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Voorwoord

Dit verslag is gemaakt in het kader van de IVN-natuurgidsen cursus 2003-2004
De cursus werd georganiseerd door de lVN-afclelingrã uun de gemeente Tynaarlo.

een de natuur
r, w oor de
een als basis

personen, maar helaas moesten wegens
afzeggen.
e Schmidt en Aafke pot - Ellen

ars adoptie-terrein uitgezocht. 
menten het gebied "Het Beeld"

Het gebied sprak ons erg aan omdat het door bomenrijen en houtsingels omsloten is,
waardoor het een beschut terrein is, dat ligt in de weiäsheid en operiheid van de peirer- en
11eloeñnaden.

ook is het er lekker rustig; zo nu en dan komen er wel auto's, fietsers en wandelaars langsmaar je. hoort er geen verke er dat in de verte f,ver een snelweg voorbij raast.
Bovendien
Aafke woo elde waar

Het gebied
terrein te komen. zij ophun beurt wilden dan 

op het

ontwikkelingsfase het grasland zichbevindt in de ontwikkeling naar botanisch waardevol
grasland. QIet antwoord hierop vindt u in Hoofclstuk 4.3)

de slag gegaan maar liepen er wel tegen aan datwe heel veel niet wisten,
hulp gevraagd en gekregen van de dõskundigen op natuurg"bi"a ai.
worden.

Helaas heeft na bijna een jaar ook Dineke om persoonlijke redenen moeten afzeggen.
!1n h-aar hand ziin nog wel enkele zeer lezenswaardige veld-excursie-verslagen opgenomen.
(Hoofclstukken 5.2 en 5.6 2)



Onze dank gaatuit naar iedereen die ons op de een of andere manier geholpen heeft.
Met name: Ineke Boland, Rienus Ferwerda, Paul lnberg, Vera Troost voor hun bezielende-,
hulpvaardige- en enthousiastmerende manier van het verzorgen van de IVN -gidsen cursus

Willem Stouthamer, Anne van der Zljpp, Jan Siem Rus, Chris van Houdt, Jan Gerard, Harrie
Westerhuis, Arend Luinge, Henk Denkers(SBB), Felix van Dooren en dhr. J. Panman van de
gemeente Noordenveld voor de hulp bij natuur-inventarisatie's, bodemonderzoek en
informatie over het Beeld en omgeving.

Onze mentor, Anne van der Ztjpp, voor de begeleiding van het tot stand komen van dit
verslag.

Arjan Oosting en Bart Halmingh van Natuurmonumenten voor hun hulp en bereidvaardigheid
tot het beantwoorden van onze wagen en het verstrekken van kaartmateriaal.
Waar in de tekst gesproken wordt van Natuurmonumenten bedoelen wij
de Vereniging Natuurmonumenten.

Wij hebben met veel plezier aan dit verslag gewerkt en al doende veel geleerd.
Sommige hooftlstukken beginnen we met een belevingsverhaal, andere hoofdstukken bevatten
meer feitelijk materiaal, kaartmateriaal en cijfergegevens.

Op deze manier hebben we geprobeerd een beeld te scheppen
van ons adoptie-terrein. "Het Beeld"
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Hl.l Het Beeld Ligging

Het adoptie-terrein ligt in Noord-Drenthe, in de Peizer-en Eeldermaden.
Het ligt in de linkerhoek van de kruising van de Drentse dijk met de Noorddijk
Zie topografi sche kaart I 998.
Het terrein staat bekent onder de naam 'Het Beeld'

III.2 Het Beeld Beschrijving

Het bijzondere van het terrein is dat het op een zandopduiking in een laagveengebied ligt.
Het terrein ligt daardoor ca. 1 m. hoger dan de omringende omgeving.
Je kunt dan ook zeggen dat het als een'eiland' in het veen ligt.
Op dit 'eiland' liggen twee graslanden die sinds 1988 in beheer zijnbij Natuurmonumenten.
Deze twee graslanden zijn ons adoptieterrein. @1,B2 en 83 op onderstaande kaart)
Aan de voor- en achterkant loopt een houtsingel met aan weerszijden sloten, waarvan slechts
I waterhoudend.
Links en rechts wordt het gebied begrensd door greppels en bomenrijen.
Het terrein heeft enkele (geringe) hoogteverschillen.
De weilanden ernaast zijnbij veehouders in gebruik.

Kaart van de vereniging voor Natuurmonumenten schaal 1 : 10.000
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Hoofdstuk 2

Wat er in het verleden in het gebied heeft plaats gevonden :

ÍI2.I Lang geleden

140.000 jaar geleden: de voorlaatste ijstijd: het Saalien

Het is koud in Drenthe, ijzig koud.
De bossen zijn verdwenen,het landschap is kaal en de gure wind heeft vrij spel.
IJsschotsen duwen tegen elkaar en drukken elkaar vooruit. Ze drukken niet alleen elkaar
vooruit, maar duwen ook zand, kleinere en grotere stenen en klei voor zich uit.
Tenslotte ligt Drenthe onder een dikke laag ijs.
Je zou zo van Drenthe naar de Noordpool kunnen schaatsen !

