Lup1flrr

"r...

EGM
Beleidsmonitoring 2006

1'

1'
-

osgroepen

-

M& 2(

41

Rapportage beleidsmonitorîng 2006
Resultaten van herstelmaatregelen voor droge heiden, vochtige en natte schraallanden,
droge duingraslanden, natte heiden, veenrnosriet/anden, vennen en hoogveentjes en
laag veenplassen.

nL

c-

:<
0

03 0

Al

rD

.

r..J
o
co co

C

(11

co r.

=

Cc Or
>( '
eD

00

>0

0
•

Z 0

(D
0- CL
o (D
4.1
Co

_(Ôo
eD

0
Al

—'

o -

F•.J

0
- < 0

3

Al

(3

eD

rn

l0

Q

(D

•A)

c

—1
—

eD

(D
CT
(D
—'

rD

Al

1= •

0

'
eD
(D

CD
5.
L0

Al
0
m

(D
(0
0
(dI

3

• —I

0

(D
1

0

•0
••1

0

.N)

(0
(D

Al

r'j
0
0

o

CD
—

o.
CD

CD

o.

CD

0
ersbroek

EGM Be/eidsmonitoring 2006

Inhoudsopgave
Samenvatting .............................................................................................................................3

Hoofdstuk1: Inleiding ............................................................................................. . .................. 6
Waarom beleidsmonitoring? ............................................. . ........................................................ 6
Typemaatregelen .....................................................................................................................6
Leeswijzer................................................................................................................................. 6
Hoofdstuk2: Methode................................................................................................................7
Vegetatieen flora .....................................................................................................................7
Fauna.....................................................................................................................................13
Hoofdstuk3: Resultaten...........................................................................................................16
MiddenNederland ..................................................................................................................16
Feithenhof........................................................................................................................... 1 6
Appel..................................................................................................................................17
Gerven1 Noord ...................................................................................................................19
Gerven1 Zuid 1 ...................................................................................................................21
Heilnoord ...........................................................................................................................22
AmstelveensePoel...............................................................................................................24
Amsterdamse Waterleidingduinen .......................................................................................27
TerraNova ..........................................................................................................................31
Loenderveensche Plas Oost .................................................................................................33
LandgoedTerra Nova ..........................................................................................................36
Zweefvliegterrein Maldens Vlak ...........................................................................................39
Noord-Oost Nederland ...........................................................................................................41
Landgoedjunne..................................................................................................................41
LandgoedMeuleman ...........................................................................................................43
Lippenhuizen.......................................................................................................................44
Het Hoorns Veentje: landgoed Ooster- en Westerzand ........................................................46
Twickel - Bokdammerveld ...................................................................................................47
Twickel - Schijvenveld .........................................................................................................48
Varsenerveld.......................................................................................................................51
Wechelerveld.......................................................................................................................52
Zwartewater .......................................................................................................................53
Zuid-Nederland ......................................................................................................................56
Heijkersbroek / Weerensbroek ............................................................................................56
Kroonvensche heide ............................................................................................................58
LandgoedLuchtenburg........................................................................................................59
Lieropscheheide .................................................................................................................61
Molenheide.........................................................................................................................63
Paardekop...........................................................................................................................64
Rauwven.. ............................................................................................................................ 66
Schapengracht.....................................................................................................................67
Wellenseind.........................................................................................................................69
Faunamonitoring....................................................................................................................72
Lippenhuisterheide..............................................................................................................72
Deelenscheveld ..................................................................................................................74

Unie van Bosgroepen

1

EGM Beleidsmonitoring 2006

Beekzicht/ Ekeby................................................................................................................77
Grooteheide .......................................................................................................................81
Hoofdstuk 4: Conclusies en discussie ....................................................................................... 83
RodeLijst met Groene Stip ..................................................................................................83
Drogeduingraslanden .........................................................................................................85
Droge heiden en droge schraalgraslanden ............................................................. . ............. 85
Natteheiden........................................................................................................................87
Vennenen hoogveentjes .....................................................................................................88
Vochtige en natte schraalgraslanden ...................................................................................90
Laagveenplassen.................................................................................................................91
Veenmosrietlanden..............................................................................................................91
Fauna..................................................................................................................................92
Geraadpleegdeliteratuur ............ . ............................................................................................. 94
Bijlagen ................................................................................................................................... 95

Bijlage 1:
Bijlage 2 :

Unie van Bosgroepen

lnventarisatieformulier...................................................................................95
Veldformulier ................... . ............................................................................. 95

2

EGM Be/eidsmon/toring 2006

Samenvatting
De Beleidsmonitoring 2006 van de Bosgroepen heeft opnieuw aangetoond dat herstelmaatregelen
via de subsidieregeling EGM (Regeling EffectGerichte Maatregelen) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en
het herstel van levensgemeenschappen met hun bedreigde plantensoorten. In 27 van de 29
terreinen werden in totaal 34 Rode-lijstsoorten gevonden. Deze zeldzame en in hun voortbestaan
bedreigde plantensoorten namen in aantal toe, keerden terug of verschenen na
herstelmaatregelen. 7 van zulke soorten profiteren zo veelvuldig van de maatregelen dat ze op
termijn uit de gevarenzone kunnen geraken; deze soorten krijgen een zogenaamde groene stip'.
De herstelmaatregelen bij de Bosgroepen bestaan vooral uit de afvoer van organisch materiaal om
zo het teveel aan zure- en meststoffen te verwijderen. In natte terreinen worden deze, waar
mogelijk, steeds vaker gecombineerd met maatregelen voor verbetering van de
waterhuishouding. Verdroging blijft echter een wezenlijk knelpunt, want dit is lang niet altijd
binnen de eigen terreinen op te lossen. Punten van aandacht voor vervolmaking van de
effectiviteit van de herstelmaatregelen zijn de diepte van plaggen en het vervolgbeheer van droge
en natte heiden.
In terreinen van de Bosgroepen worden al vele jaren herstelmaatregelen uitgevoerd in het kader
van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) via de subsidieregeling EGM (Regeling EffectGerichte
Maatregelen) van het Ministerie van LNV. In opdracht van het Ministerie vindt de zogenaamde
beleidsmonitoring plaats om de effectiviteit van de uitgevoerde effectgerichte maatregelen
inzichtelijk te maken. De vraag hierbij is in hoeverre de uitgevoerde maatregelen bijdragen aan
behoud en herstel van de biodiversiteit.
De door de Bosgroepen uitgevoerde maatregelen in natuurterreinen hebben, zoals gezegd, vooral
betrekking op het afvoeren van organisch materiaal via plaggen en baggeren in droge en natte
heiden, zwakgebufferde vennen en hoogveentjes. Tevens zijn deze maatregelen meerdere keren
uitgevoerd in vochtige schraallanden, droge duingraslanden, laagveenmoerassen en stuifzanden.
In vele gevallen worden deze maatregelen gecombineerd met herstel of verbetering van de
waterhuishouding en soms met het geschikt maken van een terrein voor begrazing.
De 29 terreinen die in de zomer van 2007 verspreid over Nederland zijn gemonitord, behoren tot
de terreintypen droge duingraslanden, droge heiden en droge schraalgraslanden, natte heiden,
vennen en hoogveentjes, vochtige en natte schraallanden, laagveenplassen en
veenmosrietlanden. Van deze terreinen lagen er 9 in Noord-Oost Nederland, 11 in Midden
Nederland en 9 in Zuid Nederland.
Binnen de 29 terreinen zijn in totaal 32 soorten hogere planten en 2 veenmossen van de Rode
Lijst gevonden. Slechts in 2 terreinen werden géén Rode-lijstsoorten aangetroffen. Het grootste
aantal (1 4 soorten in 12 terreinen) is aangetroffen in het terreintype vennen en hoogveentjes.
De herstelmaatregelen zijn voor 7 Rode-lijstsoorten van natte heiden en vennen en hoogveentjes
zo gunstig dat ze een "groene stip" krijgen, d.w.z. deze soorten komen na het nemen van
herstelmaatregelen in ten minste vijf terreinen binnen een terreintype voor en vertonen in meer
dan 60% van het aantal onderzochte locaties binnen een terreintype een positieve trend. Het gaat
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om Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Kleine zonnedauw, Gewone veenbies, Moeraswolfsklauw,
Vlottende bies en Moerashertshooi. Rode-lijstsoorten die niet voldoen aan dit criterium, maar in
alle locaties waar ze voorkomen positief reageerden op de uitgevoerde maatregelen zijn door
Bekker & Lammerts (2000) opgenomen in de zogenaamde tipparade. Het gaat om de volgende 11
soorten van droge heiden, natte heiden en vennen en veentjes: Klein blaasjeskruid, Ronde
zonnedauw, Klein warkruid, Klokjesgentiaan, Kussentjesveenmos, Wilde gagel, Beenbreek,
Kruipbrem, Kruipende moerasweegbree, Stekelbrem en Wateraardbei.
Op 2 locaties binnen de Amsterdamse Waterleidingduinen, het Infiltratievlak en het
Rozenwaterveld, is het herstel van droge duingraslanden gemonitord. De toentertijd vermeste en
verruigde duingraslanden werden op beide locaties vijf jaar geleden geplagd, op eerstgenoemde
locatie dieper dan op de tweede. Het plaggen heeft geresulteerd in de terugkeer van 2 Rodelijstsoorten. De vegetatie sluit zich in het Rozenwaterveld zeer snel, wat samenhangt met het
ondieper plaggen. Dit is ongunstig voor de vegetatieontwikkeling op de langere termijn. Het
bepalen van de juiste plagdiepte is echter niet eenvoudig. Zowel ecologisch als financieel kunnen
er redenen zijn om dieper of ondieper te plaggen.
In totaal zijn 6 terreinen van droge heiden en droge schraalgraslanden bezocht. Deze gebieden
zijn alle geplagd, wat heeft geleid tot de terugkeer van 5 Rode-lijstsoorten. Klein warkruid,
Stekelbrem en Kruipbrem zijn de soorten die het vaakst hebben geprofiteerd van de maatregelen.
Verder lijkt Jeneverbes de wind in de rug te hebben: de laatste drie jaar zijn in diverse terreinen
jonge Jeneverbessen aangetroffen. Na decennia zonder kieming lijkt deze soort zich nu weer te
verjongen uit zaad. Vermoedelijk speelt de verminderde atmosferische depositie daarbij een rol,
waarbij kieming wordt gestimuleerd door plaggen en andere vormen van bodemroering. Ook
Klein warkruid wordt steeds vaker aangetroffen. Dit wordt veroorzaakt door de terugkeer van
jonge Struikhei in geplagde terreinen waarop deze soort parasiteert. Vervolgbeheer, in het
bijzonder het tegengaan van boomopslag, is in droge heiden en droge schraalgraslanden een
punt van aandacht voor het vasthouden van behaalde positieve resultaten.
Maar liefst 20 natte heideterreinen zijn onderzocht, wat resulteerde in 11 Rode-lijstsoorten,
waaronder twee veenmossen. 5 soorten hiervan verdienen een "groene stip' en diverse andere
een "tipparadenotering'. Over het algemeen zijn de ontwikkelingen van natte heide na plaggen
zeer goed. Toch is op enkele plaatsen verdere verbetering of optimalisatie mogelijk door het
nemen van anti-verdrogingsmaatregelen om de positieve resultaten ook te borgen voor de lange
termijn. In enkele gevallen is te ondiep geplagd, waardoor snelle hervergrassing optreedt. De
juiste diepte van plaggen zal binnen de Bosgroepen komend jaar extra aandacht krijgen. De leden
van de Bosgroepen hebben veel, veelal kleinere natte heiden in eigendom. De randeffecten van
bos, vermesting en verdroging zijn hier groter in vergelijking tot grote heideterreinen. Het
vervolgbeheer van deze kleine, maar zeer waardevolle terreinen, verdient extra inzet.
In 12 terreinen met vennen en hoogveentjes zijn 14 Rode-lijstsoorten aangetroffen. In dit
terreintype zijn de perspectieven voor herstel bijzonder groot. Net als in de beleidsmonitoring
2004 en 2005 zijn hier de meeste Rode-lijstsoorten gevonden na uitvoering van
herstelmaatregelen. Bovendien kregen 3 Rode-lijstsoorten (Vlottende bies, Moerashertshooi en
Klein blaasjeskruid) een groene stip". Daarnaast werden enkele zeer bedreigde soorten
gevonden, waaronder de Europees beschermde Drijvende waterweegbree.
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5 geplagde terreinen van vochtige en natte schraallanden zijn geïnventariseerd. Dit leverde 6
Rode-lijstsoorten op. De levensduur van zaad van soorten van deze schraallanden is vaak
beperkt, waardoor het herstel beperkt is of het lang duurt alvorens Rode-lijstsoorten het gebied
herkoloniseren.
In 2 gebieden met laagveenplassen zijn in EGM-kader biomanipulatiemaatregelen (wegvangen
bodemwoelende vis) genomen en in één daarvan werd, in samenwerking met het
deskundigenteam Laagvenen, een experiment met herstel van legakkers uitgevoerd.
Biomanipulatie leidt de eerste paar jaar tot heldere meren met heel veel ondergedoken
waterplanten. Wat later worden de resultaten minder. In slechts 1 terrein zijn 2 Rode-lijstsoorten
aangetroffen. Een verklaring voor het uitblijven van Rode-lijstsoorten is dat de bodemwoelende
vissoorten sneller lijken terug te keren dan dat helder water verzorgende systeemeigenschappen
zich kunnen herstellen. Herstel van dit terreintype heeft dan ook veel tijd nodig.
Hetzelfde geldt voor veenmosrietlanden die eveneens kenmerkend zijn voor het laagveengebied.
Dit rietland vormt een laat stadium in de successie van open laagveenwater naar moerasheide.
Plaggen om de verzuurde en vermeste toplaag af te voeren, zoals in de Amstelveense Poel waar
een Rode-lijstsoort werd gevonden, zet de successie ver terug, waardoor herstel veel tijd vraagt.
Voor het eerst is in het kader van de beleidsmonitoring in 4 terreinen kwetsbare fauna in beeld
gebracht. Dit om effecten van maatregelen te monitoren, maar evenzeer om te voorkomen dat de
fauna (ernstige) schade ondervindt van uitvoering van herstelmaatregelen. Het eerste jaar stond
in het teken van het opdoen van ervaring. Er zijn dan ook diverse verbeterpunten geformuleerd.
Bij de monitoring van fauna dient beter te worden ingespeeld op het seizoen en de
weersomstandigheden. Daarnaast is de intensiteit van de terreinbezoeken zéér bepalend voor het
resultaat. Veel diersoorten reageren betrekkelijk traag op maatregelen. Daarom is monitoring op
langere termijn (5 tot 10 jaar) noodzakelijk.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
Waarom beleidsmonitoring?
In de terreinen van de leden van de Bosgroepen worden al ruim 10 jaar met subsidie van het
Ministerie van LNV EffectGerichte Maatregelen (EGM) in het kader van de OBN (Overlevingsplan
Bos en Natuur, sinds september 2006 Ontwikkeling

+

Beheer Natuurkwaliteit geheten)

uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in welke mate de effectgerichte maatregelen, 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 OBN 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 EGM via het
vastleggen van nulsituaties, d.w.z. 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 EGMbudget aan te wenden om beleidsmonitoring uit te voeren. De wijze waarop deze monitoring
plaatsvindt, kan naar eigen inzicht worden ingevuld door de terreinbeheerders. In 2007 is de
monitoring van vegetatie aangevuld met monitoring van fauna.

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

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de beleidsmonitoring 2006 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 2007 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

6

EGM Be/eidsmonitoring 2006

Hoofdstuk 2: Methode
Vegetatie en flora
Vastleggen nulsituatie
In het kader van de beleidsmonitoring wordt vôér uitvoering van de maatregelen de zogenaamde
nulsituatie of uitgangssituatie vastgelegd, d.w.z. welke plantensoorten komen voor in het gebied
waar de beoogde maatregelen worden uitgevoerd en in welke mate. De afgelopen jaren gebeurde
dat voor een deel van de terreinen, maar met ingang van de Beleidsmonitoring 2006 is dat voor
(vrijwel) alle terreinen gebeurd, waar in het kader van de EGM 2008 maatregelen worden
uitgevoerd. Verder is een aantal terreinen geselecteerd waar in het kader van de EGM 2006
maatregelen worden uitgevoerd. De bevindingen van de nulsituaties 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 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, 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, zou het aantal te monitoren
terreinen exponentieel toenemen, 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 tweejaar 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 van welke
terreinen, waar in het verleden maatregelen zijn genomen, de uitgangssituatie voldoende bekend
is. Hiertoe zijn de volgende stappen ondernomen:
• De projectenlijsten 1995 en 1996 worden buiten beschouwing gelaten. Documentatie was, in
deze eerste 2 jaren dat de Unie van Bosgroepen EGM maatregelen uitvoerde, te summier:
• Bij het samenstellen van het historisch overzicht wordt voor de aanvraagjaren 1997 en 1998
bezien van welke terreinen de uitgangssituatie voldoende bekend is:
• 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.
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• In de aanvraag 2007 en 2008 worden terreinen geselecteerd waarvan de uitgangssituatie kan
worden gemeten of bekend is.
• In elk van de in stap 2, 3 en 4 te selecteren maatregelen dient het jaar van uitvoering van de
maatregel te worden bepaald. Dit bepaalt immers het moment van de herhalingsopname.
In de geselecteerde terreinen is bovendien een zo groot mogelijk aandeel natuurdoeltypen
aanwezig is.
• Uit de jaren 1997 en 2001 worden in totaal 4 terreinen geselecteerd waarvan de
uitgangssituatie voldoende bekend is. In deze 4 terreinen wordt een herhalingsmeting
gedaan. De meting één of twee jaar na uitvoering van de maatregel is indertijd niet
uitgevoerd. Door vergelijking van de uitgangssituatie en de herhalingsmeting wordt een
uitspraak gedaan over het resultaat van de maatregel;
• Uit de jaren 2002, 2003 en 2004 worden respectievelijk 9, 1 en 3 terreinen geselecteerd waar
de uitgangssituatie voldoende bekend is. De geselecteerde terreinen worden bezocht om te
bezien of de huidige situatie relevante informatie geeft. In deze geselecteerde terreinen zijn
dus in de beleidsmonitoring 2006 de herhalingsmetingen uitgevoerd.
• Uit de jaren 2005 en 2006 zijn respectievelijk 10 en 2 terreinen geselecteerd waarvan de
uitgangssituatie voldoende bekend is. In deze terreinen vindt de opname kort na de
uitvoering plaats. Over 3 jaar worden hier herhalingsmetingen uitgevoerd.
De projecten uit de aanvraag 2007 die in 2008 worden uitgevoerd, dienen te worden
meegenomen bij de selectie van terreinen voor de meting van de uitgangssituatie 2008.
Werkwijze in het veld
In het kader van de Beleidsmonitoring 2006 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 standpiaatscondities, 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 mate van voorkomen van de diverse plantensoorten werd in het veld vastgelegd in een
aantallenschaal:
1:

1-5 exemplaren,

2:

6-50 exemplaren,

3:

51-500 exemplaren,

4:

501 -5000 exemplaren,

5:

> 5000 exemplaren.
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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),

f:

frequent (vrij talrijk),

1f:

local frequent (plaatselijk vrij talrijk),

0:

occasional (hier en daar, verspreid aanwezig),

r:

rare (schaars, zeldzaam),

S:

sporadic (zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig).

De aangetroffen soorten zijn, met de mate van voorkomen, ingevuld op het
inventarisatieformulier (zie bijlage 1). 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 (zie bijlage 2). Op dit formulier wordt op basis van de verzamelde vegetatiedata tevens
een aantal conclusies getrokken:
• wat zeggen de aanwezige vvv-indicatoren en de mate waarin zij voorkomen;
• wat zeggen de kwaliteitsindicatoren over de toestand van het milieu op de locatie;
• hoeveel doelsoorten zijn aangetroffen;
• welke plantengemeenschap(pen) is (zijn) ontwikkeld.
In tegenstelling tot de 'klassieke' vegetatieopnamen volgens de plantensociologie van de FransZwitserse school is tijdens de beleidsmonitoring gewerkt met:
veel grotere proefvlakken; op geplagde locaties vaak de gehele locatie om op deze wijze te
voorkomen dat belangwekkende kwaliteitsindicatoren of doelsoorten zouden worden gemist.
De 'klassieke' vegetatieopnamen hebben over het algemeen een veel kleiner oppervlak. Ze
zijn bedoeld om als representatieve (selecte) steekproef te onderbouwen welke
plantengemeenschap aanwezig is. Dit is echter niet het doel van de beleidsmonïtoring;
• 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 zones.
Het veldwerk is uitgevoerd door André lansen, Marcel Horsthuis, Ger Boedeltje en Johannes
Tonckens. In Midden-Nederland werden zij vergezeld door Leidje Verkerk, in Zuid-Nederland
door Nienke Langeveld, Rob van der Burg en Denis Frissen en in Noordoost-Nederland door Theo
Keizers.
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Dataverwerking en interpretatie van de data
Alle inventarisatielijsten zijn ingevoerd in het programma TURBOVEG 2.0 (Alterra 1998-2004).
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 tevens 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 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 waarvan veel vegetatiebeschrijvingen
verzameld zijn.
Evaluatie Rode Lijst met groene stip
Bekkers & Lammerts (2000) ontwikkelden in het kader van EGM/OBN de methode "Rode Lijst met
Groene Stip". Doel van deze methode is beschikbare monitoringsresultaten z' samen te vatten
dat gegevens toegankelijk worden voor grote groepen gebruikers om zo een helder beeld te
geven over de effectiviteit van de uitgevoerde effectgerichte maatregelen op zeldzame soorten. In
deze methode worden groene stippen gegeven aan soorten op de Rode Lijst. Dat is ook gebeurd
voor de dit jaar bezochte locaties waar maatregelen zijn uitgevoerd. Daarbij werden de criteria
voor het toekennen van een groene stip overgenomen van de ontwikkelaars van deze aanpak
(Bekker & Lammerts 2000). Zo is de bijdrage aan de biodiversiteit van de effectgerichte
maatregelen uitgevoerd door de Bosgroepen ingekleurd.
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 toebedeeld aan een terreintype. De volgende terreintypen zijn in dit
rapport onderscheiden: droge duinen, droge heiden en droge schraalgraslanden, natte heiden,
vennen en hoogveentjes, vochtige en natte schraalgraslanden, laagveenplassen en
veenmosrietlanden.
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Per terreintype is geturfd op hoeveel locaties een Rode-lijstsoort is gevonden. Voor elk
terreintype wordt zo bekend welke Rode-lijstsoorten zijn gevonden en hoe vaak. Op basis hiervan
kan worden vastgesteld welke soorten een groene stip 'verdienen'. Daarbij zijn de criteria van
Bekkers & Lammerts (2000) gevolgd:
de soort vertoont in tenminste 60% van het totaal aantal locaties binnen het betreffende
terreintype een positieve trend en in minder dan 25% een negatieve trend;
de soort moet in tenminste 5 terreinen voorkomen binnen het betreffende ecosysteem.
Het tweede criterium betekent dat geen groene stippen kunnen worden gegeven aan Rodelijstsoorten in droge duingraslanden, laagveenplassen en veenmosrietlanden. Van deze typen zijn
namelijk minder dan 5 terreinen per type onderzocht.
Voorts onderscheidden Bekkers & Lammerts (2000) een tipparade. Hierin worden die Rodelijstsoorten opgenomen die niet voldoen aan de criteria voor een groene stip, maar die binnen het
betreffende terreintype in alle locaties waar ze voorkomen wél positief reageren op een
maatregel(combinatie). Deze soorten krijgen zo een 'eervolle' vermelding, hetgeen betekent dat
ze op termijn een goede kans maken op toekenning van een groene stip.
Beoordeling projecten en resultaten
Om de effecten van de maatregelen goed te kunnen beoordelen en met elkaar te kunnen
vergelijken is de "bolletjesmethode" van Staatsbosbeheer (Nuis 2003) gehanteerd. Deze methode
is als volgt:
X

de maatregelen hebben (nog) geen effect gehad;

•

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

••

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

••• de maatregelen hebben geleid tot afname van ongewenste plantensoorten /
gemeenschappen én vestiging en / of uitbreiding van karakteristieke soorten /
gemeenschappen van het oorspronkelijke systeem én vestiging en / of uitbreiding van
Rode-lijstsoorten van het oorspronkelijke systeem:
•..s 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 in totaal 33 onderzochte terreinen in
Nederland weergegeven (29 terreinen voor de flora/vegetatiemonitoring en 4 terreinen voor de
fau namon i ton ng).
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Rood zijn de terreinen van de flora/vegetatiemonitoring; blauw de terreinen van de faunamonitoring.
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Fauna
Aanleiding
De Bosgroepen willen, naast flora en vegetatie, ook fauna (bepaalde diergroepen of -soorten)
opnemen in hun beleidsmonitoring. Daarmee is begonnen met ingang van het veldseizoen 2007
(EGM beleidsmonitoring 2006). De aanpak is uitgewerkt in een protocol beschreven in Frissen &
Jansen 2007.
Diverse diersoorten worden bedreigd door verdroging, verzuring en vermesting. Maatregelen die
goed kunnen zijn voor flora en vegetatie kunnen echter nadelig zijn voor fauna. Daarenboven is
de laatste jaren via de kennispoot van OBN expertise beschikbaar gekomen over de gevolgen van
vvv-thema's en van uitvoering van herstelmaatregelen op fauna. Daarbij komt het streven om de
terreinen geïntegreerd als ecosysteem te beheren en niet onsamenhangend op onderdelen
daarvan, zoals alleen flora of bepaalde diersoorten. Herstelmaatregelen zijn onderdeel van dat
geïntegreerde beheer. Om tot het beoogde integrale terreinbeheer te komen is het van belang
te weten of de uitgevoerde maatregelen ook effectief zijn voor de fauna.
Herstelmaatregelen zijn vaak ingrijpend, zeker voor diersoorten die locatiegebonden zijn en
nauwelijks uitwijkmogelijkheden hebben. Wanneer niet bekend is dat faunasoorten voorkomen,
kunnen ze zo maar worden vernietigd. Daarnaast zorgen herstelmaatregelen voor verandering
van vegetatiestructuren en soms abiotische omstandigheden. Dit kan gunstig zijn, maar ze
kunnen onbedoelde negatieve neveneffecten hebben voor de fauna. Maatregelen voor de ene
soort hoeven daarom niet gunstig uit te pakken voor een andere. Het is dan ook van belang het
voorkomen van zeldzame, bedreigde en karakteristieke soorten in beeld te brengen in de
terreinen waar herstelwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dat kan door vooraf (de
nulsituatie) te inventariseren. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen aanpassingen bij keuze,
voorbereiding en uitvoering van maatregelen nodig zijn. Na uitvoering van de maatregelen
wordt ten slotte gevolgd of de maatregelen geen schade hebben aangericht. Liever nog hebben
ze geleid tot behoud en herstel van populaties.

Ambitie van de Bosgroepen
De Bosgroepen willen een volwaardige en volledig geëquipeerde terreinbeheerder zijn. Dat
betekent beheer van terreinen van de leden als een volledig ecosysteem: abiotisch en biotisch,
gemeenschappen en gradiënten, planten en dieren. Deze ambitie vraagt dat de Bosgroepen
eveneens weten welke belangwekkende diersoorten in terreinen van hun leden voorkomen. In
EGM-kader betekent deze ambitie, zoals gezegd, monitoren of de maatregelen geen schade
hebben aangericht of (veel liever) hebben geleid tot behoud en herstel van populaties. Dit wordt
gerapporteerd aan de opdrachtgever voor het OBN, het Ministerie van LNV, en wordt gedeeld met
de leden. Beleidsmonitoring is een instrument dat minimaal aan twee kanten snijdt: rapporteren
aan de opdrachtgever en informeren van de leden. Uiteindelijk kan er beter worden beheerd en
maatregelen uitgevoerd worden, omdat meer bekend is over wat voorkomt in de terreinen. Door
de monitoring uitdrukkelijk als evaluatie-instrument te gebruiken, wordt geprobeerd fouten te
voorkomen door te leren van fouten waar ze onverhoopt gemaakt worden.
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Uitgangspunten
Beleidsmonitoring fauna wordt gebruikt om te bepalen of effectgerichte maatregelen effectief zijn
geweest voor behoud en herstel van populaties van belangwekkende diersoorten. Hierbij worden
maatregelen en hun uitvoeringswijze gerelateerd aan de aanwezigheid van diersoorten vooraf en
na het nemen van de maatregelen.
Waar mogelijk voeren de Bosgroepen de beleidsmonitoring fauna zelf uit door inzet van eigen
mensen. Dit is niet altijd mogelijk, omdat niet van alle soortengroepen kennis of ervaring met
inventariseren beschikbaar is. Bosgroepen betrekken daar waar nodig specifieke kennis van
deskundige PGO's. Daarnaast bezitten deze organisaties een schat aan bestaande en historische
langjarige gegevensreeksen.
De afgelopen tien jaar zijn er in het kader van EGM door de Bosgroepen herstelmaatregelen
uitgevoerd in zo'n 400 terreinen (Weersink et. al. 2006). Deze maatregelen zijn door het gehele
land en in de meest uiteenlopende terreintypen uitgevoerd. Het gaat om maatregelen in
stuifzanden, (multifunctionele) bossen, droge en natte heiden, droge duinen en duinvalleien,
laagveenplassen, natte schraallanden, heischrale graslanden, zwakgebufferde wateren (vaak
vennen genoemd) en hoogveentjes. Uit de beleidsmonitoring flora en vegetatie blijkt dat veel
maatregelen zijn uitgevoerd in heiden en zwakgebufferde wateren en veentjes. Naar verwachting
verandert dit niet in de komende jaren. Niet alleen is in ruime mate ervaring opgedaan met
herstelprojecten in dit terreintype, ook bezitten de leden van de Bosgroepen veel terreinen van
deze typen. Bovendien is de effectiviteit van de herstelmaatregelen hoog in deze terreintypen,
vooral in de soortenrijke zwakgebufferde wateren en veentjes. Om deze redenen en om een
realistisch programma op te stellen, is gekozen voor een steekproef van terreinen. Met
beschikbare soortenkennis, menskracht en inzet is een haalbaar programma opgezet. Uiteindelijk
is er voor gekozen te beginnen met faunamonitoring van een aantal soortgroepen in
zwakgebufferde wateren en veentjes.
Methode
Binnen de Handleiding 'Monitoring EGM projecten 2000" (Hendriks et al. 2000) worden
aanbevelingen gedaan over de wijze van monitoring. Beleidsmonitoring is gericht op de
verantwoording van de besteding van het EGM-budget. Maatregelen en middelen worden
vervolgens op basis van monitoring verantwoord en gemotiveerd.
De volgende aanpak is uitgewerkt en doorlopen:
• er is bepaald wat representatieve (veelvoorkomende) terreintypen zijn voor de Bosgroepen;
• binnen deze terreinentypen zijn relevante diergroepen bepaald;
• vervolgens zijn enkele terreinen geselecteerd;
•

inventarisaties vinden zowel voorafgaand als na uitvoering (2, 5 en 10 jaar) plaats.

