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Samenvatting
Net als in 2004, 2005, 2006 en 2007 laat de Beleidsmonitoring 2008 van de Bosgroepen opnieuw
zien dat de herstelmaatregelen in het kader van de subsidieregeling EffectGerichte Maatregelen
(EGM) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een belangrijke bijdrage
leveren aan het behoud en herstel van diverse levensgemeenschappen met hun bedreigde
plantensoorten.
In de terreinen die in 2009 werden bezocht en waar vijf of tien jaar geleden herstelmaatregelen
zijn genomen, handhaven de Rode-lijstsoorten zich op een constant hoog niveau. EGM zorgt dus
ook op de langere termijn voor blijvend herstel van de biodiversiteit. In 37 van de 40 onderzochte
terreinen hebben zich na het uitvoeren van herstelmaatregelen één of meerdere soorten van de
Rode Lijst gevestigd of uitgebreid. In totaal werden 62 Rode-lijstsoorten aangetroffen, 52 hogere
planten en 10 mossen. Van deze soorten keerden maar liefst 12 zo vaak terug dat ze een "Groene
Stip" verdienen: ze keerden terug in 5 of meer van de onderzochte herstelprojecten en
vertoonden in 60% van die projecten een positieve trend. Daarnaast is er een hele groep van
soorten die in mindere mate profiteert van zulke herstelmaatregelen, maar waar dankzij EGM de
eerdere trend van achteruitgang is gestopt en is omgebogen in een lichte vooruitgang.
De effectgerichte maatregelen die de Bosgroepen binnen de regeling EGM uitvoeren in terreinen
van hun leden bestaan vooral uit het afvoeren van organisch materiaal om zo de terreinen te
verschralen. Dit gebeurt vooral door plaggen. In bepaalde terreintypen (graslanden en heiden)
gebeurt dit ook door chopperen en maaien en afvoeren. In de nattere terreinen wordt het plaggen
veelal gecombineerd met hydrologische herstelmaatregelen zoals het verwijderen van bos en het
dempen of stuwen van sloten omdat verzuring en vermesting hier in veel gevallen ontstaan of
worden versterkt door verdroging. Zonder verbetering of herstel van de waterhuishouding zal een
verdroogde natte heide, venoever of nat schraalland zich opnieuw ontwikkelen tot een eentonige
en soortenarme begroeiing.
De 40 onderzochte terreinen bestonden dit jaar uit veenmosrietlanden, stuifzanden,
jeneverbesstruwelen, droge heiden en droge schraallanden, natte heiden, vochtige en natte
schraallanden en vennen en hoogveentjes. Hiervan lagen er 19 in Noord-Oost Nederland, 11 in
Midden Nederland en 10 in Zuid Nederland.
Dit jaar werden in alle terreintypen Rode-lijstsoorten aangetroffen. Er werden in totaal 52 soorten
hogere planten en tien soorten mossen van de Rode Lijst aangetroffen. Van de Rode-lijstsoorten
behoren er 24 tot de vennen en hoogveentjes, 24 tot de vochtige en natte schraallanden, 12 tot
de natte heiden en 7 tot de droge heiden en droge schraallanden. In elk van de typen
veenmosrietlanden, stuifzanden en jeneverbesstruwelen werd één Rode-lijstsoort gevonden.
De herstelmaatregelen zijn voor Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Bruine snavelbies, Witte
snavelbies, Moerashertshooi, Moeraswolfsklauw, Gewone veenbies, Vlottende bies, Stekelbrem,
Wilde gagel, Wateraardbei en Draadzegge zo gunstig dat ze dit jaar de "Groene Stip" verdienen.
Soorten van de terreintypen veenmosrietlanden, stuifzanden en jeneverbesstruwelen komen niet
door een Groene Stip in aanmerking omdat hiervan slechts één terrein per type is onderzocht.
Het enige veenmosrietland dat in 2009 is onderzocht is de Amstelveense Poel. Hier werden in
2004 door Bosgroep Midden Nederland maatregelen uitgevoerd, wat leidde tot een gevarieerde
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soortensamenstelling met een mooie overgangzone van veenmosrietland naar rietlanden. Gezien
de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is het de verwachting de ontwikkeling naar
veenmosrietland maar geleidelijk en gedeeltelijk zal plaatsvinden.
Molenzicht is het enige stuifzandproject in de Beleidsmonitoring 2008. Het betreft een droge
heide met stuifzand. Het plaggen van de heide en het stuifzand leverde 1 Rode-lijstsoort op,
namelijk Ezelspootje. Door te hoge stikstofdepositie heeft zich slechts een soortenarme heide
ontwikkeld.
Één van de grootste jeneverbesstruwelen van Noord-Brabant, de Overloonse duinen, is in 2006
door Bosgroep Zuid Nederland hersteld. Het struweel is vrijgesteld en delen van de bodem zijn
geplagd om kieming van jeneverbes te bevorderen. In 2008 werden de eerste jonge
Jeneverbessen aangetroffen. Daarnaast heeft de vegetatie zich ontwikkeld tot droge heide en
droge schraallanden.
Van het type "droge heiden en droge schraallanden' zijn in 2009 vijftien locaties onderzocht. In
het verleden waren deze hoofdzakelijk geplagd om vergrassing tegen te gaan. Het resultaat:
zeven soorten van de Rode Lijst, waarvan Stekeibrem een Groene Stip krijgt, omdat deze op meer
dan vijf van de 15 locaties is aangetroffen. Andere soorten zijn Borstelgras, Bosdroogbloem,
jeneverbes, Klein warkruid, Kruipbrem en Valkruid. Valkruid werd op één plek aangetroffen.
In totaal werden 28 locaties van natte heiden opgenomen. Dit leverde 12 Rode-lijstsoorten op.
Net als voorgaande jaren was Kleine zonnedauw het meest algemeen (op 24 locaties), gevolgd
door Bruine snavelbies (1 3 locaties) en Witte snavelbies en Moeraswolfsklauw (1 2 locaties). Al met
al kan worden geconcludeerd dat de soorten van natte heiden goed reageren op de EGMmaatregelen, zoals plaggen al dan niet in combinatie met antiverdrogingsmaatregelen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren werden relatief veel terreinen van vochtige en natte
schraallanden bezocht: 9 in totaal. Het leverde het verrassend hoge aantal van 24 Rodelijstsoorten op: 21 soorten hogere planten en drie soorten mossen (Sparrig veenmos, Glanzend
veenmos en Zwartsteelsterrenmos). Van deze 24 Rode-lijstsoorten werden er maar liefst 16
aangetroffen in de Urkhovense zeggen (gemeente Eindhoven). Heidekartelblad werd op 3 locaties
aangetroffen en is de meest algemene soort van de Rode Lijst binnen dit type. Geen van de Rodelijstsoorten van vochtige en natte schraallanden komt derhalve in aanmerking van een Groene
Stip.
Van de vennen en hoogveentjes, ten slotte, werden 16 locaties bezocht, waarbij 24 Rodelijstsoorten werden gevonden. Moerashertshooi is veruit de meest voorkomende soort en werd
gevonden op 11 van de 16 locaties. Het hoge aantal Rode-lijstsoorten geeft aan dat de soorten
van vennen en hoogveentjes profiteren van de maatregelen die in het kader van de EGM worden
uitgevoerd, zoals plaggen, baggeren en hydrologisch herstel.
Dit jaar is voor het eerst een beknopte analyse uitgevoerd van de totale vegetatieontwikkeling
binnen de bezochte locaties aan de hand van de zogenaamde "bolletjesmethode". Alle terreinen
hebben 2 of meer bolletjes gekregen. Dit betekent dat in alle terreinen in ieder geval de
verzurings- en vermestingssoorten sterk zijn verminderd. In 28 gevallen werden drie bolletjes
toegekend. Hier hebben zich, afgezien van een sterke afname van de verzurings- en
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vermestingssoorten, kenmerkende kwaliteitsindicatoren en Rode-lijstsoorten gevestigd en / of
uitgebreid. In drie gevallen (Groote heide, Mosterdveen en het Bornse Veld op Landgoed Twickel)
werden vier bolletjes toegedeeld d.w.z. dat de abiotische omstandigheden in deze terreinen in
orde zijn en dat de vegetatie zich hier duurzaam heeft hersteld. Al met al kan worden
geconcludeerd dat de uitgevoerde herstelmaatregelen bij de Bosgroepen in het kader van de EGM
hebben geleid tot een matig tot goed herstel en in sommige gevallen zelfs tot een duurzaam
herstel van verschillende terreintypen.
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E.

Hoofdstuk 1: Inleiding
Waarom be/eidsmonitoring?
In de terreinen van de leden van de Bosgroepen worden al bijna 15 jaar met subsidie van het
Ministerie van LNV effectgerichte maatregelen in het kader van het OBN (Overlevingsplan Bos en
Natuur, sinds september 2006 Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit geheten) 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 Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit 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. De wijze
waarop deze monitoring plaatsvindt, kan naar eigen inzichten worden ingevuld door de
terreinbeheerders.
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 vennen en hoogveentjes. Dergelijke maatregelen zijn eveneens enkele malen uitgevoerd in
stuifzanden, natte schraallanden en beekdalen. Soms gaat het om het geschikt maken van een
terrein voor begrazing en in toenemende mate om maatregelen die bijdragen aan het herstel van
de waterhuishouding. Deze laatste maatregelen worden meestal tegelijkertijd uitgevoerd met
maatregelen gericht op het afvoeren van organisch materiaal. De meeste maatregelen hebben als
doel de overmaat aan voedingsstoffen of zuren te verwijderen in de bodemlagen die rijk zijn aan
organische stof. Maatregelen in stuifzanden en antiverdrogingsmaatregelen zijn gericht op het
herstel van processen op landschapsschaal die de negatieve effecten van verdroging, verzuring
en vermesting verminderen of opheffen.
Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de beleidsmonitoring 2008 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 2009 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 per
terreintype.

Unie van Bosgroepen

7

EGM Seleidsmon/ror/ng 2008

Unie taiz Bosgroepen

ECM Be/eidsmonitor,ng 2008

Hoofdstuk 2: Methode
Vast/eggen nu/situatie
In het kader van de beleidsmonitoring wordt v5ér 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 2008 is dat eveneens gedaan voor terreinen waar in het kader van de
EGM 2009 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. De in eerdere jaren verzamelde gegevens van de nulsituatie en meerjaren opnames
zijn gebruikt bij het opstellen van de gebiedsbeschrijvingen.
Herhaling in de tijd
De monitoring die gericht is op het vaststellen van de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen
gerichte noemen we resultaatmonitoring'. Per nieuw EGM-jaar worden circa 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.
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 zijn 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 is voor de aanvraagjaren 1997 en 1998
bezien van welke terreinen de uitgangssituatie voldoende bekend is. Dit is, via de Bosgroep
die de maatregel heeft uitgevoerd, 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 aanvragen van 2004 en 2005 zijn terreinen geselecteerd waarvan de uitgangssituatie
kon worden gemeten of bekend was;
• Vanaf 2006 is de uitgangssituatie vastgelegd in alle terreinen waarvoor aanvragen werden
gedaan.
• In elk van de in stap 2, 3, 4 en S te selecteren maatregelen dient het jaar van uitvoering van
de maatregel bekend te zijn. Dit bepaalde immers het moment van de herhalingsopname.
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In de geselecteerde terreinen was bovendien een zo groot mogelijk aandeel natuurdoeltypen
aanwezig.
• Uit de jaren 1997, 1998 en 1999' werden in totaal 15 terreinen geselecteerd waar de
uitgangssituatie voldoende bekend was. In deze 15 terreinen werd een herhalingsmeting
gedaan. De meting een of twee jaar na uitvoering van de maatregel was indertijd niet
uitgevoerd. Door vergelijking van de uitgangssituatie en de herhalingsmeting werd een
uitspraak gedaan over het resultaat van de maatregel:
• Uit de jaren 2000 en 2001 waren 10 terreinen uit elk jaar geselecteerd waar de
uitgangssituatie voldoende bekend was. Deze terreinen werden bezocht om te bezien of de
huidige situatie relevante informatie gaf. De meting na uitvoering van de maatregel was niet
meegenomen. In de selectie "2000" werd in de beleidsmonitoring 2005 de herhalingsmeting
uitgevoerd. In de selectie '2001" werd in 2006 de herhalingsmeting uitgevoerd:
• Uit de jaren 2002 en 2003 werden 10 terreinen uit elk jaar geselecteerd waarvan de
uitgangssituatie voldoende bekend was. In deze terreinen vond de opname kort na de
uitvoering plaats. In de selectie "2002" werd in 2007 de herhalingsmeting uitgevoerd. In de
selectie "2003" werd in 2008 de herhalingsmeting uitgevoerd;
• Uit het jaar 2004 werden 15 terreinen geselecteerd waarde uitgangssituatie werd vastgelegd.
• Uit de jaren 2005 en 2006 zijn 12 terreinen geselecteerd waarvan de uitgangssituatie
voldoende bekend is. In deze terreinen heeft de opname kort na de uitvoering
plaatsgevonden en zal in 2010 een herhalingsmeting worden uitgevoerd.
• Uit de jaren 2006 en 2007 zijn in totaal (nog eens) 1 4 terreinen geselecteerd waarvan in 2009
de situatie 2 tot 3 jaar na uitvoering is vastgelegd.
Werkwijze in het veld
In het kader van de Beleidsmonitoring 2008 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 Rode-lijstsoorten. 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 abiotische milieu na het treffen van de
maatregelen. Rode-lijstsoorten zijn soorten waaraan de overheid groot belang hecht omdat ze
(ernstig) in hun voortbestaan zijn bedreigd. 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 Rode-lijstsoorten op basis van de Rode Lijst van Nederlandse
vaatplanten (Van der Meijden et al, 2000).

'De jaren 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 vastgelegd in een
aantal lenschaal:
1:

1-5 exemplaren

2:

6-50 exemplaren

3:

51-500 exemplaren;

4:

501 -5000 exemplaren

5:

> 5000 exemplaren

Daarbij is vervolgens een aanduiding van de vegetatieschaal van Tansley gevoegd, namelijk:
d:

dominant (soort overheerst);

cd:

co-dominant (soort overheerst samen met andere soorten);

a:

abundant (zeer veel aanwezig, maar niet dominant),

la:

local abundant (locaal zeer veel aanwezig, maar niet dominant);
frequent (vrij talrijk);

1f:

local frequent (plaatselijk vrij talrijk);

o:

occasional (hier en daar, verspreid aanwezig);

r:

rare (schaars, zeldzaam);

5:

sporadic (zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig).

Ter voorbereiding op de terreinbezoeken is een inventarisatieformulier opgesteld. Hierop zijn
vooraf, in tegenstelling tot de beleidsmonitoring van 2004, géén soorten opgenomen. Dit omdat
tijdens de uitvoering van de beleidsmonitoring van 2004 is gebleken dat het zeer moeilijk is
vooraf te bepalen welke soorten precies te verwachten zijn en op een dergelijke lijst thuishoren.
Bovendien, zoals gezegd geeft de totale soortensamenstelling meer en juistere informatie over de
kwaliteit van de standplaats dan een groep vooraf geselecteerde soorten.
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. 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. 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 beieidsmonitoring 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. Ze
zijn bedoeld om als representatieve (selecte) steekproef te onderbouwen welke
plantengemeenschap aanwezig is. Dit is echter niet het doel van de beleidsmonitoring;
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• 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 om de effectiviteit van
de maatregelen in beeld te brengen en niet om aparte vegetatie-eenheden 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 in Noordoost-Nederland uitgevoerd door Ger Boedeltje, Fons Eysink en Theo
Keizers, in Midden-Nederland door Marcel Horsthuis, Leidje Verkerk, Marjolein van Os en Gerard
Koopmans, en in Zuid-Nederland door Rob van der Burg, Denis Frissen en Nienke Langeveld.
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 ter
toetsing 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 over 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.
In hoofdstuk 3 (Resultaten) worden per onderzocht gebied (soms met meerdere locaties)
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.
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 alle terreintypen in beeld gebracht hoeveel en hoe vaak Rode-lijstsoorten zijn verschenen na
het nemen van maatregelen. Het gaat om terreintypen waar veel vegetatiebeschrijvingen van
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
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Rode-lijstsoorten. Daarbij werden de criteria voor het toekennen van een groene stip
overgenomen van de ontwikkelaars van deze aanpak (Bekker & Lammerts 2000).
Evaluatie Rode lijst niet groene stip
Bekker & Lammerts ontwikkelden in het kader van EGM/OBN de methode "Rode Lijst met Groene
Stip'. Doel van deze methode is beschikbare monitoringsresultaten z6 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 van 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, jeneverbesstruwelen, droge heiden en droge schraallanden,
natte heiden, vochtige en natte schraallanden en vennen en hoogveentjes.
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
Bekker & Lammerts (2000) gevolgd, die wederom bij het opstellen van de Tweede Rode Lijst met
Groene Stip Oansen et al, 201 0) werden gevolgd:
de soort vertoont in ten minste 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 veenmosrietland, stuifzand en jeneverbesstruweel. Van elk van deze typen is
namelijk slechts één terrein onderzocht.
Voorts onderscheidden Bekker & 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

/

plantensoorten

/
/

gemeenschappen;
•s

de

maatregelen

gemeenschappen

hebben
én

geleid

vestiging

en

tot

/

afname

van

of uitbreiding

ongewenste
van

karakteristieke

soorten

gemeenschappen van het oorspronkelijke systeem;
•.o

de

maatregelen

gemeenschappen
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/
/
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gemeenschappen van het oorspronkelijke systeem én vestiging en / of uitbreiding van
Rode-lijstsoorten van het oorspronkelijke systeem;
•..@ de maatregelen hebben geleid tot volledig en duurzaam herstel van de typische
gemeenschappen van het oorspronkelijke systeem mét bijbehorende Rode-lijstsoorten.
Het aantal bolletjes is per project onder het kopje 'Conclusie" aangegeven. Opgemerkt moet
worden dat het slechts een indicatie betreft: in veel van de onderzochte projecten (vastleggen
situatie 1 of 2 jaar na uitvoering van de maatregel) zijn pas enkele jaren geleden maatregelen
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 37 onderzochte terreinen in Nederland
weergegeven. Sommige terreinen liggen zo dicht bij elkaar, dat ze niet als afzonderlijke locaties
zijn weer te geven.

Unie van Bosgroepen

14

EGM 8e/e/dsmon/tor/ng 2008

I
0

Piolectu.: Rujksdriehoeltatelsel
Legenda

•

01 Amstelveense poel

•

09. Groot. Heide

•

17. Lebbebruggedijk

•

25. Rozenven

•

02. Asselse heide en vennen

•

10. Grote Startbaan

•

18. Maria Roepaan

•

26. Schulteruwolde

•

03. Borger-Odoorn

•

IT. Hoddeven

•

19. Meindersveen

•

27. De Sujsten

•

•

04. Bruine haar

.

12. Hoge Veluwe

•

20. Molenzicht

•

28. Strooi Zwarte Ven

•

36. Vilsteren

•

05. De Bet.

•

13. Hultbeek

•

21. Mosterdveen

•

29. Tongeren

•

37. Waterster

•

30. Twkkei

-

Boddenbroek

•

38. Welmansveld

31. Twickel

-

Bornueveld

.

39. Westersche veld van Rolde

32. Twickel

-

Braamshaarveld

•

06. Feithenhof

•

14. Klotputten

•

22. Overloonse duinen

•

07. Casselte

•

IS. Kiuenven

•

23. Park 1813

•

08. Cinkelse heide

•

16. kroonvennen

•

24. Plas van Cent
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•
•

•
•

33. Urkhovense zeggen
34. Valouwe-Wildbaan
35. Varsenerveld

15

ECM BeIe/ds,nonitoring 2008

Unie van Bosgroepen

mi

16

EGM Be/eidsmoniforing 2008

Hoofdstuk 3: Resultaten
Midden Nederland

Amstelveense Poel
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lldnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Amsterdam Dienst Advies en Beheer
Noord Holland
Amstelveen
Amsterdamse Bos, Amstelveense Poel
10915
470 ha, 100 ha
8 ha

Ecosysteemsubtype:

Nat schraalland

Maatregel:

Verbeteren hydrologie, plaggen en baggeren

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2004

Gebiedsomschrjv/ng - nu/situatie
De Amstelveense Poel ligt bij het Amsterdamse bos. Het is een meer, dat vermoedelijk is ontstaan
na turfwinning. Delen van het meer zijn opnieuw verland als gevolg van vegetatiesuccessie,
waarbij vanuit de oever of via kraggen uiteindelijk moerasheiden zijn ontstaan. Moerasheiden zijn
gekenmerkt door een combinatie van soorten van laagvenen (diepgeworteld en kenmerkend voor
basenrijke omstandigheden) en van hoogvenen en heiden (ondiep wortelend, zure tot matig zure
omstandigheden). In de Amstelveense Poel was deze eindfase niet meer optimaal ontwikkeld
vanwege verzuring en verdroging. Deze verstoringen kwamen onder meer tot uiting in de
massale uitbreiding en dominantie van Gewoon haarmos. Vroegere successiestadia waren niet
meer aanwezig.
Om de ontwikkeling van rietlanden, Dotterbloemhooiland en Veenmosrietland opnieuw op gang
te brengen zijn in 2004 de dikke kraggen geplagd en is de dikke haarmos- en veenmoslaag
verwijderd. Daarnaast zijn hydrologische maatregelen uitgevoerd, zoals het verhogen van de
waterpeilen en het isoleren van de oeverlanden en watergangen van de aanvoer van voedselrijk
boezemwater. In 2007 werd de vegetatieontwikkeling in twee proefvlakken opgenomen. De
eerste locatie kende overwegend oppervlakkige plagdiepten; de tweede locatie was daarentegen
diep geplagd. Op de eerste locatie had zich een zeer soortenrijke, maar grofkorrelige vegetatie
ontwikkeld van vaatplanten en mossen. Op de diep geplagde locatie was een vrijwel gesloten
rietland ontstaan. De vegetatie op locatie 1 (ondiep geplagd) werd in 2007 getypeerd als een zich
ontwikkelend Veenmosrietland en locatie 2 (diep geplagd) als een Rietland.
Ook in 2009, vijf jaar na uitvoering, werden vegetatieopnamen gemaakt.
Vegetatie
Veenmosrietland (ondiep geplagde locatie)
Vijf jaar na uitvoering van de maatregelen zijn inmiddels zeven vvv-indicatoren teruggekeerd.
Deze komen weliswaar frequent voor, maar zijn in bedekking aanzienlijk teruggedrongen. Op
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enkele soorten na die zijn toegenomen. Op de hoogste, minst diep geplagde delen zijn kleine
regenwaterlenzen ontstaan, waar zich veenmossen en Gewoon haarmos hebben gevestigd. Ook in
het overige deel van het proefvlak is de toename van de mosbedekking opvallend (van 20% naar
80%). Het gaat om Gewoon veenmos en Geoord veenmos.
De zeven aangetroffen kwaliteitsindicatoren duiden op natte tot zeer natte, basenrijke tot
basenarme, voedselrijke tot matig voedselrijke omstandigheden. Het betreft Ronde zonnedauw,
Melkeppe, Moerasroiklaver, Kleine watereppe, Koningsvaren, Moeraswederik en Gewone
kattenstaart. Ronde zonnedauw is een soort van de Rode Lijst van beschermde planten in
Nederland.
Rietland (diep geplagde locatie)
Twee jaar na de uitvoering van de herstelmaatregelen werd geconstateerd dat de eerder
voorkomende vvv-indicatoren sterk in bedekking waren afgenomen, maar nog wel altijd
vertegenwoordigd waren, vooral op de hogere, slechts zeer oppervlakkig geplagde delen. Daar
bleek nog altijd regenwater te accumuleren, konden zure omstandigheden voortduren en
vestigden zich opnieuw veenmossen en Gewoon haarmos. Het grootste deel van het proefvlak is
echter zo diep geplagd dat er gedurende een groot deel van het jaar inundatie optreedt. Hierdoor
is een verschil in vegetatie ontstaan tussen de hogere en de lagere delen. Op de lagere, langdurig
overstroomde delen komen soorten van natte tot zeer natte, basenrijke, voedselrijke tot matig
voedselrijke omstandigheden voor, zoals Paddenrus, Pluimzegge, Gewone kattenstaart en Kleine
watereppe. De hogere, vochtige tot natte, basenarmere, voedselrijke tot matig voedselrijke delen
zijn begroeid met onder meer Ronde zonnedauw, Moerasrolklaver en Gewone waternavel. Enkele
jaren geleden werden Waterscheerling en Koningsvaren nog aangetroffen. Deze zijn niet
teruggevonden. Wel werden voor het eerst Kleine watereppe en Ronde zonnedauw aangetroffen.
Ronde zonnedauw is de eerste Rode-lijstsoort die in het proefvlak is gevonden.
Conclusie
Het relief dat door het plaggen ontstaan is in combinatie met de afstand tot de naastgelegen
sloten zorgt voor een gevarieerde soortensamenstelling met een overgang van veenmosrietland
in de centraal gelegen zone naar Rietlanden die meer in de randzone liggen. Zowel in het diep als
ondiep geplagde deel zijn na vijf jaar diverse verzuringsindicatoren teruggekeerd. De mate waarin
is verschillend. Deze zijn op de hogere delen nadrukkelijker aanwezig. Daarbij is met name de
ontwikkeling van de Appelbes zorgwekkend. De resultaten geven aan dat een ontwikkeling naar
een veenmosrietland maar deels zal plaats vinden.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van veenmosrietlanden
Vegetatie:

•.

Feithenhof
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:
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Feithenhof BV
Gelderland
Apeldoorn
't Feithenhof
10054

50 ha
0,4 ha
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Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Voorjaar 2005

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
't Feithenhof ligt op de Noord Veluwe. Het is een natte heide met ven, op het landgoed 't
Feithenhof, dat wordt gevoed met regenwater. Het ven is zuur en ongebufferd en wordt
regelmatig bezocht door Wilde zwijnen, die het verrijken met voedingsstoffen. Periodiek (elke 5
jaar) werd het ven uitgebaggerd. De hierbij vrijkomende specie werd op de kant verwerkt,
waardoor de venranden verrijkt raakten met zuur organisch materiaal en de daarin opgeslagen
voedingsstoffen. De venranden raakten begroeid met vooral Pitrus en Geoord veenmos, die hier
en daar werd vergezeld van Knolrus. In het voorjaar van 2005 zijn deze oevers geplagd, om de
voedselarme, zure omstandigheden in de overgangszone van ven naar heide te herstellen.
In 2005 en 2007 werden de eerste vegetatieopnamen gemaakt. De totale bedekking was toen nog
vrij laag. Het aandeel verzurings- en vermestingsindicatoren bleek sterk teruggedrongen en er
waren diverse kwaliteitssoorten verschenen, indicatief voor vochtige tot natte, zure en
voedselarme omstandigheden. In 2009 is opnieuw een vegetatieopname gemaakt om te bekijken
of deze positieve ontwikkeling zich had voortgezet.
Vegetatie
Uit de vegetatieopname blijkt dat de vegetatie zich de laatste twee jaar flink heeft ontwikkeld.
Was de totale bedekking van het proefvlak twee jaar geleden nog slechts 20%, inmiddels is deze
opgelopen tot 70%. Verzurings- en vermestingsindicatoren zoals Pijpenstrootje, Pitrus en Knolrus
zijn na vijf jaar weer in het terrein aanwezig, maar in lage bedekkingen. Hun bedekking is in de
afgelopen twee jaar wel toegenomen. Één jaar na uitvoering van de maatregelen werden drie
kwaliteitsindicatoren aangetroffen, drie jaar na uitvoering waren dit er zeven. Nu zijn acht
kwaliteitsindicatoren aangetroffen, die kenmerkend zijn voor vochtige tot natte, zure en
voedselarme omstandigheden: Witte snavelbies, Veenpluis, Gewone dophel, Struikhel, Zwarte
zegge, Kleine zonnedauw, Blauwe zegge en Kussentjesmos. Deze laatste werd twee jaar geleden
nog niet aangetroffen.

-

Foto: Feithenhof in 2005, 2007 en 2009.

Niet meer aangetroffen zijn Kussentjesveenmos en Gewone veenbies. De aangetroffen
kwaliteitsindicatoren behoren tot de Associatie van Veenmos en Snavelbies, een gemeenschap
van hoogveenslenken, en de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies. Deze gemeenschap
gaat in de successie vooraf aan natte heide. Het ontbreken van Bruine snavelbies, eveneens een
kenmerkende soort van deze gemeenschap, hangt vermoedelijk samen met de heersende zeer
natte omstandigheden. Twee van de aangetroffen soorten staan op de Rode Lijst van beschermde
planten in Nederland. Het zijn Kleine zonnedauw en Witte snavelbies. Deze waren twee jaar
geleden ook aanwezig.
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Conclusie
Het geplagde deel op Landgoed 't Feithenhof ontwikkelt zich in de gewenste richting. Vijf jaar na
uitvoering is een gradiënt ontstaan van droge tot vochtige, zure en voedselarme omstandigheden
naar natte, zure en voedselarme omstandigheden. Naar verwachting zal de randzone van het ven
zich verder ontwikkelen tot een gradiënt van hoogveenslenken en soortenrijke natte heide.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van natte heiden en 1 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: •••

Ginkelse heide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Ede
Gelderland
Ede
Ginkelse heide

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

1999

10265

1990 ha.
3,3 ha.

