:

'-

-- :

Ii-

-

:.

4
.,

-

1i

kr

t

-

:•-.

•'d
-s.- -•_

-

-

!

_--

-

-

EGM Beleidsmonitoring 2004

Inhoudsopgave
Samenvatting

....................................................................

3

........ . .................. . ..................................................................................

5

..............................................................................................................

6

......................................................

Hoofdstuk1: Inleiding
Hoofdstuk2: Methode

Hoofdstuk3: Resultaten
Zuid-Nederland

.........................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................................

15

.................................................................................................................................

...........................................................................................................................

...................................................................................................................................

Zwartwater1

.............................................................................................................................

16
17
20
21

..................................................................................................................................

22
23

..................................................................................................................................

24

ZwartwaterII
Molenven
Rozenven

13
13

DeSijsten
Beegderheide
Torreven

13

.......................................................... . ................................................

VennenKleine Beekloop
Peetersven

.

Buntven
DeVlasroot

............................................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................................

25
26

Langven. ................................................................................................................................... 28
HetKruisven

..................................................................................................................

30
31

...........................................................................................................................

32

.............................................................................................................................

HetKlein Kroonven
HetKroonven

HetKroonven (heide)
HetHuisven

...............................................................................................................

..............................................................................................................................

Vrachelseheide

........................................................................................................................

MiddenNederland

.......................................................................................................................

37
38

...........................................................................................

39

..........................................................................................................

40

.............................................................................................................................

42

............................................................................................................................

45

HogeVeluwe - de Pollen
Mosterdveen
Plasvan Gent

........................................ . .................................................................................

46

..................................................................................................................................

47

Ginkelseheide

Sprengenbos - stuifzand

.........................................................................................................

Gerven 1 noord (nabij Egelgat)

................................................................................................

48
49

.........................................................................................................................

51
52

....................................................................................................................................

53

Leemputten
Ermeloseheide

..............................................................................................................................

Kombos

37

........................................................................................

Hoge Veluwe - Oud Reemsterveld

Waterster

35

........................................................................................ . ...................

Infiltratiegebied en Rozenwaterveld
TerraNova (bij (_oenen)

33
34

54
Kroondomeinde Bieze
Amstelveensepoel ...................................................................................................................57
.............................................................................................................

Heil-Noord (Kruishaarse Heide) ...............................................................................................58
Feithenhof.................................................................................................................. . ............. 59
Noord-Oost Nederland................................................................................................................61
't Wechelerveld ............................................................... . ......................................................... 61
Twickel - Bokdammerveld .......................................................................................................62

EGM Beleidsmonitoring 2004
Twickel - Schijvenveld Kleine ven

............................................................................................

Twickel - Schijvenveld oosten van Grote ven
Park1813

64

.................................................................................................................................

65

Meindersveen

...........................................................................................................................

Westerseveldvan Rolde - heide

...............................................................................................

Westerseveld van Rolde - heide en ven
Natuurschoon
Vilsteren

68

...........................................................................................................................

69
70

...................................... . ...........................................................................................

Varsenerveld

72

............................................................................................................

74

............................................................................................................................

...................................................................................................................................

DeEese II

..................................................................................................................................

Witterveld
Kyliotsbos
Meuleman

71

.................................................................................................................

Junne - De Meertjes
Ooster- en Westerzand

76
77
78

.................................................................................................................................

79

.................................................................................................................................

80

.................................................................................................................................

81

Zwartewater

............................................................................................................................

82

.......................................................................................................

84
84

..............................................................................................................................

86

...........................................................................................................................

87

Hoofdstuk 4: Conclusies en discussie
Rode Lijst met Groene Stip
Stuifzanden
Drogeheiden
Natteheiden

................... . ................. . ................ .. ..............................

...................................................................................................................

88

.............................................................................................................................

89

Heischraaigrasland

Vennenen hoogveentjes

..........................................................................................................

Laagvenenen droge duinen
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen
Bijlage 1:

...................................................................................

66
67

...................................................................................................................................

DeVieker

DeEese 1

63

...........................................................................

.....................................................................................................

........................................................................................................

.................................................................................................................................

Voorblad veldformulieren

..................................................................................

Bijlage 2:

Beschrijvingsformulier / veldformulier

Bijlage 3:

Inventarisatielijsten van enkele geïnventariseerde terreintypen

..............................................................

.......................

90
92
93
94
94
94
94

EGM Beleidsmonitoring 2004

Samenvatting
In de terreinen van leden van de Bosgroepen, worden al ruim 10 jaar met subsidie van het
Ministerie van LNV effectgerichte maatregelen (EGM) in het kader van het Overlevingsplan Bos en
Natuur (OBN) uitgevoerd. In opdracht van het Ministerie vindt beleidsmonitoring plaats, om
inzicht te krijgen in welke mate de effectgerichte maatregelen, die door de Bosgroepen worden
uitgevoerd, bijdragen aan het behoud en herstel van de biodiversiteit.
De door de Bosgroepen uitgevoerde EGM-maatregelen in natuurterreinen hebben vooral
betrekking op de afvoer van organisch materiaal in de vorm van plaggen en baggeren in droge en
natte heiden, zwakgebufferde wateren en hoogveentjes. Tevens zijn deze maatregelen enkele
keren uitgevoerd in droge duingraslanden, laagveenmoerassen en stuifzanden. Indien
noodzakelijk wordt een dergelijke maatregel gecombineerd met maatregelen om de
waterhuishouding te herstellen of om terreinen geschikt te maken voor begrazing.
In het kader van de beleidsmonitoring 2004 zijn door de Bosgroepen 55 terreinen, verspreid over
heel Nederland, gemonitord die behoren tot de terreintypen stuifzanden, droge heiden,
heischraaigrasland, natte heiden, vennen en hoogveentjes, laagvenen en droge duinen. In totaal
zijn 46 plantensoorten van de Rode Lijst gevonden. De terreintypen waar het vaakst rodelijstsoorten werden aangetroffen na uitvoering van maatregelen zijn natte heiden (ca. 94 %),
vennen en hoogveentjes (ca. 86 %) en in iets mindere mate in de droge heide (52%). Bruine
snavelbies en Kleine zonnedauw zijn rode-lijstsoorten die in zo veel terreinen van de uitgevoerde
maatregelen hebben geprofiteerd dat ze een Groene Stip verdienen. Ruim 10 rode-lijstsoorten
horen thuis in de zogenaamde Tipparade. Geconcludeerd wordt dat in de onderzochte
terreintypen de door de Bosgroepen uitgevoerde maatregelen in aanzienlijke mate bijdragen aan
behoud en herstel van biodiversiteit.
In twee stuifzandgebieden, samen ruim 100 hectare groot, zijn maatregelen uitgevoerd gericht
op het herstel van stuifzand en de bijbehorende vegetatie van de Associatie van Buntgras en
Heidespurrie. De uitgevoerde maatregelen hebben een positief effect gehad. In beide terreinen
zijn na uitvoering van de maatregelen 7 rode-lijstsoorten aangetroffen, met name mossen en
korstmossen, maar ook het vrijwel uitgestorven Genaaid Schapengras.
In 21 terreinen met droge heiden is geplagd. In 12 van deze terreinen zijn na het plaggen één of
meerdere rode-lijstsoorten (in totaal 9 verschillende soorten) aangetroffen. Ook zijn regelmatig
korstmossen aangetroffen. In de meeste droge heideterreinen hebben de uitgevoerde
maatregelen een positief effect gehad.
Er is één terrein met heischraalgrasland onderzocht. Het betreft 't Wechelerveld bij Deventer.
Heischraalgrasland staat in Nederland sterk onder druk door vermesting, verzuring en
verdroging. In 't Wechelerveld is geplagd nadat boomopslag was verwijderd. Na uitvoering is een
droog tot licht vochtig heischraalgrasland tot ontwikkeling gekomen, waarin 2 rode-lijstsoorten
voorkomen (Borstelgras en Klokjesgentiaan). Het effect van de maatregelen is daarom positief.
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Maar liefst 37 terreinen met natte heiden zijn onderzocht. In deze terreinen is vooral geplagd en
zijn soms hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd. In totaal zijn 14 verschillende
rode-lijstsoorten gevonden na uitvoering van de maatregelen; de meeste soorten in meerdere
terreinen. In slechts twee terreinen zijn geen rode-lijstsoorten gevonden.
In 24 terreinen met vennen en hoogveentjes zijn maatregelen uitgevoerd. Het ging hierbij
hoofdzakelijk om hydrologische herstelmaatregelen, plaggen en baggeren, al dan niet
gecombineerd. De effecten hiervan variëren van matig goed tot zeer goed. In enkele gevallen zijn
aanvullende maatregelen nodig voor herstel van de waterhuishouding of de buffering om zo de
effecten op de biodiversiteit te optimaliseren. In totaal zijn 16 rode-lijstsoorten van vennen en
hoogveentjes aangetroffen, onder andere de Drijvende egelskop die in het Kempisch en
Subcentreurope district was uitgestorven.
In totaal zijn drie terreinen van droge duinen en laagvenen onderzocht. Het gaat om de
Amsterdamse Waterleidingduinen (Infiltratiegebied en Rozenwaterveld) en de laagveengebieden
Amstelveense poel en Terra Nova. Na plaggen van droge duinen is een eerste herstel van
soortenrijke droge duingraslanden opgetreden. De rode-lijstsoort Gewone vleugeltjesbloem heeft
er zich gevestigd. In de Amstelveense Poel zijn de eerste resultaten na uitvoering van de
maatregelen bemoedigend. Eén jaar na het nemen van hydrologische herstelmaatregelen in
combinatie met plaggen lijkt een ontwikkeling naar soortenrijke veenmosrietlanden op te treden.
In de laagveenplas Terra Nova heeft biomanipulatie plaatsgevonden door het wegvangen van
witvis. Daardoor is het doorzicht sterk verbeterd en konden uitgestrekte begroeiingen van
ondergedoken waterplanten tot ontwikkeling komen. Het is echter nog niet te zeggen of deze
maatregel ook op de langere termijn succesvol zal zijn. In de laagvenen zijn in totaal 3
verschillende rode-lijstsoorten aangetroffen, namelijk Ronde zonnedauw, Krabbenscheer en
Stompbladig fonteinkruid.
Ondanks deze successen blijft er werk aan de winkel. Soms is er geen en vaak geen volledig
herstel opgetreden na het nemen van effectgerichte maatregelen (zie in rapport onder de
beoordeling van de afzonderlijke locaties). In natte terreintypen (natte heiden, vennen en
hoogveentjes) zijn soms aanvullende maatregelen nodig voor herstel van de waterhuishouding of
van cie buffering om de effecten op de biodiversiteit te optimaliseren. In drogere terreinen speelt
de afwezigheid van een zaadbank en de sterke verzuring van de bodem vermoedelijk een
belangrijke rol in het achterblijven van de resultaten.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
Waarom be/e/dsmonitoring?
In de terreinen van de leden van de Bosgroepen worden al ruim 10 jaar met subsidie van het
Ministerie van LNV effectgerichte maatregelen in het kader van de OBN (Overlevingsplan Bos en
Natuur) uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in welke mate de effectgerichte maatregelen (EGM), die
door de Bosgroepen worden uitgevoerd, bijdragen aan behoud en herstel van biodiversiteit vindt
in opdracht van het Ministerie beleidsmonitoring plaats. De verzamelde informatie is bedoeld om
op het niveau van beleid, bestuur en politiek te laten zien wat met het Overlevingsplan Bos en
Natuur wordt bereikt. Dit betekent dat op eenvoudige c.q. extensieve wijze wordt vastgelegd wat
de resultaten van de maatregelen zijn.
In de jaren 1999 t/m 2002 is een begin gemaakt met deze beleidsmonitoring van de EGMmaatregelen via het vastleggen van nulsituaties, dat wil zeggen de situatie voor uitvoering van de
maatregelen. Hierbij werd het toenmalige protocol EGM beleidsmonitoring gebruikt. In 2003 is,
vanwege bezuinigingen, geen beleidsmonitoring uitgevoerd. Met ingang van 2004 is de
beleidsmonitoring aan de terreinbeheerders overgelaten. Elk van de organisaties wordt geacht
maximaal 5% van het EGM-budget aan te wenden om beleidsmonitoring uit te voeren. Wat betreft
vorm en wijze waarop deze beleidsmonitoring plaatsvindt worden de terreinbeheerders vrij
gelaten.

Type maatregelen
De door de Bosgroepen uitgevoerde EGM-maatregelen in natuurterreinen hebben vooral
betrekking op de afvoer van organisch materiaal (plaggen en baggeren) in droge en natte heiden,
in zwak gebufferde wateren en hoogveentjes. Dergelijke maatregelen zijn eveneens enkele malen
uitgevoerd in droge duingraslanden, laagveenmoerassen en stuifzanden. Soms gaat het
(tegelijkertijd) om maatregelen die bijdragen aan het herstel van de waterhuishouding of om het
geschikt maken van een terrein voor begrazing. De meeste maatregelen hebben als doel de
overmaat aan voedingsstoffen of zuren in de bodemlagen die rijk zijn aan organische stof te
verwijderen. Maatregelen in stuifzanden en anti-verdrogingsmaatregelen zijn gericht op het
herstel van processen op landschapsschaal die de negatieve effecten van verdroging, verzuring
en vermesting verminderen of opheffen. In 2004 deden de Bosgroepen voor de eerste keer
ervaring op met maatregelen gericht op het beheer van de voedselketen via het verwijderen van
bodemwoelende vissen (biomanipulatie).

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de beleidsmonitoring 2004 gepresenteerd. In hoofdstuk 2
(Methode) is de gevolgde methode beschreven. In hoofdstuk 3 (Resultaten) zijn per Bosgroep
(regio) de effecten van de maatregelen gepresenteerd zoals die in de zomer van 2005 in de
bezochte terreinen zijn vastgesteld. Per terrein worden achtereenvolgens de uitgangssituatie, de
genomen maatregelen, de ontwikkeling van de vegetatie en de conclusies die daaruit zijn
getrokken behandeld. In de conclusies per terrein wordt ingegaan op de effectiviteit van de
maatregelen en op eventueel noodzakelijke vervolg- of aanvullende maatregelen. Het rapport
wordt afgesloten met algemene conclusies (hoofdstuk 4) over de effectiviteit van maatregelen.
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Hoofdstuk 2: Methode
Vast/eggen nu/situatie
In het kader van de beleidsmonitoring wordt vôôr uitvoering van de maatregelen de zogenaamde
nulsituatie of uitgangssituatie vastgelegd, dat wil zeggen: welke plantensoorten komen voor in
het gebied waar de beoogde maatregelen gaan worden uitgevoerd en in welke mate.
Voor de Beleidsmonitoring 2004 is dat eveneens gedaan voor terreinen waar in het kader van de
EGM 2005 maatregelen gaan worden uitgevoerd. De resultaten hiervan worden hier niet
gerapporteerd. Ze vormen de basis om over enige tijd uitspraken te doen over de effectiviteit van
de dan genomen maatregelen. De verzamelde gegevens zijn ingevoerd in een database via
TURBOVEG. In eerdere jaren zijn verzamelde gegevens van de nulsituatie gebruikt bij het
opstellen van de gebiedsbeschrijvingen.

Herhaling in de tijd
De op de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen gerichte monitoring noemen we
'resultaatmonitoring'. Per nieuw EGM-jaar worden ca. 10 terreinen toegevoegd aan de lijst van te
volgen terreinen. De frequentie van de monitoring wordt beperkt gehouden. Indien langjarige
ontwikkelingen worden gevolgd neemt het aantal te monitoren terreinen exponentieel toe,
waardoor de monitoring binnen korte tijd niet meer uitvoerbaar is. Daarom is gekozen voor de
volgende opzet:
• Vastleggen uitgangssituatie: binnen één jaar voorafgaand aan de maatregel;
• Vastleggen situatie één of twee jaar na uitvoering van de maatregel;
• Herhalingsmeting 5 jaar na uitvoering van de maatregel.
Er wordt slechts 1 herhalingsmeting uitgevoerd, tenzij deze meting aanleiding geeft tot het
uitvoeren van een tweede herhalingsmeting. In een dergelijke situatie wordt deze 10 jaar na
uitvoering van de maatregel gedaan.
Omdat EGM-jaar 2004 het eerste jaar was waarin de Bosgroepen zelf de beleidsmonitoring
uitvoerden, is echter afgeweken van dit schema. Om te komen tot een lijst van de te monitoren
terreinen is allereerst onderzocht in welke terreinen, waar in het verleden maatregelen zijn
genomen, de uitgangssituatie voldoende bekend is. Hiertoe zijn de volgende stappen
ondernomen:
• De projectenlijsten 1995 en 1996 worden buiten beschouwing gelaten. Documentatie was, in
deze eerste 2 jaren dat de Unie van Bosgroepen EGM maatregelen uitvoerde, te summier;
• Bij het samenstellen van het historisch overzicht wordt voor de aanvraagjaren 1997 en 1998
bezien van welke terreinen de uitgangssituatie voldoende bekend is. Dit zal, via de Bosgroep
die de maatregel heeft uitgevoerd, worden geverifieerd bij de beheerder van het terrein;
• In de terreinen die deel uitmaakten van de opname van de uitgangssituatie in het kader van
de beleidsmonitoring 1999 - 2002 zijn in ieder geval de rode-lijstsoorten opgenomen voor
uitvoering van de maatregelen. Hieruit kan een selectie worden gemaakt van terreinen die in
de resultaatmonitoring worden meegenomen;
• In de aanvraag 2003 en 2004 worden terreinen geselecteerd waarvan de uitgangssituatie kan
worden gemeten of bekend is;
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• In elk van de in stap 2, 3 en 4 te selecteren maatregelen dient het jaar van uitvoering van de
maatregel te worden bepaald. Dit bepaalt immers het moment van de herhalingsopname.
In de geselecteerde terreinen is bovendien een zo groot mogelijk aandeel natuurdoeltypen
aanwezig is.
• Uit de jaren 1997, 1998 en 19991 worden in totaal 15 terreinen geselecteerd waar de
uitgangssituatie voldoende bekend is. In deze 15 terreinen wordt een herhalingsmeting
gedaan. De meting een of twee jaar na uitvoering van de maatregel is indertijd niet
uitgevoerd. Door vergelijking van de uitgangssituatie en de herhalingsmeting wordt een
uitspraak gedaan over het resultaat van de maatregel;
• Uit de jaren 2000 en 2001 worden 10 terreinen uit elk jaar geselecteerd waar de
uitgangssituatie voldoende bekend is. Deze terreinen worden bezocht om te bezien of de
huidige situatie relevante informatie geeft. De meting na uitvoering van de maatregel is niet
meegenomen. In de selectie "2000" wordt in de beleidsmonitoring 2005 de herhalingsmeting
uitgevoerd. In de selectie "2001" wordt in 2006 de herhalingsmeting uitgevoerd;
• Uit de jaren 2002 en 2003 worden 10 terreinen uit elk jaar geselecteerd waarvan de
uitgangssituatie voldoende bekend is. In deze terreinen vindt de opname kort na de
uitvoering plaats. In de selectie "2002" wordt in 2007 de herhalingsmeting uitgevoerd. In de
selectie "2003" wordt in 2008 de herhalingsmeting uitgevoerd;
• Uit het jaar 2004 worden 15 terreinen geselecteerd waar de uitgangssituatie wordt
vastgelegd. Indien mogelijk worden de terreinen meegenomen waar in de toekomst
faunamonitoring zal plaatsvinden;
De projecten uit de aanvraag 2004 die in 2005 worden uitgevoerd dienen te worden
meegenomen bij de selectie van terreinen voor de meting van de uitgangssituatie 2005.
Werkwijze in het veld
In het kader van de Beleidsmonitoring 2004 is een groot aantal terreinen bezocht. In de terreinen
werd vastgelegd welke plantensoorten voorkomen, waarbij een onderscheid is gemaakt in
zogenaamde vvv-indicatoren, kwaliteitsindicatoren en doelsoorten. VVV-indicatoren zijn
plantensoorten die aangeven of sprake is van verdroging, verzuring en vermesting.
Kwaliteitsindicatoren geven inzicht in de standplaatscondities, te weten over grondwaterregime,
pH/buffering en de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Deze standplaatscondities worden
beïnvloed door verdroging, verzuring en vermesting. Kwaliteitsindicatoren zijn daarom geschikt
om uitspraken te doen over (veranderingen in) het abiotisch milieu na het treffen van de
maatregelen. Doelsoorten zijn soorten waaraan de overheid groot belang hecht omdat ze
(ernstig) in hun voortbestaan zijn bedreigd of omdat ze vanwege de Subsidieregeling Natuur doel
zijn van het terreinbeheer. Tijdens de veldbezoeken is tevens bepaald welke plantengemeenschappen tot ontwikkeling zijn gekomen na het nemen van maatregelen. Plantengemeenschappen
geven aanvullende, en vaak scherper begrensde, informatie over het milieu van hun standplaats
dan afzonderlijke soorten.
De indicatoren zijn geselecteerd op basis van de indicatorenboekjes van Kiwa-Staatsbosbeheer en
op basis van eigen ervaring. De doelsoorten op basis van de Rode Lijst van Nederlandse vaatplanten (Van der MEijden et al, 2000), het Handboek natuurdoeltypen (Bal et al. 2001) en de
diverse (plus)pakketten in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer.

'L?ejaren die hier worden genoemd zijn de jaren van uitvoering van de maatregel en niet het jaar
van aanvraag.
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De mate van voorkomen van de diverse plantensoorten werd in het veld als volgt vastgelegd:
VVV-indicatoren in 5 klassen: <5%, 5-25%,25-50%, 50-75% en 75-100%;
Kwaliteitsindicatoren en doelsoorten in een aantallenschaal met 5 klassen: 1 = 1-5, 2 =
6-50,3 = 51-500,4 = 501-5000 en 5=> 5000 exemplaren.
Voor de belangrijkste terreintypen/natuurdoeltypen zijn inventarisatielijsten opgesteld (zie
bijlage 3). In het veld bleek dat het vooraf moeilijk is te bepalen welke soorten op een dergelijke
lijst moeten worden opgenomen. Derhalve is de mate van voorkomen van een veel groter aantal
soorten genoteerd dan alleen de soorten die op de lijsten staan.
Voorafgaand aan de terreinbezoeken zijn van elk terrein administratieve data op een formulier
vastgelegd, onder andere het jaar van aanvraag, het jaar van uitvoering, het natuurdoeltype en de
uitgevoerde maatregel (zie bijlage 1). Elke vegetatiebeschrijving heeft een uniek nummer, de
coördinaten van de bezochte locatie zijn met GPS bepaald en er zijn digitale foto's van de
behandelde locaties gemaakt. Al deze data zijn ingevuld op een tweede formulier (zie bijlage 2).
Op dit formulier is op basis van de verzamelde vegetatiedata tevens een aantal conclusies
getrokken:
• wat zeggen de aanwezige vvv-indicatoren en de mate waarin zij voorkomen;
• wat zeggen de kwaliteitsindicatoren over de toestand van het milieu op de locatie;
• hoeveel doelsoorten zijn aangetroffen;
• welke plantengemeenschap(pen) is (zijn) ontwikkeld.
In tegenstelling tot de 'klassieke' vegetatieopnamen volgens de plantensociologie van de FransZwitserse school is tijdens de beleidsmonitoring gewerkt met:
• veel grotere proefvlakken; op geplagde locaties vaak de gehele locatie om op deze wijze
te voorkomen dat belangwekkende kwaliteitsindicatoren of doelsoorten zouden worden
gemist. De 'klassieke' vegetatieopnamen hebben over het algemeen een veel kleiner
oppervlak en zijn gericht op het registreren van alle aanwezige soorten en hun mate van
voorkomen. Ze zijn bedoeld om te onderbouwen welke plantengemeenschap aanwezig
is. Dit is echter niet het doel van de beleidsmonitoring;
• in homogene proefvlakken, vaak in gradiëntrijke situaties zoals overgangen van natte
naar droge heide of van natte heide naar ven. Ook hier geldt dat het doel is de
effectiviteit van de maatregelen in beeld te brengen en niet om aparte vegetatieeenheden te beschrijven. Wanneer het gaat om de vaststelling van de aanwezige
plantengemeenschap(pen) en, in voorkomende gevallen, om de interpretatie van de
indicatiewaarden van plantensoorten is natuurlijk wel een onderscheid gemaakt in de
verschillende gezoneerde eenheden.
Het veldwerk is uitgevoerd door Dhr. AJ.M. Jansen en Mw. L. Verkerk. Ze bezochten alle terreinen.
In Zuid-Nederland werden zij vergezeld door Dhr. R. van der Burg en in Noordoost-Nederland
door Dhr. Th. Keizers.
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Dataverwerking
Alle inventarisatielijsten zijn ingevoerd in het programma TURBOVEG 2.0 (Alterra 1998-2004).
Met behulp van EXCELL zijn van enkele terreintypen sociologische tabellen vervaardigd om te
toetsen op de correcte benoeming van plantengemeenschappen in het veld.

Interpretatie van de data
Door vergelijking van de uitgangsituatie en de situatie na 2, 5 en/of 10 jaar wordt een uitspraak
gedaan over het resultaat van de maatregel. De volgende effecten worden daarvoor als bepalend
beschouwd:
Ontwikkeling in aantal en bedekking van indicatoren voor verdroging, verzuring en
vermesting;
• Ontwikkeling in aantal en bedekking van kwaliteitsindicatoren;
• Aantal rode-lijstsoorten.
De opname van 2 jaar na uitvoering wordt gebruikt om zaken te signaleren met betrekking tot de
technische uitvoering die van invloed kunnen zijn op het resultaat van het project. De vegetatie,
die veelal en grotendeels uit pioniers bestaat, wordt echter niet alleen opgenomen vanwege zijn
signaalfunctie; veel pioniersoorten van voedselarme en matig voedselrijke omstandigheden
worden juist bedreigd door verdroging, verzuring en vermesting en zijn daarom van belang voor
het natuurbehoud. Diverse van deze soorten staan op de Rode Lijst.
Voor de meeste locaties zijn tot op heden slechts één of twee vegetatiebeschrijvingen gemaakt na
uitvoering van de maatregelen. Dit heeft te maken met het jaar waarin de maatregelen zijn
uitgevoerd. In de tekst is opgenomen om welke momenten dit gaat.
In hoofdstuk 3 (Resultaten) worden per onderzocht gebied (soms met meerdere locaties) achter eenvolgens de uitgangssituatie, de genomen maatregelen, de ontwikkeling van de vegetatie en de
conclusies die daaruit zijn getrokken behandeld. In de conclusies per terrein wordt ingegaan op
de effectiviteit van de maatregelen en op eventueel noodzakelijke vervolg- of aanvullende
maatregelen.
Om niet alleen terreingebonden conclusies te kunnen trekken, maar ook uitspraken te kunnen
doen over de totale effectiviteit van de maatregelen die door de Bosgroepen zijn genomen, is
voor een aantal terreintypen in beeld gebracht hoeveel en hoe vaak rode-lijstsoorten zijn
verschenen na het nemen van maatregelen. Het gaat om terreintypen waarvan veel
vegetatiebeschrijvingen verzameld zijn.
Om de bijdrage aan de biodiversiteit van de EGM-maatregelen uitgevoerd door de Bosgroepen in
te kleuren is tevens aandacht besteed aan de toekenning van zogenaamde "groene stippen" aan
rode-lijstsoorten. Daarbij werden de criteria voor het toekennen van een groene stip
overgenomen van de ontwikkelaars van deze aanpak (Bekker & Lammerts 2000).
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Evaluatie Rode lijst met groene stip

Bekkers & Lammerts ontwikkelden in het kader van EGM/OBN de methode "Rode Lijst met Groene
Stip". Doel van deze methode is beschikbare monitoringsresultaten zô samen te vatten dat
gegevens toegankelijk worden voor grote groepen gebruikers om zo een helder beeld te geven
over de effectiviteit van de uitgevoerde EGM-maatregelen op zeldzame soorten. In deze methode
worden groene stippen gegeven aan soorten op de Rode Lijst.
Van elke locatie is op basis van de soortensamenstelling nagegaan tot welk terreintype het
behoort. Op een locatie kunnen meerdere terreintypen voorkomen. Voor elke locatie zijn de
gevonden rode-lijstsoorten toegedeeld aan een terreintype. De volgende terreintypen zijn in dit
rapport onderscheiden: stuifzanden, droge heide, heischraalgrasland, natte heiden, vennen en
hoogveentjes, en laagvenen en droge duinen.
Per terreintype is geturfd op hoeveel locaties een rode-lijstsoort is gevonden. Voor elk terreintype
wordt zo bekend welke rode-lijstsoorten zijn gevonden en hoe vaak. Op basis hiervan kan
worden vastgesteld welke soorten een groene stip 'verdienen'. Daarbij zijn de criteria van Bekkers
& Lammerts (2000) gevolgd:
De soort vertoont in tenminste 60% van het totaal aantal locaties binnen het betreffende
terreintype een positieve trend en in minder dan 25% een negatieve trend;
De soort moet in ten minste 5 terreinen voorkomen binnen het betreffende ecosysteem.
Het tweede criterium betekent dat geen groene stippen kunnen worden gegeven aan rodelijstsoorten In stuifzand, heischraalgrasland, droge duinen en laagvenen. Hier zijn respectievelijk
2, 1, 1 en 2 terreinen onderzocht.
Voorts onderscheidden Bekkers & Lammerts (2000) een tipparade. Hierin worden die Rodelijstsoorten opgenomen die niet voldoen aan de criteria voor een groene stip, maar die binnen het
betreffende terreintype in alle locaties waar ze voorkomen wél positief reageren op een
maatregel(combinatie). Deze soorten krijgen zo een 'eervolle' vermelding, hetgeen betekent dat
ze op termijn een goede kans maken op toekenning van een groene stip.
Beoordeling projecten en resultaten

Om de effecten van de maatregelen goed te kunnen beoordelen en met elkaar te kunnen
vergelijken is de "bolletjesmethode' van Staatsbosbeheer (Nuis 2003) gehanteerd. Deze methode
is als volgt:
X

de maatregelen hebben (nog) geen effect gehad;

•

de maatregelen hebben geleid tot een afname van ongewenste plantensoorten /
gemeenschappen;

•*

de maatregelen hebben geleid tot afname van ongewenste plantensoorten /
gemeenschappen én vestiging en / of uitbreiding van karakteristieke soorten /
gemeenschappen van het oorspronkelijke systeem;

•.e de maatregelen hebben geleid tot afname van ongewenste plantensoorten /
gemeenschappen én vestiging en / of uitbreiding van karakteristieke soorten /
gemeenschappen van het oorspronkelijke systeem én vestiging en / of uitbreiding van
rode lijstsoorten van het oorspronkelijke systeem;
•..o de maatregelen hebben geleid tot volledig en duurzaam herstel van de typische
gemeenschappen van het oorspronkelijke systeem mét bijbehorende rode lijstsoorten.
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Het aantal bolletjes is per project onder het kopje "Conclusie" aangegeven. Opgemerkt moet
worden dat het slechts een indicatie betreft: veel van de onderzochte projecten (vastleggen
situatie 1 of 2 jaar na uitvoering van de maatregel) zijn pas enkele jaren geleden uitgevoerd
waardoor de terreinen nog volop in ontwikkeling zijn. Voor deze projecten geldt dan ook dat het
een eerste momentopname betreft.
Op de kaart op de volgende pagina zijn de locaties van de 55 onderzochte terreinen in Nederland
weergegeven.