De dikke laag ijs drukt het zandlstenen/klei-mengsel in elkaar.
Zo ontstaat het keileem ( Formatie van Drenthe) dat het hele Drentse Plateau bedekt.
Op veel plaatsen in Drenthe ligt het nog steeds dicht aan de oppervlakte, terwijl het op andere
plaatsen door verwering en erosie is verdwenen

10.000 jaar geleden: de laatste ijstijd: het Weichselien

Ook nu is het erg koud in Drenthe. Maar Drenthe ligt nu niet bedekt onder een laag ijs.
Toch is het er niet prettig vertoeven, want harde winden voeren zand aanuit de Noordzee!
Zanduit de Noordzee! Hoe kan dat?

Wel, het is natuurlijk niet alleen koud in Drenthe, naar het noorden toe is het nog intens veel
kouder, En omdat het daar zo koud is, is al het water daar bevroren, waardoor de
zeewaterspiegel zover is gezafu., dat de Noordzee droog staat!
( het omgekeerde effect beleven we anno 2004, de temperatuur op aarde stijgt, de poolkappen

smelten en het water in de zee stfgt !)
Terug naar vroeger:
De harde wind blaast het droog gevallen zand weg.
In Drenthe wordt het op het keileem afgezet en later dekzand genoemd.(Formatie van
Twente)

5.000 jaar geleden: het Holoceen

Het is lekker warm in Drenthe. De grondwaterspiegel stijgt.
Het regenwater daI van het hoger gelegen Drents Plateau (hoogste punt 20 m.boven NAP)
afstroomt verzamelt zichin sloten en beken.
In het noorden van Drenthe (hoogt ca. 0.5 m. onder NAP) komt het uiteindelijk uit in 3
ongeveer evenwijdig lopende beken;
Het Drentse Aa, het Eelderdiep en het Peizerdiep.

Deze beken komen allen uit in één 'rivier' die het water afuoert naar de zee (Het Reitdiep).



oor de zee steeds hoger opslibt.
eer weg en blijft in de laagte tussen het
er een nat gebied ontstaat.

e planten goed. Als ze dood gaan zaþ,kenze
anten. Door gebrek aan zuurstofverteren niet
g materiaal over blijft.
vee4 dat laagveen genoemd wordt.

zo ontstaater in Noord-Drenthe een moerasrt-::Tlliä5ä f*u*.rijk laagveengebied.



11Z.Z Àtonni(eD op pad 1.u tsoonaCþristus)

{rofij( (oufend lopen Ítoeenlonnihen door þef eeel.

llef pad is sfecþf , buo çoeteo zaf\l\eo berbaard¿lijh *eg, Daar þel deerl beo oiel .

Het zijo de joogebroeder Jaspi( eD de oudere broedq Gerþart.

Zel\oneD vaD þef fifoosfer AdqarÁ eo ziio op \teg oaar de ft¿rlt vaD {ries,
çaar ze êên \eer per jaar þeeo gaan onl fe bidden.

"ly'erderop rlordf þet padbeter" z zegf broeder Gerþart, "daar fiunnen rde ooh

ee eo qif rusf en eo biddeo bij þel B E glD."

"lfet noel *elþeelbijzooder zijl" : aofçoordtbroederJaspifi, "ont rDidden in dif

ruiDe legelaodfe kunnen bidden bijþetBeeld."

"Daf is zobroeder" : aDf$oorót 9erþarf "oofi jijzull rtast gefuoffen *ordeD door

de scþooobeidersarr."

*Ve 
zslíel er oeerigens eeo poosje bfijven, eo dao hü(en of þel pad verderop

goed get)oeg is onl çerder te gaao of dat $elerugtooetel."

"[( þoop ntaar daf çe terder ficrDDeD" z zegt Jaspih "ik terlaog eroaaÍ oro rurjn

broeders in Vries l'eer te ootnoeÍel,"
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Hz.l (looster Adqard (szoacþristas)

iÁonnihen çao de Cisfencrrbzer orde sticþÍeo een tfooster io Adoard.

De abdijvan Adqard groeif qif fof þelbeÍangrijhsfe (foosfer tao deze orde iob¿l

Floorden.

lo | 59 5 b ezit bef tlo os t er Íaoderijeo net eel opp er tlal\t e ç ao r5.5a I gr azeo ( =

ca.6.79oþa.) eo daarDaasf rrog leelgebiedeoio ZsidlüeD, ADfoo en Roden.

l{ef hfoosterþeefl vooraf in lloord-Groningeo eeobelangrijhe rof gespeeld,

zo$el op polifie(, afs oo( op ilafersfaaf(undig gebied, zoals bij de aaoleg tao
dijfieo eo de boqç rtao zijleo(sluizen).

Aaobet ¿ind van det6u eeu\o sfrijden "spaaDse" ¿¡ "5faaf se" r¡tacÍrtbebbers oo(

in dif deelçaoþetÍaodonl in demacfrt.

8ij gevecþteo on de sfad Groningen r{ordf de bevofhing van de gmmefs¡den

bet sÍacbtoff er çao aaoçallet de eo lerugtre((ende fuoepeo.

l{ef fifoosfar Aduard çordf daarbijin brand gesfo(en door "Sfaafse" troeVer¡.

Op 25 juli øe+ geeft Groni¡ge o zicþ over aao de legers van lÂaurifs en 1{illeru

van Oranje. De iuçoners goeleo zicb scbil¡hen naar de regels eao ¿e nieoçe

nacbtbebbers.