Gebiedsomschrijving - 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 was
plaatselijk zwaar vergrast met Bochtige smele door vermesting als gevolg van stikstofdepositie.
In 1999 is geplagd om de vergrassing tegen te gaan en de heideontwikkeling opnieuw op gang te
brengen. In 2005 bleken Bochtige smele en andere indicatoren voor verzuring en vermesting
grotendeels te zijn verdwenen en waren verschillende karakteristieke soorten van droge heide en
stuifzanden teruggekeerd.
Na uitvoering van het herstelproject is schapenbegrazing ingezet als vervolgbeheer.
Vegetatie
Tien jaar na uitvoering van de maatregelen zijn opnieuw twee vegetatieopnamen gemaakt.
Droge heide 1
Uit de vegetatieopname blijkt dat indicatoren voor vermesting en verzuring nog altijd slechts in
lage bedekking voorkomen. Op locaties waar zich een dikke strooisellaag heeft ontwikkeld is
Heideklauwtjesmos echter dominant; op de hellingen van de zandrug ontbreekt deze soort vrijwel
geheel.
In 2005 zijn in het terrein zes kwaliteitsindicatoren aangetroffen. In 2009 waren dit er maar liefst
11, namelijk Struikhei, Pilzegge, Borstelgras, Tandjesgras, Bronsmos, Heidelucifer, Heidekorst,
Stekelbrem, Zandhaarmos, Kruipbrem en Gewone dophei. Deze soorten zijn kenmerkend voor
droge, zure en voedselarme omstandigheden. Behalve Struikhei komen deze soorten met relatief
lage bedekkingen voor.
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Het aantal Rode-lijstsoorten is afgenomen van vier naar drie (Borstelgras, Stekeibrem en
Kruipbrem; indicatief voor droge heiden). Genaaid schapengras is niet meer aangetroffen. De
oorzaak van het verdwijnen is niet bekend.
Droge heide 2
Tien jaar na uitvoering ontbreken indicatoren voor vermesting en verzuring nog altijd vrijwel
volledig. Alleen Heideklauwtjesmos is lokaal in lage bedekking aanwezig. Het aantal
kwaliteitsindicatoren van droge heide is de afgelopen jaren constant gebleven, maar wel in
samenstelling gewijzigd. Vijf jaar geleden kwamen Struikhei, Gewone dophei, Kruipbrem, Gewoon
biggenkruid en Borstelgras als kwaliteitsindicator voor, nu zijn dit Struikhei, Pilzegge,
Bekertjesmos, Rendiermos en Heidekorst. Dit betekent dat Kruipbrem, Gewone dophei,
Borstelgras en Gewoon biggenkruid zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor Pilzegge en
verschillende mossoorten. Hierdoor zijn er geen Rode-lijstsoorten meer in het proefvlak
aanwezig. Mogelijk is het verdwijnen van deze soorten het gevolg van één van de aan- en
afvoerroutes van de schaapskudde, die door het proefvlak loopt. Daarnaast zou het ook het
gevolg kunnen zijn van de sterk toegenomen bedekking van Struikhei, waardoor deze soorten
zijn weggeconcurreerd. Daarnaast zijn de omstandigheden voor Gewone dophei waarschijnlijk te
droog. De aangetroffen kwaliteitsindicatoren indiceren namelijk droge, zure en voedselarme
omstandigheden. Tot slot is het vermeldenswaardig dat tijdens het maken van de
vegetatieopname Geelgors en Nachtzwaluw in de omliggende, oudere heide zijn aangetroffen.
Conclusie
Het plaggen van de vrijwel volledig met Bochtige smele vergraste droge heide heeft een positief
effect gehad op de vegetatieontwikkeling. lndicatoren voor vermesting en verzuring zijn amper
teruggekeerd en soorten voor droge heide en stuifzand zijn verder toegenomen. Er ontwikkelt
zich een relatief soortenarme droge heide (Genisto anglicae-Callunetum) met droge, open
zandplekjes. Schapenbegrazing als vervolgbeheer na het plaggen heeft mogelijk geleid tot het
verdwijnen van enkele indicatorsoorten, maar tegelijkertijd gezorgd voor verdergaand herstel van
een droge, open heide. Vanwege de nabijheid van de schaapskooi betreft het wel een van de
meest intensief betreden en begraasde delen en is Struikhei een lage en dichte mat gaan vormen,
waarin weinig ruimte is voor andere kruidachtigen en grassen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van droge heiden en droge schraallanden
Vegetatie: droge heide 1 •..; droge heide 2

Hoge Veluwe

-

...

Oud Reemsterveld

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

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

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 1997
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Gebiedsomschr(jving - nu/situatie
Het Oud Reemsterveld is een groot aaneengesloten heideterrein dat ernstig vergrast was met
Pijpenstrootje en Bochtige smele als gevolg van zure en stikstofdepositie. Het beheer bestond
voornamelijk uit het plaggen van sterk vergraste delen. Om de vergrassing van de heide teniet te
doen werd in het voorjaar van 1997 opnieuw een deel van het terrein geplagd met als doel herstel
van een goed ontwikkelde droge heide.
In 2005 werd het terrein bezocht en bleek dat de vergrassing sterk was afgenomen. Als
indicatorsoorten hadden zich Struikhei, Gewone dophei en Kruipbrem gevestigd. Om de
ontwikkeling verder te volgen, is in 2009 opnieuw een vegetatieopname gemaakt.
Vegetatie
Zelfs 12 jaar na uitvoering van de herstelmaatregelen zijn nauwelijks vermestingsindicatoren
aanwezig. Heideklauwtjesmos komt in beperkte bedekking voor en vormt geen belemmering voor
de ontwikkeling van een soortenrijke droge heide. Op open, zandige delen concurreert Grijs
kronkelsteeltje met korstmossen, maar het overheerst nergens. Indicatoren voor vermesting en
verzuring hebben plaatsgemaakt voor soorten van droge, zure en voedselarme omstandigheden
zoals Struikhei, Gewone dophei, Kruipbrem, Rode heidelucifer, Pilzegge, Bekertjesmos,
Heidekorst en Borstelgras. Alleen Gewone dophei indiceert iets vochtigere omstandigheden. Vijf
jaar geleden kwamen alleen Struikhei, Gewone dophei en Kruipbrem als kwaliteitsindicatoren
voor. De ontwikkeling naar een gevarieerde droge heide is hier dus nog altijd gaande. Soorten
van de Rode Lijst van beschermde planten in Nederland die in het proefvlak zijn aangetroffen zijn
Borstelgras en Kruipbrem.
Conclusie
De vegetatie ontwikkelt zich na plaggen nog altijd in de gewenste richting. De bedekking van
indicatoren voor vermesting en verzuring is beperkt. Steeds meer soorten van droge heide
hebben zich weten te vestigen en zich uitgebreid. Het plaggen van de vergraste heide heeft een
positief effect gehad.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van droge heiden en droge schraallanden
Vegetatie: •..

Kroondomein Asselse heide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Kroondomein Het Loo
Gelderland
Apeldoorn
Kroondomein Asselse heide
10027
10.500 ha.
5 ha.

Ecosysteemsu btype:

Zuur ven, natte heide en droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2007

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
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De Asselse heide is een complex van vennen en natte tot zeer natte heide met overgangen naar
droge heide en bos. Het maakt deel uit van het Kroondomein Het Loo. Het terrein ligt in de
gemeente Apeldoorn, ten noorden van de Al, nabij buurtschap Assel. De Asselse heide is zeer
reliefrijk met een totaal hoogteverschil van maar liefst 30 meter (van +77m. NAP tot +47 m.
NAP). Het grootste deel van de heide is sterk vergrast met Pijpenstrootje op de nattere en met
Bochtige smele op de droge delen. In de moslaag is Heideklauwtjesmos dominant. Deze
combinatie van soorten duidt op verzuring en vermesting als gevolg van atmosferische zure en
stikstofdepositie. Desondanks is de Asselse heide zeer rijk aan reptielen. Zo komen Zandhagedis,
Levendbarende hagedis, Adder en Hazelworm voor.
De vennen op de Asselse heide zijn zuur tot zeer zuur. Dit blijkt uit hun begroeiing die
gekenmerkt is door onder meer Veenpluis, Knolrus en Waterveenmos. Ook de omliggende natte
heide is geéutrofieerd en verzuurd. Hier heeft Pijpenstrootje de overhand genomen en
kenmerkende soorten als Bruine en Witte snavelbies, Kleine zonnedauw en Veelstengelige
waterbies verdrongen. Desondanks komen plaatselijk nog steeds Ronde zonnedauw,
Waterveenmos, Wrattig veenmos en Slank veenmos voor, wat hoge potenties weergeeft voor
herstel van natte heide en hoogveenvennen.
Om op de hogere delen de dominantie van Pijpenstrootje, Heideklauwtjesmos en Bochtige smele
te doorbreken en de heideontwikkeling daar opnieuw op gang te brengen, werden in het najaar
van 2007 de vergraste heide en de hogere venoevers geplagd. De herstelmaatregel had
verschillende doelen: op de hogere delen herstel van een typische Veluwse heide met vegetatie
behorende tot de Associatie van Struikhel en Bosbes, wat kenmerkend is voor gebied met een
hoge luchtvochtigheid en een hoog neerslagcijfer en op de lagere delen een veenmosrijke natte
heide. Ook in de overgang van natte heide naar de hogere venoevers werd in 2007 geplagd om
de vergrassing met vooral Pijpenstrootje tegen te gaan en herstel van soortenrijke natte heiden te
bevorderen.
Vegetatie
Twee jaar na uitvoering zijn vier vegetatieopnamen gemaakt, gelegen in hoog-laaggradiënten.
Opname 07070
Voor uitvoering werd de vegetatie gedomineerd door Pijpenstrootje, Heideklauwtjesmos, Bochtige
smele, Brede stekelvaren en Rankende helmbloem. Twee jaar na het plaggen is Pijpenstrootje in
het proefvlak alweer frequent aanwezig. Dit is waarschijnlijk het gevolg van te ondiep plaggen:
vanuit de nog aanwezige wortels is de soort hier snel teruggekeerd met een relatief hoge
bedekking. Toch hebben zich ook kwaliteitsindicatoren weten te vestigen, zoals Struikhei,
Pilzegge en Rode bosbes op de hogere delen en Gewone dophei, Veenpluis en Kleine zonnedauw
in de lagere en nattere delen nabij het ven. Deze soorten geven aan dat respectievelijk droge,
zure en voedselarme omstandigheden en vochtige tot natte, zure en voedselarme
omstandigheden heersen. Rode bosbes is kenmerkend voor de Veluwse heiden met hun
neerslag- en schaduwrijke, luchtvochtige hellingen. Door het plaggen is de Rode-lijstsoort
Gewone veenbies verdwenen en is Kleine zonnedauw teruggekeerd.
Opname 07080
Pijpenstrootje, Bochtige smele en Heideklauwtjesmos zijn na plaggen grotendeels verdwenen, al
is Pijpenstrootje inmiddels weer teruggekeerd. Tevens hebben zich diverse soorten van droge en
vochtige heide weten te vestigen zoals Struikhei, Pilzegge, Gewone dophei, Rode bosbes en
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Gewone veenbies. Dit zijn soorten van droge tot vochtige, zure en voedselarme systemen. De
Gewone-veenbiesplanten in het proefvlak zijn nakomelingen van één exemplaar net buiten de
plagplek. Het is de enige aangetroffen Rode-lijstsoort binnen dit proefvlak.
Opname 06190
Hoewel de dominantie van Pijpenstrootje en Bochtige smele is doorbroken, is Pijpenstrootje
inmiddels met redelijke aantallen teruggekeerd. Bochtige smele is echter nog nauwelijks
aanwezig. Struikhei, Gewone dophei, Pilzegge, Gewone veenbies en Rode bosbes hebben zich
gevestigd, wat aangeeft dat na het plaggen gradiënten van droge tot vochtig, zure en
voedselarme omstandigheden zijn hersteld. Gewone veenbies is de enige Rode-lijstsoort die in
het proefvlak is aangetroffen en is een nakomeling van een exemplaar net buiten de plagplek.

-

-

-

. - --

-
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Foto Kroondoniein Asselse heide vôôr plaggen in 2007 (links) en twee

JJdI

na plaggen in 2009 (rechts).

Opname 06200
Binnen twee jaar na het plaggen is Pijpenstrootje weer in grote aantallen teruggekeerd. Dit
betekent dat er nog altijd sprake is van een iets verrijkte situatie. Desondanks hebben zich maar
liefst negen kwaliteitsindicatoren gevestigd die een mooie gradiënt van droge, zure en
voedselarme omstandigheden (Struikhei, Pilzegge, Trekrus en Rode bosbes) via vochtige tot
natte, zure en voedselarme omstandigheden (Ronde zonnedauw, Zwarte zegge en Gewone
dophei) naar natte tot zeer natte, zure en voedselarme omstandigheden (Gewone veenbies en
Veenpluis) aangeven. Ronde zonnedauw kwam al in het gebied voor, vooral tussen en in de pollen
van Pijpenstrootje aan de rand van het ven. Inmiddels heeft deze soort zich op de plagplek flink
uitgezaaid. Net als Gewone veenbies is dit een soort van de Rode Lijst van bedreigde planten in
Nederland.

Conclusie
Het plaggen heeft geleid tot het doorbreken van de dominantie van Pijpenstrootje, Bochtige smele
en Heideklauwtjesmos. Aangezien Pijpenstrootje - vooral op de droge tot vochtige plekken - na
twee jaar al weer in hogere aantallen is teruggekeerd, is vooralsnog niet zeker hoe duurzaam dit
herstel is en in hoeverre zich een goedontwikkelde droge tot vochtige heide zal herstellen. Het
herstel op de vochtige tot natte delen van de gradiënt lijkt meer belovend, vermoedelijk vanwege
het stabielere grondwaterregime.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van natte heiden
Vegetatie: •••
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Lebbebruggedijk
Eigenaar / gemachtigd beheerder
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Berkelland dhr. H. ten Hagen
Gelderland
Berkelland
Lebbebruggedijk

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2007

10489

ha.
0,6 ha.
7,2

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Tussen Barchem en Borculo ligt de Lebbebruggedijk. Het is onderdeel van een afwisselend gebied
met kleine bosjes, lanen, essen en een beek. Hierin ligt een 1,2 hectare groot heideterrein van de
gemeente Berkelland, dat geheel is omringd door bos. Mede hierdoor is er veel houtige opslag op
de heide aanwezig, van voornamelijk Grove den, Zomereik, Vuilboom en Ruwe berk. Het
noordelijk deel van de heide bestaat uit een droge heide met Struikhei. Het zuidelijk deel is
beduidend natter met onder meer Wilde gagel en Gewone dophei. Op de overgang van hoog naar
laag komt veel (oude) Stekelbrem voor.
Als gevolg van eutrofiering en mogelijk ook verdroging zijn grote delen van de heide vergrast met
Pijpenstrootje en Gewoon struisgras. Pleksgewijs komen nog indicatoren voor van droge tot natte,
zure tot matig zure, voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden zoals Stekelbrem, Wilde
gagel, Gewone dophei, Gewone wederik, Rode en Blauwe bosbes en Kruipbrem. Deze geven aan
dat de kansen voor herstel hier groot zijn. Daarom is in 2007 besloten een gedeelte van de
vergraste heide te plaggen.
Vegetatie
Twee jaar na plaggen blijken Pijpenstrootje en Gewoon struisgras het vegetatiebeeld opnieuw te
bepalen, zij het in lagere bedekkingen dan voorheen. Verder is er veel Braam en Ruwe berk
opgeslagen.
Ondanks deze wat zorgelijke ontwikkelingen zijn diverse kwaliteitsindicatoren van droge en
vochtige heiden (Dophei-verbond; Ericion tetralicis) en heischrale graslanden (Nardo-Galion)
teruggekeerd zoals Struikhei, Gewone dophei, Pilzegge, Tormentil, Stekelbrem, Tandjesgras en
Kleine zonnedauw.
Rode-lijstsoorten die in het proefvlak zijn aangetroffen zijn Kleine zonnedauw en Stekelbrem.
Conclusie
Het plaggen van de vergraste droge heide van Lebbebruggedijk heeft geleid tot de ontwikkeling
van droge tot vochtige heide, met enkele soorten van heischrale graslanden. Gezien de snelle en
massale terugkeer van Pijpenstrootje en Gewoon struisgras en de opslag van Ruwe berk en Braam
is niet alleen sprake van eutrofiëring, maar eveneens van verdroging. Vervolgbeheer door één
keer per jaar te maaien, maar beter nog door extensief te begrazen is noodzakelijk voor een
verdere, succesvolle ontwikkeling.
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Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van droge heiden en droge schraallanden en 1 van
natte heiden
Vegetatie: ••

Mosterdveen
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Nunspeet
Gelderland
Nunspeet
Mosterdveen

Ecosysteemsu btype:

Venoever en bosrand

Maatregel:

Vrijzetten oevers en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 1997

10162
160 ha.
3,5 ha.

Cebiedsomschrjving - nu/situatie
Het Mosterdveen is een complex van stuifduinen, vochtige heiden, vennen en bossen. Het gebied
was aan eutrofiëring onderhevig, wat sterke vergrassing van de heide en het verdwijnen van
kenmerkende en zeldzame soorten tot gevolg had. Om deze soorten voor het gebied te
behouden, werd in 1997 een deel van de natte heide geplagd. Door het afvoeren van de
voedingsstoffen werd getracht het milieu weer beter geschikt te maken voor de vroegere,
goedontwikkelde natte heide. Verder werd rond het aanwezige vennencomplex bosopslag
verwijderd om zo de toevoer van voedingsstoffen via inval van blad en naalden en instuiven van
stuifmeel te verminderen. Het terugzetten van bos diende tevens om meer zonlicht te brengen op
de lichtminnende oeverbegroeiingen en om de verdamping te verminderen en daarmee versnelde
grondwaterstandsdaling tegen te gaan. De vegetatie van de venoevers is namelijk afhankelijk van
permanent natte omstandigheden.
Het verwijderen van de boomopslag op de oever diende tevens bij te dragen aan het
optimaliseren van de leefomstandigheden voor de populatie Ringslangen in het Mosterdveen.
Deze soort warmt zich namelijk op, op zonnige open plekken.
De eerste resultaten van de uitgevoerde maatregelen waren spectaculair, zeker rond het
eigenlijke Mosterdveen. In 2005 bleken diverse bijzondere soorten teruggekeerd te zijn zoals
Beenbreek, Draadzegge, Veldrus en Veenbloembies (als één van de weinige plaatsen in
Nederland). Om na te gaan of deze ontwikkeling zich heeft voortgezet, zijn in 2009 opnieuw
vegetatieopnames gemaakt.
Vegetatie
Net als in 2005 zijn ook in 2009 drie vegetatieopnames gemaakt: één bij het Mosterdveen, één
bij ven 6 en één nabij ven 5. De maatregelen werden 12 jaar geleden uitgevoerd. Rond het
Mosterdveen is bosopslag verwijderd en vervolgens geplagd. Het sterk geëutrofieerde ven 6 werd
gebaggerd en de oevers geplagd. Rond ven 5 werd bos verwijderd en vervolgens geplagd.
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Mosterdveen
In het proefvlak bij het Mosterdveen zijn nog altijd nauwelijks vvv-indicatoren aanwezig. Wél
hebben zich diverse andere soorten gevestigd. De vegetatie van het noordoostelijk deel van het
ven heeft nog altijd een pionierkarakter; het overige deel heeft een meer ontwikkeld karakter.
De vegetatieopname was vier jaar geleden al bijzonder en is inmiddels zéér spectaculair te
noemen: in totaal zijn 35 soorten aangetroffen, waarvan er 24 behoren tot de
kwaliteitsindicatoren en er staan maar liefst 17 op de Rode Lijsten van bedreigde planten en
mossen van Nederland'
De kwaliteitsindicatoren zijn Draadzegge, Veenpluis, Veelstengelige waterbies, Snavelzegge,
Duizendknoopfonteinkruid, Blauwe zegge, Ronde zonnedauw, Gewone dophei, Veldrus, Eenarig
wollegras, Waterdrieblad, Kleine zonnedauw, Witte snavelbies, Kleine veenbes, Lavendelheide,
Beenbreek, Bruine snavelbies, Veenbloembies, Rood veenmos, Fraai veenmos, Hoociveenveenmos,
Stiif veenmos, Waterveenmos en Wrattig veenmos. Deze soorten behoren tot de volgende
vegetatietypen: natte heide (langs de randen 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 (hoogveenbulten). De onderstreepte
soorten (1 7 in totaal) staan op de Rode Lijst. Dit aantal komt redelijk overeen met vier jaar
geleden. Destijds waren de veenmossen echter niet meegenomen, waardoor het lijkt dat het
aantal Rode-lijstsoorten in de afgelopen jaren fors is toegenomen. In werkelijkheid zijn ze gelijk
gebleven. Al met al is de ontwikkeling bij het Mosterdveen uniek en spectaculair te noemen. De
kenmerkende soorten van hoogveenvennen zijn volop aanwezig; het ven behoort (weer) tot de
mooiste en best ontwikkelde hoogveenvennen van Nederland!

t

J. L

I

vJtilf

'

'

•

-.

.

6M

l

IL

\t

11

Foto: Het Mosterdveen, waar de zeer zeldzame Rode-lijstsoort Veenbloembies voorkomt,

Ven 6
Het plaggen en baggeren bij ven 6 heeft niet geleid tot een afname van de voedselrijke
omstandigheden. Zowel Mannagras als Pitrus zijn nu weer dominant aanwezig, vooral in het
westelijk deel van het ven. De oorzaak van deze doorgaande vermesting is waarschijnlijk de sloot
die voor verdroging zorgt en de toestroming van voedingsstoffen vanuit het nabij gelegen
grasland. Dit was in het verleden in gebruik door de landbouw. Inmiddels is het omgevormd naar
natuur, maar levert waarschijnlijk nog wel voedingsstoffen na. Het oostelijk deel heeft zich beter
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ontwikkeld. Hier zijn in totaal zes soorten gevonden die kenmerkend zijn voor vochtige tot natte,
zure, voedselarme omstandigheden (Draadzegge, Veenpluis, Veelstengelige waterbies, Bruine
snavelbies, Kleine zonnedauw en Witte snavelbies). Met name Draadzegge en Waterveenmos zijn
sinds 2005 flink toegenomen. Draadzegge, Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw en Witte
snavelbies zijn Rode-lijstsoorten van natte heiden en vennen en hoogveentjes. In vegetatiekundig
opzicht kan de vegetatie worden gerekend tot natte heide, de Associatie van Moeraswolfsklauw
en Snavelbies en de slenkvormende begroeiingen van de Associatie van Draadzegge en Veenpluis
(Eriophoro-Caricetum lasiocarpae).
Natte heide / ven 5
Na het nemen van de maatregelen zijn de vvv-indicatoren sterk teruggedrongen. Mannagras is
zelfs helemaal uit het proefvlak verdwenen. In 2005 werd al gesignaleerd dat de vegetatie zich
ontwikkelde richting natte heide en hoogveenven. Deze ontwikkeling heeft zich verder
voortgezet. Er werden maar liefst 12 kwaliteitsindicatoren gevonden: Witte snavelbies, Bruine
snavelbies, Gewone dophei, Struikhei, Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Beenbreek, Week
veenmos, Waterveenmos en Blauwe zegge die kenmerkend zijn voor (veenmosrijke) natte heiden
en Veenpluis en Veelstengelige waterbies kenmerkend voor matig ontwikkelde
hoogveerivennetjes. Het aantal kwaliteitsindicatoren is toegenomen van 5 in 2005 tot 12 in 2009.
Witte snavelbies, Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw en Beenbreek staan op
de Rode Lijst van bedreigde planten. Beenbreek werd vier jaar geleden nog niet in het proefvlak
aangetroffen. In 2009 ging het slechts om enkele exemplaren. Gezien de ontwikkeling van de
vegetatie is het de verwachting dat deze soort zich zal uitbreiden. In vergelijking met vier jaar
geleden is Draadzegge niet meer aangetroffen.
Conclusie
De ontwikkelingen van het Mosterdveen zijn spectaculair. Maar liefst 17 soorten van de Rode Lijst
komen hier voor. Hiermee behoort het tot een van de best ontwikkelde hoogveenvennen in
Nederland.
Ven 6 is nog altijd vrij voedselrijk, vooral in het westelijke deel waar Pitrus en Mannagras de
vegetatie opnieuw domineren. Het dempen van de sloot die het ven doorsnijdt is noodzakelijk om
de positieve ontwikkeling te versterken die nu al aan de oostzijde optreedt. Hier heeft zich een
Associatie Draadzegge en Veenpluis ontwikkeld.
Bij ven 5 is een mooie overgang van zuur (hoogveen)ven naar natte (veenmosrijke) heide ontstaan
na het nemen van herstelmaatregelen. Deze ontwikkeling is evenzeer als positief te beoordelen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van natte heiden en 15 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie:....
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Plas van Cent
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Ede
Gelderland
Ede
Plas van Cent
10265
2 ha.
0,25 ha.

Ecosysteemsubtype:

Zwak gebufferd ven

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 1999

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
De Plas van Gent is gelegen in een kom en is omgeven door voormalige landbouwgronden, die nu
worden verschraald. Rond de plas stond loofbos dat door een raster was gescheiden van het
omringend weiland. Het loofbos wierp veel schaduw op de plas en zorgde voor bladinval. Open
water en waterplanten waren hierdoor niet meer aanwezig. De plas was geeutrofieerd door
toevoer van meststoffen uit de aangrenzende landbouwgraslanden en door de inwaai en
accumulatie van blad vanuit het omringende lofbos. Ook liep er een sloot door het ven, die het
voedselrijke landbouwwater afvoerde. Om verdere vermesting van het ven tegen te gaan, is de
sloot verlegd. Deze is aan de bovenzijde van de kom gelegd, waardoor het landbouwwater nog
altijd wordt afgevoerd, maar het ven niet meer kan eutrofiëren.
In 1999 werd de plas uitgebaggerd om de voedselrijke sliblaag te verwijderen. Tegelijkertijd
werden de vermeste oevers van de plas geplagd. Landbouwwater dat vroeger door de plas heen
werd uiteindelijk om de plas heen geleid.
In 2005, vijf jaar na uitvoering, werd geconstateerd dat de maatregelen hadden geleid tot een
sterke afname van vvv-indicatoren. Alleen Pitrus kwam op de hogere oevers opnieuw voor in
relatief hoge dichtheden. Tevens was een soortenrijke vegetatie van de Associatie van Vlottende
bies tot ontwikkeling gekomen. In 2009 is het terrein opnieuw bezocht om te bekijken hoe het
terrein zich verder heeft ontwikkeld.
Vegetatie
Tien jaar na uitvoering van de herstelmaatregelen is opnieuw een vegetatieopname gemaakt. In
tegenstelling tot vijf jaar geleden is de waterzone in 2009 niet meegenomen.
Na tien jaar blijkt dat in het proefvlak nauwelijks nog vvv-indicatoren voorkomen. Pitrus is
plaatselijk wel frequent aanwezig, maar heeft nergens gesloten matten gevormd. Er is volop
ruimte voor andere soorten. Er zijn 18 kwaliteitsindicatoren gevonden: Struikhei, Tormentil,
Trekrus, Dubbelloof, Blauwe zegge, Sterzegge, Zompzegge, Gewone dophei, Moeraswolfsklauw,
Kleine zonnedauw, Veldrus, Veelstengelige waterbies, Waternavel, Moerasvaren, Oeverkruid,
Duizendknoopfonteinkruid, Vlottende bies en Ondergedoken moerasscherm. Ze geven aan dat
een gradiënt is ontstaan van droge tot vochtige, zure en voedselarme omstandigheden (droge
heide), via vochtige tot natte, zure en voedselarme omstandigheden (natte heide) naar natte tot
zeer natte, matig zure (zwak gebufferde) en voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden
(ven). In vegetatiekundig opzicht behoort de vegetatie tot de natte heide (Associatie van Gewone
dophei), de Kleine-zeggenmoerassen (Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge) en die van
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zwakgebufferde wateren (Associatie van Vlottende bies). In vergelijking met vier jaar geleden zijn
Moerashertshooi, Liggend hertshooi en Rosse vossenstaart niet meer aangetroffen.
In totaal komen in het proefvlak 6 Rode-lijstsoorten voor: Dubbelloof, Vlottende bies, Kleine
zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Ondergedoken moerasscherm en Oeverkruid. Vijf jaar geleden
waren dit er nog 10. Stijve moerasweegbree, Drijvende waterweegbree, Witte waterranonkel en
Moerashertshooi zijn niet meer aangetroffen.
Conclusie
Het plaggen van de oevers is positief geweest. Na tien jaar heeft zich een gradient ontwikkeld van
droog, zuur en voedselarm naar (zeer) nat, matig zuur (zwak gebufferd) en voedselarm tot matig
voedselrijk, waarin zich diverse kwaliteitsindicatoren en Rode-lijstsoorten hebben gevestigd en
weten te handhaven. Hoewel het met recht een geslaagd project is te noemen, worden in de
toekomst problemen verwacht. De opslag van Zwarte eis en Zachte berk neemt namelijk verder
toe. Indien deze opslag niet actief wordt verwijderd, zal de bijzondere vegetatie verdwijnen. Om
verdere problemen met bosopslag tegen te gaan is het zinvol dit nat zandlandschap robuuster te
maken. Dat kan allereerst door het areaal natte heide en venoever uit te breiden door het
verwijderen van het naastgelegen wilgenstruweel. Verder is het wenselijk een deel van de
voormalige landbouwgronden grenzend aan de plas te plaggen opdat een aaneengesloten en
goed beheerbare gradiënt ontstaat. De opslag van bomen en struiken en daarmee de
duurzaamheid zal verder worden vergroot door het dempen van de verschillende sloten in de
voormalige landbouwgronden bij het ven. Deze antiverdrogingsmaatregel zal ook het herstel van
het Elzenbroek aan de andere zijde van de plas ten goede komen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van natte heiden en 3 vennen en hoogveentjes.
Vegetatie: •••

Tongeren
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Landgoed Tongeren
Gelderland
Epe
Landgoed Tongeren

Ecosysteemsubtype:

Zuur ven en vochtige heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2004

10168
369 ha.
0,6 ha.