11

Kaart 1: Ligging terreinen beleidsmonitoring
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1. Vennen Kleine Beektoop, 2. Peetersven. 3. De Sijsten, 4. Beegderheide, 5. Torreven, 6. Zwartwater t, 7. Zwartwater II, 8.
Molenven, 9. Rozenven, 10. Buntven, 11. De Vlasroot, 12. Langven, 13. Het Kruisven, 14. Het Klein Kroonven, 15. Het
Kroonven, 16. Het Kroonven (heide), 17. Het Huisven, 18. Vrachelse heide. 19. Infiltratiegebied en Rozenwaterveld. 20. Terra
Nova, 21. Hoge Veluwe - Oud Reemsterveld, 22. Hoge Veluwe - de Pollen, 23. Mosterdveen, 24. Plas van Gent, 25. Ginkelse
heide, 26. Waterster, 27. Sprengenbos - stuifzand, 28. Gerven 1 noord. 29. Leemputten, 30. Ermelose heide, 31. Kombos, 32.
Kroondomein de Bieze, 33. Amstelveense poel, 34. HeIl-noord (Kruishaarse heide), 35. Feithenhof, 36. 't Wechelerveld. 37.
Twickel - Bokdammerveld. 38. Twickel - Schijvenveld Kleine ven, 39. Twickel - Schijvenveld Oosten van Grote ven, 40. Park
1813, 41. Meindersveen, 42. Westerseveld van Rolde - heide, 43. Westerseveld van Rolde - heide en ven. 44. Natuurschoon,
45. Vilsteren, 46. De Vieker, 47.Junne - de Meertjes, 48. Ooster- en Westerzand, 49. Varsenerveld, 50. De Eese t. 51. De Eese
II, 52. Witterveld, 53. Kyllotsbos. 54. Meuleman, 55. Zwarte water.
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Hoofdstuk 3: Resultaten
Zuid—Nederland
Vennen Kleine Beekloop
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Brabant Water
Noord-Brabant
Heeze-Leende
Groote heide
56100
350 ha.

Ecosysteemsu btype:

Vennen

Maatregel:

Plaggen, bos kappen en hydrologie

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2001

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Op de Groote heide zijn ongeveer 30 vennen gelegen. Vele vennen liggen in het bos en zijn in het
verleden ontwaterd. Enkele vennen liggen op de flank van het beekdal van de Kleine Beekloop. De
belangrijkste knelpunten bij deze vennen zijn verdroging, de aanwezigheid van bos tot aan de
rand van de vennen, een extreme afzetting van organisch materiaal op de venoevers en de zware
begroeiing van Pitrus in de venoeverzone.
Bij ven 13 uit dit zich door de aanwezigheid van Bochtige smele, Mannagras, Pitrus en
Pijpenstrootje. Met name Pitrus is hier overheersend. Naast deze soorten komen in lage
bedekkingen Gewone dophei, Wilde gagel en Wateraardbei voor.
Op de oever van ven 6 zijn met name Pitrus, Riet en Grote lisdodde aanwezig. Afgezien van deze
soorten komen ook Wateraardbei, Waterdrieblad, Veldrus, Snavelzegge en Moerashertshooi voor
rond dit ven.
Voor beide vennen geldt dat het relictpopulaties van Wateraardbei, Waterdrieblad en
Moerashertshooi betreft. Het voorkomen van deze soorten geeft echter aan dat deze vennen hoge
potenties hebben. In 2001 is het bos op de oevers verwijderd, is geplagd en zijn afvoersloten en
sloten in het inzijggebied gedempt.
Vegetatie
Vier jaar na uitvoering van de maatregelen is zowel bij ven 13 als bij ven 6 een
vegetatiebeschrijving gemaakt.
Ven 13
Uit de opname blijkt dat de vvv-indicatoren grotendeels zijn verdwenen (allen minder dan 5%
bedekking). Er zijn 11 kwaliteitsindicatoren voor voedselarme, oligotrofe tot mesotrofe
omstandigheden aangetroffen. Het gaat hierbij om Struikhei, Gewone dophei, Dwergzegge, Kleine
zonnedauw, Veldrus, Moeraswolfsklauw, Wilde gagel, Wateraardbei, Bruine snavelbies, Waterveenmos en Geoord veenmos. De meeste van deze soorten duiden op zure tot (zeer) zwak
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gebufferde omstandigheden. Daarnaast zijn er vier doelsoorten voor vochtige en natte heide
waargenomen; Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Wilde gagel, en Bruine snavelbies. In
vegetatiekundige termen kan de verschenen vegetatie worden getypeerd als Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies, een pionierstadium van de natte heide. De aanwezigheid van
veenmossen geeft aan dat hier op termijn een veenmosrijke natte heide tot ontwikkeling kan
komen.
Ven 6
Vier jaar na het uitvoeren van de maatregelen is een vegetatiebeschrijving gemaakt. Hieruit blijkt
dat Pijpenstrootje en de andere vvv-indicatoren sterk zijn teruggedrongen. De vegetatie in het
voormalig bos geeft nog een onrustig beeld, vooral rond de stobben. Desondanks is er sprake
van een gemiddeld lage bedekking van vvv-indicatoren. Alleen Braam komt rond de stobben veel
voor; een gevolg van het doordringen van zonlicht op de organische bodem rond de stobben
waardoor extra mineralisatie optreedt en veel voedingsstoffen beschikbaar komen. Tevens loopt
Amerikaanse eik vaak opnieuw uit.
In het terrein zijn 7 kwaliteitsindicatoren waargenomen van voedselarme en overwegend natte
omstandigheden (m.u.v. Struikhei). Het betreft hier Struikhei, Dwergzegge, Snavelzegge, Gewone
dophei, Veldrus, Wateraardbei en Geoord veenmos. Deze soorten worden begeleid door soorten
van zwak gebufferde omstandigheden: Duizendknoopfonteinkruid, Veldrus, Waterdrieblad,
Wateraardbei en Klein blaasjeskruid, die in hoge bedekking voorkomen. Deze zwak gebufferde
omstandigheden komen tot stand door zijdelingse afstroming van lokaal, zwak gebufferd
grondwater. Naast bovengenoemde soorten zijn 8 doelsoorten voor natte heide en zwak
gebufferde wateren aangetroffen: Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Moerashertshooi,
Moeraswolfsklauw, Wateraardbei, Dubbelloof. Waterdrieblad en Klein blaasjeskruid. De aanwezigheid van Dubbelloof geeft aan dat („-n leerrrijke
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Conclusie
Voor beide vennen geldt dat de maatregelen een zeer positief effect hebben gehad. Het
voorkomen van vvv-indicatoren is sterk verminderd en veel indicator- en doelsoorten van natte
heide en zwak gebufferde wateren zijn verschenen.
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Ook de faunistische waarden zijn hoog: in het terrein zijn de Poelkikker, Kamsalamander,
Heikikker en Gevlekte witsnuitlibel waargenomen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 6 bij ven 13, 8 bij ven 6
Vegetatie: ven 13: ••., ven 6:

•••

Peete rsve n
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Valkenswaard
Noord-Brabant
Valkenswaard
Wandelbos Valkenswaard

Ecosysteemsu btype:

Droge heide, venoever, zeer zwak gebufferd ven

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 1997

56375
30 ha.

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Het Peetersven bestaat uit twee vennen. Het noordelijk gelegen ven wordt grotendeels omringd
door bos en het zuidelijk gelegen ven door heide. De venoevers zijn begroeid met een door
Pijpenstrootje gedomineerde natte heidevegetatie. Tussen het Pijpenstrootje groeit nog Gewone
dophei, Struikhei en Veenmos. Om het hele ven ligt een smalle zone met Gagel. De vergrassing
met Pijpenstrootje wordt waarschijnlijk veroorzaakt door eutrofiering als gevolg van
stikstofdepositie en verdroging (bekend is dat de waterstanden in het ven vroeger hoger waren).
Zowel van de venoever als van de droge heide is een kleine oppervlakte (0,2 ha) geplagd in
respectievelijk 1997 en 2001.
Vegetatie
Respectievelijk acht en vier jaar na plaggen is van beide locaties een vegetatiebeschrijving
gemaakt.
Rond het ven komen Pijpenstrootje, Knolrus, Pitrus en Moerasstruisgras nog slechts in zeer
geringe bedekkingen voor. Er zijn meerdere soorten van voedselarme, zwakgebufferde
omstandigheden waargenomen, zoals Dwergzegge, Veelstengelige waterbies, Bruine snavelbies
en Drijvende egelskop. Op de venoever herstelt zich geleidelijk een vegetatie van (zeer) zwak
gebufferde wateren met een aantal pronkstukken zoals Oeverkruid en Drijvende egelskop. Verder
zijn Moerashertshooi, Vlottende bies, Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw en Gagel
aangetroffen. Het geplagde deel van de oever van het ven wordt druk bezocht door wandelaars
met honden.
De totale bedekking van de geplagde droge heide bedraagt 90% (voornamelijk mossen). Hier zijn
nog altijd relatief hoge bedekkingen van Pijpenstrootje, Grijs kronkelsteeltje en Gewoon
struisgras aanwezig. Deze duiden op (nog steeds) te hoge stikstofconcentraties in de bodem. In
totaal zijn 6 kwaliteitsindicatoren aangetroffen van voedselarme omstandigheden, namelijk
Struikhei, Gewone dophei, Tormentil, Borstelgras, Pilzegge en Gewoon biggenkruid, naast
doelsoorten zoals Kruipbrem, Stekelbrem, Klein warkruid en Borstelgras.
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Conclusie
Rond het ven heeft plaggen een zeer positief effect gehad. Diverse kwaliteitsindicatoren van
voedselarme, zwakgebufferde omstandigheden zijn verschenen, waaronder de tot voor kort in het
Kempisch district uitgestorven Drijvende egelskop.
Op de droge heide is de plagmaatregel minder effectief geweest. Lokaal komen hier nog altijd
vvv-indicatoren in hoge bedekkingen voor. Dit duidt op nog altijd te hoge stikstofconcentraties in
de bodem, mogelijk omdat plaatselijk na het plaggen te veel stikstofrijke en zure organische stof
is blijven liggen. Desondanks zijn op andere plaatsen wel kwaliteitsindicatoren en bijzondere
soorten teruggekeerd. Ondanks de geringe oppervlakte is het plaggen toch succesvol te noemen.
Wel treedt veel opslag van Grove den op. Door aanvullend maaibeheer kan dit worden
verminderd.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 5 soorten van droge heide en 6 soorten van vennen en
natte heide
Vegetatie: s•s

De Sijsten
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Tliburgse Waterleiding Maatschappij
Noord-Brabant
Tilburg
De Sij sten

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

56325
270 ha.

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Voorjaar 1999

Gebiedsomscllr(jving - nu/situatie
De Sijsten bestaat voornamelijk uit droge heide. In het terrein zijn enkele vochtige laagten
aanwezig. Het terrein is vergrast met Pijpenstrootje. Een kwart van de oppervlakte is in het
verleden geplagd. Op de geplagde delen heeft begrazing plaatsgevonden. De begrazingsdruk was
echter te groot waardoor de heide nauwelijks kansen kreeg. Derhalve is de begrazing (tijdelijk)
gestopt.

Vegetatie
Zes jaar na het plaggen is een vegetatiebeschrijving gemaakt. De totale bedekking bedroeg op
dat moment 50%. De volledig vergraste heide is na plaggen langzaam aan het regenereren tot
structuurrijke heide die echter zeer soortenarm is. VVV-indicatorsoorten zoals Pijpenstrootje
komen nauwelijks meer voor. Er zijn drie kwaliteitsindicatorsoorten voor voedselarme, droge tot
enigszins vochtige, zure omstandigheden aangetroffen: Struikhei, Gewone dophei en Pilzegge.
Op paden door het terrein komt veelvuldig Grondsterretje voor. Daarnaast zijn hier ook soorten
als Valse salie, Klein warkruid en Dwergviltkruid gevonden. Mannetjesereprijs en Hondsviooltje
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zijn veelvuldig aangetroffen bij een waterwinput. Hondsviooltje, Valse salie en Grondsterretje zijn
soorten van zwak gebufferde omstandigheden (calciumbuffertraject). Bij het slaan van de winput
is waarschijnlijk matig basenrijke grond aan de oppervlakte gekomen. Plaatselijk slaat veel Grove
den op.
Conclusie
De na het plaggen ontstane heide is zeer soortenarm. Wellicht is dit een gevolg van te diep
plaggen waardoor de zaadvoorraad van kenmerkende soorten van de droge heide is verwijderd.
De dominantie van Pijpenstrootje is door te plaggen echter afdoende bestreden. Het effect van de
plagmaatregel is dan ook te omschrijven als gematigd positief. In combinatie met extensieve
begrazing kan deze locatie zich ontwikkelen tot een soortenrijkere droge heide; diverse
bijzondere soorten zijn in de nabijheid aanwezig.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 3
Vegetatie:

••

Beegderheide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Heel
Limburg
Heel
Beegderhelde
53160
158,9 ha.

Ecosysteemsubtype:

Droge en natte heide met vennen

Maatregel:

Plaggen, inrichten voor begrazing en baggeren

Maand en jaar van uitvoering:

Voorjaar 1998

Cebiedsomsc/ir/ving - nu/situatie
De Beegderheide is een restant van de Maasterrassen op de westelijke Maasoever, bekend
vanwege het grote aantal vennen: meer dan 30 op een oppervlakte van ongeveer 200 ha. Enkele
vennen hiervan, het Eerste verlengde ven, Tweede verlengde ven, de Grote Beegderpeel en het
Verloren ven, zijn aan verdroging en eutrofiëring onderhevig.
V66r uitvoering van de maatregelen werden zowel de oevers van het Eerste verlengde ven als van
het Tweede verlengde ven gedomineerd door Pitrus. Plaatselijk kwam hier tevens frequent
Pijpenstrootje voor, evenals opslag van Grove den en Ruwe berk. Bij het Eerste verlengde ven
kwam Witte waterlelie lokaal frequent voor.
Rond de Grote Beegderpeel kwam eveneens Pitrus dominant voor. Lokaal waren hier bovendien
Knolrus en Veenpluis frequent aanwezig en op de hogere delen veel Grove den en Ruwe berk. De
aanwezigheid van meerdere exemplaren van Gewone dophei, Snavelzegge, Klein Blaasjeskruid en
Geoorde wilg geven echter aan dat potenties aanwezig zijn voor beter ontwikkelde begroeiingen
van heiden en vennen.
De oevers van het Verloren ven, het vierde "aangepakte" ven op de Beegderheide werden
gedomineerd door Pitrus en Pijpenstrootje. Lokaal waren Grauwe wilg, Veenpluis en Ruwe berk
redelijk vaak aanwezig. Soorten als Mannagras, Stijve zegge, Gewone dophei, Moeraswederik,
Veelstengelige waterbies en Kleine zonnedauw kwamen in zeer lage aantallen voor (slechts enkele
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exemplaren). Vanwege het voorkomen van deze soorten werden ook hier hogere potenties voor
herstel vermoed.
In 1998 zijn in en rond de vennen maatregelen uitgevoerd in de vorm van plaggen, baggeren en
het geschikt maken van het terrein voor begrazing. Voorafgaand aan de uitvoering van de
maatregelen is uitgebreid bodemkundig en hydrologisch vooronderzoek uitgevoerd.
Vegetatie
Zeven jaar na uitvoering van de maatregelen plaggen, baggeren en geschikt maken voor
begrazing, zijn een vijftal vegetatiebeschrijvingen gemaakt van het Eerste verlengde ven, het
Tweede verlengde ven, de Grote Beegderpeel - oever van open water, de Beegderpeel - natte en
droge heide en het Verloren ven).
Eerste verlengde ven
De natte heide is geplagd. Na het plaggen zijn er vrijwel geen vvv-indicatorsoorten meer in het
terrein aanwezig. Er zijn drie kwaliteitsindicatoren van de natte heide waargenomen: Struikhei,
Gewone dophei en Veenpluis. Deze laatste duidt op natte omstandigheden. Ook zijn er drie
doelsoorten voor natte heide aangetroffen: Witte snavelbies, Bruine snavelbies en Kleine
zonnedauw. Het terrein wordt begraasd door schapen.

--

-
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Tweede verlengde ven
Het ven is uitgebaggerd en de venoever is geplagd. De uitgevoerde maatregelen hebben er voor
gezorgd dat de indicatoren voor vermesting en verzuring sterk in bedekking zijn verminderd.
Pitrus(1 5%) en Knolrus (26-50%) komen echter nog altijd met vrij hoge bedekkingen voor. Er is
één indicatorsoort voor venranden aangetroffen, namelijk Veelstengelige waterbies. Dit, in
combinatie met Geoord veenmos (hoge bedekking) en Waterveenmos, duidt op voornamelijk zure
omstandigheden, hoewel nog enige buffering optreedt. Er zijn geen doelsoorten voor venranden
aangetroffen. De vegetatie ontwikkelt zich tot een rompgemeenschap van Veelstengelige
waterbies en Veenmos van de Oeverkruid-klasse/hoogveenslenken, een gemeenschap die arm is
aan doelsoorten. Het terrein wordt begraasd door schapen.
Grote Beegderpeel - oever van open water
De oever is geplagd. Na het plaggen zijn vvv-indicatoren zoals Knolrus en Moerasstruisgras sterk
teruggedrongen en komen voor in matig hoge bedekkingen voor (resp. 15 en 10-25%). Er zijn
twee kwaliteitsindicatoren voor natte heide aangetroffen: Gewone dophei en Veenpluis. Daarnaast
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zijn drie doelsoorten van de natte heide gevonden: Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies en
Moeraswolfsklauw. Er is een geleidelijke gradient ontstaan van natte heide naar de rompgemeenschap van Veelstengelige waterbies en Veenmos van de Oeverkruid-klasse/hoogveenslenken.
Grote Beegderpeel - natte en droge heide
De natte en droge heide is geplagd. Door deze maatregel zijn de vvv-indicatoren gedecimeerd.
Deze soorten komen slechts nog in kleine hoeveelheden voor. Een fraaie typische Dophei-associatie heeft zich ontwikkeld in de lagere delen en in de hogere delen een Associatie van
Struikhei en Stekelbrem, met Stekelbrem als talrijkste soort.
In totaal zijn twee indicatorsoorten voor natte heide aangetroffen, namelijk Struikhei en Gewone
dophei. Ook zijn er 4 doelsoorten, kenmerkend voor de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies waargenomen (Kleine zonnedauw, Klokjesgentiaan, Moeraswolfsklauw en Bruine
snavelbies). Er is Vrij veel opslag van Grove den aanwezig. Het vervolgbeheer (schapenbegrazing)
is adequaat, waardoor ontwikkeling plaatsvindt naar een structuurrjke heide.
Verloren ven
Het ven is geplagd. Hierdoor zijn de vvv-indicatoren grotendeels teruggedrongen naar de laagste
delen: het gaat om Knolrus (10%) en Moerasstruisgras (2096). Er heeft zich een goed ontwikkeld,
zwak gebufferd ven hersteld (Associatie van Vlottende bies). Er zijn vijf kwaliteitsindicatoren
aangetroffen die, met uitzondering van Struikhei, duiden op vochtige tot natte condities. Veldrus,
Draadzegge en Duizendknoopfonteinkruid duiden op toestroming van jong grondwater. De
toestroming van dit grondwater zorgt voor de zwakke buffering die noodzakelijk is voor de
Associatie van Vlottende bies.
Naast de vele kenmerkende soorten van de Oeverkruidkiasse en van de Associatie van Vlottende
bies, die hier bijzonder goed ontwikkeld zijn, zijn als doelsoorten nog Draagzegge en Kleine
zonnedauw gevonden. In het ven komt tevens Drijvende egelskop voor, een soort die tot voor
kort was uitgestorven in het Subcentreurope district. Op termijn kan zich hier een Associatie van
Draadzegge en Veenpluis ontwikkelen.
Conclusie
De maatregelen op de Beegderheide hebben tot positieve resultaten geleid voor de vegetatie. De
vvv-indicatoren zijn grotendeels uit de terreinen verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor
karakteristieke en kenmerkende soorten voor vennen, venranden en natte heiden. De ontwikkelingen in enerzijds de oevervegetatie van het Tweede verlengde ven en van de Grote
Beegderpeel en anderzijds het Verloren ven geven aan dat de herstelmogelijkheden van
soortenrijke gemeenschappen van zwak gebufferde wateren binnen de Beegderheide sterk
verschillen, waarschijnlijk als gevolg van verschillen in positie in het hydrologisch systeem en het
basengehalte van de wat diepere bodem. Vennen, zoals het Verloren ven, die naast regenwater
gevoed worden door zijdelings toestromend, zwak gebufferd grondwater bezitten soortenrjkere
begroeiingen dan die die alleen worden gevoed door neerslagwater. Het verschijnen van de zeer
zeldzame Drijvende egelskop, die tot voor kort in het district was uitgestorven is bijzonder
verheugend.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 11
Vegetatie: Eerste verlengde ven: •.., Tweede verlengde ven: •., Grote Beegderpeel - oever van
open water: •••, Grote Beegderpeel - natte en droge heide: •.., Verloren ven:

••••
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Torreven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Laarbeek
Noord-Brabant
Laarbeek
Mariahoutse bos

Ecosysteemsu btype:

Venoever, natte heide

Maatregel:

Bos verwijderen en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2000

54175

ca. 150 ha.

Gebiedsomschr/ving - nu/situatie
Het Torreven is gelegen in het Mariahoutse bos. Het is een langgerekt ven in een uitgestoven
laagte omgeven door beboste stuifduinen. Bij de aanleg van het Mariahoutse bos zijn de bomen
tot op de oevers van het ven geplant. Hierdoor is het terrein in de loop der jaren dichtgegroeid en
is een moerasachtig gebied ontstaan. In 1992 is het ven geheel opgeschoond, waarbij het ven zelf
waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd is. Sinds 1992 zijn de venranden weer verruigd en
dreigen te verbossen. De vegetatie wordt gedomineerd door Pijpenstrootje, Bochtige smele,
Braam, Pitrus en opslag van Geoorde wilg, Boswilg, Grove den, Ratelpopulier en Zachte berk. Deze
soorten wijzen op een verstoord en verrijkt milieu. Ook komt er incidenteel Gewone dophei en
Struikhei voor die als kwaliteitsindicatoren aangemerkt kunnen worden.
In 2000 is het bos rondom het ven gekapt en is de hele zone tot 30 meter uit de venoever
geplagd. Deze zone bestond uit een smalle rand natte heide en venoever en een breed gebied
met droge heide op de voormalige stuifzandruggen.

Vegetatie
Na 2 jaar is een opname gemaakt van de rode lijst soorten die waren opgekomen. Er zijn toen
twee soorten waargenomen: Bruine snavelbies in een laagte achter een stuifduin en een "pol"
moerashertshooi aan de rand van het ven. Vijf jaar na het plaggen is een vegetatiebeschrijving
van de natte heide en venoever gemaakt. Pitrus en Pijpenstrootje worden nog in vrij hoge
bedekkingen (10% en respectievelijk 25%) teruggevonden. Pitrus groeit op duidelijk door graafwerkzaamheden verstoorde locaties en in het ven op de rand van het geplagde deel.
Pijpenstrootje komt verspreid over de hele oppervlakte geplagde (natte) heide voor. In het lage
deel van de oever is Waterveenmos dominant (>75%) en veel Moerashertshooi, Snavelzegge en
Veelstengelige waterbies terwijl Knolrus in vrij bescheiden aantallen voorkomt. Lokaal groeien
meer eutrafente soorten als Grote egelskop, Riet, Gele lis en Grote wederik. In kleinere
hoeveelheden is Drijvend fonteinkruid en Duizendknoopfonteinkruid aanwezig. Iets hoger op de
oever groeit over de hele lengte Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw en komt lokaal in
geringe aantallen Bruine snavelbies, Blauwe zegge, Dwergzegge en Stekelbrem voor.

Conclusie
Op de lage oever is de vegetatie te karakteriseren als een zwak ontwikkelde vorm van de
Associatie van Veelstengelige waterbies. Op de hoge oever is sprake een smalle zone met de
Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies. Het effect van het plaggen is gedeeltelijk positief
door het massaal opkomen van Moerashertshooi, Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw. Ook
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het vestigen van Knolrus, Waterveenmos en Bruine snavelbies aan de venranden bevestigen het
positieve effect van het plaggen. De bedekking van Pitrus en Pijpenstrootje op de oevers van het
ven is sterk verminderd maar zijn nog steeds Vrij hoog. Vermoedelijk hangt dit samen met de
werkzaamheden in 1992.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 5
Vegetatie: •S

Zwartwater 1
Stichting de Marke

Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:

Limburg
Venray

Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Zwartwater
56526
40 ha.

Ecosysteemsubtype:

Droge en natte heide

Maatregel:

Inrichten voor begrazing

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2001

Geb/edsomschrj ving - nu/situatie
Het terrein Zwartwater is aan de westzijde omgeven door bos en aan de oostzijde door
landbouwgronden. In het heideterrein komen delen voor met Pijpenstrootje-bedekking van meer
dan 80%. Verspreid over het terrein is groepsgewijs opslag van bomen aanwezig. Het heideterrein
is van oorsprong onderdeel van de grote heidegebieden in de Peel. Vroeger werd de heide in
stand gehouden door (schapen-)begrazing en het periodiek branden van de hei. Door verdroging
in de laatste decennia bestaat het terrein voor het grootste deel uit droge tot licht vochtige heide
met vrij grote aantallen Struikhei. Deze droge heide is inmiddels zwaar vergrast met
Pijpenstrootje. Slechts her en der komen enkele exemplaren van Zomereik, Grove den, Ruwe berk
en Sporkehout voor. Daarnaast bevat het terrein enkele nattere delen met vrij grote aantallen
Gewone dophei. In 2001 is het
terrein geschikt gemaakt voor
(sch apen - )beg razi ng.
Vegetatie
Vijf jaar na het inzetten van (druk)
begrazing is in het terrein een
vegetatiebeschrijving gemaakt. Uit
deze

opnamen

blijkt

dat

Pijpenstrootje nog altijd dominant
aanwezig is (> 80%). Het terrein is
opener

geworden

door

de

begrazing, maar er is nog altijd een
vrij dikke laag humus aanwezig.
Er zijn twee kwaliteitsindicatoren
waargenomen, te weten Struikhei
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en Gewone dophei. Het betreft voornamelijk oude planten, nauwelijks jonge. Veel oudere planten
zijn inmiddels dood, als gevolg van de begrazing. Doelsoorten zijn in het terrein niet
aangetroffen. In vegetatiekundige termen is sprake van een rompgemeenschap van de natte
heiden.

Conclusie
De (druk) begrazing heeft vooralsnog geen positief effect gehad op de ontwikkeling van
heidevegetatie bij het Zwartwater. De dominantie van Pijpenstrootje is niet afgenomen. De
aanwezige heideplanten zijn voornamelijk oud en in veel gevallen dood als gevolg van de
begrazing. Jonge heideplanten zijn nauwelijks aanwezig. De aanwezige dikke, zure humuslaag én
de lage grondwaterstand maken dat het onzeker is of de situatie positief zal veranderen. Mogelijk
zijn andere maatregelen nodig om de effecten van verdroging en daardoor ontstane vermesting
te bestrijden. Geadviseerd wordt om runderen bij te scharen. Begrazing van runderen in sterk
vergraste heiden heeft elders gezorgd voor versnelde opening van de grasmat waardoor
heideachtigen in hoge bedekkingen konden terugkeren.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 0
Vegetatie: X

Zwartwater II
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Stichting de Marke
Umburg
Venray
Zwartwater

Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2003

56526
40 ha.

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Het terrein Zwartwater is aan de westzijde omgeven door bos en aan de oostzijde door
landbouwgronden. In het heideterrein komen delen voor met Pijpenstrootje-bedekking van meer
dan 80%. Verspreid over het terrein is groepsgewijs opslag van bomen aanwezig. Het heideterrein
is van oorsprong een onderdeel van de grote heidegebieden in de Peel. Vroeger werd de heide in
stand gehouden door (schapen-)begrazing en het periodiek branden van de hei. Door verdroging
in de laatste decennia bestaat het terrein voor het grootste deel uit droge tot licht vochtige heide
met vrij grote aantallen Struikhei. Deze droge heide is inmiddels zwaar vergrast met Pijpenstrootje. Slechts her en der komen enkele exemplaren van Zomereik, Grove den, Ruwe berk en
Sporkehout voor. Daarnaast bevat het terrein enkele nattere delen met vrij grote aantallen
Gewone dophei.

Vegetatie
Twee jaar na het uitvoeren van de plagwerkzaamheden is een vegetatiebeschrijving gemaakt. De
totale bedekking bedroeg op dat moment minder dan 1%. De vvv-indicatoren zijn gereduceerd. Er
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is echter wel veelvuldig Schapenzuring waargenomen, wat duidt op een combinatie van zure
omstandigheden en een relatief hoge stikstofrijkdom van de bodem. De waterstand in het gebied
is zeer laag. Er zijn twee kwaliteitsindicatoren voor natte heide aangetroffen, te weten Struikhei
en Gewone dophei. Deze zijn in slechts beperkte aantallen gekiemd. Ook zijn er twee doelsoorten
van natte heide waargenomen namelijk Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw. Deze zijn
eveneens in kleine aantallen aanwezig. Vanwege de lage bedekking kan nauwelijks een
vegetatiekundige typering worden gegeven; de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies is
zeer gebrekkig tot ontwikkeling gekomen.
Conclusie
De bedekking na twee jaar is vrij laag (< 1%). Er staat veel Schapenzuring, wat duidt op een
combinatie van zure omstandigheden en een relatief hoog stikstofgehalte van de bodem.
Pijpenstrootje, heideachtigen en Bruine snavelbies worden begraasd, waardoor ze niet tot bloei
komen. Plaggen heeft slechts een beperkt effect gehad op het herstel van een goedontwikkelde
heide. Naast de hoge stikstofdepositie is verdroging (zeer lage grondwaterstanden)
verantwoordelijk voor het beperkte herstel.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 2
Vegetatie: s•

Molenven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lldnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Geldrop-Mierlo
Noord-Brabant
Geldrop-Mierio
Molenheide

Ecosysteemsu btype:

Natte heide, ven en venoever

Maatregel:

52700
135 ha.

