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WOORDVOORAF
InopdrachtvandeCentraleDirectievandeDienstLandinrichtingwerd in
de zomervan 1980eenvegetatiekarteringuitgevoerdinhet relatienotagebied
"DeReest".
Dekarteringomvatdevegetatiesvanhetgrasland,de sloot-enanderewaterkanten,sloten,bermen,perceelskanten enhoutopstanden.Degebruiktemethode
isgerichtophetkarakteriserenvandevegetatieendeweergavevangroeiomstandighedendoor indicatiegroepen.
Indeopdrachtishetdoelvandekarteringomschrevenalshetverkrijgen
vaninformatieoverdegebruikswaarde vanhetgraslandvoordeveehouderij,alsmedeoverde factorendiedezebepalen.Eveneensmoetdekartering informatie
verschaffendievanbelangisvoorhetnatuurbeheer.Degegevenszijn samengevat
opkaartjesvanschaal 1:25.000.
Voordeveehouderijisdebotanische samenstellingvandevegetatievanhet
graslandvanbelang,omdatdezedevoederwaarde endesmakelijkheidbepaalt.
Daarnaastgeeftdesamenstellingvandevegetatieaanwijzingenoverbemestingstoestand,gebruik envochtvoorziening.Degenoemde factorenbepalendegrasproduktieenhetverloophiervangedurendehetgroeiseizoenendedraagkrachtvan
degrasmatvoorbeweiding enberijding,samentevattenalsde gebruikswaarde
vanhetgrasland.
Voornatuurbeheer isbovengenoemde indicatieomtrentde groeiomstandigheden
ookvangrootbelang.Zoisdevariatie inhetpatroonvandebodemvochtvoorzieningenookhetniveaudaarvanvanbelangvoordemogelijkhedeneengerichtnatuurbeheer.Kennisvandecultuurdruk,maarook vandeactuele floristischesamenstelling isvanbelangbijdebestemming endedaaropvolgendeplanningvaninrichting enbeheervoornatuuren landschap,omdatmentevenseenindrukverkrijgtvandegevoeligheidvoorontwatering enmineralentoevoer.
Uiteraardkunnenconclusiesdietetrekkenzijnaandehandvanvegetatiesamenstelling tenaanzienvandoelstellingnatuurbeheerofrundveehouderij inbepaaldegevallenstrijdigmetelkaar zijn.Ditkomthetduidelijkstnaarvorenin
hoofdstuk III.1.5.,waarhetgaatomdegeschiktheid vandegrasmatvoorintensieveveehouderij.Hierbij zullen floristisch interessantevegetatiesbijbestemmingvoorveehouderijalsinzaaibehoeftigaangemerktworden.Uiteraardvervaltdezeoptie,wanneerdergelijkekwetsbarevegetatietypen voornatuurbeheer
bestemdworden.
Naeenkortegebiedsbeschrijvinginhoofdstuk Iwordtinhoofdstuk IIdegebruiktevegetatie-indelingen en-begrippenbeschreven.Inhoofdstuk IIIworden
de resultatenvandekarteringbehandeld endekaartentoegelicht.
Bijdeverslaggeving zijnzakenvanbelangvoordeveehouderijenvanbelangvoornatuurbeheer zoveelmogelijkgescheiden„beschreven.
Decoderingen staanvolledigopdebasiskaarten,diealleenaandeopdrachtgeverwordenverstrekt.Belanghebbende lezerskunnenvandezekaarten ongekleurde
exemplaren aanvragenbijdeopdrachtgever.
Dekartering isuitgevoerd doordeherenT.Kraak,G.Pannekoek enK.Sikkema.
Voor eenoppervlaktevanruim 300hakonvandeboerengeen toestemming
wordenverkregenomdekarteringswerkzaamhedenuittevoeren.
HethoofdvandeafdelingVegetatiekunde,
Ir.Th.A.deBoer
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I. GEBIEDSBESCHRIJVING
Hetrelatienotagebied "DeReest" ligttussendeplaatsenMeppelen
Dedemsvaartaanweerszijden vanhetriviertje deReest,dathierdeprovinciegrenstussenDrentheenOverijsselvormt.
Hetgebiedbestaatmerendeels uitgrasland meteenenkelperceel bouwland,
waar snijmaïsopwordtgeteeld.Vrijveelgraslanden langs "DeReest"zijnin
eigendom vandeStichtingDrents andschapaandeDrentse-envande Stichting
Overijssels landschapaandeOverijsselsekantvandeReest.
Dezegraslanden zijndeelsineigenbeheerenwordendeelsverpachtaanboeren.
Plaatselijk komenveelbosjes,houtwallen en-singels voor,waardoorhet
landschap eenkleinschalig,beslotenkarakterkrijgt.Vroegerwerden deze
inhoofdzaak uiteikenhoutbestaande houtopstanden regelmatige gekapt voor
geriefhout.Het onderhoud laatde laatste jarenvaak tewensenover.
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II.DEBIJ KAKTERINGGEBRUIKTE INDELINGENVANDEVEGETATIE
1.IndelingvanhetgraslandvoorVEEHOUDERIJ
1.1.Indicatiegroepenbetreffendebemestingstoestand engebruik
Bemesting engebruikhebbeninvloedopdebotanische samenstellingvan
graslanddatreeds langere tijdalszodanig ingebruik is.Onderbotanischesamenstelling wordtzowelverstaandeaanwezigheid derverschillendeplantesoorten,alsdeverhouding vandebezettingspercentages waarmeede soortenvoorkomen.Ditwordtookaangeduidalsfloristische samenstelling.
Uitonderzoek naar deinvloeddiebemestingengebruik opdebotanischesamenstelling hebben,bleekdemogelijkheid bepaaldeplantesoortendiedezeinvloed indicerentotgroepensamen tevatten.
Als eerste noemenwedegroepvanplantesoortendiedoorhogerebemesting
endaarmeegepaardgaand intensiever gebruik eengroteraandeel indegrasmat
gaaninnemen.De indicatiegroephiervooromvatalsbelangrijkste soortende
landbouwkundiggoedegrassen:Engelsraaigras,ruwbeemdgras,veldbeemdgrasen
ook timotheeenbeemdlangbloem.
De laatste soortisevenalsb.v.Engelsraaigrasdankbaarvoorbemesting.Engels
raaigras kanverdergoedtegenbetreding enontwikkeltzichsterkbij intensieve
beweiding.Waarditnietmogelijk isdoor nattebodemomstandighedenendusmeer
gemaaidmoetworden,kanveelbeemdlangbloem totontwikkelingkomen.
Bijminder intensiefgebruikvanhetgrasland isdebezettingmet soortenvan
voornoemde groeplager ennemenb.v.soortenalsfioringras,gewoonstruisgras,
echtewitbol,zachtedravik,kamgraseneenaantal tweezaadlobbigeneengrotere
plaats in.Bij (te)intensiefgebruik b.v.kunnenkweek enstraatgraseenbelangrijk aandeelinnemen.
Bij lagebemestingstoestand treedteengroepvanplantesoorten opdiewe
armoede-indicatoren noemen.Demeestvoorkomendezijn:roodzwenkgras,reukgras,
brunel,kruipend struisgras,gewoneveldbies,zeggesoortenenincombinatiemet
voorgaande soortenookveldzuring ensmalleweegbree.
Welkeeninwelkemateplantesoortenvandegenoemde indicatiegroepenvoorkomen ismede afhankelijkvananderegroeiomstandigheden.Debodemwaterhuishouding (vochtvoorzieningstoestand) ishierbijbelangrijk.Opde indicatiegroepen
vandezefactorkomenweineenvolgendeparagraafterug.Devochttoestand heeft
geen invloed opde indicatiewaarde vandevegetatie t.a.v.bemestingengebruik.
Weliswaar verandert zoalshiervoorreedsuiteengezet is,debotanischesamenstellingvande indicatiegroepenvoor laatstgenoemde groeifactoren,maarhettotaalpercentage vandeindicatorenvoorbemesting engebruikblijftperindicatiegroepgelijk.
Depercentageklasseper indicatiegroepwordttijdensdekartering inhet
veldperperceel,ofbijvoorkomenvanmeervegetatietypenbinnenéénperceelzo
nodigperperceelsgedeelte,geschataandehandvanbezettingspercentagesder
betreffendeplantesoorten.Aangeziendebezetting integenstelling totdebedekking slechts ingeringemateafhankelijk isvanseizoenschommelingen,geeftdit
eenvrijstabielemaatvoordebotanischesamenstellingvandevegetatie.
Genoemdepercentageklassenvandeindicatiegroepengeveneenkarakteristiek
vandebetreffendegraslandvegetatie.
Weonderscheidendevolgendepercentageklassendiemeteenkarteringscode in cijfersvan0tot8zijnaangegeven.
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Code
0

Omschrijving
=meer dan75%vandeindicatiegroep "landbouwkundig goedegrassen"waarvan
meerdan 50%Engelsraaigras;

1

= 60-75%vandegroepwaarbijmeer dan30%Engelsraaigras;

2

= 45-60%vandegroepwaarbijmeerdan5%Engelsraaigras;

3

= 45-60%vandegroepwaarbijminderdan 5%Engelsraaigras;

4

= 20-45%vandegroepwaarbijmeerdan5%Engelsraaigras;

5

= 30-45%vandegroepwaarbijminderdan 5%Engelsraaigras;

6

=minderdan 30%vandegroepenminderdan 10%armoede-indicatoren en
minder dan5%Engelsraaigras;

7

= 10-35%armoede-indicatoren;

8

=meerdan35%armoede-indicatoren.
Alshet jonggrasland betreftwordtditkenbaargemaaktmetde letterJ
vó<5rdecode (deletterJalléén,staatvoorgraslanddatnogtejong isomte
beoordelen).Bijditgraslandvertoontdebotanischesamenstelling noggeenof
weinig samenhangmetdegroeiomstandigheden.Daaromwordtbijjonge graslanden
debotanische samenstelling nietgebruiktals indicatievoordegroeiomstandigheden,maarmeer alsindelingscriterium voordebotanischekwaliteitvanhetgewasalsveevoeder.
Hetmeer ofminder aanwezig zijndanvijfbezettingsprocentenvanEngels
raaigrasisvanbelang inverbandmetdeverbeteringsmogelijkheidvandegrasraat.
Alsmeerdan 5%Engelsraaigrasaanwezigis,ishetinhetalgemeenmogelijkdoorverbetering vanhetgraslandgebruik,binnenredelijketijd zonder
bij-ofherinzaai,debotanische samenstelling belangrijk teverbeteren.
DematevanvoorkomenvanEngelsraaigraswordtvooralbepaalddoorde
vochtvoorziening enhetgebruik.Opzeernatteenzeerdrogepercelenkomtdit
grasmeestalweinigvoor.Opnattepercelenkomtdaarbij,datmenomvertrappen
tebeperkenoftevoorkomenminder intensiefweidt enveelvuldigmaaitvoorhooienofkuilen.Opdrogeregrondenkunnensoortenalsroodzwenkgras,gewoonstruisgrasof fioringras eendichteviltigezodevormenwaarinEngelsraaigraszich
moeilijk kanuitbreiden.Eendergelijk gewaswordtookalnietgraag gevreten
hetgeenóók leidttotgeringerebeweidingsintensiteit.Degeringerebeweidingsintensiteit geeftEngelsraaigrasineengrasvegetatieminder stimulansookal
isereengoede bemestingstoestand.
Bijdecodes6, 7en 8blijktindepraktijkEngelsraaigrasgeenrolvan
betekenismeertespelenzodatonderscheiding daarop nietnodigis.
1.2.Het_vóórkomen_vangiftige en_lastige graslandplanten
Lidrus (Equisetumpalustre,Ep )enwaterkruiskruid (Senecioaquatica,Sen)
zijnplantesoortendiegiftig zijnvoorvee.Ruwesmele (Deschampsiacaespitosa,
De), pitrus (Juncuseffusus,Jef),kweek (Elytrigiarepens,Ely),rietzwenkgras
(Festuca arundinacea,Fa) enridderzuring (Rumexobtusifolius) en/ofkrulzuring
(Rumexcrispus,R)wordendoorveemeestal slechtgevreten.Hierdoor blijft
grasland nabeweidingvaakbossig zodathetextraonderhoudvraagt.Demeeste
vangenoemde soortennoemenwedaarom lastig.Lastigzijngenoemde soortentevensomdat zemoeilijk tebestrijden zijn.Ridderzuring enkrulzuring wordentezamengenomenomdatdoordeveleovergangsvormendiekunnenvoorkomende soorten
nietgemakkelijk teonderscheiden zijnenzebeide evenlastigzijn.

Verderwordenalleendeafkortingengebruikt.