Voor de verschillende terreintypen en diersoortgroepen is bekend wanneer en hoe moriitoring
dient plaats te vinden en met welke methoden en technieken. Insecten en herpetofauna reageren
op niet heel groot- en heel kleinschalige maatregelen en daarom zijn deze groepen relevant voor
effectgerichte maatregelen. In figuur 1 staat welke soortengroepen per terreintype relevant zijn.
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Figuur 1: Relevante soortgroepen per terreintype.

Er is voor gekozen de beschikbare middelen voor faunamonitoring in te zetten op terreintypen en
maatregelen die bij de Bosgroepen op grote schaal worden uitgevoerd. Vanwege de effectiviteit
van de maatregelen voor vegetatie en flora, wordt bijzondere aandacht besteed aan het
terreintype vennen (zwak gebufferde wateren) en hoogveentjes (zure vennen). Om ervaring op te
doen hebben de Bosgroepen in eerste instantie gekozen voor het monitoren van een beperkt
aantal soortgroepen in een beperkt aantal terreinen. Voor het veldseizoen 2007 (EGM
beleidsmonitoring 2006) is gekozen voor 4 terreinen met vennen (zwak gebufferde wateren) en
veentjes.
Nog sterker dan bij flora- en vegetatiekarteringen, is de inventarisatie van faunagroepen
afhankelijk van bioritme, seizoenen en weersgesteldheid. Volgens de diverse meetprotocollen van
de verschillende PGO's dienen voor een succesvolle monitoring meerdere terreinbezoeken gedaan
te worden om een betrouwbaar beeld te krijgen (zie figuur 2). Hiermee zou een extreem intensief
inventarisatie- en monitoringprogramma ontstaan. Om zo effectief en efficiënt mogelijk met het
beschikbaar monitoringsbudget om te gaan is een beperking aangebracht. Er wordt vooralsnog
een tweetal inventarisatierondes aangehouden. Hierbij wordt ingezet op een ronde medio juni en
een tweede in de eerste helft van augustus.
Soortgroep jan feb mrt

apr

mei jun

jul

aug sep

okt

nov dec

Reptielen
Amfibieën
Dagvlinders
Libellen
Sorinkhanen
Figuur 2: Planning uit te voeren monitoring per soortgroep per maand aangegeven.

De betreffende diergroepen worden zoveel mogelijk volgens het Standaard MeetProtocol Fauna
en Handleiding EGM geïnventariseerd.
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Hoofdstuk 3: Resultaten

Midden Nederland

Feithen hof
Eigenaar / gemachtigd beheerder:

Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Feithenhof BV
Gelderland
Apeldoorn
Feithenhof
10054
50 ha
0,4 ha

Provincie:

Gemeente:
Terrein:

Ecosysteemsubtype:

Zuurven

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

voorjaar 2005

Gebiedsonischr(jving - nu/situatie
t Feithenhof is gelegen op de Noord Veluwe. Het ven op het Landgoed 't Feithenhof ligt
geïsoleerd en 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) wordt
het ven uitgebaggerd. De hierbij vrijkomende specie wordt op de kant verwerkt, waardoor de
venranden zijn verrijkt met organisch materiaal. Hierdoor groeit aan de randen Pitrus, Geoord
veenmos en hier en daar Knolrus. Doel van het plaggen van de venranden in 2005 was herstel van
zure, voedselarme omstandigheden in de overgangszone van ven naar heide.
Vegetatie
In de zomer van 2007 is een
vegetatieopname gemaakt van de
geplagde venrand. Dit is een
herhaling van de opname die werd
gemaakt in 2005, één jaar na
uitvoering van de maatregel. De
totale bedekking is zeer laag: slechts
20% van het opnamevlak is begroeid.
wat aangeeft dat zeer voedselarme
omstandigheden heersen. Bovendien
is het opnamevlak zeer nat. Het stond
in 2007 voor ongeveer de helft onder
een laag water van 5-15 centimeter.

Foto: Feithenhof: op de voorgrond bloeiende Witte snavelbies.

In 2005 werd geconstateerd dat de
vvv-indicatoren, met name Pijpenstrootje, door plaggen sterk waren teruggedrongen Deze
ontwikkeling heeft zich voortgezet: in 2007 is de bedekking van Pijpenstrootje verder
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afgenomen. Vermoedelijk is dit een gevolg van de zeer natte omstandigheden (langdurige
inundatie).
De aangetroffen kwaliteitsindicatoren zijn kenmerkend voor vochtige tot natte, zure en
voedselarme milieus. Het gaat om Struikhei, Gewone dophei, Veenpluis, Witte snavelbies, Kleine
zonnedauw, Zwarte zegge en Waterveenmos. Al deze soorten kwamen ook in 2005 voor. De
bedekking van deze soorten is nauwelijks veranderd. Ook de bedekking van de Rode-lijstsoorten
Kleine zonnedauw en Witte snavelbies, die kenmerkend zijn voor de Associatie van veenmos en
Witte snavelbies, is sinds 2005 niet veranderd. Nieuwe Rode-lijstsoorten hebben zich niet
gevestigd. De Associatie van veenmos en Witte snavelbies is kenmerkend voor slenken van
hoogvenen en vraagt hoge en weinig fluctuerende waterstanden.

Conclusie
Na plaggen is een complete gradiënt ontstaan van droge heide via veenmosrjke natte heide met Gewone veenbies, Waterveenmos, Kussentjesveenmos, Witte snavelbies en Veenpluis - naar
de hierboven beschreven Associatie van veenmos en Witte snavelbies. De ontwikkeling verloopt
geleidelijk. Naar het zich nu laat aanzien, zal zich voor een langere periode een stabiele
begroeiing van hoogveenslenken handhaven, mede dankzij de zeer natte en voedselarme
omstandigheden.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: •••

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

Landgoed Anderstein BV
Gelderland
Nijkerk
Appel
10316
104 ha
3 ha

Ecosysteemtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2005

Gebiedsonischrjving - nu/situatie
Het landgoed Appel ligt tussen Putten en Voorthuizen in de Gelderse Vallei. Het gebied bestaat
uit een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met bosjes, houtwallen, heideterreinen en vennen.
De totale oppervlakte van de bos- en heideterreinen is ruim 104 ha. De heideterreinen bestaan
vooral uit natte heiden met hier en daar vennen op veldpodzolen en vlakvaaggronden.
Voor uitvoering van plaggen in 2005, bestond het gebied uit een sterk vergraste en verstruweelde
natte heide met boomopslag. Voor het plaggen is de boomopslag verwijderd. De door
Pijpenstrootje gedomineerde vegetatie duidt op vermesting. Mogelijk speelt eveneens lichte
verdroging, zoals blijkt uit het ontbreken van Gewone veenbies en het horstenvormende karakter
van Pijpenstrootje. Doel van het plaggen is het terugdringen van de dominantie van Pijpenstrootje
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en herstel van een veenmosrijke natte heide. Binnen deze vegetatie kwamen op een klein
oppervlak nog 6 kwaliteitsindicatoren voor die kenmerkend zijn voor natte veenmosrijke heide.
De groeiplaatsen van deze (meer) bijzondere soorten zijn bij het plaggen ten dele gespaard. Op
een al eerder geplagd terrein ten noorden van deze locatie komen onder andere voor:
Klokjesgentiaan, Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw, Pijpenstrootje, Gewone dophei, Knolrus,
Waterveenmos en Geoord veenmos. Op grond hiervan worden de herstelmogelijkheden van natte
heide en de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies, de gemeenschap die in de successie
voorafgaat aan natte heide, als zeer groot ingeschat.
Vegetatie
Twee jaar na plaggen is de bedekking van Pijpenstrootje zeer sterk teruggedrongen. Er hebben
zich echter zeer veel jonge Pijpenstroplanten gevestigd. Dat heeft vermoedelijk twee oorzaken.
Aan de ene kant is er sprake van (lichte) verdroging, zoals bij het vastleggen van de nulsituatie al
werd vermoed. Aan de andere kant is er niet genoeg humus verwijderd; met name op de hogere
delen is te ondiep geplagd, waardoor zeer veel zaad van Pijpenstrootje niet is verwijderd. Ook
Knolrus is inmiddels teruggekeerd. De aanwezigheid hiervan is niet verontrustend; ze staat op de
lage plekjes waar van nature regenwater stagneert. Ook treedt veel opslag van Grove den op, die
op deze kale zandbodems een uitstekend kiembed treft.

Foto: Appel. Pijpenstro is na het plaggen massaal teruggekeerd.

Er zijn 4 kwaliteitsindicatoren aangetroffen. Het gaat om soorten van de natte heide, die
kenmerkend zijn voor vochtige (tot enigszins) natte, zure, voedselarme omstandigheden. Er zijn
geen veenmossen gevonden. Twee van de vier kwaliteitsindicatoren staan op de Rode Lijst: Bruine
snavelbies en Kleine zonnedauw. De combinatie van deze soorten geeft aan dat een fragmentaire
Associatie van Moeraswolfsklauw en snavelbiezen tot ontwikkeling is gekomen. Het ontbreken
van veenmossen, en twee andere kenmerkende hogere planten van de Associatie van
Moeraswolfsklauw en snavelbiezen (Witte snavelbies en Moeraswolfsklauw), in de successie de
voorloper van de natte heide, kan samenhangen met de jonge leeftijd van de plagplek, maar kan
ook een indicatie zijn voor omstandigheden die te droog zijn voor een goed ontwikkelde
gemeenschap.
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Conclusie
Door plaggen is de vermeste vegetatie verwijderd. Door lichte verdroging en door te ondiep
plaggen op met name de hogere delen is Pijpenstrootje massaal teruggekeerd. Hoewel zich
bijzondere en bedreigde soorten van de natte heide en zijn voorganger in de successie hebben
gevestigd, is het herstel hier vermoedelijk van relatief korte duur. Er zal zich een Pijpenstrootjerijke natte heide ontwikkelen. De komende jaren is enkele keren maaien noodzakelijk om te
voorkomen dat de geplagde heide dichtgroeit met Grove den, Vuilboom en berken.
Aantal Rode-lijstsoorten: 2 van natte heide
Vegetatie:

•.•

Gerven 1 Noord
Eigenaar / gemachtigd beheerder:

Rentmeesterskantoor Witte

Provincie:

Gelderland

Gemeente:

Putten

Terrein:

Gerven 1 Noord
10143

Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

170 ha

Behandelde oppervlakte:

4 ha

Ecosysteemtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2005

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Gerven noord is onderdeel van de landgoederen Gerven, Heil en Appel, die in de Gelderse Vallei
liggen tussen Nijkerk, Putten en Voorthuizen. Het landgoed bestaat uit een kleinschalig agrarisch
cultuurlandschap met bosjes, houtwallen, heideterreinen en vennen. De totale oppervlakte van de
landgoederen bedraagt ruim 1100 ha, waarvan circa 185 ha uit heiden met vennen bestaat.
Het heideterrein Gerven noord heeft een kleinschalig karakter door de afwisseling met de vele
bosjes en struwelen. De heide is plaatselijk sterk vergrast met Pijpenstrootje. Grote delen zijn
begroeid met een licht vergraste, natte heide met Gewone veenbies, Kruipwilg en Bruine
snavelbies. Incidenteel komen Klokjesgentiaan en Gagelstruwelen voor. Er is veel opslag van
Grove den en berken. De vegetatie wordt beïnvloed door stikstofdepositie, een gevolg van de
hoge concentratie intensieve veehouderij in de Gelderse Vallei, waarin het terrein is gelegen.
Wellicht is het terrein ook licht verdroogd door ontwatering van de omliggende
landbouwgronden. Om de vergrassing van de heide tegen te gaan, zijn in 2002 enkele zwaar
vergraste delen geplagd.
Vegetatie
In dit terrein werden, vijf jaar na plaggen, twee opnamen gemaakt. De eerste opname is
kenmerkend voor de lagere delen die in 2005 en 2007 grotendeels onder water stonden, de
tweede voor de iets hogere delen die geplagd zijn.
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Het lagere deel (opname 0571)
In 2005, drie jaar na plaggen, bleek de bedekking van Pijpenstrootje zeer sterk te zijn
teruggedrongen. Twee jaar later geldt dat nog steeds, hoewel de bedekking van Pijpenstrootje
wel iets is toegenomen. De kern van het geplagde gebied is zeer nat en staat onder water. Zowel
in 2005 als in 2007 staat hier Knolrus. Desondanks kan niet worden gesproken van een (sterk)
verzuurde situatie, temeer daar Egelboterbloem, Waternavel en Veelstengelige waterbies (redelijk)
veel voorkwamen en -komen. Deze combinatie van soorten duidt op een zeer zwakke buffering
van water en bodem. In 2005 bedroeg de totale bedekking 30%, in 2007 is die 90%.
Het gebied was in 2005 al zeer soortenrijk met 11 kwaliteitsindicatoren, namelijk Struikhei,
Gewone dophei, Veenpluis, Gewone veenbies, Dwergzegge, Blauwe zegge, Kruipwilg,
Egelboterbloem, Veelstengelige waterbies, Geoord veenmos en Waternavel. Deze soorten zijn
kenmerkend voor natte tot zeer natte, zure tot matig zure en voedselarme omstandigheden.
Sommige soorten, zoals Blauwe zegge, Kruipwilg en Dwergzegge, geven aan dat de
basenverzadiging van de bodem relatief hoog is, vermoedelijk omdat de bodem leemrijk is.
Het aantal kwaliteitsindicatoren is sinds 2005 toegenomen van 11 naar 14. Alle in 2005
aangetroffen kwaliteitsindicatoren zijn in 2007 nog steeds aanwezig. Nieuw verschenen
indicatoren zijn Paars heideviltwier, Tormentil en Waterveenmos (zeldzaam). Deze soorten
versterken de voor 2005 gegeven indicatie over de standplaatsomstandigheden. Het overgrote
deel van de kwaliteitsindicatoren is kenmerkend voor de Rompgemeenschap van Veelstengelige
waterbies (Oeverkruid-klasse). Het verschijnen van veenmossen duidt op stabiele, zeer hoge
waterstanden en, met name Geoord veenmos, op een zeer zwakke buffering.
Het aantal Rode-lijstsoorten is afgenomen van 3 naar 2. Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw
wisten zich te handhaven. Gewone veenbies, die in 2005 met één exemplaar voorkwam, is
verdwenen. De vegetatie van de niet of kortstondig overstroomde delen is te rekenen tot een
fragmentair ontwikkelde vorm van de Associatie van Moeraswolfsklauw en sriavelbies. Andere
kenmerkende soorten, zoals Moeraswolfsklauw en Witte snavelbies, ontbreken. De laagste,
langdurig overstroomde delen behoren vegetatiekundig tot een rompgemeenschap van
Veelstengelige waterbies. De afwezigheid van Moerashertshooi bepaalt dat de begroeiing niet tot
de Associatie van Veelstengelige waterbies kan worden gerekend.
Het hogere deel (opname 0570)
Ook op deze locatie is de vergrassing vijf jaar na plaggen sterk teruggedrongen. Drie jaar na
plaggen bedekte Pijpenstrootje nog bijna 10% van de opname, in 2007 is dat minder. Gewone
dophei is samen met Bruine snavelbies en Kleine zonnedauw de aspectbepalende soort, terwijl de
mos- en alglaag (bedekking van 40%) wordt gedomineerd door Paars heideviltwier. In 2005
bedroeg de totale bedekking 40%, nu is die 95%.
In 2007 werden, net als in 2005, 11 kwaliteitsindicatoren gevonden. Naast de reeds genoemde
soorten zijn dat tevens Struikhei, Blauwe zegge, Dwergzegge, Tormentil, Gewone veenbies en
Kruipwilg. In 2007 was de in 2005 aanwezige Witte snavelbies verdwenen, terwijl in 2007 voor
het eerst een korstmos (Cladonia species) werd gevonden. Deze kwaliteitsindicatoren geven aan
dat vochtige tot natte, zure tot matig zure en voedselarme omstandigheden heersen. Net als in
het lagere deel komen enkele indicatoren voor van bodems met een relatief hoge
basenverzadiging.
De vegetatie is te rekenen tot een fragmentair ontwikkelde vorm van de Associatie van
Moeraswolfsklauw en snavelbies. Andere kenmerkende soorten, zoals Moeraswolfsklauw en Witte
snavelbies, ontbreken.
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Conclusie
De ontwikkelingen na plaggen zijn positief: de vergrassing met Pijpenstrootje is sterk
teruggedrongen en de soortenrijkdom van de opnamelocaties is hoog. Desondanks weerspiegelt
de vegetatie toch licht verdroogde omstandigheden. Witte snavelbies verdween en dat is juist wat
natheid betreft de meest veeleisende pioniersoort. Ook neemt de bedekking snel toe, wat duidt
op een hoge productiviteit. Beide ontwikkelingen duiden vermoedelijk op gemiddeld te lage
grondwaterstanden voor een langdurig goed ontwikkelde natte heide. Vooral de
zomergrondwaterstanden zijn vermoedelijk te laag. Hoewel de kern zeer langdurig overstroomd
is met zeer zwak gebufferd water, is dit water vermoedelijk toch te zuur voor de optimale
ontwikkeling van een goed ontwikkelde Associatie van Veelstengelige waterbies. Hoewel in de
heide diverse soorten van leemrijkere, zeer zwak gebufferde bodems voorkomen, is het water dat
van daaruit naar de kern stroomt, te basenarm. Wellicht is het mogelijk alsnog de wat hogere
delen te bekalken. De in de nabijheid aanwezige Gagel geeft aan dat van oudsher laterale
stroming optreedt van jong, recent geïnfiltreerd regenwater.
Aantal Rode-lijstsoorten: 3 van natte heide
Vegetatie: ••S

Gerven 1 Zuid 1
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Rentmeesterskantoor Witte

Gelderland
Putten/Nijkerk
Gerven 1 Zuid 1
10143

185 ha
8,5 ha

Ecosysteemtype:

Natte en droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2004

Gebiedsornschrjving - nu/situatie
Gerven zuid is onderdeel van de landgoederen Gerven, Heil en Appel, die in de Gelderse Vallei
liggen tussen Nijkerk, Putten en Voorthuizen. Het landgoed bestaat uit een kleinschalig agrarisch
cultuurlandschap met bosjes, houtwallen, heideterreinen en vennen. De totale oppervlakte van de
landgoederen bedraagt ruim 1100 ha, waarvan circa 185 ha uit heiden met vennen bestaat. De
heideterreinen bestaan hoofdzakelijk uit natte heide.
In Gerven zuid is in het najaar van 2004 een stuk heide geplagd dat sterk was vergrast met
Pijpenstrootje en Bochtige smele. Ook de stikstofminnende Rankende helmbloem kwam met hoge
aantallen voor en in de moslaag domineerde Heideklauwtjesmos. Beide soorten zijn kenmerkend
voor droge tot licht vochtige, zure en voedselrijke omstandigheden. Als kwaliteitsindicator kwam
alleen Struikhei voor; er groeiden slechts enkele planten. Het geplagde deel is gekenmerkt door
veel reliëf. Het gaat om een hoge dekzandrug met langgerekte gradiënten naar natte heide en
een ven. De vegetatiebeschrijving heeft betrekking op de gradiënt van de top tot de voet van de
rug.
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Vegetatie
De bedekking van Pijpenstrootje en Bochtige smele is zeer sterk teruggedrongen. Na plaggen
heeft zich echter een groot aantal (22) soorten - veelal pioniers - van voedselrijke milieus
gevestigd. Deze soorten komen allemaal voor in lage dichtheden en vaak in lage aantallen. Het is
onduidelijk waarom al deze soorten na plaggen zijn verschenen. Het is mogelijk een gevolg van
bodemverdichting; er loopt een afvoerroute over de plagstrook. De meeste pioniers van
voedselrijke omstandigheden zullen op niet al te lange termijn verdwijnen. Soorten van droge
omstandigheden, waaronder behoorlijk wat Struikhei, overheersen. Op het hoogste deel van de
dekzandrug zal de vegetatie, die nog een lage totale bedekking bezit, zich vermoedelijk
ontwikkelen tot een soortenarme droge heide. Hier groeien, naast Struikhei, de
kwaliteitsindicatoren Pilzegge en Gewone brem, die indicatief zijn voor droge, zure en
voedselarme omstandigheden. Op de lagere flanken van de rug staan Trekrus, Gewone dophei en
Bruine snavelbies. Deze soorten geven aan dat zich op termijn een vochtige heide zal
ontwikkelen.
Conclusie
Plaggen heeft geleid tot het sterk terugdringen van Pijpenstrootje, Bochtige smele en Rankende
helmbloem. Tegelijkertijd heeft zich een groot aantal pioniers van voedselrijke omstandigheden
gevestigd. De vegetatie is nog zeer onevenwichtig. Op termijn zal zich op het hoogste deel van de
dekzandrug vermoedelijk een soortenarme droge heide ontwikkelen die gedomineerd wordt door
Struikhei, met plaatselijk vlekken van Bochtige smele. Aan de voet van de dekzandrug zal zich
waarschijnlijk een soortenarme vochtige heide ontwikkelen met Gewone dophei als
aspectbepalende soort.
Aantal Rode-lijstsoorten: 1 van natte heide
Vegetatie: ••

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

Rentmeesterskantoor Witte
Gelderland
Putten
Heil Noord

Ecosysteemtype:

Natte en droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Najaar 2002

10143

226 ha
4,5 ha

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Heil noord maakt eveneens onderdeel uit van de landgoederen Gerven, Heil en Appel, die in de
Gelderse Vallei liggen tussen Nijkerk, Putten en Voorthuizen. Het landgoed bestaat uit een
kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met bosjes, houtwallen, heideterreinen en vennen.
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Heil noord bestaat uit een licht geaccidenteerd terrein met een dekzandrug met sterk vergraste
droge en vochtige heiden. In de vochtige heide komt langs het pad plaatselijk nog een
behoorlijke populatie Klokjesgentiaan voor. In een vochtige laagte zijn veenmosbulten aanwezig.
De vochtige heide is zeer sterk vergrast (voor circa 80% ) met Pijpenstrootje en de droge heide
met Bochtige smele. Tevens zijn plaatselijk Braam en Rankende helmbloem als
vermestingsindicatoren aanwezig. Er komt veel opslag van Vuilboom en Grove den voor.
Vegetatie
In dit terrein werden, vijf jaar na plaggen, twee opnamen gemaakt. De eerste opname is
kenmerkend voor de lagere delen van een dekzandrug; de tweede voor de (middel)hoge delen die
geplagd zijn.
Lage dekzandrug
De vvv-indicatoren zijn na plaggen van een sterk vergraste heide op een lage dekzandrug zeer
sterk teruggedrongen. Pijpenstrootje is slechts in lage bedekking teruggekeerd en ten opzichte
van 2005, drie jaar na plaggen, zelfs in bedekking verminderd. Gewone dophei is massaal
teruggekeerd. Het overgrote deel van het opnamevlak wordt, net als in 2005, bedekt door Paars
heideviltwier; de bedekking met kruiden is circa 40%. De successie schrijdt slechts langzaam
voort, wat duidt op goede standplaatsomstandigheden voor natte heide. Nu is nog sprake van de
Associatie van Moeraswolfsklauw en snavelbiezen, in de successie een voorloper van de natte
heide. Deze laatste gemeenschap zal zich hier op termijn ontwikkelen en vermoedelijk langdurig
standhouden. Het aantal soorten is licht toegenomen ten opzichte van de opname in 2005, van
10 naar 14. De opname is rijk aan kwaliteitsindicatoren. Het gaat om 10 soorten die kenmerkend
zijn voor droge tot enigszins natte, matig zure (zeer zwak gebufferde) en voedselarme
omstandigheden. Het voorkomen van Blauwe zegge en Tormentil duidt op leemhoudende
zanden. In 2005 waren 7 kwaliteitsindicatoren aanwezig, kenmerkend voor dezelfde
standplaatscondities als in 2007. Verder zijn 4 Rode-lijstsoorten aangetroffen (Kleine
zonnedauw, Bruine snavelbies, Gewone veenbies en Moeraswolfsklauw). In 2007 heeft
laatstgenoemde soort zich bij de al aanwezige bedreigde soorten gevoegd. De Associatie van
Moeraswolfsklauw en snavelbiezen wordt completer.
Hogere dekzandrug
Vijf jaar na plaggen op een hoge dekzandrug is de vergrassing met Pijpenstrootje en Bochtige
smele zeer sterk teruggedrongen. De bedekking van deze grassen is sinds 2005, drie jaar na
plaggen, verder afgenomen. Gewone dophei is massaal teruggekeerd en begint struikjes te
vormen. Ook Struikhei is veelvuldig aanwezig, maar minder dan Gewone dophei. Van de andere
vochtminnende soorten van de natte heide zijn alleen Pijpenstrootje en Paars heideviltwier
aangetroffen, terwijl Bruine snavelbies, die in 2005 zeer zeldzaam was, is verdwenen. Soorten van
droge omstandigheden, zoals Pilzegge, komen daarentegen juist veelvuldig voor. De
middelhogere delen van de dekzandrug zijn waarschijnlijk (licht) verdroogd. Het hoge
leemgehalte van de zandbodem zorgt er echter voor dat soorten van vochtige omstandigheden,
zoals Gewone dophei, Paars heideviltwier, Veelbloemige veldbies en Hengel, zich kunnen
handhaven. De hoge bedekking van het mos Bryum geeft aan dat plaatselijk te veel humus is
achtergebleven na plaggen. Er komt verder veel opslag voor van Berk en Grove den die steeds
verder uitgroeit. Maaien van de geplagde delen is beslist noodzakelijk om dichtgroeien te
voorkomen.
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Ten opzichte van 2005 is het aantal kwaliteitsindicatoren gelijk gebleven: 9. Sinds 2005 zijn
Schapengras en Bruine snavelbies verdwenen, terwijl Veelbloemige veldbies en Bronsmos zich
vestigden. De kwaliteitsindicatoren zijn indicatief voor vochtige tot enigszins droge, zure tot
matig zure, voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden. Veelbloemige veldbies en de in
2005 al aanwezige Hengel geven aan dat de bodem leemrijk is en een groot vochtleverend
vermogen heeft. Bovendien geven ze aan dat de bodem niet sterk is verzuurd; deze soorten zijn
kenmerkend voor bodems in het calciumbuffertraject. Het verdwijnen van Bruine snavelbies
indiceert dat geen vochtige tot natte, maar droge tot vochtige omstandigheden heersen. Op
termijn zullen een typische natte heide (middelhoge delen) en een droge heide (hoogste delen)
ontstaan; een goedontwikkelde Associatie van Moeraswolfsklauw en snavelbiezen - als voorloper
in de successie naar natte heide - zal zich niet ontwikkelen; daarvoor is dit deel van het terrein te
droog. Stekelbrem en Klein warkruid zijn de gevonden Rode-lijstsoorten. Dezelfde soorten
werden in 2005 aangetroffen, drie jaar na plaggen.
Conclusie
Plaggen van het lage deel van de dekzandrug heeft de vermesting van dit gebied effectief
bestreden. De geleidelijke successie, de vestiging van een groot aantal kwaliteitsindicatoren en
diverse Rode-lijstsoorten geeft aan dat zich op termijn een soortenrijke natte heide zal
ontwikkelen vanuit de nu aanwezige en goedontwikkelde Associatie van Moeraswolfsklauw en
snavelbiezen. De vermesting van het hogere deel van de dekzandrug is door plaggen eveneens
afdoende bestreden. De opnamelocatie is echter licht verdroogd, zoals blijkt uit de afwezigheid
en/of het verdwijnen van soorten van natte omstandigheden. Deze locatie ligt in een gradiënt van
een vochtige, typische vorm van de natte heide naar een goedontwikkelde droge heide.
De aangrenzende landbouwgronden worden intensief gebruikt en bemest, waardoor nog steeds
een hoge depositie van ammoniak optreedt. Op termijn zal dit opnieuw zorgen voor sterke
vergrassing van de heide op zowel het hoge als lage deel van de dekzandrug.
Aantal Rode-lijstsoorten: 4 van natte heide; 2 van droge heide
Vegetatie: ••s

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

Amsterdamse Bos
Noord-Holland
Amstelveen
Amsterdamse Bos
10915
100 ha

8 ha

Ecosysteemtype:

Nat schraalgrasland

Maatregel:

Verbeteren hydrologische maatregelen en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

2003 en 2004

Cebiedsomschrjving - nu/situatie
De Amstelveense Poel ligt bij het Amsterdamse Bos. Het is een meer, vermoedelijk ontstaan na
turfwinning, waarvan gedeelten opnieuw zijn verland. Deze verlanding is een vorm van
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vegetatiesuccessie, waarbij vanuit de oever of via kraggen uiteindelijk moerasheiden ontstaan.
Moerasheiden zijn gekenmerkt door een combinatie van soorten van laagvenen (diepgeworteld en
kenmerkend voor basenrijkere omstandigheden) en van hoogvenen en heiden (ondiepe
wortelaars, zure tot matig zure omstandigheden). In de Amstelveense Poel is deze eindfase echter
niet optimaal ontwikkeld door verzuring en verdroging. Deze verstoringen komen onder andere
tot uiting in de massale uitbreiding en dominantie van Gewoon haarmos. Eerdere successiestadia
zijn niet meer aanwezig.
Door de dikke kragge te plaggen en zo de dikke haar- en veenmoslaag te verwijderen, kunnen
opnieuw rietlanden, Dotterbloemhooiland en Veenmosrietland als successiestadia tot
ontwikkeling komen. In 2004 is geplagd, waarbij verschillende plagdiepten zijn toegepast. Het
plaggen is gecombineerd met hydrologische herstelmaatregelen: de oeverlanden en watergangen
werden in 2004 hydrologisch geïsoleerd van hun omgeving om inspoeling van hard en sulfaatrijk
oppervlaktewater uit de omgeving tegen te gaan. Tevens werden de oppervlaktewaterpeilen
verhoogd.
Er zijn 2 locaties opgenomen. De eerste locatie bezit een grofkorrelig vegetatiepatroon, dat
samenhangt met verschillen in plagdiepte. Gemakshalve noemen we deze locatie de ondiep
geplagde ter onderscheiding van de tweede, diep geplagde locatie. Daar bevond het water zich
tijdens het moment van opname (20 juli 2007) circa 15 cm boven maaiveld.
Vegetatie
Ondiep geplagde locatie
Drie jaar na uitvoering van plaggen heeft zich een zeer soortenrijke, maar grofkorrelige vegetatie
ontwikkeld. Was één jaar na plaggen de bedekking minder dan 5%, inmiddels is de bedekking
toegenomen tot 40%, waarvan 30% door kruiden en 20% door mossen.
De diepst geplagde delen in het centrum van het perceel zijn begroeid met een soortenarme
vegetatie, die wordt gedomineerd door Veenpluis. Dit duidt op langdurige stagnatie van zuur
neerslagwater.
De vegetatie van de minder diep geplagde delen in het centrum van het geplagde perceel behoort
tot de zure kleine-zeggenmoerassen met Moerasstruisgras als aspectbepalende soort. Deze
vegetatie is na plaggen nog niet in evenwicht, getuige het veelvuldig voorkomen van Pitrus, die
wordt begeleid door de hogere planten Moeraswederik, Waternavel, Zwarte zegge, Zompzegge,
Koningsvaren en Ronde zonnedauw. De moslaag is hier al goed ontwikkeld met Slank veenmos en
Gewoon veenmos, maar tevens met Gewoon haarmos en Rood viltmos. Het milieu van deze delen
is als nat en zuur te karakteriseren; het voorkomen van Pitrus en Gewoon haarmos duidt op
plaatselijk verstoorde, voedselrijke omstandigheden.
In de wat drogere en wellicht iets minder zure, maar wat voedselrijkere delen groeit veel
Biezenknoppen, die is vergezeld van Moerasrolklaver, Pijpenstrootje, Tandjesgras, Melkeppe en
Veelbloemige veldbies. Deze soorten van natte schraallanden zijn kenmerkend voor matig
voedselrijke tot voedselrijke, matig zure en vochtige tot iets natte omstandigheden. Deze
vegetatie bevindt zich aan de randen van het geplagde perceel, tussen de vorige en de hierna te
beschrijven begroeiing.
Daar waar de geplagde kragge in contact staat met het basenrijke oppervlaktewater in sloten en
greppels zijn basenminnende soorten van zeer natte en voedselrijke omstandigheden aanwezig,
zoals Riet, Blauw glidkruid, Waterscheerling, Kattenstaart, Pluimzegge, Gele Ijs, Hoge cyperzegge,
Waterzuring en Oeverzegge. Deze soorten hebben een optimum in Rietlanden.
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In de drogere delen slaan hier en daar jonge bomen en struiken op: Appelbes, Zwarte els, Zachte
berk, Vuilboom en Lijsterbes. Het is zaak te voorkomen dat deze te ver uitgroeien en zich kunnen
uitzaaien.