Bos verwijderen en plaggen;
Geschikt maken voor begrazing;
Verbeteren hydrologische situatie

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2001

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
In de Molenheide en het aanliggende landgoed Reigerslo ligt een aantal vennen. In de Molenheide
gaat het om het Molenven en het Lisven. Het Molenven is door verdroging, eutrofiëring en
verzuring zwaar vergrast met Pijpenstrootje, Knolrus, Moerasstruisgras en in mindere mate Pitrus.
Tevens is het deels verbost. In beduidend lagere bedekkingen komen soorten voor zoals
Draadzegge, Kleine zonnedauw, Klokjesgentiaan, Struikhei, Gewone dophei, Veelstengelige
waterbies en Veenmos. Voor het behoud en herstel van heiden met kenmerkende planten- en
diersoorten rondom het Molenven en het Lisven is in 2001 ruim 2,5 ha bos rond de vennen
verwijderd en is een aantal proefstroken geplagd. Om het complex van heide en vennen is een
schapenraster geplaatst, waarna het terrein gedurende enkele jaren met schapen (in een hoge
bezetting) is begraasd om de vergrassing met Pijpenstrootje terug te dringen. Een sloot die
parallel aan de venlaagte door het bos liep, is geheel gedempt.
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Vegetatie
Drie jaar na het uitvoeren van de maatregelen is een vegetatiebeschrijving gemaakt. In de laagste
delen (het voormalige ven) is vrij veel Knolrus en Waterveenmos teruggekeerd. Ook groeit er veel
Veelstengelige waterbies. In vegetatiekundige termen is sprake van een rompgemeenschap van
Veelstengelige waterbies en Veenmos van de Oeverkruid-klasse/Klasse der hoogveenslenken.
Draadzegge, waarvan een laatste groeiplaats werd gespaard, breidt zich langzaam uit over het
geplagde deel. In geringe aantallen is Gewone dophei verschenen en op de iets hogere plekken
staat veel Struikhei. Vooral op de noordoever van het ven zijn over een brede zone Bruine
snavelbies en Kleine zonnedauw teruggekeerd. Op enkele plekken kiemen hier ook
Klokjesgentianen, Moeraswolfsklauw en Ronde zonnedauw. Vanwege de verbrokkelde
verspreiding van deze soorten is de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies matig tot
ontwikkeling gekomen.
Conclusie
De laagte met ven is Vrij zuur gebleven. Het plaggen van deze laagte heeft wel geleid tot
uitbreiding van Draadzegge. Herstel van een natte heide heeft in bescheiden mate
plaatsgevonden: diverse soorten van de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies zijn
verschenen. Het inzetten van (schapen)begrazirig direct na plaggen is niet verstandig gebleken.
Heide- en andere bijzondere plantensoorten krijgen weinig kans om uit te groeien en zich te
verspreiden. Evenmin is door schapenbegrazing de dominantie van Pijpenstrootje rond het ven
doorbroken. Het dempen van de sloot heeft onvoldoende bijgedragen aan het terugdringen van
verdroging; vermoedelijk zorgt de hoge verdamping door het omringende bos voor te lage
zomergrondwaterstanden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 6
Vegetatie: ven: .•., noordoever: s..

Rozenven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Ud nummer:
oppervlakte terrein:

Gemeente Roosendaal
Noord-Brabant
Roosendaal en Rucphen
Gemeentebossen; Rozenven
60056-20 (Bosgroep Brabant)
ca. 25 ha.

Ecosysteemsu btype:

Zeer zwak gebufferd ven

Maatregel:

Baggeren

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2002 en voorjaar 2003

Gebiedsomschr/ving - nu/situatie
In de gemeentebossen van Roosendaal ligt het Rozenven. Het ven is een grondwatergevoed
oppervlaktewater met een waardevolle plantengroei op de oevers en in de aangrenzende heide.
De waterhuishouding wordt gekenmerkt door een ondiep gelegen stagnerende laag met
daarboven een dun watervoerend pakket. Het ven is verzuurd en geëutrofieerd. Vermesting is een
gevolg van de vroegere instroming van landbouwwater en van intensief recreatief gebruik. Het
ven is dichtgeslibd met verrijkt materiaal. In 2002 / 2003 is het ven uitgebaggerd.

24

EGM Beleidsmoriitoring 2004
Vegetatie
Ongeveer 1 ,5 jaar na het uitbaggeren van het ven zijn twee vegetatiebeschrijvingen gemaakt: een
van de geschoonde oeverzone en een van de 5 jaar eerder geplagde venrand. De vvvindicatorsoorten Knolrus, Pijpenstrootje en Riet komen nog altijd in redelijke aantallen voor (elk
tot 25% bedekking). Daarnaast zijn, Beenbreek, Vlottende bles, Egelboterbloem, Kleine
zonnedauw, Duizendknoopfonteinkruid, Klokjesgentiaan, Klein glidkruid, Witte- en Bruine
snavelbies, Drijvende waterweegbree, Gewone dophei, Wateraardbei en Moerashertshooi
aangetroffen. In vegetatiekundige termen is sprake van het herstel van een goedontwikkelde
Associatie van Vlottende bles.
Conclusie
Knolrus, Pijpenstrootje en Riet komen ook na het baggeren nog altijd in redelijke aantallen voor
in en op de oever van het ven, maar niet in zulke bedekkingen dat gesproken kan worden van
blijvende verzuring en vermesting. Door de maatregelen is een goede standplaats ontstaan voor
een goed ontwikkelde Associatie van Vlottende bies.
Het herstel van de natte heide blijft vooralsnog wat achter bij de verwachtingen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 10
Vegetatie: ven: •.., heide:

...

Bu ntven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Deurne
Noord-Brabant
Deurne
Het Zandbosch

Ecosysteemsubtype:

Vochtige / natte heide en venoever

Maatregel:

Bos verwijderen en plaggen

52100

7,6 ha.

Hydrologische maatregelen
Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2002

Gebiedsomschrjving - nulsituatie
Het Buntven is een groot ven van ca. 7 ha, dat ligt in het heideontginningsbos "het Zandbosch"
(gemeente Deurne). Ten zuidwesten van het ven ligt een landbouwgebied. Het ven is onderdeel
van een moerassige laagte binnen een gebied van dekzandruggen. Het is een ongebufferd zuur
en voedselarm ven. De vegetatie in en om het ven wordt gedomineerd door Pijpenstrootje en
Veldrus en in mindere mate door Knolrus en Pitrus. Daarnaast komen Veelstengelige waterbies en
Snavelzegge met hoge aantallen voor, wat duidt op zeer zwakke buffering door toestroming van
lokaal grondwater. Ook Gewone dophei, Struikhei, Veenpluis, Kleine zonnedauw en Bruine
snavelbies komen in redelijke aantallen in het terrein voor. De oever van het ven vormt een
belangrijk leefgebied voor de levendbarende hagedis.
Rondom het ven is in 2002 30 meter bos verwijderd waarna deze zone geheel geplagd is.
Daarnaast is tussen de oorspronkelijke bosrand en de venoever pleksgewijs (1/4 van de omtrek
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van het ven) geplagd. De sloot die het ven en een "bovenstroomse" laagte ontwaterde is geheel
gedempt.
Vegetatie
Drie jaar na uitvoering van de maatregelen is een vegetatiebeschrijving gemaakt. In de geplagde
laagtes zijn Pijpenstrootje, Waterveenmos en Knolrus dominant tot ontwikkeling gekomen.
Vegetatiekundig kan deze begroeiing worden beschreven als een rompgemeenschap van Knolrus
en Veenmos van de Oeverkruid-klasse/Klasse der hoogveenslenken. Er zijn vier
kwaliteitsindicatoren waargenomen van vochtige tot natte heide, namelijk Struikhei, Gewone
dophei, Veenpluis en Veldrus. Aan de noordzijde van het ven is de oever zeer smal. De zone met
natte heide gaat snel over in drogere heide. Desondanks hebben zich op deze kleine oppervlakte
drie doelsoorten voor vochtige en natte heide gevestigd: Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies en
Witte snavelbies. Deze soorten zijn kenmerkend voor de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavel bie s.
Conclusie
Het ven is (matig) zuur en niet tot zeer zwak gebufferd. Het wordt gekenmerkt door
ondergedoken Waterveenmos en Knolrus. De vermesting, die zich uitte in het massale voorkomen
van Pitrus, is sterk teruggedrongen. Het massale voorkomen van Knolrus geeft aan dat toch nog
stikstofrijke omstandigheden heersen. Mogelijk gaat het om nalevering van stikstof uit de bodem.
De uitgevoerde maatregelen hebben geleid tot herstel van een pionierstadium van de natte heide,
wat als positief wordt beoordeeld.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 3
Vegetatie: ven: ••, heide noordoever: .s.

De Vlasroot
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Veldhoven
Noord-Brabant
Veldhoven
Gemeentebossen Veldhoven

Ecosysteemsu btype:

Natte heide en ven

Maatregel:

Plaggen en bos verwijderen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2002

56475
51,5 ha.

Gebiedsornsc/irjving - nu/situatie
In de Vlasroot zijn twee vennen gelegen; de Croote Vlasroot en de Kleine Vlasroot. De Kleine
Vlasroot is een klein vennetje van het komventype met een diepe veenbodem. Dit ven is zwak
gebufferd. De begroeiing aan de rand van het ven wordt gedomineerd door Pijpenstrootje.
Daarnaast is er veel Veelstengelige waterbies en Gewone waternavel aanwezig. In iets mindere
bedekking komen soorten zoals Snavelzegge, Veenpluis, Veldrus, Pitrus en Wateraardbei voor.
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De Groote Vlasroot is van oorsprong zeer zwak gebufferd. In het verleden is Oeverkruid
aangetroffen. V66r de uitvoering van de maatregelen werd de vegetatie rond het ven gekenmerkt
door Pijpenstrootje, welke hier zeer dominant aanwezig was. In drogere tot vochtige / natte delen
kwamen Struikhei en Gewone dophei eveneens in grote aantallen voor. Her en der verspreid in het
terrein waren nog soorten als Veelstengetige waterbies, Veenpluis en Bruine snavelbies in
redelijke aantallen aanwezig.
Rondom beide vennen is, gemeten van de hoogwaterlijn van het ven, ca. 30 meter bos gekapt.
Tevens is een landbouwsloot die dwars door het gebied tussen de vennen doorliep overkluist.
Vegetatie
Zowel bij de Kleine Vlasroot als bij de Groote Vlasroot is twee jaar na plaggen en bos verwijderen
een vegetatiebeschrijving gemaakt.
Kleine Vlasroot
De totale bedekking bedroeg 20 tot 25%. De vvv-indicatorsoorten zijn aanzienlijk
teruggedrongen. Het vroegere voedselrijke karakter is echter nog enigszins herkenbaar aan een
aantal eutrafente soorten zoals Pijpenstrootje (5 - 10%) en Knolrus (< 5%).
Op de venoever zijn drie kwaliteitsindicatorsoorten gevonden van zeer zwak gebufferde
omstandigheden. Het gaat hier om Moerashertshooi, Snavelzegge en Veelstengelige waterbies.
Daarnaast zijn drie soorten van natte heide (voedselarme omstandigheden) aangetroffen, te
weten Gewone dophei, Veenpluis en Struikhei. In totaal zijn vijf doelsoorten aangetroffen. Dit zijn
Moerashertshooi, Moeraswolfsklauw, Wateraardbei, Bruine snavelbies en Snavelzegge.
Het lijkt erop dat zich in het ven een Associatie van Veelstengelige waterbies zal ontwikkelen,
echter zonder de zeer zeldzame kensoort Moerassmele. Op de hogere oever heeft zich al een
Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies ontwikkeld, die op termijn zal overgaan in natte
heide.

Grote Vlasroot
De totale bedekking bedroeg op het moment van de opname 26-50%. De vergrassing is door het
plaggen geminimaliseerd. Pijpenstrootje en Knolrus komen beide nog in geringe hoeveelheden
voor (elk < Er zijn acht kwaliteitsindicatoren aangetroffen van voedselarme, natte
omstandigheden: Struikhei, Dwergzegge, Gewone dophel, Veenpluis, Wilde gagel, Waterveenmos,
Geoord veenmos en Veelstengelige waterbies. Deze soorten zijn kenmerkend voor natte tot zeer
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natte, matig zure tot zure, voedselarme omstandigheden. Bij de herstelwerkzaamheden zijn de
oude Gageistruwelen gespaard. Gagel verjongt zich: er zijn veel jonge individuen gevonden. Dit
geeft aan dat 's winters gedurende een lange periode hoge grondwaterstanden voorkomen,
waardoor de zaden van deze soort zich kunnen verspreiden. Het dempen van de sloot heeft
hiertoe bijgedragen en zorgt er tevens voor dat weer lokaal grondwater zijdelings kan afstromen.
Tevens zijn doelsoorten waargenomen, behorende tot de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies (Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Witte snavelbies, Bruine
snavelbies en Gewone waternavel) die voorkomen samen met Waterveenmos en Geoord veenmos.
In de toekomst zal hieruit waarschijnlijk een veenmosrijke natte heide ontstaan.
In het ven zijn geen kenmerkende soorten van de Oeverkruid-klasse gevonden; alleen soorten die
kenmerkend zijn voor zuur en stikstofrijk oppervlaktewater.
Conclusie

De effecten van plaggen en kappen bij de Kleine Vlasroot zijn positief. Er is een Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies ontwikkeld en in het ven komt een Associatie van Veelstengelige
waterbies tot ontwikkeling. Ook het plaggen in de omgeving van de Grote Vlasroot heeft een
positief effect gehad. De vergrassing is hier vrijwel volledig teruggedrongen en er zal zich
vermoedelijk een veenmosrijke natte heide ontwikkelen met plaatselijk Gagelstruwelen. Vanuit
de naastgelegen maïsakker zullen echter voedingsstoffen blijven toestromen naar deze heide. Het
is daarom onzeker of een goedontwikkelde natte heide zich lang zal kunnen handhaven.
Het water van de Vlasroot is nog altijd verzuurd, ondanks het uitvoeren van hydrologische
herstelmaatregelen. Wellicht dat het inlaten van schoon en gebufferd water uit de Supervlasroot
(visvijver) een oplossing kan bieden om de verzuring tegen te gaan.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 8
Vegetatie: Kleine Vlasroot: ..., Grote Vlasroot heide: ..., Grote Vlasroot ven: •

Langven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Best
Noord-Brabant
Best
Nieuwe heide
51400
300 ha.

Ecosysteemsu btype:

Droge en natte heide

Maatregel:

Inrichten voor begrazing

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 2002

Gebiedsomsc/irjving - nulsituatie

Het Langven maakt deel uit van het bosgebied de Nieuwe Heide. Het gebied is een voormalig
heidegebied met stuifzandruggen. Bij het Langven is indertijd ca.1 5 ha heide niet ontgonnen en
bebost. Het gebied is reliëfrijk met stuifduinen en uitgestoven laagtes. De zandruggen zijn
begroeid met een droge heidevegetatie en vliegdennen. In de laagtes liggen enkele vennetjes met
op de oeverzone een vegetatie van natte heide (Gewone dophei, Kleine zonnedauw en
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Klokjesgentiaan). Van de heide zijn reeds enkele delen geplagd. Hier hebben de struik- en
dopheiden zich goed hersteld. De opslag van bomen wordt regelmatig verwijderd.
Soorten als Pijpenstrootje, Bruine snavelbies, Gewone dophei en Veelstengelige waterbies komen
in het terrein in zeer grote aantallen voor. Ook Struikhei, Knolrus, Pitrus en Kleine zonnedauw
komen voor, zij het in mindere mate (Struikhei is redelijk grote aantallen).
Vanwege het herstel van de heide op de eerder geplagde delen is aanvullend begrazingsbeheer
kansrijk om in de heiden, die nog in meer of mindere mate zijn vergrast, de vergrassing terug te
dringen om zo soortenrijke heiden te herstellen. De natte heiden zijn groot genoeg om te
voorkomen dat deze kwetsbare vegetaties in droge perioden vertrapt worden.

Vegetatie
Twee jaar nadat in het gebied begrazing is ingezet is de vegetatie beschreven. De eerste opname
betreft het ven en de venoever van het langven. De tweede betreft de droge heide.
Ven en venoever Langven
In het ven en op de oevers zijn Waterveenmos (80%), Pijpenstrootje (26-509>ó)), Pitrus (15%) en
Knolrus (25%), in hoge tot vrij hoge bedekkingen aanwezig. Voorts komt Vee Istengelige waterbies
abundant voor. Dit duidt op zure en vermeste omstandigheden. Vegetatiekundig is de begroeiing
hoofdzakelijk toe te delen aan de rompgemeenschap van Veelstengelige waterbies en Veenmos
van de Oeverkruid-klasse/Klasse der hoogveenslenken. De waterstand in het ven is laag: alleen
in het laagste deel van het ven staat ongeveer 10 cm water. Mogelijk is het ven en zijn omgeving
verdroogd, waardoor onvoldoende (zeer) zwak gebufferd grondwater vanuit de omringende
ruggen naar het ven kan stromen. Vier kwaliteitsindicatoren voor licht vochtige tot natte, zure en
voedselarme omstandigheden zijn aangetroffen, namelijk Gewone dophei, Struikhei, Veenpluis en
Waterveenmos. Ook zijn er drie doelsoorten voor vochtige en natte heide waargenomen, namelijk
Kleine zonnedauw, Witte snavelbies en Bruine snavelbies; plaatselijk komt de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies tot ontwikkeling.
Droge heide
Twee jaar na het begin van de begrazing zijn weinig vvv-indicatorsoorten aanwezig: de
bedekking met grassen is zeer gering. Wel is er veel humus en zeer veel mos aanwezig
(bedekking moslaag 90%). Er zijn twee kwaliteitsindicatoren voor voedselarme, zure en droge tot
licht vochtige omstandigheden aangetroffen, namelijk Gewone dophei en Struikhel. Er zijn geen
doelsoorten waargenomen. Een groot deel van de Struikheide takelt af als gevolg van de
begrazing.

Conclusie
Rond het ven zorgt de begrazing niet voor een reductie van vvv-indicatoren. Deze soorten komen
nog steeds in hoge tot matig hoge bedekking voor. Begrazing van de nattere delen om de
effecten van verdroging, verzuring en vermesting terug te dringen heeft nog geen positief effect
gehad. Op de heide zorgt begrazing voor aftakeling van de oude Struikheideplanten. Omdat
onder deze afgetakelde planten een dikke laag organisch materiaal ligt met een hoge
mosbedekking, kunnen geen jonge planten kiemen, ondanks dat veel meer licht op de bodem
kan doordringen. Wellicht kan koeienbegrazing zorgen voor open plekken op de bodem waardoor
zowel op droge als natte delen soorten kunnen kiemen. Koeien zorgen met hun grotere hoeven
en hoger gewicht namelijk in tegenstelling tot schapen wél voor open plekken op de bodem.
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Voor beide terreintypen kan worden geconcludeerd dat de begrazing nog niet het gewenste
resultaat heeft opgeleverd.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 3
Vegetatie: Ven en oever Langven: X, Droge heide: X

Het Kruisven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Het Boskruis B.V.
Noord-Brabant
Nederweert
Landgoed 't Kruis

Ecosysteemsu btype:

Ven

Maatregel:

Verbeteren hydrologische situatie

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2003

51600
134,3 ha.

Gebiedsomschryving - nu/situatie
Landgoed 't Kruis ligt aan de Noordervaart in het dal van de Neerpeelbeek. Het is onderdeel van
een groep van natuurterreinen die samen de Peelrestanten heten. Op het landgoed ligt het
Kruisven, een 2 ha. groot ven, omgeven door elzen-, wilgen- en berkenbroekbos en veenmoeras.
Het water wordt hier op peil gehouden door inlaat van water uit de Noordervaart, dat via een
tweetal vijvers wordt voorgezuiverd. Het Kruisven is een zeer voedselrijk ven doordat het water
uit de Noordervaart ondanks de voorzuivering zeer voedselrijk is en omdat er tevens nog een
landbouwsloot, de Kruislossing, in het ven uitmondt.
In het voorjaar van 2003 zijn een aantal hydrologische maatregelen genomen. De doorvoer van
water uit de Noordervaart en de Kruislossing is beëindigd en wordt om het ven en broekbossen
heen geleidt. Hierdoor komt er geen eutroof water meer in het ven en wordt tevens voorkomen
dat de waterstanden in de zomer te diep wegzakken. Op aanraden van het deskundigenteam is
het ven niet gebaggerd om eerst het effect van de hydrologische ingreep af te wachten.

Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de maatregel is een vegetatiebeschrijving gemaakt. Uit deze opname
blijkt dat in het water, met uitzondering van witte waterlelie, geen begroeiing aanwezig is. Het
water is bruingroen van humusdeeltjes en zwevende alg. Het ven is zeer ondiep; er bevindt zich
een dikke baggerlaag op de bodem. Er is veel Bolletjeswier aangetroffen: een soort van zeer
eutrofe (hypertrofe) omstandigheden. Er zijn geen kwaliteitsindicatoren of doelsoorten
aangetroffen. In het ven komt karper in hoge aantallen voor.

Conclusie
Het uitvoeren van hydrologische maatregelen heeft niet het gewenste effect gehad. De inlaat van
water uit de Noordervaart is gestopt, maar door de aanwezigheid van een dikke sliblaag op de
bodem van het ven, vindt nog altijd interne eutrofiëring plaats. De vele karpers zorgen bovendien
voor opwerveling van het organische bodemmateriaal waardoor de troebelheid van het water

30

EGM Beleidsmonitorina 2004
alleen maar toeneemt. Hoewel deskundigen eerder adviseerden de sliblaag niet te verwijderen,
moet dat alsnog gebeuren (en dienen de karpers allemaal weggevist te worden) om de vermesting
van het ven op te lossen. Pas dan kunnen zich waardevollere plantengemeenschappen van open
wateren ontwikkelen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 0
Vegetatie: X

Het Klein Kroonven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Bladel
Noord-Brabant
Bladel
Landgoed Kroonvensche heide

Ecosysteemsu btype:

Natte heide (venoever)

Maatregel:

Plaggen en verwijderen bos

Maand en jaar van uitvoering:

2000

51525
350 ha.

Gebiedsomschrj/ving - nu/situatie
Op de Kroonvensche heide liggen drie vennen. Van de oorspronkelijke heide rest slechts een
smalle strook rondom deze vennen. Voor het overige deel is de heide bebost. De vennen zijn
ontstaan in uitgestoven laagtes. Het water in de vennen staat wegens het ontbreken van
slechtdoorlatende lagen in contact met het grondwater. Het hele systeem is van nature zuur tot
zwak gebufferd. Het Klein Kroonven bestaat uit een hoogveenkern en kent geen open water.
Om de vergrassing en bebossing tegen te gaan zijn rond het Klein Kroonven maatregelen
uitgevoerd. Het gaat om plaggen en het verwijderen van bos.
Vegetatie
Vijf jaar na het uitvoeren van de maatregelen is een vegetatiebeschrijving gemaakt: plaatselijk, op
de laagste plekken, is een veenmosrijke natte heide hersteld. In het grootste deel is echter
Pijpenstrootje met hoge tot zeer hoge bedekking (51 -8096) teruggekeerd. In het terrein zijn op de
laagste plekken 9 kwaliteitsindicatoren aangetroffen welke duiden op natte, zure en voedselarme
tot matig voedselrijke omstandigheden (Struikhei, Gewone dophei, Veenpluis, Veldrus,
Wateraardbei, Kussentjesveenmos, Waterveenmos, Geoord veenmos en Week veenmos). De
aanwezige Veldrus duidt op oppervlakkige toestroming van lokaal grondwater; Wateraardbei
indiceert matig voedselrijke omstandigheden die waarschijnlijk ontstaan door toestroming van
zwak gebufferd grondwater. In totaal zijn vijf doelsoorten voor vochtige en natte heide
waargenomen, te weten Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Wateraardbei, Bruine snavelbies
en Weekveenmos.
Conclusie
De maatregelen hebben gedeeltelijk een positief effect gehad. Plaatselijk is Pijpenstrootje massaal
teruggekeerd, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door lokale ontwatering via een sloot en
(zij)greppels. Om vergrassing met Pijpenstrootje te voorkomen en te bestrijden is het
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noodzakelijk deze sloten en greppels te dempen opdat langdurig hogere grondwaterstanden
worden gehandhaafd en de amplitude van het grondwater verminderd. Door de ontwatering is er
in het terrein ook veel boomopslag (Grove den, Berk en Grauwe wilg) aanwezig. De genoemde
vernattingsmaatregelen in combinatie met het verwijderen van deze opslag en vervolgens
plaggen zullen zorgen voor een vollediger heideherstel.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 6
Vegetatie: •••

Het Kroonven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Bladel
Noord-Brabant
Bladel
Landgoed Kroonvensche heide
51525
350 ha.

Ecosysteemsu btype:

Zeer zwak gebufferd ven

Maatregel:

Plaggen en baggeren

Maand en jaar van uitvoering

2000

Gebiedsomsc/ir(jving - nu/situatie

Op de Kroonvensche heide liggen drie vennen. Van de oorspronkelijke heide rest slechts een
smalle strook rondom de vennen. Voor het overige deel is de heide bebost. De vennen zijn
ontstaan in uitgestoven laagtes. Het water in de vennen staat door het ontbreken van
ondoorlatende lagen in contact met het grondwater. Het hele systeem is van nature zuur tot zeer
zwak gebufferd. Het Kroonven valt jaarlijks aan het eind van de zomer droog.
Om de vergrassing en bebossing tegen te gaan is de omgeving van het Kroonven met zijn oevers
geplagd; het ven zelf is uitgebaggerd.
Vegetatie

Vijf jaar na het uitvoeren van de maatregelen is een vegetatiebeschrijving gemaakt. De totale
bedekking is vijf jaar na plaggen en baggeren zeer laag (ongeveer 5%). De bedekking van vvvindicatoren is gering. In totaal zijn twee kwaliteitsindicatorsoorten aangetroffen voor zeer zwak
gebufferde wateren (Moerashertshooi en Veelstengelige waterbies). Deze komen voornamelijk
voor op het laagste (en natste) deel van de oever. Hierdoor lijkt het dat het peil van het ven ten
opzichte van historische standen met ca. 50 cm is gedaald. Door de daling van de
grondwaterstanden is de duur waarmee jong en zeer zwak gebufferd grondwater naar de
venoevers kan stromen aanzienlijk verkort waardoor verzuring van de bodem en
oppervlaktewater is opgetreden. Er zijn twee doelsoorten gevonden: Moerashertshooi en Kleine
zonnedauw. Vegetatiekundig is er sprake van een zwak ontwikkelde Associatie van
Moerashertshooi. Waterlobelia en Oeverkruid zijn soorten die in principe in dit terrein thuishoren,
en hier vroeger voorkwamen. Deze zijn bij de opname echter niet aangetroffen. Mogelijk zijn de
milieuomstandigheden ongunstig voor deze soorten, zijn door verdroging hun zaden verdwenen
of zijn de laatste zaden verwijderd door het plaggen.
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Conclusie:
Plaggen en baggeren hebben niet het gewenste resultaat geleverd. Na vijf jaar is de totale
bedekking slechts 5%, beduidend minder dan verwacht mag worden. Door de maatregelen zijn
alle vvv-indicatoren grotendeels verdwenen. Er heeft zich echter nauwelijks een vegetatie
ontwikkeld. Vooralsnog is onduidelijk wat de oorzaken zijn van deze atypische ontwikkeling.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 2
Vegetatie:

••

Het Kroonven (heide)
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Bladel
Noord-Brabant
Bladel
Landgoed Kroonvensche heide

Ecosysteemsu btype:

Natte en droge heide

Maatregel:

Plaggen en verwijderen bos

Maand en jaar van uitvoering

2000

51525
350 ha.

Gebiedsomsc/irj/ ving - nu/situatie
Op de Kroonvensche heide liggen drie vennen. De heide rond de vennen is grotendeels vergrast
met Pijpenstrootje en Bochtige smele als gevolg van eutrofiëring door stikstofdepositie. Om deze
gevolgen ongedaan te maken zijn in het jaar 2000 plagwerkzaamheden uitgevoerd en is bos
verwijderd.
Vegetatie
De onderzochte heide ligt dicht bij het Kroonven. Vijf jaar na het uitvoeren van de maatregelen is
de vegetatie beschreven. De totale bedekking bedraagt 80%. De vergrassing met Pijpenstrootje
en Bochtige smele is sterk teruggedrongen. Er heeft fraai herstel van soortenarme droge heide en
vochtige tot natte heide plaatsgevonden. Drie kwaliteitsindicatoren van voedselarme, zure en
droge tot natte omstandigheden zijn gevonden: Struikhei, Gewone dophei en Geoord veenmos.
Daarnaast zijn drie doelsoorten kenmerkend voor pionierstadia van natte heide aangetroffen:
Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw en Bruine snavelbies. De gevonden soorten zijn
kenmerkend voor de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies.
Conclusie
De maatregelen hebben geleid tot verschraling van het gebied, zoals wordt aangegeven door de
sterke afname van Pijpenstrootje en Bochtige smele. Ook is een flink aantal kwaliteitsindicatoren
en doelsoorten verschenen. Daarom wordt geconcludeerd dat de uitgevoerde maatregelen een
positief effect hebben gehad.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 3
Vegetatie:

•••
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Het Huisven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Bergeijk
Noord-Brabant
Bergeijk
Einderheide
51325
200 ha

Ecosysteemsu btype:

Venoeve r

Maatregel:

Plaggen en bos verwijderen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2003

Gebiedsomschrjjving - nu/situatie
Het Huisven ligt oorspronkelijk in een drassige laagte temidden van stuifzandruggen en omgeven
door drogere heide. De dominantie van Pijpenstrootje duidt mogelijk op verdroging van het ven.
Samen met Mannagras en Pitrus indiceert deze soort tevens eutrofiering.
Voor uitvoering van de maatregelen was in het ven in grote aantallen Watermunt aanwezig.
Daarnaast waren in en rond het ven soorten als Kalmoes, Moeraswalstro, Borstelbies, Mattenbies
en Kleine lisdodde aanwezig.
In het verleden kwamen ook Gewone waterlelie en andere waterplanten veelvuldig in het Huisven
voor. De achteruitgang en/of het verdwijnen van deze soorten wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door het langdurig droogvallen van het ven. Het ven is dan ook onderhevig aan verdroging.
Om de eutrofiëring tegen te gaan is in 2003 rond het ven geplagd en is de oprukkende
bosvegetatie teruggezet. Om verdroging tegen te gaan is het versneld wegzijgen van het
venwater via een gegraven waterput verminderd door deze af te dichten met een leemlaag en is
de oprukkende bosvegetatie verwijderd om zo de verdamping (en daarmee het sneller dalen van
de grondwaterstand) te verminderen. Het beperken van de snelle daling van de grondwaterstand
draagt tevens bij aan herstel dan wel vergroting van de toestroming van zwak gebufferd
grondwater. Zo kan in principe verzuring van het ven worden verminderd.
Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de maatregelen is een opname gemaakt, waaruit blijkt dat de totale
bedekking van vvv-indicatoren vrij laag is. De teruggekeerde soorten (Knolrus en Waterveenmos)
duiden echter op zure omstandigheden. Er zijn drie kwaliteitsindicatoren voor zure tot zwak
gebufferde en natte omstandigheden aangetroffen: Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies en
Veenpluis. In vegetatiekundig opzicht is sprake van een rompgemeenschap van Veelstengelige
waterbies en Veenmos van de Oeverkruid-klasse/Klasse der hoogveenslenken. Dit geeft aan dat
nog steeds zure omstandigheden, en geen (zeer) zwak gebufferde, heersen. Er zijn drie
doelsoorten van vennen waargenomen, te weten Moerashertshooi, Kleine zonnedauw en
Draadrus.
Conclusie
De maatregelen hebben niet het gewenste effect opgeleverd. De eutrofiëring is weliswaar zeer
aanzienlijk teruggedrongen, maar het ven is verzuurd gebleven. Deze verzuring hangt samen met
verdroging: in de nabijheid bevindt zich een visvijver met lage peilen. Deze draineert het ven
waardoor er geen kwel van (zeer) zwak gebufferd water meer optreedt. Kwel is hier zelfs
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omgeslagen naar inzijging waardoor het ven is verdroogd en verzuurd. Het verdient aanbeveling
om na te gaan of de peilen van de visvijver aanzienlijk verhoogd kunnen worden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 2
Vegetatie:

••

Vrachelse heide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Brabant Water
Noord-Brabant
Oosterhout
Vrachelse heide
51670
56,5 ha.