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Landgoed Tongeren ligt op de noordelijke Veluwe ten westen van Epe. In het zuidwesten van het
landgoed ligt een heide met een tiental vennen. Het heideterrein bezit veel relief, waardoor mooie
overgangen voorkomen van droge en natte heide. Het omringende bosgebied dat voornamelijk
uit Grove den bestaat, is enkele jaren geleden sterk gedund. Al het hout werd afgevoerd, waarna
werd geplagd.
In het heideterrein is een fijn geschakeerd vennencomplex aanwezig, van een bijzonder hoge
botanische en vegetatiekundige kwaliteit. De slenkenvormende Associatie van Veenmos en
Snavelbies is fraai ontwikkeld en ruim verbreid en komt voor in afwisseling met buitjes van
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Wrattig veenmos, met horsten van Pijpenstrootje - die sterk worden begraasd door Edelherten en met plaatselijk veel Pitrus. Beide laatstgenoemde soorten duiden op eutrofiëring, hier
vermoedelijk als gevolg van relatief sterk schommelende grondwaterstanden. Volgens het
uitvoeringsplan zouden een ven met veenmossen en Pïtrus worden opgeschoond. Bij nader inzien
is daarvan afgezien omdat het aandeel veenmossen erg hoog was en de Pitrusbegroeiing erg ijl.
Daarom is in 2004 een aangrenzende, reliëfrijke en sterk met Pijpenstrootje vergraste heide
geplagd.
Na het plaggen bleek in 2006 een ontwikkeling in gang gezet te zijn van herstel van vochtige tot
natte heide. De vraag was echter hoe duurzaam dit herstel was, aangezien de geplagde delen
hoger in het landschap liggen en slechtdoorlatende lagen ontbreken. De waterstand kan hier dus
snel dalen. Het positieve effect van het plaggen zou daarom van tijdelijke aard kunnen zijn. In
2009 is nagegaan of dit ook het geval was.
Vegetatie
In 2009, vijf jaar na uitvoering zijn opnieuw twee vegetatieopnames gemaakt, één in een vochtige
tot natte heide en één in een droge tot vochtige heide.
Vochtige tot natte heide
Vijf jaar na uitvoering is het aandeel Pijpenstrootje nog altijd beperkt. Knolrus is inmiddels wel
abundant aanwezig. De ontwikkeling van de Associatie van Veenmos en Witte snavelbies lijkt zich
te hebben gecontinueerd zoals blijkt uit het voorkomen van Bruine snavelbies, Witte snavelbies,
Veenpluis en Veelstengelige waterbies. Deze soorten indiceren vochtige tot natte, zure tot matig
zure en voedselarme omstandigheden. Gezien de ligging van het proefvlak hoog in het landschap
en het 's zomers diep uitzakken van het grondwater, blijft het de vraag hoe lang deze soorten
zich hier zullen handhaven. Naar verwachting zal zich hier geen goed ontwikkelde Associatie van
Veenmos en Witte snavelbies kunnen handhaven; eerder zal zich een natte heide ontwikkelen.
Bruine en Witte snavelbies zijn Rode-lijstsoorten.
Droge tot vochtige heide
Pijpenstrootje is hier inmiddels abundant teruggekeerd. Blijkbaar schommelen de
grondwaterstanden van nature sterk in dit hoog in het landschap gelegen deel van de heide en
zakken de grondwaterstanden 's zomers betrekkelijk diep weg. Op de hogere flanken ontwikkelt
zich een droge heide, met op één plek Klein warkruid. Op de lagere delen groeien soorten van
vochtige tot natte heide.
De voorkomende kwaliteitsindicatoren duiden op een gradient van droge heide (Struikhei en Klein
warkruid) via vochtige tot natte heide (Gewone dophei en Witte snavelbies) naar venoever
(Veenpluis). Klein warkruid kwam drie jaar geleden nog niet in het proefvlak voor. Dit is, net als
Witte snavelbies een Rode-lijstsoort.
Conclusie
Zowel de vochtige tot natte als de droge tot vochtige heide ontwikkelen zich na plaggen vrij goed.
Plaatselijk zijn Knolrus en Pijpenstrootje weer abundant aanwezig, wat echter herstel van een
betrekkelijk soortenrijke heide niet lijkt te belemmeren. Diverse soorten van zowel natte, vochtige
als droge heide hebben zich gevestigd. Of deze positieve ontwikkelingen voortgang zullen blijven
vinden op deze relatief hooggelegen locaties blijft onzeker. Een vegetatieopname in 2014 (tien
jaar na uitvoering) kan hierover duidelijkheid geven.
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Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van droge heiden en droge schraallanden en 2 van
natte heiden
Vegetatie: •••

Valouwe-Wildbaan
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Mevrouw M.C.B. Parker (voorheen Valouwe Wildbaan B.V.)
Gelderland
Ede
Valouwe Wildbaan Zuid

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

November 2004

10415
95 ha.
0,75 ha.

Gebiedsomschrijving - nulsituatie
Het landgoed Valouwe Wildbaan ligt ten noorden van Ede. Het is een voormalig stuifzand dat
grotendeels bebost is. Het bos bestaat overwegend uit Grove den met plaatselijk Ruwe berk,
Zomereik en enkele stukjes Douglas. Op de niet beboste stukken hebben zich droge heiden en
korstmosrijke stuifzandbegroeiingen (Associatie van Buntgras en Heidespurrie) ontwikkeld. Er is
veel reliëf aanwezig in de vorm van lage stuifduinen. De bodem bestaat uit duinvaaggronden en is
van oorsprong voedselarm. De stuifzandbegroeiingen werden over grote oppervlakten
gedomineerd door het mos Grijs kronkelsteeltje en het gras Bochtige smele. Deze vermossing en
vergrassing waren het gevolg van stikstofdepositie. In de niet-vergraste delen groeiden nog
Struikhei, Buntgras, Heidespurrie, Jeneverbes en enkele polletjes Gewone dophel. Plaatselijk
kwamen nog korstmossen voor, waaronder Rendiermos. Verder kwamen nog opvallend veel
insecten voor, waaronder de Groene zandloopkever en diverse soorten sprinkhanen.
In november van 2004 zijn enkele vergraste delen van de droge heide geplagd. Dit leidde in
eerste instantie tot de ontwikkeling van een soortenarm pionierstadium van de Associatie van
Heidespurrie en Buntgras, een gemeenschap die kenmerkend is voor stuifzanden. Korstmossen
ontbraken echter. Om te kijken of de ontwikkeling zich verder heeft voortgezet en of de
korstmossen zich hebben gevestigd, is het terrein in 2009 opnieuw bezocht.

Foto Valouwe-Wildbaan. Links in 2004, voor uitvoering en techis in .UUY, vijl jaar na uitvoering.
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Vegetatie
Twee jaar na plaggen waren er nauwelijks vvv-indicatoren in het proefvlak aanwezig. Drie jaar
later is dat aanzienlijk gewijzigd: Bochtige smele komt frequent voor en Grijs kronkelsteeltje is
zelfs abundant aanwezig, vooral aan de westkant. Tevens zijn er veel jonge Grove dennen
opgeslagen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van stuifzandvegetatie belemmerd. Desalniettemin
komen inmiddels 14 kenmerkende plantensoorten voor van stuifzanden, namelijk Struikhei,
Gewone dophei, Buntgras, Zandstruisgras, Pilzegge, Rendiermos, Fijn schapengras, Heidelucifer,
Varkenspootje, Heidekorst, Bekertjesmos, Ruig haarmos, Zandhaarmos en Heidespurrie. Deze
combinatie van soorten geeft aan dat de Associatie van Buntgras en Heidespurrie (SperguloCorynephoretum) tot ontwikkeling is gekomen. Deze voor goedontwikkelde stuifzanden
kenmerkende vegetatie duidt op droge, zure en voedselarme omstandigheden.

Conclusie
Plaatselijk is de ontwikkeling van de stuifzandvegetatie goed. Ze staat echter onder druk van
boomopslag en vermesting. De verbossing met Grove dennen kan worden tegengegaan door het
maaien en afvoeren van de jongste en het afzagen van de oudere boompjes. De hoge bedekking
van het mos Grijs kronkelsteeltje duidt op nog altijd of opnieuw ontstane stikstofrijke
omstandigheden. Mogelijk is hier te ondiep geplagd.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 0 van droge heiden en droge schraallanden
Vegetatie: S.

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

Oude lJsselstreek
Waterster
1064
5 ha.
0,8 ha.

Ecosysteemsubtype:

Ven, eutroof

Maatregel:

Baggeren

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 1999

Gemeente Oude Usselstreek
Gelderland

Cebiedsomschrjv/ng - nu/situatie
De Waterster is een gegraven plas in de voormalige gemeente Borculo (thans gemeente Oude
lJsselstreek) met hoge natuurwaarden. Langs de randen van de plas was echter een dikke sliblaag
afgezet. Het aandeel open water nam af, vermoedelijk als gevolg van versnelde verlanding van de
plas. De dikke sliblaag en de versnelde verlanding werden in ieder geval veroorzaakt door
bladinval van Amerikaanse eiken en andere hoge bomen naast de plas. Ook de diepe ontwatering
van de omgeving kan hebben bijgedragen aan de versnelde verlanding doordat minder lang hoge
waterstanden optraden. Om de eutrofiëring van de oevers van de plas, die zich vooral uitte in een
hoge bedekking van Pitrus, tegen te gaan is in het najaar van 1999 een gedeelte (circa 50%) van
de plas uitgebaggerd. Doel van de maatregel was herstel van een meso- tot zwak eutrafente
vegetatie van de Riet-klasse.
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Het baggeren bleek in 2005 tot een afname van de bedekking Pitrus te hebben geleid. Diverse
soorten van de Riet-klasse waren teruggekeerd of hadden zich uitgebreid. Toch had zich alweer
een flinke sliblaag gevormd. Na tien jaar is het terrein opnieuw bezocht om de verdere
ontwikkelingen te volgen.
Vegetatie
Tien jaar na het baggeren van een deel van de Waterster heeft zich weer een brede oeverzone van
eutrafente soorten ontwikkeld. In het ven bevindt zich weer een laag slib van ongeveer 50 cm
dikte. De vegetatie van het open water is zeer soortenarm. In de laagste deel van de oeverzone
heeft zich plaatselijk een soortenrijke gordel ontwikkeld met voor voedselrijke moerassen
kenmerkende zeggensoorten (Ijle zegge, Elzenzegge, Stijve zegge, Hoge cyperzegge). Tevens
komen Biezenknoppen, Blauw glidkruid en Veldrus voor. Veldrus geeft aan dat er ter plekke
zijdelingse stroming van lokaal, jong grondwater optreedt. Vijf jaar geleden werd Waterviolier
aangetroffen. Deze is in 2009 niet meer gevonden.
Ondanks de genomen maatregelen groeit de oeverzone langzaam weer dicht met opslag van
onder meer wilgensoorten en Amerikaanse eik.
Conclusie
De uitgevoerde maatregelen hebben niet het gewenste effect gehad. Binnen tien jaar is opnieuw
een dikke sliblaag in de plas ontstaan als gevolg van invallend blad van te dicht op de oever
staande bomen en van jonge bomen die na het baggeren weer zijn opgeslagen. De enige manier
om dit tegen te gaan is het verwijderen van bomen en het regelmatig terugzetten van
boomopslag rond de plas. Positief is echter dat zich plaatselijk een soortenrijke gordel met voor
voedselrijke moerassen kenmerkende zeggensoorten heeft ontwikkeld.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 0 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: ••
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Noord-Oost Nederland

Borger-Odoorn
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Borger Odoorn
Drenthe
Borger Odoorn
Gemeentebossen Odoorn

Ecosysteemsu btype:

Droge heide / heischraalgrasland

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

November 2007

20948
233 ha.
0,5 ha.

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
In de gemeente Borger Odoorn, liggen, ten Oosten van Borger en ten noorden van Ees, de
gemeentebossen van Odoorn. Het is een uitgestrekt bosgebied met vijf verspreide
heideterreintjes met relictpopulaties van Zandhagedis. Door ontginning en bebossing van de
heideterreinen zijn de heiden kleiner geworden en de resterende delen geïsoleerd geraakt. Ook
zijn de heideterreinen vergrast met Bochtige smele als gevolg van stikstofdepositie.
In het verleden is de bebossing tegengegaan door deze af te zetten. Dit leverde onvoldoende
resultaat op; door successie groeide de terreintjes opnieuw dicht. In 2007 is besloten de heide
vrij te zetten en delen te plaggen. Op deze delen zou ontwikkeling van droge heide op gang
moeten komen. Daarnaast zijn enkele kale plekken gecreëerd om de biotoop van de Zandhagedis
te optimaliseren.
De vegetatie van de heide bestond voor uitvoering van de herstelmaatregelen hoofdzakelijk uit
boomopslag, Bochtige smele en in lage aantallen Struikhei, Pilzegge en Liggend walstro. In de
directe omgeving van de plagplekken waren heischrale begroeiingen aanwezig met onder andere
Tormentil, Gewone vleugeltjesbloem, Smalle weegbree, Gewoon biggenkruid, Pilzegge, Valkruid
en Liggend walstro. Doel van het plaggen was uitbreiding van deze soortenrijke heischrale
begroeiingen.
Vegetatie
Opvallend is dat de totale bedekking na 2 jaar al 85% bedraagt. Het terrein is sterk vermost
geraakt met Bryum-soorten. De moslaag is dusdanig dicht dat de kieming van hogere
plantensoorten wordt geremd.
Ten opzichte van v66r uitvoering is vooral Bochtige smele afgenomen. Braam is echter op grote
schaal gekiemd. Zonder ingrijpen zal het terrein naar verwachting binnen vijf jaar vrijwel geheel
"verbraamd" zijn. Ook is er betrekkelijk veel Zachte en Ruwe berk opgeslagen.
Toch zijn er ook maar liefst tien kwaliteitsindicatoren van droge, schrale en zure omstandigheden
aangetroffen, zoals Struikhei, Liggend walstro, Zandblauwtje, Tormentil, Klein vogelpootje,
Vroege haver, Mannetjesereprijs, Bosdroogbloem, Muizenoortje en Stekelbrem. Deze soorten
behoren tot de droge heiden en heischrale graslanden. Bosdroogbloem en Stekelbrem zijn Rodelijstsoorten.
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Foto:

Borcjer Odoorn in 2009, twee jaar na plaggen.

Conclusie
Het vrijzetten en plaggen van de droge heide heeft geleid tot de vestiging van vele
kwaliteitsindicatoren van droge heide en heischrale graslanden. Het is echter de vraag hoe
duurzaam het herstel is, aangezien het terrein binnen twee jaar alweer grotendeels vermost is
geraakt en opslag van Berk en Braam langzaam de overhand zullen nemen. Naar aller
waarschijnlijkheid zal deze ontwikkeling zich verder voortzetten en zullen de heischrale soorten
uit het terrein verdwijnen. Aanvullend beheer in de vorm van maaien en afvoeren van de boomen braamopslag is noodzakelijk om de ontwikkeling blijvend in de juiste richting in te sturen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van droge heiden en droge schraallariden
Vegetatie •..

Bruine Haar
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

B.G. Nijenhuis
Overijssel
Vriezenveen
Bruine Haar

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

2007

26778
90,2 ha.
1,25 ha.

Gebiedsomsc/injving - nu/situatie
Landgoed de Bruine Haar ligt even ten noordwesten van Langeveen, tegen de Duitse grens. Langs
het landgoed loopt de drukke weg N343. Het zuidelijke deel van het landgoed Bruine Haar
bestaat uit een droge heide. Met de Paardenslenkte, ten noorden van Ootmarsum, is de Bruine
Haar de grootste aaneengesloten droge heide in Noordoost-Twente. Ten noorden van het
heidegebied ligt een kleinschalig houtwallenlandschap met een drietal boerderijen. Deze
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combinatie van heide- en houtwallenlandschap is nog relatief gaaf, en geeft een mooi beeld van
het vroeger aanwezige heideviehbauerntum'.
De Bruine Haar ligt op de enige smeltwaterrug of esker van Nederland. Deze smeltwaterrug is een
fluvioglaciale afzetting die ontstaan is in de één na laatste ijstijd door smeltwater onder een
ijskap. Eskers kunnen alleen ontstaan bij stagnerend ijs, zoals aan de rand van het landijs. Deze
rug bestaat uit puin (zand vermengd met grind en keien die klein genoeg waren om door het
water te worden meegenomen) wat is achtergelaten in de bedding van de smeltwaterstroom. De
provinciale weg van Tubbergen naar Hardenberg is aangelegd op de overgang van de esker naar
het (voormalige) veengebied dat ten westen van de Bruine Haar ligt. Het heideterrein zelf heeft
een vlak, bijna plateauachtig karakter. Alleen aan de westzijde ligt in de heide een slenkachtige
laagte.

-

---

-

.•

-

Foto: In Bruine Haar heeft zich twee jaar na uitvoering een nog open droge heide ontwikkeld.

De droge heide heeft een gevarieerde leeftijdsopbouw. Al eerder werden vergraste delen in het
centrum van het gebied geplagd. Daar ontwikkelt zich opnieuw een droge heide vanuit de
pioniervegetatie met onder andere Kleine warkruid en Pilzegge. In het oostelijk deel van het
heideterrein is sprake van een droge heide die sterk vergrast is met Bochtige smele (dominant
voorkomend) en Pijpenstrootje (regelmatig voorkomend), waartussen veel Heideklauwtjesmos
groeit. Deze vergrassing is een uiting van verzuring en eutrofiëring als gevolg van zure- en
stikstofdepositie. Om de vergrassing tegen te gaan is in 2007 een gedeelte van de sterk vergraste
droge heide geplagd.
Vegetatie

Het plaggen heeft geleid tot het vrijwel geheel verdwijnen van Bochtige smele en Gewoon
struisgras. Over het gehele geplagde oppervlak heeft Struikhei zich gevestigd, die in het noorden
de hoogste bedekking (circa 60%) bereikt. Verspreid komen zeven kwaliteitsindicatoren voor van
droge, zure en voedselarme omstandigheden, namelijk Liggend walstro, Klein warkruid, Pilzegge,
Borstelgras, Gewone brem, Struikhei en Tandjesgras. Borstelgras en Klein warkruid zijn soorten
van de Rode Lijst. Ook werd de Zandhagedis waargenomen in het westen van het geplagde
terrein.
Conclusie

Twee jaar na plaggen heeft zich al een enigszins structuurrijke droge heide ontwikkeld met
enkele karakteristieke soorten. De verwachting is dat de komende jaren een gevarieerde en
structuurrijke droge heide zal ontstaan.
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Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van droge heiden en droge schraallanden
Vegetatie:

•.•

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

Landgoed de Eese
Overijssel
Steenwijkerland
de Eese
22160
369,7 ha.
0,5 ha.

Ecosysteemsubtype:

Ven

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

2007

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Landgoed de Eese bestaat uit landbouwgrond, bos en heide. Het ligt circa zes kilometer ten
noorden van Steenwijk op de grens van de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel en maakt
onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De Eese vormt een verbinding tussen het
Drents-Friese Wold en de Weerribben.
Het landgoed kent hoogteverschillen van tussen de 7 en 8 meter. De bodem bestaat overwegend
uit veldpodzolen in lemig fijn zand. Op geringe diepte komt keileem in de ondergrond voor. In
het terrein bevinden zich 12 vennen en poelen, die voor een deel uit restanten van voormalige
pingo's bestaan. Rond deze vennen en poelen ligt een zwak golvend heideterrein, dat grotendeels
verbost is. Het herbergt vele overgangen tussen droge, zandige koppen en natte laagten.
In 2007 is één van deze vennen hersteld. Het bos stond hier tot ver op de oevers en de vegetatie
was grotendeels vergrast. Er kwamen nog slechts enkele soorten voor van droge en natte heide.
Afgezien hiervan duidde de vegetatie op sterk fluctuerende grondwaterstanden en zure,
voedselrijke omstandigheden met ingedroogd veenmos. Dit duidt op verdroging en vermesting.
Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de herstelmaatregelen blijkt dat op de hogere delen, waar het bos is
verwijderd, het aandeel vvv-indicatoren (Bochtige smele en Pijpenstrootje) zeer gering is. Wel is
er vrij veel opslag van Zachte berk en Grove den aanwezig. Het is de verwachting dat deze
soorten zonder aanvullend beheer binnen enkele jaren het beeld gaan bepalen.
In de lagere delen is de bedekking van Knolrus vrij hoog, wat duidt op zure omstandigheden.
Toch hebben ook soorten van natte heiden en venoevers zich gevestigd, zoals Kleine zonnedauw,
Ronde zonnedauw, Gewone dophel, Draadzegge, Snavelzegge en Waterveenmos. De vegetatie
kan tot de natte heide (Associatie van Gewone dophei) en de slenken van hoogveenvennen
(Associatie van Draadzegge en Veenpluis) worden gerekend. Draadzegge heeft zich vanuit het
gespaarde centrale deel uitgebreid. Draadzegge, Kleine zonnedauw en Ronde zonnedauw zijn
Rode-lijstsoorten.
Conclusie
Het heide- en venherstelproject heeft vooralsnog een gematigd positief effect gehad op de
vegetatieontwikkeling. De vergrassing en verbossing zijn tegengegaan maar al binnen twee jaar
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keren Zachte berk en Grove den weer in Vrij hoge aantallen terug. Zonder aanvullend beheer van
maaien van boomopslag zullen de aanwezige soorten van natte heide en vennen worden
weggeconcurreerd door deze bosvormers. Wanneer bosvorming wordt tegengegaan kan zich een
fraai hoogveenven met overgangen naar natte heide ontwikkelen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van natte heiden en 1 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: ..s

Gas s ei te
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:

NV Waterleidingmlj Drenthe

Gemeente:

Aa en Hunze

Terrein:

Waterwingebied Gasselte

Lidnummer:

22526

Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

0,5 ha.

Ecosysteemsubtype:

Heischraalgrasland

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

November 2007

Drenthe

54,9 ha.

Gebiedsomschnjv/ng - nu/situatie
Waterwingebied Gasselte is gelegen ten zuidwesten van het dorp Gasselte. Het is een circa 55
hectare groot heideterrein met droge heide en heischraal grasland.
Het terrein is bekend vanwege de vitale populatie Valkruid die hier voorkomt. Dit is een in
Nederland ernstig bedreigde soort, die op de Rode Lijst staat. De soort komt voor op plekken
waar leem in de bodem zit. Het heideterrein begint langzaamaan vol te lopen met vliegdennen.
Op de heide komen ook Struikhei, Kraaihel, Pijpenstrootje, Bochtige smele en Vuilboom voor. De
heischrale vegetatie is Vrij structuurrijk. Regelmatig worden delen hiervan gemaaid.
Als gevolg van vermesting is de heide en de heischrale vegetatie vergrast geraakt met onder meer
Bochtige smele. Ook vormt verbossing een probleem voor de heide. De vergrassing en versnelde
verbossing duiden op verzuring en vermesting als gevolg van zure en stikstofdepositie. Daarom
is in 2007 een deel van de heide en de heischrale vegetatie van bos ontdaan en geplagd.

Foto: Gasselte twee jaar na uitvoering van plaggen.
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Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de maatregelen blijken Pijpenstrootje en Bochtige smele sterk te zijn
teruggedrongen.
In de zuidoosthoek van het geplagde is Valkruid gekiemd; er werden enkele kiemplantjes
gevonden. Hopelijk zullen deze kiemplanten uitgroeien tot volwassen, bloeiende exemplaren.
Ook werden andere bijzondere soorten gevonden, van droge, zure tot matig zure (zwak
gebufferde) en voedselarme omstandigheden, namelijk Struikhei, Grasklokje, Blauwe zegge,
Pilzegge, Tandjesgras, Gewone dophei, Stekelbrem, Bosdroogbloem, Muizenoor, Heidekartelblad
en Tormentil. Deze combinatie van soorten duidt op herstel van heischraal grasland, zowel van
drogere als vochtige gemeenschappen. Stekelbrem, Heidekartelblad en Bosdroogbloem vormen
samen met Valkruid de vier aangetroffen Rode-lijstsoorten.
Conclusie
Het plaggen van de vergraste en verboste heide heeft geleid tot kieming van Valkruid. Dit is
spectaculair. Tijdens eerdere herstelprojecten in het gebied is kieming van deze soort namelijk
uitgebleven. Hopelijk zullen de kiemplanten zich uiteindelijk tot bloeiende planten ontwikkelen.
De maatregelen hebben tevens geleid tot de vestiging van diverse (bedreigde) soorten uit zowel
droge als vochtige heischrale milieus.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van droge heiden en droge schraallanden en 1 van
vochtige en natte schraallanden
Vegetatie: ••e

Grote Startbaan
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:

Gemeente Westerveld
Drenthe

Gemeente:

Westerveld

Terrein:

Grote startbaan
26344

Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

10 ha.

Behandelde oppervlakte:

1 ha.

Ecosysteemsu btype:

Vochtig heischraalgrastand

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Oktober 2007

Gebiedsomschrjv/rig - nu/situatie
De Grote Startbaan ligt ten noorden van Havelte, aan de zuidzijde van de Havelterberg. Het is een
1,5 km lang en 50 meter breed terrein, dat bestaat uit een afwisseling van droge heide,
heischraalgrasland, Brem- en Kruipwilgstruweel en een aantal bomengroepen. Het gebied wordt
omzoomd door een singel/houtwal van voornamelijk Ruwe berk en Zomereik.
Aan de noordkant van het oostelijk deel van de Grote Startbaan ligt een groot perceel
verschralend grasland, dat door een schaapskudde wordt begraasd. Achter dit grasland ligt een
fraai heidegebied. Ten zuiden van de Grote Startbaan bevinden zich sportterreinen en een
nieuwbouwcomplex.
De vegetatie van de Grote Startbaan bestaat voor een groot deel uit heischrale graslanden met
overgangen naar het Struikhei-Kruipbrem-verbond en het Zilverhaver-verbond. In het verleden
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kwamen zeldzame orchideeen voor, ondermeer van kalkmoerassen en kalkrijke bossen, zoals
Kleine keverorchis, Moeraswespenorchis, Breedbladige wespenorchis, Gevlekte orchis, Rietorchis,
Gevlekte rietorchis, Grote keverorchis, Welriekende nachtorchis, Wit bosvogeltje en Vleeskleurige
orchis. Daarnaast werden Addertong, Valkruid, Echt en Fraai duizendguldenkruid, Scherpe
fijnstraal, Stijve ogentroost en Ruige leeuwentand aangetroffen. Door verbossing en vergrassing
zijn deze soorten afgenomen. Uit inventarisaties van 2006 bleek een deel van deze soorten te zijn
verdwenen. Soorten die toen nog wel zijn aangetroffen werden, zijn Borstelgras, Brede
wespenorchis, Stijve ogentroost, Echte guldenroede en Blauwe knoop. Braam en Pijpenstrootje
hadden sinds de jaren 1990 de overhand genomen. Plaatselijk kwamen ze dominant voor. Dit was
het gevolg van hoge stikstofdepositie. Tevens leidde dit tot versnelde, maar ongewenste
bosontwikkeling van onder meer berken, wilgen en Zomereik. Om de verbossing en de
dominantie van Braam en Pijpenstrootje te bestrijden en de oorspronkelijke vegetatie te
herstellen, zijn in het najaar van 2007 herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Een groot deel van de
opslag is afgezet en delen zijn geplagd.
Vegetatie
Op de locaties van uitvoering zijn drie proefvlakken gelegd om de vegetatieontwikkeling te
kunnen volgen. Twee jaar na uitvoering is een eerste vegetatieopname gemaakt. Hieruit blijkt dat
als gevolg van de maatregelen in alle drie de proefvlakken de vvv-indicatoren flink zijn
teruggedrongen. Soorten als Braam en Pijpenstrootje komen nog slechts in lage dichtheden voor.
Verder zijn de drie proefvlakken behoorlijk tot zeer soortenrijk, met een maximum van 64
soorten in één proefvlak.
Door het plaggen hebben de vermestingsindicatoren plaatsgemaakt voor soorten van droge, zure
tot matig zure (zwak gebufferde) en voedselarme tot zeer voedselarme omstandigheden. in totaal
zijn maar liefst 24 kwaliteitsindicatoren aangetroffen: Zilverhaver, Struikhei, Pilzegge, Muizenoor,
Echt duizendguldenkruid, Brem, Stijve ogentroost, Tandjesgras, Schermhavikskruid, Gewone
rolklaver, Veelbloemige veldbies, Tormentil, Gewone brunei, Kruipwilg, Dwergvlas, Gewoon
biggenkruid, Echte guldenroede, Kleine leeuwentand, Muizenoor, Gewoon reukgras, Brede
wespenorchis, Dicht havikskruid en Kantig hertshooi. Stijve ogentroost, Moeraswolfsklauw,
Dwergvlas en Echte guldenroede zijn soorten van de Rode Lijst.
Conclusie
De drie proefvlakken laten een gevarieerd beeld zien dat samenhangt met het verschil in
bodemsubstraat en microreliëf. Door de afwisseling van zand en leem is de vegetatie soortenrijk.
De eerste tekenen van herstel van heischraalgrasiand zijn hier na twee jaar zichtbaar, met diverse
kenmerkende soorten.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van vochtige en natte schraailanden; 1 van natte heiden
Vegetatie: •.•
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Huisbeek
Eigenaar / gemachtigd beheerder
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Regio Twente. H. Olde Lohuis
Overijssel
Enschede
Huisbeek
28413
130,6 ha.
1,5 ha.