Foto's: Amstelveense poel, zowel het diepe als het ondiep geplagde deel.

Diep geplagde locatie
Het beeld van de vegetatie van de diepgeplagde locatie verschilt sterk van dat van het ondiep
geplagde perceel. Er is een overwegend gesloten rietland ontstaan dat gedurende een groot deel
van het jaar onder water staat. Op het moment van opnemen van de vegetatie, in juli 2007,
bevond de waterstand zich circa 15 cm boven maaiveld.
De vegetatie is net als het ondiep geplagde perceel nog niet stabiel, hetgeen blijkt Uit het
voorkomen van veel vvv-indicatoren. Desondanks is de bedekking van deze soorten zeer sterk
teruggedrongen.
Opvallend is ook het grote verschil in bedekking van de moslaag. In dit diep geplagde perceel
bedraagt die 1%, terwijl in het ondiep geplagde perceel al eenvijfde deel van het oppervlak door
mossen wordt bedekt. Alleen op enkele minder diep geplagde plekken komen mossen voor.
Net als in het andere perceel zijn drie vegetatietypen te onderscheiden, die echter een veel
minder duidelijke zonering kennen, maar wel gekenmerkt zijn door dezelfde
milieuomstandigheden. In het diepgeplagde perceel neemt het type met de basenminnende
soorten echter veruit de grootste oppervlakte in.
Er zijn 7 kwaliteitsindicatoren gevonden, enerzijds duidend op natte tot zeer natte, basenrijke en
voedselrijke omstandigheden (Kattenstaart, Pluimzegge, Waterscheerling, Moerasrolkiaver,
Paddenrus) en anderzijds kenmerkend voor natte, basenarme en matig voedselrijke
omstandigheden (Koningsvaren, Waternavel). De soorten van basenarme condities zijn beperkt
tot de iets hogere, niet of slechts kortstondig met basenrijk water overstroomde, hogere delen.
De andere indicatoren zijn gebonden aan de lage, langdurig met basenrijk water overstroomde
delen. Het frequent voorkomen van Pluimzegge (veel jonge pollen) geeft aan dat in het rietland
een pril stadium van trilveen aan het ontstaan is.

Conclusie
In het ondiep geplagde deel is de vegetatie, drie jaar na plaggen, nog niet in evenwicht. Hoewel
de ontwikkeling van veenmosrietlanden tot de mogelijkheden behoort, duidt het veelvuldige
voorkomen van Moerasstruisgras en Gewoon haarmos op een combinatie van zure en betrekkelijk
voedselrijke omstandigheden. Relatief ondiep plaggen lijkt in het centrale deel van het perceel
niet te zorgen voor het voldoende ver doordringen van basenrijk water in de kragge, d.w.z. tot in
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de wortelzone van ondiep wortelende soorten. Alleen langs de randen van het perceel kan het
basenrijke oppervlaktewater uit het slotenstelsel voldoende hoog in de kragge dringen. Door
relatief ondiep plaggen is vanaf de watergangen naar het centrum van het perceel een gradiënt
ontstaan van neutraal, voedselrijk via matig zuur en matig voedselrijk naar zuur en relatief
voedselarm. Verschillen in plagdiepte zorgen lokaal voor fijnschalige herhaling van deze variatie.
In het andere perceel is zo diep geplagd, dat langdurige overstroming optreedt met basen- en
voedselrijk oppervlaktewater. De soortensamenstelling duidt weliswaar op eutrofe
omstandigheden, maar niet op het ontstaan van extreem voedselrijke omstandigheden vanwege
deze langdurige inundatie: flap en kroosdekens ontbreken. De kwaliteit van het
overstromingswater is weliswaar voedselrijk (eutroof), maar niet extreem voedselrijk (hypertroof)
vanwege een te hoge fosfaat- en/of sulfaatlast. Wanneer de geplagde bodem tijdelijk droogvalt,
treedt mineralisatie op, waardoor interne eutrofiëring vermoedelijk wordt voorkomen. Op de
hoogste delen zijn kleine regenwaterlenzen ontstaan, waar zich veenmossen en Gewoon haarmos
hebben gevestigd. Wanneer dit rietland in een beheer van zomermaaien zou worden opgenomen,
zijn er goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van soortenrijk veenmosrietland.
(Te) ondiep plaggen leidt onder de heersende omstandigheden van vaste polderpeilen - laag in de
winter, hoger in de zomer - vermoedelijk niet tot herstel van soortenrijke veenmosrietlanden,
noch van goed ontwikkelde moerasheiden.
Aantal Rode-lijstsoorten: 1 van veenmosrietland
Vegetatie: ondiep geplagd perceel: •••; diep geplagd perceel:

•.

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

Waternet
Noord-Holland
Bloemendaal en andere
Amsterdamse Waterleidingduinen

Ecosysteemtype:

Droog kalkarm of kalkrijk duingrasland

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

November 2002

10911
3387 ha
5 ha in Infiltratiegebied en 5 ha in Rozenwaterveld

Gebiedsomschnjving - nu/situatie
In de Amsterdamse Waterleidingduinen werden in 2002 in delen van het Infiltratiegebied en het
Rozenwaterveld sterk vergraste, droge duinen geplagd. De vegetatie en de humuslaag werden
verwijderd tot aan de kale, gebufferde zandbodem. Mark van Til van Waternet legde in 2002 in
diverse proefvlakken de situatie voor plaggen vast en in 2004 de situatie na twee groeiseizoenen.
Voor plaggen was een hoogproductieve vegetatie van voedselrijke milieus aanwezig, die werd
gedomineerd door Duinriet en Heideklauwtjesmos. Plaatselijk kwamen Duinroosje, Hondsdraf,
Kweek spec., Zandzegge, Groot laddermos en Gewoon dikkopmos abundant voor. In 2007 werd
de vegetatie, vijf jaar na plaggen, opnieuw opgenomen.
Vegetatie
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In de rapportage over de beleidsmonitoring van 2004 (Jansen & Langeveld 2006), werd
geconstateerd dat zich twee jaar na plaggen een ijle pionierbegroeiing had ontwikkeld, waarbij de
hoofdmoot van de proefvlakken uit kaal zand bestond. Tevens werd geconstateerd dat alle
hoogproductieve soorten van voedselrijke omstandigheden (vermestingindicatoren) gedecimeerd,
dan wel sterk in bedekking waren afgenomen. Verder bleken zich diverse meer en minder
algemene soorten van goedontwikkelde droge duingraslanden te hebben gevestigd, zij het in lage
bedekkingen.
Infiltratieveld
In 2007 is in het Infiltratieveld de totale bedekking van de vegetatie nog steeds erg laag. De
totale bedekking bedraagt 15%, waarvan 10% door kruiden en 5% door mossen wordt ingenomen.
Het aandeel van hoogproductieve vermestingindicatoren is laag. Soorten als Dauwbraam,
Schapenzuring, Hondsdraf, Akkerdistel, Gestreepte witbol en Gewoon struisgras zijn grotendeels
beperkt tot de latrines van Konijnen. De vegetatie is overigens sterk aangevreten door Konijnen,
waardoor de productiviteit vermoedelijk laag blijft. Het proefvlak kent veel reliëf: naast zeer hoge
en droge delen waar zelfs enige verstuiving optreedt, zijn meer vochtige delen aanwezig, waar
naast Kruipwilg grondwaterafhankelijke soorten als Dwergzegge en Fraai duizendguldenkruid
groeien. De hoge, droge delen zijn begroeid met een vegetatie die tot de Duinviooltje-Buntgrasassociatie kan worden gerekend. Deze min of meer kalkmijdende associatie van de kalkarme
duinen en de uitgeloogde binnenduinen van de kalkrijke duinen is ter plekke niet alleen
gekenmerkt door zijn naamgevers en enkele soorten korstmossen, maar eveneens door een
combinatie van meer basenminnende soorten van (zwak) gebufferde omstandigheden en van
meer zuurminnende soorten.

Foto: Amsterdamse Waterleidingduinen - Infiltratieveld

Wat betreft de basenminnende soorten gaat het onder andere om Kleverige reigersbek, Geel
walstro, Zeegroene zegge, Ruig viooltje, Mannetjesereprijs, Gewone rolklaver, Akkerhoornbloem
en Gewone vleugeltjesbloem. Van de zuurminnende soorten gaat het naast Schapenzuring ook
om de frequent voorkomende Gewone veldbies. Deze combinatie van soorten is typerend voor de
subassociatie van Smal fakkelgras, die de overgang vormt naar de Duinsterretjes-associatie van
de kalkrijke duinen.
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Deze soortenrijke vegetatie is rijk aan kwaliteitsindicatoren, zoals uit bovenstaande moge blijken.
Verder werd de Rode-lijstsoort Gewone vleugeltjesbloem gevonden. Als andere bijzondere
soorten moeten nog Glad walstro en Gewone ossentong worden genoemd.
Hoewel de opname uit 2007 een aanzienlijk groter oppervlakte betreft dan de opnames van Van
Til uit 2002 (nulsituatie) en 2004 (2 jaar na plaggen), blijkt ook uit de ontwikkeling van het
soortenaantal en de totale bedekking dat de vegetatieontwikkeling positief is. Het aantal soorten
in de genoemde jaren bedraagt achtereenvolgens 19, 11 en 42 en de totale bedekking 98%, 5% en
15%.
Rozenwaterveld
De uitgangssituatie in het Rozenwaterveld bestond uit een hoogproductieve, geheel gesloten en
betrekkelijk soortenarme Duinroosje-begroeiing, met als codominante soorten Duinriet en
Heideklauwtjesmos. Hoewel enkele soorten van zwak gebufferde omstandigheden in zeer lage
bedekking voorkwamen (Duinsalomonszegel, Bosaardbei en Mannetjesereprijs), duidt deze
combinatie van codominante soorten op vermesting (Duinriet) en verzuring (Duinriet en
Heideklauwtjesmos). Twee jaar na plaggen ontstond opnieuw een Duinroosje-begroeiing met
diverse soorten van de Duinviooltje-Buntgras---assodatie, subassociatie van Smal fakkeigras:
Buntgras, Duinviooltje, Kleverige reigersbek, Smal fakkelgras, Valse salie en Mannetjesereprijs.
Tevens kwam Gewone veldbies voor als soort van minder gebufferde omstandigheden.
Heideklauwtjesmos was geheel verdwenen, terwijl Duinriet was gedecimeerd.

Foto: Amsterdamse Waterleidingduinen - Rozenwaterveld

In 2007 heeft deze vegetatie zich verder gesloten en kan op basis van de totale
soortensamenstelling het best gerekend worden tot de Duin-Paardebloem--associatie,
subassociatie van Bosaardbei, een begroeiing uit het Verbond der kalkrijke duingraslanden.
Zandviooltje is kensoort van deze associatie en komt abundant en met hoge aantallen voor in het
proefvlak. Duinroosje, Duinriet en Heideklauwtjesmos zijn opnieuw de codominante soorten,
maar komen in een aanzienlijk lagere bedekking voor dan in de uitgangssituatie. De vegetatie is
vooral gekenmerkt door meer basenminnende soorten van zwak gebufferde omstandigheden.
Wat betreft de meer basenminnende soorten gaat het onder andere om Geel walstro, Grote tijm,
Akkerhoornbloem, Mannetjesereprijs, Gewone rolklaver, Bosaardbei, Duinsalomonszegel en
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Tandjesgras. Gewone veldbies is eigenlijk de enige wat meer zuurminnende soort. Deze komt
abundant voor. De hoge verwantschap met de subassociatie van Bosaardbei blijkt niet alleen uit
het voorkomen van de naamgever, maar ook van Wilde liguster.
Hoewel de opname uit 2007 een aanzienlijk groter oppervlakte heeft dan de opnames van Van Til
uit 2002 (nulsituatie) en 2004 (2 jaar na plaggen), blijkt ook uit de ontwikkeling van het
soortenaantal en van de totale bedekking dat de vegetatieontwikkeling positief is. Het aantal
soorten in de genoemde jaren bedraagt achtereenvolgens IS, 26 en 33 en de totale bedekking
99%, 40% en 70%. Desondanks zijn er zorgen. De vegetatie sluit zich veel sneller dan in het
Infiltratieveld. Hoewel de bedekking van vvv-indicatoren zeer sterk is teruggedrongen, zijn
Duinriet en in mindere mate Heideklauwtjesmos binnen vijf jaar toch in tamelijk hoge
bedekkingen teruggekeerd. Mogelijk is te ondiep geplagd of vindt te weinig begrazing plaats
door de voorkomende grazers Damhert, Ree en Konijn.

Conclusie
In het Infiltratieveld is vijf jaar na plaggen van een hoogproductieve en oppervlakkig verzuurde
vegetatie van Zandzegge, Duinriet, Hondsdraf en Heideklauwtjesmos een laagproductieve, open
en zwak gebufferde vegetatie van de Duinviooltje-Buntgras--associatie (subassociatie van Smal
fakkeigras) ontstaan. De verwachting is dat deze vegetatie zich geleidelijk zal sluiten en
gedurende enkele decennia zijn laagproductieve en soortenrijke karakter zal behouden. In 't
Infiltratieveld, een locatie die karakteristiek is voor droge, kalkarme duinen, is plaggen een
succesvolle maatregel voor herstel van laagproductieve, zwak gebufferde en soortenrijke
duingraslanden uit de eerste successiestadia. Mede vanwege de afnemende hoeveelheid zure- en
stikstofdepositie verwachten wij dat deze begroeiing decennia lang zal standhouden en wanneer beweiding plaatsvindt - zich geleidelijk zal kunnen ontwikkelen tot één die behoort tot
de Duin-Struisgras--associatie.
In het Rozenwaterveld is vijf jaar na plaggen na een hoogproductieve en oppervlakkig verzuurde
vegetatie van Duinroosje, Duinriet en Heideklauwtjesmos, een relatief laagproductieve, open en
zwak gebufferde vegetatie van de Duin-Paardebloem-associatie (subassociatie van Bosaardbei)
ontstaan. De verwachting is dat deze vegetatie vrij snel verder zal sluiten en binnen één tot twee
decennia zijn relatief laagproductieve en soortenrijke karakter zal hebben verloren en opnieuw
zal bestaan uit een relatief soortenarme en hoogproductieve, oppervlakkig verzuurde vegetatie.
Langduriger herstel en behoud van soortenrijke graslanden van de Duin-Paardebloem-associatie
vraagt om dieper en grootschaliger plaggen. Zo kan langduriger zand en kalkhoudend fijn stof
instuiven, waardoor langer basenrijk, gebufferd bodemmateriaal aan het oppervlak blijft
voorkomen. Anderzijds kan onder de huidige omstandigheden intensievere begrazing zorg
dragen voor afvoer van gewas, waardoor langduriger laagproductieve en humusarme (en
daardoor basenrijkere) omstandigheden in stand blijven. Plaggen van vermeste en verzuurde
Duinroosjesbegroeiingen in het Rozenwaterveld is voor de kortere termijn een succesvolle
maatregel, maar herstel en behoud op de langere termijn vragen om een aanvulling met
maatregelen op landschapsschaal, zoals verstuiving en een vorm van intensievere begrazing.
Aantal Rode-lijstsoorten: 2 van droog kalkarm of kalkrijk duingrasland
Vegetatie: .•.
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Terra Nova
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Waternet
Noord-Holland
Wijdemeren
Terra Nova
10911
85 ha

Ecosysteemsu btype:

Laagvee nplassen

Maatregel:

Beheer voedselketen/biomanipulatie

Maand en jaar van uitvoering:

2004

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Vôér uitvoering van de maatregelen werd het laagveenwater Terra Nova gekenmerkt door een
zeer gering doorzicht. Er waren nauwelijks ondergedoken waterplanten aanwezig; alleen in het
zuiden kwam begroeiing met Gedoornd hoornblad voor. Soorten van mesotrofe laagveenplassen
waren zeer schaars. Eind jaren '70 veranderde het oppervlaktewater van helder en matig
voedselrijk, naar troebel en voedselrijk als gevolg van in- en externe eutrofiëring. Daarbij
verdwenen de gemeenschappen van Krabbenscheer, kranswieren en fonteinkruiden. Sindsdien
ontbreken gemeenschappen van ondergedoken waterplanten. De visgemeenschap was van het
Brasem-Snoekbaarstype, dat kenmerkend is voor voedselrijke omstandigheden. Het geringe
doorzicht werd vooral bepaald door opgewerveld slib en blauwlagen. Slib wervelde op door de
wind, maar ook door wroetende Brasem, waardoor de effecten van windwerking toenamen.
Brasem en Blankvoorn beïnvloedden ook de blauwalgenpopulatie. Deze soorten beperken de
grootte van de watervlooienpopulatie, waardoor weinig algen worden gegeten. Door het
opwervelen van slib nam bovendien het gehalte aan voedingsstoffen in de waterlaag toe en werd
de groei van blauwalgen gestimuleerd. Door al deze oorzaken, die in een keten samenhingen,
was de hoeveelheid licht die de bodem van de plas bereikte sterk afgenomen. Daardoor kregen
waterplanten niet de kans te kiemen en uit te groeien. Door de afwezigheid van ondergedoken
waterplanten ontbraken schuilmogelijkheden voor roofvissen, werd de opwerveling in stand
gehouden en konden roofvissen de witvispopulatie niet op een laag niveau houden. Via abiotische
veranderingen (eutrofiëring) ontstond uiteindelijk een nieuwe toestand die zichzelf, via
terugkoppelingsmechanismen, in stand bleek te houden.
Deze ongewenste stabiele toestand kan worden doorbroken door de essentiële schakel uit de
keten te verwijderen: de witvis. Dat werd in 2004 zinvol, omdat de chemische waterkwaliteit van
het oppervlaktewater aanzienlijk was verbeterd; er waren geen lokale bronnen van vermesting
meer en voor zover water werd aangevoerd, was de kwaliteit daarvan gelijkwaardig aan het
gebiedseigen water.
In 2004 werd een groot deel van populaties van Brasem en Blankvoorn weggevangen om de
troebelheid van het water te verminderen en de stabiliteit van het systeem te vergroten, in de
verwachting dat zich opnieuw uitgestrekte begroeiingen van waterplanten zouden ontwikkelen.
De uitkomsten van dit project, dat door het deskundigeriteam Laagveenwateren is begeleid, zijn
in 2005 en 2006 uitgebreid gemonitord door Bureau Waardenburg in opdracht van
Waterleidingbedrijf Amsterdam (Van de Haterd & Bak 2005 & 2007).
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Vegetatie
In de laagveenplas werden in 2004 en in 2006 respectievelijk in totaal 29 en 33 soorten hogere
planten en kranswieren aangetroffen. Dit geeft de indruk dat de vegetatieontwikkeling in de plas
voorspoedig verloopt. Dit is helaas niet het geval. Hoewel het water in het voorjaar helder is,
wordt het in de loop van de zomer troebel en bedraagt het doorzicht minder dan een halve meter.
In het voorjaar van 2006 trad bovendien een sterke groei op van ondergedoken draadalgen.
In 2004 werden niet alleen 4 soorten kranswieren (Puntdragend glanswier, Breekbaar kransbiad,
Buigzaam glanswier en Sterkranswier) gevonden, maar ook enkele minder algemene waterplanten
als Groot nimfkruid (zeer zeldzaam), Groot blaasjeskruid en de Rode-lijstsoorten Krabbenscheer
en Stomp fonteinkruid. Deze kranswieren waren in 2006 nog steeds aanwezig, hoewel de meeste
(sterk) in de bedekking waren afgenomen, terwijl Doorschijnend glanswier als nieuwe soort werd
gevonden. Deze soort was niet bekend van Terra Nova, maar is in 1949 vermeld voor de
nabijgelegen Loenderveensche Plas Oost. Het landelijk zeer zeldzame Groot nimfkruid en de
Rode-lijstsoort Stomp fonteinkruid zijn ten opzichte van 2004 sterk achteruitgegaan, een trend
die in 2005 al inzette in het westelijke deel van de plas. Ook Krabbenscheer, de tweede Rodelijstsoort in de plas, ging achteruit. Gewoon blaasjeskruid, die in 2004 nog betrekkelijk veel
voorkwam, is in 2006 geheel verdwenen. Behalve Stomp fonteinkruid, gingen ook andere
fonteinkruiden in meer of mindere mate achteruit: Plat, Puntig, Gekroesd en Schedefonteinkruid.
De bedekking van Glanzig, Haar- en Tenger fonteinkruid bleef min of meer stabiel. Brede
waterpest nam toe en Smalle waterpest en Aarvederkruid gingen achteruit.
Enkele soorten waren in 2004 vegetatievormend, waaronder kranswieren, Groot nimfkruid, Stomp
fonteinkruid, Glanzig fonteinkruid, Smalle waterpest en Grof hoornblad. Vaak ging het om
soortenrijke begroeiingen die door één van deze soorten wordt gedomineerd en waarboven vaak
de bladeren van Gele plomp en/of Witte waterlelie drijven. De verspreiding van deze
waterplantengemeenschappen is gekarteerd en weergegeven op een vegetatiekaart (Van de
Haterd & Bak 2005). Op deze kaart is goed zichtbaar dat vooral aan de westzijde van de plas,
waar de meeste beschutting aanwezig is in de vorm van restanten van zetwallen, uitgestrekte
waterplantbegroeiingen voorkomen. Verder ontbraken goed ontwikkelde Waterplantenbegroeiingen op plaatsen met water dieper dan twee meter.
In 2005 werden 3 rompgemeenschappen van ondergedoken waterplanten gevonden, namelijk
Breekbaar kransblad, Grof hoornblad, Smalle waterpest en Tenger fonteinkruid. Sinds 2004 is in
het westelijke petgatengebied de bedekking met ondergedoken waterplanten afgenomen. De
verspreiding van de begroeiingen met kranswieren is in het westelijke deel niet wezenlijk
veranderd, maar de bedekking van de kranswieren is wel verminderd. In 2006 is in het westelijk
deel van de plas nabij de legakkers het areaal van de soortenrijke begroeiingen van Grof
hoornblad sterk achteruitgegaan.
Ook in het oostelijke deel van de plas nam het areaal van begroeiingen met ondergedoken
waterplanten af, hoewel de achteruitgang daar wat minder groot is dan in het westen. In het
oosten komen plaatselijk nog soortenrijke begroeiingen van drijvende en ondergedoken
waterplanten voor. Verder komt daar over een klein oppervlak (< 5%) een soortenrijke vegetatie
voor van Smalle waterpest en Tenger fonteinkruid met kranswieren. Grote delen van de plas
bestaan nu uit soortenarme begroeiingen van waterplanten met drijvende bladeren. Het gaat
vooral om begroeiingen van de Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp en lokaal van de
Watergentiaan-associatie.
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Conclusie
Van de Haterd & Bak (2005) concluderen dat door biomanipulatie een 85 ha grote laagveenplas
binnen een jaar weer helder is geworden en dat zich in dit heldere water een gevarieerde
vegetatie heeft ontwikkeld, waarin ook bijzondere soorten met een hoge bedekking worden
gevonden. Twee jaar later moet dit optimisme getemperd worden. Het doorzicht is in de
zomermaanden van 2006 over grote oppervlakten beperkt (circa een halve meter), waardoor
diverse ondergedoken waterplanten in bedekking (sterk) achteruit zijn gegaan of zelfs (vrijwel)
verdwenen. Vrijwel alle (ondergedoken) waterplanten, ook beide Rode-lijstsoorten van matig
voedselrijke omstandigheden, zijn achteruitgegaan of verdwenen.
Hoewel de ontwikkelingen in het eerste jaar na uitvoering van de maatregel zeer hoopvol waren,
blijkt twee jaar later dat veel ondergedoken waterplanten en hun soortenrijke
plantengemeenschappen achteruit zijn gegaan. Deze negatieve trend zette zich in 2005 al in. De
oorzaak hiervan is vooralsnog onduidelijk. Het is nog te vroeg om een eindconclusie te
formuleren over het succes van biomanipulatie als effectgerichte maatregel in Terra Nova en in
laagveenwateren meer in het algemeen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 (maar achteruitgaand) van laagveenplassen
Vegetatie: ••

Loenderveensche Plas Oost
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:

Waternet
Noord-Holland
Wijdemeren
Loenderveensche Plas Oost
10911
230 ha

Ecosysteemsubtype:

Laagveenplassen

Maatregel:

Beheer voedselketen/biomanipulatie

Maand en jaar van uitvoering:

Winter 2004-2005

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
De laagveenplas Loenderveensche plas Oost grenst aan die van Terra Nova en wordt gekenmerkt
door een zeer gering doorzicht, het ontbreken van ondergedoken waterplanten en meer in het
algemeen door een schaarste aan planten- en diersoorten van mesotrofe laagveenwateren. Tot
het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw was het een betrekkelijk heldere plas met veel
soorten waterplanten.
Het geringe doorzicht en de beperkte biodiversiteit hangen samen met vermesting in het
verleden. Het water is zeer hard (pH = 8,7-8,8 en bicarbonaatgehalten variëren tussen 131 - 135
mg/l) met een vast zomer- en winterpeil, waarbij het zomerpeil 10 centimeter lager is dan dat in
de winter. Ondanks het vermeste karakter is het fosfaatgehalte van 0,045 mg/] (zomergemiddeld
1997-2003) niet bijzonder hoog. Dit is te danken aan de grote inspanning van overheden en
particulieren, gericht op het bestrijden van de eutrofiëring. Dit geeft aan dat de hoge troebelheid
en de daarmee gerelateerde afwezigheid van ondergedoken waterplanten, wordt veroorzaakt
door dominantie van witvis (Brasem en Blankvoorn met een biomassa van 180 kg/ha), waardoor
voordurend opwerveling van organische stof en voedingsstoffen optreedt. Hierdoor is, ondanks
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de verbeterde waterkwaliteit, een nieuw en stabiel evenwicht ontstaan dat zonder menselijk
ingrijpen niet zal worden doorbroken (zie onder laagveenplas Terra Nova). Daarom is net als in
Terra Nova overgegaan tot het wegvangen van deze witvis.
De plas was, zoals gezegd, nauwelijks begroeid. Aan de westzijde kwam een smalle gordel met
de Associatie van Waterlelie en Gele plomp voor. De helofytenvegetatie was slecht ontwikkeld en
ondergedoken waterplanten waren uiterst zeldzaam. De visstand was kenmerkend voor
hypertrofe wateren. Langs stenige oevers komt de Rivierdonderpad voor. In de omgeving van de
plas komen Ringslang voor en de libellen Glassnijder, Vroege glazenmaker, Bruine korenbout en
Groene glazenmaker.
De verwachting was dat de plas na het afvangen van de witvis vanaf eind april 2005 helder zou
worden en dat zich snel ondergedoken waterplanten zouden vestigen. In opdracht van Waternet
onderzocht R. Pot de vegetatieontwikkeling in de plas.