- 9Desoorten endematevanvoorkomen zijnnietstriktgebondenaanbepaalde
karteringseenhedenmaarzijbepalenwèlinbelangrijkematemededewaardering
vanhetgrasland.Omdezeredenishetnodig bijhetkarterendematevanvoorkomenapartaantegeven.
VoorElyenFageldt:
+ =minderdan 10bezettings-%;
1= 10-30bezettings-%;
2=meerdan30bezettings-%.
Voordeoverige soorten isdevolgende indelinggebruikt:
+ =enkeleplanten (minderdan 1frequentie-%);
1=veelplanten (1-50frequentie-%);
2= zeerveelplanten (meerdan 50frequentie-%).
Opdekaartenwordtooknogvermeld ofpaardebloem (Taraxacumofficinale),
straatgras (Poaannua)ofvogelmuur (Stellariamedia)veelaanwezigis.Dit
gegevenwordtgebruiktbijonderscheidingenvoor natuurbeheer enblijfthier
verder onbesproken.
1.3.Verzorgingstoestandenaandehandvan_criteria_genoemd_in_l^l_en_l;2
ZoalsreedsonderII.1.1isaangegevenonderscheidenwegroepenvanplantesoortendiebernestingstoestand,gebruik enverpleging indiceren.Dezegroepen
bepalenkwantitatiefgezieninbelangrijkematedebotanische samenstelling en
tevensdebotanischekwaliteitvanhetgrasgewasalsveevoer.
Daarnaastheefthetaldannietvoorkomenvanplantesoortendievoor het
veegiftig zijnofweinig ofnietgevretenworden,invloedopdezebotanische
kwaliteit.
Debovengenoemde indicatiegroepenzeggenviadebemestingstoestand uiteraard ookietsoverhetproduktieniveau,dusdehoeveelheidgrasdieerkangroeienbijeenbepaaldbemestingsregime.Verder zeggenzeviadebotanischekwaliteit
ietsoverdegraagteenmatewaarinhetveehetgrasafweidtendaarmeeoverwat
uiteindelijk hetdier tengoedekomt.
Voorhetaanduidenvanditcomplexvanbemesting,gebruik,botanischekwaliteitenproduktieniveau hebbenwede termverzorgingstoestand gekozen.De
overigecategorieëndiemededoorhetbegripverzorgingstoestand gedektworden,
dienennietuithetoogverloren teworden.
Indiengeengiftige en/of lastigegraslandplantenvoorkomen isdeverzorgingstoestand gebaseerdopdevolgendecode:
Verzorgingstoestand

Code

goed

0en1

vrijgoed
matig
vrijslecht
slecht

2en3
4en5
6
7en8

EénklasseaftrekvoorEpl,Del,Jefl,Fal,Ely2,R2of Sen2.
TweeklassenaftrekvoorEp2,Dc2,Jef2ofFa2.
Opdezewijzewordtvoorkomendatgraslandvaneenbepaaldecodeenb.v.
metEpl bijdezelfdeverzorgingstoestandwordtingedeeldalshetzelfde type
graslandmaar zonderEpl.
N.B.Erwordtnietgesommeerd;
Eengoedeverpleging invoornoemdezinkomthetbesttotstandbijeengoedevochttoestandvandegrond.Afwisselend gebruikvanbeweidenenmaaienisdan
mogelijkenhetgebruikvanmodernezwaremachinesisnietbeperkt.

- 10Indienpercelendaarentegen tenatzijn,zaldateenbelemmeringzijnvoor
eengoedeverpleging.Inditgeval ishetveelmoeilijkereengoedeverzorgingstoestand teverkrijgen.
1.4.Indicatiegroepenbetreffendedevochtvoorzieningstoestand
Erkomen inhetgrasland ookplantesoortenvoordieaanwijzingengevenomtrentdevochtvoorzieningsverschillen.Dezeplantesoortenzijn samengevatinindicatiegroepenbetreffendedevochtvoorzieningstoestand.Ondervochtvoorzieningstoestandmoethierdetoestand gezienwordenzoalsdezereedsgedurendeeenaantaljarenaanwezig is.Debelangrijkste factorendiedezetoestandbepalenzijn:
hetverloopvandegrondwaterstand,hetvochthoudendvermogenvandebovengrond,
heteventueelvoorkomenvan storendelagene.d.Degenoemdefactorenkunnenhierbijinmatevanbelangrijkheidverschillen.Zokanbijeenzelfde grondwaterstand
dedetailontwatering devochtvoorzieningstoestand vandebovengrondbeïnvloeden.
Ookdeboer kandusperperceel invloeduitoefenen.
Deverzorgingstoestand vandegrasmatisvanweinig invloed ophetherkennenvandevochtvoorzieningstoestand. Hetaandeelvandeindicatiegroepwordter
slechtsweinig doorbeïnvloed,hoewelwelandereplantesoortenalsvocht-indicatorenkunnenvoorkomen.
Plantesoortenalsgewoon struisgras,veldbeemdgras,gewoonduizendblad en
b.v.biggekruid wordenbijdegroepvandroogte-indicatoren gerekend.Bijdeechte
vocht-indicatorenrekenenweb.v. soortenalsgekniktevossestaart,mannagras,
egelboterbloem, zoraprusendiverse zeggesoorten.Ruwbeemdgras,beemdlangbloem,
kruipendeboterbloem e.d. indiceren slechtseenvochtigetoestandbijhogerebezettingspercentages.Vandaar deonderscheiding "echte"vocht-indicatoren voor
soortendiegevoeliger zijnvoorverschillen invochtvoorziening.
Inhethiernavolgendelijstjewordendeonderscheidenklassen indevochtvoorzieningstoestand ("vochtklasse")aangegeven.Dezeclassificatie isgebaseerd
opdepercentageswaarindeverschillende indicatiegroepen voorkomen.
Code
A.Zeerdroog
B.Droog
C.Ietsdroog

Omschrijving
meer dan40%droogte-indicatoren;
30-40% droogte-indicatoren;
15-30% droogte-indicatoren;

D.Voldoende

minderdan 15%droogte-indicatoren,maarooknauwelijks
vocht-indicatorenaanwezig;

E

* Vochtig

redelijkeverspreiding (tot5%) vanechtevocht-indicatoren;

F

' ^ e t sn a t

5-15% echtevocht-indicatoren;

G.Nat
H.Zeernat

15-30% echtevocht-indicatoren;
30-50% echtevocht-indicatoren;

J.Moerassig

meerdan 50%echtevocht-indicatoren;

X.Wisselendvochtig

meerdan 1%echtevocht-indicatoren+meerdan15%
droogte-indicatoren;

-0Zwak-wisselendvochtig (zievolgende tekst).
Percelenwaarindroogte-envocht-indicatorendoorelkaarvoorkomen noemen
wewisselendvochtig.Indienindegrasmatzoweleendroogteklasse alseenvochtklasseaanwezigis,coderenweditmetdeletterX.
Indienéénvandeindicatiegroepen slechtszwakvertegenwoordigd issprekenwe
van zwak-wisselendvochtig,aangeduidmethetachtervoegsel -O,b.v.EO„Deklassewisselendvochtig kanvoorkomenbijaanwezigheid vaneengestoordewaterhuishouding (b.v.door storende leem-ofveenlagen inhetprofiel).
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Debenamingenvandeonderscheidenklassengeveneenlandbouwkundigewaardering aanenhebbenbetrekking opblijvendgrasland.
Bijdeklassen "droog" en"zeerdroog"hebbenweopblijvendgrasland te
makenmetpercelendie,alsgedurendehetgroeiseizoendeverdamping langereperiodendeneerslagovertreft,ingrasproduktie achterblijven,ookbijgoedeverzorgingstoestand.Dit isdoor langdurendeproevenaangetoond.Weliswaarzalna
eenregenrijkewinteropdezepercelendegrasgroei inhetvoorjaareerderbeginnen enkandoorhetgebruikvanintensiefbemestekunstweidenofregelmatige
herinzaaivanblijvend grasland,zekeralsdehumuslaagvandebodem nietdun
is, indemeeste jareneengoedeproduktieverkregenworden,maardeoogstzekerheidzal,vooral indroge jaren,geringer zijn:uitproduktie-overwegingen is
hetvaakbeter totakkerbouwofdeteeltvanvoedergewassenover tegaan.
Percelendieals"ietsdroog"gekarakteriseerd worden,zijninbepaaldeperiodenvanhet jaar,endannog slechts inenkele jaren,inderdaadtedroog.
"Vochtig"graslandmoetwordengeïnterpreteerd alsgraslanddatvoorde
veehouderijgemiddeld alsvochtigwordtervaren.Metzekerebeweidings-enberijdingsbeperkingen t.a.v.dedraagkrachtvandezodemoetrekeningwordengehouden innatteperioden.Bijeengoedeverzorgingstoestand kanoverigensop
"vochtig" landdebruto-produktiemaximaalzijn.
Wanneereenperceelnatgenoemdwordt,betekentditniet,dathetperceel
hetgehele jaardoordrasstaat.Hetbetekentechterwel,datgedurendeperioden
waarindeneerslag deverdamping overtreft,debovengrond snelteveelwaterbevatofhet land zelfsblankkanstaan.Debijhet "vochtige"graslandgenoemde
beperkingengeldenhier innoggroteremate.Bovendienneemthierookhetjaarproduktieniveauafdoorhetlaatopgangkomenvandevoorjaarsproduktie,ook
bijgelijkbemestingsniveau.
Wisselendvochtig graslandwordtvooralalstijdelijknatervaren.Overhet
algemeenhebbenwemeteenmozaïekvan "droge"en"vochtige"klassen inhetgrasland temaken.Dituitzichdanook inregenrijkeperiodenalspiasvorming inhet
perceel.
N.B.Heteerste symboolbetreftsteeds eencodecijfervoordeverzorgingstoestand.
Hettweede symboolbetreftsteedseencodelettervoordevochttoestand.
Achter eendeelstreepkunnenmeteenderdeeneventueeleenvierde symbool
nogmeerkarakteristiekenvermeldwordenb.v. 2D/l.
Bij jonggraslandwordtvóórhetgeheeldeletterJ.geplaatst.
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2.Indelingenvandevegetatiesvoor NATUURBEHEER
2.1.Indelingenvanhetgrasland
2.1.1.Indicatiegroepenbetreffendemenselijkeactiviteitenzoalsbemesting en
gebruik
Bijgrasland,vooralalshetintensiever bemestengebruiktwordt,hebben
wemeestaltemakenmeteenvrijkleinaantalsoorten.Voorhetonderscheiden
naar indicatiegroepen ishetdaaromvanbelanggeblekennietalleenintedelen
naar indicatorisehewaardevandesoorten,maarookdemassaverhoudingen (uitgedruktinbezettingspercentages) vandezesoortenindekartering tebetrekken.
Dehierbeschreven entoegepastemethodeberustinhoofdzaakopditprincipe
waardoorhetmogelijk issoortenarm grasland tochineenaantalklassen inte
delen.
Inveelcultuurgrasland komenplantesoortenvoordievooralgestimuleerd
wordendoorhogebemestingendaarmeegepaardgaand (te)intensiefgebruik.Zij
indicerenduscultuurdruk.Deindicatiegroephiervooromvatalsbelangrijkste
soorten:Engelsraaigras,ruwbeemdgras,veldbeemdgras,timothee,beemdlangbloem
enverderde soortenkweek,straatgras,paardebloem,vogelmuur,ridder-en/of
krulzuring,soortendiewijzenopextra storing.
Engelsraaigrasontwikkelt zichtsterkbijintensievebemesting enbeweiding.
Beemdlangbloem iseveneensdankbaarvoorbemesting.Waar intensievebeweiding
nietmogelijk isdoornatheid endusmeergemaaidmoetwordenkanveelbeemdlangbloem totontwikkelingkomen.
Voorde toepassingvoordebepalingvandecultuurdruk iseen opsplitsing
vande indicatiegroep noodzakelijk.Ineerste instantiewordtingedeeld naarhet
aandeelvan landbouwkundiggoedegrassen.Daarnaastwordteventueelaanwezige
extrastoringsindicatie gebruiktalscorrectiefactor voorhetindelenin cultuurdrukklassen.Hierovermeer inparagraaf 2.1.3.
Bijminder intensiefgebruikvangrasland isdebezettingmetsoortenvanvoornoemdegroep lager ennemensoortenalsfioringras,gewoon struisgras,echte
witbol,zachtedravik,kamgrasentweezaadlobbigen eengrotereplaatsin.
Bijlagebemestingstoestand treedteengroepvanplantesoortenopdiewe
armoede-indicatorennoemen.Demeestvoorkomendezijn:roodzwenkgras,reukgras,
brunel,kruipend struisgras,gewoneveldbies,bepaalde zeggesoorten enbij
hogerepercentagesookveldzuring ensmalleweegbree.Vaak isditgrasland
wat soortenrijker danhetvoorgaande.
Welkeeninwelkemateplantesoortenvandegenoemde indicatiegroepenvoorkomen ismede afhankelijkvananderegroeiomstandigheden.Debodemwaterhuishouding (vochtvoorzieningstoestand) ishierbijbelangrijk.Opde indicatiegroepen
vandeze factorkomenweineendervolgendeparagrafenterug.
Devochttoestand heeftgeen invloedopdeindicatiewaarde vandevegetatie
t.a.v.bemesting engebruik.Weliswaarverandertzoalshiervoor reedsuiteengezetis,debotanische samenstellingvandeindicatiegroepenvoor laatstgenoemde
groeifactoren,maar hettotaalpercentagevandeindicatorenvoorbemesting en
gebruikblijftper indicatiegroep gelijk.
Depercentageklasseper indicatiegroep,wordttijdensdekartering inhet
veldperperceel,ofbijvoorkomenvanmeervegetatietypenbinnenéénperceel,
zonodigperperceelsgedeelte,geschataandehandvanbezettingspercentagesdor
betreffendeplantesoorten.Aangeziendebezetting integenstelling totdebedekkingslechtingeringemateafhankelijk isvan seizoenschommelingen,geeftdit
eenvrij stabielemaatvoordebotanische samenstellingvandevegetatie.Genoemdepercentageklassen vande indicatiegroepen geveneenkarakteristiekvandebetreffendegraslandvegetatie.
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We onderscheiden de volgende eenheden:
Code

Omschrijving

0

= meer dan 75% van de i n d i c a t i e g r o e p "landbouwkundig goede g r a s s e n " waarvan
meer dan 50% Engels r a a i g r a s ;

1

= 60-75% van de groep waarbij meer dan 30% Engels r a a i g r a s ;

2

= 45-60% van de groep waarbij meer dan 5% Engels r a a i g r a s ;

3

= 45-60% van de groep waarbij minder dan 5% Engels r a a i g r a s ;

4
5

= 20-45% van de groep waarbij meer dan 5% Engels r a a i g r a s ;
= 30-45% van de groep waarbij minder dan 5% Engels r a a i g r a s ;

6

= minder dan 30% van de groep en minder dan 10% armoede-indicatoren en
minder dan 5% Engels r a a i g r a s ;

7

= 10-35%armoede-indicatoren;

8

=meerdan35%armoede-indicatoren.