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Voorjaar 2003

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
De Vrachelse heide ligt in een bosgebied met enkele verspreide heideterreintjes en stuifzandjes.
Door verzuring en vermesting zijn de heideterreintjes vergrast: deels met Pijpenstrootje en deels
met Bochtige smele. Door hun kleine oppervlakte in combinatie met de omringing door bos zijn
ze extra kwetsbaar voor vermesting en verzuring: een extra invang van zure en stikstofdepositie,
alsmede veel blad- en naaidval. Daardoor treedt versnelde accumulatie van organische stof op.
Vegetatie
Twee jaar na het plaggen zijn
twee vegetatiebeschrijvingen gemaakt; één van de droge heide op
een voormalig stuifzand en één
van de droge heide op dekzand.
Na plaggen zijn in de droge heide
op het voormalige stuifzand heel
weinig Pijpenstrootje en Bochtige
smele teruggekeerd. Er zijn twee
kwaliteitsindicatoren aangetroffen
van droge, voedselarme en zure
omstandigheden: Buntgras en
Zandzegge.
In de droge heide op dekzand
zijn na het plaggen Bochtige smele en Pijpenstrootje met een relatief hoge bedekking
teruggekeerd (elk 10%). Er zijn drie kwaliteitsindicatoren gevonden voor droge, voedselarme en
zure omstandigheden: Buntgras, Zandzegge en Struikhei. Op een iets basenrijkere strook langs
een half verhard pad is Dwergviltkruid aangetroffen. Dit is een doelsoort voor droge heide.
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Ei

Conclusie
Plaggen heeft gezorgd voor de afvoer van de overmaat aan voedingsstoffen. De
vermestingsindicatoren Pijpenstrootje en Bochtige smele zijn slechts in geringe aantallen
teruggekeerd. Het verschijnen Buntgras, Zandzegge en Struikhei geeft aan dat opnieuw
voedselarme omstandigheden zijn gecreëerd. Het is echter de vraag of deze positieve effecten
duurzaam zullen zijn. Op beide locaties zijn namelijk (te) veel bomen blijven staan. Daardoor
treedt er al weer strooiselaccumulatie op en vindt opslag van jong bos plaats. Geadviseerd wordt
daarom de meeste bomen te verwijderen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten
Vegetatie:

•S
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Midden Nederland
Infiltratiegebied en Rozenwaterveld
Eigenaar / gemachtigd beheerder
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Noord-Holland
Amsterdam
Amsterdamse Waterleidingduinen

Ecosysteemsu btype:

Droge duinen

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2002

10911

3387 ha.

Ceb/edsomschrjving - nu/situatie

In de Amsterdamse Waterleidingduinen werden in 2002 in delen van het Infiltratiegebied en
Rozenwaterveld sterk vergraste droge duinen geplagd tot aan de kale, kalkhoudende zandbodem.
Mark van Til van Gemeentewaterleidingen Amsterdam legde in 2002 in diverse proefvlakken de
situatie vôôr plaggen vast en in 2004 de situatie na twee groeiseizoenen. Véôr het plaggen was
een hoogproductieve vegetatie van voedselrijke milieus aanwezig die werd gedomineerd door
Duinriet en Heideklauwtjesmos. Plaatselijk kwamen Duinroosje, Hondsdraf, Kweek spec.
Zandzegge. Groot laddermos en Gewoon dikkopmos abundant voor.
Vegetatie

Twee jaar na plaggen heeft zich een ijle
pionierbegroeiing ontwikkeld; het grootste
deel van de proefvlakken bestond echter uit
kaal zand. Alle hoogproductieve soorten
van voedselrijke omstandigheden zijn
gedecimeerd dan wel sterk in bedekking
verminderd. Er hebben zich diverse meer
en minder algemene soorten van goed
ontwikkelde duingraslanden gevestigd, zij
het vooralsnog in lage bedekkingen. Het
gaat om onder andere Welriekende
salomonszegel, Mannetjesereprijs,
Duinviooltje,

Gewone

rolklaver,

Zandviooltje, Buntgras, Smal fakkelyras, Valse salie, Zanddoddegras, Echt bitterkruid en
Kandelaartje. In 2005 werden door de Bosgroepen in een proefvlak in het Infiltratiegebied ook
nog Akkerhoornbloem, Glad walstro, Gewone ossentong, Kruipend stalkruid, Gewone
vleugeltjesbloem en Gele morgenster gevonden.
Conclusie

Door het plaggen is de vermeste en verzuurde organische horizont effectief verwijderd. De
bedekking van de vegetatie is nog zeer laag wat duidt op voedselarme omstandigheden. Door
het plaggen is bovendien kalkhoudend tot matig basenrijk zand aan het oppervlak gebracht.
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zoals wordt geïndiceerd door het voorkomen van diverse soorten van basenrijke tot matig
basenrijke omstandigheden. Het verschijnen van de bovengenoemde soorten twee jaar na
plaggen geeft aan dat een eerste herstel is opgetreden van soortenrijke droge duingraslanden van
zwak zure tot basische en matig voedselrijke omstandigheden. Het voorkomen van de rodelijstsoort Gewone vleugeltjesbloem en van de ook in de duinen zeldzame soorten Zandviooltje en
Gewone ossentong geeft aan deze ontwikkelingen extra cachet.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten
Vegetatie: •s

Terra Nova (bij Loenen)
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Waternet (voorheen Waterleidingbedrijf Amsterdam)
Noord-Holland
Wijdemeren
Terra Nova

Ecosysteemsubtype:

Laagveenplassen

Maatregel:

Beheer voedselketen/biomanipulatie

Maand en jaar van uitvoering:

2004

1911

85 ha

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Het laagveenwater Terra Nova wordt gekenmerkt door een zeer gering doorzicht. Er zijn
nauwelijks ondergedoken waterplanten aanwezig; alleen in het zuiden komt begroeiing met
Gedoornd hoornblad voor. Soorten van mesotrofe laagveenplassen zijn schaars. Eind jaren 1970
is het oppervlaktewater overgegaan van helder en matig voedselrijk naar troebel en voedselrijk
als gevolg van in- en externe eutrofiëring. Daarbij verdwenen de gemeenschappen van
Krabbenscheer, kranswieren en fonteinkruiden. Sindsdien ontbreken gemeenschappen van
ondergedoken waterplanten. De visgemeenschap bestaat uit het Brasem-Snoekbaarstype, dat
kenmerkend is voor voedselrijke omstandigheden. Het geringe doorzicht wordt vooral bepaald
door opgewerveld slib en blauwlagen. Slib wervelt op door de wind, maar ook door wroetende
Brasem. Doordat Brasem de bodem loswoelt nemen de effecten van windwerking toe. Brasem en
Blankvoorn beïnvloeden ook de blauwalgenpopulatie. Deze soorten beperken de grootte van de
watervlooienpopulatie, waardoor weinig algen worden gegeten. Door het opwervelen van slib
neemt bovendien het gehalte aan voedingsstoffen in de waterlaag toe en wordt de groei van
blauwalgen gestimuleerd. Door al deze oorzaken, die in een keten samenhangen, is de
hoeveelheid licht die de bodem van de plas bereikt sterk afgenomen. Daardoor krijgen
waterplanten niet de kans om te kiemen en uit te groeien. Vanwege de afwezigheid van
waterplanten waarin roofvissen zich verschuilen, blijft de opwerveling in stand en kunnen
roofvissen de witvispopulatie niet in stand houden. Via abiotische veranderingen (eutrofiëring) is
uiteindelijk een nieuwe toestand ontstaan die zichzelf, via terugkoppelingsmechanismen, in stand
houdt. Deze ongewenste stabiele toestand kan worden doorbroken door de essentiële schakel uit
de keten te verwijderen: de witvis. Dat is nu zinvol omdat de chemische waterkwaliteit van het
oppervlaktewater aanzienlijk is verbeterd; er zijn geen lokale bronnen van vermesting meer en
voorzover water wordt aangevoerd is de kwaliteit daarvan gelijkwaardig aan het gebiedseigen
water.
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In 2004 werd een groot deel van populaties van Brasems en Blankvoorn weggevangen om de
troebelheid van het water te verminderen en de stabiliteit van het systeem te vergroten in de
verwachting dat zich opnieuw uitgestrekte begroeiingen van waterplanten zouden gaan
ontwikkelen. De uitkomsten van dit project, dat door het deskundigenteam Laagveenwateren is
begeleid, werden in 2005 uitgebreid gemonitord door Bureau Waardenburg in opdracht van
Waterleidingbedrijf Amsterdam (Van de Haterd & Bak 2005).
Vegetatie
In totaal werden in de laagveenplas 29 soorten hogere planten en kranswieren aangetroffen,
waaronder 4 soorten kranswieren (Puntdragend glanswier, Breekbaar kransblad, Buigzaam
glanswier en Sterkranswier) en minder algemene waterplanten als Groot nimfkruid (zeer
zeldzaam), Groot blaasjeskruid en de rode-lijstsoorten Krabbenscheer en Stomp fonteinkruid.
Enkele van deze soorten zijn vegetatievormend, waaronder kranswieren, Groot nimfkruid, Stomp
fonteinkruid, Glanzig fonteinkruid, Smalle waterpest en Grof hoornblad. Vaak gaat het om
soortenrijke begroeiingen die door een van deze soorten wordt gedomineerd en waarboven vaak
de bladeren van Gele plomp en/of Witte waterlelie drijven. De verspreiding van deze
waterplantengemeenschappen is gekarteerd en weergegeven in een vegetatiekaart (Van de Haterd
& Bak 2005). Op deze kaart is goed zichtbaar dat vooral aan de westzijde van de plas, waar de
meeste beschutting aanwezig is in de vorm van restanten van zetwallen, uitgestrekte
waterplantbegroeiingen voorkomen. Verder ontbreken (vooralsnog) goedontwikkelde
waterplantenbegroelingen op plaatsen waar het water dieper dan twee meter is.
Conclusie
Van de Haterd & Bak (2005) concluderen dat door biomanipulatie een 85 ha. grote laagveenplas
binnen een jaar weer helder is geworden en dat zich in dit heldere water een gevarieerde
vegetatie heeft ontwikkeld, waarin ook bijzondere soorten met een hoge bedekking worden
gevonden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 2
Vegetatie:...

Hoge Veluwe

-

Oud Reemsterveld

Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Gelderland
Ede / Apeldoorn
Nationaal Park De Hoge Veluwe
10203
5400 ha.

Ecosystee msu btype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 1997

Gebiedsomschr(jving - nulsituatie
Het Oud Reemsterveld bestaat uit een groot aaneengesloten heideterrein dat ernstig vergrast is
met Pijpenstrootje en Bochtige smele als gevolg van stikstofdepositie (eutrofiëring). Het beheer
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bestaat uit plaggen, chopperen en maaien van sterk vergraste delen. Om eutrofiëring teniet te
doen is in het voorjaar van 1997 een deel van het terrein geplagd met als doel herstel van een
goed ontwikkelde droge heide.
Vegetatie
Vijf jaar na uitvoering van het plaggen is een vegetatiebeschrijving gemaakt. De huidige totale
bedekking bedraagt 75%. Er zijn nauwelijks nog vvv-indicatoren aanwezig. Soorten als Bochtige
smele en Pijpenstrootje komen slechts in lage bedekkingen voor. Grijs kronkelsteeltje komt met
een bedekking van 10% voor.
Er zijn drie kwaliteitsindicatoren voor voedselarme, zure, droge tot licht vochtige
omstandigheden waargenomen. Het gaat hierbij om Struikhei, Gewone dophei en Kruipbrem.
Kruipbrem is tevens een doelsoort voor droge heide, die wijst op enige buffering van de bodem
met calcium. Deze soort komt slechts in lage bedekking voor. Opvallend is de hoge bedekking
van korstmossen.
Conclusie
De plagmaatregel heeft een positief effect gehad op de bestrijding van de vergrassing van de
heide. De vvv-indicatoren zijn grotendeels verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor soorten van
droge heide. De opgekomen heide is echter vrij eenvormig. Voor een deel hangt dat samen met
de wijze van plaggen (grootschalig; banen van circa 30 meter breed); anderzijds zou de structuur
versterkt kunnen worden door te begrazen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten
Vegetatie:

•.

Hoge Veluwe

- de Pollen

Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Gelderland
Epe / Apeldoorn
Nationaal Park De Hoge Veluwe

Ecosysteemsubtype:

Stuifzand

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Voorjaar 2002

10203
5400 ha.

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Op de Hoge Veluwe ligt stuifzandgebied de Pollen. In de loop der jaren is het stuifzand
gedeeltelijk "vastgelegd" door het opkomen van planten en bomen. Dit is veroorzaakt door
eutrofiëring. Door het plantendek en de organische horizont van de bodem te verwijderen worden
betere randvoorwaarden gecreëerd voor verstuiving. Door de afwisseling van overstuiving,
uitstuiving en stabilisatie zal een grote variatie in milieus ontstaan. Om dit te bewerkstelligen is in
het voorjaar van 2002 de humeuze toplaag verwijderd en afgevoerd nadat het vegetatiedek was
verwijderd.
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Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de maatregel zijn drie vegetatiebeschrijvingen gemaakt.
Beschrijving 1
De locatie van de eerste beschrijving was geheel kaal, fijn zand. Er zijn geen vvv-indicatoren,
kwaliteitsindicatoren of doelsoorten aangetroffen. Het betreft enkel fijn zand met fijn grind.
Lokaal zijn stobben en boomwortels aanwezig welke ongeveer 30 cm boven het zand uitsteken.
Beschrijving 2
Het gaat hier om een niet geplagde locatie waar Buntgras-begroeiingen voorkomen. Op deze
locatie vindt instuiving van zand plaats. Het is een bijzonder soortenrijke opname (totaal 37
soorten). VVV-indicatoren zijn hier in lage bedekkingen aanwezig. Enkel Bochtige smele en
Gewoon struisgras komen voor (resp. <1 en 5%). In het terrein zijn meerdere kwaliteitsindicatoren
aangetroffen, welke indicatief zijn voor jonge, actieve stuifzanden die niet geëutrofieerd zijn. Het
gaat daarbij vooral om mossen en korstmossen, waarvan in totaal 25 soorten zijn gevonden op
deze locatie. Voorts zijn 7 rode-lijstsoorten waargenomen, waaronder 6 korstmossen (Genaaid
schapengras, Gebogen rendiermos, Open heidestaartje, Slank stapelbekertje, Hamerblaadje,
Ezelspootje en Stuifzandkorrelmos). Genaaid Schapengras is vrijwel uitgestorven en komt alleen
in de best ontwikkelde stuifzanden nog voor. Vegetatiekundig kan de opname worden benoemd
als een voorbeeld van de Associatie van Buntgras en Heidespurrie.

Beschrijving 3
Op locatie 3 zijn, evenals bij locatie 1, vrijwel geen soorten aangetroffen. Het terrein is, twee jaar
na uitvoering van de maatregel, vrijwel geheel kaal. Er zijn slechts enkele pollen Buntgras en
Zandstruisgras aanwezig, welke veel zand vangen. De aanwezige Zandzegge wordt begraasd door
konijnen.
Conclusie
Beide plagplekken zijn twee jaar na het plaggen nog altijd (vrijwel geheel) kaal. Deze plekken zijn
representatief voor het uitgestrekte stuifzandgebeid dat na uitvoering van de maatregelen is
ontstaan. De maatregel heeft het gewenste effect gehad: door verstuiving (overstuiving en
uitstuiving) van de kale zandbodem zijn grote oppervlakten actief stuifzand ontstaan.
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De locatie van opname 2 is representatief voor die delen waar bij uitvoering van de maatregelen
plekken met grazige begroeiingen zijn gehandhaafd. Op deze plekken vindt instuiving plaats van
zand, maar niet in zulke mate dat de vegetatie daardoor geheel bedolven raakt. Dit proces heeft
geleid tot een zeer soortenrijke begroeiing met maar liefst 7 rode-lijstsoorten (6 soorten
korstmossen en het vrijwel uitgestorven Genaaid Schapengras).
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 7 (hoofdzakelijk korstmossen), op plekken waar de
grazige vegetatie niet is verwijderd en uit de omgeving zand instuift.
Vegetatie: s••

Mosterdveen
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Nunspeet
Gelderland
Nunspeet
Mosterdveen

Ecosysteemsubtype:

Natte heide en venranden

10162
160 ha.

Maatregel:

Plaggen (venranden)

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 1997

Gebiedsomschrj/ving - nu/situatie
Het Mosterdveen is een complex van stuifduinen, vochtige heiden, vennen en bossen. Het gebied
is aan eutrofiëring onderhevig, wat vergrassing van de heide tot gevolg heeft. Hierdoor
verdwijnen kenmerkende en zeldzame soorten. Om deze soorten voor het gebied te behouden, is
in 1997 een deel van de natte heide geplagd. Door het afvoeren van de voedingsstoffen wordt het
milieu weer beter geschikt voor de vroeger aanwezige goedontwikkelde natte heide. Daarnaast is
rond het aanwezige vennencomplex bosopslag verwijderd om inval van blad en naalden en
instuiving van stuifmeel te verminderen. Het terugzetten van bos dient tevens om meer zonlicht
te krijgen op de lichtminnende oeverbegroeiingen en om ter plekke de verdamping te
verminderen. De oevervegetatie is namelijk afhankelijk van permanent natte omstandigheden.
Het verwijderen van de boomopslag op de oever kan tevens bijdragen aan behoud van de fauna.
Het Mosterdveen bezit een populatie Ringslangen, die zon nodig hebben om zich te kunnen
opwarmen.

Vegetatie
Vijf jaar na uitvoering van de plagmaatregel zijn drie vegetatiebeschrijvingen gemaakt, namelijk
van het Mosterveen, ven 6 en van de natte heide rond ven 5.
Mosterdveen
Langs de rand van dit veentje is de bosopslag verwijderd. Hier zijn nauwelijks vvv-indicatoren
aanwezig. De aanwezige kwaliteitsindicatoren zoals Beenbreek, Veldrus, Veenbloembies, Waterdrieblad en Draadzegge duiden op zwak gebufferde, mesotrofe omstandigheden, die
vermoedelijk in stand worden gehouden door toestroming van zeer zwak gebufferd water uit de
omringende stuifzandruggen. Voorts zorgt ingestoven zand voor een lichte mineralisatie van het

42

EGM Beleidsmonitorinq 2004
veen waardoor mesotrofe omstandigheden zijn ontstaan. Deze locatie is met recht uniek te
noemen. Het is één van de zeer weinige (en rijke!) groeiplaatsen van Veenbloembies in ons land.
In het veentje is een prachtig bulten- en slenkenpatroon ontwikkeld. In vegetatiekundig opzicht
zijn vijf plantengemeenschappen aanwezig: natte heide (langs de rand van het veentje), de
Associatie van Veenmos en Witte snavelbies, de Veenbloembies-associatie en de Associatie van
Draadzegge en Veenpluis (in de slenken) en de Associatie van Gewone dophei en Veenmos
(hoogvenbulten). De verwijderde bosrand staat inmiddels echter weer vol met jonge opslag van
Grove den, Vuilboom en Braam.
Het verwijderen van de boomopslag op de oever heeft tevens bijgedragen aan het behoud van de
fauna. Zo werden tijdens het veldbezoek maar liefst negen zonnende ringslangen waargenomen!

vcll ,J

Rond ven 6 is geplagd. De totale bedekking bedroeg op het moment van de opname 80%. Het
plaggen heeft niet geleid tot het afdoende terugdringen van de eutrofiëring. Soorten als
Pijpenstrootje, Pitrus en Mannagras zijn inmiddels weer in grote aantallen opgekomen (resp. 10%,
30% en 30%). Mogelijk is het ven verdroogd door een aanwezige ontwateringsgreppel of is bij het
opschonen onvoldoende geëutrofieerde bagger verwijderd. De eutrofiëring werd veroorzaakt door
instroming van voedselrijk landbouwwater uit een nabijgelegen landbouwperceel. Dit perceel is
inmiddels uit productie genomen, waarna de voedselrijke toplaag is verwijderd. Het is daarom
onwaarschijnlijk dat nog (veel) instroming van voedselrijk water vanuit dit perceel plaatsvindt.
Twee kwaliteitsindicatoren van natte, zure, voedselarme omstandigheden zijn aangetroffen,
namelijk Veenpluis en Kleine zonnedauw. Daarnaast zijn vier doelsoorten waargenomen van natte
heide en zeer zwak gebufferde hoogveenvennen, namelijk Draadzegge, Kleine zonnedauw, Witte
snavelbies en Bruine snavelbies. In vegetatiekundige opzicht kunnen de begroeiingen van het ven
en zijn omgeving worden gerekend tot de natte heide, de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies (zwak ontwikkeld) en diverse rompgemeenschappen van de Klasse der
hoogveenslenken.
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Natte heide / ven 5
Bosopslag is verwijderd waarna werd geplagd. De vvv-indicatoren zijn door het plaggen enorm
teruggedrongen en hebben plaatsgemaakt voor soorten van natte, voedselarme omstandigheden.
Vijf kwaliteitsindicatoren hiervan zijn waargenomen, namelijk Struikhei, Gewone dophei,
Draadzegge, Veenpluis en Gewone veenbies. Daarnaast zijn vijf doelsoorten voor natte heide en
hoogveenvennen aangetroffen. Het gaat hierbij om Draadzegge, Kleine zonnedauw, Witte
snavelbies, Bruine snavelbies en Gewone veenbies.
Langs de rand is sprake van veel boomsterfte als gevolg van vernatting. De oorspronkelijke
omvang van het ven is deels hersteld maar nog steeds zijn aanzienlijke delen van het
oorspronkelijke ven met bos bedekt. De vegetatie is nog volop in ontwikkeling en in
vegetatiekundig opzicht is het beeld daarom nog 'onrustig'. Toch zijn de volgende
plantengemeenschappen al aanwezig of in ontwikkeling: natte heide, Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies en rompgemeenschap van Veelstengelige waterbies en Veenmos
(Oeverkruid-klasse/Klasse).
Conclusie
Het plaggen van de rand van het Mosterdveen heeft bijgedragen aan het behoud van de
aanwezige (unieke) hoogveerigemeenschappen. Op de geplagde oever hebben zich pionierstadia
van de natte heide ontwikkeld, maar hier vindt weer veel opslag van jong bos plaats. Om te
voorkomen dat de nadelige effecten hiervan opnieuw optreden wordt aanbevolen deze oever van
het Mosterdveen jaarlijks te maaien en het maaisel af te voeren.
Het plaggen en opschonen van ven 6 met omgeving heeft een beperkt positief effect gehad. De
eutrofiëring is in beperkte mate bestreden. Pijpenstrootje, Pitrus en Mannagras zijn inmiddels
weer in aanzienlijke bedekking aanwezig. Mogelijk dat verdroging door het niet dempen van
voormalige ontginningsslootjes hier een rol speelt.
Het verwijderen van bosopslag en het daarna plaggen van de oevers van ven 5 is succesvol. De
vvv-indicatoren zijn enorm teruggedrongen. Soorten van natte heide en venranden zijn hiervoor
in de plaats gekomen. Dit is een positieve ontwikkeling. De oppervlakte van het ven is door het
verwijderen van bosopslag aanzienlijk vergroot, niet alleen doordat open ruimte is gecreëerd,
maar bovenal doordat vernatting is opgetreden. Daardoor zijn delen van het bos gestorven die bij
de uitvoering van de maatregelen gehandhaafd zijn gebleven. De vegetatie biedt nog wel een
'onrustig' beeld, maar de verwachting is dat naar verloop van tijd goedontwikkelde
plantengemeenschappen zullen ontstaan. Een deel van de oevers van ven 5 is nog altijd bebost.
Dit kan op termijn opnieuw zorgen voor eutrofiëring door bijvoorbeeld bladinval. Het verwijderen
van dit bos draagt tevens bij aan de bestrijding van verdroging waardoor de oorspronkelijke
omvang van het ven hersteld kan worden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 9
Vegetatie: Mosteerdveen:

...,

Ven 6:

...,

Natte heide / ven 5: ...
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Plas van Gent
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Ede
Gelderland
Ede
Plas van Gent

Ecosystee msubtype:

Zwak gebufferd ven en venoever

Maatregel:

Baggeren ven + plaggen oever

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 1999

10265
2 ha.

Gebiedsomschr/ving - nu/situatie
De Plas van Gent is omgeven door landbouwgronden, welke inmiddels geen landbouwkundige
functie meer hebben. De plas is omgeven door loofbos dat door een raster is gescheiden van het
omringend weiland. Het loofbos werpt veel schaduw op de plas en zorgt voor bladinval. Open
water en waterplanten ontbreken. De plas is geëutrofieerd, als gevolg van de landbouw in de
directe omgeving en door de inwaai en accumulatie van blad.
In 1999 is de plas uitgebaggerd om de voedselrijke sliblaag te verwijderen. Tegelijkertijd zijn de
vermeste oevers van de plas geplagd. Landbouwwater dat vroeger door de plas werd afgevoerd is
buiten de plas omgeleid.

Vegetatie
Vijf jaar na het uitbaggeren van de plas is een vegetatiebeschrijving gemaakt, waaruit blijkt dat
vrijwel alle vvv-indicatoren zeer sterk zijn teruggedrongen. Op de geplagde oever is plaatselijk
Pitrus verschenen in een relatief hoge bedekking (10-20%). Vermoedelijk is plaatselijk niet
voldoende fosfaat, afkomstig uit het naastgelegen voormalige agrarische grasland, verwijderd.
Het aanwezige Riet, voor zover aanwezig aan de bosranden, is ijl. In totaal zijn vijf kwaliteitsindicatoren aangetroffen van zwak gebufferde omstandigheden. Enkele soorten hiervan komen
slechts in beperkte aantallen voor. Daarnaast zijn zeven doelsoorten van een goed ontwikkelde
Associatie van Vlottende bies aanwezig: Oeverkruid, Drijvende waterweegbree, Stijve
moerasweegbree, Ondergedoken moerasscherm, Moerashertshooi, Witbloemige waterranonkel
en Vlottende bies. Op de hogere oever komen droge heide en een veenmosrijke natte heide tot
ontwikkeling met o.a. Gewone dophei, Struikhei, Moeraswolfsklauw en Pilzegge. Opvallend is
verder het voorkomen van soorten van Kleine-zeggenmoerassen (Associatie van Moerasstruisgras
en Zompzegge) in de zône tussen de heiden en de venvegetatie: Moerasviooltje, Schildereprijs,
Dwergzegge, Veldrus en Blaaszegge met opvallend veel exemplaren van Koningsvaren,
Moerasvaren en Dubbelloof. De vegetatie van de oevers maakt nog geen evenwichtige indruk. Ze
is nog volop in ontwikkeling.

Conclusie
Afgezien van Pitrus zijn de vvv-indicatoren grotendeels verdwenen. Het eutrofiëringsprobleem is
door het baggeren grotendeels opgelost. Het verschijnen van diverse kwaliteitsindicatoren en
doelsoorten en de ontwikkeling van een zeer complete Associatie van Vlottende bies benadrukt
de effectiviteit van het uitbaggeren van het ven. Ook het herstel van de hogere oevers via plaggen
mag geslaagd worden genoemd. Ook hier hebben zich diverse doelsoorten en
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kwaliteitsindicatoren gevestigd en zijn bijzondere plantengemeenschappen in ontwikkeling. De
verdere ontwikkeling en het herstel van de oevers kan worden bevorderd door delen van de
oevers jaarlijks te maaien. Door gefaseerd te maaien wordt rekening gehouden met de fauna, die
hier eveneens rijk is ontwikkeld. Tijdens het veldbezoek werden bijvoorbeeld diverse
libellensoorten, Boomblauwtje en Geelsprietdikkopje waargenomen. Voorts verdient het
aanbeveling om anti-verdrogingsmaatregelen te treffen (dempen en/of verondiepen van sloten).
Deze maatregelen begunstigen niet alleen de ontwikkeling van de vegetatie op de hogere Oever,
maar eveneens het herstel van de Elzenbroekbossen bij de Plas van Gent.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 10
Vegetatie: ven:

....,

heide: ••.

Ginkelse heide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Ede
Gelderland
Ede
Ginkeise heide
10265

990 ha.