Vegetatie
In 2005 kwam de begroeiing aarzelend op gang, mogelijk vanwege een gebrek aan diasporen.
Bovendien werd doorgevist tot eind mei, waardoor de weinige gekiemde ondergedoken
waterplanten werden beschadigd. In 2005 was de bedekking van de vegetatie nergens hoger dan
1%. In 2006 kwam de groei van de vegetatie pas laat op gang vanwege het zeer koude voorjaar.
Door Pot (2007) (zie kaart 1) werden in totaal 11 lokale vegetatietypen onderscheiden. Eén type
werd gedomineerd door Smalle waterpest. Dit type kwam vooral abundant tot ontwikkeling in het
zuidwestelijk deel van de plas, maar waaierde later uit naar het zuidoosten en noorden. Met deze
vegetatie raakten bijna 21 ha van de plas begroeid. Langs de westelijke oever kwam een
begroeiing gedomineerd door Groot nimfkruid tot ontwikkeling, met Smalle waterpest en de
kranswieren Breekbaar kransblad en Gebogen kransblad. Deze kranswieren vormden langs de
westoever ook een enkele meters brede aaneengesloten vegetatie met een oppervlakte van ruim 4
ha. Op één plaats werd het Teer kransblad gevonden. Plaatselijk werden begroeiingen van Glanzig
fonteinkruid, Aarvederkruid en Doorgroeid fonteinkruid aangetroffen. Deze soorten werden
echter ook, net als Gekroesd fonteinkruid en Stijve waterranonkel, regelmatig in de andere
begroeiingtypen gevonden.
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Elodea = Smalle waterpest: Chara = kranswier; Najas = Groot nimfkruid; Potamogeton
lucens Glanzig fonteinkruid. Bij het type ijl-meersoortig is de dichtheid hoogstens 1%,
bij de andere typen is deze hoger. In het niet-ingevulde vlak komen zeer verspreid ook
enige waterplanten voor.

Conclusie
Twee jaar na uitvoering van de maatregelen is een zeer heldere laagveenplas ontstaan met een
groot areaal van begroeiingen van ondergedoken waterplanten. In hoeverre deze ontwikkeling
zich (langdurig) voortzet, is vooralsnog onzeker. Ook in het aangrenzende Terra Nova traden in
de eerste jaren na het wegvangen van witvis positieve ontwikkelingen op, maar is inmiddels een
teruggang geconstateerd.
Aantal Rode-lijstsoorten: 0
Vegetatie: •.
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Landgoed Terra Nova
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Udnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

R. Vehmeijer
Noord-Holland
Wijdemeren
Landgoed Terra Nova
19012
40 ha
1000 meter (deels voormalige) oever

Ecosysteemsu btype:

Laagveenplassen

Maatregel:

Herstel legakkers, aanpassen morfologie

Maand en jaar van uitvoering:

2004

Gebiedsomschrjv/ng - nu/situatie
Begin jaren '50 hadden de legakkers in Terra Nova geleidelijk aflopende oevers met een breedte
van circa 5 - 8 meter en een waterdiepte van circa 0 - 2,10 meter. De bodem bestond uit veen.
Tot een waterdiepte van 1,45 meter kwam Riet voor en van 1,50-2,10 lisdodden en/of biezen. Op
luwe plaatsen tussen legakkers kwamen Grote en Kleine lisdodde voor, waaruit zich drijftillen
vormden. Deze drijftillen vormden ten slotte drijvende zoden die aan de legakkers vastzaten. Ook
in de jaren '70 kwamen drijftillen en helofytenbegroeiingen nog algemeen voor. In een document
uit 1974 wordt het gebied als volgt beschreven: "Gaaf laagveengebied met intacte legakkers.
Velden van Riet, Kleine lisdodde en Mattenbies. Zeer fraai ontwikkeld zijn de drijftillen met
Waterscheerling, Hoge cyperzegge, Slanke waterkers, Grote watereppe, Moerasvergeet-mij-nietje,
Moeraspinksterbloem, Waterdrieblad, Wateraardbei en Paddenrus". De laatste vermelding van
verlandingsgemeenschappen is van 1981: "Langs de legakkers vinden we (smalle) zones met
drijftillen die overgaan in een rietkraag".
In 2004, voor uitvoering van de maatregelen, is het gebied ingrijpend veranderd.
Verlandingsgemeenschappen, d.w.z. drijftillen, kraggen en helofytenbegroelingen van Riet en
lisdodden, zijn vrijwel geheel verdwenen. Alleen in een zeer smalle zone langs de ringdijk komt
nog een helofytenvegetatie voor van Kleine lisdodde. Langs de legakkers zijn de ondiepe stroken,
waar de helofyten groeiden, eveneens verdwenen. De akkers zijn daardoor veel smaller en de
oevers steiler geworden. Bovendien is het vroegere hooilandbeheer gestaakt, waardoor de
legakkers volledig in het bos zijn geschoten. Tevens is de totale oppervlakte en lengte van de
legakkers fors afgenomen.
Een combinatie van chemische en fysische oorzaken ligt ten grondslag aan deze veranderingen.
Eén van de factoren, de sterk verslechterde waterkwaliteit sinds het begin van de jaren '80 (een
gevolg van de inlaat van voedsel- en sulfaatrijk oppervlaktewater), heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het verdwijnen van de helofyten en drijftillen. Deze verslechtering zorgde voor
vertroebeling, waardoor biezen en lisdodden niet meer konden kiemen en geleidelijk verdwenen.
Verder speelt eutrofiëring vaak een rol bij de achteruitgang van Riet. Met de achteruitgang van de
helofytengemeenschappen verdween geleidelijk ook de basis voor de vorming van drijftillen.
De toegenomen sulfaatgehalten van het oppervlaktewater hebben vermoedelijk de afbraak van
strooisel en organische stof versneld, waardoor de vorming van drijftillen verder werd
bemoeilijkt.
De afbraak van organische stof beïnvloedde evenzeer de veenbodem van de legakkers. Door deze
afbraak ging stevig veen met een grove structuur over in fijn slib dat eenvoudig wegspoelt.
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Daarom bestaan de legakkers tegenwoordig overwegend uit wortels, stobben en takken; het
skelet is er als het ware nog, maar de spieren zijn verdwenen. De resten van het verslagen en
verspoelde veen liggen nu als een pakket van meer dan een meter dik op de bodem van de plas.
Kieming van Riet vraagt om tijdelijk droogvallen van onderwaterbodems. Doordat deze zo steil
zijn geworden, zal dat niet meer gebeuren - mede dankzij het tegengestelde peilbeheer,
waardoor 's zomers hogere peilen worden gehandhaafd dan 's winters - en dient Riet vanaf de
legakker via uitlopers geleidelijk het water in te groeien. De legakkers zijn echter geheel verbost,
waardoor er geen landriet meer kan groeien. Herkolonisatie van de oever door Riet vanaf de
legakker is zodoende onmogelijk geworden.
Naast chemische afbraak speelt fysische erosie een rol. Het nog resterende deel van de legakkers
zal versneld worden geërodeerd, doordat deze niet meer beschermd is door ondiepten en
helofyten. Daardoor is de strijklengte van de wind toegenomen en wordt de fysieke afbraak van
legakkers verder versneld. Ten slotte zorgt het omvallen van bomen, die zich minder goed
kunnen hechten met hun wortelgestel, voor verdere verdwijning van de legakkers; met het
omvallen worden grote brokken veen meegenomen.
Het verdwijnen van legakkers bedreigt de verdere ontwikkeling van de waterplantenvegetaties
met Groot nimfkruid, Groot blaasjeskruid en Krabbenscheer die zich hebben gevestigd na het
leegvissen (zie Terra Nova, Waternet). Door de grotere strijklengte van de wind ondervinden deze
begroeiingen te veel invloed van golfslag en slibopwerveling, waardoor ze fysiek beschadigen en
te weinig licht krijgen. De te hoge windwerking kan op termijn bovendien een hernieuwde
vorming van drijftillen en kraggen belemmeren.
Herstel van de legakkers is niet alleen gewenst voor behoud van de nog aanwezige legakkers,
maar ook voor herstel van de verlanding van laagveenwateren met waardevolle begroeiingen,
zowel van ondergedoken waterplanten in het open water als van helofyten en op de langere
termijn van drijftillen en kraggen langs de oevers. Daarom zijn in 2005 in samenwerking met het
deskundigenteam Laagveenwateren langs de legakkers beschoeiingen en vooroevers aangelegd
en zijn op de legakkers de bomen gekapt. De legakkers zullen boomvrij worden gehouden om de
ontwikkeling van landriet te stimuleren. Deze maatregelen beogen niet alleen behoud en herstel
van de nog aanwezige legakkers, maar tevens de vestiging en verdere ontwikkeling van
helofytenbegroeiingen van biezen, lisdodden en Riet langs de ondiepe oevers van de legakkers en
op de langere termijn de vorming van drijftillen. De kansrijkdom van de maatregelen is
toegenomen dankzij de verbeterde waterkwaliteit en ondanks het onnatuurlijke waterpeil, met in
het voorjaar en in de zomer hoge peilen.
Vegetatie
De ontwikkeling van de vegetatie is in opdracht van Waternet uitgebreid onderzocht door
Wielakker en Van de Haterd (2007). Uit hun onderzoek blijkt dat zich door het kappen van bomen
op 13 legakkers binnen twee jaar na uitvoering een vegetatie heeft ontwikkeld van jonge
boomopslag en ruigtekruiden. De jonge boomopslag betreft uitgroei vanuit de stobben (tot 2
meter hoog) en zaailingen die zijn gekiemd vanwege de toegenomen hoeveelheid licht. De
soortenrijkdom van legakkers met en zonder gekapte bomen is nauwelijks verschillend; waar de
bomen zijn gekapt komt gemiddeld 1,5 soort meer voor dan waar niet is gekapt. Vervolgbeheer,
dat zorgt voor het terugdringen van bomen en hun zaailingen, is absoluut noodzakelijk voor
herstel van legakkers met een laagblijvende begroeiing.
Het kappen van de bomen heeft vooralsnog geen effect op de ontwikkeling van een
helofytenvegetatie. Wielakker & Van de Haterd (2007) verwachten dat de morfologie van de
oevers, de waterdiepte en het doorzicht een grotere rol spelen.
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De aangebrachte beschoeiingen met vooroever lijken een positief effect te hebben op de
ontwikkeling van de kruidlaag op de oever van de legakker. Niet beschoeide legakkers hadden
een bedekking van 29%, beschoeide legakkers met vooroever 48%. Deze effecten konden met de
gebruikte onderzoeksmethode echter niet worden gescheiden van die van het kappen van het
bos. Om inzicht te verwerven in het effect van het aanbrengen van beschoeiingen met vooroever
doen Wielakker & Van de Haterd (2007) de aanbeveling om een multivariate analyse uit te voeren;
een statistische techniek waarmee de effecten van verschillende behandelingen op de vegetatie
kunnen worden onderscheiden.

ç• -':

\f.'

-

:

.:

Foto: Landgoed Terra Nova; herstel van legakkers.

Conclusie
De effecten van de maatregelen op de vegetatie kunnen nog onvoldoende worden beoordeeld
vanwege het korte tijdbestek. Vervolgbeheer van de gekapte bossen op de kraggen is absoluut
noodzakelijk voor herstel van ?aagblijvende begroeiingen met het zogenaamde landriet. In
hoeverre het kappen van bos het ontstaan van een helofytenvegetatie begunstigt, is onduidelijk.
Vermoedelijk zijn morfologie van de oevers, de waterdiepte en het doorzicht van groter belang.
De aangebrachte beschoeiingen met vooroever lijken een positief effect te hebben op de
kruidlaag van de oever, maar dit effect kan onvoldoende worden gescheiden van dat van het
kappen van het bos.
Aantal Rode-lijstsoorten: 0
Vegetatie: •.
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Zweefvliegterrein Maldens Vlak
Eigenaar / gemachtigd beheerder
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Nijmeegse Aeroclub
Gelderland
Nijmegen
Zweefvliegterrein Maldens Vlak
Circa 55 ha
2,15 ha

Ecosysteemsu btype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2002

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Zweefvliegveld Maldens Vlak ligt ten Oosten van Malden, op de westelijke flank van de stuwwal
van Nijmegen. Het gebied wordt volledig omgeven door gemengd bos. De bodem bestaat uit een
holtpodzol in grof zand met grind in de ondergrond.
Er is in het gebied sprake van sterke vergrassing met Pijpenstrootje en plaatselijk met Bochtige
smele als gevolg van stikstofdepositie. Hoewel sprake is van droge omstandigheden, is toch
hoofdzakelijk vergrassing met Pijpenstrootje opgetreden. Dankzij de moderhumus en de leem
hebben deze holtpodzolen een hoog vochtleverend vermogen, hetgeen Pijpenstrootje bevoordeelt
ten opzichte van Bochtige smele. Via plaggen wil de eigenaar soortenrijke droge heiden
herstellen.
Vegetatie
De bedekking van vvv-indicatoren is vijf jaar na plaggen zeer sterk teruggedrongen. De terugkeer
van Pijpenstrootje, Gewoon struisgras en enkele andere vvv-indicatoren in lage bedekkingen,
duidt op iets voedselrijkere omstandigheden die mogelijk het gevolg zijn van het leemrijke
karakter van de bodem met betrekkelijk veel organische stof.
Maar liefst 13 kwaliteitsindicatoren, die kenmerkend zijn voor droge tot licht vochtige, zure tot
zwak gebufferde, voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden, verschenen na plaggen.
Naast de bekende soorten van droge en vochtige heide, zoals Struikhei en Pilzegge, valt het grote
aantal soorten van zwak gebufferde omstandigheden op, zoals Gewoon biggenkruid,
Mannetjesereprijs, Fijn schapengras, Kleine leeuwen-klauw en Viltganzerik. Verder trekken
soorten van verstoven leemrijker zand, zoals Dwergviltkruid Heidespurrie en Zandstruisgras de
aandacht.
Ten slotte werden 3 soorten van de Rode Lijst gevonden: Kruipbrem en Stekelbrem zijn
kenmerkend voor de droge heide, terwijl Dwergviltkuid thuishoort in de Zandblauwtjes-orde, een
plantengemeenschap van de droge schraalgraslanden.
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Foto: Jonge droge heide van het Maldens Vlak met soorten als Mannetjes
ereprijs en Dwergviltkruid.

Conclusie
Het herstel is succesvol. Vijf jaar na plaggen is een soortenrijke droge heide ontstaan. Deze
soortenrijkdom is op de eerste plaats te danken aan het leemrijke karakter van de stuwwalbodem
die na plaggen weer aan maaiveld is komen te liggen, waardoor bijzondere soorten, die beperkt
zijn tot het calciumbuffertraject, zich opnieuw konden vestigen. De soortenrijkdom wordt
bevorderd, doordat het zweefvliegveld wordt begraasd met een gescheperde kudde. Daardoor
blijft niet alleen de bedekking van Pijpenstrootje en Bochtige smele laag, maar ontstaan ook
opengetrapte plekken waar zich soorten hebben kunnen vestigen die bekend zijn van droge
schraalgraslanden en stuifzanden. De soorten van de Zandblauwtjes-orde danken hun
voorkomen aan de hoge leemrijkdom in combinatie met betreding door de schapen en van de
nutriënten die vrijkomen uit hun fecaliën.
Aantal Rode-lijstsoorten: 2 van droge heide; 1 van droog schraalgrasland.
Vegetatie: •••
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Noord-Oost Nederland

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

Delta lloyd
Overijssel
Ommen
Landgoed Junne
21 790
780 ha
0,75 ha

Ecosysteemsu btype:

Natte heide met hoogveenputten

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Oktober 2002

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Landgoed Junne ligt ten oosten van Ommen, aan de zuidzijde van de Vecht. Het bestaat vrijwel
geheel uit naaldhoutopstanden. In het zuidelijke deel van het landgoed ligt een heideterrein van
circa 4 ha. Het terrein waar de maatregelen zijn uitgevoerd, is een zogenaamd fort, een
hooggelegen terrein waar, na overstuiving met zand van een slechtdoorlatende natte humeuze
laag, opnieuw veenvorming is opgetreden onder invloed van een schijngrondwaterspiegel op die
slechtdoorlatende laag. Het stuifzand was afkomstig uit de nabije omgeving, kwam hier tot
stilstand en raakte opgehoopt, omdat het vanwege de natte omstandigheden werd ingevangen.
Daardoor kwam het fort" hoger te liggen dan het stuifzand; er heeft omkering van het
oorspronkelijke reliëf plaatsgevonden. De huidige laaggelegen delen zijn droog, de hoge delen
zijn nat.
Op de droge, lagere delen rondom het fort komen Struikheide en Jeneverbessen voor. Op het
hogere fort heersen natte omstandigheden met een dun veenpakket met oorspronkelijk een
veenvormende vegetatie. Dat veen is op meerdere plaatsen weggegraven in de vorm van putjes.
In deze putjes trad vervolgens opnieuw veenvorming op met o.a. Waterveenmos en Geoord
veenmos. Bij het graven is het zand dat op het veen lag rondom de putjes gelegd. Hierop is een
bos van Grove den ontstaan. Voor uitvoering van de maatregelen was het terrein vrijwel volledig
vergrast met Pijpenstrootje en waren de veenputjes gevuld met strooisel. Plaatselijk groeide nog
Beenbreek en Veenpluis, soorten die aangeven dat het terrein hoge potenties had voor herstel van
in ieder geval natte heide. In de putjes groeide hier en daar nog Waterveenmos en Geoord
veenmos.
Het gebied was verdroogd en vermest als gevolg van bebossing. De bebossing zorgde voor extra
verdamping, waardoor de waterstanden daalden en versterkte mineralisatie van organische stof
optrad. De bebossing en de dichte begroeiing met Pijpenstrootje leidden voorts voor een te
sterke beschaduwing van de veenputjes, waardoor groei van veenmossen vrijwel niet meer
mogelijk was. Door de bebossing en de daardoor ontstane dichte kruidlaag werden bovendien
extra zure en stikstofdepositie ingevangen en blad- en naaidstrooisel in het systeem gebracht
(extra mineraliseerbaar organisch materiaal). Al deze factoren veroorzaakten vermesting.
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Om de vergrassing tegen te gaan zijn bomen verwijderd en is de dichte pijpenstrootjebegroeiing
in het najaar van 2002 geplagd. Zowel in 2005 als in 2007 is het terrein bezocht om de
ontwikkelingen na uitvoering van de maatregelen in beeld te brengen.
Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden was Pijpenstrootje sterk teruggedrongen. Er
hadden zich vele soorten gevestigd. Enerzijds soorten die kenmerkend zijn voor vochtige tot
enigszins droge, zure voedselarme kopjes en anderzijds soorten kenmerkend voor natte tot zeer
natte laagtes en poeltjes met zure tot matig zure en oligo- tot oligo-mesotroof omstandigheden.
Vijf jaar na het plaggen komt Pijpenstrootje alleen in de lage delen abundant voor. De
heidevegetatie ondervindt er (nog) geen nadelige gevolgen van. Pijpenstootje vormt geen horsten.
Dit geeft aan dat de waterstanden behoorlijk stabiel zijn. De oorzaak van de terugkeer van
Pijpenstrootje is daarom waarschijnlijk de atmosferische stikstofdepositie, die in het gebied nog
altijd circa 2000 mol N per hectare bedraagt.

Fotu LnJgueJ Juiirie

De droge koppen zijn inmiddels begroeid met Struikhei, die in de lagere delen overgaat in een
goed ontwikkelde veenmosrijke natte heide (Associatie van Gewone dophei, veenmosrijke
subassociatie) met op open plekken de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies. In een
aantal putten vindt hoogveenvorming plaats. Maar liefst 19 kwaliteitsindicatoren hebben zich
ontwikkeld (ten opzichte van 16 na 2 jaar), namelijk Witte snavelbies, Bruine snavelbies, Gewone
dophei, Veenpluis, Trekrus, Veelstengelige waterbies, Struikhei, Gewone veenbies, Klein
blaasjeskruid, Sterzegge, Beenbreek, Kleine zonnedauw, Geoord veenmos, Gewoon veenmos,
Week veenmos, Kussentjesveenmos, Hoogveenveenmos, Zacht veenmos en Wrattig veenmos. Het
rijkelijk voorkomen van veenmossen, inclusief bultvormende soorten, duidt op stabiel hoge
grondwaterstanden.
Conclusie
Vijf jaar na uitvoering van herstelwerkzaamheden op een vergraste en verboste heide, heeft zich
een zeer soortenrijke vegetatiemozaïek ontwikkeld van droge heide op de hogere zandkoppen,
veenmosrijke natte heide, de Associatie van Moeraswolfsklauw en aanzetten van
hoogveenvormende plantengemeenschappen van slenken en bulten in en aan de randen van de
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putjes. Pijpenstrootje weer abundant aanwezig, maar dat is gelet op de soortensamenstelling van
de vegetatie geen gevolg van te lage en te instabiele grondwaterstanden. Het is waarschijnlijk te
wijten, aan de nog altijd te hoge stikstofdepositie.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 7 van natte heide; 1 van vennen en veentjes
Vegetatie:

••ss

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

Landgoed Meuleman B.V.
Overijssel
Dinkelland
Meuleman
25660
195 ha
1,5 ha

Ecosysteemsu btype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Augustus 2005

Cebiedsomsc/ir(jving - nu/situatie
Landgoed Meuleman ligt ten noordoosten van Oldenzaal tegen de grens met Duitsland. Binnen
het landgoed liggen verspreid enkele heideterreinen, vaak met Jeneverbessen. Eén van de
heideterreinen was volledig vergrast met Bochtige smele. Door een gordel van opslag van Grove
den werd dit terrein gescheiden van een grotere, goed ontwikkelde heide. De opslag van Grove
den was maximaal 15 tot 20 jaar oud. Op de vergraste heide kwamen enkele Jeneverbessen voor
en 5 kwaliteitsindicatoren van droge tot licht vochtige, zure, voedselarme omstandigheden,
namelijk Struikhei, Trekrus, Heidespurrie, Pilzegge en Gewone dophei.
Om de vergrassing en verbossing van de heide tegen te gaan is in augustus 2005 de Grove
dennenopslag verwijderd en is 1,5 ha van deze vergraste en verboste heide geplagd.
Vegetatie
Twee jaar na uitvoering van de herstelmaatregelen is een vegetatieopname gemaakt van het
geplagde deel. De vvv-indicatoren Bochtige smele, Gewoon struisgras, Rankende helmbloem,
Schapenzuring en Gewone braam zijn vrijwel verdwenen, wat erop duidt dat de vergrassing
effectief is teruggedrongen. Pijpenstrootje komt op de lage delen plaatselijk nog wel abundant
voor, vermoedelijk omdat daar iets te oppervlakkig is geplagd of omdat daar met afstromend
regenwater organisch materiaal is samengespoeld. Deze locale abundantie draagt bij aan de
vorming van een structuurrjke heide die faunistisch van belang is.
Daar waar bosopslag is verwijderd, zijn niet of nauwelijks jonge planten van Struikhei of andere
kwaliteitsindicatoren van droge heide verschenen. Hier ontbreekt waarschijnlijk een zaadbank. In
de andere delen zijn al tamelijk veel exemplaren van Struikhei aanwezig, evenals Pilzegge,
Heidespurrie en Trekrus. Er is één jong individu van Jeneverbes (Rode-lijstsoort) gevonden. Op de
lage delen is op vrij grote schaal Gewone dophei gekiemd.
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Conclusie
Door het plaggen is de vergrassing en de verbossing als gevolg van vermesting en verzuring
effectief bestreden. De vegetatie op de geplagde delen ontwikkelt zich gestaag tot een droge tot
licht vochtige heide met Gewone dophei, Struikhei, Pilzegge, Trekrus, Heidespurrie en Jeneverbes.
Op plaatsen waar opslag is verwijderd, blijft de ontwikkeling van droge heide vooralsnog uit. Dit
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het ontbreken van een zaadbank. Deze delen zullen naar
verloop van tijd vanuit de geplagde heide worden gekoloniseerd. Gewoon struisgras, Bochtige
smele en Rankende helmbloem zijn sterk teruggedrongen. In de lage delen komt Pijpenstrootje
plaatselijk abundant voor wat bijdraagt aan het onstaan van een structuurrjke heide.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van droge heide en Jeneverbesstruwelen
Vegetatie: ••

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

Landgoed BV de Menthenberg
Friesland
Opsterland
Lippenhuizen
25628
177 ha
2 ha

Ecosysteemsu btype:

Droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

September 2002

Gebiedsomsc/irjving - nu/situatie
De Lippenhuisterheide is onderdeel van het landgoed Lippenhuizen en ligt ten zuiden van
Beetsterzwaag. Dit uitgestrekte heideterrein van 177 ha is één van de grootste heiden van
Friesland en is rijk aan hoog-laaggradiënten. Het noordelijke deel grenst aan het beekdal van de
Boorne of het Koningsdiep.
Het geplagde terreindeel ligt op de overgang van een dekzandrug naar het beekdal van de
Boorne. In de ondergrond van de dekzandrug bevindt zich op ongeveer 40 cm onder maaiveld
keileem. De bodem bestaat uit een veldpodzolgrond met grondwatertrappen III, IV, V en VI. Met
name het centrale deel is bijzonder nat, het noordelijke deel is aanzienlijk droger. Het voorkomen
van de grondwatertrappen V en VI op een veldpodzol geeft aan dat sprake is van verdroging. De
oorzaken daarvan zijn de kanalisatie en lage peilen van de Boorne en de diepe ontwatering van de
landbouwgronden in de omgeving.
Op de geplagde locatie domineerde Pijpenstrootje en trad verstruweling op met Zachte en Ruwe
berk, Grove den en Vuilboom. Op de drogere delen van de geplagde locatie domineerde Bochtige
smele. Deze combinatie van soorten geeft aan dat sprake is van vedroging en van vermesting,
waarbij vermesting zowel een gevolg is van toegenomen mineralisatie onder invloed van gedaalde
grondwaterstanden als van stikstofdepositie.
Om de dominantie van Pijpenstrootje en op de hogere delen Bochtige smele te doorbreken is in
totaal 2 ha van de vergraste heide geplagd.
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Vegetatie
Vijf jaar na plaggen is een vegetatieopname gemaakt. De dominantie van Pijpenstrootje is sterk
teruggedrongen. Slechts locaal op de lagere en nattere delen komt Pijpenstrootje nog in hogere
dichtheden voor. Dit is vermoedelijk veroorzaakt, doordat met afstromend regenwater organisch
materiaal is samengespoeld. De massale vestiging van Struikhei en het voorkomen van
korstmossen laten zien dat er door het plaggen een geschikte uitgangssituatie is ontstaan voor
de ontwikkeling van droge heide.

Foto: Lippenhuizen 5 jaar na uitvoering; massale terugkeer van Struikhei.

Kwaliteitsindicatoren, zoals Struikhei, diverse korstmossen, Pilzegge, Gewone dophei, Trekrus en
Klein warkruid, duiden op droge, zure tot matig zure, voedselarme omstandigheden. Klein
warkruid is een parasiet die Struikhei als gastheer heeft. De soort parasiteert met name op jonge,
dicht bebladerde heideplantjes met eiwitrijke blaadjes, die hier in overvloed aanwezig zijn.
Opgemerkt moet worden dat de opname is gemaakt in een deel dat in het voorgaande jaar is
gemaaid. De vegetatiehoogte bedraagt daardoor slechts circa 12 cm. Door het maaien zijn er
mooie uitgestoelde jonge vitale pollen Struikhei ontstaan. Het aanwezige Pijpenstrootje is circa 40
cm hoog en niet vitaal. Door het maaien is de structuur van het opnamevlak wel vrij eenvormig.
Conclusie

De ontwikkeling van de heide verloopt in de richting van de Associatie van Struikhei en
Kruipbrem, met Struikhei, diverse korstmossen, Pilzegge, Gewone dophei, Trekrus en Klein
warkruid, als belangrijkste soorten. Het plaggen heeft tevens geleid tot een forse afname van
Pijpenstrootje. Slechts op delen waar organisch materiaal zich heeft opgehoopt na plaggen, heeft
Pijpenstrootje zich opnieuw gevestigd.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van droge heide
Vegetatie: ••
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Het Hoorns Veentje: landgoed Ooster- en Westerzand
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:

R.A.F. Pigeaud

Gemeente:

Westerveld

Terrein:

Ooster- en Westerzand

Lidnummer:

26210

Oppervlakte terrein:

259 ha

Behandelde oppervlakte:

3 ha

Ecosysteemsubtype:

Droge heide, natte heide en venoevers

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

September 2002

Drenthe

Geb/edsomschrjving - nu/situatie
Landgoed Ooster- en Westerzand ligt ten noorden van Uffelte en bestaat grotendeels uit
naaldbos. Het beheer in het westelijk deel van het landgoed is geheel gericht op het in stand
houden en ontwikkelen van natuurwaarden en in het oostelijke deel op geïntegreerd bosbeheer.
Plaatselijk komen enkele vennen en heideterreinen voor. Het betreft over het algemeen zure en
zeer zwak gebufferde vennen waar de buffering vermoedelijk werd verzorgd door instuivend
zand van zandverstuivingen. Zo zijn op korte afstand overgangen van zeer nat naar extreem
droog ontstaan.
Eén van de vennen, het Hoorns Veentje, is circa 10 jaar geleden opgeschoond, waarbij het uit het
ven verwijderde materiaal op de venoever is gezet. Dat heeft voor een extra, geconcentreerde
vorm van vermesting gezorgd. Verder waren de lage venoevers vrijwel volledig vergrast met
Pijpenstrootje en de hogere met Bochtige smele.
De bosrand is teruggezet om in de toekomst hernieuwde eutrofiëring en extra verdamping tegen
te gaan. Het eerder verwijderde materiaal is alsnog afgevoerd en de vergraste oevers zijn
vervolgens in september 2002 geplagd.
Vegetatie
Zowel twee als vijf jaar na het plaggen zijn vegetatieopnamen gemaakt van de heide en de
venoevers. Vijf jaar na het plaggen is Pijpenstrootje nog altijd in lage bedekking op de hoge oever
aanwezig. Het aandeel Pijpenstrootje is hetzelfde als twee jaar na plaggen. Dit is positief en duidt
op stabiele omstandigheden. Plaatselijk is Bochtige smele abundant, met opslag van vooral
Zachte berk en Grove den. Hier is de bodem blijkbaar nog te rijk aan voedingsstoffen en is er te
veel invloed van de bosrand.