Ecosysteem su btype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

September 2004

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
In het terrein Hulsbeek ligt op een grote dekzandrug een droge en vochtige heide die pleksgewijs
vergrast is met vooral Bochtige smele. Het is een restant van een in de jaren '30 van de vorige
eeuw grotendeels met Grove den ingeplante heide. In de tegenwoordige heide bevindt zich een
langgerekte laagte met op de randen een droge heide met Struikhei, Pilzegge en Klein warkruid.
In het laagste deel groeiden in 1998 nog Gewone dophei, Bruine snavelbies en Klokjesgentiaan.
Klokjesgentiaan is in het centrale deel van Twente een zeldzame verschijning. Verder is de
Levendbarende hagedis waargenomen en heeft de Nachtzwaluw in het gebied gebroed. Aan de
noordzijde van het terrein was een gedeelte van de droge heide sterk vergrast geraakt met
Bochtige smele. Verder kwam op de overgang van de heide naar het aangrenzende bos
braamstruweel voor.
Een deel van de vergraste heide werd geplagd in het najaar van 2004 om de vergrassing te
bestrijden. Twee jaar na plaggen bleken Bochtige smele en Braam sterk te zijn teruggedrongen.
Desalniettemin waren deze storingssoorten in zodanige mate teruggekeerd dat zonder
aanvullend beheer een evenwichtige heideontwikkeling achterwege zou blijven. In 2009 werd het
terrein opnieuw bezocht.

Vegetatie
Alle houtige opslag was verwijderd. Bochtige smele en Pijpenstrootje kwamen slechts in lage
aantallen voor. Braam was vrijwel verdwenen.
Deze soorten zijn vervangen door onder andere Struikhei, Pilzegge, Klein warkruid en Gewone
dophei, soorten die kenmerkend zijn voor droge tot licht vochtige, zure en voedselarme
omstandigheden. De vegetatie heeft zich ontwikkeld tot een relatief soortenarme, maar
structuurrijke droge heide. Klein warkruid is een soort van de Rode Lijst.
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Conclusie
Het aanvullende beheer van het afzetten van houtige opslag is positief geweest voor de
vegetatieontwikkeling. Hoewel vijf jaar na uitvoering het proefvlak nog altijd niet erg soortenrijk
is en de soorten in betrekkelijk lage dichtheden voorkomen, heeft zich fraaie structuurrijke droge
heide ontwikkeld.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van droge heiden en droge schraallanden
Vegetatie: ••

Kluenven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

H. Westendorp
Overijssel
Hengelo
Kluenven

Ecosysteemsubtype:

Droge/ vochtige heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

November 2007

25006
6 ha.
1,5 ha.

Gebiedsornschrjv/ng - nu/situatie
Het Kluenven is een klein landgoed van ongeveer 11 hectare, waarvan 7 hectare heide en ven
omringd door 4 hectare bos. In het centrum ligt een 1 hectare groot ven. Het landgoed grenst aan
terreinen van het landgoed Twickel. De heide is vrijwel volledig vergrast met Pijpenstrootje en
Bochtige smele en grotendeels dicht gelopen met opslag van Grove den en berk.
Het ven bestaat tegenwoordig uit een eenvormige vegetatie van Veelstengelige waterbies en
Waterveenmos. Het noordelijk deel is in het verleden uitgegraven als eendenpoel en zwembad. In
dit deel komt Riet dominant voor. Tot in de jaren 1950 kwamen in het ven soorten van zeer zwak
gebufferde omstandigheden voor zoals Moerassmele en Witbloemige waterranonkel. Deze
soorten geven aan dat toen de Associatie van Veelstengelige waterbies ontwikkeld was, een
plantengemeenschap van zeer zwak gebufferde wateren.
In 2007 is een plan gemaakt voor het gefaseerd herstellen van de heide en het ven. In datzelfde
jaar zijn de eerste maatregelen uitgevoerd: een deel van de vergraste heide en de venoever is
geplagd.

Foto: Kluenven
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Vegetatie
Twee jaar na uitvoering is een vegetatieopname gemaakt van één van de geplagde delen. Het
betreft een deel op de overgang van droge naar vochtige heide.
Pijpenstrootje en Bochtige smele zijn sterk in bedekking afgenomen. Ruderale soorten zoals
Vingerhoedskruid en Canadese fijnstraal hebben zich her en der gevestigd.
Op de hogere delen in het terrein ontwikkelt zich een vegetatie met Struikhei, Gewone dophei,
Trekrus, Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Blauwe zegge, Pilzegge en Wilde
gagel. Deze soorten vormen samen een pioniergemeenschap van de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies. In de lagere, nattere delen hebben zich soorten van zwak tot
zeer zwak gebufferde omstandigheden gevestigd als Gewone waternavel, Dwergzegge,
Moerashertshooi en Veelstengelige waterbies. Deze vegetatie kan getypeerd worden als een
fragmentaire Associatie van Veelstengelige waterbies.
Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Moerashertshooi, Kleine zonnedauw en Wilde gagel zijn
soorten van de Rode Lijst.
Conclusie
Op de hogere delen is een pioniergemeenschap ontstaan die de ontwikkeling naar een vochtige
tot natte heide inleidt. Op de lagere delen vestigde zich een fragmentaire venvegetatie van zeer
zwak gebufferde omstandigheden. Binnen twee jaar na uitvoering van de effectgerichte
maatregelen zijn 13 kwaliteitsindicatoren gevonden, waarvan er vijf op de Rode Lijst staan.
Hoewel deze eerste ontwikkelingen veelbelovend zijn, bestaat het vermoeden dat het terrein nog
altijd aan verdroging onderhevig is. Om duurzaam herstel van een goedontwikkelde natte heide
en vegetatie van zeer zwak gebufferde wateren te garanderen, is herstel van de waterhuishouding
noodzakelijk.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 4 van natte heiden en 1 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: •••

Mei ridersveen
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Landgoed Meindersveen b.v. (inmiddels verkocht aan Staatsbosbeheer)
Drenthe
Borger
Meindersveen

Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 1999

20058

100 ha.
3 ha.

Ceb/edsomschrjving - nu/situatie
Het Landgoed Meindersveen ligt in een heideontginningslandschap waartoe ook het Gasselterveld
en Drouwenerveld behoren. Het heeft een oppervlakte van ruim 100 hectare en ligt ten westen
van de weg N857, Rolde - Borger. Centraal in het terrein liggen natte heiden met enkele vennen
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en veentjes zoals het Vossenveen, Reigersveentje, de Ronde plas en het Hoefijzer. In delen van
deze zure en voedselarme vennen vindt hoogveenvorming plaats. Rondom dit heide- en
vennencomplex liggen uitgestrekte (naald)bossen en enkele (extensieve) landbouwpercelen.
De natte heide is grotendeels vergrast met Pijpenstrootje. In het najaar van 1999 is een deel van
de vergraste heide geplagd om herstel van natte heide mogelijk te maken.
Vegetatie
In 2004, bij de monitoring vijf jaar na uitvoering, werd geconstateerd dat het gebied verdroogd
was als gevolg van diepe ontwateringssloot waar recentelijk nog een nieuwe greppel naar toe was
gegraven. Het vermoeden bestond dat Pijpenstrootje hierdoor op termijn opnieuw de overhand
zou nemen.
Tien jaar na uitvoering blijkt dit inderdaad het geval te zijn; Pijpenstrootje is opnieuw (co-)
dominant aanwezig en is plaatselijk horstvormend. Dit laatste geeft aan dat de grondwaterstand
hier sterk fluctueert. Op open plekken in de vegetatie komen nog steeds pioniers van natte
heiden voor zoals Kleine zonnedauw en Witte snavelbies. Vergeleken met vijf jaar geleden is
Bruine snavelbies verdwenen.
In totaal zijn zeven kwaliteitsindicatoren aangetroffen van droge tot natte, zure en voedselarme
omstandigheden (Struikhei, Zwarte zegge, Gewone dophei, Kleine zonnedauw, Witte snavelbies,
Veenpluis en Kussentjesveenmos). Kussentjesveenmos, Kleine zonnedauw en Witte snavelbies zijn
Rode-lijstsoorten. Gewone dophei en Pijpenstrootje domineren samen de vegetatie.
Conclusie
Tien jaar na uitvoering heeft zich een relatief soortenarme natte heide ontwikkeld, met enkele
kenmerkende soorten zoals Gewone dophei, Kleine zonnedauw en Witte snavelbies. In
vegetatiekundig opzicht verkeert de begroeiing in de overgang van de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies naar de Associatie van Gewone dophei. De vegetatie is niet
optimaal ontwikkeld vanwege voortdurende verdroging. Door de nabijheid van sloten en greppels
daalt de grondwaterstand te vroeg in het jaar en zakt deze 's zomers te diep weg waardoor
Pijpenstrootje weer snel kan toenemen en tot overheersing gaat komen. Het is dan ook raadzaam
de hydrologie op orde te brengen alvorens verdere heideherstelprojecten in te zetten. Door
verhoging van de grondwaterstand kan een veenmosrijke natte heide ontstaan. Zonder
hydrologisch herstel zal het gebied snel verder vergrassen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van natte heiden
Vegetatie: ••
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Park 1813
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:

Landschap Overijssel
Overijssel

Gemeente:

Ommen

Terrein:

Park 1813

Lidnummer:

20066

Oppervlakte terrein:

131 ha.

Behandelde oppervlakte:

1 ha.

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 1999

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Park 1813 is een landgoed op de stuwwal van Lemele in de gemeente Ommen van ruim 130
hectare groot. Het terrein kent een geaccidenteerd reliëf en bestaat uit een afwisselend landschap
van droge heiden met Jeneverbesstruwelen, lanen en bossen. Geomorfologisch is het voorkomen
van smeltwaterravijnen van waarde. Delen van de droge heide verkeren in goede staat, andere
delen zijn door eutrofiëring sterk vergrast geraakt met Bochtige smele. Deze eutrofiëring
stimuleert tevens verbossing met opslag van vooral Grove den en Ruwe berk.
Om de vergrassing tegen te gaan zijn delen van de droge heide in het najaar van 1999 geplagd
nadat eerst de meeste boomopslag werd verwijderd.

Vegetatie
Tien jaar na plaggen blijkt dat Bochtige smele vrijwel geheel uit het proefvlak is verdwenen.
Alleen langs het pad komt de soort nog voor. Ook andere vvv-indicatoren zoals Grijs
kronkelsteeltje en Gewone braam zijn nauwelijks meer aanwezig. Wél komen 8
kwaliteitsindicatoren van droge tot licht vochtige, zure en voedselarme omstandigheden voor:
Struikhei, Pilzegge, Rendiermos, Klein warkruid, Jeneverbes, Borstelgras, Tormentil en Gewone
dophei. Kruipbrem is in tegenstelling tot vijf jaar geleden niet meer aangetroffen. Aangetroffen
Rode-lijstsoorten zijn Borstelgras, Klein warkruid en Jeneverbes. Opslag van Grove den neemt
inmiddels weer toe. Deze is plaatselijk al weer 1.5 tot 3 meter hoog.

Foto: Park 1813 vijf (links) en tien (rechts) jaar na plaggen. De opslag van Grove den is fors toegenomen.
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Conclusie
Het resultaat van plaggen is positief. Het heeft geleid tot herstel van een soortenrijke droge heide
en het vrijwel volledig verdwijnen van vermestingsindicatoren. Voor duurzaam behoud van deze
heide is het noodzakelijk de snel hoger wordende opslag van Grove den af te zetten.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van droge heiden en droge schraallanden
Vegetatie:

•.•

Schultenwolde
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

H.M. van de Sande Lacoste Ledeboer
Overijssel
Tubbergen
Landgoed Schultenwolde

Ecosysteemsubtype:

Natte en droge heide, venoever

25030
52,1
3,5

ha.
ha.

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

September 2004 en december 2007

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Landgoed Schultenwolde ligt in een kleinschalig cultuurlandschap op circa 1 ,5 km ten westen van
Tubbergen. Het westelijke deel van het gebied bestaat uit Eiken-Beukenbossen en natte ElzenWilgenbroekbossen, en het oostelijke uit een natte heide met het Hondeven.
Het Hondeven is een pingoruïne met een fraaie cirkelvormige randwal. Dit zure ven heeft een kale
zandbodem met een begroeiing van Knolrus, Veenpluis en Snavelzegge. De randen zijn
voornamelijk begroeid met Pijpenstrootje. Van libellen is het voorkomen van de Noordse
glazenmaker noemenswaardig.
Rondom het ven komen droge en natte heiden voor met Jeneverbes, Kleine en Ronde zonnedauw,
Klokjesgentiaan, Witte en Bruine snavelbies, Kleine veenbes en Beenbreek. Bovendien is deze
heide een van de weinige plaatsen in Twente waar nog veel Kraaihei te vinden is. Veel van de
genoemde plantensoorten komen rijkelijk voor in een slenkachtige laagte, die zich als een soort
"stroet" manifesteert. Een stroet is een plaats waar water uit de grond welt, dat vervolgens over
het maaiveld afstroomt. Deze slenk verbreedt zich tot een komvormige laagte, waarin rietland tot
ontwikkeling is gekomen. In dit rietland komen naast veenmossen ook Slangenwortel,
Moerashertshooi, Sterzegge, Zompzegge, Dwergzegge en Wateraardbei voor.
Een deel van de heide werd echter gedomineerd door Pijpenstrootje. Deze dominantie had zich
kunnen ontwikkelen door sterke fluctuaties van de grondwaterstanden, die veroorzaakt werden
door de diepe sloten in de directe omgeving van het gebied. Hoewel 's winters hoge
grondwaterstanden optraden, zakten deze in de zomer diep weg. Dit bevorderde de afbraak
(mineralisatie) van organische stof waardoor extra nutrienten beschikbaar kwamen. Deze
eutrofiëring werd versterkt door atmosferische stikstofdepositie.
In het najaar van 2004 is een deel van de sterk vergraste natte heide geplagd, waarna in 2007 een
vochtige heide met venoever volgde. De heide was namelijk sterk vergrast met Pijpenstrootje en
het ven dichtgegroeid met Riet en Hennegras. In en rond het ven kwamen nog soorten zoals
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Wateraardbei, Draadzegge, Wilde gagel, Waternavel Slangenwortel, Moerashertshooi en Kleine
veenbes voor die kenmerkend zijn voor zeer zwak tot zwak gebufferde wateren.
Vegetatie
Zowel de uitvoering van 2004 als van 2007 is gemonitord. Het proefvlak van de opname
'vergraste natte heide' dateert uit 2004; het proefvlak 'vochtige heide en venoever' uit 2007.
Vergraste natte heide
Vijf jaar na het plaggen van de vergraste natte heide is een vegetatieopname gemaakt om de
ontwikkelingen te kunnen volgen. De bedekking Pijpenstrootje, Bochtige smele, Mannagras en
Riet - soorten van voedselrijke omstandigheden - is nog altijd laag. Ze komen slechts verspreid
voor. Verder is opvallend dat het gebied op grond van de vegetatie in drieen is te delen: een
droge tot vochtige heide, een natte heide en een slenkstructuur met vensoorten. De droge tot
vochtige heide wordt gekenmerkt door Struikhei, Dwergzegge, Pilzegge en Jeneverbes. De natte
heide is Vrij goed ontwikkeld, met kenmerkende pioniers zoals Bruine en Witte snavelbies, Kleine
zonnedauw en Moeraswolfsklauw. Daarnaast komen ook indicatoren voor van veenmosrijke natte
heide, zoals Kussentjesveenmos, Beenbreek, Veenbies, Wilde gagel en Klokjesgentiaan. Deze
soorten geven aan dat vochtige tot natte, zure tot zwak gebufferde, voedselarme
omstandigheden heersen. Voorheen kwam ook nog Ronde zonnedauw voor; deze is niet meer
aangetroffen. De vegetatie in de slenk bestaat uit soorten van zwak gebufferde vennen, zoals
Oeverkruid, Vlottende bies, Moerashertshooi en Veelstengelige waterbies.
In totaal zijn binnen het proefvlak 13 Rode-lijstsoorten aangetroffen. Drie jaar geleden waren dit
er nog 9. De Rode-lijstsoorten zijn onder te verdelen in soorten van droge heide (Jeneverbes),
natte heide (Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Moeraswolfsklauw, Wilde
gagel, Beenbreek, Klokjesgentiaan en Kussentjesveenmos) en vennen (Vlottende bies, Gewone
veenbies, Moerashertshooi en Oeverkruid).

,

..

.:t

ikr foto werd in 2004 geplagd: de natte heide en venoever

op de rechter foto in 2007.

Vochtige heide en venoever
Twee jaar na het plaggen komen Pijpenstrootje en Hennegras nog maar in lage dichtheden voor.
Riet daarentegen, kent weliswaar weer hogere dichtheden maar slechts in ijle structuur.
Vooralsnog vormt dit geen probleem.
Vôér uitvoering van de werkzaamheden kwamen in het terrein nog enkele bijzondere soorten
voor (zie boven). Deze zijn tijdens de uitvoering gespaard. Met uitzondering van Kleine veenbes
hebben al deze soorten zich binnen twee jaar ook op de plagplekken gevestigd. Maar ook andere
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kenmerkende soorten van vochtige tot natte heide hebben zich weten te vestigen, onder meer
Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies en Witte snavelbies.
De vegetatie op de venoever wordt gekenmerkt door Moerashertshooi, Vlottende bies,
Veelstengelige waterbies, Naaldwaterbies en Waterpostelein. Daarnaast komen hier ook pioniers
voor zoals Wijdbloeiende rus en Kleinste egelskop. Op de overgang van venoever naar natte heide
staan Witte en Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw. In totaal komen in dit proefvlak maar liefst
12 Rode-lijstsoorten voor, namelijk Bruine snavelbies, Draadrus, Draadzegge, Kleine zonnedauw,
Kleinste egelskop, Kussentjesveenmos, Moerashertshooi, Vlottende bies, Wijdbloeiende rus, Wilde
gagel, Wateraardbei en Witte snavelbies.
Conclusie
In het proefvlak van de vergraste natte heide heeft het plaggen in 2004 geleid tot een sterke
afname van Pijpenstrootje en de ontwikkeling van een mooie gradiënt van droge heide via natte
heide en veenmosrijke natte heide naar venvegetatie. Het aantal kwaliteitsindicatoren en Rodelijstsoorten is bijzonder hoog. Er heeft zich een soortenrijke vegetatie ontwikkeld.
De in 2007 geplagde vochtige heide en venoever heeft zich in twee jaar eveneens positief
ontwikkeld. Tijdens de uitvoering zijn bijzondere soorten gespaard en konden deze zich over de
geplagde delen verspreiden. Vanuit hun zaadvoorraad koloniseerden ook andere bijzondere
soorten van zwakgebufferde wateren en pioniermilieus het geplagde terrein.
Al met al kan worden geconstateerd dat de maatregelen op Schultenwolde een zeer positief effect
hebben gehad op de vegetatieontwikkelingen van beide proefvlakken. Dit heeft geleid tot maar
liefst 18 soorten van de Rode Lijst.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van droge heiden en droge schraallanden, 9 van natte
heide, 1 van vochtige en natte schraallanden en 7 van vennen en hoogveentjes.
Vegetatie: •••

Het Stroot, Zwarte ven
Enklaar
Overijssel
Enschede
Het Stroot; Zwarte ven
28096
37,1 ha.
2 ha.

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

A.H.

Ecosysteemsu btype:

Droge tot vochtige heide, natte heide en ven

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Oktober 2007

Cebiedsomsc/irjving - nulsituatie
Het Stroot ligt in het westen van de gemeente Enschede op een uitloper van een stuwwal. Het is
een heideterrein van circa 7,5 hectare groot, gelegen binnen een groot aaneengesloten
bosgebied. In dit gebied bevindt zich keileem binnen 120 cm beneden het maaiveld..
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Centraal in Het Stroot ligt een ven omringd door natte heide en op enkele plaatsen Gagelstruweel.
In het ven komt Vlottende bies voor. Dit is een kenmerkende soort van zwak gebufferde wateren.
De natte heide wordt gedomineerd door Pijpenstrootje. Dit wordt veroorzaakt door verdroging en
de hiermee samenhangende eutrofiëring. Ook vormt de oprukkende bebossing een bedreiging
voor de droge en natte heide.
Deze natte heide kent een geleidelijke overgang naar droge heide, waarin de aspectbepalende
Struikhei vergezeld is van Blauwe en Rode bosbes. Zulke heiden zijn typisch voor stuwwallen waar
door stijgingsregens ook op de heide hoge luchtvochtigheden kunnen heersen. Plaatselijk wordt
de droge heide gedomineerd door Pijpenstrootje, die in droge heiden op stuwwalbodems onder
hoge luchtvochtigheden eveneens tot dominantie kan komen. Dat het daarbij niet (alleen) gaat
om vergrassing onder invloed van een in dikte toenemende laag organische stof, wordt
aangegeven door de aanwezigheid van Rankende heimbioem. Deze soort geeft aan dat in ieder
geval plaatselijk het stikstofgehalte van de bodem aanzienlijk is verhoogd onder invloed van
stikstofdepositie.
Al eerder werden in het terrein herstelmaatregelen uitgevoerd, die hebben geleid tot de terugkeer
dan wel uitbreiding van onder meer Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw, Veenpluis en Bruine
snavelbies. Deze soorten geven de potenties voor herstel weer. In 2007 is opnieuw een deel van
de vergraste, droge tot vochtige heide geplagd, nadat eerst de boomopslag was verwijderd.
Vegetatie
Twee jaar na uitvoering is Pijpenstrootje op de laagste delen sterk gedecimeerd. Op de wat
hogere delen heeft het bos plaatsgemaakt voor kale, zandige vlakten, zonder Rankende
helmbloem, maar met zeer veel opslag van Ruwe berk.
In de vegetatieopname van het laagste deel met natte heide en ven werden 12 soorten gevonden.
Maar liefst 9 hiervan zijn kenmerkend voor natte heide en vennen en hoogveentjes: Kleine
zonnedauw, Duizendknoopfonteinkruid, Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies, Wilde gagel,
Veenpluis, Bruine snavelbies, Grof goudkorrelmos en Gewone dophei. Verder komen hier ook
Veenpluis, Gewone waterbies, Knolrus en Pijpenstrootje voor. Dit geeft aan dat het ven jaarlijks
en vrij langdurig droogvalt.
De vegetatie van de wat hogere delen is veel soortenrijker. Er zijn 48 soorten aangetroffen,
waarvan er 12 behoren tot de kenmerkende soorten van droge tot vochtige, zure en voedselarme
omstandigheden: Struikhei, Gewone dophei, Kleine zonnedauw, Pilzegge, Trekrus, Tormentil,
Blauwe zegge, Dwergzegge, Geelgroene zegge, Bruine snavelbies, Moerashertshooi en Bleekgele
droogbloem. Op de hoogste delen komt nauwelijks Struikhei voor, wat mogelijk wordt
veroorzaakt door de hoge recreatieve druk van onder meer motorcrossers. De meest interessante
plekken worden gevormd door de overgangen van de hoge naar de lage delen. Hier hebben zich
Dwergzegge, Blauwe zegge, Kleine zonnedauw en op de laagste plekken Moerashertshooi
gevestigd. Verder valt op dat veel nitrofiele storingssoorten zijn verschenen, duidend op
mineralisatie van organische stof na de onvermijdelijke bodemroering die optreedt bij plaggen.
Voorbeelden zijn Gewone hoornbloem, Akkerdistel en Speerdistel en Perzikkruid. Naar
verwachting is hun optreden tijdelijk.
Rode-lijstsoorten die zijn verschenen na plaggen zijn Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies,
Moerashertshooi, Duizendknoopfonteinkruid en Wilde gagel. Dit zijn soorten van natte heiden;
Moerashertshooi en Duizendknoopfonteinkruid zijn soorten van vennen en veentjes.
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Conclusie
Het plaggen van de vergraste heide heeft een positief resultaat gehad. Met name de lage, natte
delen ontwikkelen zich goed. De hogere delen blijven in ontwikkeling iets achter. Dit heeft
mogelijk te maken met de recreatiedruk. De vele opslag van Ruwe berk op de hogere delen dient
te worden verwijderd om duurzaam herstel van vochtige en droge heide mogelijk te maken. Dat
kan het best gebeuren door enkele jaren te maaien in begin juni.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van natte heiden en 2 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: •..

Twickel - Boddenbroek
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Stichting Twickel
Overijssel
Hof van Twente
Twickel - Boddenbroek

Ecosysteemsubtype:

Blauwgrasland

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Augustus 2004

28410
1.864 ha.
0,6 ha.

Gebiedsomschrijving - nulsituatie
Het Boddenbroek werd al tijdens de Tweede Wereldoorlog beschouwd als een van de meest
bijzondere gebieden in het Twentse heideontginningslandschap. Het is een Natura 2000 gebied
en ligt in het zuidwesten van het landgoed Twickel. Het maakt onderdeel uit van het beekdal van
de Drekkersstrang en ligt op een overgang van veldpodzol naar beekeerdgrond. De overgangen
van heide naar ven staan onder invloed van kwel. In dit kleine terrein, dat maar een oppervlakte
heeft van bijna twee hectare, komen overgangen voor van droge heide naar natte heide, van natte
heide naar blauwgrasland en van blauwgrasland naar draadzeggemoerassen en zwakgebufferde
vennen. Het blauwgrasland heeft soorten die kenmerkend zijn voor kalkmoerassen. Deze laatste
gemeenschap is echter verdwenen door verdroging (en de daardoor veroorzaakte verzuring) en
sti kstofde positie.
In het gebied werden bij een inventarisatie in 1996 een groot aantal Rode-lijstsoorten
aangetroffen, onder meer Alpenrus, Duizendknoopfonteinkruid, Ongelijkbladig fonteinkruid,
Pilvaren, Vleeskleurige orchis, Armbtoemige waterbies, Stijve moerasweegbree en Vetblad. Ook
werden toen diverse kenmerkende soorten van (veenmosrijke) natte heide gevonden zoals Bruine
snavelbies, Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Beenbreek, Kussentjesveenmos, Week
veenmos, Wrattig veenmos en Hoogveen-veenmos. Een aantal van deze soorten in de afgelopen
jaren weer verdwenen, ten gevolge van vermesting en verzuring van het gebied. Pal tegen het
terrein staat een zeer grote intensieve veehouderij, maar ook in de wat ruimere omgeving is veel
intensieve veehouderij aanwezig.
Door Stichting Twickel zijn in samenwerking met Waterschap Regge en Dinkel in de jaren '90
antiverdrogingsmaatregelen genomen, die hebben gezorgd voor een aanzienlijke stijging van de
grondwaterstanden en dito verbetering van het functioneren van het hydrologisch systeem; een
lokaal systeem zorgt voor basenrijke omstandigheden. Voordien zorgden lagere
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grondwaterstanden voor verdroging waardoor natte heide en blauwgrasland (in combinatie met
de hoge stikstofdepositie) vergrast waren geraakt. In het najaar van 2004 is een deel van de heide
met overgangen naar het blauwgrasland en vennen geplagd. Dit resulteerde binnen twee jaar in
de ontwikkeling van een soortenrijk nat schraalland, met vele indicatoren van:
natte, zwakzure en matig voedselrijke omstandigheden (soorten van natte schraallanden);
natte tot zeer natte, matig tot zwakzure en voedselarme omstandigheden (soorten van
zwakgebufferde wateren):
oppervlakkige afstroming van jong grondwater onder natte, matig zure en matig voedselrijke
tot voedselrijke omstandigheden(Veldrus).
Om te bekijken of deze positieve ontwikkelingen zich hebben voortgezet, is in 2009 vijf jaar na
uitvoering van plaggen opnieuw een vegetatieopname gemaakt.