De Roorus-fiafboliefie godsdiensf çordf '¡erboleo eoalleeo de geretorneeróe*

godsdiensf cordf officieel erl\errt (fracfaaf van redacfie)

De (foosT er goederen rgorden onf eigend.

Het verhaal van de monniken zou dus waar kunnen zijn.
Maar met onze (korte) naspeuringen in het Drents archief hebben we hiervoor
geen bewijzen in handen gekregen.

Maar als er al een beeld gestaan heeft aan de Drentse Dijk dan is het zeker al
voor 1594 vernietigd door de "Staatse" legers die ( het bidden bij) Rooms-
katholieke heiligen beelden afgodenj vonden.

* Gereformeerd is eigenlijk elke Kerk en theologie, die uit de Hervonning @efonnatie) van het begin van de 16"

eeuw voortkomt.
In feite wordt het begrip alleen gebruikt voor de Kerk en theologie, voortgekornen uit het werk en de leer van
Calvijn,

J
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Detail van de Franse kaart van t812

Het beeld (ons adoptieterrein) is te vinden direct boven de aansluiting van de Noorderdijk opde Drentsche dijk

Drentsche dijk

t

Noorderddk .l

Zuiderdijk t

I

1

I

i

I

(wat opvalt is dat
dezn dijk niet doorloopt
tot aan de Drentsche dijk)

Helmerdijk

FE\.Ìi 
Landbouwgrond wit

Weidegond

Hooiland pa, pat

Vochtige, natte hooilanden pa H

T

P

(terre)

(pâturage)

(pâhuage)

Donkergroen

Lichtgoen

I

'schaal': de afstand tussen twee rasterrünen is 2 km. (ongeveer l : 33.000)

(pâturage humide) Lichtgroen



IJ2.4 Franse kaarten (1s12)

Een aantal soldaten uit het leger van Napoleon hebben een andere taak toebedeeld gekregen
dan vechten. Ze zeulen met arare metalen meetkettingen door het gebied en volgen de
aanwijzingen van Le Gllou op.
Le Gillou is een Franse militaire geografische ingenieur. Hij is bezig met het in kaart brengen

van Noord-Drenthe.
Hij is een van de 17 ingenieurs die Drenthe in kaart te brengen, en dat alles in opdracht van
Napoleon, die goede betrouwbare kaarten van zijnveroverde gebieden wil hebben, om zijn
gebied goed te kunnen besturen en veroverd te houden.
Van Drenthe is er alleen maar de kaart van Pijnacker uit 1634, die voor de doelen van
Napoleon niet geschikf is.
(bron: De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust. 1811-1813
H.J. Versfelt en M. Schroor)

Op de Franse kaarten herkennen we in de omgeving van het Beeld, de Drentsche Dijk,
de Noorder- enZuiderdijk en het Eelderdiep.
Het land tussen het Beeld en de Helmerdijk is volgens de kaart ìn gebruik als weiland.
Het wordt dus gebruikt om vee te laten grazen.

Dit zou kunnen kloppen want in boven vermeld boek staat ook dat de stad Groningen het
centrum was van de ossenhandel.
Het slachtvee werd op de laaggelegen weiden rond de stad gemest en in oktober/november
verhandeld en voor een belangrijk deel uitgevoerd naar Holland.
Op de in 1633 geopende Nieuwe Ossenmarkt in de stad Groningen werden omstreeks 1650 in
5 a 6 weken tijd al gauw ci¡ca 10.000 ossen en veulens verhandeld !

l

l
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H 2.5 Metingen voor het kadaster (1s32)

Nu is het de beurt aan Landmeter Eerste klasse F.D. Backer Dirks
om het gebied te verkennen.
Hij brengt voor de gemeente Peise de eigendommen en het gebruik in beeld
in verband met de belasting aanslagen!
(nekaart hiernaast)

Ons adoptie terrein ligt op de kavel nrs 363 en 360, en is dan in gebruik als hooiland.
Op dezekaart zienwe ook de naam Beeldstukken verschijnen !

(Op latere topografische ka¿rten is deze naam opeens veranderd in Beelestukken)

l
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H 2.6 Bewoners (rs46-19s6)

Mewouw Stientje Huizinga - Meetstra uit Peize leent f 1300,- ,
ze koopt hiervan 3 ha. grond in de Peizermaden.
Zelaat er een boerderij opbouwen, waal ze samen met haar twee zonen van12 en 16 jaar

oud gaat wonen. Ze is weduwe en 'al' 47 jaar maar toch durft ze het aan om hie¡
op deze plek, ver van de bewoonde wereld, een groot deel van het jaar amper bereikbaar door
de slechte toestand van de (zand)wegen een nieuw besta¿n op te bouwen.
(Op de topografisclre kaaf van I9I3 , zie H 2.7 , is deze boerderij als een rood stipje terug te vinden)

Haar oudste zoon ziet het boerenleven niet zitten en gaat bij de marecúaussee werken.
Haar jongste zoon Jan bevalt het kennelijk wel in de Peizermaden.
In de stad Groningen onünoet hij zijn vrouw Ch¡istina en ook zij waagt het erop.