Foto's: Het Hoorns Veentje Landgoed Ooster- en Westerzand S ei , S i:
Linie van Bosgroepen
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Desondanks heeft zich plaatselijk een open, licht vochtige heide ontwikkeld waarin Struikhei en
Gewone dophei abundant voorkomen en worden vergezeld door onder andere Kruipbrem en
Trekrus.
Het ven ontwikkelt zich voorspoedig. Diverse kwaliteitsindicatoren van zure en zeer zwak
gebufferde vennen met een lichte invloed van toestromend grondwater dan wel ingestoven zand,
hebben zich inmiddels gevestigd of zich verder uitgebreid, zoals Snavelzegge, Waternavel,
Zomprus, Veelstengelige waterbies, Koningsvaren, alsmede de Rode-lijstsoort Drijvende
egelskop. Deze soort vormt hier een grote populatie van vele honderden exemplaren. Het licht
eutrofe karakter dat kenmerkend is voor de groeiplaatsen van Drijvende egelskop weerspiegelt
zich in het abundante voorkomen van Knolrus en Moerasstruisg ras. Verder geeft het voorkomen
van Mannagras en Pitrus aan dat het ven nog altijd licht verrijkt is. Dit kan, ook vijf jaar na dato,
nog altijd het storingseffect van de vroegere eutrofiering zijn. In vegetatiekundig opzicht
ontwikkelt zich een Waterveenmos-associatie, subassociatie van Drijvende egelskop.
Tussen ven en de hogere oever met een licht vochtige heide ontwikkelt zich een natte heide met
soorten van hoogveenbulten. Bijzonderheden zijn: Kleine veenbes, Bruine snavelbies, Kleine en
Ronde zonnedauw en Wrattig veenmos.
Conclusie
De herstelwerkzaamheden in het gebied Ooster- en Westerzand hebben geleid tot zeer sterke
terugdringing van Pijpenstrootje, Bochtige smele en andere vvv-indicatoren. De ontwikkeling van
droge heide op de hogere delen laat te wensen over; plaatselijk is te veel humus achtergebleven
en er treedt veel opslag van dennen en andere boomsoorten op.
Het ven met zijn oevers ontwikkelt zich prima. De vegetatie van de natte heide vertoont
overgangen naar die van goedontwikkelde hoogveenvennen. De ontwikkelingen van de afgelopen
vijf jaar geven aan dat voor verder herstel moet worden ingezet op het optimaliseren van de
vegetatie van droge en voedselarme venranden.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van droge heide; 2 van natte heide; 3 van
hoogveenvennen
Vegetatie: droge heide ••s; natte heide s•s; hoogveenven s.s

Twickel

-

Bokdammerveld

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

Stichting Twickel
Overijssel
Hof van Twente
Twickel Bokdammerveld
28412
1 864 ha
0,7 ha

Ecosysteemsu btype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 1997

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Landgoed Twickel bestaat, behalve uit landbouw- en andere cultuurgrond, voor ongeveer 2600
ha uit bos en voor ongeveer 400 ha uit natuur-terreinen. Deze natuurterreinen bestaan voor een
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aanzienlijk deel uit natte heide. De natte heide is op veel plaatsen vergrast met Pijpenstrootje. De
belangrijkste oorzaak hiervan is stikstofdepositie al dan niet in combinatie met verdroging. Op
een aantal plaatsen vormt het dichtgroeien met opslag van houtige gewassen een ander, door
stikstofdepositie versterkt, probleem.
Het Bokdammerveld maakt onderdeel uit van een kleinschalig cultuurlandschap in het noordelijke
deel van het landgoed. Het is een relatief kleine en laaggelegen natte heide, omringd door bos.
De heide was vrijwel volledig vergrast met Pijpenstrootje met hier en daar nog wat Gewone
dophei. In 1997 is de natte heide geplagd. Zowel 5 als 10 jaar na uitvoering zijn opnames
gemaakt om de vegetatieontwikkeling te monitoren.
Vegetatie
Tien jaar na plaggen van de vrijwel volledig vergraste heide is Pijpenstrootje nog altijd in geringe
mate aanwezig. Vijf jaar na uitvoering bleek zich een fraai pioniersstadium van jonge heide te
hebben ontwikkeld. Deze ontwikkeling heeft zich voortgezet. Inmiddels is sprake van een goed
ontwikkelde natte heide (Associatie van Gewone dophei, zowel de veenmosrijke als de typische
subassociatie ) met op open plekken soorten van de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavelbies. Maar liefst 14 kwaliteitsindicatoren werden gevonden: Bruine snavelbies, Witte
snavelbies, Veenpluis, Gewone dophei, Trekrus, Kleine zonnedauw, Gewone veenbies, Blauwe
zegge, Zwarte zegge, Moeraswolfsklauw, Struikhei, Kussentjesveenmos, Geoord veenmos en
Wrattig veenmos. Van deze soorten staan er 6 op de Rode Lijst; Kussentjesveenmos, Bruine
snavelbies, Witte snavelbies, Gewone veenbies, Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw. In 2005
waren dit er nog 7. Week veenmos is tijdens de laatste monitoringsronde niet meer aangetroffen.
De na plaggen ontstane opslag van Grove den is inmiddels met een bosmaaier verwijderd.
Conclusie
De ontwikkelingen van natte heide in het Bokdammerveld wijzen er op dat plaggen een effectieve
maatregel is geweest om de vergrassing als gevolg van eutrofiëring te bestrijden. Pijpenstrootje is
nog steeds maar in geringe mate teruggekeerd en vele kwaliteitsindicatoren van vochtige tot
natte, zure tot matig zure en voedselarme omstandigheden hebben zich gevestigd en weten zich
inmiddels al vele jaren te handhaven.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 6 van natte heide
Vegetatie: ••..

Twickel

-

Schijvenveld

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

Stichting Twlckel
Overijssel
Hof van Twente
Twickel Schijvenveld
28412
1 864 ha
1,5 ha

Ecosysteemsubtype:

Natte heide en hoogveenven

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 1997
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Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Een van de andere natuurterreinen op Twickel is het Schijvenveld. Het Schijvenveld ligt ten
noorden van de Twickelervaart en bestaat uit een oud en gevarieerd heidelandschap. Naast natte
en droge heide komt een aantal grotere en kleinere vennen en veentjes voor die licht gebufferd
worden door grondwater dat over het keileempakket toestroomt. Plaatselijk zijn gagel- en
wilgenstruwelen aanwezig en zeer oude, laagblijvende vliegdennen. Aan drie zijden wordt het
terrein door bos omsloten, aan de noordzijde grenst het aan landbouwgrond.
Grote delen van de heide op het Schijvenveld waren sterk vergrast met Pijpenstrootje. De
belangrijkste oorzaken hiervan zijn verdroging en stikstofdepositie, zoals bleek uit een in het
begin van de jaren 90 uitgevoerd onderzoek. Op een aantal plaatsen vormt het dichtgroeien met
opslag van houtige gewassen een ander, door verdroging en stikstofdepositie versterkt,
probleem. Stichting Twickel is op basis van de uitkomsten van dit onderzoek begonnen met een
meerjarig herstelprogramma van deze en andere natte heideterreinen. Zo werd de diepgelegen en
sterk drainerende Twickelervaart verondiept en de oevers met keileem afgedekt. Verder werden
slootjes en greppels gedempt en grote stukken (Jong) bos verwijderd om zo de heide weer
aaneen te sluiten en vennen weer vrij in het landschap te leggen.
In het najaar van 1997 werd eveneens een deel van de natte heide geplagd. Zeven en tien jaar na
dato zijn hier vegetatieopnames gemaakt.
Vegetatie
In 2005, zeven jaar na plaggen, waren de vvv-indicatoren vrijwel geheel verdwenen. Nu, 10 jaar
na uitvoering, zijn deze nog altijd maar in geringe mate aanwezig.
De vegetatie was na vijf jaar ontwikkeld in de richting van een natte heide, vanuit de Associatie
van Moeraswolfsklauw en Snavelbies. Deze ontwikkeling heeft zich gecontinueerd. De vegetatie
bestaat nu uit een goed ontwikkelde natte heide (Associatie van Gewone dophei, typische en
veenmosrijke subassociatie) met op enkele open plekken de Associatie van Moeraswolfsklauw en
Snavel bies.
Maar liefst 13 kwaliteitsindicatoren van vochtige tot natte, zure en voedselarme omstandigheden
zijn na 10 jaar nog aangetroffen, te weten Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Veenpluis, Gewone
dophei, Trekrus, Veelstengelige waterbies, Kleine zonnedauw, Gewone veenbies, Struikhei,
Moeraswolfsklauw, Vlottende bies, Wrattig veenmos en Geoord veenmos.
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Foto, Twickel - Schijvenveld 1 0 jaar na uitvoering. Na plaggen is een soortenrijke natte heide

ontstaan.
Conclusie

Het plaggen van de sterk vergraste heide in het Schijvenveld na het nemen van antiverdrogingsmaatregelen heeft de vergrassing van de heide effectief bestreden. Ook na tien jaar
zijn vvv-indicatoren als Pijpenstrootje slechts in geringe mate aanwezig en is een soortenrijke
natte heide tot ontwikkeling gekomen die plaatselijk zo nat is dat soorten van hoogvenen (Wrattig
veenmos) en soorten van zwak gebufferde vennen (Vlottende vies) zijn verschenen.
Aandachtspunt voor dit gebied blijft, het uitgeput raken dan wel zijn van het bufferend vermogen
van het ter plaatse dunne watervoerend pakket, zoals ook al werd geconstateerd in de rapportage
over de beleidsmonitoring van 2004. Het verdient aanbeveling vochtige locaties die nog geplagd
gaan worden te bekalken, om zo ook de kwaliteit van het verzuurde, maar vroeger zwak
gebufferd grondwater naar het aangrenzende Schijvenven te verbeteren.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: S van natte heide: 1 van vennen
Vegetatie: •••
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Varsenerveld
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Ommen
Overijssel
Ommen
Varsenerveld

Ecosysteemsubtype:

Slenk; droge en natte heide en zure laagte

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2002

26175

95 ha
3 ha

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Centraal in het Varsenerveld ligt een 9 ha groot heideterrein. Het terrein wordt doorsneden door
een zeer diepe waterschapsleiding met lage peilen. De zomerpeilen zijn, vanwege wateraanvoer,
hoger dan de winterpeilen. Een groot deel van dit terrein bestaat uit een droge heide. In de lagere
delen bevindt zich natte heide, die geleidelijk overgaat in heischraalgrasland en in
rompgemeenschappen van de Pijpenstrootjes-orde. Op andere plaatsen gaat de natte heide over
in zwakgebufferde wateren (Oeverkruid-klasse). Ten zuiden van de diepe waterschapsleiding zijn
eind jaren '90 steeds kleine delen geplagd. Daar is succesvol herstel opgetreden van natte heiden
en heischrale graslanden. Het terrein wordt in de zomer kortdurend begraasd met runderen,
waarna de uitwerpselen met de hand worden verwijderd. Zo worden effectief voedingsstoffen
afgevoerd en wordt de structuur van de vegetatie verbeterd. Voor de niet geplagde, sterk
vergraste delen bleek begrazing echter ongeschikt als herstelmaatregel. Het in 2002 geplagde,
gradiëntrijke deel was sterk vergrast met Pijpenstrootje en in de lagere delen met Pitrus en
Knolrus.
Vegetatie
Zowel drie als vijf jaar na uitvoering van de herstelmaatregelen zijn vegetatieopnames gemaakt.
Drie jaar na plaggen was Pijpenstrootje sterk teruggedrongen. In enkele afvoerloze laagten stond
Knolrus. Vijf jaar na plaggen komt Pijpenstrootje slechts plaatselijk abundant voor. In de natte
laagten komen Grote lisdodde, Driedelig tandzaad, Grote waterweegbree, Knolrus en Mannagras
voor. Oorzaak van het voorkomen van deze soorten is waarschijnlijk de oppervlakkige afstroming
van voedselrijk water van de aangrenzende intensief beheerde maïsakker.
De natte heide heeft zich wel goed ontwikkeld. Twee jaar na plaggen werden er in het terrein 8
kwaliteitsindicatoren aangetroffen; na vijf jaar waren dit er maar liefst 16. Deze soorten zijn
indicatief voor een gradiënt van droge tot natte, zure tot matig en voedselarme situatie: Struikhel,
Gewone dophei, Veenpluis, Trekrus, Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw, Blauwe zegge,
Pilzegge, Tormentil, Kruipwilg, Dwergzegge, Moerasviooltje, Beenbreek, Heidekartelbiad, Bruine
snavelbies en Zwarte zegge. Ook het aantal Rode-lijstsoorten is toegenomen van 4 naar 5
(Beenbreek, Heidekarteiblad, Bruine snavelbies, Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw).
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Foto's, Varsenervelci 3 en S jaar na uitvoering.

Conclusie
Vijf jaar na het plaggen is een zeer gradiëntrijk terrein ontstaan, met fraaie overgangen van droge
en matig vochtige heide, via heischraalgrasland naar natte hei. Geconcludeerd kan worden dat het
plaggen vooralsnog een positief effect heeft gehad op de vergraste natte heide. In de laagten
komt onder meer Knolrus veelvuldig voor als gevolg van een combinatie van toestromend
voedselrijk water en stagnerend regenwater. Daardoor blijft herstel van begroeiingen van zwak
gebufferde wateren vooralsnog achterwege.
Aantal waargenomen Rode-Lijstsoorten: 4 van natte heide; 1 van heischraalgrasland
Vegetatie:

•.•

Weche Ie rve Id
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Stichting Ussellandschap
Overijssel
Deventer
Wechelerveld

Ecosysteemsu btype:

Droge heide en heischraalgrasland

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 1997

29800
52,5 ha
2,5 ha

Gebiedsomsc/irjv/ng - nulsituatie
Landgoed 't Wechelerveld is een voormalig oefenterrein van het Ministerie van Defensie en ligt op
minder dan 1 km van Schalkhaar. Het gaat om enkele verspreid liggende kleine heideterreinen die
gescheiden zijn geraakt door opslag van Zomereik en Grove den.
In het najaar van 1997 is een sterk vergraste heide geplagd. Acht en tien jaar na dato zijn van
deze plagplekkeri vegetatieopnames gemaakt.
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Vegetatie

Acht jaar na plaggen bleken indicatoren van eutrofiëring, zoals Pijpenstrootje, Gestreepte witbol,
Gewoon struisgras, Bochtige smele en Braam, sterk teruggedrongen. Pijpenstrootje en Bochtige
smele kwamen in 2005 nog slechts in lage bedekking voor. Destijds werden 7
kwaliteitsindicatoren aangetroffen, namelijk Struikhei, Gewone dophei, Tormentil,
Klokjesgentiaan, Tandjesgras, Mannetjesereprijs en Borstelgras.
Na tien jaar speelt Pijpenstrootje nog altijd een ondergeschikte rol in de vegetatie. Dit geldt ook
voor andere soorten van relatief voedselrijke graslanden, zoals Gewoon struisgras, Gestreepte
witbol en Smalle weegbree. De droge hei is inmiddels goed ontwikkeld, hoewel de
struikheiplanten wel snel verouderen. In totaal zijn er 14 exemplaren van Klokjesgentiaan
gevonden. Rondom deze planten was door de blauwe brigade geplagd om vestiging van
kiemplanten mogelijk te maken.
Behalve Klokjesgentiaan zijn nog 8 kwaliteitsindicatoren aangetroffen van droge heide en
heischrale graslanden, namelijk Struikhei, Gewone dophei, Borstelgras, Veelbloemige veldbies,
Tormentil, Trekrus, Pilzegge en Tandjesgras. 2 van deze soorten staan op de Rode Lijst:
Klokjesgentiaan en Borstelgras.
Conclusie

Tien jaar na plaggen hebben zich een goed ontwikkelde droge heide en heischraalgrasland
ontwikkeld. VVV-indicatoren spelen een ondergeschikte rol. Er komen diverse indicatorsoorten
voor van zowel droge heide als vochtig heischraalgrasland. Na tien jaar kan worden
geconcludeerd dat het plaggen een effectieve maatregel is geweest.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van vochtig heischraalgrasland
Vegetatie: ...

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

Familie Huishof
Drenthe
Midden Drenthe
Zwarte water
29899
22 ha
2 ha

Ecosysteemsu btype:

Natte heide en venoever

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Voorjaar 2005

Gebiedsomschrjving - nu/situatie

Het Zwarte water ligt circa 3 km ten noordwesten van Pesse en is een grotendeels uitgeveend
restant van een oorspronkelijk uitgestrekt hoogveengebied. Aan de oostzijde wordt het gebied
begrensd door de spoorlijn Hoogeveen-Assen en aan de noodzijde door terreinen van het Drents
Landschap en van de VAM. Het veentje zelf is omgeven door een smalle bosrand van
Fijnsparopstanden, met een onderbegroeiing gedomineerd door Amerikaanse vogelkers. Achter
deze bosrand vindt intensieve landbouw plaats. Op de grens van dit bos en het landbouwgebied
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ligt een diepe ontwateringsloot die in het voorjaar veel en snel water afvoert en gedurende de
zomermaanden droog staat. Het terrein is onderhevig aan verdroging.
Het Zwarte water bestond uit een met zware Pijpenstrootje-pollen vergrast en dichtgegroeid
voormalig veentje. Enkel in het centrale deel resteerden nog twee stukken open water. De
oorspronkelijke heidevegetatie van de venoevers was zwaar vergrast met Pijpenstrootje en
pleksgewijs ook verbraamd. Oorzaak hiervan is de sterk schommelende waterstand - 's winters
hoog tot aan of zelfs boven maaiveld en 's zomers diep wegzakkend, waardoor eutrofiering als
gevolg van mineralisatie van het restveenpakket plaatsvindt.
In het kader van veentjesherstel is het Zwarte water in het voorjaar van 2005 opgeknapt. Zo zijn
de oevers van het veentje geplagd om de dominantie van Pijpenstrootje en Braam terug te
dringen.
Vegetatie
Eén en drie jaar na uitvoering van de herstelwerkzaamheden zijn vegetatieopnamen gemaakt. In
het eerste groeiseizoen was Pijpenstrootje vrijwel afwezig. Er waren bovendien al pioniersoorten
verschenen die kenmerkend zijn voor vochtige, zure en voedselarme omstandigheden. Het open
water was vrij zuur maar kende, getuige het massale voorkomen van Klein blaasjeskruid, een zeer
lichte buffering door afstroming van lokaal grondwater over keileem.
Zoals in de rapportage van de beleidsmonitoring 2004 al werd verwacht, is Pijpenstootje drie jaar
na plaggen al weer abundant aanwezig en opvallend vitaal; Pijpenstrootje is plaatselijk wel 1
meter hoog. Het is dan ook de verwachting dat Pijpenstrootje op termijn opnieuw zal gaan
domineren. Amerikaanse vogelkers is wel vrijwel geheel verdwenen. Pleksgewijs komt in de
laagtes Knolrus voor, een soort die zure en stikstofrijke situaties indiceert.

12

:

Foto's Zwarte water direct en 2 jaar na uitvoering.

Desondanks zijn diverse soorten van natte en droge heiden teruggekeerd zoals Trekrus, Gewone
dophei, Struikhei, Blauwe zegge, Kleine zonnedauw en Pilzegge. Pilzegge is zeer vitaal en heeft
forse pollen gevormd. Klein blaasjeskruid komt massaal voor en geeft aan dat zich in de lagere en
diepere delen van de plas zich een goedontwikkelde Waterveenmos-associatie kan ontwikkelen.
De Rode-lijstsoort Bruine snavelbies die in het eerste groeiseizoen aanwezig was, is in 2007 niet
meer gevonden. Ook dit geeft aan dat de omstandigheden voor langdurig herstel van
goedontwikkelde natte heiden beperkt zijn.
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Conclusie
Het plaggen van de vergraste natte heide en venoever heeft ten dele het gewenste effect gehad.
Positief is de vestiging en uitbreiding van soorten van natte en droge heide en de massale
ontwikkeling van Klein blaasjeskruid. Zorgelijk is de terugkeer van Pijpenstrootje, die binnen drie
jaar in vrij hoge dichtheden is teruggekeerd. Dit wordt veroorzaakt door de grote fluctuatie van
de grondwaterstand. De zeer diepe ontwateringssloten aan de zuidzijde van het terrein zijn
daarvoor in hoge mate verantwoordelijk. Langdurig herstel is alleen mogelijk wanneer de
ontwaterende werking van deze sloten sterk wordt verminderd door ze te dempen of aanzienlijk
te verondiepen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van natte heide; 1 van veentjes
Vegetatie: ••
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Zuid-Nederland

Heijkersbroek / Weerensbroek
Eigenaar / gemachtigd beheerder:

Terrein:

Gemeente Hunsel
Limburg
Hunsel
Heijkersbroek / Weerensbroek

Provincie:
Gemeente:
Lidnummer:

53625

Oppervlakte terrein:

55 ha

Behandelde oppervlakte:

3,5 ha

Ecosysteemsubtype:

Zwak gebufferd ven en nat schraalgrasland

Maatregel:

Baggeren en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

2005

Gebiedsomschrjv/ng - nu/situatie
Het Heijkersbroek is gelegen in het dal van de Tungelroysche Beek ten zuidwesten van de
dorpskern ElI. Het bestaat grotendeels uit populierenbos, afgewisseld met grasland, riet en open
water. Het meest westelijke deel van het Heijkersbroek is het Weerensbroek. Het Weerensbroek is
een parallel aan de beek gelegen slenk; mogelijk betreft het een afgesneden oude beekarm. In
het najaar van 2005 is een groot deel van het Weerensbroek opgeknapt, waarbij het centraal
gelegen ven is uitgebaggerd, populieren zijn verwijderd en de oevers zijn geplagd.

Vegetatie
In de zomer van 2007 zijn vegetatieopnamen gemaakt van het ven en van het omringende
schraalgrasland.
Schraaigrasland
Rond de achtergebleven stobben zijn, twee
jaar na uitvoering van de maatregelen, vvvindicatoren, zoals Riet en Pitrus, in lage
bedekking aanwezig. In andere delen van het
geplagde gebied ontbreken deze soorten.
Verschillende kwaliteits-indicatoren hebben
zich inmiddels in het gebied gevestigd, zoals
Dwergzegge, Egelboterbloem, Blauwe zegge
Zwarte zegge, Biezenknoppen, Schildereprijs,
Vlottende bies Naaldwaterbies, Borstelbies,
Ruw walstro, Teer guichelheil, Waterpunge en
Veldrus. Deze soorten duiden op
ontwikkeling

in

de

richting

van

nat

Foto: Heijkersbroek Weerensbroek: nat schraaigrasland
2 jaar na plaggen

schraalland, kleine-zeggenmoeras en begroeiingen van zwak gebufferde wateren. De eerste
begroeiing ontwikkelt zich onder invloed van basenrijke kwel. De beide andere begroeiingen
herstellen zich onder invloed van basenarmer, maar nog wel zwak gebufferd water, waarbij de
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kleine-zeggenmoerassen kortstondiger zijn overstroomd dan de begroeiingen van zwak
gebufferde wateren. Teer guichelheil en Vlottende bles zijn Rode-lijstsoorten.
Mesotroof ven
Twee jaar nadat het ven is uitgebaggerd is
een opname gemaakt van de vegetatie.
Soorten als Gekroesd fonteinkruid, Grote
lisdodde, Drijvend fonteinkruid en
Naaldwaterbies zijn (opnieuw) in vrij hoge
bedekking aanwezig. Zij geven aan dat er nog
altijd voedselrijke, maar zeer natte, matig
gebufferde tot gebufferde omstandigheden
heersen. Dit is te verklaren doordat
plaatselijk slib is blijven zitten om de
aanwezige medicinale bloedzuiger te
behouden. Daarnaast verschenen soorten van
matig voedselrijke, zwak gebufferde tot

Foto Hejkersbroek Weerensbroek mesotroof ven
2 jaar na baggeren.

gebufferde en zeer natte, langdurige geïnundeerde omstandigheden: Waterviolier, Kruipende
moerasweegbree, Vlottende bles en net buiten de opname Moerashertshooi. De drie
laatstgenoemde zijn Rode-lijstsoorten.
De gevonden combinatie van soorten in het schraalland en het ven geven aan dat zich op termijn
gradiënten kunnen ontwikkelen van de Associatie van Vlottende bles (laagste delen, zeer lang
geïnundeerd), de Associatie van Waterpunge en Oeverkruid (lage delen, langdurig geïnundeerd),
Associatie van Zompzegge en Moerasstruisgras (middelhoge delen, relatief kortstondig
geïnundeerd) en nat schraalland (hoogste delen; niet tot kortstondig geïnundeerd).
Conclusie
De ontwikkeling van de vegetatie is zeer positief. Er lijkt een bijzondere gradiënt te ontstaan met
in de hogere delen nat schraalland en kleine-zeggenmoeras en in de lagere delen
gemeenschappen van zwak gebufferde tot gebufferde omstandigheden. De vegetatieontwikkeling
rond de achtergebleven stobben vraagt om extra aandacht. Na plaggen is hier vrij veel organisch
materiaal achter gebleven, waardoor zich hier opnieuw storingssoorten hebben gevestigd. Door
maaien en afvoeren kan de vegetatie verschraald worden. Een tweede aandachtspunt is het ven,
dat na het uitbaggeren nog altijd vrij voedselrijk is. Vanwege het voorkomen van de medicinale
bloedzuiger is in het ven lokaal slib gehandhaafd. Uit dit slib vindt momenteel nalevering van
voedingsstoffen plaats, waarvan hoogproductieve soorten profiteren. Daar buiten ontwikkelen
zich echter waardevolle begroeiingen van (zwak) gebufferde wateren. De hoogproductieve
soorten kunnen worden teruggedrongen door te maaien wanneer het ven 's zomers is
drooggevallen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van natte schraallanden; 2 van vennen
Vegetatie: •••
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Kroonvensche heide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Biadel
Noord-Brabant
Bladel
Kroonvensche heide - de Pais
ruim 550 ha
40 ha

Ecosysteemsubtype:

Berkenbroekbos

Maatregel:

Verbeteren hydrologische situatie

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2005

51525

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
De Kroonvensche heide ligt ten zuidwesten van Bladel. Het is van oorsprong een groot
heidegebied dat begin vorige eeuw is bebost ten behoeve van houtproductie. In het gebied ligt
een aantal laagten met een gezamenlijke oppervlakte van circa 120 ha. Het noordelijk deel
hiervan heet de Kromvennen" en het zuidelijk deel de Pais.
De Pais is een Berkenbroekbos van circa 174 ha en ligt in het beekdal van de Aa of Goorloop, die
later overgaat in de Groote Beerze.
Onder meer door de sterke ontwatering ten behoeve van de landbouw en bosaanleg is de Pais
verdroogd. In 2005 zijn hydrologische maatregelen uitgevoerd, namelijk het verkleinen en
verhogen van duikers en het dempen van sloten.
Doel van deze maatregelen was het herstellen van de waterhuishouding van de natte laagten en
het langer vasthouden van gebiedseigen water in de Pais, zodat de potenties voor de verdere
ontwikkeling van Berkenbroek toenemen.

Twee jaar na het verbeteren
van

hydrologische

de

situatie

zijn

in

de

•
.

Pais twee vegetatieopnamen

•

.. -J

.

.

.

'«
..

gemaakt Hieruit blijkt dat

'

de vegetatie nog altijd

t'

.

w

wordt gedomineerd door
Pijpen-strootje, terwijl op
1

de locaties van de
gedempte

sloten

•.

ook

.

..•.•

-J
1
uesonuanis
zijn er ook
r

vooral op de plaatsen waar,
als

gevolg

van

de

Ik

.
S

veelvuldig Pitrus voorkomt
positieve effecten zichtbaar,

•.

•.iJ:t..

' S..S..,

.,

••.

.