It

_
ia plaggen.

Vegetatie
Het blauwgrasland is slechts beperkt (fragmentair) ontwikkeld. Er vindt een verandering plaats
richting zwak zure tot zure, natte omstandigheden. Desondanks hebben diverse bijzondere
kwaliteitsindicatoren zich weten te handhaven, waarvan slechts enkele nog kenmerkend zijn voor
Blauwgraslanden: Alpenrus, Blauwe zegge, Lidrus, Moerasrolklaver, Tormentil, Kale jonker, Grote
wederik, Grote kattenstaart en Gewone dophei. In dit Blauwgrasland hebben zich zeer veel
soorten van zwakgebufferde wateren en matig tot zwak zure Kleine-zeggenmoerassen gevestigd.
Soorten met hun optimum in de zwak gebufferde wateren zijn Gewone waternavel, Kleine
zonnedauw, Moerashertshooi, Ondergedoken moerasscherm, Stijve moerasweegbree, Vlottende
bies, Veelstengelige waterbies, Grof goudkorrelmos, Egelboterbloem, Pilvaren en Waterpunge.
Soorten die kenmerkend zijn voor matig tot zwak zure Kleine-zeggenmoerassen zijn: Sterzegge,
Draadzegge, Zwarte zegge, Snavelzegge, Blaaszegge en Zomprus. Veldrus ten slotte, kan zowel
in het Blauwgrasland als in de Kleine-zeggenmoerassen voorkomen.
Deze soorten zijn kenmerkend voor:
L natte, zwakzure en matig voedselrijke omstandigheden (Blauwgraslanden).
natte tot zeer natte, matig tot zwakzure en voedselarme omstandigheden (zwak gebufferde
wateren en Kleine-zeggenmoerassen).
Afstroming jong grondwater: Veldrus.
De soorten van Blauwgraslanden komen nog slechts in weinig voor en bedekken minder dan
voorheen. De soorten van zwak gebufferde wateren en Kleine-zeggenmoerassen laten een
duidelijke toename zien, zowel in aantallen soorten als in hun bedekking. Dit geeft aan dat onder
natte tot zeer natte omstandigheden verzuring is opgetreden, maar geen eutrofiering.
In totaal komen binnen het proefvlak zeven Rode-lijstsoorten voor: Alpenrus (natte
schraallanden), Ondergedoken moerasscherm, Stijve moerasweegbree, Moerashertshooi,
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Vlottende bies (zwakgebufferde vennen) en Draadzegge en Kleine zonnedauw (veentjes).
Conclusie
Het plaggen heeft geleid tot herstel van een zwak ontwikkeld nat schraalland (Blauwgrasland) met
heel veel soorten van zwak gebufferde vennen en matig zure tot zwak zure Kleinezeggenmoerassen. Desondanks verloopt de vegetatieontwikkeling anders dan verwacht, te meer
daar al eerder antiverdrogrngsmaatregelen werden genomen om de vroegere waterhuishouding
zo veel mogelijk te herstellen. De antiverdrogingsmaatregelen hebben gezorgd voor duidelijk
nattere omstandigheden. Desondanks zijn het vooral soorten van zuurdere omstandigheden die
hebben geprofiteerd in plaats van soorten van basenrijke condities zoals werd verwacht. Verder
valt op dat de soorten van zuurdere omstandigheden eveneens kenmerkend zijn voor
voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden, net als die van het Blauwgrasland.
Zonder onderzoek kan niet met zekerheid worden aangegeven wat de oorzaak is van deze
ontwikkeling. Vermoedelijk speelt de zure- en stikstofdepositie vanuit de naastgelegen
varkenshouderij hierin een belangrijke rol. De uitstoot van zure stoffen zorgt voor een directe
verzuring, terwijl de uitstoot van ammoniak (een base) indirect bijdraagt aan verzuring.
Ammoniak wordt in de ondergrond omgezet in nitraat en deze stof op haar beurt door contact
met het mineraal pyriet tot stikstofgas en sulfaat. Nitraat en sulfaat zijn zure stoffen.
Dat ondanks de hoge stikstofdepositie geen (sterke) vermesting optreedt, wordt veroorzaakt door
de langdurig hoge waterstanden in het Boddenbroek waardoor ammonium en nitraat worden
omgezet in stikstofgas dat naar de atmosfeer ontwijkt. Duurzaam herstel van nat schraalland is
hier, gezien de omgevingsfactoren, nauwelijks mogelijk. Ook eerder zijn in het Boddenbroek na
plaggen vergelijkbare vegetatietypen tijdelijk hersteld, die eveneens binnen enkele jaren weer
waren verdwenen. Desondanks zijn door het te plaggen verschillende Rode-lijstsoorten
verschenen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van natte heiden, 2 van vochtige en natte schraallanden
en 4 van vennen en hoogveentjes.
Vegetatie: •••

Twickel

-

Bornse Veld

Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:

Stichting Twickel
Overijssel
Hof van Twente
Twickel - Bornse Veld

Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

28410

Behandelde oppervlakte:

1,75 ha.

Ecosysteemsubtype:

Droge en natte heide

1.864 ha.

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Augustus 2004

Ceb/edsomschrijving - nu/situatie
Het Bornse Veld ligt ten zuidwesten van Borne en maakt onderdeel uit van landgoed Twickel. Het
terrein bestaat uit een vochtige tot natte heide, een fraai ven en enkele veentjes, en aan de
noordzijde een Elzenbroekbos. Plaatselijk zijn Gagelstruwelen ontwikkeld. De heiden worden
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omgeven door dennenbossen die hier op een vochtige tot natte standplaatsen staan. Op de natste
standplaatsen worden de dennen maximaal enkele meters hoog. Plaatselijk komen in de natte
heide Bruine en Witte snavelbies, Kleine zonnedauw en Veenpluis voor. In de laagste delen komen
soorten voor van zwakgebufferde vennen zoals Veelstengelige waterbies, Vlottende bles en
Moerashertshooi. De veentjes zijn gekenmerkt door de bijzondere combinatie van Riet, Veldrus,
Holpijp en diverse soorten veenmossen. Deze combinatie lijkt zijn bestaan te danken te hebben
aan oppervlakkige stroming van jong grondwater over niet geheel uitgeloogde keileem. Dit
oppervlakkige grondwater is niet alleen zwakgebufferd, het is ook ijzerrijk: plaatselijk zijn
ijzeroerbrokken gevonden.
In de jaren '90 heeft Stichting Twickel in samenwerking met Waterschap Regge en Dinkel
antiverdrogingsmaatregelen in en om het Bornse Veld genomen. Voordien was dit gebied
behoorlijk verdroogd, wat zich uitte in sterk schommelende waterstanden. Door deze verdroging
waren delen van de heide sterk vergrast geraakt met Pijpenstrootje.
Om de vergrassing van de heide te bestrijden is in augustus 2004 over een oppervlakte van 1,75
hectare geplagd. Dit resulteerde vrijwel direct in herstel van soortenrijke gradiënten en grote
oppervlakten van de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies; het pionierstadium van
natte heide. De ontwikkelingen zijn in 2009 opnieuw gevolgd.
Vegetatie
De afgelopen jaren hebben zich fraaie overgangen van vochtige naar natte heide ontwikkeld, met
Wilde gagel en soorten van natte schraallanden zoals Biezenknoppen, Kale jonker, Lidrus,
Moerasrolklaver en Riet. De veenmosrijke natte heide die zich heeft ontwikkeld, wordt naast de al
genoemde indicatoren van natte schraallanden gekenmerkt door maar liefst 21
kwaliteitsindicatoren van vochtige tot natte (plaatselijk zeer natte), zure tot matig zure en
voedselarme omstandigheden: Dwergzegge, Blauwe zegge, Kleine zonnedauw, Veelstengelige
waterbies, Moeraswolfsklauw, Gewone dophel, Veenpluis, Gewone waternavel, Veldrus, Draadrus,
Koningsvaren, Tormentil, Egelboterbloem, Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Weekveenmos,
Waterveenmos, Geoord veenmos, Gewimperd veenmos, Gewoon veenmos en Wrattig veenmos.
Het voorkomen van veldrus geeft aan dat zijdelingse afstroming van grondwater optreedt, in dit
geval over keileem, van de flanken van de lage dekzandruggen naar de laagten. Deze
veenmosrijke natte heide heeft nog altijd soorten van de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies, het pionierstadium van natte heide. In deze begroeiing komt Pijpenstrootje inmiddels
weer frequent voor.
Soorten van de Rode Lijst zijn Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Bruine snavelbies, Witte
snavelbies, Draadrus en Week veenmos.
Conclusie
Er heeft zich een zeer soortenrijke, veerimosrijke natte heide ontwikkeld met nog steeds soorten
van de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies en met verschillende soorten van natte
schraallanden. Zulke gemeenschappen zijn in ons land uiterst zeldzaam. Door het plaggen is
Pijpenstrootje sterk teruggedrongen, hoewel deze inmiddels weer frequent voorkomt. Dit is in
goedontwikkelde natte heiden op keileem echter vrij normaal.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 5 van natte heiden, 1 van vochtige en natte
schraal landen.
Vegetatie: •..•
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Twickel - Braamhaarsveld
Eigenaar / gemachtigd beheerder:

Stichting Twickel

Provincie:

Overijssel

Gemeente:

Hof van Twente

Terrein:

Twickel - Sraamshaarveld

Lidnummer:

28410

Oppervlakte terrein:

1.864 ha.

Behandelde oppervlakte:

1 ha.

Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Augustus 2004

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Het Braamhaarsveld is een heideterrein, vijf kilometer ten westen van Borne, dat onderdeel
uitmaakt van landgoed Twickel. Het ligt op een overgang van een veldpodzol naar een
gooreerdgrond en wordt aan drie zijden omgeven door bossen (Grove-dennenbos, BerkenZomereikenbos en Wintereiken-Beukenbos). Het overgrote deel van de heide bestaat uit een
vochtige tot natte heide met Gewone dophei, Gewone veenbies en Kruipwilg. Ook komen soorten
voor die kenmerkend zijn voor pionierssituaties d.w.z. plagplekken met Kleine zonnedauw, Bruine
snavelbies en Witte snavelbies, en voor langdurig met regenwater geïnundeerde dellen en
plagplekken met Veelstengelige waterbies en Knolrus. In het zuiden ligt een hoge dekzandrug,
waarnaar de naam 'haar' verwijst, die begroeid is met droge heide.
Het terrein heeft te maken met vergrassing, met name in het noordelijk en oostelijk deel. De
belangrijkste oorzaak hiervoor is verdroging die zich uit in een sterke fluctuatie van de
grondwaterstanden. Hoewel een diepe bermsloot is gedempt, zorgen de diepe sloten in het
aangrenzende landbouwgebied voor versnelde afvoer van water, waardoor in de zomer
watertekorten en verlaagde grondwaterstanden optreden. Ook vermesting en verzuring via
stikstofdepositie spelen een rol in de vergrassing. Om de vergrassing van de heide tegen te gaan
is in augustus 2004 1 hectare sterk met Pijpenstrootje vergraste heide geplagd. Pijpenstrootje
werd hierbij gedecimeerd. De verwachting was dat zich na plaggen, net als veel andere plaatsen
op landgoed Twickel, een soortenrijke natte heide zou ontwikkelen. Twee jaar na plaggen was
een vegetatie ontstaan die vegetatiekundig gerekend kan worden tot de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies. Deze vegetatie vormt een pioniersstadium van de natte heide.
Vegetatie

Vijf jaar na uitvoering is opnieuw een vegetatieopname gemaakt. Pijpenstrootje komt inmiddels
weer veelvuldig voor. Ook is deze soort inmiddels weer polvormend". Het is echter wel opvallend
dat er relatief weinig kiemplanten voorkomen. De depressies in het terrein worden gedomineerd
door Knolrus en Veelstengelige waterbies. Dit is een natuurlijk fenomeen vanwege het stagneren
van regenwater in de laagste delen.
Er heeft zich een vegetatie ontwikkeld die kenmerkend is voor vochtige tot zeer natte, zure tot
matig zure en voedselarme omstandigheden met 13 kenmerkende soorten: Struikhei, Zwarte
zegge, Kleine zonnedauw, Gewone dophei, Veldrus, Moeraswolfsklauw, Witte snavelbies, Bruine
snavelbies, Trekrus, Grof goudkorrelmos, Snavelzegge, Veenpluis en Veelstengelige waterbies.
Veldrus geeft aan dat oppervlakkige, zijdelingse stroming van jong en zuur grondwater optreedt.
Snavelzegge, Veenpluis en Veelstengelige waterbies duiden op langdurige stagnatie van zuur tot
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zeer zwak gebufferd grondwater en zijn mogelijk de inleiders voor de vestiging van veenmossen
op natte tot zeer natte locaties met relatief geringe schommelingen in de grondwaterstanden. Of
dit daadwerkelijk zal gebeuren is afhankelijk van het grondwaterregime. Vermoedelijk zijn de
omstandigheden daarvoor nog niet gunstig genoeg.
Van de gevonden soorten staan er vier op de Rode Lijst van beschermde planten in Nederland;
namelijk Moeraswolfsklauw, Bruine snavelbies, Witte snavelbies en Kleine zonnedauw.
Moeraswolfsklauw is nieuw; deze werd in 2006 nog niet aangetroffen.

Foto

r irri!ajrsveId vijl 1,i,ir iii ultvovring. Op de vooicjrurd zijn de lichtgroene snavell)iezen ft zien.

Conclusie

De positieve ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren voortgezet. Pijpenstrootje komt
inmiddels weliswaar weer veelvuldig voor, maar is nergens dominant. Er heeft zich een
soortenrijke pioniergemeenschap van vochtige heide ontwikkeld (Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies). Maar liefst 13 kwaliteitsindicatoren zijn aangetroffen, waarvan
er vier behoren tot de Rode Lijst. De pioniergemeenschap van vochtige heide is hiermee
compleet.
Toch zijn er nog verschillende sloten in en in de nabijheid van het terrein aanwezig, die herstel
van een veenmosrijke natte heide verhinderen. Wellicht dat verdergaand hydrologisch herstel kan
bijdragen aan het duurzaam behoud en verder herstel van deze natte heide.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 4 van natte heiden
Vegetatie: •••
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Varsenerveld
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Ommen
Overijssel
Ommen
Varsenerveld

Ecosysteemsu btype:

Overgang droge heide naar ven

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Oktober 2004

26175

400 ha.
1 ha.

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Het Varsenerveld ligt ongeveer vijf kilometer ten noordwesten van Ommen. In het gebied bevindt
zich een overgang van een haarpodzol naar een veldpodzol (beide met een zwak lemig karakter)
met in de laagste delen een gooreerdgrond. Verder is ijzeroer opgehoopt in de ondergrond op de
overgang van hoog naar laag. Plaatselijk zijn deze voorkomens bij eerdere plagwerkzaamheden
blootgelegd.
Het Varsenerveld vormt een van de relicten van het voormalige uitgestrekte heidelandschap dat in
deze streek tot in de jaren '30 van de vorige eeuw voorkwam. Deze heide is omgevormd tot een
open ontginningslandschap met landbouwkundige functie en plaatselijk bossen. Het terrein wordt
tegenwoordig dan ook omgeven door naaldbossen en grasland- en akkercomplexen.
De (lage) ruggen en laagten in het gebied zijn overwegend begroeid zijn met vergraste droge tot
natte heide. Plaatselijk is de heide opener en worden Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw en
Bruine snavelbies gevonden. Deze natte heiden gaan over in heischrale graslanden met onder
andere Heidekartelblad, Klokjesgentiaan, Gewone vleugeltjesbloem en Wolverlei. Verder
hellingafwaarts zijn (fragmentaire) natte schraallanden ontwikkeld met onder meer
Moerasviooltje, Addertong en Ruw walstro. In het laagste deel ligt een aantal
Wilgenbroekstruwelen en venachtige laagten met Wateraardbei, Snavelzegge, Veenpluis,
Ondergedoken moerasscherm en Moerassmele.
Delen van de heide zijn sterk vergrast. De oorzaak hiervan is niet eenduidig. Enerzijds speelt zure
en stikstofdepositie een rol, anderzijds verdroging vanwege de doorsnijding van het gebied met
twee waterschapsleidingen. Deze hebben 's winters een laag, en 's zomers een hoog peil
(vanwege wateraanvoer). Deze omkering van de waterpeilen draagt bij aan verzuring doordat 's
winters ijzer- en basenrijk grondwater het maaiveld niet meer kan bereiken en neerslaglenzen
ontstaan, waardoor de basenverzadiging van de bodem geleidelijk vermindert.
Om de vergrassing van de heide tegen te gaan is in 2004 op de overgang van droge heide naar
een ven geplagd. Dit had een positief resultaat. Binnen twee jaar waren maar liefst 29
kwaliteitsindicatoren verschenen; waaronder het zeer zeldzame Canadees hertshooi. Toch was de
verzuring nog niet helemaal opgeheven, wat onder meer bleek uit het veelvuldig voorkomen van
Knolrus in en rond het ven.
Vegetatie
Vijf jaar na uitvoering is gekeken of de positieve ontwikkelingen hebben doorgezet. Knolrus is als
enige verzuringsindicator abundant aanwezig aan de randen van het ven. Hij groeit hier samen
met Gewone waterbies, die hier domineert. Het abundant voorkomen van Knolrus duidt op
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enigszins voedselrijke en vooral zure omstandigheden. De dominantie van Gewone waterbies
geeft aan dat de waterstanden sterke schommelingen kennen en de venbodem 's zomers
langdurig droogvalt.
In 2006 werden in het proefvlak 29 kwaliteitsindicatoren onderscheiden; in 2009 waren dit er nog
26. Het gaat hier om de volgende soorten, gerangschikt naar plantengemeenschappen: Struikhei,
Gewone dophei, Trekrus, Tormentil, Pilzegge, Beenbreek, Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw,
Bruine snavelbies, Blauwe zegge, (droge en natte heiden): Liggend walstro, Tandjesgras,
Klokjesgentiaan, Heidekartelblad, Canadees hertshooi en Blauwe knoop, (heischrale graslanden):
Veldrus, Holpijp, Egelboterbloem, Moerasviooltje, Moeraswalstro, Zwarte zegge, Veenpluis,
Geelgroene zegge, (kleine-zeggenmoerassen); Dwergzegge en Ruw walstro (natte schraallanden).
Deze groepen van soorten zijn indicatief voor:
zijdelings toestromend zuur tot matig zuur lokaal grondwater (Beenbreek, Veldrus);
natte, matig zure en voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden (soorten van de
Kleine - zeggen moerassen):
vochtige, zwak gebufferde en voedselarme omstandigheden (soorten van heischrale
graslanden);
droge tot natte, zure en voedselarme omstandigheden (soorten van droge en natte heiden):
natte, basenrijke, matig voedselrijke omstandigheden (soorten van natte schraallanden).

Foto Het Varsenerveld twee )Irnks) en Vijf jaar (rechts) na plaggen. De bedekking is in de afgelopen jaren

aanzienlijk toegenomen.

Kwaliteitsindicatoren die ten opzichte van 2006 niet meer zijn aangetroffen zijn onder meer
Zandhaarmos, Bleekgele droogbloem en Veelstengelige waterbies. Van de 26 kwaliteitsindicatoren staan er 8 op de Rode Lijst, namelijk Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Bruine
snavelbies, Klokjesgentiaan, Heidekartelblad, Canadees hertshooi, Blauwe knoop en Beenbreek.
Dit zijn soorten van natte heiden en heischrale graslanden. Klokjesgentiaan, Heidekartelblad en
Blauwe knoop werden in 2006 nog niet in het terrein aangetroffen.
Conclusie
De ontwikkelingen in het Varsenerveld gaan nog altijd de goede kant op. Het bekalken van de
hoge zandkop aan de westzijde, dat na de vegetatieopname in 2006 heeft plaatsgevonden heeft
echter (nog) niet geleid tot de vestiging van soorten van zwakgebufferde wateren, maar mogelijk
wel de standplaatscondities van soorten van heischrale graslanden verbeterd. De vegetatie in het
ven duidt eerder op zure en (matig) voedselrijke omstandigheden. Herstel van goedontwikkelde
zwakgebufferde wateren kan alleen wanneer maatregelen worden genomen in de
waterhuishouding van de omgeving die gericht zijn op herstel van kwel van grondwater.
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Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: S van natte heiden en 3 van vochtige en natte
schraallanden.
Vegetatie: •.s

Vilsteren
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Landgoed Vilsteren B.V.
Overijssel
Ommen
Landgoed Vilsteren
28880
467 ha.
1 ha.

Ecosysteemsubtype:

Vochtige heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Oktober 2004

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
De heide in het Vilsterense veld ligt op de oost-west georiënteerde, deels verstoven dekzandrug
die ten zuiden van het oerdal van de Vecht ligt. Het gebied maakt onderdeel uit van de
landgoederengordel die op deze zandrug gelegen is.
Het landgoed is voor een groot gedeelte bebost, hoewel een aanzienlijke oppervlakte heide is
gespaard. In de heide komt in het noordwesten een slenkachtige laagte voor met vochtminnende
soorten zoals Gewone dophei, Bruine snavelbies en Moeraswolfsklauw. Vooral in dit gedeelte van
de heide is een sterke vergrassing opgetreden met Pijpenstrootje. De slenk wordt omgeven door
een droge heide die ongeveer driekwart van de gehele heide beslaat. Deze droge heide wordt
gedomineerd door Struikhei, Pilzegge en lokaal Borstelgras en Grondster; plaatselijk is deze heide
rijk aan korstmossen. Noordelijk van deze grote open heide ligt aan de bosrand een kleinere
vochtige heide met Kleine zonnedauw en nog enkele exemplaren Klokjesgentiaan. Ook deze
heide is plaatselijk vergrast met Pijpenstrootje. Tussen de kleine en grote heide zijn veel Grove
den, Ruwe berk en Sporkehout opgeslagen.
De hoge bedekking met Pijpenstrootje geeft aan dat de waterstanden als gevolg van bebossing en
ontwatering van de omgeving sterk fluctueren. Dat wil zeggen dat 's winters waterstanden nabij
maaiveld optreden, maar dat deze 's zomers tot meer dan een meter onder maaiveld wegzakken.
In oktober 2004 is een deel van de sterk met Pijpenstrootje vergraste heide geplagd. Hier
kwamen alleen langs greppeltjes nog Gewone dophei en Struikhei voor. Het plaggen leidde tot
het tijdelijk terugdringen van de vergrassing. Al na twee jaar kwam Pijpenstrootje weer in vrij
hoge bedekking voor. Daarom was de verwachting dat er geen duurzaam herstel van de heide
zou optreden als gevolg van een te grote verdroging.
Vegetatie
De bedekking van Pijpenstrootje is in de afgelopen jaren verder toegenomen. Inmiddels komt
deze soort weer abundant voor. Aanwezige kwaliteitsindicatoren zijn Struikhei, Kleine
zonnedauw, Gewone dophei en Bruine snavelbies. Ten opzichte van drie jaar eerder werd Trekrus
niet meer aangetroffen. De destijds aangetroffen Rode-lijstsoorten zijn ongewijzigd (Kleine
zonnedauw en Bruine snavelbies).
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Conclusie
Vijf jaar na het plaggen heeft zich op Landgoed Vilsteren een soortarme, natte heide ontwikkeld,
die opnieuw sterk aan het vergrassen is met Pijpenstrootje. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk de
nog altijd heersende verdroging. Zonder ingrijpen in het hydrologisch systeem zal herstel of
ontwikkeling van vochtige tot natte heide hier weinig kans van slagen hebben.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van natte heiden
Vegetatie: •s

Wel man svel d
Eigenaar / gemachtigd beheerder
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lldnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Ir. J.W. Scholten
Overijssel
Enschede
Welmansveld

Ecosysteem su btype:

Natte heide en hoogveen

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2006

27390
6,4 ha.
1,5 ha.

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Het Welmansveld is een sterk vergraste natte heide die ten zuiden van Oldenzaal ligt. Het terrein
ligt tussen de Lonnekerberg (eigendom van Landschap Overijssel) en het Haagse bos (eigendom
van Natuurmonumenten). Aan de west- en zuidzijde grenst het gebied aan een golfbaan. Deze
baan is de laatste jaren aan de zuidkant uitgebreid.
Het Welmansveld ligt op de stuwwal van Oldenzaal. In het noordelijk deel bevindt zich keileem
dicht onder maaiveld. In het zuidelijk deel bestaat de bodem uit een veldpodzol in leemarm en
zwak lemig fijn zand, waarbij zich tussen 40 en 120 cm onder maaiveld een kleilaag bevindt van
minstens 20 cm dik. In het westen en noorden is het terrein voor ongeveer tweederde deel
begroeid met een Grove dennenbos met een ondergroei van Pijpenstrootje. In het zuidoosten
wordt de vegetatie gedomineerd door horstenvormende Pijpenstrootje met Heideklauwtjesmos.
Naast de Rompgemeenschap van Pijpenstrootje zijn er lokaal nog restanten van de
oorspronkelijke natte heide. Zo zijn Gewone dophei, Kleine zonnedauw en Zwarte zegge nog
sporadisch tot zeldzaam aanwezig, en ligt er een aantal "putjes" met Veenpluis. In het Centrum
van het gebied is een poel gegraven en op een hogere zandrug is een wandelpad aangelegd.
Daarbij zijn aan beide zijden van het pad delen vergraven, waar zich onder andere Kleine
zonnedauw en Witte en Bruine snavelbies hebben gevestigd. Dit geeft aan dat er goede
mogelijkheden zijn voor herstel van natte heiden. Daarom zijn in 2006 delen van de zeer sterk
vergraste heide geplagd.
Vegetatie
Het plaggen van de vergraste heide heeft geleid tot het sterk terugdringen van Pijpenstrootje in
de lagere delen. Desondanks komt de soort hier na twee jaar al weer frequent voor. Op de hogere
delen is nog meer Pijpenstrootje teruggekeerd; plaatselijk is ze zelfs alweer dominant. Niettemin

Linie van Bosgroepen

60

EGM Be/e/dsmon/tor/ng 2008

komen ook 8 kwaliteitsindicatoren van vochtige tot natte, zure en voedselarme omstandigheden
voor: Struikhei, Trekrus, Pilzegge, Kleine zonnedauw, Gewone dophei, Blauwe zegge, Zwarte
zegge en Veelstengelige waterbies. Andere pioniers van natte heiden als Bruine en Witte
snavelbies en Moeraswolfsklauw ontbreken nog.
Conclusie
Ondanks de uitgevoerde werkzaamheden is al weer (heel) veel Pijpenstrootje teruggekeerd. Dit
tegenvallende resultaat hangt waarschijnlijk samen met verdroging. Tussen de golfbaan en
Welmansveld ligt een diepe sloot die niet alleen zorgt voor ontwatering van de golfbaan, maar onbedoeld - eveneens van de heide. Voor een beter en langduriger resultaat is het wenselijk de
heide te begrazen. De ontwikkelingen tot op heden geven aan dat het herstel van natte heide in
dit gebied niet duurzaam is.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van natte heiden
Vegetatie:

•.

Westerseveld van Rolde (1)
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:

Arcadis, Dhr. van Zanten

Gemeente:

Aa en Hunze

Terrein:
Lidnummer:

Westerseveld van Rolde
20022

Drenthe

Oppervlakte terrein:

102 ha.

Behandelde oppervlakte:

2 ha.

Ecosysteemsubtype:

Vochtige heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

1999

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Aan de zuidkant van Rolde ligt het Westerseveld van Rolde. Het is een heidegebied met enkele
vennen. De heide was in het verleden ernstig vergrast en tevens voor een groot deel volgelopen
met boomopslag. Gezien het relief in het terrein is in 1999 kleinschalig geplagd om de
vergrassing terug te dringen.
Vegetatie
De vegetatie heeft zich tien jaar na plaggen nog altijd niet volledig gesloten; de totale bedekking
van het proefvlak bedraagt 90%. Er is een relatief soortenarme en eenvormige droge tot vochtige
heide ontstaan, waarin Pijpenstrootje en Bochtige smele een ondergeschikte rol spelen. Er zijn in
totaal 12 soorten aangetroffen, waarvan vier bomen (Ruwe berk, Zachte berk, Grove den en
Zomereik). Daarnaast komen er 6 kwaliteitsindicatoren voor van droge tot vochtige heide:
Struikhei, Pilzegge, Trekrus, Gewone dophei, Knikmos en Gewone veenbies. De laatstgenoemde
staat op de Rode Lijst. Struikhei en Gewone dophei bepalen het aspect van de vegetatie.
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Foto: Westerseveld van Rolde met droge tot vochtige heide vijf (links) en tien jaar (rechts) na plaggen. De
werkzaamheden hebben geresulteerd in een relatief soortenarme heide.