Het lijkt maar een kleine overgang. De vertrouwde Martinitoren lijkt dichtbij en is te nen aan

de horizon. Toch zal de overgang naar het uiterst primitieve bestaan in de Peizermaden groot
zijn geweest voor haa¡.

Jan en Ch¡istina krijgen 3 zonen: Geert, Frederik en Stoffer.

Frederik trourvt in 1903 met Pieterke Poel, zij laten op het Beeld
een tweede boerderij zetten. (ziekazrt hiernaast)
Hun huwelij k blijft 

. 
kinderloos.

Met Frederik gaat het helaas niet zo goed, hij lijdt aan achtervolgingswaanzin en moet daarom

opgenomen worden in Dennenoord in Zuidlaren, waar hij tot zijn dood toe (ruim 30 jaar)

wordt verpleegd.
Na het overlijden van Pieterke vervalt deze boerderij met 4 ha. land aan de gemeente Peize.
De boerderij wordt dan nog een aantal jaren bewoond door de fam. Oldenburger, waarna in
1956 het doek definitief valt en de boerderij gesloopt wordt.

De beide ongetrouwde broers Geert en Stoffer zijn in het ouderlijk huis blijven wonen.
De beide broers leven teruggetrokken en uiterst primitief.
Ooggetuigen weten te melden dat 'het er niet zo netjes was, de kippen, de geit, en alles wat ze

verder nogaan huisdieren hadden had overal vrij toegang.'
Als in 1949 Geert overlijdt, verhuist Stoffer naar de Vrieserweg.
Na zijn vertrek wordt de boerderij (of wat er van over is) afgebroken.

Tijdens de ruilverkaveling van 1963 is het laatste schuurtje, wat ondertussen tot een bouwval
was verworder¡ opgeruimd.

Niets herinnert nu meer aan de strijd om het bestaa4 van enkele generaties H;uiarrga
gedurende honderdjaar, aan het hoopvolle begin, en aan het trieste einde.

Oftoch nog iets?
Ooit stonden er enkele bomen om de boerderij, waaronder twee linden, zoals we die bij veel

boerderijen voor het woonhuis aantreffen. Enkele jaren geleden is er één linde omgewaaid.
De andere starit er nog , als een eenzame herinnering aan de tijd
dat hier mensen geleeftl hebben.

Vrij naar: Speuren naaf sporen uit de Eelder geschiedenis @orpsklanken



Topografische kaart 191 3

Uit: Historische Atlas Drenthe (samensteller G. R' Wieberdink)

Op het midden van de kaart, op de hoek van de Noorder dijk met de Drentsche dijk zien we

dó boerderij van de familie Huizinga. De witte stukken erachter duiden erop dat ons

adoptieterrein toen in gebruik was als bouwland.

Schaal l:25.000
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H 2.7 Veldnamen (topografische kaart 1913)

op de topografische kaart van 1913 zien we een aantal veldnamen,
die ook elders in Drenthe voorkomen.
Deze namenzijn eigenlijk een soort code.
Ze zeggen iets over de bodemgesteldheid en/of over het (vroegere) gebruik van het land.
Anno 2004 krijgen veel nieuwbouwstraten namen die hiervan afgelãid zijn

Op de kawt zienwe o.a. de namen:
1. Made

Made: deze naam komt vooral voor bij de benedenloop van beken, in de vlakke open
dalen. Het duidt op de groenlanden bij een beek(hier dus van het Eelderdièp), waar
vanouds hooi werd gewonnen. Het land was daar vrij slap en drassig en stond
vroeger geregeld onder water.

2.De Marsch, De Marsen
Mars: deze naam komt veel voor in de lagere delen van Drenthe.

Dit is een oude 'taalcode'voor slibrijke,lage zandsronden in een beekdal.
(De vlakke lagere landen langs een Drentse beek moet je, je voorstellen als een soort
uiterwaarden.)

3. Schelfhorst, Achterste Horst
Horst. een hoger gelegen zandopduiking (aanvankelijk ook bebost) in een laag of vlak

gebied.

4. Weeringsbroeken, Broekstukken
Broeken. een stuk moerassig of drassig Iandwaar bosschages en struikgewas groeiden

(wat vroeger in de beekdalen heel gewoon \¡/as - soms zag je het vee amper).

5. Broekstukken, Snegelstukken
Stukken: opgedeelde madelanden in eigendom van de marken, men probeerde de stukken

land zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de boeren die tot de marke behoren.

6. Beelestukken
Deze naam is om twee redenen een rare eend in de bijt, want alhoewel hier sprake is van
een zandopduiking, heet het hier geen 'horst', misschien is het hoogteverschìl (0.6 m. t.o.v
het omringende land) hiervoor te klein?
Verder kan de naam 'Beele' op oudere kaarten 'beeld' niet verklaard worden uit de
bodemgesteldheid of het gebruik van de bodem.
Daarom wordt wel gedacht dat hier vroeger een rooms-katholiek heiligenbeeld heeft
gestaan

(r,2,3en4 wij naar: van de horst over de hullen naar de stroeten, van Jan Tuttel
www.tuttel.com)
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II2.8 Ruilverkaveling Eelder- en Peizermaden, 24 december 1963

Zoals uit de naamgeving al valt op te maken zijn de gronden in de Eelder- en Peizermaden
vooral nat.
Daarnaast zrjn ze slecht bereikbaar omdat de (zand)-wegen ook nat zljn.
Voor de agrariers die hier land hebben, is het met hun relatief zwa¡e landbouwmachines, dan

ook lastig werken.