LM

Kroonvnschi. heide 2 jaar na uitvoering. De gedempte sloten zijn in
het terrein in de vegetatie terug te zien.
fn.

maatregelen, de minerale grond aan het oppervlak is gekomen. Daar zijn kwaliteitsindicatoren,
zoals Veldrus, Sterzegge, Ijle zegge, Zompzegge, Zwarte zegge, Gewone dophei, Wilde gagel,
Duizendknoopfonteinkruid, Vlottende bies en Haakveenmos, gevonden. Deze soorten duiden op
een gradiënt van zure, lokale kwel en stagnerend regenwater hoger op de beekdalflank en meer
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gebufferde, ijzerrijke maar basenarme kwel onderaan de beekdalflank. De soorten wijzen op een
ontwikkeling naar Berkenbroekbos.
Rode-lijstsoorten die zich hebben gevestigd na uitvoering van de hydrologische maatregelen zijn
Wilde gagel en Vlottende bies.
Conclusie
Het verbeteren van de hydrologische situatie in de Pais heeft nog niet geheel het gewenste effect
opgeleverd. Zo is Pijpenstrootje nog altijd dominant aanwezig. Hoewel de oorzaak van de
verdroging nu grotendeels is weggenomen, laat de dominantie van Pijpenstrootje zich niet
eenvoudig doorbreken met alleen hydrologische maatregelen. Daarvoor zijn aanvullende
maatregelen als plaggen nodig, zoals zichtbaar is op plaatsen waar door bodembeschadiging de
minerale bodem aan maaiveld is komen te liggen. De aanwezigheid van onder andere Wilde
gagel, Vlottende bies, Duizendknoopfonteinkruid, Sterzegge en Veldrus duidt op potenties van
herstel van goedontwikkelde Berkenbroeken. Nu de eerste resultaten succesvol zijn is het aan te
bevelen verder te gaan met het verbeteren van de waterhuishouding door dempen van sloten in
combinatie met pleksgewijs plaggen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van broekbossen; 1 van voedselarme wateren
Vegetatie: •••

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

De heer Zwart
Noord-Brabant
Ulvenhout
Landgoed Luchtenburg
57225
65 ha
1,1 ha

Ecosysteemsu btype:

Nat schraalland en venoever

Maatregel:

Verbeteren hydrologie en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

2005

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Landgoed Luchtenburg is een 65 ha groot landgoed ten zuiden van Breda. Het is onderdeel van
de Chaamse landgoederen. In het zuidelijk deel liggen een heideterreintje, dat oorspronkelijk
deel uitmaakte van de Strijbeekse heide, en een ven. Ondiepe leemlagen zorgen voor hoge
grondwaterstanden. Sloten en greppels voeren dit water echter snel af, waardoor de waterstanden
in de zomer te ver dalen. In het najaar van 2004 zijn enkele stuwen geplaatst om het water langer
vast te houden en een deel van de sloten wordt niet meer onderhouden en zal daardoor zijn
drainerende werking geleidelijk verliezen.
In het bos liggen een grazig perceeltje en een ven (Kruisvijver; oorspronkelijk een vijver
aangelegd in Engelse landschapsstijl). Het grazige perceeltje is geheel begroeid met Pitrus en
Grauwe wilg. Waarschijnlijk is dit het gevolg van verdroging en eutrofiëring. Het ven is
grotendeels vegetatieloos door verzuring (als gevolg van verdroging) in combinatie met
beschaduwing en bladval van het omringende bos. In 2005 is het heideperceeltje geplagd. In de
venoever zijn enkele proefplagstrookjes aangelegd.
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Vegetatie
Twee jaar na het plaggen van het grazige perceel en van stukjes van de venoever is een
vegetatieopname gemaakt van het grazige perceel.
De dominantie van Pitrus in het terreintje is doorbroken, maar deze soort komt nog altijd in hoge
bedekking voor. Vooral op plaatsen waar het plaggen te oppervlakkig is uitgevoerd domineert
Pitrus en vormt alweer hoge pollen. Desondanks zijn er toch maar liefst 9 kwaliteitsindicatoren
opgekomen, die duiden op de ontwikkeling van nat schraalland (Veldrusschraalland) onder
invloed van oppervlakkig zwak gebufferd grondwater dat over de leemlaag toestroomt (Veldrus,
Biezenknoppen, Zwarte zegge, Kleine zonnedauw, Kruipganzerik, Borstelbies, Snavelzegge, Stijve
zegge en Moeraszegge). Stijve zegge en Moeraszegge wijzen op meer gebufferde
omstandigheden, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door ondiep gelegen leemlagen.
De proefplagstroken op de venoever zijn in de monitoring niet meegenomen. De
proefplagstroken zijn hiervoor te klein: er was te veel beschaduwing en er had te veel betreding
door recreanten plaatsgevonden. Desondanks werden Moerashertshooi, Wilde gagel, Geoord
veenmos en Vlottende bies gevonden.
De combinatie van Wilde gagel, Vlottende bies en Moerashertshooi wijst op zwak gebufferd water
dat zijdelings toestroomt. Door de grote randinvloeden - beschaduwing en sterke ophoping van
bladeren en slib in het water - kunnen echter geen goedontwikkelde vegetatietypen ontstaan.
Conclusie
Het plaggen van de "heide" heeft geleid tot de vestiging van soorten die thuishoren in het
Veldrusschraalland. Qua vervolgbeheer verdient het de aanbeveling om over te gaan op
maaibeheer. Door 1 keer per jaar in september / oktober te maaien en het maaisel af te voeren,
wordt de ontstane schrale situatie in stand gehouden en kunnen de soorten van de natte
schraallanden zich verder ontwikkelen. Voor een goede ontwikkeling van het perceel is het verder
nog zinvol om de overhangende Amerikaanse eiken te verwijderen.
De ontwikkeling van de proefplagstroken bij de Kruisvijver wijst op toestroom van zwak
gebufferd, lokaal grondwater. De terugkeer van Moerashertshooi en Vlottende bies geeft aan dat
het ven geschikt is voor gemeenschappen van zwakgebufferde wateren, maar door beschaduwing
en een dikke laag strooisel in het water wordt hun ontwikkeling belemmerd. Het is dan ook
wenselijk de bosrand terug te zetten en vervolgens een groter deel van de venoevers te plaggen.
Tegelijkertijd zou de achtergebleven laag organische stof kunnen worden verwijderd in de te
oppervlakkig geplagde delen van het grazige perceeltje.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van natte heide; 2 van vennen.
Vegetatie: ...
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Lieropsche heide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Someren
Noord-Brabant
Someren
Lieropsche heide
55875
375 ha
5 ha

Ecosysteemsubtype:

Natte heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

Voorjaar 2006

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Ten zuidoosten van Geldrop, aan de zuidzijde van snelweg A67 Venlo - Eindhoven, liggen de
Strabrechtsche- en Lieropsche heide. Dit is een uitgestrekt complex van heide, vennen en bossen.
De Lieropsche heide is het oostelijk deel van dit grote natuurgebied en is eigendom van de
gemeente Someren. Op de Lieropsche heide liggen de bekende vennen Beuven en Starven.
Rondom de vennen liggen afgewisseld natte en droge heide. De droge heide was plaatselijk sterk
vergrast met Bochtige smele. De natte heide was vrijwel geheel vergrast met Pijpenstrootje.
De vergrassing is het gevolg van eutrofiëring door verdroging en atmosferische depositie. In
2006 zijn aangrenzende delen van zowel natte heide, droge heide als venoever geplagd.
Vegetatie
Ongeveer 1,5 jaar na het plaggen van de heide en de venoever bij de Lobeliabaai is een tweetal
vegetatieopnamen gemaakt.
Natte en droge heide
Er heeft zich inmiddels een mozaïek gevormd van natte en droge heide met kleine depressies,
waarin soorten van de Oeverkruid-klasse voorkomen. Alle kwaliteitsindicatoren zijn kenmerkend
voor voedselarme omstandigheden. Struikhei indiceert droge en zure condities, terwijl Kleine
zonnedauw, Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Trekrus, Blauwe zegge, Waterveenmos en Grof
goudkorrelmos juist duiden op natte en zure condities. Moerashertshooi, Veelstengelige
waterbies, Kruipende moerasweegbree en Waterpostelein zijn indicatoren voor zwak gebufferde,
natte tot zeer natte omstandigheden.
Pijpenstrootje is na het plaggen opnieuw in vrij grote dichtheden aanwezig (abundant). Dit geeft
aan dat er nog altijd vrij veel organisch materiaal in het terrein aanwezig is. De oorzaak hiervan is
het onzorgvuldig en onvoldoende diep plaggen.
Van de gevonden soorten staan er 5 op de Rode Lijst van vaatplanten in Nederland:
Moerashertshooi, Kruipende moerasweegbree, Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies en Witte
snavel bie s.
Venoever Lobeliabaai
Er zijn binnen het korte tijdbestek van 2 groeiseizoenen maar liefst 20 kwaliteitsindicatoren
verschenen die duiden op een voedselarme, zure tot zwak gebufferde gradient van droog naar
nat. In totaal hebben zich 9 Rode-lijstsoorten gevestigd van natte heide (Associatie van Gewone
dophei en zijn voorloper de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies) en van zure en zwak
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gebufferde vennen (Oeverkruid-klasse), namelijk Witte snavelbies, Kleine zonnedauw,
Moerashertshooi, Wilde gagel, Klokjesgentiaan, Draadzegge, Oeverkruid, Klein blaasjeskruid en
Bruine snavelbies. Dit is een bijzonder hoog aantal, zeker binnen twee jaar na plaggen.
Waarschijnlijk is dit te danken aan de directe nabijheid van het Beuven als enorme zaadbron.
Door plaggen is de bedekking van Pijpenstrootje sterk is afgenomen, maar deze soort is nog
altijd abundant aanwezig. Dit komt waarschijnlijk doordat er te veel organisch materiaal is
achtergebleven.
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Foto: Lieropsche heide de Lobeliabaai 2 jaar na plaggen. Diverse bijzondere sooiten

hebben zich hier gevestigd!

Conclusie
De effecten van verdroging en eutrofiëring zijn door plaggen grotendeels bestreden. Er hebben
zich mooie gradiënten en gemeenschappen ontwikkeld. Toch is Pijpenstrootje inmiddels weer
behoorlijk veel aanwezig als gevolg van het achterlaten van te veel organisch materiaal. Bij het
plaggen moet "schoner" worden gewerkt.
Om de ontwikkelingen te sturen is het aanbevelenswaardig om jaarlijks te blijven plaggen. Met
name in de oeverzone van het Beuven is een zeer soortenrijke gradiënt ontstaan. Het verdient
aanbeveling hier jaarlijks kleinschalig te plaggen om zo deze bijzonder goedontwikkelde,
soortenrijke gradiënt duurzaam in stand te houden. 5 ha aaneengesloten plaggen, zoals in 2006,
is vanuit oogpunt van de fauna eigenlijk te grootschalig.
Aantal Rode-lijstsoorten: S van natte heide; 5 van vennen en hoogveentjes
Vegetatie: •...
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Molenheide
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Geldrop-Mierlo
Noord-Brabant
Geldrop-Mierlo
Molenheide

Ecosysteemsu btype:

Natte heide en venoever

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering

2002

52700
182,6 ha
2 ha

Gebiedsomsc/irjving - nu/situatie
De Molenheide ligt ten Oosten van Geldrop en maakt onderdeel uit van een groter bos- en
heidegebied met onder andere landgoed Reigerslo. In de Molenheide liggen een aantal vennen:
het Molenven en het Lisven. De natuurwaarden in deze vennen stonden onder druk, zoals bleek
uit vooronderzoeken die in 1999 en 2002 zijn uitgevoerd. Het Molenven was verdroogd,
geëutrofieerd en verzuurd met als gevolg vergrassing en (gedeeltelijke) verbossing. Ook de
oevers van het Lisven waren vergrast en verbost als gevolg van eutrofiëring en verzuring.
Om de verdroging, eutrofiering en verzuring te bestrijden zijn in 2002 hydrologische
herstelmaatregelen genomen (Molenven) en is de bosopslag op de oevers van beide vennen
verwijderd waarna werd geplagd. De hydrologische herstelmaatregelen bestonden uit het
verwijderen van het bos op de oevers, het herprofileren van een slootverbinding én uit het
plaatsen van 2 afsluitbare duikers.
Vegetatie
Circa vijf jaar na het uitvoeren van de bovengenoemde herstelmaatregelen zijn twee
vegetatieopnamen gemaakt: één opname van de venoever met de aansluitende natte heide van
het Molenven en één opname van de oever van het Lisven.
Venoever en natte heide Molenven
Er heeft zich een mooie gradiënt ontwikkeld van droge, zure, voedselarme omstandigheden naar
natte, zure en voedselarme omstandigheden (van de Associatie van Struikhei en Stekelbrem via de
Associatie van Gewone dophei naar een Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies).
Rode-lijstsoorten die zich hebben gevestigd zijn Kleine zonnedauw, Bruine snavelbies,
Moeraswolfsklauw, Klokjesgentiaan en Ronde zonnedauw.
Uit de vegetatieopname blijkt ook dat Pijpenstrootje en Moerasstruisgras met name in de lage
delen, opnieuw tot dominantie zijn gekomen. Dit duidt op nog steeds te zure en te stikstofrijke
omstandigheden. Deze zijn een gevolg van waterstanden die te sterk fluctueren, een uitingsvorm
van verdroging.
Venoever Lisven
Pitrus en Moerasstruisgras hebben na plaggen de oevers van het Lisven opnieuw gekoloniseerd.
Dit duidt op nog steeds geëutrofieerde omstandigheden. Wellicht is bij het plaggen te veel
organisch materiaal achtergebleven of heeft het water in het Lisven een te hoog
voedingsstoffengehalte. Kwaliteitsindicatoren, zoals Blauwe zegge, Gewone dophei, Struikhei,
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Waterveenmos, Kleine zonnedauw, Geoord veenmos en Veelstengelige waterbies, zijn in geringe
mate aanwezig. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de hierboven genoemde eutrofiëring. De
kwaliteitsindicatoren wijzen op een gradiënt van droog naar nat, onder overigens zure en
ongebufferde tot zeer zwak gebufferde omstandigheden. De gradiënt komt echter slecht tot
ontwikkeling door sterke betreding en eutrofiering. Er is slechts 1 Rode-lijstsoort aangetroffen,
namelijk Kleine zonnedauw, een soort van de natte heide.

Conclusie
De resultaten van de herstelmaatregelen op de Molenheide zijn gematigd positief. Er is een hele
mooie gradiënt van droge en natte heide ontstaan. Pijpenstrootje en Moerasstruisgras domineren
echter opnieuw de vegetatie van het Molenven. De hydrologische maatregelen hebben nog
onvoldoende effect gehad. Op de oevers van het Lisven blijft het succes ten eerste beperkt door
het achterblijven van te veel organisch materiaal en door de te hoge voedselrijkdom van het
venwater. Ten tweede speelt ook de intensieve betreding op de oeverlijn een rol. Verdere
maatregelen dienen voorlopig beperkt te blijven tot kleinschalig plaggen van de natte en droge
heide. In het Lisven is het wenselijk om te bekijken of er nog iets te doen is aan het eutrofe
ve nwate r.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 5 van natte heide
Vegetatie:

•.•

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

Gemeente Venray
Limburg
Venray
Paardekop

Ecosysteemsubtype:

Natte en droge heide

Maatregel:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoering:

2001

56525
24 ha
1 ha

Gebiedsomschrjving - nulsituatie
Het gebied de Paardekop ligt ten zuidwesten van Venray. Het is een heideterrein van
hoofdzakelijk droge heide met enkele natte laagten, vennen en gegraven poelen. De heide was
vergrast met Pijpenstrootje. In 2001, 2002 en 2003 zijn in de Paardekop herstelmaatregelen
uitgevoerd, zoals plaggen van vergraste heiden, baggeren van vennen en verbeteren van de
hydrologische situatie. Zes jaar na het uitvoeren van enkele plagwerkzaamheden is een
vegetatieopname gemaakt om de ontwikkelingen te monitoren. De opname had eigenlijk in 2006
moeten worden gedaan. Dit was echter onmogelijk, aangezien het geplagde deel toen vrijwel
helemaal kaal was gevreten door een kudde schapen. Op een paar ha stonden honderden
schapen ingerasterd in het kader van drukbegrazing.
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uw -uaîdkop De toto is gemaakt in ÜUb, direct nadat hier drukbegrazmiig

met schapen had plaatsgevonden.

Vegetatie
Zes jaar na plaggen is een vegetatieopname gemaakt. Pijpenstrootje vormt in de lage delen
alweer grote pollen. Dit duidt op sterk fluctuerende grondwaterstanden, een uitingsvorm van
verdroging. Hoewel in de winter nog wel kortstondig hoge grondwaterstanden worden bereikt,
zakken onder invloed van ontwatering de zomergrondwaterstanden dieper weg. Het
fluctuatietraject van de grondwaterstand is groter geworden.
Zes jaar na plaggen zijn in totaal 4 kwaliteitsindicatoren aanwezig, namelijk Struikhei, Gewone
dophei, Kleine zonnedauw en Klein warkruid. Dit zijn soorten van droge tot natte, voedselarme,
zure omstandigheden. Kleine zonnedauw en Klein warkruid zijn opgenomen op de Rode Lijst van
beschermde planten in Nederland. Vooral op de hogere delen ontwikkelt zich een soortenarme
variant van droge heide (Associatie van Struikhei en Stekelbrem).
Conclusie
Verdroging speelt nog altijd een belangrijke rol in het gebied. Deze conclusie kan worden
getrokken uit het feit dat Pijpenstrootje inmiddels alweer in grote pollen voorkomt. Herstel van
natte heide is hier weinig kansrijk zonder herstel van de waterhuishouding. De mogelijkheden om
de waterhuishouding in het gebied te herstellen zijn echter beperkt. De regionale waterstanden
zijn verlaagd waardoor wegzijging versterkt is. Verder zijn de oorspronkelijke slechtdoorlatende
moerige en verkitte lagen door ontvening en verdroging beter doorlatend geworden waardoor
regenwater niet meer of kortstondiger stagneert. Herstel van zulke slechtdoorlatende lagen duurt
zeer lang. Het voorkomen van Struikhei, Gewone dophei en Klein warkruid in combinatie met de
geringe vergrassing van de hoge delen geeft aan dat herstel van droge heiden wel kansrijk is.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 1 van natte heide; 1 van droge heide
Vegetatie: •.
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Ra uwve n
Eigenaar:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Gemeente Veghel
Noord-Brabant
Veghel
Rauwven - 't Hurkske

Ecosysteemsubtype:

Droge tot vochtige heide en venoever

Maatregel:

Bos verwijderen en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

Najaar 2005

56450
180 ha
0,23 ha

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Aan de noordzijde van het bosgebied Het Hurkske bij Erp (gemeente Veghel) ligt het ongeveer 1
ha grote Rauwven. Dit bosgebied is omgeven door landbouwgronden en ligt op een dekzandrug
aan de rand van het dal van de Aa. De bossen zijn aangeplant op een voormalig heideterrein. Het
Rauwven is uitgegraven in een voormalige natte laagte. Het is matig zuur en zeer zwak gebufferd.
Uit onderzoek van de provincie Noord-Brabant is gebleken dat het behoort tot de 25 meest
kansrijke locaties voor venherstel.
Het Rauwven was verdroogd en geeutrofieerd, zoals werd aangeduid door het dominant
voorkomen van Pijpenstrootje en Moerasstruisgras, maar ook door de verbossing met wilgen. In
2005 is een deel van de oevers van het ven vrijgezet en is vervolgens geplagd.
Vegetatie
Twee jaar na het uitvoeren van de herstelmaatregelen is een vegetatieopname gemaakt.
Op de hogere oever, het drogere deel, is Pijpenstrootje inmiddels weer frequent aanwezig.
Vermoedelijk is dit een gevolg van te ondiep plaggen, waardoor de zaadvoorraad van andere
soorten onvoldoende is aangesproken.
Struikhei, Veelstengelige waterbies, Biezenknoppen, Tormentil, Gewone dophei, Kleine
zonnedauw en Witte snavelbies komen inmiddels op de geplagde delen voor op het lage en
middelhoge deel. Op dit deel ontwikkelt zich vochtige tot natte heide met Veelstengelige
waterbies als soort die ruimtelijke overgangen aangeeft naar zeer zwak gebufferde
omstandigheden.
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Foto's: het Rauwven vôor en 2 jaar na het plaggen van
van het ven naar de oever Moerashertshooi.
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Kleine zonnedauw en Witte snavelbies geven aan dat de natte heide wordt voorafgegaan door een
(vooralsnog) fragmentair ontwikkelde Associatie van Moeraswolfsklauw en snavelbiezen.
Op de laagste delen van de oevers zijn Pijpenstrootje, Knolrus en Moerasstruisgras slechts in lage
bedekking teruggekeerd. Hier hebben zich kwaliteitsindicatoren van natte tot zeer natte, zure tot
zwak gebufferde en voedselarme milieus gevestigd. Soorten met een optimum in het zure bereik
zijn Klein blaasjeskruid, Veenpluis, Geoord veenmos, Witte snavelbies en Kleine zonnedauw.
Kwaliteitsindicatoren van (zeer) zwak gebufferde omstandigheden zijn Vlottende bies,
Wateraardbei, Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies, Dwergzegge en Borstelbies. Hoewel de
vegetatie in dit deel van het ven nog in de kinderschoenen staat, lijkt het dat zich op termijn in
een fijnschalig mozaïek de Associatie van Vlottende bies (Oeverkruid-klasse) en de
Waterveenmos-associatie (Klasse der hoogveenslenken) zullen ontwikkelen.
Conclusie
De hogere oever blijft in ontwikkeling enigszins achter. Hier is naar alle waarschijnlijkheid te
ondiep geplagd. Met name de lage, natte oever rond het Rauwven ontwikkelt zich uitstekend. Hier
zijn in twee jaar tijd 11 kwaliteitsindicatoren en 6 Rode-lijstsoorten verschenen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 4 van vennen; 2 van natte heide
Vegetatie: ••s

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

Gemeente Helmond
Noord-Brabant
Helmond
Stiphoutse bossen

Ecosysteemsu btype:

Ven en venoever (droge en natte heide)

Maatregel:

Bos verwijderen en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

2005

53225
450 ha
0,33 ha

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
De Stiphoutse bossen bevinden zich ten zuiden van Lieshout, aan weerszijden van de Gerwense
weg tussen Nuenen en Gerwen. De Stiphoutse bossen is 450 ha groot, waarvan 360 ha in het
bezit is van de gemeente Helmond. Het zijn ontginningsbossen uit de periode

1923-1945 op

voormalige heiden. In de Stiphoutse bossen, vooral op de Geeneindsche heide, bevindt zich een
aantal vennen, waaronder de Schapengracht.
De Schapengracht is een smal, langgerekt ven dat tussen intensief gebruikte akkers en droog
loofbos ligt. Het vormt een restant van een smeltwaterstroompje uit de laatste ijstijd, een
zogenaamde modderstroom ten gevolge van solifluctie. De daarbij ontstane geul is
hoogstwaarschijnlijk in de loop der tijd vergraven. Op de bodem van het ven kwam een dikke laag
amorf organisch materiaal voor. Op de oevers van het ven stond tot aan de waterlijn bos. Het ven
zelf was grotendeels begroeid geraakt met wilgenstruweel. In de oeverzone kwamen Bitterzoet,
Gele lis, Pitrus, Braam, Mannagras en lokaal Grote brandnetel voor. Ook kwamen plaatselijk
Veenwortel, Moeraswalstro, Waterpeper en Watertorkruid voor. Vrijwel al deze soorten duiden op
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voedselrijke omstandigheden, die zijn ontstaan door het invallen van blad, stuifmeel en naalden
uit het aangrenzende bos en door de instroming van lokaal grondwater uit de aangrenzende
landbouwgronden, dat rijk is aan meststoffen. Door de verbossing van het ven en zijn omgeving
was de verdamping toegenomen, waardoor eerder in het jaar lage grondwaterstanden optraden.
Al met al kan worden gesteld dat het ven geëutrofieerd en verdroogd is. Daarom zijn in 2005
herstelmaatregelen uitgevoerd: het bos op de oevers is verwijderd, het struweel in het ven is
gedeeltelijk verwijderd (i.v.m. aanwezige fauna) en een deel van het ven en de oevers zijn
vervolgens geplagd tot op de minerale bodem.
Vegetatie

Twee jaar na het uitvoeren van de bovengenoemde maatregelen zijn twee vegetatieopnamen
gemaakt; één van het ven en de lage venoever en één van de hoge, vochtige oever.
Ven en lage venoever
De vegetatie in het ven en op de lage oever heeft zich in twee jaar tijd spectaculair ontwikkeld. Er
is een groot aantal soorten verschenen van voedselarme tot matig voedselrijke, zure tot zwak
zure, natte omstandigheden, zoals Moerashertshooi, Vlottende bies, Veldrus,
Duizendknoopfonteinkruid, Waterpostelein, Egelboterbloem, Veelstengelige waterbies, Gewone
dophei, Borstelbies en Drijvende waterweegbree. Vooral het grote aantal planten van Drijvende
waterweegbree (circa 5000 exemplaren) is opvallend omdat deze soort, die Europese
bescherming geniet, in de wijde omtrek niet bekend was. De zwak gebufferde omstandigheden
worden waarschijnlijk veroorzaakt door afstroming van lokaal grondwater over ondiep gelegen
leemlagen. Er lijkt zich een plantengemeenschap, behorende tot de Associatie van Vlottende bies,
te ontwikkelen. Het eutrafente Mannagras domineert nog in de venvegetatie. Dit geeft aan dat het
ven nog steeds een te hoog voedingsstoffengehalte bezit. Mogelijke oorzaken van deze hoge
voedselrijkdom zijn het vrijkomen van voedingsstoffen uit het achtergebleven slib in de niet
geschoonde delen en toestroming van meststoffen met het grondwater uit de aangrenzende
landbouwpercelen.
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Foto's: Schapengracht in de Stiphoutse bossen. Rechts de heide op de hoge venoever. Links het ven dat in 2005
gedeeltelijk is hersteld.

Hoge venoever
Twee jaar na plaggen is de dominantie van Pijpenstrootje op de hogere, drogere oever zeer sterk
teruggedrongen. Pijpenstrootje komt nu enkel nog voor op plekken waar een beetje organische
materiaal is achtergebleven of waar na regenbuien slib is verzameld.
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Er hebben zich inmiddels diverse kwaliteitsindicatoren gevestigd. Het gaat om enkele soorten van
droge tot vochtige, voedselarme, zure omstandigheden (Struikhei, Trekrus, Pilzegge en
Tormentil), enkele soorten van voedselarme, zure en natte groeiplaatsen (Gewone dophei, Kleine
zonnedauw, Ronde zonnedauw, Blauwe zegge, Dwergzegge en veenmossen) en een aantal
soorten van zwak gebufferde, vochtige tot natte omstandigheden (Borstelbies, Echt
duizendguldenkruid en Moerashertshooi). De combinatie van deze soorten wijst op de
aanwezigheid van ondiepe leemlagen waarop regenwater stagneert, wat zorgt voor zwakke
buffering met basen. Hier zijn 3 Rode-lijstsoorten aangetroffen van natte heide en vennen (Kleine
zonnedauw, Ronde zonnedauw en Moerashertshooi).

Conclusie
Na het uitvoeren van herstelmaatregelen in en rond de Schapengracht heeft de vegetatie zich
spectaculair ontwikkeld. Het massale voorkomen van de habitatrichtlijnsoort Drijvende
waterweegbree is zeer bijzonder. Deze soort is vergezeld van bijzonderheden als Ronde
zonnedauw, Vlottende bies en Borstelbies.
Op de hoge oever ontwikkelt zich een soortenrijk mozaïek van droge en natte heide met
verschillende kwaliteitsindicatoren. Ondanks de zeer positieve ontwikkelingen in het ven, zijn er
toch zorgen. De abundante terugkeer van Mannagras geeft aan dat nog steeds voedselrijke
omstandigheden heersen, waardoor het herstel vermoedelijk van korte duur zal zijn. Verdere
herstelmaatregelen zijn daarom noodzakelijk om het herstel te verduurzamen. Het gaat om het
verwijderen van het resterende struweel en de voedingsstoffenrijke slibbodem. Voorts is het
wenselijk een mestvrije strook te realiseren op de aangrenzende akker om zo de instroming van
meststoffen via het lokale grondwater te verminderen.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 3 van vennen; 2 van natte heide
Vegetatie:

•...