Conclusie
Tien jaar na plaggen heeft zich een vrij soortenarme en structuurarme droge tot vochtige heide
ontwikkeld. Het aandeel vermestingsindicatoren is beperkt. De soortenarmoede van deze heide
hangt mogelijk samen met zijn vroegere geïsoleerde positie te midden van uitgestrekte
landbouwgronden. Een deel van deze landbouwgronden is inmiddels ook ongevormd tot heiden,
maar vermoedelijk is tijdens de ontginning het grootste deel van de zaadvoorraad vernietigd. De
kleine, geïsoleerde heideterreinen die resteerden na de ontginning van het Westerse Veld raakten
verdroogd en vermest. Ze vergrasten volledig. Onder invloed van de sterke verdroging zijn
vermoedelijk slechts van weinig soorten zaden in tact gebleven waardoor het herstel na plaggen
vanuit slechts een beperkte pool van soorten in de zaadbank kon optreden.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van natte heiden
Vegetatie: ••

Westerseveld van Rolde (II)
Eigenaar / gemachtigd beheerder:

Arcadis, Dhr. van Zanten

Provincie:

Drenthe

Gemeente:

Aa en Hunze

Terrein:

Westerseveld van Rolde

Lidnummer:

20022

Oppervlakte terrein:

102 ha.

Behandelde oppervlakte:

2 ha.

Ecosysteemsubtype:

Natte heide en ven

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

2004

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Het ven in Westerseveld aan de zuidkant van Rolde was vrij geheel dichtgegroeid met Pitrus als
gevolg van eutrofiëring. Het ven met omringende kleine, met Pijpenstro vergraste heide, was
omgeven door landbouwgronden.
Om de kwaliteit van de heide en het ven te verbeteren is in het najaar van 2004 een naar het ven
lopende laagte geplagd, samen met de venoevers en een groot deel van het ven.
Na één jaar was circa 5% van de geplagde oppervlakte begroeid geraakt. De verschenen soorten
gaven aan dat zich een mooie gradiënt zou kunnen gaan ontwikkelen van droge via vochtige
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heide naar een (matig) zuur, oligo- tot mesotroof ven. Vanwege het voorkomen van
Waterdrieblad en Snavelzegge kon de ontwikkeling van een mesotrafente subassociatie van de
Associatie van Waterveenmos in het ven niet worden uitgesloten.
Vegetatie
Om te bekijken of deze ontwikkeling zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, is in 2009 vijf jaar na
uitvoering van de werkzaamheden opnieuw een vegetatieopname gemaakt.
Aan de rand van het open water is na plaggen een brede veenmoszone ontstaan, die hoger op de
gradiënt overgaat in een natte heide. In het bovenste deel van de veenmoszone is Pijpenstrootje
inmiddels weer veelvuldig aanwezig. Plaatselijk is dit gras zelfs alweer horstvormend, zij het
slechts weinig frequent. Ook Pitrus bouwt hier en daar hoge en dichte pollen. Het voorkomen van
deze horstenvormers duidt op sterk schommelende grondwaterstanden. De onderzijde van de
veenmoszone wordt gedomineerd door Waterveenmos, die wordt vergezeld door het frequent
voorkomende Veelstengelige waterbies. Andere kwaliteitsindicatoren die hier voorkomen zijn
Veenpluis, Zompzegge en sporadisch Waterdrieblad en Snavelzegge. Aan de bovenzijde grenst de
'veerimoszone' aan een veelal open vegetatie met veel Kleine zonnedauw en plaatselijk ook
Moeraswolfsklauw. Gewone dophei is (nog) weinig talrijk aanwezig. Nog hoger gaat deze
vegetatie over in een droge heide van Struikhei.
In totaal komen 12 kwaliteitsindicatoren voor die een gradient duiden van droge, zure en
voedselarme omstandigheden (Struikhei, Pilzegge, Trekrus, Tormentil), via vochtige tot natte,
zure en voedselarme omstandigheden (Gewone dophei, Zwarte zegge, Kleine zonnedauw,
Moeraswolfsklauw) naar zeer natte tot nagenoeg permanent natte, zure en matig voedselarme tot
voedselarme omstandigheden (Waterdrieblad, Snavelzegge, Waterveenmos, Veenpluis).
Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw en Waterdrieblad zijn soorten van de Rode Lijst.
Conclusie
De gradiënt die zich na één jaar al voorzichtig openbaarde, heeft zich in de afgelopen jaren
verder ontwikkeld. Er is een mooie gradiënt ontstaan van droge heide, via vochtige tot natte heide
naar een vooralsnog fragmentair ontwikkelde venoevervegetatie van Waterveenmos. Het
horstenvormende karakter van Pijpenstrootje en Pitrus hangt samen met de daar van nature
relatief sterk schommelende grondwaterstanden; deze soorten bezetten precies het schanier
tussen natte heide en veentje. Al met al kan geconcludeerd worden dat de herstelwerkzaamheden
een positief effect hebben gehad op de vegetatieontwikkeling. Een verdere positieve ontwikkeling
is afhankelijk van het verspreidingsvermogen van soorten van veentjes en vermoedelijk van
verder natuurlijk herstel van slechtdoorlatende organische lagen in ven en venrand.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van natte heiden en 1 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: •s•
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Zuid-Nederland

Groote heide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Brabant Water B.V.
Noord-Brabant
Heeze-Leende
Groote heide
51670
378 ha.
2 ha.

Ecosysteem su btype:

Heischraalgrasland, natte heide en ven en venoever

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 2004

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
De Groote heide is een gevarieerd gebied, bestaande uit bossen, droge- en natte heiden,
heischrale graslanden en vennen. Grote delen van de heiden waren vergrast geraakt met
hoofdzakelijk Pijpenstrootje en Bochtige smele. Ook de oevers van bijvoorbeeld het Veeven, in
het westelijk deel van de Groote heide, waren in sterke mate vergrast. De oevers van het
zogenaamde Nieuwe ven of Ven 16 werden door Pitrus gedomineerd. Dit was het gevolg van de
invloed van het aangrenzende, voormalige landbouwperceel. Inmiddels wordt dit perceel niet
meer, of slechts in beperkte mate bemest. Hierdoor zijn de herstelkansen van het ven vergroot.
Om de vergrassing tegen te gaan en de eutrofiëring teniet te doen zijn in het voorjaar van 2004
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Destijds werden onder meer het Nieuwe ven (Ven 16), het
Veeven en de heide op de kop van het Huisven geplagd. Bij de monitoring twee jaar na plaggen
werd geconcludeerd dat de maatregelen een positief effect hadden op de vegetatieontwikkeling.
Vegetatie
Vijf jaar na uitvoering zijnde "Heide op de kop van 't Huisven", het "Nieuwe ven of Ven 16" en het
Veeven" opnieuw bezocht en zijn vegetatieopnames gemaakt.
Heide op kop van Huisven
Twee jaar na uitvoering kwam Gewoon struisgras nog dominant voor in het geplagde deel. Deze
dominantie is de afgelopen jaren verminderd. Het nog altijd veelvuldig voorkomen van deze soort
duidt op relatief voedselrijke, droge en matig zure omstandigheden. Door het plaggen is de
dominantie van Gewoon struisgras echter doorbroken en is veel open ruimte ontstaan voor
soorten van droge heiden en het Zilverhaver-verbond. Het aantal soorten van droge tot licht
vochtige, oligo- tot mesotrofe, zure tot matig zure omstandigheden heeft zich in vergelijking met
drie jaar geleden verder uitgebreid met Kruipbrem en Tormentil. Ook de al gevestigde soorten
zijn in bedekking toegenomen. Het gaat om: Struikhei, Gewoon biggenkruid, Sint Janskruid,
Vogelpootje, Stekeibrem, Bosdroogbloem, Mannetjesereprijs, Gewone dophei, Tormentil,
Pilzegge, Schermhavikskruid, Dicht havikskruid en Stijf havikskruid. Dit wijst erop dat het plaggen
heeft gezorgd voor een blijvend herstel van droge heide en droge schrale graslanden van het
Zilverhaver-verbond. Regulier beheer in de vorm van extensieve begrazing of periodiek maaien
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moet ervoor zorgen dat de in gang gezette ontwikkeling wordt bestendigd. Binnen het proefvlak
zijn drie Rode-lijstsoorten aangetroffen, namelijk Kruipbrem, Stekelbrem en Bosdroogbloem. Dit
zijn soorten met een optimum in droge heide en heischrale graslanden.
Nieuwe ven, Ven 16
De vegetatie van het Nieuwe ven werd in het verleden gedomineerd door Pitrus. Twee jaar na
plaggen bleek een zeer soortenrijke vegetatie te zijn ontstaan, met maar liefst 64 soorten.
Inmiddels zijn de soorten van voedselrijke omstandigheden zoals Pitrus en Moerasstruisgras, en
ook het aantal storingssoorten verder afgenomen. Gewoon haarmos en Grijs kronkelsteeltje zijn
echter toegenomen wat duidt op een nog steeds wat te hoog aanbod van voedingsstoffen.
Desondanks heeft zich in vijf jaar tijd een gradient ontwikkeld van droog naar nat, zuur tot matig
zuur en van voedselarme tot voedselrijke omstandigheden. In de lage delen zijn inmiddels
aanzetten tot de Associatie van Veelstengelige waterbies ontstaan. De vegetatie op de hogere
delen ontwikkelt zich verder tot een Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies. In
vergelijking met de vorige opname hebben alle reeds gevestigde soorten zich verder uitgebreid.
Verder zijn Blauwe zegge, Dwergzegge en Bleekgele droogbloem nieuw verschenen.
In totaal zijn 21 kwaliteitsindicatoren aangetroffen: Struikhei, Trekrus, Hazenzegge, Bleekgele
droogbloem, Dwergzegge, Vertakte leeuwentand, Grof goudkorrelmos, Gewone dophei, Bruine
snavelbies, Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw, Witte snavelbies, Blauwe zegge, Veldrus, Klein
blaasjeskruid, Waterveenmos, Veenpluis, Waterpostelein, Moerashertshooi, Geoord veenmos en
Snavelzegge. Zes van deze soorten staan op de Rode Lijst, te weten Moeraswolfsklauw, Kleine
zonnedauw, Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Klein blaasjeskruid en Moerashertshooi. Ze zijn
kenmerkend voor natte heiden en vennen.
Door het voortzetten van het maaibeheer zoals dat na het plaggen is uitgevoerd, zullen de
storingssoorten verder worden teruggedrongen en zal de fraaie gradiënt zich verder ontwikkelen
en langdurig in stand blijven.

Foto: Het Nieuwe Ven op de Groote heide vijf jaar na plaggen.

Veeven
De vegetatie rond het Veeven is na uitvoering van het plagwerk sterk veranderd. De bedekking
van Pijpenstrootje is sterk teruggedrongen. De soort werd vervangen door soorten van zure en
overwegend voedselarme milieus. Drie jaar geleden, tijdens de eerste monitoringsronde, werden
Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Gewone dophei, Struikhei, Veenpluis, Veelstengelige
waterbies, Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw aangetroffen. In 2009 bleken zich ook
Waterveenmos, Klokjesgentiaan en Gewone veenbies te hebben gevestigd. Deze soorten duiden
op vochtige tot zeer natte, 's winters overstroomde omstandigheden. De vegetatie is te typeren
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als de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies, met op de hogere delen de Associatie van
Gewone dophei (natte heide) en in de langst overstroomde laagtes de Associatie van
Veelstengelige waterbies. In totaal zijn zes soorten van de Rode Lijst aangetroffen, namelijk
Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Klokjesgentiaan, Gewone veenbies en
Moeraswolfsklauw. Drie jaar geleden waren dit er nog vier.
Conclusie
Het plaggen van het vergraste heischraalgrasland, de natte heide en de venoever heeft geleid tot
een decimering van storingssoorten zoals Pitrus en Pijpenstrootje en tot de ontwikkeling van
mooie gradiënten met vele bijzondere soorten. De afgelopen jaren heeft deze ontwikkeling zich
Voortgezet. Het heischraalgrasland, de natte heide en de venoever zijn succesvol hersteld.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: Heide op kop van Huisven: 3 van droge heiden en droge
schraalgraslanden; Nieuwe ven of Ven 16: 4 van natte heiden en 2 van vennen en hoogveentjes;
Veeven: 6 van natte heide.
Vegetatie: Heide op kop van Huisven s••; Nieuwe ven of Ven 16 ••••; Veeven ...

H oddeve n
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Landgoed Geijsteren B.V.; Baron de Weichs de Wenne
Noord-Brabant
Boxmeer
Landgoed Geijsteren - Hoddeven
56900
347,8 ha.
7 ha.

Ecosysteemsubtype:

Zwak gebufferd ven en natte heide

Maatregel:

Opslag verwijderen, plaggen en herstel hydrologie

Maand en jaar van uitvoering

december 2007

Gebiedsomschrijving - nulsituatie
Landgoed Geijsteren is circa 350 hectare groot en bestaat overwegend uit bos. In het
noordoosten van het Landgoed ligt het Hoddeven. Het ven ligt gedeeltelijk in Noord-Brabant en
gedeeltelijk in Limburg.
Aan de zuid- en westzijde wordt het ven begrensd door gemengd bos; aan de oost- en
noordzijde door landbouwgrond. In het verre verleden was het ven beduidend groter. De vroegere
omtrek is in het terrein nog goed te herkennen als een uitstrekte laagte aan de zuidwestelijke
zijde van het ven.
De laagte bestond tot enkele jaren geleden uit bos en struweel van Vuilboom en Geoorde wilg. In
de ondergroei kwamen Pitrus, Pijpenstrootje, Smalle stekelvaren, Hondsdraf en Gewone braam
voor, wat duidde op eutrofiëring. Deze vermesting was een gevolg van verdroging, onder invloed
van versnelde mineralisatie van de organische laag. De organische laag was plaatselijk verdikt
doordat bagger uit het ven was opgebracht. Ook het inwaaien van meststoffen vanuit de
aangrenzende landbouwpercelen droeg bij aan de eutrofiëring. In de nattere delen groeide
Bosbies en Zwarte els, wat aangaf dat daar nog natte, basenrijke omstandigheden heersten.
Verder kwamen nog kwaliteitsindicatoren voor zoals Wilde gagel, Snavelzegge, Draadzegge,
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Gewoon veenmos, Zwarte zegge en Wateraardbei, soorten van wat zuurdere, zeer zwak tot zwak
gebufferde en voedselarme omstandigheden. Uit deze vegetatie kon worden afgeleid dat in het
Hoddeven oorspronkelijk vermoedelijk een gradient was ontwikkeld van een (vochtig)
inzijggebied, via een (zeer) zwak gebufferd lokaal kwelgebied naar een kwelgebied met
basenrijke omstandigheden.
De oevers van het Hoddeven waren dichtgegroeid met Pijpenstrootje, wat duidt op verzuring en
vermesting. Op enkele plekken kwamen Wilde gagel en Gewimperd veenmos voor, wat een
indicatie is voor natte, zure tot matig zure en matig voedselrijke omstandigheden.
Om het Hoddeven te herstellen zijn in de winter van 2007 / 2008 maatregelen uitgevoerd. Zo is
het bos uit de laagte verwijderd, zijn sloten gedempt en zijn de laagte en de venoevers geplagd.
Hierbij is speciale aandacht besteed aan het vele microreliëf.
Vegetatie

Twee jaar na uitvoering zijn twee vegetatieopnames gemaakt om de vegetatieontwikkelingen te
kunnen volgen. Hierbij zijn het voormalige bos met struweel van Vuilboom en Geoorde wilg én de
venoever en het ven bekeken.
Door het verwijderen van het bos en struweel en het vervolgens plaggen zijn de
vermestingsindicatoren sterk afgenomen en plaatselijk zelfs helemaal verdwenen. De venoevers
zijn echter vrijwel geheel begroeid met Knolrus, wat duidt op hoge stikstofgehalten in de vorm
van ammonium. Mogelijk is dit het effect van het plaggen en zal de bedekking Knolrus nog gaan
afnemen. Ook komen Wolfspoot, Vensikkelmos en Watervorkje veelvuldig voor aan de randen van
het ven. Naar verwachting zijn hier tijdens de uitvoering te veel voedingsstoffen achtergebleven.
Hier vindt echter ook samenspoeling plaats van nutriënten uit de niet-geplagde delen.

Foto: Hoddeven. De laagte van het Hoddeven is hersteld. Links de situatie in 2u0ï ooi ui u:irij
situatie in 2009 (twee jaar na uitvoering). De roodkleurende Knolrus domineert in de lagere delen.

et

De vegetatie in het ven wordt gekenmerkt door onder andere Zompzegge, Veldrus,
Biezenknoppen, Egelboterbloem, Duizendknoopfonteinkruid en Moerashertshooi. Vermoedelijk
zal hier een zwak gebufferd water ontstaan doordat zijdelings basenrijk water toestroomt dat
gemengd raakt met stagnerend regenwater.
In de natte zone en op de overgang naar de drogere oever van het ven zijn Veldrus,
Veelstengelige waterbies, Zompzegge, Grof goudkorretmos, Blauwe zegge, Dwergzegge, Kleine
zonnedauw, Geoord veenmos, Gewimperd veenmos, Gewoon veenmos, Biezenknoppen, Wilde
gagel, Zwarte zegge, Paars heideviltwier en Struikhei aangetroffen als kwaliteitsindicatoren. Deze
soorten vormen een mozaïek van natte tot vochtige, zure tot zwak gebufferde, voedselarme tot

linie van Bosgroepen

67

EGM Be/e/dsmoaitoring 2008

matig voedselrijke omstandigheden. Het lijkt dat zich hier op termijn een zuur Kleinezeggenmoeras in mozaïek met een veenmosrijke natte heide zal ontwikkelen. Nieuwe soorten van
basenrijke omstandigheden zijn nog niet verschenen. Rode-lijstsoorten die in en nabij het
Hoddeven zijn aangetroffen zijn Kleine zonnedauw, Wilde gagel, Wateraardbei en
Moerashertshooi.

oto i-let [ ioddeve ti rot links desituatie voor en rerFit s de situatie twee jaar na uitvoering.

Conclusie
De uitgevoerde werkzaamheden hebben geleid tot een sterke afname van de
vermestingsindicatoren Pijpenstrootje, Gewone braam en Smalle stekelvaren. In de afgelopen
twee jaar heeft zich een vegetatie ontwikkeld van zwak gebufferde wateren met aanzetten tot de
Associatie van Vlottende bies met op de oever overgangen naar Kleine-zeggenmoeras (Verbond
van Zwarte zegge) en (veenmosrijke) natte heide. Voor de duurzaamheid en de verdere
ontwikkeling is het echter noodzakelijk dat de voor eutrofiering zorgende bagger en de
resterende bomen op de oevers worden verwijderd.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van natte heiden en 2 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: •••

Klotputten
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Brabant Water
Noord-Brabant
Eindhoven
Klotputten
51670
25,6 ha.
8 ha.

Ecosysteemsu btype:

Dotterbloemhooiland

Maatregel:

Maaien en afvoeren

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2006

Gebiedsomschrijving - nulsituatie
De Klotputten is een natuurterrein van Brabant Water in de gemeente Eindhoven. Het gebied
wordt aan de zuid- en westzijde begrensd door snelwegen (A67 en A2) en aan de oostzijde door
de High Tech Campus van Philips. D66r het gebied stroomt de rivier de Dommel. In 2008 heeft
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Waterschap de Dommel een herstelproject uitgevoerd. Hierbij zijn meanders in de Dommel
aangebracht en is één van de stuwen verwijderd.
Het grootste deel van de Klotputten is eigendom van Brabant Water. Het gaat hier vooral om
rietlanden en natte, grondwatergevoede graslanden. Als gevolg van inundatie van beekwater en
interne eutrofiëring door verdroging is een deel van de graslanden verruigd met onder meer
Pitrus, Rietgras en Hennegras. Het nog voorkomen van Gewone dotterbloem, Zeegroene muur,
Scherpe zegge, Stijve zegge en Blaaszegge gaf aan dat de potenties voor de ontwikkeling van
Dotterbloemhooiland hoog waren. In 2006 is Brabant Water dan ook gestart met maaien en
afvoeren om de vermesting terug te dringen en verschraling te bewerkstelligen.
Vegetatie
In twee jaar zijn de natte graslanden met wetlandtracks gemaaid en is het maaisel afgevoerd. Dit
leidde vrijwel direct tot een afname van de vermestingssoorten Liesgras en Rietgras. Hennegras
en Pitrus zijn in bedekking vrijwel gelijk gebleven en Mannagras heeft zich (massaal) nieuw
gevestigd. Toch kan worden geconcludeerd dat de bedekking van hoogproductieve
storingssoorten is afgenomen ten gunste van laagproductievere soorten van (matig) voedselrijke
omstandigheden.
Deze hoogproductieve soorten hebben over grote oppervlakten plaats gemaakt voor soorten van
Dotterbloemhooilanden met soorten van de Grote-zeggenmoerassen (Magnocaricion) zoals
Gewone dotterbloem, Stijve zegge, Blaaszegge en Scherpe zegge. Deze soorten wijzen op
plaatselijk zeer natte, basenrijke, en natuurlijk-eutrofe omstandigheden. Het voorkomen van de
kwaliteitsindicatoren Veldrus, Zomprus, Egelboterbloem, Zwarte zegge, Moeraskartelblad en
Schildereprijs duidt op natte, zwak zure, matig voedselrijke (mesotrofe) omstandigheden. Uit de
combinatie van al deze soorten is af te leiden dat er sprake is van basenrijke kwel uit de
ondergrond en (lokaal) stagnerend regenwater of toestromend jong grondwater, bij langdurig
zeer hoge waterstanden aan of boven maaiveld.
Ondanks de vele positieve ontwikkelingen die de vegetatie heeft doorgemaakt, is "slechts' één
Rode-lijstsoort aangetroffen namelijk Moeraskartelblad. Dotterbloemhooilanden zijn overigens
arm aan Rode-lijstsoorten. Vermoedelijk heeft Moeraskartelblad zich kunnen vestigen door
transport van zaden met de maaimachine vanuit een ander natuurterrein.

Foto: De Klotputten twee jaar na het begin van maaibeheer met wetlandtracks.
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Conclusie
Door het ingezette maaibeheer maakt de vegetatie de verwachte, positieve ontwikkeling door:
hoewel de vegetatie nog een aanzienlijke bedekking kent van vermestingsindicatoren - die
kunnen na twee keer maaien nooit tot een lage bedekking worden gebracht - hebben zich vele
kwaliteitsindicatoren gevestigd of sterk uitgebreid. Het is echter de vraag of deze ontwikkeling
zich voortzet. Één van de in 2008 aangelegde meanders van de Dommel ligt in het proefvlak.
Hierdoor is het proefvlak niet alleen verkleind, maar wordt het ook sterker gedraineerd door de
Dommel. Dat zal vermoedelijk leiden tot lichte verdroging van de graslanden.
Aantal waargenomen Rode lijst soorten: 1 van vochtige en natte schraallanden
Vegetatie: •..

Kroonvennen
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Bladel
Noord-Brabant
Bladel
Kroonvennen
51525
200 ha.
2 ha.

Ecosysteemsubtype:

Zwak gebufferd ven, hoogveenven en droge/vochtige heide

Maatregel:

Plaggen, herstel hydrologie en maaien

Maand en jaar van uitvoering:

1999

Geb/edsomschrjv/ng - nulsituatie
De Kroonvennen zijn gelegen in het circa 200 ha grote boscomplex de Kroonvensche Heide dat
deel uitmaakt van het stroomgebied van de Beerze. De Kroonvensche Heide is van oorsprong een
groot heidegebied dat begin vorige eeuw bebost is. In dit complex liggen de Kroonvennen: drie
van nature zure tot (zeer) zwakgebufferde vennen met daaromheen een smalle strook natte en
droge heide (Kroonven, Tjopvenneke en Klein Kroonven). De vennen zijn ontstaan in uitgestoven
laagtes. Het water in de vennen staat wegens het ontbreken van slechtdoorlatende lagen in
contact met het onderliggende watervoerende pakket. Het hele systeem is van nature zuur tot
(zeer) zwak gebufferd.
Het zuidelijke ven heet het Kroonven. De oevers van dit ven waren als gevolg van eutrofiëring
door stikstofdepositie vergrast met Pijpenstrootje en Bochtige smele. Daarnaast waren de oevers
aan het verbossen. Om dit tegen te gaan zijn in 2000 de oevers geplagd en is het ven
uitgebaggerd. Ook bij het Klein Kroonven zijn in 2000 werkzaamheden uitgevoerd. Het Klein
Kroonven bestaat uit een hoogveentje en kent geen open water. Ook hier waren verbossing en
vergrassing een feit. In 2000 is het bos op de oevers verwijderd en zijn de oevers geplagd.
De werkzaamheden waren maar deels succesvol, in ieder geval minder succesvol dan verwacht.
Na vijf jaar was de bedekking rond het Kroonven nog altijd zéér beperkt. De oorzaak hiervan was
niet bekend. Bij het Klein Kroonven was de bedekking van de vegetatie wel hoger, maar hier was
Pijpenstrootje weer massaal teruggekeerd. Toch kwamen er ook diverse kwaliteitsindicatoren
voor. Het meest positief na vijf jaar was de ontwikkeling van de heide op de oevers van de
vennen. Pijpenstrootje en Bochtige smele waren hier vrijwel geheel verdwenen en diverse
kwaliteitsindicatoren hadden zich weten te vestigen.
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Vegetatie
Ook tien jaar na uitvoering zijn de Kroonvennen bezocht om de vegetatie via drie opnames te
beschrijven.
Kroonven (venoever)
Ook na tien jaar is de bedekking van vegetatie nog altijd zeer laag (circa 15%). Het aantal vvvindicatoren is als gevolg van de uitgevoerde maatregelen nog altijd zeer sterk teruggedrongen en
komt slechts in ijle bedekking voor (Pijpenstrootje). De soortensamenstelling is zeer divers met
een groot aantal storingssoorten. Dit is mogelijk het gevolg van de lage waterstanden, waardoor
aangespoeld slib is gaan mineraliseren. Een tweede mogelijke oorzaak is de sterke betreding van
de venoever. Het gebied wordt namelijk druk bezocht door wandelaars die de gehele venoever
rondom het ven betreden.
Ondanks deze negatieve invloeden hebben zich toch negen kwaliteitsindicatoren weten te
vestigen en te handhaven, die kenmerkend zijn voor natte tot matig natte, zure tot zeer zwak
gebufferde, voedselarme omstandigheden: Gewone waternavel, Moerashertshooi, Veelstengelige
waterbies, Bleekgele droogbloem, Goudkorrelmos, Waterveenmos, Geoord veenmos, Kleine
zonnedauw en Pilzegge. Ten opzichte van vijf jaar geleden is de bedekking van deze soorten iets
toegenomen, maar nog altijd vrij laag. Moerashertshooi en Kleine zonnedauw zijn soorten van de
Rode Lijst. De venoever kent aanzetten van een vegetatie die tot de Associatie van Veelstengelige
waterbies is te rekenen.

Foto: Het Kroonven wordt druk bezocht door recreanten. Door intensieve betreding is de bedekking van de
vegetatie ook na tien jaar nog altijd laag.

Klein Kroonven
Vijf jaar na uitvoering van de werkzaamheden werd geconstateerd dat zich plaatselijk een
veenmosrijke natte heide had ontwikkeld rond het Klein Kroonven, maar dat de ontwikkeling op
delen werd geremd door de aanwezige detailontwatering en de hierdoor ontstane verdroging.
Daarom zijn aanvullende hydrologische maatregelen uitgevoerd. Helaas zijn deze maatregelen
niet juist uitgevoerd wat leidde tot verdere verdroging in plaats van vernatting. Gevolg hiervan
was een achteruitgang in de soortenrijkdom van de veenmosrijke natte heide en een sterke
toename van Pijpenstrootje. In 2009 zijn de fouten hersteld, maar een afname Pijpenstrootje is
gezien de korte reactietijd nog niet zichtbaar.
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De plotseling ingetreden verdroging heeft zichtbaar effect gehad op de veenmosrijke natte heide.
Zo zijn Kussentjesveenmos, Weekveenmos, Ronde zonnedauw en Veelstengelige waterbies sterk
achteruit gegaan of zelfs verdwenen. Vier Rode-lijstsoorten van natte heide hebben zich weten te
handhaven; Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw en Kussentjesveenmos.
Kroonven (Heide)
Op de hogere oevers van het Kroonven heeft zich na het verwijderen van het bos en het plaggen
een droge tot vochtige heide ontwikkeld. Pijpenstrootje is sterk teruggedrongen en Bochtige
smele is zelfs helemaal verdwenen. Opvallend is de sterke ontwikkeling van Grijs kronkelsteeltje
in de moslaag, wat aangeeft dat er nog altijd sprake is van een hoge stikstofdepositie.
Dat de ontwikkeling van droge tot vochtige heide zich doorzet blijkt uit het voorkomen van veel
kwaliteitsindicatoren in het proefvlak. Vijf jaar geleden waren dat er nog drie, nu zijn het er
negen: Gewone dophei, Struikhei, Kruipwilg, Gewone veenbies, Moeraswolfsklauw, Trekrus,
Bruine snavelbies, Tormentil en Mannetjesereprijs. Het verdwijnen van Geoord veenmos, Kleine
zonnedauw en Gewone waternavel lijkt er op te duiden dat het terrein in het verleden natter was.
Waarschijnlijk hebben deze soorten zich in eerste instantie vanuit de zaadbank gevestigd maar
hebben ze zich toch niet definitief weten te vestigen vanwege te ongunstige
milieuomstandigheden.