Alshet jonggraslandbetreftwordtditkenbaar gemaaktmetde letterJ
vódrdecode (deletterJ alléénstaatvoorgraslanddatnog tejong isomte
beoordelen).Bijditgraslandvertoontdebotanische samenstellingnoggeenof
weinig samenhangmetdegroeiomstandigheden.Daarom wordtbijjongegraslanden
debotanische samenstelling nietgebruiktalsindicatievoordegroeiomstandighedenmaar o.a.alsindicatievoor cultuurdruk.
HetpercentageEngelsraaigras inoudgrasland hangtafvandebeweidingsintensiteit enheeftdusooktemakenmetcultuurdruk.Inverbanddaarmeewordt
bijdeindelingvangraslandvegetaties specialeaandachtgeschonkenaanhetaandeel vandezesoort.
Overde indeling vangrasland incultuurdrukklassen wordtgeschreveninII.2.1.3.
2.1.2.Indicatiesoortenvanextra storing
Deactiviteitenbemesting engebruikzoalsdieinhetvoorgaandezijnbeschreven,wordenindevegetatiekundegezienalsstoringen inhetgroeimilieu
vandeplanten» Veelal zijnhetstoringendiemetgroteregelmaatplaatsvinden
waardoorvaakweerhetkarakter ontstaatvaneenevenwichtssituatie.Somsechtervindenergebeurtenissenplaatsdieuitzonderlijk zijnwaardoorevenwichtssituatieswordenverbroken.Dergelijke gebeurtenissen kunnenzijn:verdroging,
verdrinking,verbrandingdoormest,gevenvan extreemgrotemestgiften,verstikkingdoor langeveldperiodenvangemaaid gras,opnieuwinzaaienvangraslande.d.Eengevolgvandergelijkegebeurtenissen isvaakeenexplosieveontwikkelingvanbepaaldepersistente enagressieve soortenofsoortendiesneluit
zaadkunnenontwikkelen.Voor natuurbeheer zijnpercelenwaarditheeftplaatsgevondenminder interessant.Deze soortenkunnendevestigingvannieuwe soorten
belemmeren.Gevolgenalsvoornoemdvanextrastoringwordenapartopdekaarten
vermeld,omdatzeonafhankelijkvande in 2.1.1 behandelde indicatiegroepenvariëren.Degegevensbetreffendeextrastoringkunnenduswordenbetrokkenbij
hettegenelkaarafwegenvanverschillendebestemmingen.Eenaantalvandecoderingendievoor giftigeen/of lastigegraslandplantenvermeldzijngeldenook
als indicatiesvoor extra storing (ziehoofdstuk II.1.2).
Extrastoringachtenwegeïndiceerddoor:
kweek indienhetbezettingspercentage >10%is;
paardebloem indienhetbezettingspercentage >15%is;
vogelmuur indienhetbezettingspercentage > 15%is;
straatgras indienhetbezettingspercentage >15%is;
„
ridder-en/ofkrulzuring indienéénofmeerplantenperm aanwezigzijn.
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2.1.3.Cultuurdrukklassenaandehandvancriteriagenoemd in2.1.1 en 2.1.2
Grasland isvoornatuurbeheer,afgezienvanextremesituatieszoalsop
kwelders enschorren,alleeninteressantalsereenbepaalde soortenrijkdom
aanwezig isof,alsdesituatie zodanig isdatverwachtmagwordendatdoorbepaaldebeheersmaatregelenbinnenredelijke tijdde soortenrijkdom vooralvandicotylenzaltoenemen.Vaak isdezetoestandactueelofpotentieelaanwezig op
grasland datslechtsvrijextensiefwordtgebruikt engeenextrastoringen heeft
ondervonden.Datdeze factorenbijdekarteringwordenaangeduidwerdinhet
voorgaande beschreven.
Het samenvattenvandegenoemdegegevensopkaartengeefteenoverzicht
waar grasland gelegenisdatvoor natuurbeheer vanbelangkan zijn.Bemesting,
gebruik enextrastoringenvattenwe inditkader samenindeterm cultuurdruk.
Deopbouwvandeonderscheidingen isalsvolgt:
Cultuurdruk

Code

veel

0,1en2
3en4metextra storingsindicatie

matig

3en4
5en6metextra storingsindicatie

vrijweinig
weinig

5en6
7en8

Zievoordefinitievanextrastoringsindicatiedevoorgaandeparagraaf.
Jong graslandvaltmeestalindeeenheden0,1of 2enwordtdangekenmerkt
alsgraslandmetveelcultuurdruk.Graslandmetveelcultuurdruk heeftmeestal
eengroterijkdom aanmineralen indegrondeneenbeperktsoortenassortiment.
Zulkgrasland heeftslechtsopde langeduurdoorbepaaldverschralend beheermogelijkheden totmeerinteressantegraslandvegetaties,hoewelditafhankelijk is
vanhetbodemtype.Zo zalditbijontginningszandgronden snellerverlopen,dan
bijklei-ofveengronden.
Extra storing leidtmeestal ooktotverarmingaan soorten.Indiendeextra
storing eenextremebemestingwas,geldthetindevorigealineavermeldezéker.
Indien eenextra storingtotgevolghaddatgrotehoeveelhedenkweeken/ofzuring totontwikkelingzijngekomen,betekenthetdatvanwegedegroteconcurrentiekrachtvandezesoortenvestigingvannieuwe soortenzeermoeilijkis.
2.1.4.Indicatiegroepen betreffendede vochtvoorzieningstoestand
Hetkarakteriserenvandevegetatietypen alsindicatievooreenbepaalde
vochtvoorzieningstoestand iseenbelangrijkonderdeelvaneenecologischevegetatiekartering.Voorcultuurgrasland isgeblekendatookhierbijhetbestdeverhoudingenvan indicatiegroepen gebruiktkunnenworden.

- 15 Wij onderscheiden de volgende vochtvoorzieningstoestanden:
Code
A. Zeer droog

Omschrijving
meer dan 40% d r o o g t e - i n d i c a t o r e n ;

B. Droog

30-40% d r o o g t e - i n d i c a t o r e n ;

C. I e t s droog

15-30% d r o o g t e - i n d i c a t o r e n ;

D. Voldoende

minder dan 15% d r o o g t e - i n d i c a t o r e n , maar ook nauwel i j k s v o c h t - i n d i c a t o r e n aanwezig;
r e d e l i j k e v e r s p r e i d i n g ( t o t 5%) van e c h t e v o c h t - i n d i c a t o r en;

E. Vochtig
F. Ietsnat

5-15%echtevocht-indicatoren;

G.Nat

15-30% echtevocht-indicatoren;

H.Zeernat

30-50% echtevocht-indicatoren;

J.Moerassig

meerdan 50%echtevocht-indicatoren;

X.Wisselendvochtig

meerdan 1%echtevocht-indicatoren+meerdan 15%
droogte-indicatoren;

-OZwak-wisselendvochtig (zieonderstaande tekst).
Percelenwaarindroogte-envocht-indicatorendoorelkaarvoorkomennoemen
wewisselendvochtig.Indienzoweleendroogteklasse alsdeklassevochtigof
eennatteklasseaanwezig zijn,coderenweditmetdeletterX.Indienéénvan
de indicatiegroepen slechtszwakvertegenwoordigd issprekenwevanzwak-wisselendvochtig,aangeduidmethetachtervoegsel -O,b.v.EO.Deklassewisselendvochtigkanvoorkomenbijeengestoorde waterhuishouding (b.v.door storende
leem-ofveenlageninhetprofiel).
Plantesoorten alsgewoonstruisgras,gewoonduizendblad,veldbeemdgrasen
biggekruidwordenbijdegroepvandroogte-indicatorengerekend.Bijdeechte
vocht-indicatoren rekenenwe soortenalsb.v.gekniktevossestaart,mannagras,
egelboterbloem, zomprus endiversezeggesoorten.Soortenalsruwbeemdgras,beemdlangbloem enkruipendeboterbloem indicerenslechtseenvochtigetoestandbij
hogebezettingspercentages,vandaar deonderscheiding "echte"vocht-indicatoren
voor soortendiegevoeliger zijnvoorverschilleninvochtvoorziening.
Debenaming vandeonderscheidenvochtvoorzieningstoestanden isineerste
instantieeenlandbouwkundigewaardering.Zomoetb.v.graslanddat "vochtig"
isgenoemd,wordengeïnterpreteerd alsgraslandwaarbijmetzekerebeweidingsenberijdingsbeperkingen rekeningmoetwordengehouden.Denogalverfijndeindelingblijktookinbetrekking totnatuurbeheersaspectenaantrekkelijk tezijn
omdatde indelingeenverfijndvochtpatroonvanhetabiotischmilieutotuiting
kanbrengenhetgeenvooralbijdebeoordelingvandediversiteitvanmogelijke
vegetatietypen ineenbetrokkencomplexvanbelangis.
Ofmenvoornatuurbeheerbelanghechtaandrogeofaannatte omstandigheden
hangtinhogemateafvande totalemogelijkheden.Vaak zullengebiedenmeteen
gevarieerd vochtpatroonhetaantrekkelijkst zijnomdatdezepotentieeldegrootstemogelijkhedenvoordiversiteitbieden.
Hetbepalenvandevochtvoorzieningstoestand aandehandvandevegetatie
heefthetvoordeeldateentotalevochtvoorzieningstoestand zoalsdezevoorde
vegetatievan belang is,wordtvastgelegd.Zoweldeuitingenvanwateroverlast
alsvanvochttekortwordengeïndiceerd.Hetkarterenkanrelatief snelgebeuren
terwijl tocheengedetailleerde kaartkanwordenverkregen.
Dematevancultuurdruk isvanweinig invloedophetherkennenvandevochtvoorzieningstoestand daarhetaandeelvandeindicatiegroepslechtsweinigwordt
beïnvloed.Welkunnenändereplantesoorten alsindicatorgaanoptreden.
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2.1.5.Extra floristische aspecten
Hetmeestecultuurgraslandheefteenbepaalde,meestalvrijeenvoudigebasissamenstelling waarvandehoedanigheidmethiervoorbeschreveneenhedenkan
wordengekarakteriseerd.Bijdebeoordelingvoornatuurbeheer ishetvanbelang
deaanwezigheidvan extrafloristischeaspectendienietgekoppeldzijnaande
behandelde indicatiegroepen,apartaantegevenenindecodering totuitdrukkingtebrengen.Dezeaspectenkunnenb.v.nog fragmentenvanbijna verdwenen
gezelschappen indicerenenkunnennogaanwijzingengevenoverpotentiëlemogelijkheden t.a.v.hetweertotontwikkeling brengenvangezelschappen.
Wehebbengeenvastecoderingenvoordezefloristischeaspectenzodatze
gebiedgebondengebruiktkunnenworden.Weplaatsendezeaspectenindecodeals
derdesymboolachter eendeelstreepb.v.2D/A (>10%grotevossestaart enFrans
raaigras).
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2.2.Indicatoren ingrasland
Voorvochtig ofnatgrasland
Indicatoren:gekniktevossestaart,mannagras,liesgras,rietgras,dotterbloem,
egelboterbloem,waterbies,vele zeggesoorten,zomprus.
Opnatgrasland komtdikwijlsveelruwbeemdgras,fioringras,beemdlangbloem,
kruipendeboterbloem enpinksterbloemvoor.
Voordrooggrasland
Indicatoren:duizendblad,knolboterbloem, schapezuring,zachteooievaarsbek,
kraailook.
Opdrooggraslandheeftmenmeestalveelveldbeemdgras,gewoonstruisgras,die
beideinenigehoeveelheid ookopdroogtewijzen,ofroodzwenkgras,datechter
ookopnatofarmgraslandkanwordenaangetroffen.
Voorgeregeld hooien
Indicatoren:rietgras,liesgras,koekoeksbloem, sommigezeggesoorten,dotterbloem,fluitekruid,bereklauw,kraailook,vogelwikke,veldlathyrus,Frans
raaigras,veldzuring.
Opvaakgehooidofextensiefbeweid landkunnenbeemdlangbloem,goudhaver,
witbol,zachtedravik,beemdvossestaart,kropaarmassaalvoorkomenengeven
danpaseenduidelijke indicatie.
Voor intensiefgebruik (hogecultuurdruk)
Indicatoren:Engelsraaigras,ruwbeemdgras,veldbeemdgras,timotheegras,beemdlangbloem,kweek,straatgras,paardebloem,vogelmuur,ridderen/ofkrulzuringe.d.
Beemdlangbloem isevenalsb.v.Engelsraaigrasdankbaarvoorbemesting.Engels
raaigraskanverder goed tegenbetreding enontwikkeltzichsterkbijintensieve
beweiding.Waarditnietmogelijk isdoornatheidendusmeergemaaidmoetwordenkanveelbeemdlangbloem totontwikkelingkomen.
De soortenkweek,straatgras,paardebloem,vogelmuur,ridderen/ofkrulzuring
zijn soortendiewijzenopextra storing.
Voorde toepassing iseenopsplitsing vande indicatiegroepnoodzakelijk.
Ineersteinstantiewordtingedeeldnaarhetaandeelvanlandbouwkundig goede
grassen als:Engelsraaigras,ruwbeemdgras,veldbeemdgras,timotheegrasen
beemdlangbloem (ziepag. 12)oVoorhetvaststellenvande cultuurdrukklassen
wordtdeeventueelaanwezigeextra storingsindicatiegebruiktalscorrectiefactor (ziepag.14).
Voorminder intensief gebruik
Indicatoren:fioringras,gewoonstruisgras,echtewitbol,zachtedravik,kamgras,
scherpeboterbloem,kruipende boterbloem.
Voorarme graslanden
Indicatoren:roodzwenkgras,reukgras,kruipend struisgras,gewoneveldbies,
zeggesoorten,brunelenbijhogerepercentagesookveldzuring,smalleweegbree,
knoopkruidenmargriet.