Well en sein d
Eigenaar / gemachtigd beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

De heer Zeeman
Noord-Brabant
Reusel de Mierden
Landgoed Wellenseind
57115
125 ha
2,5 ha

Ecosysteemsu btype:

Zwak gebufferd ven en natte heide

Maatregel:

Baggeren, verbeteren hydrologie en plaggen

Maand en jaar van uitvoering

2005

Cebiedsomschrj ving - nu/situatie
Landgoed Wellenseind is onderdeel van een groot aaneengesloten bos- en natuurgebied op de
grens van Nederland en België en verder uit de landgoederen de Utrecht, Gorp en Rovert en
Mispeleindsche- Neterselse- en Turnhoutse heide bestaat. Wellenseind valt onder de
natuurbeschermingswet en is ruim 125 ha groot. Op het Landgoed komen de beken De Stroom of
Raamloop en de Reusel samen. Langs de sterk meanderende beken liggen moerasjes, graslanden,
een vennetje en een heideterreintje in een verder gesloten boslandschap.
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Het ven was geëutrofieerd, zoals bleek uit de soortenarme begroeiing van Riet en Pitrus. Ook lag
er een bijna één meter dikke sliblaag op de bodem. De oevers van het ven waren vergrast met
Pijpenstrootje en verbost met opslag van Zachte berk, Zomereik en Grove den. De oorzaak van de
vermesting is de overstroming van het ven met beekwater uit de Reusel. Dit water is eutroof. Het
bevat veel meststoffen, die afkomstig zijn uit de landbouwgebieden waar deze beek doorheen
stroomt.
Om de eutrofiëring van het ven en de venoevers te verminderen zijn in 2005 herstelmaatregelen
uitgevoerd. Het ven is geheel uitgebaggerd, de oever is geplagd en er zijn maatregelen getroffen
om te voorkomen dat opnieuw met meststoffen verrijkt water uit de Reusel het ven in kan
stromen.
Vegetatie
Twee jaar na het uitvoeren van de herstelmaatregelen zijn twee vegetatieopnames gemaakt; één
van het ven en één van de venoever.
Ven
Na het uitbaggeren van het ven zijn Pitrus en Riet zeer sterk teruggedrongen. Op de
overgangszones van het ven naar de venoevers met heide hebben zich soorten van zwak
gebufferde voedselarme omstandigheden gevestigd, zoals Moerashertshooi, Wateraardbei,
Vlottende bies, Veldrus, Wilde gagel, Snavelzegge en Duizendknoopfonteinkruid. De combinatie
van Veldrus, Vlottende bies, Duizendknoopfonteinkruid en Wilde gagel geeft aan dat hier zwak
gebufferd grondwater toestroomt, dat afkomstig is uit een lokaal grondwatersysteem.
Moerashertshooi, Vlottende bies, Wilde gagel en Wateraardbei staan op de Rode Lijst. De
aanwezigheid van flap en Knolrus duiden echter op een nog hoge nutriëntenbeschikbaarheid in
de waterlaag. Ook Liesgras, Grote egelskop, Pitrus en Riet duiden op weke bodems met veel
nutriëntenrijke organische stof. Dit is waarschijnlijk een gevolg van plaatselijke verstoring door
de uitgevoerde maatregelen.
Venoever
Na het plaggen zijn er mooie overgangen ontstaan van vochtige, voedselarme naar natte,
voedselarme omstandigheden in een zeer zwak gebufferd milieu. Plaatselijk hebben zich soorten
gevestigd die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van kleine-zeggenmoerassen (Associatie van
Zompzegge en Moerasstruisgras) en Blauwgrasland, zoals Dwergzegge, Sterzegge, Wilde gagel,
Vogelpootje, Veelstengelige waterbies, Goudkorrelmos, Trekrus, Blauwe zegge, Veldrus,
Tormentil en Dubbelloof). Van deze soorten staan Wijde gagel, Kleine zonnedauw, Dubbelloof en
Vlottende bies op de Rode Lijst.
Ook zijn Pijpenstrootje, Knolrus en Pitrus in grote aantallen teruggekeerd. Dit geeft aan dat er
plaatselijk nog altijd sprake is van voedselrijke omstandigheden door het achterblijven van
nutriëntenrijke organische stof na het plaggen.
Conclusie
Het baggeren en het plaggen in en rond het ven is positief geweest voor de ontwikkeling van de
vegetatie. De vegetatie laat een door voedselarme omstandigheden gekenmerkte gradiënt zien
van vochtige en zure naar natte en zwakgebufferde omstandigheden. In het ven ontwikkelt zich
de Associatie van Vlottende bies en de vegetatie op de venoever zelf gaat vermoedelijk richting
een zuur kleine-zeggenmoeras en Blauwgrasland. Dit is verrassend. Hervestiging van Pitrus, Riet,
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Knolrus, Liesgras en Grote egelskop in het ven wijzen erop dat eutrofiëring plaatselijk nog steeds
een bedreiging vormt. Met maaien en afvoeren kan deze worden bestreden.
Aantal waargenomen Rode-lijstsoorten: 2 van natte heide; 3 van vennen
Vegetatie: S•
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Faunamonitoring
In het kader van de beleidsmonitoring 2006 zijn vier grote terreinen bezocht:
• Lippenhuisterheide (zuidoost Friesland; Bosgroep Noord Oost Nederland);
• Deelensche veld (Veluwe; Bosgroep Midden-Nederland);
• Landgoederen Beekzicht en Ekeby (tussen Apeldoorn en Zutphen; Bosgroep Midden~
Nederland);
• Groote heide (nabij Eindhoven; Bosgroep Zuid-Nederland).
De resultaten worden beknopt gerapporteerd en zullen worden gebruikt bij de voorbereiding van
toekomstige maatregelen in deze terreinen.

Noord-Oost Nederland

Lippenhuisterheide
Eigenaar:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Landgoed BV de Menthenberg
Friesland
Opsterland
Lippenhuisterheide
25628
177 ha
2 ha

Ecosysteemsubtype

Zure vennen en natte heide

Maatregelen:

Plaggen

Maand en jaar van uitvoer:

1999, 2002, 2006

Gebiedsomschrij ving - nu/situatie
De Lippenhuisterheide is een groot aaneengesloten heideterrein nabij Beetsterzwaag met
plaatselijk vennetjes en hoogveenbegroeiingen. Het terrein ligt op een hogere dekzandrug en in
de ondergrond ligt vrij ondiep een ondoordringbare basis van keileem. Het terrein watert zowel in
noordelijke als in zuidelijke richting af middels een intensief sloten- en greppelpatroon. Rondom
is een hoogwaterleiding gelegd. Aan de noordzijde stroomt het Koningsdiep en aan de zuidzijde
de Opsterlandse Compagnonsvaart. Centraal en in het hogere noordelijke deel van het gebied zijn
meer verdroogde natte heiden te vinden. In laagten worden zure tot zeer zwak gebufferde vennen
gevonden. De diverse greppels, sloten en dijken lopen hoofdzakelijk in noord-zuidrichting. Delen
van de Lippenhuisterheide zijn in het verleden geplagd. Plaatselijk wordt de heide gemaaid om
bosopslag tegen te gaan. Het westelijk deel van het terrein wordt begraasd door runderen en
pony's.
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Fauna
Het terrein werd op 12 juli 2007 bezocht.
Herpetofauna
Op het terrein zijn onder andere het voorkomen van Adder en Ringslang bekend. Beide soorten
werden waargenomen, maar beide met slechts één waarneming. Daarnaast werden
Levendbarende hagedis, Bruine kikker en Gewone pad aangetroffen. De populatiedichtheid van
Levendbarende hagedis lijkt redelijk hoog te zijn, verspreid over het terrein werden 14 dieren
waargenomen.
Libellen
Aangetroffen werden Blauwe glazenmaker, Bloedrode heidelibel, Zwarte heidelibel, Paardenbijter,
Houtpantserjuffer en Vuurjuffer. De vennetjes en hoogveentjes worden met name door
heidelibellen (Sympetrum spec.) bevolkt. Op enkele plekken werden pantserjuffers waargenomen.
Vanwege de wind was het voor deze laatste groep minder gunstig inventarisatieweer.
Sprinkhanen
De volgende sprinkhanen zijn gevonden: Schavertje, Wekkertje, Ratelaar, Heidesabelsprinkhaan
en Krasser. Overige mindere algemene soorten zijn niet te verwachten.
Dagvlinders
De volgende soorten werden gezien: Zwartsprietdikkopje, Geelsprietdikkopje, Heideblauwtje,
Koevinkje, Bruin zandoogje, Oranje zandoogje, Landkaartje en Hooibeestje. Vlinders werden met
name uit de wind en in de luwte van het bos, aan de zuidzijde van het terrein waargenomen. Het
Heideblauwtje vloog massaal. Op de natte delen met massale Gewone dophei aan de
zuidoostzijde werden enkele honderden Heideblauwtjes waargenomen. De opslag van berk is hier
op kleinschalige wijze verwijderd. Weliswaar is de structuurvariatie hierdoor iets afgenomen,
maar voor het behoud van Heideblauwtje op de langere termijn zijn de maatregelen doelmatig en
juist uitgevoerd.
Conclusie en discussie
De Lippenhuisterheide is faunistisch van groot belang, vooral voor reptielen en dagvlinders.
Het terrein is onder meer bekend vanwege het voorkomen van Adder en Ringslang. Verwacht
werd dat beide soorten in
hogere

dichtheden

zouden

worden waargenomen, maar
werden tijdens het veldbezoek
slechts één keer gezien. De
oorzaak hiervan is onduidelijk.
Op

lokale

schaal

worden

terreindelen met drogere heide
gemaaid om boomopslag tegen
te gaan. Aan de zuidzijde wordt
door kleinschalig beheer opslag
van berk tegengegaan door
deze af te zagen. Deze
maatregelen zijn effectief en

Foto: Lippenhuisterheide; zéér aantrekkellik voor reptielen en dagvlinders.
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niet nadelig voor de fauna en op de lange termijn noodzakelijk voor het behoud van de heide als
leefmilieu voor daaraan gebonden diersoorten.
Door de begrazing komt in het westelijk deel nauwelijks boomopslag voor, dit in tegenstelling tot
het Oosten. De uiterste randen van het terrein, die droger en begaanbaar zijn, worden intensief
begraasd en hebben daardoor een zeer korte vegetatie. Meer centraal, in de nattere delen, is de
begrazingsintensiteit lager. Vooral in deze delen werden bijzondere reptielen en dagvlinders
waargenomen.

Aanbevelingen
In het terrein wordt reeds geruime tijd geplagd. Dit gebeurt tot nu toe met een plagmachine.
Vanuit het oogpunt van bodemfauna, zoals reptielen, is dit ongewenst omdat vooraf wordt
geklepeld, wat onherroepelijk leidt tot verwonding en onnodige sterfte van individuen. Het heeft
de voorkeur met een graafmachine of rupskraan te werken. Daarbij kan tevens precies
maaiveidvolgend worden gewerkt en kunnen tegelijkertijd anti-verdrogingsmaatregelen, zoals
verondiepen of dempen van sloten en greppels, worden getroffen.
Het intensieve sloten- en greppelpatroon draagt bij aan verdroging van het terrein en het
ontstaan van verbossing met berk. Wanneer deze greppels worden gedicht ten behoeve van
verdrogingsbestrijding, dient dat op uitgekiende wijze te gebeuren. Op en in de aanliggende
hogere veenkaden- en dijken bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid diverse
overwinteringplekken van Adders. Dit zijn locaties waar meerdere individuen bijeen in holen de
winterslaap volbrengen. Het in de verkeerde periode aanpakken van een terreindeel waarin zo'n
hibernacula is gelegen kan in één keer een hele populatie decimeren. Voor uitvoering van
maatregelen dient een specialist dergelijke locaties aan te wijzen.

Midden-Nederland

Deelensche veld
Eigenaar:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Nationaal Park de Hoge Veluwe
Gelderland
Ede
Deelensche veld
10203
5500 ha
Nog te bepalen

Ecosysteemsubtype

Natte heide

Maatregelen:

Voorbereidingsplan, uitvoering plaggen

Maand en jaar van uitvoer:

Nog te bepalen

Gebiedsomschrijving - nu/situatie
Het Deelensche Veld omvat het oostelijk deel van het Nationaal Park de Hoge Veluwe en is ruim
450 ha groot. Het bestaat uit natte tot vochtige heide, afgewisseld met vennen en hoogveentjes.
De natte heide bestaat grotendeels uit een dichte mat van Pijpenstrootje die in hoge pollen
opschiet. In lagere en echte natte slenken liggen vennen met oeverbegroeiingen en natte heide
met Pijpenstrootje en waardevolle plantensoorten als Ronde zonnedauw en Bruine en Witte

Unie van Bosgroepen

74

ECM BeIe,dsmonitor/ng 2006

snavelbies. Daarnaast lopen door het gebied hogere droge ruggen, begroeid met Struikhei en
Buntgras, afgewisseld door open zand. Het terrein kenmerkt zich door zijn grote omvang en
uitgestrektheid.

Fauna
In het terrein zijn drie veldbezoeken gebracht op 8 maart, 2 augustus en 9 augustus. Vooral 2
augustus was een volwaardig veldbezoek; 9 augustus was een regenachtige dag, waardoor er van
faunistisch veldwerk weinig terecht kwam. Op 8 maart was vanwege het warme voorjaar al enige
activiteit waar te nemen onder reptielen, maar voor de overige soortgroepen was het seizoen nog
niet begonnen.
Herpetofauna
Rond de Deelensche Wasch werden Rugstreeppad en Heikikker aangetroffen. Westelijk van de
Zandflesch werd een vrouwtje Adder aangetroffen.
Libellen
De volgende minder algemene libellensoorten werden waargenomen: Koraaljuffer,
Tangpantserjuffer en Venwitsnuitlibel. Daarnaast werden de meer algemene Blauwe glazenmaker,
Gewone pantserjuffer, Variabele waterjuffer en Watersnuffel gevonden. Rond meerdere vennen,
zoals de Zandflesch, worden libellensoorten waargenomen, zoals Venwitsnuitlibel en Koraaljuffer.
De Deelense Wasch kent vanwege de opgaande begroeiing met struikopslag van Zwarte els en
Ruwe berk een hogere soortenrijkdom. Hier komen meer soorten voor van begroeide wateren,
zoals Tangpantserjuffer en Tengere pantserjuffer.

Foto: Deelensche veld. Het gebied is enorm nat en daarmee
interessant voor fauna zoals libellen.

Sprinkhanen
Sprinkhanen die werden waargenomen zijn: Boskrekel, Heidesabelsprinkhaan, Snortikker,
Wekkertje en Gewoon spitskopje. Daarnaast werden Bruine sprinkhaan, Krasser en Ratelaar
gevonden. Meer kritische soorten als Veldkrekel of Blauwvleugelsprinkhaan werden niet
aangetroffen.
Dagvlinders
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De minder algemene Heivlinder en Heideblauwtje werden waargenomen. Beide soorten zijn
opgenomen in de Rode Lijst onder de categorie gevoelig. Naast deze soorten werden eitjes van
Gentiaanblauwtje aangetroffen. Algemene soorten als Gehakkelde aurelia, Oranje zandoogje,
Bruin zandoogje en Kleine vuurvlinder werden verspreid over het terrein aangetroffen. Heivlinder
werd noordelijk van de Ijzeren man op de open droge delen met Buntgras en Struikhei
waargenomen. Klokjesgentianen werden over het gehele terrein verspreid waargenomen, met
name noordelijk van de Ijzeren man. Op de geplagde delen van het noordelijke Deelensche veld
werden eitjes gevonden. In het terrein is op meerdere locaties geconstateerd dat begrazing door
grofwild en de wildwissels in het terrein zorgen voor ontstaan en instandhouding van geschikte
groeiplaatsen voor Klokjesgentiaan. In het terrein zijn verscheidene groeiplaatsen gevonden die
als gevolg hiervan zijn ontstaan. Daartegenover laten deze plekken ook vraat van wild aan
bloeistengels zien.
Conclusie en discussie
Verspreid over het terrein zijn waardevolle diersoorten te vinden. Het terrein herbergt soorten die
kenmerkend zijn voor open heiden met vennen en veentjes. Van deze soorten werd tijdens deze
quick scan een beperkt aantal gevonden.

,..

Foto: Deelensche veld. Het terrein
wat zeer belangrijk is voor fauna.

is

structuurrijk en heterogeen,

Aanbevelingen
In het noordelijk deel van het Deelensche veld is Vrij grootschalig geplagd. Verder is aan deze
zijde van het veld een heidevegetatie met Pijpenstrootje afgebrand. Op deze delen is de
vegetatie vrij eenvormig door het ontbreken van structuur; slangen als Adder en Gladde slang
zullen er slechts in lagere dichtheden voorkomen. Door kleinschalig te plaggen en plaatselijk
plaggenhopen in het terrein te maken kan de structuurvariatie worden vergroot. Enige opslag
in de vorm van Berk, Vuilboom, Zomereik of Grove den is gewenst.
Plaatselijk kunnen anti-verdrogingsmaatregelen worden genomen door detailontwatering te
dempen. Zo is de voormalige voederakker noordwestelijk van de Zandflesch omringd door
een diep slotenstelsel.
Buntgrasbegroeiingen vormen het habitat voor Heivlinder en komen verspreid over het terrein
voor. Het is van belang dat de hierin aanwezige kleinschalige mozaïeken van open zand,
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Struikhei en Buntgras niet dichtgroeien. Bosopslag van Grove den en Ruwe berk dient niet de
overhand te krijgen, door begrazing worden deze open gehouden.
Opschonen van venoevers gebeurd bij voorkeur gefaseerd om de variatie in libellensoorten te
behouden. Een wat hogere en ruigere vegetatie biedt beschutting en zou daarom
gehandhaafd moeten worden.
Van alle soortgroepen komen dusdanig zeldzame soorten voor dat systeemgericht beheer
alleen onvoldoende is. Voor Duinparelmoervlinder, Grote parelmoervlinder, Wrattenbijter of
Tapuit, dienen gerichte maatregelen op aanwijzing van soortdeskundigen te worden
uitgevoerd.

Beekzicht / Ekeby
Eigenaar:
Provincie:
Gemeente:
Terrein:
Lidnummer:
Oppervlakte terrein:
Behandelde oppervlakte:

Landgoed Beekzicht BV / de heerJ.P. van Geuns
Gelderland
Voorst
Beekzicht / Ekeby
10007 en 10065

Ecosysteemsu btype

Natte heide, vennen

Maatregelen:

Nog te bepalen

Maand en jaar van uitvoer:

Nog te bepalen

131/ 2Oha
Nog te bepalen

Gebiedsomschrjving - nu/situatie
Centraal tussen de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen ligt ten noorden van Voorst het
Landgoed Beekzicht. Aansluitend, ten westen, ligt het landgoed Ekeby. Beide terreinen vormen
samen met eigendommen van Natuurmonumenten en delen van Landgoed de Pol het Appense
Veld. Het terrein ligt op de overgang van de hogere Veluwse zandgronden naar de
rivierkleigronden van de Ijssel. Door het gebied stroomt de Klarenbeek die uitmondt in de
Voorsterbeek. Evenwijdig aan de Klarenbeek en Voorsterbeek loopt de Veluwse bandijk. Als
gevolg van dijkdoorbraken zijn in het gebied verscheidene doorbraakkolken of wielen ontstaan.
De bodem bestaat hier uit kalkhoudend, dan wel kalktoos, zandig sediment. Deze kolken zijn te
karakteriseren als respectievelijk gebufferde en zwak gebufferde wateren. Van oost naar west
liggen achtereenvolgens het Juffersgat, de Lachende kolk, de Huilende kolk en het Gagelven. Van
deze vier wateren is de fauna onderzocht.

Fauna
Aan het Landgoed Beekzicht zijn in 2007 op 8 mei en 8 augustus terreinbezoeken gebracht.
Herpetofau na
De volgende amfibieen werden waargenomen: Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine
kikker en Bastaardkikker. Rond het Gagelven werd ook Levendbarende hagedis aangetroffen.
Meerdere exemplaren van deze soort werd gevonden nabij het lokaal aanwezig dikkere tak- en
stamhout op de overgang van het ven naar de bosrand.
Mogelijk komt aan de oostzijde van het terrein nog Knoflookpad voor. Dichtstbijzijnde
vindplaatsen van Knoflookpad zijn Noord-Empe en Landgoed de Poll. De oostelijk van de N790
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gelegen "Zwarte kolk" is binnen het nu bekende verspreidingsgebied gelegen. Op basis van
habitatkenmerken is het voorkomen van Knoflookpad op het terreindeel Juffersgat niet op
voorhand uit te sluiten.
Libellen
De volgende libellen werden gezien: Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel, Blauwe glazenmaker,
Paardenbijter, Bruine glazenmaker, Bloedrode heidelibel, Viervlek, Metaalglanslibel, Smaragdlibel,
Grote roodoogjuffer, Azuurwaterj uffer, Houtpantserjuffer, Lantaarntje, Tang pantserjuffer en
Vuurjuffer. Een aantal van deze soorten is minder algemeen. Het gezamenlijk voorkomen van
Vuurjuffer, Houtpantserjuffer en Bruine glazenmaker maakt dat de wateren te typeren zijn als
begroeide, zwak zure, matige voedselrijke wateren.
Sprinkhanen
Moerassprinkhaan, Bruine sprinkhaan, Ratelaar, Wekkertje en Gewoon doorntje werden
aangetroffen. Geen van deze soorten komt op de oevers van de vennen voor; de soorten werden
aangetroffen in de omliggende terreindelen als ruigere graslanden bij de spoorlijn ZutphenApeldoorn (Moerassprinkhaan) of op de grafheuvels in het bos (Wekkertje en Gewoon doorntje).
Dagvlinders
Tot slot werden enkele soorten vlinders aangetroffen waarvan Oranje zandoogje, Bont zandoogje
en Groentje vermeldenswaardig zijn.
Waterkevers/-macrofauna
Opmerkelijk is het voorkomen van een drietal waterkevers; de Kleine gegroefde waterkever,
Gewone geelrand en Tuimelaar. Met uitzondering van het Juffersgat werden in beide kolken en
het Gagelven meerdere exemplaren met steeknet gevangen. Aan de zuidzijde van de Lachende
Kolk bevindt zich een groeiplaats van Waterviolier, hetgeen duidt op matig gebufferde tot
gebufferde omstandigheden. Hier werden de meeste waarnemingen verzameld en hoge aantallen
Kleine gegroefde waterkever gevangen. De in het westen gelegen kolk van Ekeby en het gegraven
"Sterven", oostelijk van de Kruisallee, zijn rijk aan macrofauna, met naast voornoemde soorten
waterkevers ook Waterschorpioen, pieptor, Staafwantsen en schaatsenrijders. Deze beide laatste
wateren zijn, mede gelet op de vegetatie, beter als zwak gebufferde wateren te typeren.
Conclusie en discussie
Op de Landgoederen Beekzicht en Ekeby liggen vennen en kolken met wisselende faunistische
waarden. Voor vrijwel alle wateren geldt dat de vrijwel volledig verboste oevers dé beperkende
factor zijn voor de ontwikkeling van een rijke (macro)fauna. De bossamenstelling met oude
hoogopgaande loofbomen tot op de oevers zorgt voor een te sterke beschaduwing van de vennen
en kolken en voor stapeling van dikke lagen organische stof door invallend blad.
Het ven op Ekeby heeft de hoogste faunistische waarden, omdat deze een vrij open ligging heeft
en vermoedelijk gevoed wordt door (zwak) gebufferd grondwater. Ook de Lachende Kolk heeft
aanzienlijke faunistische waarden, maar vooral hoge potenties, zoals ook blijkt uit het voorkomen
van Waterviolier. Vanwege het hoogopgaande bos op de oevers is de fauna thans minder
ontwikkeld. Verdroging, zoals bij het Gagelven en vermesting, zoals bij het Juffersgat zijn de
oorzaak van de beperkte faunistische waarden van deze wateren.
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laag op de oevers.

Afzonderlijke terreindelen
Het juffersgat was gedurende het veldseizoen 2007 grotendeels bedekt door een dik kroosdek.
Het opgaande bos, dat tot op de oevers staat, heeft bijgedragen aan de vorming van een dikke
laag sapropelium op de bodem. Een deel daarvan heeft drijftillen gevormd. Het noordwestelijke
deel van deze kolk is ondieper en heeft een zandige bodem zonder opeengehoopte organische
stof, mogelijk als gevolg van windwerking en stroming in het water. Vanwege deze dikke lagen
sapropelium en de drijftillen langs de oever was het terrein lastig te inventariseren. Het
gehanteerde steeknet is maar ten dele effectief gebleken.
De Lachende en Huilende kolk zijn eveneens door dichte bossen omgeven. Hun bodem is
daardoor bedekt met een dikke laag blad. De fauna van beide kolken is, vanwege de intensieve
beschaduwing en de opeenhoping van blad, slechts matig ontwikkeld.
Het lokaal bij het Gagelven aanwezige dikkere tak- en stamhout op de overgang van het ven naar
de bosrand heeft meerwaarde voor amfibieën en reptielen, zoals de Levendbarende hagedis.
Zulke kleine elementen, mits niet te overvloedig omdat ze dan het karakter van de vegetatie
aantasten door eutrofiëring als gevolg van rottend hout, zijn juist voor deze soortgroepen van
groot belang. Aan de westzijde van het Gagelven is een uitgebreid greppelpatroon aanwezig.
Verdere bestudering dient uit te wijzen in welke mate dit het terrein draineert. Het ter plaatse
gegraven vennetje of drinkpoel heeft een tamelijk zuur karakter en maar beperkte faunistische
waarden. Het terreindeel is te ontwikkelen door open water, maar van licht gebufferde
samenstelling, te conserveren. Met name aan de zuidwestzijde zou daarvoor beplanting kunnen
worden verwijderd.
Rond Ekeby zijn reeds delen van de oevers vrijgesteld van bosopslag. Deze vrijgestelde oevers
laten niet alleen een waardevolle plantengroei zien, ze zijn vanwege hun meer open karakter in
vergelijking met de hier onderzochte vennen en kolken ook de enige locatie waar amfibieën in
hogere dichtheden werden gevangen. De aanwezigheid van grotere vis werkt hier als meest
beperkende factor op de dichtheid van amfibieën. Afvangen van vis is hiervoor een gewenste
maatregel. Verder is het vrijstellen van de oevers kansrijk gebleken. Het op ruimere schaal
toepassen, zowel breder als op andere oeverdelen, heeft in dit terreindeel zeker potentie.
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Aanbevelingen
Vanuit faunistisch oogpunt verdient het de voorkeur de beschaduwing van de kolken en de inval
van blad te verminderen door het terugzetten van bosranden. Rondom de Lachende kolk zijn
laanachtige structuren aanwezig met oude bomen, die zo mogelijk gehandhaafd blijven. Waar dat
maatregelen het beste zijn uit te voeren en het meest wenselijk zijn, zal moeten blijken uit het
vooronderzoek dat in 2008-2009 wordt uitgevoerd.
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Zuid-Nederland

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

Brabant Water NV
Noord-Brabant
Heeze-Leende
Groote heide
56100
602 ha
14 ha

Ecosysteemsu btype

Zwak gebufferd ven

Maatregelen:

Plaggen, verondiepen detailontwatering, bekalken

Maand en jaar van uitvoer:

2005

Gebiedsomsc/irjving - nu/situatie
De Groote Heide ligt ten zuiden van Eindhoven en bestaat uit uitgestrekte bossen van naald- en
loofhout met heiderestanten en vennen. In het bos ligt een aantal vennen dat voor drooglegging
gespaard is gebleven. De Groote Heide sluit aan alle zijden aan op grote natuurkernen van
oostelijk Brabant, waaronder de Strabrechtse heide.
De Groote Heide is onderdeel van een gebied met dekzandruggen en landduinen, afgewisseld
met uitgestoven laagten. Op de Groote Heide wordt op grote diepte onder scheidende
bodemlagen grondwater gewonnen voor de drinkwaterbereiding. De winning heeft naar
verwachting geen of een beperkte invloed op de ondiepe watersystemen. Op de venoevers zorgt
bosopslag voor beschaduwing en voor bladval en de daarmee gepaard gaande verzuring en
eutrofiëring. De oevers van een groot aantal van deze vennen is gefaseerd van bos ontdaan,
waarna ze gedeeltelijk zijn geplagd.
Fauna
Het terrein werd bezocht op 22 juni, 3 augustus en 17 augustus. Met name aan de oostzijde
gelegen kleinere , beschut gelegen vennen werden bezocht. Deze monitoringsronde geeft slechts
een beperkt beeld van de faunistische waarde van de vennen op de Groote Heide. Bij het
opschonen van de vennen werd steeds een deel van de oeverbegroeiing gespaard.
Herpetofauna
In het terrein komen onder andere Levendbarende hagedis en Hazelworm voor, enkel de eerste
soort werd waargenomen. Van de amfibieën werden Kamsalamander, Kleine watersalamander,
Alpenwatersalamander en Bruine en Bastaardkikker aangetroffen, vaak zowel larven als volwassen
individuen. De uit het terrein bekende Heikikker werd niet gevonden in de bezochte kleinere
beschutte vennen. Dit was ook niet de verwachting, omdat de soort met name ondiepe en
uitgestrektere vennen voor koorvorming betrekt.
Libellen
De volgende libellensoorten werden gezien: Gewone pantserjuffer, Vuurjuffer, Blauwe
glazenmaker, Bloedrode heidelibel, Tengere pantserjuffer, Lantaarntje, Koraaljuffer, Steenrode
heidelibel, Grote keizerlibel, Zwarte heidelibel en Zwervende pantserjuffer. Speerwaterjuffer,
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Venwitsnuitlibel en Gevlekte witsnuitlibel zijn daarnaast van het terrein bekend, maar werden nu
niet waargenomen.
Sprinkhanen
De volgende soorten sprinkhanen werden gevonden: Krasser, Negertje, Bruine sprinkhaan,
Gewoon spitskopje en Boomsprinkhaan.
Dagvlinders
Enkel Kleine vos en Zwartsprietdikkopje werden waargenomen.

Conclusie en discussie
De kleinere, beschutte vennen van de Groote Heide konden goed worden geïnventariseerd op
amfibieën en libellen. Bij het treffen van herstelmaatregelen is gefaseerd en kleinschalig gewerkt,
waardoor betrekkelijk veel bosopslag is teruggekomen. Deze vennen zijn niet verzuurd en zijn
een belangrijk voortplantingsbiotoop voor amfibieën. De libellenfauna is kenmerkend voor zwak
zure, zwak gebufferde voedselarme wateren. Door het handhaven van een deel van de
oorspronkelijke, hogere oeverbegroeiing zijn soorten van Libellen van de groep pantserjuffers
bevoordeeld. Ze komen in aanzienlijke hoeveelheden voor, doordat een combinatie van begroeide
oevers met boomopslag tot aan de oevers is gecreëerd.
Doordat de vennen qua omvang redelijk klein en goed benaderbaar zijn, konden relatief veel
soorten amfibieën met een steeknet worden gevangen. In elk ven werden larven en volwassen
individuen gevangen. Daaruit blijkt dat de onderzochte vennen nog niet z' zuur zijn, dat
voortplanting onmogelijk is doordat beschimmeling van de eieren optreedt. De aangetroffen
soorten amfibieën hebben waarschijnlijk geprofiteerd van het vrijstellen en gedeeltelijk
uitbaggeren van de vennen. De gebruikte monitoringsmethode is echter niet geschikt om aan te
tonen dat dit daadwerkelijk is opgetreden. Daarvoor had onder andere de uitgangssituatie voor
uitvoering van de maatregelen beter vastgelegd moeten zijn.
De aanwezigheid van diverse soorten pantserjuffers in hoge dichtheden is kenmerkend voor
begroeide vennen met plaatselijk tot op de oevers een hoogopgaande begroeiing van berk en
(Juncacea). Door het handhaven van een deel van de oorspronkelijke, hogere
oeverbegroeiing, terwijl elders een lage begroeiing ontstond na het nemen van de maatregelen,
russen

zijn libellen van de groep pantserjuffers bevoordeeld. De gevonden libellensoorten geven aan dat
de vennen behoren tot de zwak zure, zwak gebufferde voedselarme vennen, die zonnige en
beschutte delen bezitten met een begroeiing van biezen, russen en fonteinkruiden.
Vervolgbeheer is noodzakelijk om het opnieuw dichtlopen van de oevers met struik- en
boomopslag te voorkomen.
De beperkte rijkdom aan dagvlinders en sprinkhanen en de afwezigheid van meer zeldzame
vlinders of sprinkhanen, laat zich verklaren door de ligging van de vennen in een bosrijke,
beschutte omgeving. Terreindelen rond de vennen hebben maar een beperkte vegetatie voor deze
soortgroepen, zonder dat hierin belangrijke waardplanten voorkomen.