1 nt() O[ de hoge oever van piet I<i

Gevonden Rode-lijstsoorten zijn Gewone veenbies, Moeraswolfsklauw en Bruine snavelbies. Dit
zijn soorten van natte heiden, die vegetatiekundig beschouwd behoren tot de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies en de Associatie van Gewone dophei.
Conclusie
Kroonven (venoever)
De vegetatieontwikkeling van de oevers van het Kroonven blijft nog altijd wat achter bij de
verwachtingen. Dit komt door de hoge recreatiedruk met bijbehorende dito betreding van het
gebied. De potenties voor herstel van een goed ontwikkelde Oeverkruid- en Dopheigemeenschap
zijn hoog, maar zullen als gevolg van de recreatie niet gerealiseerd kunnen worden. Mogelijk
ontbreekt een deel van de soorten zoals Moerassmele in de zaadbank.
Klein Kroonven
Verkeerd uitgevoerde antiverdrogingsmaatregelen hebben geleid tot een achteruitgang van de
eerder tot ontwikkeling gekomen veenmosrijke natte heide. Nu deze fouten zijn hersteld zal zich
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naar verwachting alsnog een zeer soortenrijke, veenmosrijke natte heide gaan ontwikkelen met
diverse kwaliteitsindicatoren en Rode-lijstsoorten van natte heide en hoogveentjes.
Kroonven (heide)
In de afgelopen tien jaar heeft op de hogere oevers van het Kroonven herstel van droge tot
vochtige heide plaatsgevonden. Naar verwachting zal deze positieve ontwikkeling zich verder
voortzetten. Indicatoren van vermesting zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor
verschillende kwaliteitsindicatoren. Er is hier dan ook sprake van een positief herstel van droge
tot vochtige heide, hoewel het spoedige verdwijnen van enkele soorten van natte
omstandigheden aangeeft dat hier sprake is van enige verdroging.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 6 van natte heiden en 1 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: Kroonven / venoever ss; Klein Kroonven ••; Kroonven / heide •.•

Maria Roepaan
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Vizier
Limburg
Gennep
Maria Roepaan

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

56610
41,6 ha.
5 ha.

Maatregel:

Afzetten bos en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

juli 2004

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Op het terrein van Maria Roepaan (gemeente Gennep) ligt een kleine heide in een voormalig
stuifzandgebied. Deze heide was sterk vergrast met Bochtige smele; plaatselijk kwam Gewone
braam dominant voor. Dit was het gevolg van atmosferische stikstofdepositie. Struikhei had zich
slechts met een kleine populatie weten te handhaven. Om de dominantie van Gewone braam en
Bochtige smele te doorbreken is in 2004 een groot deel van de heide geplagd.
Al binnen twee jaar na uitvoering keerde Gewone braam en Schapenzuring lokaal in hoge
bedekking terug, wat aangeeft dat er nog altijd veel stikstof beschikbaar was. Bij nadere
bestudering bleek de bodem na plaggen te bestaan uit een zeer dun laagje geel stuifzand op een
B-horizont rijk aan organische stof. Door te plaggen was de organische-stoflaag, die zich in het
bovenste stuifzand had ontwikkeld, verwijderd, inclusief de daarin geaccumuleerde stikstof
afkomstig van atmosferische depositie. Daardoor werd echter de humusrijke B-horizont van de in
het verleden overstoven geraakte podzol opnieuw nabij het oppervlak gebracht. Hierdoor kon de
vegetatie opnieuw gebruik konden maken van een stikstofrijke bodemlaag en ontwikkelde zich
een stikstofminnende begroeiing. De ontwikkeling van voedselarme droge heide bleef al met al
achter bij de verwachtingen.
Vegetatie
Vijf jaar na uitvoering is het terrein opnieuw bezocht om te bezien of de ontwikkelingen zich ten
positieve hadden gekeerd, of dat de ingezette ontwikkeling was voortgezet.

Unie van Bosgroepen

73

EGM Be/eidsmon/tor/ng 2008

De droge heide heeft zich verder ontwikkeld, maar de relatief hoge bedekking van Gewone braam
duidt op een nog altijd hoog stikstofgehalte. Deze wordt veroorzaakt door de ondiepe ligging van
de humusrijke podzolprofielen. Ten opzichte van twee jaar geleden is de bedekking van Gewone
braam echter verminderd. De struikjes blijven laag en sterven op veel plaatsen af, wat aangeeft
dat het terrein te schraal aan het worden is voor deze soort. Gewone braam heeft blijkbaar
slechts tijdelijk kunnen profiteren van de vrijgekomen nutriënten. De vegetatie wordt momenteel
gedomineerd door Struikhei. Dit geeft aan dat droge, zure en voedselarme omstandigheden
overheersen. De vegetatie van de lage zijde van het proefvlak is gevarieerder. Hier groeien onder
meer de kwaliteitsindicatoren Zandblauwtje, Klein vogelpootje, Zand- en Gewoon struisgras en
Gewone veldbies. Deze duiden op iets meer gebufferde omstandigheden en zijn kenmerkend
voor droge schraallanden. Er zijn geen Rode-lijstsoorten aangetroffen.

E
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Foto: De heide op Maria Roepaan voor, twee jaar en vijf jaar na plaggen.

Conclusie
Er heeft zich een gradiënt ontwikkeld van droge heide op de hogere delen en (een aanzet tot)
droog heischraal grasland (Zilverhaver-verbond) op de lagere delen. Na een aarzelend begin heeft
het plaggen een positief effect, dat zich naar verwachting zal voortzetten.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 0
Vegetatie: ••

Molenzicht
Eigenaar:

Gemeente Bergen op Zoom

Provincie:
Gemeente:

Noord-Brabant
Bergen op Zoom

Terrein:

Molenzicht

Lidnummer:

51275

Oppervlakte terrein:

191 ha.

Behandelde oppervlakte:

2,6 ha.

Ecosysteemsubtype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Maart 2003

Gebiedsomschrijving - nulsituatie
Molenzicht is een boscomplex op de Brabantse wal en vormt samen met bekendere
natuurterreinen als Kalmthoutse heide en Wouwse Plantage een uitgestrekt en aaneengesloten
natuurgebied. In het bos van Molenzicht liggen vijf heideterreintjes, die in oppervlakte variëren
van 2 tot 5 hectare. De heide was vrij soortenarm en werd gedomineerd door Struikhei. Andere
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delen waren geheel vergrast met Pijpenstrootje. Tevens waren er enkele delen met veel opslag
van Amerikaanse eik. Sloten en rabatten die tegenwoordig zelden of nooit meer watervoerend
zijn wijzen op voorheen aanzienlijk nattere omstandigheden.
In het voorjaar van 2004 zijn de meest vergraste delen van de droge heide geplagd. Dit
resulteerde in het sterk terugdringen van Pijpenstrootje en de vorming van een soortenarme
droge heide.
Vegetatie
Zes jaar na uitvoering is het vegetatiebeeld volkomen veranderd. In enkele jaren tijd heeft het
mos Grijs kronkelsteeltje bezit genomen van een groot deel van de bodem. De vergrassing is
door het plaggen weliswaar nog altijd sterk teruggedrongen, maar is veranderd in een dominantie
van Grijs kronkelsteeltje. Dit geeft aan dat door het plaggen een groot deel van de
voedingsstoffen is afgevoerd maar dat door atmosferische depositie in combinatie met
mineralisatie van achtergebleven organisch materiaal weer een te veel stikstof beschikbaar is
gekomen voor de vegetatie.
De droge heide is wel soortenrijker geworden. Vijf kenmerkende soorten van droge, zure en
voedselarme omstandigheden zijn gevonden; Struikhei, Pilzegge, Zandzegge, Stekelbrem en het
korstmos Ezelspootje. Drie jaar geleden tijdens de eerste monitoringsronde waren dit er nog
maar twee. Stekelbrem en Ezelspootje zijn tevens Rode-lijstsoorten.
Conclusie
Plaggen heeft hier niet geleid tot sterke verschraling, vermoedelijk vanwege de zeer hoge
atmosferische stikstofconcentraties. Hoewel de soortenrijkdom is toegenomen, blijft er sprake
van een soortenarme droge heide. Deze heide is vooral voor sommige dieren zoals onder andere
Levendbarende hagedis en Nachtzwaluw van betekenis. Het is dan ook van belang om via gerichte
beheermaatregelen deze vergrassings- en verstruwelingsgevoelige heide open te houden.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van droge heiden en droge schraallanden en 1 van
stuifzanden
Vegetatie: ••

Overloonse duinen
Eigenaar / gemachtigd beheerder:

Gemeente Boxmeer

Provincie:

Noord-Brabant

Gemeente:

Boxmeer

Terrein:

Overloonse duinen

Lidnummer:

51625

Oppervlakte terrein:

312 ha.

Behandelde oppervlakte:

8,6 ha.

Ecosysteemsu btype:

Jeneverbesstruweel

Maatregel:

Opslag verwijderen, plaggen en deels bekalken

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2006

Geb/edsomschrjving - nu/situatie
Het gebied de Overloonse duinen ligt in de gemeente Boxmeer ten zuidoosten van Overloon en
ten noorden van het Afleidingskanaal. Het terrein is in totaal 312 hectare groot. Binnen het
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gebied bevinden zich twee terreinen met Jeneverbesstruweel van respectievelijk 1,6 en 7,0
hectare groot. Vanwege de omvang wordt het Jeneverbesstruweel tot één van de twee echte
Jeneverbesstruwelen van Brabant gerekend.
Het Jeneverbesstruweel was geëutrofieerd als gevolg van atmosferische stikstofdepositie.
Belangrijke aanwijzingen hiervoor waren de dominantie van Bochtige smele en Gewone braam. De
braamstruiken groeiden regelmatig tot 5ver de Jeneverbessen en bedreigden de
levensvatbaarheid van de struiken in steeds grotere mate.
Om de verdere teloorgang van het Jeneverbesstruweel te stoppen en het de mogelijkheid te geven
zich te herstellen, zijn in 2006 ingrijpende maatregelen uitgevoerd. Grote delen van het bos en
de opslag in en rond het struweel zijn verwijderd. Zo is een zone van circa 20 meter rond de
struwelen geheel vrijgesteld. Vervolgens zijn delen geplagd om kieming van Jeneverbes te
bevorderen. Aanvullend hierop zijn, bij wijze van experiment, delen bekalkt, geharkt en is de
bovengrond met een klein kraantje omgewoeld om verse, voedselarme en mogelijk meer
basenhoudende bodem naar boven te brengen. Dit alles om naderhand te kunnen vaststellen
welke maatregelen de kieming van Jeneverbes het meest bevoordelen.
1
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oto De verloonse iJuineri vooi en direct na Je uitvoerinq in 2006. Di Overloonse duinen is één van de grootste

Jeneverbesstruwelen van Noord-Brabant.

Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de vergrassing sterk is teruggedrongen:
Gewone braam en Bochtige smele zijn slechts in geringe mate teruggekeerd. Rond en tussen het
Jeneverbesstruweel heeft zich een vegetatie ontwikkeld van droge heide en droge schraallanden.
Struikhei, Bronsmos, Ruig haarmos en Zandzegge zijn aangetroffen kwaliteitsindicatoren van
droge, zure en voedselarme groeiplaatsen. Vroege haver, Zandstruisgras, Pilzegge en Gewoon
struisgras duiden op iets meer gebufferde en voedselrijkere omstandigheden en indiceren de
herstelmogelijkheden tot een soortenrijk droog schraalland. Buiten het proefvlak wijzen
Tormentil, Zandblauwtje, Vogelpootje en Hazenpootje hier eveneens op. De enige voorkomende
Rode-lijstsoort binnen het proefvlak is Jeneverbes. Deze soort heeft zich hier echter nog niet
weten te verjongen. Wel is verjonging geconstateerd op een geplagd deel buiten de
vegetatieopname. Hier komen ook de Rode-lijstsoorten Bosdroogbloem, Kruipbrem en
Stekelbrem voor. Dit zijn allen Rode-lijstsoorten van droge heiden en droge schraallanden.
Conclusie
Het vrijzetten en plaggen rond het Jeneverbesstruweel heeft een positief effect gehad op de
vegetatie. Er begint zich een droge heide te ontwikkelen met overgangen naar soortenrijke droge
schraallanden. Ook de vegetatieontwikkeling buiten het proefvlak, met Rode-lijstsoorten en
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verjonging van Jeneverbes, geeft aan dat de maatregelen een positieve uitwerking hebben op de
vegetatie van de Overloonse duinen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van Jeneverbesstruwelen. Net buiten het proefvlak
werden 3 Rode-lijstsoorten van droge heiden en droge schraallanden aangetroffen, alsmede 1
van Jeneverbesstruwelen.
Vegetatie: •s.

Rozenven
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:

Behandelde oppervlakte:

Gemeente Roosendaal
Noord-Brabant
Roosendaal
Rozenven
55551
25 ha.
0,35 ha.

Ecosysteemsubtype:

Zwak gebufferd ven en natte heide

Maatregel:

Baggeren en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

2001 en 2003

Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Het Rozenven is gelegen ten zuiden van Roosendaal in een klein natuurgebied (oppervlakte circa
25 ha), midden in een landbouwgebied. De hogere gronden rondom het ven zijn begroeid met
naaldbos, langs de randen van het ven staat wilgenstruweel. De niet-beboste delen van de oevers
waren grotendeels vergrast met Pijpenstrootje. Aan de oostoever ligt een, door vrijwilligers
onderhouden, restant veenmosrijke natte heide met onder meer Beenbreek en Klokjesgentiaan.
Door het ven loopt een landbouwsloot waarvan de toevoer in 1985 is afgedamd is. De afvoersloot
is nog wel intact.
V56r uitvoering van de maatregelen was het ven zelf nagenoeg vegetatieloos. Het was gevuld met
een dikke baggerlaag en werd omzoomd door een brede gordel riet. In 2001 is het ven geheel
uitgebaggerd. Aan de westoever is in 2003 een strook bos verwijderd. Deze strook is in
hooilandbeheer genomen (jaarlijks maaien en afvoeren) om te verschralen. Aan de oostoever is in
2003 bos verwijderd en een strook geplagd tussen het ven en de natte heide.
Al na drie jaar werd geconstateerd dat zich een natte heide aan het ontwikkelen was met veel
kwaliteitsindicatoren. Ook de ontwikkeling op de westelijke venoever ging de goede kant op. Om
te bezien of deze positieve ontwikkelingen zich hebben voortgezet zijn in 2009 opnieuw
vegetatieopnames gemaakt.

Vegetatie
Oostoever - 6 jaar na uitvoering
Drie jaar geleden stond er, vooral langs de hogere oever, nog vrij veel Pitrus en Pijpenstrootje.
Door het inzetten van maaibeheer is dit de afgelopen jaren sterk afgenomen. In de hierdoor
ontstane ruimten hebben veel kwaliteitsindicatoren en Rode-lijstsoorten zich weten te vestigen.
Daar waar Riet is gemaaid, is de vegetatie veel ijler en lager dan in de andere delen.
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In totaal zijn in het proefvlak 29 soorten aangetroffen, waaronder maar liefst 16
kwaliteitsindicatoren. Deze soorten geven een mooie gradiënt weer van droge tot vochtige, matig
zure en voedselarme omstandigheden (Kruipwilg en Dwergzegge) via vochtige tot natte, matig
zure en voedselarme omstandigheden (Kleine zonnedauw, Sterzegge, Klein glidkruid en Gewone
dophei) naar natte tot zeer natte, matig zure tot zwak zure en voedselarme omstandigheden
(Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies, Snavelzegge, Gewone waternavel, Geoord veenmos,
Wateraardbei, Witte snavetbies, Vlottende bies, Egelboterbloem en Klein blaasjeskruid). In het
proefvlak is veel microreliëf aanwezig met in de lagere delen vegetatie die te typeren is als de
Associatie van Vlottende bies, op de middel hoge delen de Associatie van Veelstengelige
waterbies en op de hoge plekken een Rompgemeenschap van Pijpenstrootje en Pitrus. Opvallend
is het voorkomen van een soort met een optimum in vochtige en natte schraallanden, namelijk
Klein blaasjeskruid. In totaal zijn zes Rode-lijstsoorten aangetroffen: Moerashertshooi,
Wateraardbei, Vlottende bles, Kleine zonnedauw, Witte snavelbies, Klein glidkruid en Klein
blaasjeskruid. De laatste drie soorten werden drie jaar geleden nog niet aangetroffen. Destijds
werd wel Bruine snavelbies genoteerd. Deze werd in 2009 niet meer gezien.
Westoever

-

5 jaar na uitvoering

Ten opzichte van de vegetatieopname van drie jaar geleden is het aandeel vvv-indicatoren verder
afgenomen. Pijpenstrootje komt echter nog wel in betrekkelijk hoge bedekking voor, wat er op
duidt dat er nog altijd vrij veel voedingsstoffen beschikbaar zijn. In 2003 werd dit deel van de
oever vrij gemaakt van bomen en struiken, maar werd het niet geplagd. Doordat na het vrijstellen
van bomen en struiken veel meer licht de humeuze bodem kon bereiken, is de mineralisatie van
organische stof gestimuleerd. Gewone braam, Moerasstruisgras en Pitrus zijn inmiddels wel sterk
afgenomen.

1

-~od
"

Foto: Op de westoever van het Rozenven is binnen vijf jaar een soortenrijke natte heide ontstaan.

Desondanks heeft zich een soortenrijke natte heide met overgangen naar venoevers ontwikkeld.
De kwaliteitsindicatoren zijn de afgelopen jaren ook toegenomen, zowel in aantal als in
bedekking. Drie jaar geleden werden 13 indicatoren aangetroffen, nu zijn het er 20: Kleine
zonnedauw, Gewone dophel, Veldrus, Struikhei, Veelstengelige waterbies, Geoord veenmos,
Gewone waternavel, Dwergzegge, Wateraardbei, Pilzegge, Biezenknoppen, Bruine snavelbies,
Tormentil, Witte snavelbies, Veenpluis Moerashertshooi, Haakveenmos, Moeraswolfsklauw,
Kussentjesveenmos en Borstelbies). Deze zijn indicatief voor droge tot natte, zure tot zwak zure
en voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden. Veldrus is licht toegenomen ten opzichte
van de vorige opname. Dit geeft aan dat nog altijd toestroming van jong en zuur tot zwak zuur
grondwater plaatsvindt. De toename van de kwaliteitsindicatoren wordt verklaard door het
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ingezette kleinschalige maaibeheer dat handmatig door vrijwilligers wordt gevoerd. In totaal zijn
zeven Rode-lijstsoorten genoteerd: Moeraswolfsklauw, Wateraardbei, Bruine snavelbies, Witte
snavelbies, Kleine zonnedauw, Moerashertshooi en Kussentjesveenmos.
Open water - 8 jaar na uitvoering
Het baggeren van het Rozenven heeft geleid tot een sterke afname van de
vermestingsindicatoren. Deze komen slechts nog in lage bedekking voor. Ondanks de
aanwezigheid van een grote groep Canadese ganzen op het ven, tijdens het veldbezoek zo'n 80
exemplaren, die een groot deel van de venvegetatie hebben opgevreten, zijn er nog vijf
kwaliteitsindicatoren aangetroffen van zeer natte, zwak gebufferde, voedselarme tot matig
voedselrijke omstandigheden: Duizendknoopfonteinkruid, Moerashertshooi, Wateraardbei, Klein
blaasjeskruid en Vlottende bies. Deze bevinden zich aan de randen van het ven, in de
drooggevallen zone, zij het in hele lage bedekkingen. Het overige deel van het proefvlak is op
enkele rietstompjes na, geheel kaal als gevolg van de ganzenvraat. Moerashertshooi,
Wateraardbei, Klein blaasjeskruid en Vlottende bles zijn Rode-lijstsoorten en kenmerkend voor
zwak gebufferde vennen. Blijvend herstel van de venvegetatie vraagt om maatregelen tegen de
Canadese ganzen.

Foto: Als gevolg van de vraat van de vele Canadese ganzen op het ven, gaat de vegetatie van het open water in
het Rozenven sterk achteruit.

Conclusie
De vegetatieontwikkeling van de oost- en westoever verloopt positief. Het aantal
vermestingsindicatoren neemt nog altijd af en de kwaliteitssoorten nemen in aantal en bedekking
toe. Alleen de ontwikkeling van de venvegetatie wordt sterk belemmerd door een grote groep
Canadese ganzen. Maatregelen om hiervan verlost te raken zijn zeer wenselijk. Opmerkelijk is
verder dat zich enkele zeer bijzondere soorten van matig basenrijke tot basenrijke
omstandigheden hebben gevestigd, wat aangeeft hoe hoog de potenties van het Rozenven zijn.
Hydrologisch herstel, waarbij ook de diep ontwaterde omgeving dient te worden betrokken, is
dan ook uitermate wenselijk.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: Oostoever: 2 van natte heiden, 1 van vochtige en natte
schraallanden en 4 van vennen en hoogveentjes; Westoever: 5 van natte heiden en 2 van vennen
en hoogveentjes; Open water: 4 van vennen en hoogveentjes.
Vegetatie:

•.•
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De Sijsten
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Tilburgse Waterleiding Maatschappij
Noord-Brabant
Tilburg
de Sijsten

Ecosysteemsu btype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 1999

56325
270 ha.
1 ha.

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
De Sijsten is een heideterrein aan de zuidwestzijde van Tilburg en is eigendom van de Tilburgse
Waterleiding Maatschappij. Het gebied bestaat uit droge heide met daarin enkele vochtige
laagten. Het terrein was en is sterk vergrast met Pijpenstrootje door eutrofiëring als gevolg van
atmosferische stikstofdepositie. Een kwart van de oppervlakte is in het verleden geplagd, waarna
werd overgegaan tot begrazing met runderen. De begrazingsdruk was echter te hoog waardoor
de heide nauwelijks kans kreeg zich te ontwikkelen. Derhalve is besloten de begrazing (tijdelijk)
te stoppen.
Tien jaar na uitvoering van het plaggen is het terrein bezocht om een vegetatieopname te maken.
Vegetatie
Door het plaggen en de daarop volgende begrazing is Pijpenstrootje sterk afgenomen. Grijs
kronkelsteeltje daarentegen is toegenomen. Mogelijk zijn de omstandigheden voor Pijpenstrootje
te droog om zich te kunnen handhaven. Grijs kronkelsteeltje is een aanwijzing voor een
voortdurend (te) hoog aanbod van stikstof, hier een gevolg van atmosferische depositie.
Door de uitgevoerde maatregelen is een uitstekend kiembed ontstaan voor Grove den. Er zijn dan
ook vele jonge Grove dennen aanwezig. Deels waren deze uitgetrokken, waardoor opnieuw een
geschikt kiembed kon ontstaan. Het verdient dan ook de aanbeveling om de dennen af te maaien
of te knippen in plaats van uit te trekken.
De ontwikkelde vegetatie is te typeren als droge tot vochtige heide met verschillende daarvoor
kenmerkende soorten zoals Struikhei, Gewone dophei, Stekelbrem, Pilzegge en Trekrus.
Stekelbrem is de enige Rode-lijstsoort. De soortenrijkdom van de heide is de afgelopen jaren licht
toegenomen, als is deze nog altijd niet echt soortenrijk te noemen. Mogelijk is dit het gevolg van
te diep plaggen, waardoor er minder vocht wordt vastgehouden dan voorheen, waardoor de
droge heide zich slechts moeizaam kan herstellen.
Conclusie
Na tien jaar heeft zich een relatief soortenarme droge heide ontwikkeld. De soortenrijkdom zal
wellicht nog iets toenemen, maar dit vraagt allereerst om de opbouw van een stikstofarme,
schimmelrijke organische toplaag. Door middel van het afzetten van de vele opslag van Grove
den kan de herstelde droge heide in stand worden gehouden en zich verder ontwikkelen.

Unie van Bosgroepen

80

ECM Be/eidsmonitor/ng 2008

Foto [)e Sijsten tien Jaar na plaggen Er is een uitstekend krernbed ontstaan voor Grove den. Als tariv,lier1u

beheer blijft het verwijderen van boomopslag noodzakelijk om verbossirig tegen te gaan.

Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van droge heiden en droge schraallanden
Vegetatie: ••

Urkhovense zeggen
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Eindhoven

Ecosysteemsubtype:

Kamgrasweide en blauwgrasland

Maatregel:

Maaien, dempen sloten en afgraven bouwvoor

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2006

Noord-Brabant

Eindhoven
Urkhovense zeggen
52425
62 ha.

50 ha.

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Het natuurgebied de Urkhovense zeggen ligt ten noorden van Geldrop, net boven het Eindhovens
kanaal in het dal van de Dommel. Het gebied bestaat uit bosschages van voornamelijk wilgen,
rietlanden, natte en droge graslanden, Dotterbloemhooiland en Blauwgrasland. Vooral de laatste
twee gemeenschappen maken dat de Urkhovense zeggen zeer bekend is onder
natuurbeschermers. Bijzondere soorten zijn onder andere Beenbreek, Gevlekte orchis,
Heidekartelblad, Vlozegge, Welriekende nachtorchis, Klein glidkruid en Spaanse ruiter die vooral
geconcentreerd zijn in het zogenaamde Vloweitje. Rondom dit weitje liggen enkele verruigde
rietlanden en een verruigd Dotterbloemhooiland.
Deze verruiging is een gevolg van verdroging en de daaruit voortvloeiende eutrofiëring. Door het
graven van de zogenaamde Zeggenloop, parallel aan de Dommel, en van sloten en greppels is de
grondwaterstand gedaald en kon het vroeger uittredende basenrijke grondwater onvoldoende
lang de wortelzone van de vegetatie bereiken. Neerslagwater kreeg daardoor meer invloed,
waardoor verzuring optrad.
Om deze verzuring en eutrofiëring te verminderen zijn in de winter van 2006 en 2007
herstelmaatregelen uitgevoerd. Zo is een deel van de Zeggenloop gedempt, zijn duikers
vervangen, stuwtjes geplaatst en is meerdere keren gemaaid om de verruiging van de vegetatie
terug te dringen. Daarnaast is op twee percelen het maaiveld verlaagd. Deze waren in het
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verleden opgehoogd om ze geschikt te maken voor landbouw. Voor afgraven bestonden ze uit
Kamgrasweide. Om eventuele verdroging van het naastgelegen Vloweitje te voorkomen is niet
dieper afgegraven dan het maaiveldniveau van het Vloweitje. Zodoende werd niet de gehele
opgebrachte bouwvoor verwijderd.
Om de effecten van deze maatregelen te monitoren zijn vegetatieopnames gemaakt van de
Kamgrasweide (afgegraven) en het Blauwgrasland (hydrologisch herstel en maaien). Twee jaar na
uitvoering zijn de eerste vegetatieopnames gemaakt.
Vegetatie

Kamgrasweide
Voor verwijdering van de opgebrachte bouwvoor in de Kamgrasweide kwamen hier Gevlekte
orchis, Zwarte zegge, Veldrus, Scherpe zegge en Grote ratelaar voor. Deze konden tijdens de
uitvoering niet worden gespaard, wat overigens ook niet direct noodzakelijk was, aangezien op
enkele meters afstand het Vloweitje ligt met duizenden orchideeën, ratelaars en zeggen. Het was
de verwachting dat de soorten zich van hieruit weer op het afgegraven perceel zouden gaan
vestigen.
Door het verwijderen van een groot deel van de opgebrachte bouwvoor zijn de soorten die op
hoge voedselrijkdom wijzen, zoals Gestreepte witbol en Pitrus sterk afgenomen. Riet breidt zich
inmiddels uit via achtergebleven wortelstokken vanuit de gedempte sloten aan de rand van het
perceel.

Foto: Urkhovense zeggen; Kamgrasweide; drie jaar na
uitvoering. De bouwvoor is hier verwijderd.