*
Bijschadeaandegrasmatdoorpiasvorming,urine,overbeweidinge.d.worden
openplaatsenvaakopgevulddoor straatgras,kweek,kruipendeboterbloem e.d.

2.3.Indelingvanvegetatiesinsloten,opsloot-enanderewaterkanten,
bermen,_e.d.
Devaak soorten-enbloemrijkevegetatiesvandehierbedoeldebegroeiingstypengeven,evenalsditbijhetgraslandhetgevalis,eenindicatievanhet
abiotischmilieuterplaatse.Vaakzullenhetook indicatieszijnvoordepotentiëlemogelijkhedenvanhetaangrenzende landvoorhetgevaldaardecultuurdrukverminderd zouworden.Alszodanig iskennisomtrentdezevegetatiesvan
belang.
Eenandereredenomdevegetatiesvandezebegroeiingstypen inkaartte
brengen isdatdit,vooral inhetcultuurlandschap,kanbijdragenaaninzicht
indeaanwezigeverscheidenheid.Ditgeldtzowelvoordebeeldvorming vanhet
landschapalsvoordebiologischewaarde.
Ookeenfunctievandehierbedoeldevegetaties isdevolgende:
Demeestal smalle strokenworden,bijtoenemendecultuurdruk ophetcultuurland,
welbeschouwd alsvluchtstrokenvanfloraenfauna.Dezestrokenkunnenstartplaatsen zijnvanwaaronderbepaaldeomstandighedenplantesoortenweerhet
cultuurlandkunnenbinnendringen.Voordelandbouwkanditzeerhinderlijk zijn
alshetgaatom soorten zoalsakkerdistel,grotebrandnetelofbraam.Bijgoede
verzorging komtditoverigensvrijwelnietvoor.Voor landmeteennietlandbouwkundige functie ishetbinnendringenvandezesoortennieternstig,daar
hetuitstekende insektenplanten zijn.Hetbinnendringenvanandere soortenzal
bepaald verrijkend kunnenzijn» Somsishetenedanweerhetandereaspectbelangwekkend inbepaaldesituaties.
Vermeldkannogwordendathogecultuurdrukopgraslandnietaltijdinvloedheeftopde floristische samenstellingvannaastliggendebermenofkanten.Graslandmetb.v.80%Engelsraaigraskangeflankeerdwordendoor
bloem-ensoortenrijkevegetatiesvan schralegronden.Ookvegetatiesmetb.v.
schapezuring ofmuizeoor kunnengroeienonderprikkeldraad datgrasland omheint
waarop400kgN/haper jaarwordtgegeven.
Bijdevolledigevegetatiekarteringen wordennaastcultuurgrasland vier
topografisch bepaalde begroeiingstypen onderscheidenwaarvooropdekaarten
verschillendecoderingsreeksenwordengebruiktnl.:
sloten,weteringenenwijkene.d.
sloot-enanderewaterkanten
bermen,dijken,perceelskanten e.d.
ondergroeivan houtsingelsenvankleinebosjes

code-aanduiding
1, 3enz.
2, 4enz.
A, Benz.
I,IIenz.

Inheteerstgenoemdebegroeiingstypewordensamengevatalde topografische
elementendiebedoeldzijnvoorwaterafvoer ofwaterberging ookalzijnzij
doorgebrekkigonderhoud invervalgeraakt.
Met sloot-enanderewaterkantenwordenbedoelddezoneszoalsdiemeestal
voorkomen tussenhetcultuurland enwater.Vaak zijnhetminofmeer schuine
kanten (taluds).
Bijdebermenendijkenwordenookgevoegddekantenvanpercelenvoorzoverhetgeensloottaludszijnmaarb.v.devlakkekantenonderoftussenafrasteringen.
Bijdeondergroeivanhoutsingels enkleinebosjesgaathetomde niethoutigeondergroei (kruidlaag).
Indien indebegroeiingstypen zoneringenvoorkomenwordtditindecoderingaangegevendoor eendeelstreeptussendecode-aanduidingenb.v.Aa/Cb.
Alsvegetatietypen gemengdvoorkomenstaatergeendeelstreep tussen,dusb.v.
AaCb.
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De indelingendie indithoofdstuk wordenbeschreven zijnnietvoornatuurbeheerterreinen bestemd,zijhebbenbetrekking opvegetatiesdieinhetcultuurlandschapaanwezig zijn.Vrijwelallevegetaties indegenoemde begroeiingstypen
staanmeerofminderondervoortdurendeantropogene invloedhetgeenevenalsbij
graslandvaak leidttotrelatiefeenzijdigevegetatiesinvaak grofkorrelige
patronen.Voordeindelingzijnzoweldeindicatorischewaardevansoortenen
soortencombinatiesalsdemassaverhoudingen vandesoortenvanbelang indeze
vegetaties.
Voorallebegroeiingstypenbestaateenhoofdindelingvoorvegetatietypen
gebaseerd op indicatiegroepen naarafnemendemenselijkebeïnvloeding en/of
naarafnemende natuurlijkemineralenrijkdomvanhetgroeisubstraat.Bijgraslandwordtdeverdere indelinggemaaktnaarpercentageklassen vansoortenuit
indicatiegroepen.Voordeverdere indeling intypenbinnende indicatiegroepen
vananderebegroeiingstypenmoettenminstetwintigprocentaanwezigzijnvan
één soortofeensoortencombinatie.Detypenwijzendanb.v.opvegetatiekarakter (overheersende soort),vegetatiestructuur (submerseofémergentesoortenin
sloten),veeldicotylen (natuurbeheer),vochtofdroogteofproduktieniveau
(bermen).Detypengevendanookaanwijzingenomtrenteventueeltenemenbeheersmaatregelen.
Door toevoegingvanbepaalde symbolenkunnen,evenalsbijhetgrasland,op
dekaartennog niettotuitingkomendekarakteristieken,ofhetvoorkomenvan
nietaantypengebondenbelangrijke soortenonderdeaandachtgebrachtworden
(b.v.weinigvoorkomendesoortenofmilieukritische soorten).
Inhethiernavolgendewordtdehoofdindelingvandebegroeiingstypenbeschreven.Deonderverdeling wordtgebiedsgebonden toegepastendushierniet
uitgewerkt.
Deindicatiegroependiegenoemdwordenzijnnietvolledig,maarmakenwel
deoecologischegroeperingen duidelijk.
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Groepenvoorvegetatietypenvan sloten,weteringen,wijkene.d.
(onevencijfers)
Groep 1

Vegetatietypenvanzeer eutrofewateren.
Indicatiegroep;o.a.buitkroos (bolenplat)kleinkroos,veelwortelig kroos,grotekroosvaren,gedoomd hoornblad,watergras,
mannagras,liesgras,rietgras.

Groep 3

Vegetatiegroep van eutrofewateren.
Indicatiegroep: o.a.draadwieren,darmwieren,kranswieren (Chara
vulgarisenCh.globularis),puntkroos,smallewaterpest,tenger
fonteinkruid,drijvend fonteinkruid,gekroesd fonteinkruid,schedefonteinkruid,zannichellia,aarvederkruid,rodewaterereprijs,
stomphoekig sterrekroos,gewoon sterrekroos,watergentiaan,waterlelie,geleplomp,veenwortel,kikkerbeet,waterbies,groteegelskop,zeebies,riet.

Groep 5

Vegetatiegroepvanmatig eutrofewateren.
Indicatiegroep;o.a.stijvewaterranonkel,bredewaterpest,glanzig
fonteinkruid,doorgroeid fonteinkruid,kransvederkruid,blaasjeskruid,waterviolier,naaldwaterbies,vlottendebies,holpijp,lidsteng,kleineegelskop,zwanebloem,waterweegbree,pijlkruid,
krabbescheer.
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Groepenvoorvegetatietypen vansloot-enanderewaterkanten
(evencijfers)
Groep 2

Vegetatietypenvansterkantropogeengestoordeplaatsen.
Indicatiegroep;o.a.tandzaad,blaartrekkendeboterbloem,waterpeper,zachteduizendknoop,perzikkruid,moeraskers,akkerkers,
moerasandijvie,zulte,pitrus,grotebrandnetel,akkerdistel,
kweek,gladdewitbol.

Groep4

Vegetatietypenvanmineraalrijkeplaatsen.
Indicatiegroep:o.a.riet,rietgras,liesgras,gelelis,kalmoes,
zeebies,kleinelisdodde,groteegelskop,gelewaterkers.Voor
overigetypen:veldbeemdgras,ruwbeemdgras,fioringras,mannagras,
watergras,gekniktevossestaart,wittewaterkers,kleine-engrote
watereppe,water-enpijptorkruid,moeras-enzeezuring,moerasscherm,pinksterbloem,liggend-vetmuur,kruipende boterbloem,
vergeet-mij-niet.

Groep 6

Vegetatietypenvanmatigmineraalrijkeplaatsen.
Indicatiegroep:o.a.grotevossestaart,Fransraaigras,kropaar,
bereklauw,fluitekruid,kraailook,smeerwortel,echtewitbol,
hennegras,scherpe zegge,moeraszegge,oeverzegge,moerasrolklaver,
egelboterbloem,veldzuring,gewoonstruisgras,roodzwenkgras,reukgras.

Groep8

Vegetatietypenvanmineraalarmeplaatsen.
Indicatiegroep:o.a.koninginnekruid,moerasspirea,grotevaleriaan,
kattestaart,basterdwederik,moerasandoorn,wildebertram,grasmuur,gewonewederik,engelwortel,glidkruid,poelruit,schapegras,
schapezuring,veldbies,muizeoortje,trincia,biggekruid,brunel,
koekoeksbloem,dotterbloem,waternavel,kale jonker,tweerijige
zegge,gewonezegge,pluimzegge.

Groep 10

Vegetatietypenvanzeermineraalarmeplaatsen.
Indicatiegroep:o.a.pijpestrootje,tandjesgras,dopheide,struikheide,tormentil,blauweknoop,blauwezegge.
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Groepenvoorvegetatietypenvanbermen,dijken,perceelskanten e.d.
(hoofdletters)
GroepA

Vegetatietypenvan sterkantropogeengestoordeplaatsen.
Indicatiegroep: o.a.bijvoet,boerenwormkruid,grotebrandnetel,
zevenblad,ridder-enkrulzuring,akkerdistel,paarse-enwitte
dovenetel,hennepnetel,kleefkruid,klein-engroothoefblad,klis,
hondsdraf,koolzaad,zandkool,paardebloem,kleinstreepzaad,braam,
wilgenroosje,gladdewitbol,kruipertje,kweek,Engelsraaigras,
groteweegbree.

GroepB

Vegetatietypenvanmineraalrijkeplaatsen.
Indicatiegroep;o.a.ruwbeemdgras,fioringras,kruipendeboterbloem,herfstleeuwetand,madeliefje.

GroepC

Vegetatietypenvanmatigmineraalrijkeplaatsen.
Indicatiegroep:o.a.grotevossestaart,Fransraaigras,kropaar,
bereklauw,fluitekruid,kraailook,smeerwortel,zachtewitbol,
gewoon struisgras,roodzwenkgras,reukgras,veldzuring,smalle
weegbree,margriet,Jacobskruiskruid.

GroepD

Vegetatietypenvanmineraalarmeplaatsen.
Indicatiegroep:o.a.schapegras,schapezuring,veldbies,muizeoortje,trincia,biggekruid, zandblauwtje,vogelpootje,scherphavikskruid,stijfhavikskruid, sintjanskruid.

GroepE

Vegetatietypenvanzeermineraalarmeplaatsen.
Indicatiegroep:o.a.pijpestrootje,tandjesgras,borstelgras,
dopheide,struikheide,trekrus,tormentil,stekelbrenu
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Groepenvoorvegetatietypenvanondergroeivanhoutsingelsen
kleinebosjes (Romeinsecijfers)
GroepI

Vegetatietypenvansterkantropogeengestoordeenvaakmineraalrijkeplaatsen
Indicatiegroep;o.a.grotebrandnetel,hennepnetel,kleefkruid,
klein springzaad,robertskruid,akkerkool,lookzonderlook,
nagelkruid,dagkoekoeksbloera,fluitekruid,hondsdraf,akkerdistel,
wilgenroosje,gladdewitbol,ijledravik,rietgras,riet.

GroepII

Vegetatietypenvanmindergestoorde enniettotmatigmineraalarmeplaatsen.
Indicatiegroep;o.a.dalkruid,salomonszegel,lelietje-der-dalen,
kamperfoelie,rankendehelmbloem,klimop,bosklaverzuring,zwarte
bes,mannetjesvaren,wijfjesvaren,eikvaren,stekelvaren,adelaarsvaren,dotterbloem,gelelis,elzenzegge,cyperzegge,muskuskruid,
sleutelbloem,speenkruid,schaduwgras,echtewitbol,hennegras,
reuzenzwenkgras,gewoonstruigras.