Daarom doet in 1963 ook in de Eelder-en Peizermaden de ruilverkaveling zrjn entree.

In het rapport: ruilverkaveling Peizermade van het Ministerie van Landbouw en Visserij
lezen we op blz. 10:

"Naast de plannen tot verbetering van de hooftlstromen is een plan ontworpen voor
verbetering van de detailontwatering. Dezelaat in grote delen van het (ruilverkavelings)blok
veel te wensen over. Gedurende regenrijke perioden wordt op vele percelen een zodanige
wateroverlast ondervonden, dat exploitatie praktisch onmogelijk wordt. Gedu¡ende perioden
met veel neerslag in de jaren 1956,1960 en 1961 hebben grote oppervlakten onder water
gestaan. In het kader van de werken van de ruilverkaveling zal dan ook in het bijzonder
aandacht aan het aspect van de waterbeheersing worden besteed."

.. .: .:

Foto : Reinder Horst

Op blz. 9 lezen we.
"In het grootste deel van het blok vindt de detailontsluiting plaats door onverharde wegen van
slechte kwaliteit, die vooral gedurende regenrijke perioden nagenoeg onbereikbaar zrjn.
Tengevolge hiervan wordt de exploitatie van de aanliggende gronden ernstig belemmerd, zo
al niet geheel onmogelijk.
Verbetering van de ontsluiting door middel van verharde wegen zal één van de belangrijkste
doelstellingen vormen van het onderhavige ruilverkavelingsplan. "
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Voor de zandwegen bij het Beeld betekende dit de Noorddijk een verharde weg werd,

de Drentse dijk werd een stukje verlegd en verhard (zie kaartje bijE2.6 Bewoners)

Een ander doel van de ruilverkaveling is om een einde te maken aan de versnippering van het

land, en te komen tot grotere stukken, zodat het effectiever te bewerken is.

Om dit te bereiken werden kleine slootjes gedempt.

Hakhout/struiken en bomenrijen werden "opgeruimd".
Hoogteverschillen werden geëgaliseerd.

Nieuwe en diepere sloten werden gegraven (volgens normaalprofiel 1,2 of 3)

@eze normaalprofielen heten zo omdal ze overal waar ruilverkavelingen werden gehouden

gebruikt werden. Het zijn dus zg. standaardprofieleq zie hieronder.)

NORMAALPROFIELEN

1

,
m.v

kovelwerk
peíze- noord

project 3.6490
bestelnumme, 73,131

Het effect van het opruimen en dempen is vooral goed te zien aan het stuk land achter ons

adoptieterrein. Voor de ruilverkaveling bestond het uit kleine stukjes land die verschillend

v/aren van grootte, richting en hoogte.
Nu is het één stuk land. (nekaart hiernaast)

Op ons adoptieterrein @2) is o.a. een bomenrij "opgeruimd" en een sloot gedempt.

Er zijntwee nieuwe sloten gegraven opB2 en 83 met "normaalproñe|2".



De ruilverkavelingswet van 7954 schreef voor dat in aanvulling op de technische ingrepen

ook een landschapsplan moest worden opgesteld.
Het landschapsplan werd ontworpen door Staatsbosbeheer (landschapsarchitect Harry de

Vroome), waarbij het plan van wegen en waterlopen als basis diende.
In bovengenoemd rapport lezen we over het landschapsplan op blz2l'.
"In het landschapsplan is er naar gestreefcl de elementen welke het landschapsbeeld bepalen
zoveel mogelijk te sparen of wel door nieuwe voorzieningen het onderscheid tussen de

verschillende landschapstypen te versterken. "

In de praktijk leidde dit er toe dat een aanÍ.al waardevolle landschappen in het

ruilverkavelingsblok als een "reservaat" behouden bleven zoals b.v Het Lieverense diepje.

Ook een aantal stukken bos en woeste grond werden als "reseryaat" aangewezen.

Verder werden op strategische plekken bomen geplant.Zoals bij ons adoptie-terrein.
In het rapport opblz22Iezenwe'.
"Bijzondere aandacht is besteed aan de omplanting van de opduiking btj 52, gelegen in het

stroomdal van het Eelderdiep." (zie tekening)
Er werd een groensingel aangelegd, met aan weerszijden een sloot.

Deze groensingel begrenst de voor- en achterkant van ons adoptieterrein.
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Hoofdstuk 3

De grond onder onze voeten; - de bodem

H 3.0 Enkele gedachten

Wij besefFen het (vaak) niet, maar wij mensen zijn aûrankelijk van de bodeml

Het is de plaats w¿ør ons voedsel groeit, direct in de vorm van planten'

en indi¡ect in de vorm van dieren die van dezeplanten leven.

Het is tevens de plaats waar planten groeien die ons van zuurstof voor zien.

Waar geen bodem meer is kan niets meer groeien' en waar geen gezonde bodem

meer is kan geen gezonde voeding ontstaan.

Het zou daarom goed zijn als wij respectvol met de aarde en haar bodem om zouden gaan,

dankbaar dat de aarde ons besta¿n mogelijk maakt !