De vegetatie die zich heeft weten te vestigen is typerend voor natte tot vochtige, voedselarme tot
matig voedselrijke omstandigheden. Het gaat hierbij om Veldrus, Zomprus, Borstelbies,
Egelboterbloem, Moerashertshooi, Dwergzegge en Hazenzegge. Het voorkomen van Veldrus
duidt op zijdelings toestromend, jong grondwater. Ook komt Struikhei voor in het proefvlak. Dit
is echter een soort van voedselarme en droge groeiplaatsen.
Aan de vegetatie is af te lezen dat een ontwikkeling naar nat schraalgrasland plaatsvindt, maar
dat vooralsnog vele kenmerkende soorten daarvan ontbreken. Dit komt waarschijnlijk door het
ontbreken van een vitale zaadbank. Er moet dan ook hervestiging vanuit het naastgelegen
Vloweitje plaatsvinden. Overigens is het vermeldenswaardig dat Klokjesgentiaan en Gevlekte
orchis zijn aangetroffen op het afgegraven perceel. Deze staan echter buiten het proefvlak. De
enige aangetroffen Rode-lijstsoort binnen het proefvlak is Moerashertshooi.
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Blauwgrasland
Het blauwgrasland was vôôr uitvoering van de maatregelen aan het 'verveenmossen". De
bedekking van de moslaag was destijds 90%, wat duidt op verzuring. Twee jaar na uitvoering van
de herstelmaatregelen is de bedekking van de mossen nog altijd onveranderd hoog. Ook de
bedekking van andere verzuringsindicatoren is nog weinig veranderd. Er zijn slechts kleine
verschillen in aantallen en bedekking vastgesteld, die hoogstwaarschijnlijk zijn veroorzaakt door
schattingsverschillen tijdens het opnemen van de vegetatie.

Foto: Urkhovense zeggen; Blauwgrasland. Door het uitvoeren van

hydrologische maatregelen wordt het Blauwgrasland hersteld.

Basenminnende soorten zoals Vlozegge, Tweerijige zegge, Ruw walstro, Bleke zegge, Rietorchis
en Spaanse ruiter komen geconcentreerd voor in het zuidoostelijk deel van het proefvlak. Dit
betekent dat vooral in dit deel van het terrein het basenrijke grondwater nog gedurende langere
tijd van het jaar aan maaiveld komt. De meer zuurminnende soorten Wilde gagel, Gewone dophei,
Beenbreek, Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw en Liggende vleugeltjesbloem groeien
hoofdzakelijk in het westelijk deel van het proefvlak. De afgelopen jaren is het aantal Rodelijstsoorten in het proefvlak overigens wel toegenomen. Waren het er twee jaar geleden al 14, nu
zijn het er maar liefst 18. De Rode-lijstsoorten behoren tot de natte heide (Wilde gagel, Kleine
zonnedauw en Beenbreek), vochtige heischrale graslanden (Liggende vleugeltjesbloem,
Heidekartelblad, Gevlekte orchis, Borstelgras, Welriekende nachtorchis,) en natte schraallanden
(Draadzegge, Ronde zonnedauw Zwartsteelsterrenmos, Glanzend veenmos, Sparrig veenmos,
Vlozegge, Spaanse ruiter, Klokjesgentiaan, Bleke zegge, en Rietorchis). Net buiten het proefvlak
werd nog een 19e Rode-lijstsoort aangetroffen, namelijk Moeraskartelblad. Deze is, net als
Zwartsteelsterrenmos, Ronde zonnedauw, Liggende vleugeltjesbloem en Borstelgras niet eerder in
het proefvlak aangetroffen. Moeraskartelblad is zelfs nieuw voor de Urkhovense zeggen.

Conclusie
Kamgrasweide
De vegetatie op het afgegraven perceel zal zich ontwikkelen tot nat schraalgrasland. Veel
kenmerkende soorten ontbreken nog, maar zullen zich naar verwachting binnen tien jaar vanuit
het naastgelegen blauwgrasland vestigen.
Blauwgrasland
Geleidelijk vinden er veranderingen in de vegetatie van het blauwgrasland plaats. Aangezien het

Unie van Bosgroepen

83

ECM Be/e/dsrnonitoring 2008

pas twee jaar geleden is dat de hydrologische maatregelen zijn uitgevoerd, zijn de effecten
hiervan nog niet heel duidelijk in de bedekking van soorten te zien. Desondanks oogt het terrein
aanzienblijk natter en zijn er op veel meer plaatsen ijzerbacteriefilms zichtbaar.
De vegetatiesamenstelling, en dan vooral een afname van het aandeel veenmossen en andere
zuurminnende soorten, zal vermoedelijk pas aanzienlijk wijzigen, wanneer de toegenomen kwel
van basenrijk grondwater in maaiveld heeft gezorgd voor een aanzienlijke verhoging van de
basenverzadiging (hoger dan 60%) van de toplaag van de bodem.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: Kamgrasweide: 1 van vennen en hoogveentjes. Net
buiten proefvlak: 2 van vochtige en natte schraallanden. Blauwgrasland: 5 van vennen en
hoogveentjes, 3 van natte heide en 15 van vochtige en natte schraallanden. Net buiten het
proefvlak: 1 van vochtige en natte schraallanden.
Vegetatie: Kamgrasweide •.; Blauwgrasland •.
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Hoofdstuk 4: Conclusie
Inleiding
Bekker & Lammerts (2000) ontwikkelden een evaluatiemethode om het effect van EGMmaatregelen op de biodiversiteit te bepalen met behulp van Rode-lijstsoorten. Deze methode
heet Rode Lijst met Groene Stip. Dit jaar is een Tweede Rode Lijst met Groene Stip verschenen
(Jansen et al., 2010). Uit deze studie blijkt dat de helft van de in die studie beschouwde 358
soorten in meer of mindere mate baat heeft gehad bij de herstelmaatregelen die zijn uitgevoerd
in het kader van de regeling Effectgerichte Maatregelen. Geïnspireerd door deze methode, wordt
in dit hoofdstuk een beknopte beschouwing gegeven over de bereikte resultaten voor de
biodiversiteit in de terreinen van leden van de Bosgroepen op basis van het verschijnen dan wel
de terugkeer van Rode-lijstsoorten.

Totaal Rode-lijstsoorten
In de beleidsmonitoring 2008 werden 40 terreinen bezocht. Aangezien er in een terrein meerdere
terreintypen ontwikkeld kunnen zijn, zijn binnen deze terreinen uiteindelijk 71 locaties
onderscheiden. In totaal werden 52 soorten hogere planten en 10 soorten (veen)mossen van de
Rode Lijst gevonden.
Op alle locaties, met uitzondering van drie, werden Rode-lijstsoorten aangetroffen (tabel 1). Dit
percentage locaties met Rode-lijstsoorten is hoog: maar liefst 96%. Dit jaar werden bovendien in
alle terreintypen Rode-lijstsoorten gevonden. Van veenmosrietlanden, stuifzanden en
jeneverbesstruwelen werd dit jaar één locatie bezocht. Dat is te weinig voor een verdere
beschouwing. De meeste Rode-lijstsoorten (24) werden aangetroffen in terreinen met het type
'vochtige en natte schraallanden" en met het type 'vennen en hoogveentjes". In 2004, 2005 en
2006 werden de meeste Rode-lijstsoorten aangetroffen in het terreintype "vennen en
hoogveentjes" en in 2007 in natte heiden". Het is de eerste keer dat het type "vochtige en natte
schraallanden" een (gedeelde) eerste plaats heeft verworven. Ook werden veel Rode-lijstsoorten
aangetroffen in natte heiden (tabel 1, figuur 1).

Aantal locaties

Terreintype

1

Veenmosrietlanden
Stuifzander,
Jeneverbesstruwelen

1

Aantal

Aantal locaties

% locaties met RL-

RL-soorten

zonder RL

soorten

1

0

nv.t.

1

0

n.v.t.

1

0

n.v.t.

Droge heiden en droge schraallanden

15

7

2

87

Natte heiden

28

12

0

100

Vochtige en natte schraallanden

9

24

0

100

Vennen en hoogveentjes

16

24

1

94

Totaal

1

71

1

3

1

96

Tabel 1: Aantal locaties (terreinen met daarbinnen aanwezige terreintypen) en totaal aantal aangetroffen Rodelijstsoorten per terreintype. Het totale percentage van locaties met Rode-lijstsoorten is gebaseerd op het totale
aantal bezochte locaties, dus inclusief de terreintypen waarvan het aantal locaties te gering is om een percentage
van "betekenis" te berekenen (in de tabel aangegeven als n.v.t.).
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Aantal RL-soorten per terreintype
26

Veenmosrietlanden (n= 1)

24
22

• Stuifzanden (n=1)

20
c 18

DJeneverbesstruwelen (n= 1)

16
0

'4

O Droge heiden en droge schraallanden
(n 15)

2

• Natte heiden (n=28)

10

c

[]Vochtige en natte schraallanden (n= 9)

6
4

• Vennen en hoogveentjes (n- 16)

2
0
Terreintypen

Figuur 1: Aantal Rode-lijstsoorten per terreintype.

Van de in totaal 62 Rode-lijstsoorten zijn er 12 die in 5 of meer terreinen zijn waargenomen
(figuur 2). Het zijn hoofdzakelijk soorten van de natte heiden en vennen en hoogveentjes.
Stekeibrem en Klein warkruid heeft haar optimum in de droge heiden. Kleine zonnedauw is, net
als in de voorgaande jaren, de meest voorkomende Rode-lijstsoort (in 24 terreinen!). Deze soort
is in 24 van de 28 terreinen van natte heide teruggekeerd na uitvoering van maatregelen; dit is
een percentage van 86%. Ook Witte snavelbies en Bruine snavelbies keren vaak terug (figuur 2).

RL-soorten die in vijf of meer terreinen zijn aangetroffen
26
24

ii Bruine snavelbies

: 22

3 Draadzegge

20

n Gewone veenbies

18

• Kleine zonnedauw

,

16

o Moerashertshooi

,

11

• Moeraswolfsklauw
o Ronde zonnedauw

al
CC

-t

C

le

• Stekeibrem

10
8

O Vlottende bies

8

rij Wateraardbei

4

oWilde gagel

2

1 Witte snavelbies

0
RL-soorten

Figuur 2: Rode-lijstsoorten die in vijf of meer terreinen zijn aangetroffen.
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Rode Lijst met Groene Stip
Het totaal aantal soorten met een Groene Stip komt dit jaar op 12. In 2004, 2005, 2006 en 2007
waren dit er respectievelijk twee, drie, zeven en twee. Net als in de beleidsmonitoring 2004,
2005, 2006 en 2007 krijgen enkele Rode-lijstsoorten van de natte heiden een Groene Stip (tabel
2). In tegenstelling tot andere jaren zijn er echter ook soorten van droge heiden en droge
schraallanden én van vennen en hoogveentjes die in aanmerking komen voor een Groene Stip.
Gezien de (strenge) criteria voor een Groene Stip komen de Rode-lijstsoorten van
veenmosrietlanden, stuifduinen en jeneverbesstruwelen daarvoor bij de Bosgroepen niet in
aanmerking. Dat kan pas indien ze in vijf of meer terreinen zijn aangetroffen en in 60% of meer
van de onderzochte terreinen een positieve trend vertonen. Het aantal terreinen met
veenmosrietlanden, stuifduinen en jeneverbesstruwelen dat door de Bosgroepen is bezocht is
hiervoor te laag.
Stekelbrem, Wilde gagel en Wateraardbei, Draadzegge en Ronde zonnedauw krijgen dit jaar voor
het eerst een Groene Stip. Kleine zonnedauw is de enige soort die al sinds de eerste rapportage
van de beleidsmonitoring over het EGM-aanvraagjaar 2004 (jansen & Langeveld, 2006) jaarlijks
een Groene Stip krijgt. In de voorgaande beleidsmonitoring rapportage over 2007 Uansen &
Langeveld, 2009) kregen Moerashertshooi, Vlottende bles (beide van vennen en hoogveentjes) en
Bruine snavelbies (natte heiden) nog een plaats in de zogenaamde tipparade. De soorten
vertoonden in de terreinen waar ze werden aangetroffen wel een positieve trend, maar kwamen
toen niet in vijf of meer terreinen voor. Na een jaar van afwezigheid zijn ze weer terug op de lijst,
evenals Moeraswolfsklauw en Gewone veenbies die in 2006 voor het eerst een Groene Stip wisten
te verwerven (tabel 2).
De 12 Rode-lijstsoorten die dit jaar een Groene Stip hebben verworven, hebben in hoge mate
geprofiteerd van herstelmaatregelen in het kader van de regeling EGM. Daarnaast is er een hele
groep van soorten die in mindere mate heeft geprofiteerd van zulke herstelmaatregelen, maar
waar dankzij de regeling EGM de eerdere trend van achteruitgang is gestopt en is omgebogen in
een van lichte vooruitgang.

Soort

2004

2005

2006

2007

Kleine zonnedauw

x

x

x

x

Bruine snavelbies

x

x

x

x

x

x

x

Moerashertshooi

2006
x

Witte snavelbies

x

Moeraswolfsklauw

x

x

Gewone veenbies

x

x

x

x

Vlottende bles
Stekelbrem

x

x

x

Wilde gagel

x

Wateraardbei

x

Draadzegge

x

Ronde zonnedauw

x

Tabel 2: Rode-lijstsoorten die volgens de beleidsmonitoring van de afgelopen jaren een Groene Stip verdienden.
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Analyse vegetatieontwikkeling
Op basis van de vegetatieontwikkelingen worden bolletjes toebedeeld per locatie, die aangeven of
de vegetatieontwikkeling de gewenste kant op gaat en zo ja, in welke mate (zie hoofdstuk 2).
Voor alle locaties is de vegetatieontwikkeling beoordeeld. Vervolgens werd het aantal locaties
tegen het aantal bolletjes uitgezet (figuur 3).

Analyse vegetatieontwikkeling
30
28
26
24
22
, 20
IS

•
0

16

- 14
c 12

<

10

0
•0

al

02

03

•4

Aantal bolletjes

geen herstel; 1
Figuur 3: Beoordeling van de locaties op grond van de "bolletjesmethode'. 0
slecht herstel:
2 = matig herstel; 3
goed herstel; 4
volledig en duurzaam herstel. Voor verdere toelichting zie tekst.
S

Er waren géén locaties die geen (geen herstel) of slechts één bolletje (slecht herstel) toebedeeld
kregen ofwel in alle locaties hebben de maatregelen een effect gehad (geen bolletje) en hebben
de maatregelen meer effect gehad dan alleen een afname van ongewenste plantensoorten en/of
plantengemeenschappen (1 bolletje).
Twee bolletjes (matig herstel) konden worden toegekend aan 16 terreinen. Dan hebben de
maatregelen geleid tot afname van ongewenste plantensoorten/plantengemeenschappen én
vestiging en/of uitbreiding van karakteristieke plantensoorten/plantengemeenschappen van het
oorspronkelijke systeem. Er hebben zich echter (nog) geen Rode-lijstsoorten gevestigd. De
oorzaken daarvan hangen samen met:
een te kort tijdsbestek na uitvoering van de maatregel. De Rode-lijstsoorten hebben zich
nog niet kunnen vestigen:
afwezigheid van zaadbronnen in de bodem of van nog vitale populaties in de nabijheid.
De Rode-lijstsoorten kunnen zich niet (op eigen kracht) vestigen;
fouten in de uitvoering van de maatregelen, meestal het onvoldoende diep plaggen;
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4. te ongunstige milieucondities. In droge milieus gaat het dan vooral om een te hoge
atmosferische stikstofdepositie en in natte milieus om een te sterke verdroging.
Maar liefst 27 locaties kregen drie bolletjes. Volgens de definitie hebben de maatregelen dan
geleid tot afname van ongewenste plantensoorten/plantengemeenschappen én vestiging en/of
uitbreiding van karakteristieke soorten/plantengemeenschappen van het oorspronkelijke systeem
én vestiging en/of uitbreiding van Rode-lijstsoorten van het oorspronkelijke systeem. Vrij
vertaald geeft deze waardering aan dat de vegetatie zich in de goede richting ontwikkelt of heeft
ontwikkeld, maar dat van volledig en duurzaam herstel (nog) geen sprake is. Wanneer dat laatste
wel het geval is, en deze waardering kon aan slechts drie locaties worden gegeven, dan worden
vier bolletjes toegekend. Deze hoogste waardering viel ten deel aan het Nieuw Ven op de Groote
heide (Bosgroep Zuid Nederland), het Mosterdveen (Bosgroep Midden Nederland) en het Bornse
Veld op landgoed Twickel (Bosgroep Noord-Oost Nederland). Dat betekent dat de abiotische
condities in deze terreinen in orde zijn en dat de vegetatie in stand blijft bij blijvende uitvoering
van het reguliere beheer voor dat terreintype.
Op basis van de door ons toegepaste bolletjesmethode kan al met al worden geconcludeerd dat
de uitgevoerde effectgerichte maatregelen in alle terreinen hebben gezorgd voor een matig tot
goed herstel en in sommige gevallen zelfs hebben geleid tot duurzaam herstel,
Hieronder wordt per terreintype ingegaan op de resultaten.

Veenmosrietlanden
Er werd slechts één terrein met veenmosrietlanden bezocht. Het betreft de Amstelveense poel.
Hier is in het najaar van 2004 door Bosgroep Midden Nederland de hydrologische situatie
verbeterd door herstel van het oorspronkelijke waterlopenstelsel om zo de indringing van
basenrijk oppervlaktewater in het veenmosrietland te bevorderen. Tevens werd via plaggen de
sterk verzuurde toplaag verwijderd. Er werd geplagd tot verschillende diepten. Dit heeft
geresulteerd in een gevarieerde soortensamenstelling met een overgang van veenmosrietland in
de centraal gelegen zone naar rietlanden in de randzone. Binnen vijf jaar zijn verschillende
verzuringsindicatoren teruggekeerd, vooral op de hogere delen. Op basis van de
vegetatieontwikkeling van de afgelopen jaren is het dan ook de verwachting dat de ontwikkeling
naar veenmosrietland geleidelijk en dan vooral op de dieper geplagde delen zal plaatsvinden.

Stuifzanden
Ook van het terreintype stuifzanden werd slechts één terrein bezocht, namelijk Molenzicht. In
maart 2003 is hier door Bosgroep Zuid-Nederland een droge heide met stuifzand geplagd om de
vergrassing tegen te gaan. Dit heeft helaas niet tot sterke verschraling geleid, vermoedelijk door
de zeer hoge stikstofconcentraties in de lucht. In de afgelopen jaren is de soortenrijkdom van het
terrein wel toegenomen, maar het is een soortenarme droge heide gebleven, met één Rodelijstsoort van stuifzand, namelijk Ezelspootje.

Jeneverbesstruwelen
De Overloonse duinen is het enige jeneverbesstruweel dat tijdens de beleidsmonitoring van 2008
werd onderzocht. Hier is ruim 8,5 hectare jeneverbesstruweel vrijgezet en zijn grote delen
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vergrassen met Pijpenstrootje. Die vergrassing wordt snel zichtbaar in de terreinen. Dit speelt
vooral in terreinen waar vijf of tien jaar geleden maatregelen zijn uitgevoerd. Op grond van de
waarnemingen in de eerste jaren met beleidsmonitoring (2004 / 2005) is daarom besloten in
verdroogde terreinen plaggen altijd te combineren met antiverdrogingsmaatregelen om zo de
effectiviteit en duurzaamheid van de effectgerichte maatregelen te vergroten. Is hydrologisch
herstel niet mogelijk vanwege de belangen van andere vormen van landgebruik, dan wordt in
principe niet geplagd. Desondanks zijn er nadien toch verdroogde terreinen geplagd omdat het in
het veld lastig kan zijn een onderscheid te maken in vergrassing vanwege verdroging of vanwege
atmosferische stikstofdepositie.

RL-soorten in terreinen natte heiden
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Figuur 5: Rode-lijstsoorten en aantal locaties met natte heiden waar deze soorten zijn aangetroffen.
Net als in voorgaande jaren is Kleine zonnedauw de soort van natte heiden die het meest heeft
geprofiteerd van de effectgerichte maatregelen. In maar liefst 24 van de 28 terreinen is de soort
in 2009 aangetroffen. Dit is een percentage van 86%. Het verschil met nummer twee" Bruine
snavelbies is groot; deze komt in 13 van de 28 locaties voor. Toch is dat nog bijna de helft (46%)!
Ook Witte snavelbies, Wilde gagel, Moeraswolfsklauw en Gewone veenbies zijn soorten die in
hoge mate profiteren. Zij voldoen aan de criteria voor een Groene Stip, net als op de landelijke
Tweede Rode Lijst met Groene Stip (Jansen et al., 2010), waar Gewone veenbies echter "slechts"
een Oranje Stip verwierf.
Het terrein met het hoogste aantal Rode-lijstsoorten van natte heide is Schultenwolde. Hier zijn
liefst 9 Rode-lijstsoorten aangetroffen. Bijzonder is dat er zich hier nog meer Rode-lijstsoorten
hebben gevestigd of uitgebreid: één van droge heiden en droge schraallanden, één van vochtige
en natte schraallanden en zeven van vennen en hoogveentjes. In totaal komen in dit terrein dus
18 Rode-lijstsoorten voor. Daarnaast zijn terreinen als de Kroonvennen en de Groote heide
(Veeven) vermeldenswaardig. Hier zijn zes natte-heidesoorten van de Rode Lijst aangetroffen.
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Verder valt op hoeveel natte-heidelocaties drie of meer Rode-lijstsoorten huisvesten. Het gaat om
50 % van de locaties. Er zijn slechts enkele terreinen (5 van de 28) met "maar' één Rode-lijstsoort.
Dit zijn Lebbebruggedijk, Grote startbaan, Twickel-Boddenbroek, Welmansveld en het Westerse
veld van Rolde (heide). Dit beeld behoeft nuancering. Grote startbaan en Boddenbroek hebben
zich wel degelijk goed ontwikkeld, maar de soorten van de natte heiden vormen daar een inslag
in de respectievelijk droge heiden en droge schraallanden én vennen en hoogveentjes. De slechts
matige vegetatieontwikkeling in de terreinen Lebbebruggedijk, Welmansveld en Westerse veld van
Rolde (heide) is daarentegen een gevolg van verdroging.

Foto: Beenbreek is een Rode-lijstsoort van natte heiden, die in 4 van de 28 bezochte locaties van dit type werd
aangetroffen zoals hier in het Mosterdveen.

Vochtige en natte schraallanden
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn in de Beleidsmonitoring 2008 relatief veel locaties van
vochtige en natte schraallanden bezocht. In de Beleidsmonitoring 2004, 2005, 2006 en 2007
waren dit er achtereenvolgens nul, één, vijf en één. Dit jaar waren het er negen. De Bosgroepen
beginnen meer ervaring op te doen met het uitvoeren van herstelmaatregelen in deze terreinen.
Het uitblijven van een succesvol antiverdrogingsbeleid (TOP-gebieden) van de overheid
belemmert overigens het herstel van terreinen met dit type. Voor vochtige schraallanden in het
bijzonder geldt, dat verdere terugdringing van de atmosferische stikstofdepositie noodzakelijk is
(Jansen, 2010). De toename in het aantal locaties is gepaard gegaan met een forse toename in
aantallen aangetroffen Rode-lijstsoorten.
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RL-soorten in terreinen vochtige en natte schraallanden
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Figuur 6: Rode-lijstsoorten en aantal locaties met vochtige en natte schraallanden waar deze soorten zijn
aangetroffen.
In de negen locaties zijn in totaal 24 soorten van de Rode Lijst aangetroffen. Het betreft 21
hogere planten en drie mossen (Sparrig veenmos, Glanzend veenmos en Zwartsteelsterrenmos).
De meest voorkomende Rode-lijstsoort van vochtige en natte schraallanden is Heidekartelblad.
Deze komt in drie van de negen locaties voor, te weten Urkhovense zeggen, Gasselte en
Varsenerveld. Moeraskartelblad, Draadrus en Draadzegge komen in twee locaties voor. Alle
overige soorten beperken zich slechts tot één locatie. Heidekartelblad, Draadrus en Draadzegge
kregen een Groene Stip in de nationale tweede Rode Lijst met Groene Stip (Jansen et al., 2010).
Hoewel deze soorten in ons geval niet aan de criteria voldoen, vanwege de eis van voorkomen in
minimaal vijf locaties, zijn onze waarnemingen in overeenstemming met de landelijke.
Het hoge aantal Rode-lijstsoorten vraagt om enige toelichting. Maar liefst 16 van de 24 soorten
zijn gevonden in de Urkhovense zeggen (gemeente Eindhoven, Bosgroep Zuid Nederland). Van
deze 16 zijn er nog eens 13 die dit jaar alléén in de Urkhovense zeggen zijn aangetroffen. In
totaal zijn hier, twee jaar na uitvoering, 20 Rode-lijstsoorten aangetroffen. De andere soorten
behoren tot de natte heiden en de vennen en hoogveentjes. Het voorkomen van zô veel Rodelijstsoorten geeft aan dat het een uitermate waardevol terrein betreft. De vestiging van vier
nieuwe Rode-lijstsoorten twee jaar na uitvoering van de effectgerichte maatregelen (plaggen en
hydrologisch herstel) benadrukt hoe groot de ecologische potenties van dit terrein zijn. Veel van
de al aanwezige Rode-lijstsoorten gingen voor uitvoering van de herstelmaatregelen achteruit als
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Foto: Ronde zonnedauw is een Rode-lijstsoorten met een Groene Stip
die in meerdere terreintypen voorkomt.

gevolg van verdroging en de daardoor toegenomen in vloed van zuur regenwater (verzuring). De
uitvoering van de herstelmaatregelen heeft geleid tot een ommekeer in deze processen, zoals
fraai zichtbaar is aan grote oppervlakten met ijzerbacteriefilms en roestverschijnselen die het
uittreden van ijzer- en basenrijk grondwater aan maaiveld indiceren. Vanwege de korte
doorlooptijd na de uitvoering, is een verandering van de vegetatiesamenstelling nog maar
beperkt zichtbaar. Eerst zal de toegenomen invloed van kwel van basenrijk grondwater in
maaiveld moeten zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de basenverzadiging (hoger dan
60%) van de toplaag van de bodem. Pas dan zal de vegetatie naar verwachting zichtbaar
veranderen.

Vennen en hoogveentjes
In totaal zijn 16 locaties van vennen en hoogveentjes bezocht in de monitoring 2008. Hiervan
liggen er drie in Midden Nederland, zes in Noord-Oost Nederland en zeven in Zuid Nederland.
Slechts in één van de 16 terreinen werden geen Rode-lijstsoort aangetroffen. Dit was bij de
Waterster (Bosgroep Midden Nederland).
In totaal zijn 24 Rode-lijstsoorten van vennen en hoogveentjes aangetroffen. Dit is aanzienlijk
meer dan in de afgelopen jaren, hoewel het aantal terreinen dat is bezocht slechts iets hoger is.
Zo werden in 2004 en 2005 respectievelijk 24 en 8 terreinen met vennen en hoogveentjes
bezocht, wat in beide jaren 16 Rode-lijstsoorten opleverde. In 2006 werd 12 terreinen bezocht,
waarbij 14 Rode-lijstsoorten werden aangetroffen en in 2007 zeven terreinen met acht Rodelijstsoorten. Opvallend is dat in 2008 een deel van deze soorten slechts in één terrein werd
gevonden, namelijk het Mosterdveen.
Van de 24 aangetroffen Rode-lijstsoorten kwam Moerashertshooi het meest voor: in ruim
tweederde van de terreinen (11 van de 16). Op een gedeelde tweede plaats staan Vlottende bies
en Wateraardbei, die in vijf terreinen werden waargenomen. Deze drie soorten komen, net als in
de landelijke, tweede Rode Lijst met Groene Stip (Jansen et al., 2010) in aanmerking voor een
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RL-soorten in terreinen van vennen en hoogveentjes
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Figuur 7: Rode-lijstsoorten en aantal locaties met vennen en hoogveentjes waar deze soorten zijn aangetroffen.

Groene Stip. De uitgevoerde effectgerichte maatregelen hebben een duidelijk positief effect op
deze soorten van vennen en hoogveentjes.
In tien van de bezochte locaties komen twee of minder Rode-lijstsoorten voor. Terreinen waar
méér soorten voorkomen zijn Plas van Gent (3), Twickel - Boddenbroek (4), Rozenven oostoever
(4), Rozenven open water (4) en Schultenwolde (7). Het terrein met het hoogste aantal Rodelijstsoorten van dit terreintype is Mosterdveen (Bosgroep Midden Nederland) met 15 soorten. Hier
zijn in totaal maar liefst 17 Rode-lijstsoorten gevonden. Hiermee behoort het tot één van de best
ontwikkelde hoogveenvennen van Nederland. De aBN-maatregelen (oevers vrijzetten en plaggen)
hebben hier geleid tot een spectaculair herstel en verdere ontwikkeling van het hoogveenven. Er
zijn bovendien fraaie overgangen ontstaan naar een natte (veenmosrijke) heide.
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