GroepIII

Vegetatietypenvanweinig gestoordemineraalarmeplaatsen.
Indicatiegroep:o.a.ruighaarmos,zand-enappeltandmos,rendiermose.d.,struikheide,dopheide,bosbes,schapezuring,veldbies,
pilzegge,zandzegge,stekelbrem,schermhavikskruid,hengel,
dubbelloof,tormentil,pijpestrootje,bochtigesmele,roodzwenkgras,schapegras.
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III. KARTERINGSRESULTATEN
1.Resultaten metbetrekking totVEEHOUDERIJ
1.1.De_floristische_samenstelling_van_devegetatietypen_van_het_grasland
Omeenindruk tegevenvande floristische samenstelling vanhet grasland
isdehiernavolgende opnamentabel samengesteld.Deplantesoorten zijngerangschiktnaar indicatorische waarde,deopnamen naar afnemende verzorgingstoestand.
Erisgeschat inbezettingspercentages,waarbijvan soorten metminder dan 1%de
verspreiding isaangegeven.Zobetekent:
+ =nietverspreid;
++=weinig verspreid;
+++=verspreid.
Depercelenwaarindezeopnamen zijngemaaktzijnaangegeven opbijlage 1.
Degenoemdeopnamenummers corresponderenhiermee.
Hetmeest intensief gebruikte graslandkenmerkt zichdooroverheersing van
Engels raaigras metruwbeemdgrasalsbelangrijkstebegeleidende soort.Naarmate
hetgebruikminder intensiefwordt,neemthetaandeelvanmatige soorten zoals
fioringraseninwatminderemateechtewitbol toe,terwijlmetnamehetpercentageEngelsraaigras afneemt.Bijhetextensief gebruikte grasland,waarvande
laatstedrieopnamen indetabelde samenstellingweergeven nemenopmineralen
armoedewijzende soorten,alsdotterbloem enenkele zeggesoorten toe.Indenatte
varianten van laatstgenoemd grasland vindenwe vaakhogepercentages liesgras,
indedrogerevariantenhogepercentages roodzwenkgras enreukgras.
Eengeringpercentagekruidenwordt inhetintensief gebruikte graslandaanvaardbaar geacht.Hogepercentages vanmetnamepaardebloem envogelmuur zijn
echterongewenst.Demeestvoorkomendekruiden inhetgebied "DeReest"zijn:
paardebloem,vogelmuur,witteklaver enkruipende boterbloem.
Droogte-indicatie komtopbetrekkelijk kleineoppervlakte voorenuitzich
bijhetintensief gebruikte grasland doorhetvoorkomen van soortenals:veldbeemdgras engewoonduizendblad metinveelgevallenkropaar als begeleidende
soort.
Gekniktevossestaart isdebelangrijkstevochtindicator,vaakbegeleid door
kruipendeboterbloem. Inhetminder intensief gebruikte grasland vindenwevaak
flinkepercentages rietgras,liesgrasenmannagrasalsvochtindicatoren.
1.2.Hetvóórkomenvan_giftigeen_lastigegraslandglanten
Zoals inhoofdstuk II.1.2. isuiteengezetbepalen eenaantal alsgiftigen
lastigaangeduide graslandplanten inbelangrijkematemededewaardering vanhet
grasland.Alslastige graslandplanten zijninditgebied aangetroffen:kweek,
ruwe smele,pitrus,ridder-enkrulzuring.Hetgiftigewaterkruiskruid komtplaatselijk voor.Wanneer deze soorten inkleinehoeveelheden voorkomenwordtditwel
indekartering opgenomen (detailkaarten)maar ishetnietvan invloedopdewaarderingvanhetgrasland. Indiegevallen zijndeoppervlaktes nietgemeten.De
oppervlaktes,waaropbovengenoemde soorteningroterehoeveelheden voorkomen zijn
inhetvolgende staatje inhaweergegeven,perbezettingsklasse (ziepag.0 ) .
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Bijhetvóórkomen vanveel zuring (Zl)enkweek (Kl)iserbijhetbepalen
vandeverzorgingstoestand noggeenaftrek toegepast.Deze cijferszijnechter toch
opgenomen,omdatdekansopuitbreiding,vooralbijeensoortalskweek,vrij
grootis.
Ruwe smele,pitrusenwaterkruiskruid vindenwe inhetlager gelegen natte
grasland langs "DeReest".Kweek en zuringkomen nagenoeguitsluitend vooropde
hogergelegen gronden (ziedetailkaarten).
1.3.Deverzorgingstoestand
Inhoofdstuk II.1.3.isbeschrevenwatonderhetbegrip verzorgingstoestand
wordtverstaan. Indevolgende tabelwordtdeoppervlakteper verzorgingsklasse
inhaenprocentenweergegeven.
Verzorgingsklasse

ha

%

Goed
Vrijgoed
Matig
Vrij slecht
Slecht

345
325
225
433
133

23,6
22,3
15,4
29,6

9,1

Zoalsuitbovenstaande tabelblijktverkeertbijna dehelftvandegekarteerdeoppervlakte grasland ineenverzorgingstoestand die "goed"of "vrijgoed"
isgenoemd. Eendeelvandezeoppervlakte bestaatuitgrasland dat nog zojong
is,dat ernogweinig ofgeen soorten zijnbinnengedrongen metindicator!sehedie
waarde t.a.v.devochttoestand.
Opdedetailkaarten zijndezepercelen herkenbaar aan eenJvoordecode.
Goedenvrijgoedverzorgd grasland vindenwehoofdzakelijk langsde randenvanhet
dal.Bijna 30%vanhet gekarteerdegraslandverkeertineenvrijslechteverzorgingstoestand.Hetbetreftnagenoeguitsluitend grasland langs "DeReest"meihiernaastwathoger gelegenpercelen,waarvaakveelkweek aanwezig is.Een flink complex slechtverzorgd grasland vindenwe ten zuidoosten vanhetMeppelerZiekenhuisaanweerszijden vandenieuweweg.Verder vindenweditgrasland verspreid
overhetReestdalmeteentweede concentratie inhetSchrapveen.Matig verzorgd
grasland tenslotte ligtverspreid overhetgebied.
1.4.De vochtvoorzieningstoestand
Devolgende tabelgeeftdeoppervlakteweerpervochtklasse,uitgedruktin
haenprocenten vandetotaalgekarteerdeoppervlakte grasland.Voordeverklaringvandevochtklassen enuitlegvanhetbegripvochtvoorzieningstoestand verwijzenwenaarhoofdstuk II.1.4.

ha

Vochtklassen
Droog
Ietsdroog
Voldoende
Vochtig
Ietsnat

(B)

(O

(D)
(E)
(F)
(G)
Nat
Zeernat
(H)
Wisselendvochtig (X)

>•

2
19
542
288
273
296
39
2

%
0,1
1,3
37,1
19,7
18,7
20,3

2,7
0,1
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Dekleineoppervlakte "droog"grasland (2ha) ligtgeconcentreerd opde
Holtberg. Ietsdrooggraslandheefteenwatgrotereverspreiding.Hetgaatom
inhetgebiedverspreid liggendepercelenofperceelsgedeelten mettenzuidwestenvandeHoltberg eenwatgrotereconcentratie.Ruimeenderdedeelvanhetgebied isaangegeven als "voldoende"vochtig.Ditgraslandtypewordtverspreid
overhetgebiedopdehogeredelen aangetroffenmetdegrootste aaneengesloten
oppervlaktes inhetwestelijke deel.MetnameterhoogtevandeSchiphorstkomt
ditgraslandopgrote schaalvoor.Graslanddatvochtiggenoemd iskomtverspreid
overhethele gebiedvoor.Nagenoeghetheledalbestaatechteruitgrasland,dat
natter isdan "vochtig"metpaltenzuidenvanhetMeppeler ziekenhuis eninde
schrapveen-complexen,diezeernat (H)genoemd zijn.Slechtséénperceel iswisselendvochtiggenoemd.Metname ingrasland gekarteerd als "vochtig"komtpleksgewijswatdroogte-indicatie voor,opdedetailkaart aangegevenmeteennulals
derde symbool (bijv.2E0).Vanveelinvloedopdeexploitatie endenetto-produktie isditechterniet,zodatditgrasland indeverwerkingooknietapartis
gehouden.
1.5.Toelichting ogdesamenvattendekaart_vandegeschiktheid voor_de
veehouderij^bijlage3)
Behalvedoorexterneomstandigheden wordtdegebruikswaardevan grasland
bepaalddoorverzorgings-envochtvoorzieningstoestand. Degegevens hieromtrent
zijnvereenvoudigd overgebrachtvandedetailkaarten (schaal 1:5.000)opeensamenvattendekaart (schaal 1:25.000)enzijnuitgedruktingeschiktheidsklassen.
Grasland zonderwateroverlastmeteenmatige totgoedeverzorgingstoestand is
gerekend totdeklasse "geschiktbijoptimaleverzorging".
Grasland uitdeverzorgingsklassen vrijslechtenslechtzouopnieuwmoeten
worden ingezaaid envochtig ennatgrasland zoueerstnogmoetenworden ontwaterd.
Ook isernogeenklasseonderscheidenwaarbijgraslandcomplexenzijn ingedeeld
meteensterkwisselend vochtpatroon.Binnendezecomplexenkosenopkorte afstand
groteverschillen inhoogteligging enhierdoorookin vochtvoorzieningstoestand
voor,hetgeeneenvrijzwarebelemmering vormtvooreengoed agrarisch gebruik.
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2.Resultaten metbetrekking totNATUURBEHEER
2.1.De floristische_samenstelling_van de_vegetatietypen
Doormiddelvaneenaantalvegetatie-opnamen (bijlage2)willenwehiereen
indruk gevenvande floristische samenstelling aandehandwaarvandetypenonderscheiden zijn.Deplaatsen,waardezeopnamen zijngemaakt,zijn terugtevindenopbijlage 1.Voorde indeling vanhetgrasland isgebruik gemaaktvandeindicatiegroepen uitdehoofdstukken II.2.1.1.en2.1.4.Devegetatietypen vande
anderebegroeiingstypen (sloten,bermen,enz.)worden gekarakteriseerd dooreen
deelvandeaangegeven indicatiegroepwaarinbepaaldemetnametenoemenplantesoortendomineren.
Degetallen indetabellenmetvegetatie-opnamen geven bezettingspercentages
vandetotale groenemassaaan.Bijaanwezigheid vanminderdanéénprocentzijn
nadereaanduidingen gegevenomeen indruk tegevenvandeverspreiding vandebetreffendeplantesoort.Zobetekent:
+ =geenverspreiding;
++=matig verspreid;
+++=verspreid.
Deplantesoorten inde lijsten zijngerangschikt naardedoorons gehanteerde
indicatiegroepen,vanveelnaarmindermenselijke invloed en/ofnaar natuurlijke
rijkdomvandestandplaats.
Bijdegroepen zijn zowel "echte"indicatoren genoemd,alssoortendiedat
bepaaldemilieuprefereren.Laatstgenoemde soorten zijn slechtsbijhogebezettingspercentages vanindicatorischebetekenis.
Deopnamen zijnperkarteringseenheid samengevoegd. Degroepsrangschikkingis
horizontaal evenalsverticaalvanveelnaarweinigmenselijke invloed en/ofvan
mineraalrijknaarmineraalarm.
Van eenaantalplantesoorten isdeverspreiding inhetkarteringsgebied afzonderlijk aangegeven.Dekeuzevandeze soortenwordtbepaalddoor indicatorische
waardeen/ofverwachte zeldzaamheid. Inhoofdstuk 2.6.komenwehiernaderop
terug.
2.1.1.De graslandvegetaties
Opdedetailkaarten zijnmeteen extrasymbool (letter)achterdedeelstreep
indecodeplantesoortenaangegeven,diealsbijzonder floristischaspectaangemerkt
kunnenworden,wanneer zemethethieronder aangegevenbezettingspercentage voorkomen
Degebruikte lettershebbendevolgendebetekenis:
— / A > 10%grotevossestaart;
— / B > 10%kropaar
— / C soortenrijkdom groterdangemiddeldvoorhettype inditgebied;
— / D > 5%zeggesoorten (tweerijige,gewone-enblauwe zegge);
— / E > 5%dotterbloem;
— / F eenzijdige fioringrasvegetatie;
— / H eenzijdige vegetatie vanechtewitbol;
— / 2 >30%liesgras;
— / 3 >30%rietgras.
De indetabellen "graslandvegetaties" (bijlage 2)opgenomen vegetatie-opnamen zijnwatcultuurdruk betreftteverdelen inviergroepen,namelijk:
veelcultuurdruk (nrs.72t/m133);
matige cultuurdruk (nrs.23t/m40);
vrijweinig cultuurdruk (nrs.79t/m1 ) ;
weinigcultuurdruk (nrs.7t/m109).
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Naarmatehetgraslandminder intensiefwordtgebruikt,neemtalsregelde
soortenrijkdom toe.Ditbeeldkomtindezeopnamentabelook naarvoren enziet
eruitgedruktincijfersalsvolgtuit:
veelcultuurdruk
-gemiddeld 12plantesoorten;
matigecultuurdruk
-gemiddeld 13plantesoorten;
vrijweinigcultuurdruk -gemiddeld 19plantesoorten;
weinigcultuurdruk
-gemiddeld 23plantesoorten.
Deopnamen zijngemaaktopeenoppervlaktevanongeveer 1are,meteenhomogenebegroeiing.
Ingraslandmetveelcultuurdrukkomtalsregeleenhoogpercentage Engels
raaigrasvoor met ruwbeemdgras alsbegeleidende soort.Opname 133geefteenvegetatieweer,waarineenhoogpercentagekweek (50%)wijstopextrastoring.Ook
ingraslandmeteenmatige cultuurdruk komennog flinkepercentages ruwbeemdgras
voorenvaakinwatgeringerepercentagesEngelsraaigras,maarindittypekomt
meestalookeenhoogpercentage fiorinvoor.Deopnamen 77en40vormenhieropeen
uitzondering,waar respectievelijk depercentageskweek enliesgras doorslaggevend
zijn.Gerekend naardeplantengemeenschappen,beschreven doorWesthoff enDenHeld
behoortgraslandmetveelenmatigecultuurdruk veelaltotdebeemdgras-raaigrasweiden (Poo-lolietum).
Deopnamenindevolgendekolom (vrijweinigcultuurdruk)gevenduidelijk aan
datEngels raaigras inditgraslandtype geenbelangrijke rolmeer speelt,inde
nattepercelen zelfstotaalontbreekt.Fioringras,echtewitbol,rietgras,liesgrasenmannagras zijn inditgrasland dominerend.Tevenskomenmeestalin
dezepercelenwelwatplantesoortenvoordiewijzenopeenlager mineralengehalte
vandebodem. Ingrasland metwéinigcultuurdruk (laatstekolom)nemendelaatstgenoemdeplantesoorteneenbelangrijkeplaatsin.Metnamedotterbloemkomtingraslandmetvrijweinig cultuurdruk regelmatig voor.Eenvertalingvanonze eenheden
naardegezelschappen vanWesthoffenDenHeldisnietduidelijk tegeven.Meestal
zijn inhethuidigegrasland devroegere graslandgezelschappen diebijveelgeringerebemestingendaarmeegepaard gaande,minder intensiefgebruik goed teonderscheidenwaren,metelkaarvermengd enzijndemeerkenmerkende soortenverdwenen.
2.1.2.De slootvegetatie
Debijdekartering gebruikte typologieberustoppercentagesvansoorten
uitindicatiegroepen (zieII.2.3.). Slotenmeteen zeerijlebegroeiing zijn
metde letterZgecodeerd.Eenvegetatiekanpasindicatorischewaarde hebben
alservoldoendeplantenmassaaanwezig is.Alsminimum isaangenomen datten
minste 30%vandeslootbegroeid móetzijnindeoptimalebegroeiingsperiode.
Dedroogstaande sloten,waarinmeestaleengrasachtigevegetatie aanwezig
is, zijnnietindekarteringopgenomen.Deindeze slotenaanwezige vegetatie
bestaatuitsoorten als:mannagras,fiorin,ruwbeemdgras enkruipende boterbloem.
Hetinditgebiedgebruikte schema zieteralsvolgtuit,waarbijdebinnen
de indicatiegroep overheersendeplantesoort isaangegeven.
Groep 1.Vegetatietypen vanzeereutrofewateren
lb> 20%liesgrasen/ofmannagras;
lc> 20%rietgras;
ld> 20%kroossoorten (klein-,veelwortelig-enbuitkroos).
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Groep 3.Vegetatietypen vaneutrofewateren
3b>20%smallewaterpest;
3c>20%draadwieren;
3d>20%gewoonsterrekroos;
3e>20%kikkerbeet
3f>20%drijvend fonteinkruid;
3g>20%schede fonteinkruid;
3k>20%groteegelskop;
31>20%watergentiaan;
3j>20%grotelisdodde.
Groep 5.Vegetatietypen vanmatig eutrofewateren
5b>20%krabbescheer;
5c>20%waterviolier;
5d>20%gewoonblaasjeskruid;
5e >20%pijlkruid;
5f>20%kleineegelskop;
5g>20%grotewaterweegbree.
Omeniginzichtinde floristische samenstelling vandezevegetatietypen te
geven,zijneenaantalopnamenverzameld indeopnametabelvan slootvegetaties
(bijlage 2)*
Vanenkeleweinigvoorkomende typenzijngeenopnamengemaakt.
Deeerste vijfopnamen gevenvegetatiesweervanzeereutrofeplaatsen.Het
liesgrastypeheeftinditgebiedeen zeergroteverbreiding. Hetzijnalsregel
eenzijdigevegetatiesdoorsterkeoverheersingvan liesgras.Opname75isvoordit
typeeenzeer soortenrijke variant.Echte waterplanten ontbreken indezemeestal
slechtonderhouden sloten,dieeengrootdeelvandezomergeenwaterbevatten.
Deoverigeopnamen (nr.32t/m 43)zijnwelgemaaktinopenwatergangen,wataan
deplantesoorten dieervoorkomenook tezienis.
Vegetatiesdiebehoren totgroep 3komenopeenpaaruitzonderingen navoor
inwatervoerende sloten.Detypenk enjkunnenintijdelijk droogvallende sloten
voorkomen.Ook indezevegetatiesoverheersenvaakéénof tweeplantesoorten,hetgeenvaak leidttotvrijsoortenarme vegetaties.Ookbijopnamenr. 126vandetabel,waarkrabbescheermetzijnhogebezettingopverlandingwajst,looptdesoortenrijkdomsterk terug.Soortenrijk zijndevegetatieswaarwaterviolier eenbelangrijkpercentage inneemt.Hierhebbenwemeteengeringermineralengehalte temaken
enwellichtmetkwel.
2.1.3.De sloot-enandere waterkantvegetaties
Inhoofdstuk II.2i3. isuiteengezetwatdooronsonderdetermsloot-en
anderewaterkantenwordtverstaan.Voordevegetatieshiervan isinditgebied
devolgende indelinggemaakt:
Groep2:Vegetatietypen vansterk antropogeneplaatsen
2a(2) >20%vandegroep zonderdominantesoort;
2b(4) >20%tandzaaden/ofblaastrekkende boterbloem en/ofwaterpeper
en/ofperzikkruid;
2c(2) >20%kweek en/ofgrotebrandnetel en/ofzachtewitbol;
2x(2) >20%vandegroep+ 10-20%uitgroep8of10.
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Groep 4:Vegetatietypen vanmineraalrijkeplaatsen
4a(3) >20%vanvandegroep zonderdominantesoort;
4b(4) >20%liesgrasen/ofrietgras en/ofrieten/ofgroteegelskop;
4c(4) >20%ruwbeemdgras,fioringras,mannagras,kruipende boterbloem,
gekniktevossestaart;
4d(4) >20%alscmet:moerasvergeet-mij-nietje,dotterbloem,penningkruid,moeraswalstro,waternavel;
4e(1) >20%fioringras,veldbeemdgras,gewoonduizendblad;
4f(3)
eenzijdig fioringras;
4x(3/4) >20%vandegroep+ 10-20%uitdegroep 8of10.
Groep6:Vegetatietypen vanmatigmineraalrijkeplaatsen
6a(2)>20%vandegroep zonderdominantesoort;
6b(2)>20%grote vossestaart,kropaar,bereklauw, fluitekruid;
6c(2) >20%echtewitbol;
6d(3)>20%hennegras;
6e(4)>20%scherpe zeggeen/ofmoeraszegge;
6f(2) >20%eenzijdig roodzwenkgras en/ofgewoonstruisgras;
6g(2)>20%roodzwenkgras,gewoon struisgras,reukgras,veldzuring,
gewone rolklaver;
6x(2)>20%vandegroep+ 10-20%uitgroep 8of10.
Groep 8:Vegetatietypen vanmineraalarmeplaatsen
8a(2)
8b(3)