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 1999

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
De Ginkelse heide is een groot heideterrein in de gemeente Ede. Het licht geaccidenteerde terrein
bestaat voornamelijk uit droge heide met plaatselijk open zandplekken. Het heideterrein is
plaatselijk zwaar vergrast met Bochtige smele door eutrofiëring. Als vervolgbeheer vindt
begrazing met schapen plaats.
Vegetatie
Vijf jaar na het uitvoeren van de maatregel zijn op de geplagde locatie binnen de droge heiden
twee vegetatiebeschrijvingen gemaakt.
Droge heide 1
De totale bedekking bedroeg op het moment van de opname 85%. Afgezien van een kleine
hoeveelheid Bochtige smele (< 1%) zijn er geen vvv-indicatoren in het gebied aangetroffen.
Meerdere (6) kwaliteitsindicatoren voor droge heide en stuifzanden zijn waargenomen met een
lage bedekking. Het gaat hierbij om Struikhei, Buntgras, Tandjesgras, Genaaid schapengras,
Kruipbrem, Gewoon biggenkruid en Borstelgras. Daarnaast zijn vier doelsoorten voor droge heide
aangetroffen, namelijk Genaaid schapengras, Stekelbrem, Kruipbrem en Borstelgras.
Droge heide 2
Op het moment van de opname bedroeg de totale bedekking 65%. De vvv-indicatoren zijn na het
plaggen nog slechts in kleine hoeveelheden aanwezig (< 1%). Het gaat hierbij om Bochtige smele
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en Pijpenstrootje. In totaal zijn vijf kwaliteitsindicatoren aanwezig, maar in beperkte aantalen.
Deze vijf soorten zijn Struikhei, Gewone dophei, Kruipbrem, Gewoon biggenkruid en Borstelgras.
Borstelgras en Kruipbrem zijn tevens doelsoorten voor droge heide. Kruipbrem komt in hoge
aantallen voor. Er treedt echter vrij veel opslag van Grove den op.

Conclusie
De plagwerkzaamheden op de Ginkelse heide hebben een zeer positief effect gehad: de
vergrassing is effectief bestreden. De vvv-indicatoren zijn grotendeels verdwenen en hebben
plaatsgemaakt voor karakteristieke soorten van droge heide en plaatselijk van stuifzanden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 4
Vegetatie: Droge heide 1: •s., Droge heide 2:

...

Waterster
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Borculo (tegenwoordig Gemeente Berkelland)
Gelderland
Borculo
Waterster

Ecosysteemsubtype:

Ven, eutroof

Maatregel:

Baggeren + kappen bomen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 1999

10064
5 ha.

Gebiedsomschrjjving - nu/situatie
De Waterster is een gegraven plas in de gemeente Borculo met zeer hoge natuurwaarden. Met
name langs de randen van de plas heeft zich een sliblaag afgezet. Daarnaast vindt vermoedelijk
versnelde verlanding van de plas plaats, waardoor het aandeel open water afneemt. Dit wordt
mede veroorzaakt door bladinval van bijvoorbeeld Amerikaanse eiken welke in de directe
omgeving van de plas staan. Om de eutrofiëring van de plas, die zich vooral uit in een hoge
bedekking van Pitrus, tegen te gaan is in het najaar van 1999 een gedeelte van het ven
uitgebaggerd. Doel van de maatregel was herstel van een meso- tot zwak eutrafente vegetatie
van de Riet-klasse.

Vegetatie
Vijf jaar na het gedeeltelijk uitbaggeren van de plas is een vegetatiebeschrijving gemaakt. VVVindicatoren zijn niet of nauwelijks meer aanwezig. Inmiddels heeft zich opnieuw een vrij dikke
sliblaag afgezet (ca. 50 cm). Langs de oevers heeft zich een zwak eutrafente vegetatie van de
Riet-klasse ontwikkeld. De aanwezigheid van Veldrus duidt op zijdelingse toestroming van lokaal,
matig zuur grondwater. De grote horsten Stijve zegge duiden op relatief grote peilfluctuaties die
hier voor een groot deel natuurlijk zijn. Langs de lage oevers treedt veel opslag van struiken en
bomen op; afgezette wilgenstruiken lopen opnieuw uit. In het open water is na baggeren de
Associatie van Waterlelie en Gele plomp tot ontwikkeling gekomen. Deze is vanwege zijn beperkte
toegankelijkheid echter niet uitgebreid onderzocht. Volgens de Flora van Oost-Gelderland (2003)
komt Stompbladig fonteinkruid voor in het oppervlaktewater van de Waterster. Deze soort is
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tijdens de opname niet gevonden, waarschijnlijk doordat het oppervlaktewater niet uitgebreid is
onderzocht. Het voorkomen van deze soort binnen de Associatie van Waterlelie en Gele plomp
duidt op mesotrofe omstandigheden. In de rabatten in het bos groeit plaatselijk Waterviolier. Ook
deze soort duidt op mesotrofe omstandigheden. Deze omstandigheden komen vermoedelijk tot
stand door kwel van schoon, basenrjke grondwater.

Conclusie
Het voor de helft uitbaggeren van de plas heeft voor de vegetatie positieve effecten gehad. Pitrus
is sterk In bedekking verminderd en de beoogde vegetatie heeft zich ontwikkeld. De
duurzaamheid van deze maatregel is echter twijfelachtig: er heeft zich namelijk alweer een 50 cm
dikke sliblaag in het ven gevormd. Daarom wordt aanbevolen de opslag van bomen en struiken
op de oevers van het ven regelmatig te verwijderen om zo de vorming van een sliblaag te
vertragen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 0
Vegetatie: ••

Sprengenbos - stuifzand
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

v.d. Does
Gelderland
Nunspeet
Sprengenbos

Ecosysteemsu btype:

Stuifzand

Maatregel:

Plaggen en verwijderen bosopslag.

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 2000

10342
29 ha.

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
In het Sprengenbos ligt een klein relict van een vroeger uitgestrekt stuifzand. Dit vroegere
stuifzand is vastgelegd door het grotendeels te bebossen. Het noordelijk deel van het relict was
vrijwel geheel dichtgegroeid met Grijs kronkelsteeltje. Daarnaast was er veel boomopslag
aanwezig. Grijs kronkelsteeltje is een van oorsprong uitheemse soort die inlandse mossen en
korstmossen wegconcurreert. Wat resteert is een eenvormige en soortenarme vegetatie. Grijs
kronkelsteeltje wordt bevorderd door eutrofiëring als gevolg van stikstofdepositie.
Om het voedselarme ecosysteem met de bijbehorende vegetatietypen van stuifzanden te
herstellen is in 2000 een deel van het stuifzandrelict geplagd nadat de bosopslag was verwijderd.

Vegetatie
Vijf jaar na het uitvoeren van deze maatregelen is een vegetatie-beschrijving gemaakt, waaruit
blijkt dat de vvv-indicator Grijs kronkelsteeltje, die hier dominant aanwezig was vrijwel geheel is
verdwenen. Het terrein is zeer soortenrijk, zeker gezien de kleine geplagde oppervlakte (20x20
m.). Desondanks is er veel kaal zand met Ruig haarmos als belangrijkste bodembedekker. In
totaal zijn 21

soorten mossen en korstmossen verschenen. Daaronder bevinden zich vier

kwaliteitsindicatoren voor initiële successiestadia van stuifzanden, namelijk Gebogen rendiermos,
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Open heidestaartje, Slank stapelbekertje en Ezelspootje Deze, plus Hamerblaadje, behoren
tevens tot de doelsoorten voor
stuifzanden.
Conclusie
De maatregelen zijn zeer succesvol
geweest. Op een kleine oppervlakte
zijn veel (bijzondere) soorten
verschenen. Hoewel de oppervlakte
van het terrein te klein is voor herstel
van actief stuifzand, maken de
resultaten duidelijk dat verwijderen
van boomopslag en plaggen van
kleine stuifzandrelicten een
belangrijke bijdrage levert aan herstel
en overleving van de biodiversiteit
van de nationaal en internationaal sterk bedreigde levensgemeenschappen van stuifzanden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 5 (allen (kortst)mossen)
Vegetatie:

•••

Gerven 1 noord (nabij Egelgat)
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Rentmeester Witte (van Lynden)
Gelderland
Putten
Gerven 1 noord
10143
ca. 200 ha.

Ecosysteemsu btype:

Natte en droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2002

Ceb/edsomschrjving - nulsituatie
Het heideterrein Gerven 1 noord wordt omsloten door bos en landbouwgebieden. Het is Vrij
kleinschalig door de vele bosjes en struwelen. De heide is plaatselijk zeer vergrast met
Pijpenstrootje, maar ook zijn grote delen begroeid met een licht vergraste natte heide waartussen
Gewone veenbies, Kruipwilg en Bruine snavelbies voorkomen. Incidenteel komen Klokjesgentiaan
en Gagelstruwelen voor. Er is veel opslag van Grove den en Berk. De vegetatie wordt beïnvloed
door stikstofdepositie, een gevolg van de hoge concentratie intensieve veehouderij in de Gelderse
Vallei, waarin het terrein is gelegen. Wellicht is het terrein ook licht verdroogd door ontwatering
van de omringende landbouwgronden.
Om de vergrassing van de heide terug te dringen zijn in 2002 plagwerkzaamheden uitgevoerd.
Deze hebben alleen plaatsgevonden in de zwaar vergraste stukken.
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Vegetatie
Twee jaar na het uitvoeren van de maatregel is op een tweetal locaties een vegetatiebeschrijving
gemaakt: de eerste wordt Natte heide genoemd, de tweede Natte heide en laagte.
Natte heide
Op het moment van de opname bedroeg de totale bedekking 40%. De vergrassing van het terrein
is zeer sterk teruggedrongen. Alleen Pijpenstrootje is opnieuw opgekomen, maar in een relatief
lage bedekking (10%). Vijf kwaliteitsindicatoren voor vochtige tot natte, zure tot matig zure en
voedselarme omstandigheden zijn in het terrein waargenomen: Struikhei, Gewone dophei,
Gewone veenbies, Dwergzegge en Blauwe zegge. Langs de rand van het geplagde stuk komt
Gagel voor; een soort die duidt op zijdelingse afstroming van grondwater uit de lage
dekzandruggen. Tot slot zijn vier doelsoorten gevonden, kenmerkend voor de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies. Het gaat hierbij om Kleine zonnedauw, Witte snavelbies, Bruine
snavelbies en Gewone veenbies. Deze soorten komen in hoge aantallen voor.
Natte heide en laagte
Op het moment van de vegetatiebeschrijving bedroeg de totale bedekking ongeveer 30%. De vvv indicatoren zijn door het plaggen zeer sterk afgenomen. Enkel Knolrus en Pijpenstrootje komen
nog in kleine hoeveelheden (< 196) voor. Acht kwaliteitsindicatoren van natte tot zeer natte, zure
tot matig zure, voedselarme omstandigheden zijn aangetroffen: Struikhei, Gewone dophei,
Veenpluis, Gewone veenbies, Dwergzegge, Blauwe zegge, Egelboterbloem en Kruipwilg. Diverse
soorten duiden op een iets leemhoudende bodem (Blauwe zegge, Kruipwilg en Dwergzegge). De
aanwezigheid van Waternavel duidt de zeer zwakke buffering van de laagte aan.
Tevens zijn er vier doelsoorten kenmerkend voor goed ontwikkelde Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies aangetroffen. Het gaat hierbij om Dwergzegge, Gewone veenbies,
Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw. Net als in de vorige opname komen deze soorten ook
hier in hoge aantallen voor. De vegetatie in de laagte kan worden gekarakteriseerd als een
rompgemeenschap van Veelstengelige waterbies en Veenmos van de Oeverkruid-klasse/Klasse
der Hoogveenslenken.
Conclusie
Het plaggen heeft een zeer positief effect gehad. De vvv-indicatoren zijn zeer sterk
teruggedrongen, waarbij zich tegelijkertijd uitgestrekte en goed ontwikkelde pionierstadia van
de natte heide en zeer zwak gebufferde wateren hebben kunnen ontwikkelen. Veel van de
hiervoor kenmerkende soorten zijn (in hoge aantallen) teruggekeerd. Door plaatselijk meer
organische stof te verwijderen had het veelvuldig terugkeren van Pijpenstrootje vertraagd kunnen
worden. Afgezien van dit punt is de maatregel beslist geslaagd.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 4
Vegetatie: Natte heide:

...,

Natte heide en laagte:

S..
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Leemputten
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Ermelo
Gelderland
Ermelo
Leemputten
10243
32 ha.

Ecosysteem subtype:

Natte heide, zuur ven

Maatregel:

Plaggen ven en venoever

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2003

Gebiedsomschrjv/ng - nu/situatie
Het gebied Leemputten van Staverden bestaat uit vochtige heide, schraallanden, naaldhoutbos,
leemputten en vennen. Het ven waar maatregelen zijn uitgevoerd is gelegen aan de zuidzijde van
het gebied. Het is gesitueerd in een open, deels vergraste heide. De vegetatie in het ven geeft aan
dat het ven sterk verzuurd is (dominatie van Knolrus, veel Waterveenmos, Pijpenstrootje en
Veelstengelige waterbies) en mogelijk licht verdroogd. In het najaar van 2003 is een groot deel
van het ven geplagd.
Vegetatie
Twee jaar na het plaggen is een
vegetatiebeschrijving gemaakt. De totale
bedekking bedroeg op dat moment 10%.
Door het plaggen zijn de vvv-indicatoren
vrijwel volledig verdwenen. Alleen Knolrus
en Waterveenmos zijn teruggekeerd, zij het
in lage bedekkingen (< 5%), hetgeen te
verwachten is vanwege de relatief zure,
natte omstandigheden die kenmerkend zijn
voor dit hoger gelegen deel van de
Leemputten. Vegetatiekundig lijkt de
venvegetatie zich te ontwikkelen tot een
Rompgemeenschap van Veelstengelige
waterbies en Veenmos van de Oeverkruidklasse/Klasse der Hoogveenslenk. Wellicht kan zich plaatselijk de Associatie van Vlottende bies,
kenmerkend voor zwak gebufferde wateren, ontwikkelen. De daarvoor kenmerkende en
naamgevende Vlottende bies werd gevonden, zij het (met nog maar) enkele exemplaren. De
geplagde oeverzone ontwikkelt zich voorspoedig. Vijf kwaliteitsindicatoren die kenmerkend zijn
voor zure, maar iets gebufferde, natte en voedselarme omstandigheden werden gevonden:
Struikhei, Gewone dophei, Veenpluis, Beenbreek en Gewone veenbies, zijn bij de opname
aangetroffen. Daarnaast zijn zes doelsoorten kenmerkend voor goed ontwikkelde natte heiden
aanwezig. Het gaat hierbij om Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Beenbreek, Witte snavelbies,
Bruine snavetbies en Gewone veenbies. De gevonden soorten geven aan dat er veel perspectief
bestaat voor herstel van veenmosrijke natte heide (Dopheide-verbond) via de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies.
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Conclusie
De plagmaatregel is zeer geslaagd. VVV-indicatoren zijn vrijwel geheel verdwenen en hebben
plaatsgemaakt voor indicatoren van voedselarme, vochtige tot natte en zure omstandigheden.
Ontwikkelingen naar veenmosrijke natte heide via de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies en herstel van zwakgebufferde gemeenschappen van de Oeverkruid-klasse zijn
gaande, respectievelijk mogelijk.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 6

Vegetatie: ss•

Ermelose heide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Ermelo
Gelderland
Ermelo
Ermelose heide

Ecosysteemsu btype:

Droge heide

Maatregel:

Geschikt maken voor begrazing

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2003

10243
444 ha.

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
De Ermelose heide is een groot aaneengesloten heideterrein. Het is (nog) in gebruik als militair
oefenterrein door het Ministerie van Defensie. De Ermelose heide behoort tot de droge heide, met
Struikhei als dominante soort. In de afgelopen jaren hebben er plag- en chopperwerkzaamheden
plaatsgevonden om de heide te regenereren. Gevolg hiervan is dat er vrijwel geen vergraste delen
meer voorkomen. De geplagde en gechopperde delen zijn echter zeer eenvormig, er is nauwelijks
variatie in structuur. Door het terrein te begrazen met schapen (geleide kudde) ontstaat er meer
variatie in structuur. Bovendien kunnen plaatselijk open plekken ontstaan waardoor soorten
kunnen kiemen. Zodoende ontstaat ook meer variatie in successiestadia en leeftijd van de heide.
In 2003 is het terrein geschikt gemaakt voor begrazing.

Vegetatie
Twee jaar na het inzetten van grazers is een vegetatiebeschrijving gemaakt van een deel dat
dichtbij de schaapskooi is gelegen, waar een oude heide voorkomt met plaatselijk veel
Pijpenstrootje-horsten. Hier wordt door de terugkerende schapen veel gegraasd. Zo kan een
eerste indruk worden verkregen van de effecten op de langere termijn elders in het terrein. Op
het moment van deze opname bedroeg de totale bedekking 90%.
De vvv-indicatoren zijn nog niet sterk teruggedrongen, maar de vegetatie is wel al veel opener
geworden. De Pijpenstrootje-pollen beginnen los te staan, de ruimte ertussen is door de schapen
kaal gevreten. Braam is inmiddels wel (sterk) teruggedrongen. Oude Struikheiplanten en Blauwe
bosbes zijn vlak getrapt waardoor open plekken ontstaan. De eerste jonge heideplanten zijn
aangetroffen, evenals de eerste jonge exemplaren van Pilzegge. Op de meer open plekken heeft
Blauwe zegge zich uitgebreid. Op opengetrapte plekken met rul zand heeft zich Dwergviltkruid
gevestigd. Ook Zandstruisgras komt veelvuldig voor, hetgeen eveneens duidt op open milieus. In
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het onderzochte deel zijn vijf kwaliteitsindicatoren waargenomen voor zure tot matig zure,
voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden. Het betreft hier Struikhei, Pilzegge,
Tandjesgras, Gewone dophei en Gewoon biggenkruid. Daarnaast zijn vier doelsoorten (Genaaid
schapengras, Dwergviltkruid, Stekeibrem en Kruipbrem) die kenmerkend zijn voor goed
ontwikkelde Struikheide-gemeenschappen met open zandige plekjes aangetroffen.
Conclusie
Twee jaar na het inzetten van grazers is dit deel van het terrein door schapenbegrazing al aan het
veranderen. Er ontstaan open plekjes waar kenmerkende soorten van het droge-heidelandschap
zijn verschenen. Het is dan ook de verwachting dat de maatregel op de langere termijn, in
combinatie met het eerder uitgevoerde plag- en chopperwerk, een positief effect zal hebben op
de soortensamenstelling, leeftijdsopbouw en structuur van de vegetatie en evenzeer diersoorten
zoals zandloopkevers en hagedissen ten goede zal komen. Niet alleen in het onderzochte deel,
maar ook elders op de Ermelose Heide.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 4
Vegetatie: *co

Kombos
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Dhr. G.W.G. Laporte
Utrecht
Maarn
Landgoed Kombos
10536
45 ha.

Ecosystee msubtype:

Zeer zwak gebufferd ven

Maatregel:

Baggeren en verbeteren hydrologische situatie

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2003

Cebiedsomschrjving - nu/situatie
Op het Landgoed Kombos ligt een voormalige eendenkooi, de Kom genaamd. Hierin kwam in het
verleden een vegetatie van het Oeverkruidverbond voor met o.a. Waterlobelia. Door de
drainerende werking van een diepe bermsloot langs de Parallelweg valt de Kom in de zomer
geregeld droog en wordt deze bovendien niet langer gevoed door zeer zwak gebufferd kwelwater
dat afkomstig is van de Utrechtse heuvelrug. Om het water in de Kom toch op peil te houden is
enkele jaren geleden zuur en voedselrijk water uit de bos- en landbouwpercelen naar de Kom
gevoerd. Hierdoor is de waterkwaliteit in de Kom sterk verslechterd en is een dikke sliblaag
ontstaan. Om deze negatieve ontwikkeling te niet te doen, is na uitgebreid hydrologisch
vooronderzoek in 2003 de hydrologische situatie veranderd. De omliggende sloten zijn gestuwd
en om nalevering van voedingsstoffen uit het slib te voorkomen, is in een aantal proefstroken de
sliblaag verwijderd.
Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de maatregelen is een vegetatiebeschrijving gemaakt van één van de
beide opgeschoonde proefstroken. De totale bedekking bedroeg op dat moment 100%. Knolrus
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komt nog in relatief hoge bedekking voor (20%) en wordt vergezeld van andere eutrafente
soorten, zoals Grote lisdodde, Veenwortel, Mattenbies en Wolfspoot. Moerashertshooi en Geoord
veenmos, beide met hoge bedekking, geven aan dat het ven niet (sterk) verzuurd is en zeer zwak
gebufferd. Er is één kwaliteitsindicator aangetroffen voor (zeer) zwak gebufferde omstandigheden, te weten Moerashertshooi. Moerashertshooi is tevens doelsoort voor zwak
gebufferde vennen. Vegetatiekundig is sprake van een zwak ontwikkelde Associatie van Vlottende
Bles.
Conclusie

Door het kleinschalige baggeren is de eutrofiëring niet bestreden. Na het opschonen komen er
nog altijd veel soorten van (zeer) eutrofe omstandigheden voor. Wellicht moet het ven eenmalig
geheel, of in ieder geval met het oog op de fauna, in twee of drie fasen opgeschoond worden om
de eutrofiëring teniet te doen. Voorts staan direct langs het ven nog erg veel (zware) bomen
waardoor veel bladval optreedt en de ontwikkeling van de lichtminnende gemeenschappen van de
Oeverkruid-klasse wordt verhinderd. Het verwijderen van een deel van deze bomen is
noodzakelijk indien men de duurzaamheid en de effectiviteit van het herstel van Oeverkruidgemeenschappen wil vergroten. Dat daarvoor daadwerkelijk potenties aanwezig zijn, bleek elders
op het landgoed, waar in een gegraven poel langs een waterschapsleiding onder andere
Duizendknoopfonteinkruid, Vlottende bles en Waterpostelein werden gevonden. De getroffen
hydrologische maatregelen lijken wél succesvol. De venbodem stond medio augustus 2006 diep
onder water. De Ijsvogel zoekt er voedsel en broedt mogelijk in steilranden in de omgeving.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten
Vegetatie: ••.

Kroondomein de Bieze
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Koninklijke Houtvesterij Het Loo
Gelderland
Apeldoorn
Kroondomein de Bieze
10027-01
100 ha.

Ecosysteemsu btype:

Droge en natte heide, veenputjes

Maatregel:

Plaggen
2000 en najaar 2003

Maand en jaar van uitvoering
Gebiedsomsc/lrf/ving - nulsituatie

In de Koninklijke Houtvesterij Het Loo zijn grote heidevelden aanwezig, waaronder natte heide
met vennen en veenputjes. Plaatselijk is de natte heide door vergrassing veranderd in een
monotome Pijpenstrootjevegetatie. De oorzaak van de vergrassing is vermesting als gevolg van
stikstofdepositie. De vegetatie van vennen en veenputjes wordt op veel plaatsen gedomineerd
door Knolrus, veenmossen en Veenpluis. Oorspronkelijk waren veel gevarieerdere begroeiingen
aanwezig met soorten als Duizendknoopfonteinkruid en Vlottende bies, wat duidt op (zeer) zwak
gebufferde omstandigheden. De tegenwoordige begroeiingen duiden op verzuring en vermesting
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als gevolg van stikstofdepositie. In het najaar van 2003 zijn diverse locaties in het gebied
geplagd. Ook in 2000 is een gedeelte geplagd.
Vegetatie

Er zijn vijf vegetatiebeschrijvingen gemaakt van geplagde locaties. De eerste opname betreft een
locatie waar in 2000 plagwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Op de overige locaties zijn de
maatregelen in 2003 uitgevoerd.
Natte heide, 5 jaar na plaggen (uitvoering plagwerkzaamheden 2000)
De totale bedekking bedroeg op het moment van de opname 60%. Er zijn slechts enkele vvvindicatoren aangetroffen in een lage bedekking (< 1%), terwijl Pijpenstrootje ontbreekt. Wel zijn
zeven kwaliteitsindicatoren aangetroffen van voedselarme, zure, vochtige tot zeer natte
omstandigheden. Het gaat hierbij om Struikhei, Gewone dophei, Kleine zonnedauw, Veenpluis,
Moeraswolfsklauw, Gewone veenbies en Kussentjesveenmos. De aanwezigheid van Blauwe zegge
duidt op een redelijke buffercapaciteit van de bodem. Daarnaast zijn vijf doelsoorten
waargenomen kenmerkend voor een goed ontwikkelde Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies: Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Witte snavelbies, Bruine snavelbies en Gewone
veenbies.

Natte heide, 2 jaar na plaggen
De totale bedekking van de geplagde locatie is < 5%. De vvv-indicatoren zijn zeer sterk
teruggedrongen (bedekking < 1%). Er zijn drie kwaliteitsindicatoren gevonden voor vochtige tot
natte, zure tot matig zure en oligotrofe omstandigheden: Struikhei, Gewone dophei en Pilzegge.
Tevens zijn twee doelsoorten waargenomen van de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies, zij het vooralsnog in lage aantallen: Kleine zonnedauw en Witte snavelbies.
Natte heide met veenputjes, 2 jaar na plaggen
De veenputjes zijn niet opgeschoond en zijn derhalve niet meegenomen in de opname. De totale
bedekking bedraagt 10%. VVV-indicatoren zijn na plaggen nauwelijks teruggekeerd (bedekking <
1%). Er zijn vier indicatoren voor vochtige tot natte, zure en voedselarme omstandigheden
aanwezig: Weekveenmos, Struikhei, Gewone dophei en Veenpluis. Tevens zijn vijf kenmerkende
soorten van de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies waargenomen: Kleine zonnedauw,
Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Witte snavelbies en Gewone veenbies.
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Natte heide met laagte, 2 jaar na plaggen
De totale bedekking van bedroeg op het moment van de opname 40%. Ook hier zijn de vvvindicatoren grotendeels verdwenen. De bedekking van Knolrus (30%) is relatief hoog, maar de
drie andere vvv-indicatoren komen voor met een bedekking van minder dan 1%. Van de natte
heide zijn drie kwaliteitsindicatoren gevonden van voedselarme, zure en natte omstandigheden:
Gewone dophei, Veenpluis en Wrattig veenmos. Het voorkomen van Vlottende bies,
Veelstengelige waterbies en Waternavel duidt op zwak gebufferde omstandigheden.
Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Witte snavelbies en Gewone veenbies zijn kenmerkend
voor de associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies, een pionierstadium van de natte heide.
Vlottende bies, Veelstengelige waterbies en Waternavel zijn kenmerkend voor de Associatie van
Vlottende bies. Deze locatie is opvallend rijk aan Ronde zonnedauw.
Droge en natte heide, 2 jaar na plaggen
Het gaat hier om een reliëfrijke heide, waarbij de lagere delen droger zijn dan de hogere.
Vermoedelijk lag hier vroeger een laagte met venige bodem die overstoven is geraakt waardoor
zich hoog in het landschap een schijngrondwaterspiegel kon ontwikkelen. Na plaggen zijn de
vvv-indicatoren gedecimeerd. Kwaliteitsindicatoren van droge tot natte, zure, voedselarme
omstandigheden komen voor in redelijke bedekkingen. Het gaat hierbij om Buntgras, Struikhei,
Pilzegge, Gewone dophei, Gewone veenbies en Blauwe zegge. Deze laatste soort duidt op iets
meer gebufferde omstandigheden. Daarnaast zijn zes kenmerkende soorten gevonden van
Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies: Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw,
Moeraswolfsklauw, Witte snavelbies, Bruine snavelbies en Gewone veenbies.
Conclusie
Het plaggen van sterk vergraste heiden heeft gezorgd voor een decimering van vvv-indicatoren;
in het bijzonder Pijpenstrootje. De met stikstof verrijkte organische toplaag van de bodem is met
succes verwijderd waardoor schrale omstandigheden zijn ontstaan die op alle onderzochte
locaties hebben geleid tot de ontwikkeling van de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies.
Op de wat oudere plagplekken, van een eerder EGM-project, is de Associatie het best ontwikkeld:
er is tijd nodig voor de kenmerkende soorten om de geplagde locaties te bereiken
(Moeraswolfsklauw) en vanuit de achtergebleven zaden hebben de kenmerkende soorten tijd
nodig om de kale bodem te koloniseren.
In langdurige geïnundeerde laagten zijn gemeenschappen van de Associatie van Vlottende bies
tot ontwikkeling gekomen. Het aantal kenmerkende soorten hiervan is beperkt. Knolrus bereikt
hier bovendien relatief hoge bedekkingen. Blijkbaar is hier sprake van zeer zwak gebufferde
omstandigheden en komt deze associatie hier voor aan de onderzijde van zijn buffertraject.
Wellicht wordt dit veroorzaakt door uitloging van calcium uit de bodem van de intrekgebieden
van deze laagten waardoor nog slechts zeer zwak gebufferd lokaal grondwater uittreedt in deze
laagten.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 8

•..., Natte
...., Natte heide

Vegetatie: Natte heide, 5 jaar na plaggen (uitvoering plagwerkzaamheden 2000):
heide, 2 jaar na plaggen •s•, Natte heide met veenputjes, 2 jaar na plaggen:
met laagte, 2 jaar na plaggen:

•.., Droge en natte heide, 2 jaar na plaggen: ....
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Amstelveense poel
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Amsterdam
Noord-Holland
Amstelveen
Amsterdamse bos

Ecosysteemsubtype:

Nat schraalland (laagveengebied)

Maatregel:

Verbeteren hydrologie, plaggen, baggeren en verwijderen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2004

10915
100 ha.

bos

Gebiedsomschrij ving - nu/situatie
De moerasheide-achtige vegetatie van de Oeverlanden van de Amstelveense Poel (een
moerasheide-achtige begroeiing) verkeert in een eindfase van de vegetatiesuccessie op kraggen.
Eerdere successiestadia zijn niet meer aanwezig. De eindfase is echter verre van optimaal
ontwikkeld, zoals tot uiting komt in de sterke uitbreiding en dominantie van Gewoon haarmos.
Deze ontwikkeling geldt als kenmerkend voor een combinatie van verdroging en daarmee
gepaard gaande vermesting. In 2004 werden de oeverlanden en hun watergangen hydrologisch
geïsoleerd om instroming van hard en sulfaatrijk water uit de omgeving te voorkomen. Tevens
werden de oppervlaktewaterpeilen verhoogd en werden enkele voorheen soortenrijke oeverlanden
geplagd die vrijwel helemaal begroeid waren geraakt met Veenmos en Haarmos. Er werd geplagd
tot op de weke kraggebodem waardoor de kragge aanzienlijk minder dik is geworden en
doordringing van het onderliggende basenrijke oppervlaktewater beter kan plaatsvinden. Deze
combinatie van herstelmaatregelen is gericht op de terugkeer van jongere successiestadia van
respectievelijk Dotterbloem-hooiland, Veenmosrietland- en Moerasheide-vegetatie.
Vegetatie
Één jaar na uitvoering van de maatregelen zijn twee vegetatiebeschrijvingen gemaakt. Op dit
moment is nog een overwegend kale veenbodem aanwezig. De totale bedekking bedroeg 10 tot
15%. De ijle begroeiing heeft nog een sterk pionierkarakter. Hoewel zich diverse soorten van zure
omstandigheden hebben gevestigd zoals Gewoon haarmos, Slank veenmos, Gewoon veenmos,
Ronde zonnedauw, Veenpluis en Koningsvaren, zijn ook dieper wortelende soorten verschenen,
die veel basenrjkere omstandigheden indiceren. Het gaat om onder meer Riet, Zwarte zegge,
Paddenrus, Hoge cyperzegge, Grote lisdodde, Tweerijige zegge, Bosbies en Waterzuring. Voorts
verschenen enkele soorten van matig zure kleine-zeggenmoerassen zoals Moeraswederik,
Dwergzegge en Kamvaren die begeleid worden door Moerasrolklaver, Gewone kattenstaart,
Gewone wederik, Watermunt, Reukgras, Melkeppe en Wolfspoot. De vegetatie verkeert een jaar na
uitvoering van de maatregelen nog niet in evenwicht. Uit de zaadbank en uit wortelresten zijn
eutrofiëringsindicatoren zoals Pitrus en Appelbes opgeslagen. Door het plaggen is de bodem
plaatselijk enigszins geroerd, hetgeen onvermijdelijk is, waardoor deze soorten een kans krijgen.
Door maaien en afvoeren en vanwege de natte omstandigheden zullen deze soorten een beperkte
verspreiding houden.
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Conclusie
De resultaten van het einde van het eerste groeiseizoen zijn bemoedigend: een ontwikkeling naar
soortenrijke veenmosrietlanden lijkt mogelijk.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten
Vegetatie:

••

Heil—Noord (Kruishaarse Heide)
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Rentmeester Witte (van Lynden)
Gelderland
Putten
Heil noord, perceel 1 en 2

Ecosysteemsu btype:

Natte en droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

December 2004

10143
226 ha.