H 3.1 Uitleg bodemkundige begrippen

Bodemkaarten beschrijven de ondiepe opbouw van de bodem tot maximaal een diepte van
1.20 m onder het maaiveld.
In deze bovenste ondiepe laagvan de aarde vinden allerlei processen plaats die de

oorspronkelijke bodem vorrnen.
Bodemvorming treedt op in het zogenaamde 'moedermatenaal', ofwel het uitgangsmateriaal
dat door geologische processen is afgezet (zee-, rivier- en windafzettingen, afzettingen door
hellingsprocessen of materiaal dat ter plaatse is ontstaan/gegroeid (veen).
Het moedermateriaal kan afhankelijk van de geogenese van minerale aard zljn
(klei,leem,zand) en van plantaardige oorsprong (veen).
Ook tussenvonnen komen veel voor b.v venige klei
Bij de bodemvorming gebeurt er in grote lijnen het volgende:
Op het bodemoppenlak komt afvalmateriaal van planten en dieren terecht (bladeren,
takken omgevallen bomen, uitwerpselen, dode dieren.)
Dit organisch materiaal wordt gegeten door bodemdieren,schimmels en bacteriën en
wordt verteerd ten dele tot mineralen (niet-organische chemische stoffen) ten dele tot
nieuwe organische stoffen.
Deze laatste worden samengevat onder de naam humus.

Elke grond heeft een opeenvolging van min of meer horizontale lagen die verschillen in
samenstelling en eigenschappen. Deze lagen zljnte zien in een bodemprofiel ofipel in een

dwarsdoorsnede van de bodem, in het veld waarneembaar bij ontgravingen, pas gegraven
sloten e.d.

In de bodemkunde worden dezelagenhorizonten genoemd.
De bodenrl aag waann humusvorming optreedt,
wordt door bodemkundigen aangeduid als A-horizont.
Bij een neergaande beweging van het bodemvocht kan een deel van de mineralen en humus
door het water worden uitgespoeld naar een diepere Iaagvan het moedermateriaal.
Men noemt dit proces podzolering. De laag met de meeste uitspoeling wordt aangeduid als

A2-, delaagwaann de uitgespoelde stoffen worden opgehoopt als B-horizont.
De onderliggende weinig veranderde laag moedermateriaal wordt aangeduid als C-horizont.
Wanneer het grondwaterpeil dicht onder het bodemoppervlak ligt is de uitspoeling vaak
minder duidelijk.
Bij gebrek aan bodemlucht wordt de weinige beschikbare zuurstof snel opgebruikt en ontstaat
er in de ondergrond een zuurstofloze, gereduceerde laagwaann afwisselend wel en geen
zuurstof beschikbaar is. Wanneer er ijzerverbindingen in de grond aanwezig zijnkan door het
proces van ¡eductie en oxidatie een patroon van roestvlekken ontstaan, wat wordt aangeduid
als gley-verschijnsel. Door reductie ontstaan er blauw-grijze vlekken, bij oxidatie ontstaan er
oranje,rode of bruine vlekken.

In de bodemkunde wordt een aantal hoofclklassen van bodems onderscheiden.
Voor ons adoptie-terrein zijn hiervan van belang:
De veengronden, de moerige gronden en de podsolgronden.

Veengronden zijn gronden die tussen de 0 en 80 cm. diepte uit meer dan 40 cm. diepte uit
'moerig' materiaal bestaan. Moerig materiaal is grond met meer dan 15 %o organische stof
(zeg planten- en dierenresten)



Veengrondenzijngronden die tussen de 0 en 80 cm. diepte uit meer dan 40 cm. diepte uit
'moerig' materiaal bestaan. Moerig materiaal is grond met meer dan 15 % organische stof
(zeg planten- en dierenresten)

Moerige gronden vorTnen de overgang van de veengronden naar de minerale gronden. De laag

van moerig materiaal is bij deze gronden dunner dan 40 cm. en dikker dan 15 cm.

Podsolgronden zijn gronden met een duidelijke inspoelingslaag van organische stof (al of niet
in combinatie met ijzer). Aftrankelijk van het type organische stof wordt onderscheid gemaakt

tussen humuspodsolen (met amorfe humus) en moderpodsolen (met humus met een bepaalde

struktuur ontstaan door kleine bodemdieren).
Gronden met inspoelingslagen die evenwel voldoen aan de definities van veengronden of
moerige gronden behoren hier niet toe!
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V : Veengrond
W : Moerige grond
H: Humuspodzolgrond
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Bl,B2 en B3 ons adoptie-terrein

Voor de verklaring van de overige begrippen, zie tekst lH3.2.I

Bodemgegevens overgenomen van de bodemkaartvan Stiboka 1973

Basiska¿rt van de vereniging voor Natuurmonumenten



H 3.2 De samenstelling van de bodem op en rond het Beeld

De samenstelling en de opbouw van de bodem kan ons veel vertellen over de geschiedenis

ervan.
Aan de hand van bodemkaarten en bodemboringen gaan we op onderzoek uit'

H3.2,1 De samenstetting volgens de bodemkaart

Zoalshiervoor al is gemeld lig ons adoptie-terrein op een zandopduiking in een

laagveengebied .

Heitigt * t -. bovenN.A.P. en ook ca I m. hoger dan de omringende omgeving

Doorãe hogere ligging kan het regenwater door de bodem weg zakken.