>20%vandegroep zonderdominantesoort;
>20%moerasspirea,echtevaleriaan,gewonekattestaart,wilde
bertram,gewonewederik;
8c(3) >20%tweerijige-en/ofgewonezegge;
8d(l) >20%muizeoor,veldbies,gewonebrunel;
8x(3/2) >20%vandegroep+ 10-20%uitgroep10.
Groep 10:Vegetatietypen van zeermineraalarmeplaatsen
10a(2)>20%vandegroep zonderdominante soort;
10b(3)>20%pijpestrootje.
*
Binnenelke indicatiegroep gevendetypen tevenseenbepaalde vochttoestand
aan.Ditisinbovenstaand schematotuitdrukkinggebrachtdoorhettussen
haakjes geplaatste cijferachterdetype-codes.Degebruikte cijfers geven
devolgendevochttoestandenaan:
(1)=droog;
(2)=normaalvochthoudend;
(3)=vochtig;
(4)=nat.
Deopnamentabelmet slootkantvegetaties geefteenbeeld vandemeestvoorkomendevegetatietypen.Deeersteopname geefteenvooral langswatbeschaduwde
antropogeen beïnvloeddekanten veel voorkomend vegetatietype weer,waaringladdewitbolveruitoverheerst.Datindezevegetatie 11%waternavelvoorkomtis
minder algemeen enzouweleenseen restantkunnen zijnvaneenanderplantengezelschap.Antropogene handelingenhebben eennivellerendewerkingopdevegetatie.Vegetaties vangroep 2zijnoverhetalgemeen ergsoortenarm. Indetabel
volgenhiernaeenhele rijopnamenvantotgroep4oftotdegroepen4en6gecombineerd behorende vegetaties,dieeenmineraalrijk totmatig mineraalrijk
milieuindiceren.Van detotgroep6behorendeplantesoorten isechtewitbolnagenoegsteedsmeteenflinkpercentage indezevegetatiesaanwezig.
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De laatsteopnameindetabelgeefteenweinigvoorkomendevegetatieweer,waarvanpijpestrootjeveruitalleenheerseris.
Invegetaties van sloot-enanderewaterkanten zijn plantengezelschappen
zoalsdoorWesthoff enDenHeldbeschrevenmeestal slechts fragmentarisch en
vaagherkenbaar.
2.1.4.Deberm-en perceelskantvegetaties
Onderperceelskantenwordtverstaan:derandenvanpercelen,waar geen sloot
aanwezigis.Vaak zijnhetrandenvanpercelen langsbosjesofhoutwallen.
Bermvegetaties zijnzowel langsdeonverharde alslangsdeverhardwegengekarteerd.
Bijdeindeling vandezevegetaties isgewerktmethetvolgende schema.De
tussenhaakjes geplaatste cijfers gevenevenalsinhetschemavoor slootkantvegetatiesdevochtvoorzieningstoestand aan.
GroepA:Vegetatietypen van sterk antropogeneplaatsen
A(2)>20%kweek,grotebrandnetel,gladdewitbol,Engelsraaigras,paardebloem, straatgras en zevenblad.
GroepB:Vegetatietypen vanmineraalrijke plaatsen
Bb(3) >20%ruwbeemdgras, fioringras,kruipende boterbloem;
Bc(l) >20%fioringras,veldbeemdgras,gewoon duizendblad;
Bd(4) >20%mannagras,geknikte vossestaart,ruwbeemdgras.
GroepC:Vegetatietypen vanmatigmineraalrijke plaatsen
Cb(2) >20%grotevossestaart,kropaar,fluitekruid,bereklauw;
Cc(2)>20%echtewitbol;
Cd(2) >20%roodzwenkgras,gewoon struisgras,reukgras,veldzuring;
Ce(2)
eenzijdig roodzwenkgras en/of gewoonstruisgras;
Cx(2) >20%vandegroep+ 10-20%uitgroepDofE.
GroepD:Vegetatietypen vanmineraalarme plaatsen
D(l) >20%gewoonbiggekruid, gewoneveldbies,muizeoor,schapezuring.
GroepE:Vegetatietypen van zeermineraalarme plaatsen
E(3)>20%pijpestrootje.
Deindebermen enperceelskanten gemaakteopnamen zijnverdeeldover twee
lijsten.Op lijst 1zijndieopnamenbijelkaargebracht,waarvande vegetatie
duidtopgrote antropogene invloed,hetgeen indemilieudynamiek totuitingkomt.
Dituitzichdoorhetvoorkomen vanhogepercentageskweek,grotebrandnetel en
gladdewitbol.Hetzijnvaak vrijsoortenarmevegetaties.Tochkwamenweersoortencombinatiesbijtegen,diewijzenoprelictenvanvroegere plantengezelschappen
zoalshetFrans raaigras gezelschap (opnamen 19t/m 45)enschraalland begroeiingen
(opnamen 105t/m51).
Indevegetaties,waarvandeopnamenop lijst2staan,isook nogwelwatindicatievandeze milieudynamiek aanwezig,maarinveelminderemate.Vegetatietypen,behorende totgroep Chebben verdermeestalwelwatbijmenging vanplantesoortenuitgroepB,maarook uitgroepD. IntypeCbnemen enkele soortenvan
hetFrans raaigras gezelschap eenvrijhogebezetting in.Inandere typen zoals
CxenCdkomen soorten vandedroge subassociatie vanhetEngelse raaigrasgezelschapvoor.Hetzijnrelictenvanvroegere schraalgraslanden.
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2.1.5.Dehoutopstanden endeondergroei
HetReestgebied isrijk aanhoutopstanden.Bijdekarteringvandezelijnelementen iseen indeling gemaakt,zowelvoordehoutopstand alsvoordeondergroei.Dehoutopstand isgecodeerd naardehoofdsoorten.Ditisalsvolgtaangegeven:
E =Eik
B =Berk
Es=Es
El=Els
Be=Beuk

W=Wilg
P= Populier
M=Meidoorn
N=Naaldhout
G=Gemengd

Deveelvuldig inhetgebied aanwezigebosjesbestaanvoornamelijk uiteiken.
Hetzijnvanoudsherbosjesmetgeriefhout,waarmeestalde laatste jarenhetonderhoud tewensenoverlaat.Ditkenmerktzichdoorveeldoodhoutonderinenhier
endaaruitbarstingen vanAmerikaanse vogelkers.Dewallenensingels zijnwat
meer gevarieerdwaarin inde lagedelenveelalelsenwilgenopdehogedelen
eikenberk dehoofdsoortenvormen.
Onderondergroeimoetwordenverstaandeniethoutigeondergroei.Hetkarteringsschemahiervoor zieteralsvolgtuit:
Groep I:Vegetatietypen van sterk antropogene plaatsen
Ia>20%vandegroep zonderdominantesoort;
Ib>20%gladdewitbol;
Ie>20%kweek;
ld>20%grotebrandnetel;
Ie>20%braam;
If>20%rieten/ofrietgras.
Groep II:Vegetatietypen vanniettotmatigmineraalarmeplaatsen
IIa>20%van degroepzonderdominantesoort;
IIb >20%rankende helmbloem;
lic >20%hennegras;
lid>20%gewoonstruisgras;
H e >20%adelaarsvaren.
Groep III:Vegetatietypen vanmineraalarme plaatsen
lila>20%vandegroep zonderdominantesoort;
Illb >20%pijpestrootje;
IIIc>20%bochtige smele;
Illd>20%roodzwenkgras,schapegras,schapezuring.
Zoalsook uitdeopnamentabelblijkt isdevegetatie onderdehoutopstanden
veelalvrijsoortenarmmeteenoftweeoverheersende soorten.Plantesoorten,die
wijzenop sterkeantropogene invloedkomennagenoeg altijd inde vegetatietypen
voor. Inditgebied zijndatvaakgladdewitbolenbraam.Vangroep IIkomtrankendehelmbloem zeerregelmatigvoor.Vandetotgroep IIIgerekende vegetaties
komthetpijpestrootjehetveelvuldigstvoor,terwijlhetschapegrastype (Illd)
dekleinsteverspreidingheeft.