Aanbevelingen
Wanneer de vennen ruimer vrijgesteld worden om een bredere oeverzone te creëren voor
bijzondere plantengemeenschappen met soorten als Dwergzegge, Snavelzegge, Bruine en Witte
snavelbies, Moeraswolfsklauw en Moerashertshooi, dient een deel van de opgaande begroeiing te
worden gehandhaafd om met name een zeer kritische libellensoort als Speerwaterjuffer te
behouden.
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Hoofdstuk 4: Conclusies en discussie
Rode Lijst met Groene Stip
Bekkers & Lammerts (2000) ontwikkelden een evaluatiemethode om het effect van OBNmaatregelen op de biodiversiteit te bepalen met behulp van Rode-lijstsoorten. Deze methode
heet Rode Lijst met Groene Stip. Geïnspireerd door deze methode wordt in dit hoofdstuk een
beknopte beschouwing 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 Rodelijstsoorten. Op de 48 behandelde locaties, die in het kader van de beleidsmonitoring 2006 zijn
bezocht, werden in totaal 32 soorten hogere planten en 2 veenmossoorten van de Rode Lijst
gevonden. In alle onderzochte locaties, met uitzondering van 2 laagveenplassen, werden Rode~
lijstsoorten aangetroffen. Net als in de beleidsmonitoring 2004 en 2005 werden na uitvoering van
effectgerichte maatregelen de meeste Rode-lijstsoorten aangetroffen in vennen en hoogveentjes
(14 in 12 onderzochte terreinen) en in natte heiden (11 in 20 bezochte terreinen; zie figuur 3) en
in mindere mate in vochtige en natte schraallanden (6 in 5 terreinen) en droge heiden (5 in 6
onderzochte terreinen). Slechts in 1 van de 3 onderzochte laagveenplassen werden Rodelijstsoorten gevonden. Het veenmosrietland en het droog duingrasland zijn buiten beschouwing
gelaten, aangezien van deze ecosystemen slechts één terrein is bezocht.

Aantal RIL-soorten per terreintype
13 Droge heide (n = 6)
16
S Vochtige en natte
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O Natte heide (n = 20)

6
• Veenmosrietland (n = 1)

4!
2
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Figuur 3: Aantal Rode-lijstsoorten per terreintype. Achter het terreintype het aantal
onderzochte locaties waar effectgerichte maatregelen werden genomen.

Bij de Bosgroepen voldoen de Rode-lijstsoorten Bruine en Witte snavelbies, Kleine zonnedauw,
Gewone veenbies, Moeraswolfsklauw, Vlottende bies en Moerashertshooi aan de vereisten om
voor het toekennen van een groene stip in aanmerking te komen. Dit betekent dat deze soorten
in ten minste vijf terreinen binnen een terreintype voorkomen en in meer dan 60% van het aantal
onderzochte locaties binnen een terreintype een positieve trend vertonen. Rode-lijstsoorten die
niet voldoen aan dit criterium, maar in alle locaties waar ze voorkomen positief reageerden op de
uitgevoerde maatregelen zijn door Bekker & Lammerts (2000) opgenomen in de zogenaamde
tipparade. Bij de Bosgroepen gaat het om Klein blaasjeskruid, Ronde zonnedauw, Klein warkruid,
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Klokjesgentiaan, Kussentjesveenmos, Wilde gagel, Kruipbrem, Kruipende moerasweegbree,
Beenbreek, Stekelbrem en Wateraardbei (zie figuur 4).

RL-soorten die in vijf of meer terreinen zijn
aangetroffen
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Figuur 4: 1-let aantal terreinen waarin Rode-lijstsoorten met Groene Stip zijn gevonden.
Om deze status te verkrijgen moeten soorten in ten minste vijf terreinen binnen een
terreintype voorkomen en in meer dan 60% van het aantal onderzochte locaties binnen
een terreintype een positieve trend vertonen.
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Achtereenvolgens worden de resultaten van de maatregelen in droge duingraslanden, droge
heiden, natte heiden, vennen en hoogveentjes, vochtige en natte schraallanden, laagveenplassen
en veenmosrietlanden uitgebreider besproken.
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E.

Droge duingraslanden
In de Amsterdamse Waterleidingduinen werden 2 locaties opgenomen waar vijf jaar geleden de
vermeste en verruigde vegetatie is geplagd: het Infiltratievlak en het Rozenwaterveld.
In het Infiltratievlak werd diep geplagd tot op het kalkrijke zand. In 2007 was de vegetatie nog
steeds zeer ijl op een overwegend kale bodem. De kolonisatie van de zandbodem verloopt traag,
waarbij de laagste wat vochtiger delen wat dichter zijn begroeid. Naast vochttekorten zorgt de
sterke vraat door Konijnen dat de vegetatie(bedekking) laag blijft. Desondanks is een soortenrijke
vegetatie ontstaan die rijk is aan soorten die specifieke eisen aan hun milieuomstandigheden
stellen, zogenaamde kwaliteitsindicatoren. Verder werd de Rode-lijstsoort Gewone
vleugeltjesbloem gevonden.
Relatief ondiep plaggen van een sterk met Duinriet vergraste Duinroosjesvegetatie, waardoor de
bodem aan de bovenzijde wat rijker is aan organische stof, heeft in het Rozenwaterveld geleid tot
het herstel van een kalkrijk duingrasland, dat vegetatiekundig behoort tot de Duin-Paardebloemassociatie. Hoewel de soortenrijkdom is toegenomen, van 15 soorten vc5c3r plaggen via 26 twee
jaar nâ plaggen en 33 vijf jaar na plaggen, zijn er zorgen. De vegetatie sluit zich veel sneller dan
in het Infiltratieveld, zoals blijkt uit de bedekking die al weer 70% bedraagt. Hoewel de bedekking
van vvv-indicatoren zeer sterk is teruggedrongen, zijn Duinriet en in mindere mate
Heideklauwtjesmos binnen vijf jaar toch in tamelijk hoge bedekkingen teruggekeerd. Bij het
ondieper plaggen blijven meer zaden en nutrienten achter in de resterende organische stof. Dit
leidt tot een snel herstel van de soortenrijkdom, maar evenzeer tot een snelle toename van de
bedekking en productiviteit van de vegetatie. Soorten van open en laagproductieve
duingraslanden worden daardoor vermoedelijk weer snel verdrongen. Voor langduriger herstel,
zeker bij lage begrazingsdichtheden, is het vermoedelijk wenselijk toch tot op grotere diepte de
minerale laag met enige organische stof te verwijderen.
Hoewel op beide locaties zeer soortenrijke begroeiingen zijn ontstaan, is het aantal Rodelijstsoorten beperkt tot 2. In het Infiltratieveld verscheen Gewone vleugeftjesbloem en in het
Rozenwaterveld Grote tijm. Hoewel geen soort van de Rode Lijst, is het voorkomen van vele
honderden Zandviooltjes in het Rozenwaterveld beslist het vermelden waard.

Droge heiden en droge schraaigraslanden
Het plaggen van sterk met Bochtige smele vergraste droge heiden en droge schraalgraslanden
vindt reeds lange tijd plaats binnen OBN. Deze maatregel heeft geleid tot de terugkeer van
diverse bedreigde soorten van deze terreintypen. Tijdens de beleidsmonitoring van 2004 en 2005
bleken Borstelgras, Gaspeldoorn, Jeneverbes, Klein warkruid, Kruipbrem, Stekeibrem,
Dwergviltkruid, Hondsviooltje, Grondster en Genaaid schapengras te profiteren van de genomen
herstelmaatregelen. In de beleidsmonitoring 2006 werden in alle 6 de bezochte terreinen soorten
van de Rode Lijst waargenomen. Hoewel in de droge heiden geen Rode-lijstsoorten met groene
stip voorkomen, profiteert een aantal soorten wel degelijk. In 2006 werd Klein warkruid in de
helft van de bezochte droge heiden gevonden en Stekeibrem en Kruipbrem in een derde. In 2004
en 2005 boekten deze soorten vergelijkbare resultaten. Enkele andere soorten profiteren ook,
maar in mindere mate. Hoopgevend is dat in 2004, 2005 en 2006 elk jaar in een terrein jonge,
net gekiemde jeneverbessen werden waargenomen. Deze waarnemingen stemmen overeen met
die van elders. jeneverbes lijkt steeds vaker te kiemen na uitvoering van herstelmaatregelen,
waaronder plaggen, of andere vormen van bodemroering. De geleidelijk dalende zure- en
stikstofdepositie in combinatie met een geleidelijk regenerende buffercapaciteit van de bodem
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dragen mogelijk bij aan de terugkeer van deze soort en van Kruip- en Stekelbrem (zie figuur 5).
De regelmatige vondsten van Klein warkruid hebben van doen met de terugkeer van jonge
Struikhei in de heideterreinen. Deze soort parasiteert namelijk op jonge Struikhei-planten.

RL-soorten in gebieden Droge heide
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RL-soorten

Figuur S: Rode-lijstsoorten en aantal terreinen van droge heiden en droge schraallanden
waar dergelijke soorten zijn aangetroffen.

In alle geplagde terreinen is de vergrassing met Bochtige smele of Gewoon struisgras sterk
teruggedrongen. Desondanks verdient het vervolgbeheer aandacht, waardoor de resultaten van
de herstelwerkzaamheden duurzamer worden. Hierbij moet worden gedacht aan maaien na
plaggen om de veelvuldige en abundante boomopslag tegen te gaan of op grotere terreinen
begrazing. Dankzij begrazing met een gescheperde kudde treedt op bijvoorbeeld het Maldens
Vlak nauwelijks boomopslag op, waardoor zich geleidelijk een droge heide en droog
schraalgrasland met bijzondere soorten ontwikkelt na plaggen.
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Natte heiden
In alle bezochte terreinen is een deel van de sterk met Pijpenstrootje vergraste natte heide
geplagd. De resultaten van plaggen van zulke natte heiden zijn goed, net als in 2004 en 2005. In
2006 blijkt dit onder andere uit het feit dat dit jaar maar liefst 5 Rode-lijstsoorten van de natte
heide een groene stip krijgen en diverse andere een tipparadenotering. In totaal zijn in 20
terreinen 11 Rode-lijstsoorten van natte heiden aangetroffen, waaronder de veenmossen Week
veenmos en Kussentjesveenmos (zie figuur 6).

RIL-soorten in
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Figuur 6: Rode-lijstsoorten en aantal terreinen van natte heiden waar dergelijke soorten
zijn aangetroffen.

Enkele terreinen (met tussen haakjes het aantal aangetroffen Rode-lijstsoorten) hebben zich
dusdanig goed ontwikkeld dat deze vermeldenswaardig zijn. Als eerste moet het Bokdammerveld
op Twickel worden genoemd, waar tien jaar na plaggen een goedontwikkelde veenmosrijke heide
is hersteld. Dit terrein is tot nu toe de enige natte heide die volledig is hersteld oftewel, welke vier
bolletjes toegekend heeft gekregen. Ook het Schijvenveld, eveneens op Twickel (5), het
Varsenerveld (4) en junne (5) in Noordoost-Nederland, Heil Noord (4) in Midden-Nederland en
Lieropsche Heide (5) en Molenheide (5) in Zuid-Nederland zijn terreinen waar verregaand herstel
is opgetreden.
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Foto: Natte heide met Klokjesgentiaan op de Molenheide.
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Vegetatiekundig beschouwd hebben de herstelmaatregelen op diverse plaatsen geleid tot de
ontwikkeling van de Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies, in de successie na plaggen
een voorloper van de natte heide, die in de vegetatiekunde wordt gerekend tot de Associatie van
Gewone dophei. Op oudere plagplekken ontwikkelt deze vegetatie zich vaak voorspoedig. Waar
het herstel minder voorspoedig is, wordt dat vooral veroorzaakt door verdroging. In die gevallen
ontbreken de soorten die afhankelijk zijn van langdurig hoge grondwaterstanden, zoals Witte
snavelbies en Moeraswolfsklauw, en is het aantal Rode-lijstsoorten beperkt. Meestal zijn hier
alleen Kleine zonnedauw en/of Bruine snavelbies gevonden.
Om het herstel van natte heide te bevorderen zijn hier anti-verdrogingsmaatregelen
noodzakelijk. Een andere oorzaak van achterblijvende resultaten is te oppervlakkig plaggen,
waardoor te veel humeus materiaal achterblijft en Pijpenstrootje snel en massaal kan terugkeren.
Hoewel in zo'n situatie Gewone dophei en diverse bijzondere soorten kiemen, worden deze snel
weggeconcurreerd door Pijpenstrootje. Binnen de Bosgroepen zal daarom gedurende het
plagseizoen in 2008-2009 aandacht worden besteed aan het plaggen op de juiste diepte.
Er vindt meestal geen vervolgbeheer plaats, waardoor vooral de kleinere natte heiden de neiging
hebben snel met opslag van jonge bomen vol te lopen. De minerale bodem die na plaggen wordt
blootgelegd is een gunstig kiembed voor veel boomsoorten, zoals Grove den, berken en
Vuilboom. Aanvullend beheer, in de vorm van maaien of (gescheperde) begrazing, is dan ook
noodzakelijk voor verduurzaming van de resultaten van de herstelmaatregelen.

Vennen en hoogveentjes
Herstel van vennen en hoogveentjes bestaat bij de Bosgroepen hoofdzakelijk uit het vrijzetten van
oevers door het verwijderen van bos en bosopslag, het afvoeren van organisch materiaal door
plaggen van oevers en in enkele gevallen door het uitbaggeren van het ven. Steeds vaker worden
rabatten, sloten of greppelstelsels in de nabijheid van vennen gedempt als
antiverdrogi ngsmaatregel.
Net als in voorgaande jaren blijkt van alle onderzochte terreintypen "vennen en hoogveentjes" het
rijkst aan teruggekeerde Rode-lijstsoorten te zijn (zie figuur 7). De maatregelen die getroffen
worden tegen verzuring en vermesting, meestal het terugzetten van bosranden en het plaggen
van oevers, zijn ook op de langere termijn succesvol, mits de vennen en veentjes niet verdroogd
zijn of maatregelen worden genomen om die verdroging terug te dringen.
Na uitvoering van de herstelmaatregelen zijn in 12 terreinen in totaal 14 Rode-lijstsoorten
aangetroffen. De meest voorkomende Rode-lijstsoorten zijn Vlottende bies (in 6 terreinen),
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Moerashertshooi (in 5 terreinen) en Klein blaasjeskruid (in 4 terreinen). De overige soorten komen
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RL-soorten in gebieden Vennen en Hoogveentjes
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Figuur 7: Rode-lijstsoorten en aantal terreinen van vennen en hoogveentjes waar dergelijke soorten zijn
aangetroffen.
Terreinen waar sinds de uitvoering 3 of meerdere Rode-lijstsoorten zijn teruggekeerd of
uitgebreid, bevinden zich vooral in Noord-Brabant: Rauwven (4), Schapengracht (3), Wellenseind
(3), Luchtenburg (3) en Lieropsche heide/venoever Lobeliabaai van het Beuven. Het gaat hier om
zwak gebufferde wateren (vennen) waarvan de begroeiing meestal tot de Associatie van Vlottende
bies behoort. Het herstel van de venoevers van Lieropsche heide/Lobeliabaai van het Beuven is
uitzonderlijk goed. Hier werden maar liefst 5 Rode-lijstsoorten gevonden, waaronder de zeer
zeldzame Kruipende moerasweegbree. Ondanks de geringe grootte van het terrein is ook de
Schapengracht in de Stiphoutse Bossen vermeldenswaardig: van Drijvende waterweegbree, een
van de weinige plantensoorten in Nederland die Europees is beschermd, groeien hier na
uitvoering van herstelmaatregelen vele honderden exemplaren.
In hoogveentjes verschijnen na de uitgevoerde herstelmaatregelen over het algemeen minder
Rode-lijstsoorten. Deze zeer voedselarme gemeenschappen die in het open water het begin van
een nieuwe verlanding vormen, zijn van nature arm aan hogere planten en aan Rode-lijstsoorten.
Voorbeelden van Rode-lijstsoorten die in dit jonge stadium voorkomen zijn Klein blaasjeskruid en
soms Drijvende egelskop en Witte snavelbies. In de meeste herstelde veentjes vestigen zich een
of meerdere van deze soorten. Het Hoorns Veentje in het Ooster- en Westerzand bij Uffelte is een
van de mooiste voorbeelden van geslaagd herstel van veentjes (hoogveenvennen). Daar zijn vijf
jaar na plaggen zelfs al soorten van bultvormende gemeenschappen verschenen, die normaliter
pas bij voortschrijdende hoogveenontwikkeling verschijnen, zoals de Rode-lijstsoorten Kleine
veenbes en Ronde zonnedauw en het zeldzame Wrattig veenmos.
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Vochtige en natte schraaigraslanden
Tot de vochtige en natte schraalland behoren de voedselarme tot matig voedselrijke heischrale
graslanden, kleine-zeggenmoerassen, trilvenen, blauwgraslanden en voedselrijkere graslanden,
zoals dotterbloemhooilanden. Deze schrale graslanden stellen hoge en specifieke eisen aan hun
milieuomstandigheden (langdurig hoge grondwaterstand, schrale bodem, kwel van schoon
basenrijk grondwater en een uitgekiend hooiland- of beweidingsbeheer). Deze graslanden
behoren dan ook tot de zeldzaamste plantengemeenschappen van ons land en zijn in hun
voortbestaan bedreigd door de effecten van verdroging, verzuring en vermesting. Het herstel van
dit soort graslanden is afhankelijk van precisiemaatregelen, die de noodzakelijke
milieuomstandigheden herstellen en de beperkte zaadvoorraad in de bodem aanspreken, en van
een uitgekiend vervolgbeheer. Herstel duurt veelal minimaal een decennium.
Binnen de beleidsmonitoring 2006 zijn 6 terreinen bezocht met vochtige en natte schraallanden.
In de meeste terreinen zijn pas twee of vijf jaar eerder herstelmaatregelen genomen; alleen in het
Wechelerveld werden tien jaar geleden maatregelen genomen. De meest uitgevoerde maatregel is
plaggen van de verzuurde en/of vermeste toplaag in combinatie met het terugzetten van
bosranden en soms het dempen van sloten en/of greppels. Verder zijn soms maatregelen
genomen om instroming van vermest beekwater te voorkomen.
Vochtige en natte schraallanden zijn zeer rijk aan Rode-lijstsoorten (zie figuur 8). In de herstelde
terreinen, waarvan de meeste tot de vochtige schraallanden behoren, werd vooralsnog een
beperkt aantal bedreigde plantensoorten gevonden. De belangrijkste oorzaak van dit beperkte
herstel is vermoedelijk de geringe levensduur van de zaden van de meeste Rode-lijstsoorten van
deze schraallanden. Slechts weinig van deze soorten vormen een voorraad van langlevende
zaden. Omdat de meeste van deze bijzondere soorten verdwenen zijn uit de terreinen waar
herstelmaatregelen zijn getroffen en aangezien ze meestal ook niet in de omgeving voorkomen,
is hervestiging van deze soorten, ook op de langere duur, vrijwel uitgesloten. Het eerste herstel
van het natte schraalland Heijkersbroek (Weerensbroek) is veelbelovend. De vondst van de Rodelijstsoort Teer guichelheil geeft aan dat zich nog andere bijzondere soorten kunnen vestigen in
dit terrein, waar pas twee jaar geleden herstelmaatregelen werden uitgevoerd.
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Figuur 8: Rode-lijstsoorten en aantal terreinen van vochtige en natte schraallanden waar
dergelijke soorten zijn aangetroffen.
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Laagveenplasseri
In 2 van de 3 onderzochte laagveenplassen werden geen Rode-lijstsoorten gevonden (zie figuur
9). Mogelijk hangt dit samen met de korte duur (twee jaar) na uitvoering van de maatregelen,
hoewel in deze en eerdere rondes beleidsmonitoring in vrijwel alle andere ecosystemen binnen
twee jaar na uitvoering bedreigde plantensoorten werden gevonden. Het gaat dan meestal om
pioniers. Ook veel van de waterplanten in laagveenplassen, zoals kranswieren en fonteinkruiden,
zijn pioniers en zouden derhalve moeten profiteren van de genomen herstelmaatregelen. Dit
gebeurt echter niet of nauwelijks. In de Loenderveense Plas Oost, waar vijf jaar geleden
herstelmaatregelen zijn genomen, wisten de drie jaar geleden gevonden Rode-lijstsoorten zich
weliswaar te handhaven, maar hun aandeel in de vegetatie is afgenomen. Dit geeft aan hoe
complex het herstel van laagveenplassen is. Biomanipulatie via het wegvangen van vis is complex;
de ongewenste vissoorten lijken toch sneller terug te keren dan dat andere
systeemeigenschappen zich kunnen herstellen. Het doorbreken van een troebele situatie zonder
ondergedoken waterplanten en een soortenarme visfauna zal een moeilijke opgave blijven. Het is
dan ook de verwachting dat herstel van laagveenplassen met veel ondergedoken waterplanten en
een soortenrijke visfauna op zijn minst een zaak van de lange adem is.

RIL-soorten in gebieden Laagveenplas
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Figuur 9: Rode-lijstsoorten en aantal terreinen van laagveenplassen waar dergelijke
soorten zijn aangetroffen.

Veenmosrietlanden
In de Amstelveense Poel werd op verschillende locaties vier groeiseizoenen geleden geplagd in
combinatie met hydrologische herstelmaatregelen met als doel herstel van veenmosrietland. Dit
type rietland is een betrekkelijk laat stadium in de successie van open laagveenwater naar
moerasheiden. Dat betekent dat herstel tijd vergt en dat de meeste kenmerkende Rodelijstsoorten van deze gemeenschap pas later in de successie zullen verschijnen. Alleen Ronde
zonnedauw is inmiddels teruggekeerd en is op sommige plaatsen rijkelijk aanwezig.
In de Amstelveense Poel, het enige terrein van dit type dat dit jaar werd onderzocht, treedt bij
ondiep plaggen weliswaar snel herstel op van een behoorlijke soortenrijke kruidlaag, maar duidt
het veelvuldige voorkomen van Moerasstruisgras en Gewoon haarmos op een combinatie van zure
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en betrekkelijk voedselrijke omstandigheden. Relatief ondiep plaggen lijkt met uitzondering van
smalle randen langs de sloten niet te zorgen voor het voldoende ver doordringen van basenrijk
water in de kragge, d.w.z. tot in de wortelzone van ondiep wortelende soorten. De kragge is te
dik gebleven. Daardoor zal vermoedelijk weer een snelle verzuring optreden, terwijl de hier nog
hoge stikstofdepositie zal bijdragen aan snelle hervermesting van de vegetatie.
In een ander perceel is dieper geplagd, waardoor langdurige overstroming optreedt met basenen voedselrijk oppervlaktewater. De soortensamenstelling duidt weliswaar op eutrofe
omstandigheden, maar niet op het ontstaan van extreem voedselrijke omstandigheden. Op de
hoogste delen zijn kleine regenwaterlenzen ontstaan, waar zich veenmossen en Gewoon haarmos
hebben gevestigd. Wanneer dit rietland in een beheer van zomermaaien zou worden genomen,
zijn er goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van soortenrijk veenmosrietland.
(Te) ondiep plaggen leidt onder de heersende omstandigheden van vaste polderpeilen - laag in de
winter, hoger in de zomer - en hoge stikstofdepositie vermoedelijk niet tot herstel van
soortenrijke veenmosrietlanden, noch van goed ontwikkelde moerasheiden.

Fauna
2007 was het eerste jaar dat bij de beleidsmonitoring op een meer gestructureerde wijze
aandacht werd besteed aan de fauna. De leden van de Bosgroepen bezitten diverse, voor fauna,
waardevolle terreinen. Bezoek van terreinen voor en na uitvoering van maatregelen verschaft veel
informatie, niet alleen om de effecten van de maatregelen te evalueren, maar tevens voor een
betere voorbereiding en uitvoering van maatregelen. Daarom zal ook in de komende jaren deze
monitoring worden voortgezet. Een volledige en integrale evaluatie van alle uitgevoerde
herstelmaatregelen wordt echter niet nagestreefd.
Wanneer als uitgangspunt wordt genomen dat herstelbeheer zorgt voor behoud van bestaande
microhabitats - die van grote functionele betekenis zijn voor dieren - en daar waar mogelijk voor
uitbreiding ervan en dat binnen de context van hun aanwezigheid op de schaal van een terrein of
een landschap, dan zal kwetsbare en bedreigde fauna meer dan voorheen profiteren van
effectgerichte maatregelen. Met de huidige kennis van fauna kunnen de effecten voor diersoorten
in kwalitatieve zin behoorlijk goed worden voorspeld. Fauna reageert in de regel betrekkelijk
langzaam en niet binnen 1 â 2 jaar na uitvoering op de maatregelen. Daarom is het van belang
ook de effectiviteit van de maatregelen op de langere termijn (5 en 10 jaar na uitvoering van de
maatregelen) te volgen.
De aanpak van de monitoring in het jaar 2007 (EGM beleidsmonitoring 2006) verdient
verbetering. Er werd laat in het seizoen begonnen met inventariseren, waardoor een
voorjaarsronde niet meer mogelijk was. Dit werd versterkt doordat het weer in 2007 zich
kenmerkte met een vroeg en warm voorjaar en een natte zomer. Daardoor kwam de ontwikkeling
in het voorjaar veel sneller op gang, terwijl zich pas later in de zomer tweede generaties
openbaarden. Ook bleken sommige terreinen dermate groot dat met een enkel bezoek niet het
gehele terrein voldoende goed kon worden onderzocht. Hoewel de gehanteerde methode
gestandaardiseerd is, blijft het inventariseren van fauna arbeidsintensief. Tot slot is de
weersgesteldheid op de dag van onderzoek van grote invloed: op dagen met (matig) zonnige
perioden worden andere aantallen en soorten gevonden dan op dagen met slechter weer. Tot slot
is gebleken dat in de hoogzomer maar een deel van de dag effectief is te gebruiken voor
faunamonitoring vanwege verschuivingen in dagritme die optreden. Zo verschuilen Adders zich
dan een groot deel van de dag om pas aan het einde van de middag weer te gaan zonnen.
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Voor het vervolg van de faunamonitoring worden de volgende aanbevelingen gedaan:
De gehanteerde inventarisatierondes worden eerder ingepland opdat een volwaardige
voorjaarsronde kan worden uitgevoerd. De tweede inventarisatieronde die voor libellen maar
eveneens voor dagvlinders en sprinkhanen van belang is, blijft gehandhaafd. Te bezoeken
terreinen worden van te voren bestudeerd op basis van bestaande gegevens, luchtfoto's en
vegetatiestructuren.
• Voor het vastleggen van gegevens zal worden aangesloten bij de systematiek van andere
terreinbeheerders. Het inventarisatieformulier dient te worden verbeterd.
• De exacte locatie van de uitgevoerde maatregelen zou moeten worden ingemeten. Ook het
tijdstip en de wijze van uitvoering van maatregelen dienen nauwkeurig te worden vastgelegd.
Effectuering van deze verbeterpunten helpt om de effecten van de genomen herstelmaatregelen
op fauna te verklaren.
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Beleidsmonitoring EGM
Voorblad
Bosgroep
Eigenaar / gemachtigd beheerder
Provincie
Gemeente
Terrein
Lidnummer
Oppervlakte terrein
Te behandelen oppervlakte
Ecosysteemsubtype
Maatregelen
Maand en jaar van uitvoering
Volgnummer
Gebiedsbeschrijving

Uitgangssituatie / situatie v66r uitvoering

Zuid Nederland

Uitgangssituatie
Terrein
Ecosysteemsubtype
Datum opname
Opname nummer
x-coördinaten
y-coördinaten
Opnemer(s)
Conclusie van de streepljst ten aanzien van:

VVV-indicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Doelsoorten

Bijzonderheden

Bijlagen

fl

Kaart 1:25.000
Kaart 1:10.000

LIII
E

uitvoeringsplan aanvraag
Digitale foto (intekenen op kaart)
Streeptijst beteidsmonitoring Unie van Bosgroepen

Foto van situatie: .............................................. (naam bestand aangeven)

Situatie na 2 jaar
Terrein
Ecosysteemsubtype
Datum opname
Opname nummer
x-coördinaten
y-coördinaten
Opnemer(s)
Conclusie van de streeplijst ten aanzien van:

VVV-indicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Doelsoorten

Bijzonderheden

Bijlagen
Kaart l:25.000

E
E

Kaart 1:1 0.000
uitvoeringsplan aanvraag
Digitale foto (intekenen op kaart)
Streeplijst beleidsmonitoring Unie van Bosgroepen

Foto van situatie: ..............................................(naam bestand aangeven)

reeplijst ten aanzien van:

Kwaliteitsindicatoren

Doelsoorten

Bijzonderheden

Bijlagen

D

Kaart 1: 25.000
Kaart 1:10.000
Uitvoeringsplan aanvraag
Digitale foto (intekenen op kaart)

fl

Streeplijst beleidsmonitoring Unie van Bosgroepen

Foto van situatie:

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

......(

nalam bestand aangeven)

Situatie na 10 jaar
Terrein
Ecosysteemsubtype
Datum opname
Opname nummer
x-coördinaten
y-coördinaten
Opnemer(s)
Conclusie van de streeplijst ten aanzien van:
-9

VVV-indicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Doelsoorten

derheden

)O()
0
aanvraag
kenen op kaart)
ionitoring Unie van Bosgroepen

(naam bestand aangeven)
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