Water heeft de eigenschap "alles" op te lossen (daarom moet je als je problemen hebt veel

water drinken, maar dit ter zijde)

Het water neemt op zljnweg naar beneden humusdeeltjes mee en zet die even later weer af

op de onderliggende zandkorreltjes.

Eìk korreltje wor¿t voorzien van een humuslaagje, zoals het korstje bij een borrelnootje'

Zo ontstaat er een humusinspoelingslaag.

In dit geval is het humus zonder vorm (amorf)

Doord-at de grondwaterspiegel (bij overstromingen van Eelderdiep) herhaardelijk steeg is het

regelmatig tot aan of boven de inspoelingslaag gekomen.

Een dergelijke grond noemt men een veldpodzolgrond.

In dit gevaiis het een podzolgrond die gevormd is in fijnzandwaarin iets leem voorkomt.

Op de kaart aangeduid met Hn 2l-

Langs de randen van de zandopduiking vinden we de eerste aanwijzingen voor vroegere

veengroei.
Langs de randen van de zandopduiking is deze veenlaag nog dun'

A-ls het dunner is dan 40 cm. maar wel dikker dan i 5 cm. spreekt men over moerige gronden

(Moerig is grond met meer dan 15 Yo organrsche stof')

òot uiide ie grondkan humus wegspoelen naar beneden en weer vastgezet worden op de

zanddeeltjes in de ondergrond.
Moerige gronden met zo'n duidelijke inspoelingslaag (podzol-B-horizont) noemen we een

moerige podzolgrond ,op de kaart aangeduid met vWp.

Als we de zandopduiking naar beneden aflopen richting het Eelderdiep(via de zandweg die

het Beeld heet)komen we na de moerige gronden bij de echte veengronden.

Hier is delaagmet moerig matenaalmeer dan 40 cm. dik.

Het veen is echter wel veraard.

Dat wil zeggen dat het veen in de bovengrond is omgezet tot humus.

Veraarding van veen vindt plaats na ontwatering.

Veraarding gaat gepaard met materieverlies doordat de organische stof gedeeltelijk

gemineraliseer¿ wo.¿t tot o.a. CO2 enH}O , hierdoor treedt verlaging van het maaiveld

op (inkiinking).
Dit is een onomkeerbaar proces, het is dus niet terug te draaien.



Veengronden met een goed veraarde bovengrond worden gerekend tot de eerdveengronden.
AIs deze laag tussen de 15 en 50 cm. dik is én kleiarm, heet ze madeveengrond (aVc)
Daarvan is hier dus sprake.

Nog dichter naar het Eelderdiep toe vinden we wel klei in de bovengrond. Het klei is hier
afgezet door overstromingen van het Eelderdiep.

We vinden er koopveengronden (hVc) ,waarbij de klei is gemengd met het veraarde veen tot
een kleüge moerige eerdlaag van 15 - 30 cm. diþ en weideveengronden (pvc) waarbij er een
kleidek ligt op het veraarde veen.

Naast de veraarde veengronden die tussen de zandopduiking en het Eelderdiep liggen vinden
we ten noorden en ten \¡/esten van de zandopduiking ook nog minder veraarde veengrondeq
de vlierveengronden.
Op de kaart staan ze aangeduid met de letters Yz dwz dat er zand onder het veen zit binnen
7.20 m.

Vlierveengronden zijnbijzonder omdat weinig veraarde gronden niet zoveel meer
voorkomen, doordat de meeste gronden kunstmatig ontwaterd worden.



H3.2.2 De samenstelling volgens boringen

Je kunt ook zelfboringen verrichter¡alsje sterk genoeg bent.
Als je de boringen keurig op een rijtje legt, kun je aan de hand hiervan de bodem opbouw en

samenstelling bestuderen, wat overigens nog niet zo eenvoudig is.

Het is wel spannend, je weet immers van te voren niet wat je aan ztút treffen.

Wij hebben een vijftal boringen verricht. (zie kaart)

Op grasland 81 vinden we op het hoger gelegen deel
(boring 1) een duidelijke gnjze uitspoelingslaag en een

donkerbruine (naar onderen toe steeds lichter wordende)
humus-inspoelingslaag : een humuspodzolgrond.

Het lager gelegen deel van Bl (boring 2) vertoont een heel

ander beeld.
Hier vinden we 40 cm. moerig materiaal.

Dit materiaal is echt rwart en plakkerig.
Het doet mij denken aande Norit-pillen die ook van veen

gemaakt worden.
Onder dezelaagkomt direct het gele moedermateriaal.

Dus geen in- en uitspoelingslagen.
Hier is sprake van een moerige grond.
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E7,82 en 83 ons adoptie-terrein

AØ,O,@O plaats boringen

Basiskaart van de vereniging voor Natuurmonumenten



o
Op grasland 83, ook weer het hoger gelegen deel,
(boring 3)

vinden we weer duidelijke in- en uitspoelingslagen.

Op het lager gelegen deel (boring 4) vinden we weer een

moerige bovengrond, maar hieronder komen we een

(zrjhet zeer dunne) loodgrijze uitspoelingslaag en een

inspoelingslaag tegen.
De inspoelingslaag heeft een 'raar' geel-grijs-zwart
gemeleerde kleur. De kleur is moeilijk te beschrijven, je
zou hem zelf moeten zien.