34

2.2.Çe_cultuurdruk_op_het_grasland
Inhoofdstuk II.1.2.2. wordt uiteengezet,hoewe tot cultuurdrukklassen
komen.Hetvolgende tabelletje geefteen indrukvandeverdeling vandecultuurdrukklassen overdegekarteerde oppervlakte grasland inhaenprocenten.
Cultuurdrukklassen

ha

Veel cultuurdruk
Matige cultuurdruk
Vrijweinig cultuurdruk
Vrijweinig totweinig cultuurdruk
Weinig cultuurdruk

801
204
343
48
65

"O

54,8
14,23,5
3,3
4,4

Graslandmetweinig cultuurdruk heeftveelalnietmeereen landbouwkundig
gebruik.Hetisdeels eigendomvandeStichtingen Overijssels-ofDrentsLandschap,deelseigendomvanparticulieren. Hetcomplextenzuidwesten vanhet
MeppelerZiekenhuis totaandeSchiphorstisparticulier eigendom,maarwordt
verhuurdmetbeperkingen tenaanzien vanbemesting engebruik.Verderkomen er
verspreid overhetgebiednogenkelekleinere complexen vandit graslandtype
voor.Grasland metvrijweinig cultuurdruk komtinhetgeheledal veelvuldig
voor.Grasland datgerekend naardenormen vanhetkarteringsschemazoubehoren
totde categorie "vrijweinig" cultuurdruk,maarwaarmeerdan5% dotterbloem
ofzeggesoorten invoorkomen zijnop dedetailkaarten gearceerd enbenoemd als
"vrijweinig totweinig cultuurdruk". Ditiseigenlijk eenovergangstype,naar
eenvanminder cultuurdruk.
Graslandmetmatige cultuurdruk ontbreektnagenoeg inhetgebiedsdeel ten
noordwesten vanBalkbrug. Inhetoostelijk deelkomenenkele complexen vandit
graslandtype voor.Zowel langsde zuidelijke alsdenoordelijke rand aanhet
Reestdalheefthetgraslandveelcultuurdruk.Deoppervlakte hiervanbedraagt
meerdandehelftvandetotaal gekarteerde oppervlakte.
2.3.pe_vochtvoorzieningstoestand_van_het_grasland
Naastdecultuurdruk isvoornatuurbeheerdevochttoestand vangrootbelang.
Eenvoordeveehouderijmindergunstigevochthuishouding isvoornatuurbeheer
vaakhetaantrekkelijkst,omdatondernatteomstandigheden alsregelsoortenrijkere vegetatiesvoorkomen.
Hetvolgende staatje geeftdeoppervlakteweerpervochtklasse,uitgedrukt
inhaenprocenten vandeintotaalgekarteerdeoppervlakte grasland.
•Droog
ha
%

2
0,1

Voldoende

Vochtig-

droog
19
1,3

542
37,1

288
19,7

• Iets

Iets
nat
273
18,7

Nat
296
20,3

Zeer
nat

Wiss.
vochtig

39
2,7

2
0,1

Hetgrasland langsdeReest,vanoudsher Reestland genoemd,heeftopenkele
hogereplaatsenna,eenvochttoestand,waarbijmeteengerichtbeheer soortenrijke
vegetatieskunnen ontstaan.Eenopkorte afstandwisselend vochtpatroon,meestal
samengaand methoogteverschillen leidttotgroterediversiteit invegetatietypen.
Metname inhet Reestland nabijdeSchiphorstzijnhiervanenkele karakteristieke
complexen aantewijzenmetopdezandkoppen echte witbol/roodzwenkgras-vegetaties
metnagenoeg altijd grotepimpernel terwijlhet lage landveelaleenliesgrasvegetatiemetdotterbloem enwatCarex-soorten (veeltweerijige,gewone enblauwzegge)heeft.
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Ook ingrasland meteenvoorderundveehouderijgunstige waterhuishouding
kaneen soortenrijke vegetatiegroeien.
2.4. Andere_begroeiingstypen
Indithoofdstukjewillenwevooralietsoverdeverspreidingvanverschillendevegetatietypenzeggen.

Slootvegetaties
Deechtewatervegetaties vindenwevooralindeReest.Grote stukkenvandeze
Reestkonden echter nietworden gekarteerd,omdatdeze reedsgeschoondwaren.In
het stukvanMeppeltotevenvoorbijBalkbrugbestaatdevegetatie inde Reest
veelaluitwatergentiaan metvrijregelmatigpijlkruid (type5e)enplaatselijke
kleine egelskop (type 5f). TenoostenvanBalkbrugbestaatdeReestvegetatie uit
drijvend- enschedefonteinkruid, afgewisseld metvegetatietypenwaarin smalle
waterpestofgewoonsterrekroosdomineren.
Indemeestal indeReestuitmondende slotenbestaatdevegetatie doorhet
hele gebiedmeestaluitveel liesgras.SlotenmetveelwaterviolierkomenverspreiddoorhetgebiedvoormetbijdeHavikshorst eencomplexje.Ookkroosvegetatieskomen nietveelvuldig voor.Terhoogte vandeMulderijgroeitineen
oudewijk eenmooiekrabbescheervegetatie (opname 126),terwijlietszuidoostelijkerhiervaneen slootmetveelgewoonblaasjeskruid isaangetroffen.

Sloot- en andere waterkanten
Indevegetaties vandezekanten zijnmeestalplantesoorten van verschillende
groepen optimaal aanwezig,hetgeenook indecodering totuitdrukkingkomt.De
vegetatie langsdeReestisvaak eencombinatie vanvegetatietypen,waarinregelmatig storing indevormvanveelkweek en/ofveelgrotebrandnetel (type2c)aanwezig is.Metname langshetSchrapveen komen flinkebrandnetelhaarden voor.Van
de typenuitgroep 4komenhet liesgras/rietgras-type (4b)enhetruwbeemd/fiorintype (4c)regelmatigvoor,vrij regelmatig gecombineerd metgrotevossestaartvegetaties(6b).
Langsdeslotenkomenvegetaties,behorende totgroep 4veelvuldigdoorhethele
gebiedvoor,metnamede typenb enc (liesgras/rietgras enruwbeemd/fiorin).Een
soortenrijke variantvan type 4cistype 4d.Wevindendezevegetaties vooralpal
ten zuidenvanhetMeppeler Ziekenhuis eniets zuidwestelijker aandeoverkantvan
deReest.
Vanvegetaties,behorende totgroep6komthetwitboltype (6c)veelvuldigin
hetgebiedvoor.Palten zuidenvanhetSchrapveenwijzendevegetatiesopeen
watarmermilieu (complexjemettypen6gen6x).

Berm- en

kantvegetaties

Debermen,voorallangsdewat groterewegen,staanblootaanzeerveelantropogene invloed.Ditkomttotuitdrukking indevegetatie door grotemassa-aandelen
van soorten alskweek,gladdewitbol en somsgrotebrandnetel.Ditiseigenlijk
doorhothele gebiedinmeerdereofminderematehetgeval.Ookvegetaties,gerekend
totgroepCkomendoorhethelegebied veelvuldigvoor,maarslechtsopenkele
plaatsen innietofweinigverstoorde vorm. Inhetuiterstewestenvanhetgebied langsdeonverhardewegten zuidenvandeReest zijndebermvegetaties weinigofnietverstoord.Ditistevens langsdeNieuweDijkterhoogtevande
Wildenberg.Opdezeplaatsenkomen roodzwenk/struisgras-vegetaties metof zonder
indicatie naarmineraalarmmilieu (CeenCx)invrijwelongestoorde vormvoor.De
soortenrijkere variantvandezevegetaties (Cd)komtredelijk verspreiddoorhet
gebiedvoor,evenalshetvossestaart-type(Cb).
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Ondevgvoei-

houtopstanden

Devegetatie onderdehoutopstandenwordtvaak gevormd doorplantesoorten
diewijzenopsterkeantropogene invloed.Metnamegladdewitbol-vegetatieskomenopgrote schaal voor.Ookvegetaties,gerekend totgroep IIkomenmeteen
redelijke verspreiding voor,maar zijnmeestal verstoord doorhoge percentages
braamofgladdewitbol.Eenvrijwelnietgestoorde rankende helmbloemvegetatie
vindenwepaltenwestenvandeHavikshorst.
2.5.VindplaatsenY5 n _Ë n i9?aandachtsoorten
Van eenaantalsoorten isgetrachtdeverbreiding inhetgebiedaan tegeven.
Degegevens zijnweergegeven ophetkaartjedatalsbijlage 4istoegevoegd.Dit
kaartjepretendeertnietallegroeiplaatsen vandebetrokkenplantesoorten aante
geven.VandedoorhetRijksinstituutvoorNatuurbeheer opgegeven lijstjevanaandachtsoorten zijnNoorse zegge,stijfstruisriet,breedbladige orchis en rietorchis
nietaangetroffen enontbreken derhalve opkaartje 4.Opditkaartje ontbreekt
eveneensmoerasspirea.Deze soortisechterwelaangetroffen,maarkomt inhet
lageReestland zoregelmatigvoordatwemogen stellen datdeze soortnagenoeg
opelkeplaats langsdeReestkanworden aangetroffen.Opditkaartjekomenwel
enkelenietopgegeven soortenvoor.Desoortenmattenbies,poelruit,margriet,
koningsvaren enwilde ridderspoor zijndooronsaande lijsttoegevoegd vanwege
hun zeldzaamheid inhet gebied.
Grotepimpernelkomtbenedenloopsregelmatigvoor,terwijldezesoortbovenloops
ontbreekt.Pijpestrootjedaarentegenwerdnagenoegalleenbovenloops aangetroffen
Dotterbloemkomtregelmatigdoorhetgehele stroomdalvoor.
2.6.Toelichting_op_desamenvattende_kaart2es_metenige indicaties_vanbelang
voor_natuurbeheer
Opdekaartjes 5,6en7zijn enkeleverkregen indicatiesbijeengebrachti
dievanbelangkunnen zijnvoornatuurbeheer.Opkaartje 5zijngegevensbetreffendevochttoestand encultuurdruk vanhetgrasland samengevat,opkaartje6de
gegevensoverdetrofiëringsgraadinsloteneninde Reestenopkaartje 7de
gegevensbetreffende demineralenrijkdombijdeoverige lijnelementen.
Kaartje5.
Natgrasland,waarweinig cultuurdruk oprustisvoornatuurbeheer aantrekkelijk.Dezeomstandigheden zijnopenkeleverspreid liggendecomplexenaanwezig.Hetgrote complexaanweerszijden vandenieuwewegbijMeppel isnagenoeg
geheel inparticulier eigendom enwordt aanboeren verpachtmetbeperkingen t.a.v.
bemesting engebruik.Deoppervlakte natgraslandmet "vrijweinig" cultuurdruk
komtopgrotere schaalvoor.Indecomplexjes,aangegeven als "wisselendvochtigpatroon",wisselendehoogteligging envochttoestand sterkopkorteafstand,waardoor
veelovergangssituaties (gradiënten) aanwezig zijn.
Normaalvochthoudend graslandheeftnagenoeg altijd eenintensief gebruik,
hetgeen totuitdrukkingkomtindecultuurdruk.Dezevochttoestand metweinig
cultuurdruk komt inhetgebied openkele verspreideperceeltjes nietvoor.
Kaartje 6.
Opditkaartjekomtduidelijk naarvoren,datdesloot-en Reestvegetaties
overhetalgemeen eeneutroof groeisubstraat indiceren,waarbijaangetekend dient
teworden datdetrofiëringsgraad indeperceelssloten hoger isdandie indo
Reestzelf.KanvoordeReestaandehand vanvegetatie-indicatie hetmilieu
eutroof-matig eutroofgenoemdworden,voordeperceelssloten moetditdanover
hetalgemeenalseutroof-zeer eutroofbetiteldworden.Uitzondering hierop vormt
eencomplexje tenwesten vandeHavikshorst,waarveelkwel (waterviolier)aanwezigis,hetgeen leidttoteenmindereutroofgroeimilieu.
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Kaartje7.
Opditkaartje zijndeopantropogene (groepenA,2en I)en mineraalrijke
(groepenB,4)omstandigheden wijzende vegetatiesbuitenbeschouwing gelaten.De
redenhiervoor is,datdezevegetaties veelvuldigdoorhetgehele gebiedverspreid voorkomen. Indicaties vanmineraalarme groeimilieus zijn indelijnelementen slechtsopkleineoppervlaktes verspreid doorhetgebied aanwezig. Inde
omgevingvanOud-Avereestkomen zewat frequentervoor.HetaandeNieuwe Dijk
gelegen complexbosenheide,datineigendomisvandeStichtingDrentslandschapkanwaarschijnlijk inzijntotaalalsmineraalarm genoemdworden,maaris
nietindekarteringopgenomen.