Gebiedsomsc/irjving - nu/situatie
Het licht geaccidenteerde terrein bestaat uit een afwisseling van sterk vergraste droge en vochtige
heiden. in de vochtige heide komt langs het pad plaatselijk nog een kleine populatie
Klokjesgentiaan voor, in een vochtige laagte zijn veenmosrijke bulten aanwezig. De vochtige
heide is voor ca. 80% vergrast met Pijpenstrootje. De droge heide is sterk vergrast met Bochtige
smele. Tevens zijn plaatselijk Braam en Rankende helmbloem als vermestingsindicatoren
aanwezig. Er komt veel opslag van Vuilboom en Grove den voor.
Vegetatie
Één jaar na uitvoering van de plagmaatregel Is een vegetatiebeschrijving gemaakt van droge heide
naar vochtige heide. Uit deze opname blijkt dat de vergrassing zeer sterk is teruggedrongen.
Pijpenstrootje is echter wel weer teruggekeerd (< 10%); Bochtige smele is gedecimeerd (< 1%). in
totaal zijn vijf kwaliteitsindicatoren aangetroffen die kenmerkend zijn voor droge tot vochtige,
zure en voedselarme omstandigheden, namelijk Struikhel, Gewone dophei, Gewone veenbies,
Blauwe zegge en Pilzegge. Daarnaast zijn drie doelsoorten waargenomen, kenmerkend voor natte
heide (Dopheide-associatie) en de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies. Het gaat
hierbij om Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies en Gewone veenbies. Beide associaties zijn echter
nog matig ontwikkeld. Van de droge heide (Associatie van Struikhei en Stekelbrem) zijn Klein
warkruid en Stekel brem aangetroffen.
Conclusie
De plagmaatregel heeft een positief effect gehad. De vvv-indicatoren zijn grotendeels verdwenen.
Door iets meer organische stof te verwijderen bij het plaggen had de veelvuldige terugkeer van
Pijpenstrootje vertraagd kunnen worden. Desondanks zijn al één jaar na het plaggen meerdere
kwaliteitsindicatoren en doelsoorten opgekomen. Dit geeft aan dat de maatregel effectief is
geweest en dat in de nabije toekomst vermoedelijk herstel van goedontwikkelde droge en natte
heiden zal plaatsvinden.
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Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 5
Vegetatie: Droge heide:

...,

Natte heide: .s.

Fe ithe n hof
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Feithenhof B.V.
Gelderland
Apeldoorn
Landgoed 't Feithenhof

Ecosysteemsu btype:

Natte heide en hoogveenven

Maatregel:

Plaggen venoever / ven

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 2005

10054
50 ha.

Gebiedsomsclirijving - nu/situatie
Het Feithenhof ligt op de Noord-Veluwe. Het ven op het Landgoed 't Feithenhof is geïsoleerd en
wordt gevoed met regenwater. Het is zuur en ongebufferd. Het ven wordt regelmatig bezocht
door wilde zwijnen, die het ven verrijken met voedingsstoffen, maar tevens zorgen voor open
plekken, waar de vegetatiesuccessie zich opnieuw kan inzetten. Periodiek (elke 5 jaar) wordt het
ven met handkracht uitgebaggerd. De hierbij vrijkomende specie wordt op de kant verwerkt. Door
deze specie zijn de venranden echter verrijkt met organisch materiaal. Hierdoor groeit aan de
randen veel Pitrus, Pijpenstrootje en hier en daar Knolrus. Door het plaggen van de venranden
kan de overgangszone van het ven naar de heide worden hersteld. In het voorjaar van 2005 zijn
rond het ven dan ook plagwerkzaamheden uitgevoerd.
Vegetatie
Binnen één jaar na uitvoering van de plagmaatregel is op de locatie een vegetatiebeschrijving
gemaakt. Op dat moment bedroeg de totale bedekking 30%.
De vvv-indicatoren zijn door het plaggen sterk teruggedrongen. Van deze soorten is enkel wat
jonge Pijpenstrootje opgekomen, hetgeen logisch is onder deze natte en zure omstandigheden.
In totaal zijn drie kwaliteitsindicatoren voor vochtige tot natte, zure en voedselarme milieus
aangetroffen: Struikhei, Gewone dophei en Veenpluis. Daarnaast zijn twee doelsoorten
waargenomen, Kleine zonnedauw en Witte snavelbies. Deze combinatie van soorten geeft aan dat
heel snel een eerste aanzet voor de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies is ontstaan en
dat op termijn vermoedelijk een veenmosrijke natte heide zal ontstaan. Dicht bij het ven zijn
potenties voor het herstel van de Associatie van Veenmos en Witte snavelbies (hoogveenslenken).
Al met al is na het plaggen een mooie overgang ontstaan die bij verdergaande successie naadloos
zal passen binnen de fraaie gradiënt die binnen het terrein aanwezig is van droge heide via
veenmosrijke natte heide (met Gewone Veenbies, Witte snavelbies, Kussentjesveenmos en
Waterveenmos) naar hoogveenslenken.
Conclusie
Het plaggen van de venranden heeft tot op heden een positief effect. De vermesting is vrijwel
volledig verdwenen en de daarvoor kenmerkende soorten sterk teruggedrongen. Binnen een jaar
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na plaggen hebben zich reeds diverse bijzondere soorten gevestigd van natte heiden en
hoogveenslenken. De maatregel dan ook als geslaagd beschouwd.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 2
Vegetatie: ••e
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Noord-Oost Nederland

'

t Wechelerveld

Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Stichting lJssellandschap
Overijssel
Deventer
't Wechelerveld
20108
52,5 ha.

Ecosysteemsubtype:

Heischraaigrasland

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Nazomer 1997

Geb/edsomschojving - nu/situatie
Landgoed 't Wechelerveld is een voormalig oefenterrein. Het is plaatselijk sterk vergrast
Heischraalgrasland en begint vol te lopen met loofhoutopslag van vooral Berk. Voor zover bekend
is er recentelijk geen actief beheer gevoerd in het gebied. Overigens is in het veld te zien dat op
enkele percelen wél een actief beheer plaatsvindt. De blauwe brigade is hier actief voor de
Klokjesgentiaan en heeft op meerdere plekken de heide meer open gemaakt en zorgt er voor dat
deze ook open blijft. Het gebied wordt overigens druk bezocht door wandelaars, trimmers en
hondenuitlaters.
Vegetatie
Van de geplagde locatie is een
vegetatiebeschrijving gemaakt. De
totale bedekking is 75%. De
vergrassing met Gestreepte witbol
en Gewoon struisgras is zeer sterk
teruggedrongen,

evenals

de

..
-.

bedekking met bramen. De vvvindicatoren Bochtige smele en

-

Pijpenstrootje zijn nog slechts in
lage bedekking aanwezig. In het
terrein zijn 7 kwaliteitsindicatoren

'
)sAT

voor droge tot licht vochtige, zwak
gebufferde (matig zuur) en matig
voedselrijke omstandigheden aangetroffen, namelijk Struikhei, Gewone dophei, Tormentil,
Klokjesgentiaan, Tandjesgras, Mannetjesereprijs en Borstelgras. Voorts is één doelsoort voor
droge tot licht vochtige heischrale graslanden waargenomen (Klokjesgentiaan).
Conclusie
Plaggen heeft de vvv-indicatoren zeer sterk teruggedrongen en een zwak gebufferde,
voedselarme bodem aan het maaiveld gebracht. Daardoor is een droog tot licht vochtig
heischraalgrasland tot ontwikkeling gekomen, waarin veel Klokjesgentiaan voorkomt. Heischrale
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graslanden zijn sterk bedreigd en het verdient daarom aanbeveling het areaal hier verder uit te
breiden door de verschillende kleine schraallanden met elkaar te verbinden. De negatieve effecten
van de grote hoeveelheid bosopslag die in de loop der tijden is opgetreden is goed merkbaar
onder bomen en in hoeken met veel bos. Hier komen dikke pakketten Haakmos en
Heideklauwtjesmos voor. Door bladval treedt accumulatie van zuur strooisel op. Bovendien zorgt
de grote lengte bosrand voor extra zure depositie en stikstofdepositie.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 2
Vegetatie:

Twickel

-

•••

Bokdammerveld

Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Stichting Twickel
Overijssel
Delden
Twickel
20003
3000 ha.

Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Nazomer 1997

Gebiedsomschrj/ving - nu/situatie
Landgoed Twickel bestaat, behalve uit landbouw- en andere cultuurgrond, voor ongeveer 2600
hectare uit bos en voor ongeveer 400 hectare uit natuurterreinen. Deze natuurterreinen bestaan
voor een aanzienlijk deel uit natte heide. De natte heide is op veel plaatsen vergrast met
Pijpenstrootje. De belangrijkste oorzaak hiervan is stikstofdepositie al dan niet in combinatie met
verdroging. Op een aantal plaatsen vormt het dichtgroeien met opslag van houtige gewassen een
ander, door stikstofdepositie versterkt, probleem. Het Bokdammerveld maakt onderdeel uit van
een kleinschalig cultuurlandschap in het noordelijke deel van het landgoed. Dit natte heideterrein
wordt gekenmerkt door Veelstengelige waterbies, Veenbies en Veenpluis. Plaatselijk komt hier
ook Wilde gagel voor.

Vegetatie
Vijf jaar na uitvoering van de plagmaatregel is een vegetatiebeschrijving gemaakt. Hieruit blijkt
dat op de geplagde locatie nauwelijks nog vvv-indicatoren aanwezig zijn. Enkel Knolrus,
Pijpenstrootje en Moerasstruisgras komen in kleine aantallen en met lage bedekking voor. Door
het plaggen is de vergrassing effectief bestreden. Er hebben zich fraaie pionierstadia van jonge
heiden ontwikkeld die vegetatiekundig behoren tot Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies, de typische Dophei-associatie en de veenmosrijke Dophel-associatie, zoals blijkt uit
het veelvuldig voorkomen van Struikhei, Gewone dophei, Gewone veenbies, Veenpluis,
Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw, Witte snavelbies, Bruine snavelbies en de veenmossen
Kussentjesveenmos, Geoord veenmos, Waterveenmos en Wrattig veenmos. Deze soorten duiden
op zure, voedselarme, natte tot zeer natte omstandigheden.
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Conclusie
De plagmaatregel heeft een duidelijk positief effect gehad op de vegetatie in het gebied. De vvvindicatoren zijn grotendeels verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor diverse kenmerkende
plantensoorten van goed ontwikkelde natte heiden, die duiden op gunstige standplaatscondities
(bijvoorbeeld Struikhei, Kleine zonnedauw, Gewone dophei, Veenpluis, Moeraswolfsklauw, Witte
snavelbies, Bruine snavelbies en Gewone veenbies). Vijf jaar na uitvoering van de plagmaatregel
zijn op de geplagde locatie 7 rode lijst soorten waargenomen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 7
Vegetatie: •s••

Twickel

-

Schijvenveld Kleine ven

Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Stichting Twickel
Overijssel
Delden
Twickel

Ecosysteemsubtype:

Natte heide en ven

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Nazomer 1997

20003
3000 ha.

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Landgoed Twickel bestaat, behalve uit landbouw- en andere cultuurgrond, voor ongeveer 2600
hectare uit bos en voor ongeveer 400 hectare uit natuurterreinen. Deze natuurterreinen bestaan
voor een aanzienlijk deel uit natte heide. De natte heide is op veel plaatsen vergrast met
Pijpenstrootje. De belangrijkste oorzaak hiervan is stikstofdepositie, al dan niet in combinatie met
verdroging. Op een aantal plaatsen vormt het dichtgroeien met opslag van houtige gewassen een
ander, door stikstofdepositie versterkt, probleem. Het Schijvenveld bevindt zich in het noordelijke
deel van het landgoed Twickel. Ten noorden van de Twickelervaart ligt een gevarieerd terrein in
een oud heidelandschap. Naast natte en droge heide komen hier een aantal vennen voor die licht
gebufferd worden door grondwater dat over het keileempakket toestroomt, met in het westelijke
deel Veenmosrijke venvegetaties en Wilgenbroekstruweel.
Vegetatie
Vijf jaar na het plaggen is op de geplagde locatie een vegetatiebeschrijving gemaakt. Hierbij is
gebleken dat vooral Pitrus (indicator voor eutrofiëring) vrijwel volledig is verdwenen. In zeer hoge
bedekking komt op de geplagde locatie nog Knolrus voor. Plaatselijk treedt een fraaie verlanding
op met veenmossen.
Op de hogere oevers zijn kwaliteitsindicatoren voor vochtige tot natte, zure en voedselarme
omstandigheden aangetroffen, namelijk Struikhei, Gewone dophei, Veldrus en Wrattig veenmos.
Op de geplagde delen zijn Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw, Gewoon veenmos en Wrattig
veenmos aangetroffen. Deze combinatie van soorten geeft aan dat een natte heide tot
ontwikkeling komt vanuit de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies. Het veelvuldig
voorkomen van buitvormende veenmossen (Wrattig veenmos en Gewoon veenmos) duidt op
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weinig fluctuerende, hoge grondwaterstanden. In het ven zijn indicatoren voor zwak gebufferde
wateren aangetroffen (Hotpijp en Vlottende bies). Holpijp komt abundant voor en Vlottende bles
frequent, hetgeen duidt op de toestroming van Jong, zwak gebufferd grondwater uit de
nabijgelegen dekzandruggen. In vegetatiekundig opzicht kan deze vegetatie worden gerekend tot
de Associatie van Vlottende bies.
Conclusie
De kwaliteit van het ven en het omliggende terrein is door het uitvoeren van de plagmaatregel
verbeterd. De afname van Pitrus en het verschijnen van soorten zoals Vlottende bles en Bruine
snavelbies duiden hier op.
De zuurgraad van de geplagde locatie is mogelijk een probleem. Hoewel soorten van zwak
gebufferde omstandigheden met hoge frequentie voorkomen baart de zeer hoge bedekking met
Knolrus (75%!) toch enige zorgen. Temeer daar Oeverkruid en Moerashertshooi die begin jaren
1990 na plaggen aanwezig waren, niet meer zijn teruggevonden. Mogelijk begint het
buffervermogen van het ter plekke dunne watervoerende pakket uitgeput te raken.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 3
Vegetatie: •••

Twickel - Schijvenveld Oosten van Grote ven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:

Stichting Twickel
Overijssel

Gemeente:

Delden
Twickel

Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

20003

Ecosystee msu btype:
Maatregel:

Natte heide met slenken
Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Nazomer 1997

3000 ha.

Gebiedsomschrjving - nulsituatie
Landgoed Twickel bestaat, behalve uit landbouw- en andere cultuurgrond, voor ongeveer 2600
hectare uit bos en voor ongeveer 400 hectare uit natuurterreinen. Deze natuurterreinen bestaan
voor een aanzienlijk deel uit natte heide. De natte heide is op veel plaatsen vergrast met
Pijpenstrootje. De belangrijkste oorzaak hiervan is stikstofdepositie, al dan niet in combinatie met
verdroging. Op een aantal plaatsen vormt het dichtgroeien met opslag van houtige gewassen een
ander door stikstofdepositie versterkt probleem. Het Schijvertveld bevindt zich in het noordelijke
deel van landgoed Twickel. Ten noorden van de Twickelervaart ligt hier een gevarieerd terrein in
een oud heidelandschap. Naast natte en droge heide komen hier een aantal vennen voor die licht
gebufferd worden door grondwater dat over het keileempakket toestroomt, met in het westelijke
deel Veenmosrijke venvegetaties en Wilgenbroekstruweel.
Vegetatie
Acht jaar na uitvoering van de maatregel is een vegetatieopname gemaakt. Op de hogere delen
zijn de vvv-indicatoren vrijwel geheel verdwenen. In de slenken zijn ze echter nog volop
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aanwezig. Het oppervlaktewater is verzuurd en nog altijd licht geëutrofieerd. De aanwezigheid
van met name Knolrus (20%) duidt hier op. Op de geplagde locatie zijn 6 kwaliteitsindicatoren
aangetroffen van natte heiden en vennen, te weten Struikhel, Snavelzegge, Gewone dophei,
Veenpluis, Gewone veenbies en Vlottende bies. Deze combinatie van soorten duidt op natte
omstandigheden met weinig wisselende grondwaterstanden; de zomergrondwaterstanden zakken
niet al te diep weg (ca. 50 cm -maaiveld). Met uitzondering van Vlottende bies duiden de soorten
op zure omstandigheden. Vlottende bies is kenmerkend voor zwak gebufferde omstandigheden.
Al deze kwaliteitsindicatoren duiden op voedselarme omstandigheden.
Er zijn 7 soorten waargenomen, welke kenmerkend zijn voor veenmosrjke natte heide en het
pionierstadium daarvan, de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies (Kleine zonnedauw,
Moeraswolfsklauw, Witte snavelbies, Bruine snavelbies, Gewone veenbies, Wrattig veenmos) en
zwak gebufferde vennen (Vlottende bles; Associatie van Vlottende bles).
Conclusie
De plagmaatregel heeft een positief effect gehad op de vegetatie, met name op de hogere delen.
In de langdurig geïnundeerde slenken zijn nog altijd soorten zoals Knolrus en Waterveenmos in
relatief hoge bedekkingen (elk 20%) aanwezig. Dit hangt enerzijds samen met uitputting van het
buffervermogen van het dunne freatische watervoerende pakket en anderzijds met interne
eutrofiëring. De eutrofiëring wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het sluiten van de afvoer van
het Grote ven waardoor geen voedingsstoffen, zoals ammonium, kunnen worden afgevoerd.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 6
Vegetatie:

•.•

Park 1813
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Overijssels Landschap
Overijssel
Ommen
Park 1813
20066
150 ha.

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Nazomer 1999

Gebiedsomsc/irjving - nu/situatie
Park 1 81 3 is een landgoed dat is gelegen in de gemeente Ommen. Een deel van het landgoed
bestaat uit drogere heideterreinen op de stuwwal van Lemele, die door eutrofiëring sterk vergrast
zijn met Bochtige smele. Lokaal zijn struwelen van Jeneverbes aanwezig.
Vegetatie
Vijf jaar na het uitvoeren van de plagwerkzaamheden is in het terrein een vegetatiebeschrijving
gemaakt: 80% van de locatie is inmiddels weer bedekt met vegetatie.
Het voorkomen van vvv-indicatorsoorten is zeer sterk afgenomen. Slechts in kleine hoeveelheden
komen soorten zoals Bochtige smele, Braam en Grijs kronkelsteeltje nog altijd voor.
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De vegetatie na plaggen kan worden gerekend tot de droge heide (Associatie van Struikhel en
Stekelbrem). Soorten zoals Struikhel, Gewone dophei en Pilzegge komen in grotere aantallen
en/of met hoge bedekkingen voor. Kwaliteitsindicatoren voor droge tot lichtvochtige,
voedselarme, zure tot matig zure omstandigheden, zoals Klein warkruid, Kruipbrem, Jeneverbes,
Tandjesgras en Borstelgras, zijn in matig hoge aantallen verschenen. Jeneverbes heeft zich hier
verjongd met enkele exemplaren. Na plaggen is een behoorlijk soortenrijke droge heide tot
ontwikkeling gekomen.

Conclusie
De plagwerkzaamheden van 1999 hebben een positief effect gehad op de vegetatie, terwijl er
diverse kwaliteitsindicatoren en rode-lijstsoorten van de droge heide zijn verschenen, zij het
vooralsnog in lage bedekkingen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 4
Vegetatie: •s.

Mei ndersvee n
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lldnummer:
Oppervlakte terrein:

Meindersveen B.V.
Drenthe
Midden Drenthe
Meindersveen

Ecosysteemsubtype:

Heide op veen

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Eind 1999

20058
125 ha.

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Het gebied Meindersveen ligt in een heideontginnenslaridschap dat onderdeel uitmaakt van het
grotere complex van het Gasselterveld en Drouwenerveld. Centraal in het gebied liggen natte
heidepercelen met daarbinnen een aantal vennen. In delen van deze voedselarme vennen vindt
hoogveenvorming plaats. Rondom dit heide- en vennencomplex liggen uitgestrekte
(naald)boscomplexen en een aantal (extensieve) landbouwpercelen.

Vegetatie
Vijf jaar na het uitvoeren van de plagwerkzaamheden is een vegetatiebeschrijving gemaakt. De
bedekking van vvv-indicatoren blijkt sterk te zijn verminderd. Na uitvoering van de effectgerichte
maatregelen is in het geplagde deel een greppel gegraven, die uitmondt in een diepe sloot, die is
gehandhaafd.
Vijf jaar na het plaggen zijn vijf soorten aanwezig die duiden op vochtige tot natte, zure en
voedselarme omstandigheden (Kleine zonnedauw, Gewone dophei, Veenpluis, Witte snavelbies en
Bruine snavelbies). Vegetatiekundig is een begroeiing ontwikkeld die tot de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies kan worden gerekend; deze associatie is hier echter niet
optimaal ontwikkeld. De kenmerkende soort Moeraswolfsklauw ontbreekt en de andere
kenmerkende soorten (Witte snavelbies, Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw) komen in lage
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bedekking voor. De zwakke ontwikkeling van deze associatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door de verdere verlaging van de grondwaterstand door het graven van een greppel, waarbij een
diepe sloot is gehandhaafd. Door het graven van de greppel wordt water afgevoerd uit een kleine
laagte. Dit water stagneerde eerder en zorgde voor een langere periode met hogere
grondwaterstanden.
Conclusie
Plaggen heeft de herstelmogelijkheden voor natte heide vergroot; de teruggekeerde soorten
geven dit aan. Door het graven van een greppel en de handhaving van een diepe sloot zijn de
hydrologische condities voor duurzaam herstel van natte heide echter beperkt. Hierdoor zal op
relatief korte termijn (binnen 10 jaar) de geplagde locatie opnieuw vergrassen met Pijpenstrootje.
Daarom wordt aanbevolen de greppel te dichten en de diepe sloot (op zijn minst) sterk te
verondiepen of beter nog geheel te dempen. Uitvoering van deze anti-verdrogingsmaatregelen
zal naar verwachting leiden tot herstel van veenmosrijke natte heiden. Stroomafwaarts van de
geplagde locatie zal het nemen van anti-verdrogingsmaatregelen waarschijnlijk leiden tot herstel
van veenvormende plantengemeenschappen (stroeten en veentjes).
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 4
Vegetatie:

••

Westerseveld van Rolde

-

heide

Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Westerseveld van Rolde B.V.
Drenthe
Aa en Hunze
Westerseveld van Rolde
20022
102 ha.

Ecosysteemsu btype:

Droge en natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Nazomer 1 999

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
De heide in het Westerseveld is in ernstige mate vergrast en is tevens voor een groot deel
volgelopen met opslag van houtige beplantingen. Als beheersmaatregel is gekozen voor
kleinschalig plaggen, in verband met de aanwezigheid van veel reliëf en een ven.
Vegetatie
Zes jaar na uitvoering van de plagmaatregel is op de geplagde locatie een vegetatiebeschrijving
gemaakt. De totale bedekking bedroeg op dat moment 90%. De vergrassing is door het plaggen
vrijwel geheel teruggedrongen. Bochtige smele en Pijpenstrootje komen nog slechts in geringe
aantallen voor. Er zijn 3 kwaliteitsindicatoren aangetroffen voor droge tot licht vochtige, zure en
voedselarme omstandigheden, namelijk Struikhei, Gewone dophei en Pilzegge. Er is één doelsoort
kenmerkend voor natte heide (Associatie van Gewone dophei) waargenomen: Gewone veenbies.
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Op open kale plekken hebben zich diverse (niet verder op naam gebrachte) korstmossen
gevestigd. Tijdens de vegetatiebeschrijving zijn tevens twee levendbarende hagedissen
waargenomen: deze profiteren van de open plekken in de structuurrijke vegetatie.
Conclusie
De vroegere vergrassing en het opkomen van
struweel is door de plagmaatregel grotendeels tenietgedaan. De opgekomen vegetatie
duidt op droge tot lichtvochtige, zure en
voedselarme omstandigheden. Dit betekent
dat het surplus aan voedingsstoffen door
plaggen is verwijderd. Het effect van de
maatregel is dan ook positief te noemen. De
diversiteit in soorten blijft echter nog
enigszins achter. Dit hangt vermoedelijk
samen met de afwezigheid van vitale zaden
in de bodem en van relictpopulaties van kenmerkende soorten van droge tot licht vochtige
heiden. De heiden van het Westerseveld bestonden uit geïsoleerde snippers binnen een
landbouwgebied. Inmiddels zijn deze landbouwgronden verlaten en heeft er natuurontwikkeling
plaatsgevonden, waardoor een groter aaneengesloten natuurgebied is ontstaan. Wellicht kunnen
kenmerkende soorten van droge tot licht vochtige heiden vanuit de zaadbank van omliggende
locaties zich verspreiden naar de geplagde heiden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 1
Vegetatie: ••

Westerseveld van Rolde - heide en ven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Westerseveld van Rolde B.V.
Drenthe
Aa en Hunze
Westerseveld van Rolde
20022
102 ha.

Ecosysteemsubtype:

Natte heide en ven

Maatregel:

Plaggen laagte aansluitend aan ven

Maand en jaar van uitvoering

2004

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
De heide in het Westerseveld is in ernstige mate vergrast en is tevens voor een groot deel
volgelopen met opslag van houtige beplantingen. Als beheersmaatregel is gekozen voor
kleinschalig plaggen, in verband met de aanwezigheid van veel relief en een ven. De geplagde
laagte ligt aansluitend aan het bestaande ven. Het ven was geëutrofieerd, zoals kon worden
afgeleid uit het veelvuldig voorkomen van Pitrus.
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Vegetatie
Slechts één jaar na het plaggen van het grootste deel van het ven en zijn omgeving is een
vegetatiebeschrijving gemaakt. Op het moment van de opname bedroeg de totale
bedekkingsgraad minder dan 5%. Er komt een fraaie gradiënt tot ontwikkeling van droge heide
(Struikhei, Pilzegge) via vochtige heide (Gewone dophei) naar een (matig) zuur, oligo- tot
mesotroof ven (Waterdrieblad, Snavelzegge, Waterveenmos, Veenpluis en Veelstengelige
waterbies). Daarnaast komen Zompzegge en Zwarte zegge voor, welke duiden op lichte
eutrofiëring. Dit zijn vermoedelijk relicten van de vroegere veel ernstigere vermesting. Er zijn acht
kwaliteitsindicatorsoorten voor heide en vennen aangetroffen, te weten Struikhei, Gewone dophei,
Snavelzegge, Veenpluis, Waterdrieblad, Pilzegge, Zompzegge en Zwarte zegge. Waterdrieblad is
tevens een doelsoort voor enigszins mesotrofe slenken van hoogveenvennen. Op termijn kan in
het ven mogelijk een mesotraphente subassociatie van de Associatie van Waterveenmos tot
ontwikkeling komen.
Conclusie
Al na één jaar komen meerdere indicatorsoorten voor van droge heide, natte heide en vennen. Dit
geeft de effectiviteit van de plagmaatregel weer. Aan de hand van de eerste vegetatiebeschrijving
kan worden geconcludeerd dat het plaggen de ernstige eutrofiëring van dit ven en zijn omgeving
daadwerkelijk heeft bestreden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten
Vegetatie:

••

Natuurschoon
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnu mmer:
Oppervlakte terrein:

Vereniging tot behoud van Natuurschoon
Drenthe
Midden Drenthe
Natuurschoon te Nietap

Ecosysteemsu btype:

Ven (pingoruïne)

Maatregel:

Baggeren

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2000

20021
31,1 ha.

Ce//edsomschrjving - nu/situatie
Natuurschoon is een bos- en natuurgebied gelegen tussen de dorpen Roden en Leek/Nietap. Het
is een bosgebied met van oorsprong zwak gebufferde wateren. Het gebied wordt omringd door
graslanden en staat onder invloed van de waterwinning bij Nietap. Als gevolg van de landbouw en
atmosferische depositie vindt in het gebied verzuring en eutrofiëring plaats. Hierdoor was de
pingoruïne gedeeltelijk dichtgegroeid en waren er veel algen in het water aanwezig (flap).
Vegetatie
In het open water zijn veel algen aanwezig. Het oppervlaktewater is bovendien erg troebel. Vijf
jaar na het uitbaggeren van het ven is een vegetatiebeschrijving gemaakt van de oeverzone.
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Op de oevers zijn veel eutraphente soorten van bos, struweel en van de Riet-klasse aanwezig,
namelijk Inlandse vogelkers, Meidoorn, Liesgras en Gele Ijs. Wel zijn op de hogere rand drie
kwaliteitsindicatoren van oude bosbodems aangetroffen, te weten Gewone salomonszegel, Witte
klaverzuring en Bosgierstgras.
Conclusie
De vermesting is niet voldoende bestreden door uitbaggeren. Er is nog een te grote invloed van
aangrenzende landbouwpercelen waardoor water met veel voedingsstoffen nog steeds naar de
pingoruïne stroomt. Tevens zijn de oevers van de plas niet geschoond. Deze oevers zijn zeer
voedselrijk, aangezien in het verleden bij het jaarlijks opschonen van het ven de bagger op de
oevers werd afgezet.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 1
Vegetatie: X

Vilsteren
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Landgoed Vilsteren B.V.
Overijssel
Ommen
Vilsteren
20065
ca. 400 ha.

Ecosysteemsubtype:

Droge en natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Eind 2000

Gebiedsomschrijving - nulsituatie
Het heideterrein binnen landgoed Vilsteren is ruim 50 hectare groot en is deels sterk vergrast (90
- 100%) met Pijpenstrootje en Bochtige smele. Diverse delen van het terrein zijn in het verleden
geplagd, waarna de oorspronkelijke heidevegetatie goed is hersteld. Het terrein bevat zowel
vegetatie van natte als van droge heiden. De vermoedelijke oorzaak van de vergrassing is
vermesting via stikstofdepositie.
Vegetatie
Vijf jaar na het plaggen is een vegetatiebeschrijving gemaakt. De totale bedekking bedraagt
inmiddels 50%. De vvv-indicatoren zoals Pijpenstrootje en Bochtige smele zijn In aanzienlijke
mate teruggedrongen. Op de laagste plekken is echter veel jonge Pijpenstrootje aanwezig.
Er zijn twee kwaliteitsindicatoren van droge tot licht vochtige, zuur en voedselarme
omstandigheden aangetroffen (Struikhei en Gewone dophei). Daarnaast zijn twee doelsoorten van
droge heide waargenomen, te weten Klein warkruid en Struikhel. in lage bedekking heeft zich
Bruine snavelbies gevestigd in het nattere deel met veenlaagjes. In het deel met boomheide dat is
geplagd, treedt sterke verjonging van Grove den op. Ook is gedeeltelijk onder de dennen
geplagd, wat een positief effect heeft gehad op de vergrassing.
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Conclusie
Door de plagmaatregel is de vergrassing grotendeels teruggedrongen. Desondanks komt er in de
lage delen nog veelvuldig Pijpenstrootje voor, In de laagten zijn de aanwezige veenlaagjes
gespaard bij het plaggen. Vanwege sterke schommelingen in de grondwaterstand mineraliseren
deze veenlaagjes, waarbij voedingsstoffen vrijkomen, waarvan Pijpenstrootje profiteert. De
ontwikkeling van een natte heide blijft achter bij de verwachtingen; van de kenmerkende
pioniersoorten is alleen Bruine snavelbies aangetroffen. Deze resultaten indiceren dat verdroging
is opgetreden; onder nattere omstandigheden treedt na plaggen van natte heiden die zijn
vergrast als gevolg van stikstofdepositie vrijwel altijd een vollediger herstel op. Het is daarom
aanbevelenswaardig na te gaan wat de mogelijke oorzaken van verdroging zijn van deze natte
heide. Ook in de droge heide blijft de vegetatieontwikkeling achter bij de verwachtingen. Na vijf
jaar zijn slechts 2 kenmerkende soorten van de droge heide aangetroffen. Mogelijk wordt dit
veroorzaakt door de afwezigheid van een vitale zaadbank van soorten van droge heiden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 2
Vegetatie:

••

De Vieker
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

prof. Oudemans
Overijssel
Enschede
de Vleker

Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Nazomer 2000

20027
26 ha.

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Het heideterrein in het landgoed de Vieker is geheel vergrast. Soorten als Bochtige smele en
Pijpenstrootje komen hier veelvuldig voor. Zuurminnende soorten van eutrofe omstandigheden
(Knolrus, Pitrus, Braam en Schapezuring) komen eveneens met hoge bedekking voor. Plaatselijk is
houtopslag van Berken aanwezig. Via begrazing met schapen is getracht het verder dichtlopen
van het terrein te voorkomen. Dit is echter onvoldoende gebleken om de vergrassing tegen te
gaan. De oorzaak van de vergrassing is een combinatie van vermesting via stikstofdepositie en
verdroging door ontwatering van de omgeving. Om alsnog de vergrassing te bestrijden is in de
nazomer van 2000 geplagd.

Vegetatie
Vijf jaar na het uitvoeren van de plagmaatregel is op de geplagde locatie een
vegetatiebeschrijving gemaakt. Opvallend was het relatief hoge percentage Pijpenstrootje.
Rond de aanwezige poel en in de waterhoudende laagtes is veel Knolrus en Vensikkelmos
aanwezig, wat duidt op zure, licht geëutrofieerde condities. Plaatselijk groeit veel Pitrus, wat
duidt op een hoge voedselrijkdom.
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Er zijn vier kwaliteitsindicatoren voor vochtige, zure en voedselarme omstandigheden
aangetroffen, namelijk Struikhei, Gewone dophei, Koningsvaren en Bruine snavelbies.
Koningsvaren heeft zich gevestigd met veel jonge individuen. Daarnaast zijn twee kensoorten van
de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies gevonden (Bruine snavelbies en Kleine
zonnedauw). Ter plekke moet deze associatie als matig ontwikkeld worden beschouwd vanwege
het ontbreken van andere kensoorten.
Conclusie
Na het plaggen is een mooie gradiënt ontstaan van droge naar vochtige heide, met in de laagten
redelijk veel Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw en Koningsvaren. De plagmaatregel heeft een
matig positief effect heeft gehad: de aanwezigheid van Pijpenstrootje (relatief hoge bedekking),
Knolrus en Pitrus duidt op nog altijd eutrofe omstandigheden en de ontwikkeling naar natte heide
via de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies is fragmentair. Het relatief hoge percentage
Pijpenstrootje en de fragmentaire ontwikkeling van de natte heide wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door sterk schommelende grondwaterstanden als gevolg van ontwatering van de
omgeving.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 2
Vegetatie: •s

Junne - De Meertjes
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Delta Uoyd
Overijssel
Ommen
Junne
20110
779 ha

Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen de Meertjes

Maand en jaar van uitvoering:

Nazomer 2002

Gebiedsomschrj/ving - nu/situatie
De Meertjes is een gebied met natte heide op een zogenaamd veenduinplateau waarin
veenontwikkeling plaatsvindt. Het terrein vormt onderdeel van het Junnerveld; een groot complex
van (naald)bossen. De Meertjes zijn een hoog in het landschap gelegen locatie met veenputjes,
waarvan de lager gelegen omgeving bestaat uit droge heide met Jeneverbesstruweel. Hier liggen
de natste plekken het hoogst in het landschap. Dergelijke locaties worden in Drenthe 'forten'
genoemd. Het zijn overstoven veentjes, waar het overstoven veen zich heeft ontwikkeld tot een
slecht doorlatende laag. Daardoor kon hoog in het landschap opnieuw veenvorming gaan
optreden. Dit veen is gedeeltelijk vergraven in veenputjes en als brandstof gebruikt. Deze locatie
is vrijwel volledig vergrast met Pijpenstrootje. In de veenputjes is veel rottend organisch materiaal
aanwezig. Voor zover ze nog waterhoudend zijn is regelmatig een dikke laag flap aanwezig.
Plaatselijk staan nog enkele exemplaren van Beenbreek en Gewone dophei. Tussen de veenputjes
staan in de Pijpenstrootjebegroeiïng Grove dennen, zowel oudere als jongere exemplaren.
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Vegetatie
Twee jaar na het uitvoeren van de plagmaatregel is een vegetatiebeschrijving gemaakt. Hieruit
blijkt dat de vermestingsindicatoren Bochtige smele en Pijpenstrootje zeer sterk zijn
teruggedrongen. Met name Gewone dophei, Kleine zonnedauw, Veenpluis, Witte en Bruine
snavelbies zijn in hoge bedekkingen en/of grote aantallen in het terrein verschenen. In de
veenputjes komt massaal Klein blaasjeskruid voor. Beenbreek heeft zich sterk uitgebreid: in het
kleine terrein komen honderden jonge planten voor. Deze soort duidt op laterale stroming van
jong grondwater, dat rijk is aan zuurstof en kooldioxide en vermoedelijk gekenmerkt is door een
hoog aandeel van tweewaardige kationen ten opzichte van eenwaardige. Ook zijn er diverse
veenmossen in het terrein aanwezig die aaneengesloten veldjes en plaatselijk zelfs bultjes
vormen, namelijk Geoord veenmos, Waterveenmos, Zacht veenmos en Kussentjesveenmos. Deze
combinatie van soorten duidt op stabiele, natte tot zeer natte, zure tot matig zure, voedselarme
omstandigheden. De begroeiing van de veenputjes behoort vegetatiekundig tot de
Waterveenmos-associatie. De terrestrische vegetatie behoort vegetatiekundig tot de veenmosrijke
natte heiden, maar plaatselijk lijken aanzetten aanwezig tot hoogveenvormende begroeiingen van
slenken en bulten.

Conclusie
Het effect van het plaggen van deze vrijwel volledig vergraste locatie is zeer positief te noemen
vanwege het verschijnen van de bovengenoemde veenmossen, Gewone dophei, Kleine
zonnedauw, Veenpluis, Beenbreek, Klein blaasjeskruid en Witte en Bruine snavelbies (alle in hoge
bedekking en/of met hoge aantallen).
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 8
Vegetatie:

•...
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Ooster- en Westerzand
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

mevrouw P.A.F. Pigeaud
Drenthe
Westerveld
Ooster- en Westerzand
20162
260 ha.

Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen inclusief venranden

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2002

Geb/edsomschr(jving - nu/situatie
Het landgoed Ooster- en Westerzand is in totaal ruim 250 hectare groot en bestaat grotendeels
uit naaldbos. Het landgoed is gelegen op stuifzand. Op het landgoed komen enkele vennen en
heideterreinen voor. De vennen zijn ontstaan op slecht doorlatende lagen. Het betreft zeer zwak
gebufferde vennen. De vennen liggen in een reliëfrijk landschap waardoor overgangen van zeer
nat tot extreem droog tot ontwikkeling zijn gekomen. De heideterreinen zijn vergrast door
eutrofiëring als gevolg van stikstofdepositie en door verdroging als gevolg van de ontwaterende
werking van watergangen. In het verleden werd via een greppel voedselrijk landbouwontginningswater aangevoerd naar het ven, waardoor het ven ernstig is geëutrofieerd. Soorten als
Pitrus domineerde de vegetatie, maar ook andere eutraphente soorten zoals Riet, Grote lisdodde
en Wolfspoot kwamen veel voor. Om de eutrofiëring te niet te doen is een deel van het terrein,
inclusief de venranden, in 2002 geplagd.
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Vegetatie
Twee jaar na het uitvoeren van het plaggen van de omringende vergaste droge en natte heide is
een vegetatiebeschrijving gemaakt. De vvv-indicatorsoorten Bochtige smele en Pijpenstrootje zijn
zeer sterk teruggedrongen. Op het hogere deel van het terrein zijn 5 kwaliteitsindicatoren
aangetroffen van droge, zure en voedselarme omstandigheden, namelijk Struikhei, Gewone
dophei, Biggenkruid, Tormentil en Pilzegge. Hier zijn na plaggen relatief soortenrijke droge
heiden ontstaan, die opvallen door het frequente voorkomen van de rode-lijstsoorten Kruipbrem
en Klein warkruid. In het middelhoge deel zijn 7 soorten van vochtig tot nat, zuur en voedselarme
omstandigheden waargenomen, namelijk Struikhel, Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw,
Gewone dophei, Veenpluis, Geoord veenmos en Wrattig veenmos. Vegetatiekundig behoren deze
begroeiingen tot de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies.
In het ven is na het opschonen een snelle en uitgestrekte verlariding met Waterveenmos op gang
gekomen: door het baggeren is de vroegere vermesting vrijwel geheel verdwenen, hoewel in een
hoek van het ven bewust de vroegere eutraphente begroeiing is gespaard vanwege het
voorkomen van Slangenwortel en ten behoeve van de fauna. Het ven is een zeer rijke groeiplaats
van de rode-lijstsoort Drijvende Egelskop. Vegetatiekundig behoren de begroeiingen van het
open water tot de Waterveenmos-associatie. Plaatselijk zijn aanzetten aanwezig van soortenrijke
slenkvegetaties (Associatie van Veenmos en Witte snavelbies). De soorten in het ven duiden op
een zeer natte, permanent geïnundeerde, zure tot zwak gebufferde, oligo- tot mesotrofe
condities.
In totaal zijn 9 doelsoorten aangetroffen van droge heide, natte heiden en vennen.
Conclusie
Het opkomen van soorten als Struikhei, Gewone dophei, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw en
Bruine en Witte snavelbies geven de positieve effecten van het plaggen rond het ven weer. Het
opschonen van het ven heeft eveneens tot zeer positieve resultaten geleid, zoals wordt afgeleid
uit de snelle en uitgestrekte veenmosverlanding, het algemene voorkomen van Drijvende
egelskop en de eerste aanzetten tot de ontwikkeling van soortenrijkere slenkbegroelingen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 7
Vegetatie: Droge heide: •.., Natte heide: .s•, Ven:

...
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Varsenerv&d
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Ommen
Overijssel
Ommen
Varsenerveld
26175
95 ha.

Ecosysteemsu btype:

Natte en droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Nazomer 2002

Gebiedsomsc/irjving - nu/situatie
Centraal in het Varsenerveld ligt een 9 hectare groot heideterrein. Het terrein wordt doorsneden
door een zeer diepe waterschapsleiding met lage peilen. De zomerpeilen zijn vanwege
wateraanvoer hoger dan de winterpeilen. Het grootste deel van dit terrein bestaat uit een droge
heide. In de lagere delen bevindt zich vochtige heide, die geleidelijk overgaat in
heischraalgrasland en in rompgemeenschappen van de Pijpenstrootjes-orde. Op andere plaatsen
gaat de natte heide over in zwakgebufferde wateren (Oeverkruid-klasse). Ten zuiden van de sloot
zijn eind jaren '90 steeds kleine delen geplagd waardoor succesvol herstel is opgetreden van
natte heiden en heischrale graslanden. Het terrein wordt in de zomer kortdurend begraasd met
runderen, waarna de koeienvlaaien met de hand worden verwijderd. Zo worden effectief
voedingsstoffen afgevoerd en wordt de structuur van de vegetatie verbeterd. Voor de niet
geplagde delen bleek begrazing echter onvoldoende voor heideherstel. Het in 2002 geplagde deel
was sterk vergrast met Pijpenstrootje. Daarnaast kwamen veel Pitrus en Knolrus voor.
Vegetatie
Drie jaar na uitvoering van de plagmaatregel is op de geplagde locatie een vegetatiebeschrijving
gemaakt. Hieruit is gebleken dat de vvv-indicatoren
(met name Pijpenstrootje) zeer sterk zijn
teruggedrongen. Enkel in afvoerloze laagten komt
nog betrekkelijk veel Knolrus voor. In totaal zijn 8
kwaliteitsindicatorsoorten voor zeer natte tot natte,
zure tot zwak zure, oligo- tot mesotrofe condities in
het terrein aangetroffen: Struikhei, Gewone dophei,
Veenpluis, Veldrus, Moerasviooltje, Ruw walstro,
Hondsviooltje en Bleekgele droogbloem. Er is een
fraaie gradiënt ontstaan van droog, zuur, oligotroof
in vochtig, matig tot zwak zuur, mesotroof naar
(zeer) nat, zuur, voedselarm. Vegetatiekundig lijkt
zich van hoog naar laag een gradiënt te gaan
ontwikkelen van droge heide (Struikhei), natte heide
(inclusief de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies; Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw en
Moeraswolfsklauw), heischraal grasland
(Hondsviooltje),

mes otraph en te

graslanden

en
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Kleine-zeggenmoerassen (Bleekgele droogbloem, Veldrus, Ruw walstro, Moerasviooltje) en
venbegroeiingen (Veenpluis).
Conclusie
Door plaggen is een zeer gradiëntrijk terrein ontstaan. Algemeen kan worden geconcludeerd dat
het plaggen positief is geweest, al komt in de laagten nog betrekkelijk veel Knolrus voor. Dit
laatste wordt waarschijnlijk veroorzaakt door stagnerend regenwater. Over enkele jaren kan de
effectiviteit beter worden beoordeeld omdat dan een rijpere vegetatie tot ontwikkeling zal zijn
gekomen, mede doordat zich dan soorten uit de omgeving op de plaglocatie zullen hebben
gevestigd.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 4
Vegetatie:

•••

De Eese 1
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Exploitatie maatschappij De Eese B.V.
Overijssel
Steenwijk
Landgoed De Eese

Ecosysteemsu btype:

Natte heide / oever

Maatregel:

Plaggen randen pingo en natte heide

Maand en jaar van uitvoering

Nazomer 2003

22160
340 ha bos, 30 ha heide

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Landgoed de Eese is een gebied bestaande uit landbouwgrond, bos en heideterrein. Natte heide
komt voor in kleinere eenheden. Droge heide komt voor in een grotere eenheid (circa 15 ha.)
centraal in het landgoed. Beide heidetypen komen voor op veldpodzolgronden waarbij de
grondwatertrap varieert van III tot VI.
Het beheer in het natte heide gebied is zeer extensief geweest. In 1980 is er opslag verwijderd.
Verder is er tientallen jaren niet beheerd. Het in 2003 geplagde perceel was voor meer dan 90%
vergrast met Pijpenstrootje. In kleine hoeveelheden kwam op deze percelen Gewone dophel voor.
Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de plagmaatregel is een vegetatiebeschrijving gemaakt. De
indicatorsoorten voor eutrofiëring blijken sterk te zijn verminderd. Het verschijnen van Struikhel,
Gewone dophei, Veenpluis, Snavelzegge, Kleine zonnedauw en Ronde zonnedauw geven aan dat
rond het ven zich een natte heide zal ontwikkelen. Hier zijn eveneens mossen zoals Geoord
veenmos, Waterveenmos, Weekveenmos en Heideklauwtjesmos aangetroffen. In het ven is een
deel aanwezig waar met name de bedekking met Knolrus nog relatief hoog is. Vermoedelijk wordt
deze hoge bedekking veroorzaakt door het uitmonden van een sloot in het ven, welke afkomstig
is van een graslandperceel. Hierdoor vindt lokaal lichte eutrofiëring plaats onder zure
omstandigheden, precies hetgeen door het voorkomen van Knolrus in hoge bedekkingen wordt
geïndiceerd. In het overgrote deel van het ven is rijke veenmosontwikkeling op gang gekomen
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van Waterveenmos en Geoord veenmos, begeleid door Snaveizegge en Veenpluis, waarbij massaal
Klein blaasjeskruid voorkomt. Vegetatiekundig is sprake van de mesotraphente subassociatie van
de Waterveenmos-associatie. Deze subassociatie kan tot ontwikkeling komen dankzij de
toestroming van lokaal grondwater dat licht is aangerijkt met basen. Na het plaggen zijn 4 rode
lijstsoorten in het terrein waargenomen.
Conclusie
Het herstel is grotendeels geslaagd. In het terrein zijn door de herstelmaatregelen mooie
gradiënten ontstaan van droog, vochtig tot zeer nat. Op de middelhoge delen is al een
waardevolle natte heide ontstaan, die zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. In het ven is
een waardevolle veenmosverlanding in gang gezet. Er is echter nog een deel waar relatief veel
Knolrus voorkomt als gevolg van instroming met licht vermest landbouwwater. Het verdient
aanbeveling deze sloot af te dammen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 4
Vegetatie: Ven:

...,

Natte heide:

...

De Eese II
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Exploitatie maatschappij De Eese B.V.
Overijssel
Steenwijk
Landgoed De Eese

Ecosysteemsu btype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

2003

22160
340 ha bos, 30 ha heide

Gebiedsomsc/irij ving - nu/situatie
Landgoed de Eese is een gebied bestaande uit landbouwgrond, bos en heideterrein. Natte heide
komt voor in kleinere eenheden. Droge heide komt voor in een grotere eenheid (circa 15 ha.)
centraal in het landgoed. Beide heidetypen komen voor op veldpodzolgronden waarbij de
grondwatertrap varieert van III tot Vi. Het grotere, droge heideterrein in het centrum van het
landgoed is de afgelopen 10 jaar behoorlijk intensief beheerd. Met verschillende technieken is
plagwerk uitgevoerd. De resultaten hiervan variëren van redelijk tot uitstekend. Hierbij is
Struikhei teruggekomen. Een deel van het vergraste terrein is echter onbehandeld gebleven. Het
terrein herbergt een grote populatie Adders. Om te voorkomen dat deze populatie nadeel zou
ondervinden zijn in het kader van OBN kleine delen vergraste heide geplagd om zo bij te dragen
aan extra structuur en heterogeniteit.
Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van het plaggen is een vegetatiebeschrijving gemaakt, waaruit blijkt dat
met name de vvv-indicatoren zoals Pijpenstrootje, Bochtige smele en Gewoon struisgras sterk
zijn teruggedrongen. Daarnaast zijn 6 kwaliteitsindicatoren waargenomen, namelijk Struikhei,
Zandzegge, Pilzegge, Gewone dophei, Gewoon biggenkruid en Tormentil. In vegetatiekundige zin
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geven deze soorten aan dat zich een droge heide aan het ontwikkelen is. Gewoon biggenkruid en
Tormentil geven aan dat deze heide niet geheel verzuurd is. Mogelijk zullen zich daarom op
termijn andere kenmerkende soorten kunnen vestigen, zoals Kruipbrem, Stekelbrem,
Zandblauwtje en Klein warkruid.
Het laagste deel werd gebruikt voor de aflaat van overtollig landbouwwater uit de aangrenzende
akker. Dit perceel is wel geplagd maar is niet meegenomen in de vegetatiebeschrijving.
Conclusie
De resultaten van de plagmaatregel zijn matig. Soorten die duiden op eutrofiëring, zoals Bochtige
smele en Pijpenstrootje, zijn sterk teruggedrongen en soorten van droge heideterreinen
(Struikhei, Pilzegge en Zandzegge) hebben zich veelvuldig gevestigd en uitgebreid. De meer
kritische soorten van droge heiden hebben zich echter (nog) niet gevestigd.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 0
Vegetatie:

••

Witterveld
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Gemeente Assen (inmiddels verkocht aan Defensie)
Drenthe
Assen
Witterveld

Ecosysteemsubtype:

Natte en droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Nazomer 2003

20219

500 ha.

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Het Witterveld is een uitgestrekt hoogveen en heideterrein met een geringe oppervlakte bos. Het
bestaat voornamelijk uit vegetaties van droge en natte heide, terwijl plaatselijk nog
hoogveenvormende begroeiingen voorkomen. Door stikstofdepositie en verdroging heeft
vergrassing van de heide plaatsgevonden. De vergrassing bestaat hoofdzakelijk uit Pijpenstrootje.
Plaatselijk komen bedekkingspercentages tot 100% voor. Het terrein wordt begraasd door
runderen.
Vegetatie
Twee jaar na het plaggen is een vegetatiebeschrijving gemaakt. De totale bedekking bedroeg op
dat moment 20%. De vvv-indicatoren, met name Pijpenstrootje, zijn zeer sterk teruggedrongen.
Deze komen slechts nog in kleine hoeveelheden voor, met name in de lagere delen. Reden
hiervoor is het inspoelen van organisch materiaal dat is achtergebleven na plaggen. Plaatselijk
zijn hogere en drogere kopjes aanwezig, waar zich vooral Struikhei heeft gevestigd. In de
middelhoge delen is veel Gewone dophei, Kleine zonnedauw en lokaal Blauwe zegge verschenen.
In de laagste en natste delen hebben zich Veenpluis, Kleine veenbes, Kleine zonnedauw, Ronde
zonnedauw, Blauwe zegge, Witte snavelbies en Wrattig veenmos gevestigd. Zodoende is een
gradiënt van droge heide (droog tot licht vochtig, zuur en voedselarm) naar natte heide en
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hoogvenen ontstaan (nat met relatief stabiele waterstand, zuur en voedselarm). Bij de hoogvenen
gaat het zowel om soorten van hoogveenslenken als hoogveenbulten.
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Conclusie
Reeds twee jaar na het plaggen komen in het terrein meerdere kwaliteitsindicatoren voor. Tevens
zijn vvv-indicatorsoorten zoals Pijpenstrootje sterk teruggedrongen. Dit samen maakt dat de
effecten van het plaggen positief te noemen zijn. Enkel in de lagere delen komen nog soorten als,
Pijpenstrootje, Knolrus en Pitrus voor, zij het in lage bedekkingen. Hier is waarschijnlijk
onvoldoende organisch materiaal verwijderd. Daar staat tegenover dat juist op deze locaties zich
ook al de eerste soorten van hoogveenslenken hebben gevestigd.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 4
Vegetatie: ••s

Kyllotsbos
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Vereniging Kyllotsbos
Drenthe
Smilde
Kyllotsbos
20225
54,1 ha.

Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2003

Ceb/edsomschrjv/ng - nu/situatie
Kyllotsbos is een terrein dat bestaat uit bos en heide. Het is een besloten gebied doorsneden
door lanen met plaatselijk kleinschalige open ruimten in de vorm van grasland. Het heidegebied
in het Kyllotsbos is zeer gevarieerd wat betreft leeftijd, structuur en soorten. Plaatselijk zijn zeer
fraaie veenmosrijke heiden en gemeenschappen van hoogveenbulten ontwikkeld. Delen van de
heide zijn echter sterk vergast door met name Pijpenstrootje; op hogere kopjes is lokaal
vergrassing met Bochtige smele opgetreden. In het kader van OBN is het noordoostelijke deel van
de heide, die zeer sterk met Pijpenstrootje was vergrast, in 2003 geplagd.
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Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de plagmaatregel is een vegetatiebeschrijving gemaakt. Hieruit blijkt
dat indicatorsoorten voor eutrofiëring zeer sterk zijn teruggedrongen. In geringe mate komen
soorten als Pitrus, Pijpenstrootje en Braam nog voor. De bedekking van Gewone dophei en
Struikhei is daarnaast toegenomen. Deze zijn indicator voor droge en licht vochtige, zure en
voedselarme omstandigheden.
Pleksgewijs zijn resten van oud hoogveen (restanten van Eenarig wollegras) aanwezig, waarop
veel jonge Berken en Braam zijn gekiemd. In het laagste deel stond het water ten tijde van de
vegetatiebeschrijving ongeveer 10 cm boven het maaiveld. Hier had zich echter nog nauwelijks
een begroeiing ontwikkeld; hier en daar groeide wat Knolrus.
Conclusie
De totale bedekking van flora op het geplagde deel betreft slechts minder dan 5%. De
vegetatieontwikkeling blijft hier achter bij de verwachtingen. Soorten van de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies hebben zich tot op heden niet gevestigd. Uit een
herhalingsmeting zal moeten blijken of zich hier alsnog een soortenrijkere vochtige tot natte
heide zal ontwikkelen. De inschatting is dat dit niet het geval zal zijn omdat de heide doorsneden
is door een diepe, 's zomers droogstaande, maar in het voorjaar watervoerende 'sloot'. Deze
sloot is vermoedelijk een relict van de vroegere hoogveenontginning en is nooit gedempt nadat
het terrein de bestemming natuurgebied heeft gekregen. Daarom zal in het kader van het OBN
een aanvraag worden ingediend om deze 'sloot' te dempen, om op die manier gemiddeld nattere
omstandigheden te creëren. Onder dergelijke omstandigheden moet een soortenrijkere heide tot
ontwikkeling kunnen komen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 0
Vegetatie:

S•

Meuleman
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

Landgoed Het Meuleman B.V.
Overijssel
Losser
Landgoed Het Meuleman
20057
230 ha.

Ecosysteemsu btype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Nazomer 2003

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Ten oosten van het riviertje de Dinkel komen, op de grens met Duitsland, een aantal
heideterreintjes voor. Deze liggen in een groter complex van voornamelijk Grove dennenbossen.
Deze heiden bestaan uit droge heidevegetaties met daarin een aantal Jeneverbesstruwelen. De
heide is door eutrofiëring vergrast met Bochtige smele en Pijpenstrootje.
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Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de maatregel is een vegetatiebeschrijving gemaakt. De totale
bedekking van vegetatie bedroeg toen 30%. De vvv-indicatoren Bochtige smele en Pijpenstrootje
zijn sterk afgenomen, hoewel deze soorten lokaal nog in redelijke hoeveelheden voorkomen.
Daarnaast hebben zich ook Struikhei en Gewone dophei gevestigd. Deze soorten, in combinatie
met Heidespurrie, duiden op droge tot licht vochtige, zure en voedselarme condities. In het
terrein zijn Jeneverbessen aanwezig. Bij de plagwerkzaamheden zijn de jeneverbessen uiteraard
gespaard, maar eveneens de vergraste heide eromheen om de Jeneverbessen niet te beschadigen.

Conclusie
Middels het plaggen is de vermesting van het gebied effectief bestreden en zijn de grassen
gedecimeerd. Aangezien het een groeiplaats op stuifzand betreft zal de droge tot licht vochtige
heide die na verloop van tijd zal ontstaan vooral rijk zijn aan mossen en korstmossen en minder
aan hogere-plantensoorten.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 0
Vegetatie:

••

Zwarte water
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:

familie Huishof
Drenthe
Hoogeveen
Zwarte water

Ecosysteemsubtype:

Natte heide, venoever en levend hoogveen

29899
22 ha.