Lijstmetplantesoorten (Nietalleenvandit gebied.)
Aarvederkruid
Adelaarsvaren
Akkerdistel
Akkerhoornbloem
Akkerkers
Akkermunt
Akkerviooltje
Basterdwederik
Be
emdlangbloem
Bereklauw
Biezeknoppen
Bitterzoet
Blaartrekkende boterbloem
Blaaszegge
Blauweknoop
Blauwe zegge
Blauw glidkruid
Bleke zegge
Bochtigesmele
Boerenwormkruid
Borstelgras
Bosanemoon
Bosbes
Bosbies
Bosgierstgras
Boskruiskruid
Boerenwormkruid
Boswederik
Breedbladige wespenorchis
Braam
Brem
Bronkruid
Buisalg
Buitkroos
Bijvoet
Cyperzegge
Dalkruid
Darmwier
Dichtbladig fonteinkruid
Doorgroeid fonteinkruid
Dotterbloem
Draadrus
Driedelig tandzaad
Drienerfmuur
Drijvend fonteinkruid
Dwergbies
Echtbitterkruid
Echtekamille
Echtevaleriaan
Echtewitbol
Eikvaren
Egelboterbloem
Elzenzegge
Engelsraaigras

Myriophyllumspicatum
Pteridiumaquilum
Cirsium arvense
Cerastium arvense
Rorippa sylvestris
Mentha arvensis
Violaarvensis
Epilobium
Festucapratensis
Heracleum sphondylium
Juncus conglomeratus
Solanum dulcamara
Ranunculus sceleratus
Carexvesicaria
Succisapratensis
Carexpanicea
Scutellaria galericulata
Carexpalléscens
Deschampsiaflexuosa
Tanacétum vulgare
Nardus stricta
Anemonenemorósa
Vacciniummyrtillus
Scirpus sylvaticus
Milium effusum
Senecio sylvaticus
Tanacétumvulgare
Lysimachianémorum
Epipactus helleberine
Rubus
SarothamnusScoparius
Montia fontana
Vaucheria
Lemnagibba
Artemisia vulgaris
Carexpseudocyperus
Maianthemumbifolium
Enteromorpha intestinalis
Potamogetondensus
Potamogetonpervoliatus
Calthapalustris
Juncusfiliformis
Bidens tripartitus
Moehringia trinervia
Potamogeton natans
Scirpussetäceus
Picris hieracioides
Matricaria recutita
Valeriana officinalis
Holcus lanatus
Polypodiumvulgare
Ranunculusflaramula
Carexelongata
Lolium perenne

Fioringras
Fluitekruid
Framboos
Fransraaigras
Gagel
Gedoomd hoornblad
Gekniktevossestaart
Gekroesd fonteinkruid
Geledovenetel
Gele lis
Gelemorgenster
Geleplomp
Gelewaterkers
Glanzig fonteinkruid
Gevleugeld hertshooi
Gewonebrune1
Gewonedopheide
Gewone engelwortel
Gewoneereprijs
Gewone hennepnetel
Gewone hoornbloem
Gewone kattestaart
Gewonemelkdistel
Gewone raket
Gewone rolklaver
Gewone smeerwortel
Gewoneveldbies
Gewone vogelmelk
Gewone waterbies
Gewonewederik
Gewone zegge
Gewoonblaasjeskruid
Gewoonbosviooltje
Gewoonbiggekruid
Gewoonduizendblad
Gewoon havikskruid
Gewoon knoopkruid
Gewoon sterrekroos
Gewoon struisgras
Glad walstro
Glanzig fonteinkruid
Grasmuur
Greppelrus
Grondster
Groot kaasjeskruid
Grootspringzaad
Groot streepzaad
Grote boterbloem
Grotebrandnetel
Groteegelskop
Grote lisdodde
Grotepimpernel
Grote ratelaar
Grotevossestaart

Agrostisstolonifera
Anthriscus sylvestris
Rubus idaeus
Arrhenatherumelatius
Myrica gale
Ceratophyllumdemersum
Alopecurusgeniculatus
Potamogetoncrispus
Lamium galeobdolon
Irispseudacorus
Tragopogonpratensis
Nuphar lutea
Rorippaamphibia
Potamogeton lucens
Hypericumtetrapterum
Prunella vulgaris
Erica tetralix
Angelica sylvestris
Veronica chamaedrys
Galeopsis tetrahit
Cerastium holosteoides
Lythrum salicaria
Sonchuscleraceus
Sisymbrium officinale
Lotuscorniculatus
Symphytum officinale
Luzula campestris
Ornithögalumumbellatum
Eleocharispalustris
Lysimachiavulgaris
Carexnigra
Utricularia vulgaris
Violariviniâna
Hypochaerisradicata
Achillea millefolium
Hieracium lachenâlii
Centaureapratensis
Callitriche platycarpa
Agrostis tenuis
Galiummollugo
Potamogeton lucens
Stellariagraminea
Juncusbufonius
Illécebrumverticillâtum
Malva sylvestris
Impatiensnöli-tängere
Crépisbiennis
Ranunculus lingua
Urticadioica
Sparganiumerectum
Typha latifolia
Sanguisorba officinalis
Rhinanthus serotinus
Alopecuruspratensis

Grote watereppe
Grote waterweegbree
Groteweegbree
Gulden boterbloem
Haagwinde
Harig wilgeroosje
Hardbloem
Hazezegge
Heelblaadjes
Heermoes
Heggeduizendknoop
Helmkruid
Hemelsleutel
Hengel
Hennegras
Hennepnetel
Herderstasje
Herfstleeuwetand
Hertshooi
Hertshoornweegbree
Holpijp
Hondsdraf
Hondsroos
Hop
Italiaans raaigras
Janskruis (St)
Kamgras
Jacobskruiskruid
Kale jonker
Kamperfoelie
Kantig hertshooi
Kievitsbloem
Kikkerbeet
Klaproos
Kleefkruid
Kleine egelskop
Kleineklaver
Kleine lisdodde
Kleine valeriaan
Kleine watereppe
Kleinhoefblad
Kleinkroos
Klein kruiskruid
Klein streepzaad
Klimop
Klokjesgentiaan
Knikkend tandzaad
Knolboterbloem
Koekoeksbloem
Koningsvaren
Korenbloem
Krabbescheer
Kranswier
Kropaar
Kruipganzerik
Kruisbladwalstro

Sium latifolium
Alismaplantagoaquatica
Plantagomajor
Ranunculus auricomus
Calystegia sepium
Epilobiumhirsutum
Sclerânthus
Carexovalis
Pulicaria dysenterica
Equisetumarvense
Polygonumdumetórum
Scrophularia
Sedum telephium
Melampyrumpraténse
Calamagrostis canescens
Galeopsis
Capsella bursa-pastoris
Leontodon autumnalis
Hypericum
Plantago corónopus
Equisetum fluviatile
Glechoma hederacea
Rosacanina
Humulus lupulus
Loliummultiflorum
Hypericum perforatum
Cynosurus cristatus
Senecio jacobaea
Cirsiumpalustre
Lonicerapericlymenum
Hypericum maculatum
Frittillariameleagris
Hydrocharismorsusranae
Papaver
Galium aparine
Sparganium emersum
Trifolium dubium
Typha angustifolia
Valerianadioica
Sium erectum
Tussilago farfara
Lemnaminor
Senecio vulgaris
Crépiscapillaris
Héderahélix
Gentianapneumonanthe
Bidenscernuus
Ranunculus bulbosus
Lychnisflos-cuculi
Osmunda regalis
Centauréacyanus
Stratioitesaloides
Charavulgaris
Dactylusglomerata
Potentilla anglica
Galium cruciata

Kruipende boterbloem
Kruipend struisgras
Kruipend zenegroen
Kruldistel
Krulzuring
Kweek
Lagezegge
Laurierwilg

Lelietje-der-dalen
Lidrus
Lidsteng
Liesgras
Liggende vetmuur
Madeliefje
Mannagras
Mannetjes-ereprijs
Mattenbies
Margriet
Melganzevoet
Melkdistel
Middelste waterweegbree
Moerasandoorn
Moerasbasterdwederik
Moerasbeemdgras
Moerasdroogbloem
Moerashertshooi
Moeraskartelblad
Moeraskers
Moeraskruiskruid
Moerasrolklaver
Moerasscherm
Moerasspirea
Moerasviooltje
Moerasvergeet-mij-nietje
Moeraswalstro
Moeraszegge
Moeraszoutgras
Moeraszuring
Muizeoor
Muskuskaasjeskruid
Muskuskruid
Naaldwaterbies
Nagelkruid
Oeverzegge
Paardebloem
Paarsedovenetel
Paashaver
Padderus
Pastinaak
Peen
Penningkruid
Perzikkruid
Pijlkruid
Pijpestrootje
Pijptorkruid

Ranunculus repens
Agrostiscanina
Ajuga réptans
Carduuscrispus
Rumex crispus
Elytrichia repens
Carexdemissa
Salixpentandra
Convallariamajalis
Equisetumpalustre
Hippurusvulgaris
Glyceriamaxima
Saginaprocumbens
Bellisperennis
Glyceria fluitans
Veronicaoffininalis
Scirpus lacustris
Chrisanthemum leucanthemum
Chenopódiumalbum
Sonchus
Alisma lanceolata
Stachyspalustris
Epilobium palustre
Poapalustris
Gnaphalium uliginosum
Hypericum elÓdes
Pedicularispalustris
Rorippa islandica
Seneciopaludosus
Lotus uliginosus
Apium
Filipendulaulmaria
Violapalustris
Myosotis scorpioides
Galiumpalustre
Carex acutiformis
Triglochinpalustris
Rumexpalustris
Hieracium pilosella
MaIvamoschata
Adoxamoschatellina
Eleocharis acicularis
Geum
Carex riparia
Taraxacum
Lamiumpurpureum
Airapraecox
Juncussubnodulósus
Pastinaca sativa
Daucuscarota
Lysimachia nummularia
Polygonum persicaria
Sagittaria sagittifolia
Molinia caerulea
Oenanthe fistulosa

Pilzegge
Pinksterbloem
Pitrus
Pluimzegge
Poelruit
Puntkroos
Rankendehelmbloem
Reigersbek
Reukgras
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Rietzwenkgras
Rodeklaver
Rodewaterereprijs
Roodzwenkgras
Ruige zegge
Ruwbeemdgras
Ruwesmele
Ruwwalstro
Schaduwgras
Schapegras
Schapezuring
Schedefonteinkruid
Schermhavikskruid
Scherpe boterbloem
Scherpe zegge
Schijfkamille
Slanke sleutelbloem
Slankewaterkers
Slipbladige ooievaarsbek
Smalbladige waterweegbree
Smalle waterpest
Smalleweegbree
Smeerwortel
Snavelzegge
Speenkruid
Speerdistel
Stekelbrem
Brede stekelvaren
Stekelzegge
Stijf havikskruid
Stijve waterranonkel
Stijve zegge
Stompbladig fonteinkruid
Straatgras
Streepzaad
Struikheide
Tandjesgras
Tenger fonteinkruid
Timothee
Tormentil
Tweerijige zegge
Tijm-ereprijs

Carexpilulifera
Cardaminepratensis
Juncus effusus
Carexpaniculata
Thalictrum flavum
Lemna trisulca
Corydalis claviculata
Erodium cicutarium
Anthoxanthumodoratum
Rumexobtusifolius
Pharagmites australis
Phalaris arundinacea
Festuca arundinacea
Trifolium pratense
Veronica catenata
Festucarubra
Carexhirta
Poa trivialis
Deschampsia cespitosa
Galium uliginosum
Poa nemoralis
Festucaovina
Rumex acetosella
Potamogetonpectinatus
Hieraciumumbellatum
Ranunculusacris
Carexacuta
Matricaria matricarioides
Primula elatior
Nasturtium microphyllum
Geranium dissectum
Alismagramineum
Elodea nuttallii
Plantago lanceolata
Symphytum officinale
Carexrostrata
Ranunculus ficaria
Cirsiumvulgare
Genista anglica
Dryopterisdilatata
Carex spicata
Hieracium laevigatum
Ranunculuscireinatus
Carexhudsonii
Potamogetonobtusifolius
Poaannua
Crépis
Calluna vulgaris
Sieglingia decumbens
Potamogetonpusillus
Phleurapratense
Potentilla erecta
Carex disticha
Veronica serpyllifolia

Uitstaande melde
Valsekamille
Valsevoszegge
Varkensgras
Veelbloemig vergeet-mij-nietje
Veelbloemige salomonszegel
Veelwortelig kroos
Veenpluis

Veenreukgras
Veenwortel
Veldbeemdgras
Veldbies
Veldereprijs
Veldlathyrus
Veldzuring
Vetkruid
Vlasbekje
Voederwikke
Vogelmuur
Vogelpootje
Vogelwikke
Vrouwenmantel
Vijfvingerkruid
Wateraardbei
Waterdrieblad
Watergentiaan
Watergras
Waterkruiskruid
Waterlelie
Walermunt
Watermuur
Waternavel
Waterpeper
Watertorkruid
Waterviolier
Waterzuring
Wildebertram
Wilde ridderspoor
Wilde thijm
Wilg
Wilgeroosje
Wittedovenetel
Witteklaver
Witte rapunzel
Wolfspoot
IJlezegge
Zachtewitbol
Zandblauwtje
Zandkool
Zandraket
Zachtedravik
Zachte duizendknoop
Zachte ooievaarsbek
Zannichellia
Zeebies

Atriplexpatuia
Anthémisarvensis
Carexotrubae
Polygonum aviculare
Myosotis discolor
Polygonatummultiflorum
Spirodelapolyrhiza
Eriophorum angustifolium
Hierochloëodorata
Polygonum amphibium
Poapratensis
Luzula
Veronica arvensis
Lathyruspratensis
Rumexacetosa
Sedum
Linariavulgaris
Vicia sativa subsp.sativa
Stellariamedia
Ornithopusperpusillus
Vicia cracca
Alchemilla vulgaris
Potentilla reptans
Potentillapalustris
Menyanthes trifoliata
Nymphoidespeltata
Catabrosa aquatica
Senecio aquaticus
Nymphaeaalba
Mentha aquatica
Myosotonaquaticum
Hydrocotylevulgaris
Polygonum hydropiper
Oenantheaquatica
Hottonia palustris
Rumex hydrolapathum
Achillea ptarmica
Delphinium consolida
Thymus serpyllum
Salix
Chamaenerion angustifolium
Lamiumalbum
Trifolium repens
Phyteuma spicatum
Lycopyseuropaeus
Carexremota
Holcusmollis
Jasionemontana
Diplotaxis
Arabidopsis thaliana
Bromusmollis
Polygonummite
Geraniummolle
Zannichellia
Scirpusmaritimus

Zeegroenemuur
Zevenblad
Zilverschoon
Zomprus
Zwanebloem
Zwolseanjer

Stellaria palustris
Aegopodiumpodagraria
Potentilla anserina
Juncus articulatus
Butomusumbellatus
Dianthusdeltoides