Maatregel:

Plaggen tot en met venranden

Maand en jaar van uitvoering:

Voorjaar 2005

Gebiedsomschr(jving - nu/situatie
Het terrein was, ondanks zijn naam, droog en wordt gekenmerkt door sterk schommelende
waterstanden. Er is sprake van verdroging, die samenhangt met de diepe ontwatering van de
omgeving. Het terrein zelf is in het verleden ontwaterd door het graven van een sloot die op zijn
beurt afwaterde op een diepe landbouwsloot. Om de verdroging te bestrijden is in deze sloot een
duiker gelegd, maar het niveau van deze duiker is waarschijnlijk te laag.
Meer dan 80% van het terrein is vergrast met Pijpenstrootje, als gevolg van eutrofiëring door
ontwatering en stikstofdepositie. Door ontwatering kon het aanwezige veenpakket gaan
mineraliseren waardoor het voedingsstoffenaanbod voor de vegetatie toenam. Hiervan profiteerde
Pijpenstrootje, maar ook diverse boomsoorten. In het terrein is namelijk veel boomopslag
aanwezig (Amerikaanse vogelkers, Vuilboom, Zachte berk en Grove den).
Centraal in het terrein ligt een ven waarvan de oevers eveneens sterk waren vergrast met
Pijpenstrootje. Aan het ven grenst een begroeiing die voornamelijk uit Pijpenstrootje bestaat met
Gewone dophei en ingedroogde veenmossen. Hierin liggen plaatselijk veenputjes met
Waterveenmos, Snavelzegge, Pitrus en hoge Pijpenstro-horsten. Het onvergraven veenpakket is
hier meer dan 1 meter dik. De bosrand staat hier dicht op het veen.
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Vegetatie
Binnen één jaar na uitvoering van het
plaggen is een vegetatiebeschrijving
gemaakt van de noordwestzijde van de
geplagde venoever. Op het moment van
de opname bedroeg de totale
bedekking van vegetatie ongeveer 5%.
De vvv-indicatorsoorten, met name
Pijpenstrootje, zijn door de
plagmaatregel

grotendeels

terug-

gedrongen. Het is echter de
verwachting dat met het huidige
waterpeil de blootgelegde veenstukken
opnieuw volledig zullen dichtgroeien
met Pijpenstrootje.
Desondanks zijn de potenties voor
herstel groot. Er zijn namelijk vijf kwaliteitsindicatorsoorten aangetroffen voor vochtige, zure en
voedselarme omstandigheden, namelijk Struikhei, Gewone dophei, Snavelzegge, Kleine
zonnedauw en Klein blaasjeskruid. Klein blaasjeskruid komt massaal voor en geeft aan dat het
open water weliswaar zuur is. maar toch een zeer lichte buffering kent dankzij afstroming van
lokaal grondwater over de keileem. Er zijn 3 doelsoorten aangetroffen voor natte heide en/of
hoogveenslenken. Dit zijn Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies en Klein blaasjeskruid. In het ven
zal zich naar verwachting een Waterveenmos-associatie ontwikkelen.
Conclusie
Binnen een jaar zijn de indicatorsoorten voor vermesting, (Pijpenstrootje) sterk verminderd en
hebben zich karakteristieke soorten voor pionierstadia van natte heiden gevestigd (Kleine
zonnedauw, Bruine snavelbies). Dit is positief te noemen. Plaggen alleen is echter waarschijnlijk
niet voldoende voor een duurzaam herstel van de heide. Het is namelijk de verwachting dat met
het huidige waterpeil, de blootgelegde veenstukken opnieuw zullen dichtgroeien met
Pijpenstrootje. Om dit te voorkomen zijn hydrologische herstelmaatregelen noodzakelijk.
Indrukwekkend is de massale ontwikkeling van Klein blaasjeskruid, samen met Waterveenmos.
Vanwege de ontwatering is het echter te verwachten dat zich hieruit geen goedontwikkelde
gemeenschappen van hoogveenslenken zullen ontwikkelen.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 3
Vegetatie: Veentje: •.., Natte heide: •.

83

EGM Beleidsmonitoring 2004

Hoofdstuk 4: Conclusies en discussie
Rode Lijst met Groene Stip
Bekkers & Lammerts (2000) ontwikkelden een evaluatiemethode om het effect van OBNmaatregelen op de biodiversiteit te bepalen met behulp van rode-lijstsoorten. Deze methode heet
Rode Lijst met Groene Stip. Geïnspireerd door deze methode wordt in dit hoofdstuk een beknopte
beschouwing geven over de bereikte resultaten voor de biodiversiteit. Dit wordt gedaan door het
verschijnen dan wel de terugkeer van rode-lijstsoorten in terreinen van leden van de Bosgroepen
te bespreken. Op de 55 behandelde locaties die in het kader van de beleidsmonitoring 2004 zijn
bezocht, werden in totaal 37 hogere planten van de rode lijst van 2004 gevonden en 9 mossen en
korstmossen van de rode lijst 2004. De terreintypen waarin in de meeste projecten rodelijstsoorten werden aangetroffen na uitvoering van maatregelen (zie figuur 1) zijn natte heiden
(ca. 95 %), vennen en hoogveentjes (ca. 92 %) en in iets mindere mate in de droge heide (55%).
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Figuur 1: Aantallen locaties per terreintype waarin rode-lijstsoorten zijn waargenomen.
Per terreintype is het aantal bezochte locaties aangegeven.
In droge heiden, natte heiden en vennen en hoogveentjes werden het hoogste aantal
verschillende rode-lijstsoorten gevonden (zie figuur 2).
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Aantal RIL-soorten per terreintype
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Figuur 2: Aantal rode-lijstsoorten per terreintype. Per terreintype is het aantal bezochte locaties aangegeven.
Bij de Bosgroepen voldoen Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw aan de vereisten voor het
toekennen van een groene stip, dat wil zeggen dat ze in meer dan 60% van het aantal
onderzochte locaties binnen een terreintype en positieve trend vertonen. Rode-lijstsoorten die
niet voldoen aan dit criterium maar in alle locaties waar ze voorkomen positief reageerden op de
uitvoering van een bepaalde maatregel(combinatie) zijn door Bekker & Lammerts (2000)
opgenomen in de zogenaamde tipparade. Bij de Bosgroepen gaat het om o.a. Witte snavelbies,
Moeraswolfsklauw, Ronde zonnedauw, Beenbreek, Gewone veenbies, Stekelbrem, Klein warkruid,
Oeverkruid, Vlottende bies, Moerashertshooi, Ondergedoken moerasscherm, Drijvende egelskop
en Draadzegge. Van de soorten die nog voorkwamen op de rode lijst van 1990 zouden Pilvaren,
Dwergzegge en Duizendknoopfonteinkruid een notering in de tipparade hebben bereikt. In
stuifzanden blijken zes korstmossen van de rode lijst te profiteren van de genomen
herstelmaatregelen en in natte heiden de mossen Kussentjesveenmos en Week veenmos.
Achtereenvolgens worden de resultaten van maatregelen in stuifzanden, droge heiden,
heischraalgrasland, natte heiden, vennen, laagvenen en droge duinen uitgebreider besproken.
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Stuifzanden
In 2000 en 2002 werden door de Bosgroepen voor ruim 100 ha herstelmaatregelen uitgevoerd in
gedegradeerde stuifzanden. Het gaat om gedegradeerde stuifzanden in De Pollen (Hoge Veluwe)
en in het Sprengenbos (bij Nunspeet). Herstel van stuifzanden is vooral gericht op herstel van de
Associatie van Buntgras en Heidespurrie die in goed ontwikkelde vorm naast de naamgevende
hogere planten rijk is aan kostmossen. In De Pollen, waar over 100 ha stuivend zand werd
hersteld, werden 25 soorten mossen en korstmossen gevonden waarvan 6 rode-lijstsoorten (zie
figuur 3). Tevens werd het vrijwel uitgestorven Genaaid schapengras gevonden, eveneens een
rode-lijstsoort, die alleen nog voorkomt in de best ontwikkelde stuifzanden.

Rode lijstsoorten in gebieden Stuifzanden
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Figuur 3: Rode-lijstsoorten die zijn aangetroffen in de stuifzanden van De Pollen en het Sprengenbos.
Het Sprengenbos is een voorbeeld van veel kleinschaliger stuifzandherstel (0,25 ha). Hoewel hier
vanwege de kleinschaligheid niet opnieuw een levend stuifzand kon worden hersteld, zorgde het
blootleggen van kaal zand toch voor herstel van een goed ontwikkelde associatie van Buntgras en
Heidespurrie. Op een kleine oppervlakte werden 21 soorten mossen en kostmossen gevonden,
waaronder 5 rode-lijstsoorten. Met in totaal 35 planten- en (korst)mossoorten is het kleine
terrein zéér soortenrijk.
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Droge heiden
Het plaggen van droge heide is een OBN-maatregel die door de Bosgroepen op grote schaal
wordt toegepast. Zo werden in de periode 1995 t/m 2002 door de Bosgroepen in totaal ca. 900
ha. droge en natte heiden geplagd en gechopperd en na 2002 jaarlijks zo'n 75 - 100 ha. Uit de
evaluatie van Bekkers & Lammerts (2000) blijkt dat na uitvoering van herstelmaatregelen in droge
heiden weinig rode-lijstsoorten terugkeerden. Vermoedelijk hangt dit samen met de beperkte
levensduur van de zaden van veel van deze soorten en de extreme mate van verzuring van de
bodem, die door plaggen niet kan worden hersteld. Het resultaat van de beleidsmonitoring stemt
wat positiever dan dat van Bekkers & Lammerts (2000). Nieuwe vestigingen van Klein warkruid,
Steketbrem en/of Kruipbrem zijn gevonden in 10 van de 21 onderzochte heideterreinen. Het
betreft op de Veluwe Heil-Noord (Kruishaarse heide), Ermelose heide, Ginkelse heide, Oud
Reemsterveld , in Limburg Beegderheide, in Noord-Brabant Peetersven en De Sijsten, in Overijssel
Park 1813 en landgoed Vilsteren en in Drenthe Ooster- en Westerzand. In totaal zijn in de 21
onderzochte droge heideterreinen 9 verschillende rode-lijstsoorten aangetroffen.
In 9 van de 21 onderzochte terreinen zijn géén rode-lijstsoorten aangetroffen.

Rode lijstsoorten in gebieden Droge heide
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Figuur 4: Aantal locaties waar rode-lijstsoorten van droge heiden zijn waargenomen.
Ook werden op de onderzochte droge heiden regelmatig korstmossen gevonden, die daar
meestal op naam zijn gebracht. Locaties met veel korstmossen zijn onder andere de Ginkelse
Heide en het Oud Reemsterveld.
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Heischraaigrasland
Heischraaigrasland behoort tot de plantengemeenschappen die ernstig bedreigd worden door
verdroging, verzuring en vermesting. Veel van de kenmerkende soorten van deze
plantengemeenschap zijn daardoor de laatste decennia sterk achteruit gegaan en staan daarom
op de Rode Lijst. Veel van deze soorten hebben een kortlevende zaadbank waardoor herstel van
goedontwikkelde gemeenschappen complex is. De Bosgroepen hebben in 1997 een sterk vergrast
heischraaigrasland in 't Wechelerveld (bij Deventer) geplagd. De rode-lijstsoorten Borstelgras en
Klokjesgentiaan, waarvan nog relictpopulaties voorkwamen, konden zich daardoor (sterk)
uitbreiden. In het kader van EGM/OBN zullen delen die nu nog sterk vergrast zijn of die
gedomineerd worden door dikke pakketten van zuurminnende mossen worden geplagd. Door het
verwijderen van boomopslag worden deze graslanden met elkaar verbonden. Zo trachten de
Bosgroepen bij te dragen aan verder behoud en herstel van deze zeldzame gemeenschap.
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Natte heiden
Natte heiden (Associatie van Gewone dophei) en de voorloper daarvan in de successie (Associatie
van Moeraswolfsklauw en Snavelbies) komen in ons land vooral voor in heidevelden, langs oevers
van vennen, in enigszins verdroogde hoogveenrestanten en in bovenlopen van beekdalen.
Bekkers & Lammerts gaven drie soorten van natte heiden een groene stip: Beenbreek, Bruine
snavelbies en Moeraswolfsklauw. Genoemde auteurs baseerden zich op de Rode Lijst van 1990.
Deze lijst werd herzien in 2004. Op deze nieuwe Rode Lijst staan als bedreigde soorten van de
natte heiden tevens Witte snavelbies, Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Gewone veenbies en
Klokjesgentiaan, en de veenmossen Kussentjesveenmos. Smalbladig veenmos, Stijf veenmos en
Week veenmos. Een of meerdere van deze bovengenoemde soorten zijn na plaggen van (zeer)
sterk vergraste heiden teruggekeerd in 33 van de 37 natte heiden die de afgelopen jaren in het
kader van de beleidsmonitoring werden onderzocht. In totaal zijn in deze 37 terreinen 14
verschillende rode-lijstsoorten aangetroffen (zie figuur 5). In twee van de terreinen werden géén
rode-lijstsoorten aangetroffen.
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Figuur 5: Aantal locaties waar rode-lijstsoorten van natte heiden zijn waargenomen.
Het niet verschijnen dan wel terugkeren van rode-lijstsoorten in natte heiden waar maatregelen
zijn genomen hangt waarschijnlijk samen met te lage grondwaterstanden. In sommige terreinen
is sprake van gedeeltelijk herstel, dat wil zeggen dat slechts 1 of 2 rode-lijstsoorten werden
gevonden. Dit wordt waarschijnlijk eveneens veroorzaakt door te lage grondwaterstanden.
Voorbeelden van bijzonder geslaagd herstel liggen verspreid over heel Nederland. Voor
noordoost Nederland zijn dit junne - de Meertjes (Ommen, 8 RL-soorten), Twickel - Bokdammerveld (Delden, 7 RL-soorten) en Twickel Schijvenveld Oosten van Grote ven (Delden, 5 RLsoorten). In Midden-Nederland betreft het Kroondomein de Bieze (Apeldoorn, 8 RL-soorten),
Leemputten (Ermelo, 6 RL-soorten) en Mosterdveen (Nunspeet, 5 RL-soorten). In Zuid-Nederland
zijn vijf rode-lijstsoorten aangetroffen in het Molenven (Geldrop-Mierlo) en de Grote Vlasroot
(Veldhoven). Zes rode-lijstsoorten zijn aangetroffen in het Rozenven (Roosendaal).
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Vennen en hoogveentjes
De begroeiingen van vennen, of beter gezegd zwak gebufferde wateren, behoren vegetatiekundig
tot de Oeverkruid-klasse en die van de hoogveentjes tot Hoogveenmos-verbond en de Klasse der
hoogveenslenken. Het overgrote deel van de maatregelen dat door de Bosgroepen in deze
terreintypen is uitgevoerd bestaat uit het verwijderen van organisch materiaal door baggeren of
plaggen. Soms werden in aanvulling hierop herstelmaatregelen in de waterhuishouding genomen,
zoals het dempen van sloten en de aanvoer van zwak gebufferd grondwater. Vaak werd bos of
struweel dat te dicht op het ven stond verwijderd voordat oevers werden geplagd.
Na uitvoering van herstelmaatregelen werden bij veldbezoeken in 24 terreinen in het kader van
de beleidsmonitoring 2004 in totaal 16 rode-lijstsoorten van vennen en hoogveentjes gevonden
(zie figuur 6). Het gaat om Witte waterranonkel, Witte snavelbies, Wilde gagel, Waterdrieblad,
Wateraardbei, Vlottende bies, Veenbloembies, Stijve moerasweegbree, Ondergedoken
moerasscherm, Oeverkruid, Moerashertshooi, Kleine zonnedauw, Klein blaasjeskruid, Drijvende
waterweegbree, Drijvende egelskop en Draadzegge.
Terreinen waar meerdere van deze soorten voorkwamen na de uitvoering van de
herstelmaatregelen zijn onder andere Twickel (Delden), Mosterdveen (Nunspeet), Plas van Gent
(Ede, Veluwe), Beegderheide (Heel, Limburg) en Groote heide (Heeze-Leende), Huisven (Bergeijk),
Kroonven (Bladel), Peetersven (Valkenswaard) en Rozenven (Roozendaal / Rucphen).
Rode lijstsoorten in gebieden Vennen en hoogveentjes
• Geen RL-soort
• Wttetenanonke
• Wtte srvbes
• Wide gagel
• Atenkietad

c

• V'terrctDd

0
0

D

Mottende bies

• Veeitloembies

L

• Stijve moerasweegbree
• Oriergecbken moerscherm
• Oeverkruid
o Moerashertshooi
• K1esnemedeuw
0

2

4

6

8

10

12

Aantal projecten waar de betreffende
RL-soort voorkomt (totaal = 24)

14

0

Ken bsjeskruid

O

Dnjveeteeegbree

• Drijvende egelskop
• Draadzegge

Figuur 6: Aantal locaties waar rode-lijstsoorten van vennen en hoogveentjes zijn waargenomen.

Daarnaast werden soms Draadzegge, Wilde gagel, Waterdrieblad en Wateraardbei gevonden.
Wilde gagel is kenmerkend voor oevers van vennen, waar zwak gebufferd grondwater stroomt in
de wortelzone van de vegetatie. De andere soorten zijn kenmerkend voor veenvormende
verlandingsstadia van zwak gebufferde wateren. De meeste van deze soorten kunnen zich ook
bevinden in hoogveentjes, zwak gebufferde wateren waar de verlanding verder is
voortgeschreden en de invloed van regenwater overheersend is ten opzichte van zwak gebufferd
grondwater of oppervlaktewater.
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Andere rode-lijstsoorten van hoogveentjes die werden gevonden tijdens de beleidsmonitoring
2004 zijn Veenbloembies en Witte snavelbies. Daarnaast werden op enkele plaatsen nieuwe
vestigingen van Hoogveenveenmos, Rood veenmos, Wrattig veenmos en Klein blaasjeskruid
gevonden. Hoewel deze soorten niet op de rode lijst staan, zijn ze toch zo zeldzaam, en
kenmerkend voor zeer specifieke, weinig voorkomende milieuomstandigheden, dat ze niet
ongenoemd mogen blijven. Tot de meest geslaagde OBN-projecten in vennen en hoogveentjes,
die in het kader van de beleidsmonitoring 2004 werden geëvalueerd, behoren het Plas van Gent
(Ede), Peetersven (Valkenswaard) en het Rozenven (Roosendaal).
In 22 van de 24 onderzochte terreinen met vennen en hoogveentjes zijn in totaal 16 rodelijstsoorten aangetroffen. Bekkers & Lammerts (2000) vonden in vennen en hoogveentjes 18
rode-lijssoorten (uit de rode lijst van 1990). Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat herstel
van vennen en veentjes geslaagd mag worden genoemd in de terreinen van de leden van de
Bosgroepen. Terreinen waar geen rode-lijstsoorten werden gevonden en die als niet geslaagd
worden beschouwd, hebben vaak te lijden onder een ongunstige waterhuishouding. In de meeste
gevallen gaat het om gemiddeld te lage grondwaterstanden of om vennen waar onvoldoende of
geen zwak gebufferd grondwater uittreedt, maar overwegend inzijging optreedt. In een enkel
geval blijkt eutrofiëring als gevolg van de toestroming van voedselrijk grond- of oppervlaktewater
de oorzaak te zijn van het niet optreden van herstel. In twee terreinen zijn geen rode-lijstsoorten
opgekomen. Het gaat hier om de terreinen Kruisven (Nederweert) en Waterster (Borculo).
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Laagvenen en droge duinen
In de terreintypen laagvenen en droge duinen zijn door de Bosgroepen tot nu toe minder
maatregelen uitgevoerd. Dat komt doordat maatregelen in deze terreintypen vooralsnog een
experimentele of proefstatus bezitten. De maatregelen moeten hun toegevoegde waarde voor
biodiversiteit nog bewijzen. In het kader van de beleidsmonitoring zijn drie locaties van
laagvenen en droge duinen bezocht waar recentelijk maatregelen zijn genomen. Daarom zijn
definitieve uitspraken over de effectiviteit van deze maatregelen voor biodiversiteit op de langere
termijn nog niet mogelijk.
In de Amstelveense poel werden in 2004 maatregelen genomen. Er werd één rode-lijstsoort
gevonden, namelijk Ronde zonnedauw. De resultaten aan het einde van het eerste groeiseizoen
zijn bemoedigend: een ontwikkeling naar soortenrijke veenmosriettanden lijkt mogelijk.
In de laagveenplas Terra Nova (bij Loenen) vond biomanipulatie plaats. Over een grote
oppervlakte is het doorzicht van het oppervlaktewater sterk verbeterd en hebben zich over grote
oppervlakten begroeiingen van ondergedoken waterplanten ontwikkeld. Naast het zeldzame
Groot nimfkruid zijn twee rode-lijstsoorten waargenomen: Krabbenscheer en Stomp fonteinkruid.
De duurzaamheid van deze ontwikkelingen is nog onzeker; het nieuwe evenwicht is nog precair.
De uitgevoerde maatregelen laten in ieder geval zien dat een ongunstig evenwicht, dat is ontstaan
als gevolg van vroegere vermesting, kan worden doorbroken door middel van biomanipulatie.
In de Amsterdamse Waterleidingduinen (Infiltratiegebied en Rozenwaterveld) werden in 2002
plaatselijk stukken sterk vergraste droge duinen geplagd tot aan de kale, kalkhoudende
zandbodem. V56r het plaggen bestond de vegetatie uit een hoogproductieve verruigde vegetatie
van Duinriet en andere soorten van voedselrijke omstandigheden. Twee jaar na plaggen is een ijle
pionierbegroeiing ontwikkeld, waarbij het grootste deel van de proefvlakken nog uit kaal zand
bestaat. De soorten van voedselrijke omstandigheden zijn grotendeels verdwenen, terwijl zich
diverse meer en minder algemene soorten van goedontwikkelde droge duingraslanden hebben
gevestigd. Onder de minder algemene soorten bevinden zich de rode-lijstsoort Gewone
vleugeltjesbloem en de ook in de duinen zeldzame Zandviooltje en Gewone ossentong. Deze
waarnemingen geven aan dat twee jaar na plaggen een eerste herstel is opgetreden van
soortenrijke droge duingraslanden van zwak zure tot basische en matig voedselrijke
omstandigheden. Verwacht wordt dat verder herstel zal optreden.
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Voorblad
Bosgroep:

Zuid Nederland

5

Eigenaar/ gemachtigd beheerder:
Telefoonnummer:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte totale terrein:
Oppervlakte te behandelen terrein:
Natuurdoeltype:
Opname en datum:

EI
0
0

uitgangssituatie
2 jaar na uitvoering
5 jaar na uitvoering

Volgnummer:
Jaar van aanvraag:
Maand en jaar van uitvoering:
Aantal objecten:
Aantal opnamen:

MAATREGELEN
Afvoer van organisch materiaal:

0
El
L]

Chopperen

El

Baggeren

Geschikt maken voor begrazing:

0

uitvoering

Toevoegen van basische stoffen:

0

uitvoering

Verbeteren van de hydrologische situatie:

0

Uitvoering

Overige maatregelen:

0 Overige maatregelen

Datum uitdraai: 20-6-2006

Plaggen

Maaien
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BELEIDSMONITORING EGM
Uitgangssituatie
Terrein:
Opnamenummer:
(intekenen op kaart 1:10.000)
Terreintype:
Maatregel:
Datum opname:
X-coordinaat:
Y-coordinaat:
Opnemer:

Conclusie van de Inventarisatielijst ten aanzien van:
VVV indicatoren:

Kwaliteitsindicatoren:

Doelsoorten:

Bijzonderheden:

Bijlagen:

Foto:

Kaart 1: 25.000

El
El

Kaart 1: 10.000
Uitvoeringsplan aanvraag
Digitale foto (intekenen op kaart)

0

Inventansatielijst Beleidsmonitonng

et beschikbaar
Plaats hier een onderschrift

Datum uitdraai: 20-6-2006
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Inventarisatielijst Droge heide

Indicatorsoorten VVV's
Wetenschappelijke naam
grostls clIaris

Nederlandse naam

0-25%

26-50%

51-80%

SN

>80%

Gewoon struispras

Oescharrsia t leasosa

Bochtige smele

Molinla cawulea

Pijpenstroot
Grijs kronketsteeltje

Doelsoorten en kwaliteitsindicatoren
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

DS

RL

Rozenkransje

TZ

F.6

Amicamontana

Valkruid

Tz

6E

Catlune vulgaris

Struikhei

Carex arenaria

tandzgge
TZ

6E

iTz

BE

Ta

KW

31

17

EB

31

Z

GE

31

GE

ntennaria dioica

Carex e,icelorum

Heidezegge

Cerex nigra

Zwarte zegge

Carex ovalis

Hazenzegge

Cerex pilulitera

Pilzegge

Centaurium orythraae

'cht duizendguldenkruid

Corrigola Irtoraks

Riempjes

GOryflep1OU8 Caneecene

9untgras

Ouscutaepithjmium

Klein warkruid

Dantttonia decumbene

Tandjesgraa

Dtphasiastrum trislachyum

Kleine wolfsklauw

Empe4rum nigrum

Kraaihoide

Er i ca cirterea

Rode dophei

Erice telrahx

Gewone dopheide

ab.

31

-

Euphrasiaslncta

Stijve ogentroost

T

Irestuca oslna

Genad schapengras

TZ

EB

Filego minima

Dwergsrltkruid

iT

GE

Genista anglica

Stekelbrem

iT

GE

31

Genistagerenenica

Duitse brem

TZ

EB

31

Genista p4losa

Kruipbrem

Tz

KW

31

Geniatetinctoria

Verfbrem

Tz

6E

Gnaphalium sytvaticuni

Bosdroogbloem

T_

GE

lieracium pilosella

-

Dennenwolfsklauw

TZ

EB

Hypericum canadense

Canadees hertshooi

TZ

EB

iT

GE

Hypocheeris radicale

Gewoon biggenkruid

Illecebrumverticilletum

Grondster

Jesione montena

Zandblauwtje

31

31

luniperus communis

Jeneverbes

T

GE

Linumcathorticum

Geelhartje

Tz

KW

Lycopodiumclavatum

Grote wolfsklauw

Tz

BE

Nardus einde

Borstelgras

T

GE

Orotsinche mpum-genistae

Grote bremraap

TZ

EB

Pediculanis sylvatica

Heidekartelbtad

iTz

IBE

Polygala serpyllitolia

Liggende vleugeltjesbloem

Tz

KW

Polyqata vuaris

Gewone sieugeltjeabloern

T

GE

Potentilla eredta

Tonmer,til

Pyrola rotursddolia

Rond wintergroen

tz

KW

31

Scorzonesa hurnilis

Kleine schorseneer

iTZ

BE

31

Spergula morisonii

Heidespurrie

Thymus eerpyllum

Wilde lijm

Tz

BE

Trichophorum cespitosurn subsp. ger Gewone veenbies

T

GE

Trifolium strietum

Gestreepte klaver

iz
112

KW

Ulex europosus

Gaspeldoorn

Vaccinium vitis-idaee

rode bosbes

Viola canina

Hondsviooltje

T

GE

Wehlenberglahederacea

Klimopklolqe

TZ

6E

Korstmossen
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Inventarisatielijst Vochtige en natte heide

ndicatorsoorten

VVV's

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Agrostis canina

moerasstruisgras

')eschampsla flexuosa

Bochtige smele

juncus bulbosus

Knolrus s.i,

luncus effusus

Pitrus

Molinia caerulea

Pijpenstrootje

Phragmites australis

Riet

025

26-50%

51-80%

HR

>80%

Doelsoorten en kwaliteitsindicatoren
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

DS

RL

'snagaltis minima

Dwergbloem

TZ

8E

Andromeda polifolia

Lavendelhei

itz

KW

Aplum Inundatum

Ondergedoken moerasscherm

itz

KW

Arnlca montana

Valkruid

Tz

6E

Callunavulgarts

Struikhel

Carex laslocarpe

Draadzegge

Carex oederl subap. Oederi

Dwergzegge

Ca~ oederl subsp. oedocarpa

Geelgroene zegge

rrex rosti-ata

Snavelzegge

-

Draadgentiaan

iTz

8E

Spaanse ruiter

iTz

KW

Dactyiorhiza maculata

Gevlekte orchls

Tz

KW

Deschampsia seracea

Moeransmele

17

EB

Orosera intermedia

Kleine zonnedauw

T

GE

')rosera longifoila

Lange zonnedauw

12

EB

)rosera rotundifolia

Ronde zonnedauw

T

GE

iTz

6E

Stijve moerasweegbree
Holpijp

Erlca tetealIx

Gewone dophel

Erlophorum angustifolium

Veenpluis

riophorum vaginatum

-

-

-

-

-

-

-

-

Eenarig wollegras

tz

KW

'uphrasia stricta

Stijve ogentroost

T

GE

Stekeibrem

ir

ct

Gentiana pneumonanthe

(lokjesgentlaan

T

GE

Huperzia selago

Dennenwolfsklauw

17

EB

lypericum canadense

Canadees hertshool

17

IEB

Ilecebrum verticlllatum

Grondster

IT

GE

uncus acutlflorus

-

-

Genista anglica

Isolepis setacea

-

-

Cirsium dissectum

'chlnodorus ranunculoldes

-

KW

Cicendia fihiforrnis

'qulsewm fluvlatlle

ab

-

-

tz

-

-

-

-

-

-

-

Borstelbles

-

Veldrus

luncus filiformls

Draadrus

tz

KW

Littorella uniflora

Oeverkruid

fli

8E

ycopodiella inundata

Moeraswolfsklauw

Tz

KW

.ythrum portula

Waterpostelein

Myrtca gale

WIlde gagel

T

GE

Nardus stricta

Borstelgras

T

GE

Nartheclum osslfragum

Beenbreek

lTz

8E

Oxycoccus palustrls

Kleine veenbes

te

KW

Parnassia palustris

Parnassia

Tz

KW

Pedlcularis syfvatica

Heldekartelbiad

iTz

8E

Platanthera bifolia

Welriekende nachtorchis

Tz

8E

Poiygala serpyllifolla

Liggende vleugeltjesbloem

Tz

KW

Polygala vulgaris

Gewone vleugeltjesbloem

Potentlila paiustrls

Wateraardbel

T

CE

Radiola linoides

Dwergvlas

Tz

6E

Rhynchospora atba

Witte snavelbis

T

GE

Rhynchospora fusca

Bruine snavelbies

T

CE

Sphagnum compactum

Kussentjes veenmos

Sphagnum cuspldatum

watetveenmos

Sphagnum denticulatum

Geoord veenmos

Sphagnum molle

Week veenmos

Sphagnum papllosum

Wrattig veenmos

Sphagnum tenellum

Zacht veenmos

Succisa pratensis

Blauwe knoop

-

T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IGE

Trichophorum cespitosum subsp Noordse veenbies

12

VN

rrlchophorum cespltosum subsp Gewone veenbles

T

CE

Vaccinium uliginosum

Rijsbes

12

8E

Viola canina

Hondsviooltje

T

GE
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Inventarisatielijst vennen
Indicatorsoorten VVVs
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Agrostis canina

Moerasstruisgras

Glyceria fluitans

Mannagras

Juncus bulbosus

Knolrus s.l.

Juncus effusus

Pitrus

Molinia caarulea

025%

26-50% 51-80% >80%
-

Pijpenstrooije

Phragmites australis

1 Riet

Sphagnum cuspidatum

jwaterveenmos

mcl Grote en Kleine Lisdodde

Doelsoorten en kwaliteitsindicatoren
Wetenschappeijke naam

Nederlandse naam

DS

RL

liFt

Carox laslocarpa

Draadzegge

12

KW

-

Carex oeden subsp. Oederi

Dwergzegg

Eleocharis multicaulis

Veelstengelige waterbles

Eleogiton flultans

Vlottende bles

Hypencum elodes
Littorella uniflora

ab.

X
X

12

KW

x

MoerasherthooI

itz

KiN

x

Oeverkruid

iTz

BE

x

Myrica gele

Wilde gagel

T

GE

X

Rhynchospora fusca

Bruine snavelbies

T

GE

x

Sparganium angustifolium

Drijvende egelskop

TZ

BE
x

Poaannua
Pinus sylvestris

X

goudkorrelmos

x

paars heideviltwier

X

Caluna vulgans
Polytnchum piluliferum

X

Polytnchum juniperum
Sphagnum denticulatum
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