Deze grond is een moerige podzolgrond.
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Boring 5 is verricht in een laagfe.In de winter stond hier steeds water. Nu was het

drooggevallen. Een interessante plaats voor een boring. Na 30 cm. vonden we duidelijke
blauwlgryze en rood/bruine vlekken. Een mooi gezicht. En een duidelijke aanwijzing dat
het hier afwisselend droog staat en onder water staat.(NB ook bij boring I vonden we deze

verkleuringen maar daar was het minder duidelijk aanwezig)

Conclusie

De conclusie die uit de boringen getrokken kan worden is dat de bodemka¿rt op grote
scha¿l wel klopt, maar dat in het veld , (op kleinere schaal ) wel nuances zijn aan te
brengen.
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H 3.3 KWBL

KOMMER EN KWEL
HET IS EEN KWELLING

Het is duidelijk; KWEL heeft niet altijd op sympathie kunnen ¡ekenen.
En dit is ook logisch, want het koude opborrelende grondwater zorgf. ervoor dat het land
langer nat en koud blijft, waardoor de plantengroeilangzamer op gang komt en het land dus
minder oplevert.
Kwelwater bevat geen voedingsstoffen voor planten (geen stikstof en geen fosfaat,wel andere
mineralen) en het bevat geen zuurstof.
Al met al zijn plaatsen waar kwel optreedt, plaatsen waar je voor de productie van gewassen
niets aan hebt, plaatsen kortom die je liever niet in je landbouw-land hebt.

Door de ligging van de Peizer-en Eeldermaden in de benedenloop van een stroomgebied, op
de rand van het Drents Plateau en tussen enkele zandruggen, treedt er wel veel kwel op.
Zowel van lokale(van de nabijgelegen zandruggen en de verspreid liggende andere
zandopduikingen) als van regionale oorsprong. (van het Drents Plateau)
De oorsprong van het kwelwater wordt herleid uit de samenstelling ervan.
De gedachte hierbij is dat als er veel stoffen ( ljzer en kalk) in het kwelwater zitten,het
water een langere weg door de aarde heeft moeten afleggen (zichverticaal door meerdere
aardlagen heeft verplaatst en horizontal over een grotere aßtand) dan wanneer er minder
stoffen inzitten.

De verrijking van het grondwater ontstaat doordat in de ondergrond kalk oplost in het zure
regenwater.
Behalve met calcium en bicarbonaat vindt ook venijking plaats met rjzer.
Yzer wordt onder anäerobe (zuurstofloze ) omstandigheden mobiel gemaakt. In de beekdalen
kwelt dit ijzerrijke grondwater omhoog en slaat onder zuurstofrijke omstandigheden neer.
Het meegevoerde ljzer levert in kwelgebieden tevens een roodkleuring van het water op.
Dikwijls ligt er een filmpje vanijzerbacteriën op het water.
Dit kun je in veel sloten in de Eelder-en Peizermaden waarnemen.
Wie niet beter weet zou kunnen denken dat de sloten verontreinigd zrjn met olie.
Dit is gelukkig (meestal?) niet het geval
Om te testen of er inderdaad geen sprake is van verontreiniging kun je met een stokje door het
verdachte laagje roeren , als het breekt en niet meer samen vloeit ligt er een filmpje van
ijzerbacterieön op het water, als het gat weer dicht gaat is er helaas toch sprake van
verontreiniging door olie.



Diepe kwel in Peizer-en Eeldermade
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Omdat de afzetting vanijzer in de vorm van roest in de sloten in"onze" maden in allerlei
gradaties veelvuldig voorkomt,
gaan we hier nader in op de verschillende onderverdelingen die hierbij gemaakt kunnen
worden.
Geen roest: helder water, geen vlies, geen roodkleuring
Lichte/matige roest: vlies/ijzerfilm op het water ten gevolge vanijzerbacteriën,

op de bodem is geen ijzer afgezet;
Sterke roest: duidelijke roestverschijnselen,uitvlokking,roest afgezet op

planten ofbodem;
Zeer sterke roestvorming: ophoping van roest.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er bij lichte/matige roest sprake is van een lagere kwel-
intensiteit (dus minder water in een bepaalde tijd) dan bij de categoriën sterkein zeer sterke
roest.
Daarnaast is er een zeer interessante (voor de planten) samenhang met het voorkomen van
kalk in het kwelwater.
Wanneer er geen roestverschijnselen worden waargenomen wordt vooral zeer zachtwater
gevonden,dus weinig tot geen kalk in het water.
De categorie van matige roestverschijnselen gaat samen met zachte tot matig harde
watertypen,dus iets meer kalk in het water.
De categoriën sterke enzeer sterke roestverschijnselen gaan vooral gepaardmet matig harde
en harde watertypen veel kalk in het water.

Het voorkomen van kalk is interessant omdat kalkrijke kwel van groot belang is voor
verschillen de zeldzame plantensoorten en vegetatietypen.
Wa¿r kalkrijke kwel vrijwel afwezigis gedijen soorten die een relatief zuur voedselarm
milieu nodig hebben(waternavel etc.)
De relatie kwel - planten word besch¡even in hoofclsfuk 4, Flora)
De hiernaast afgebeelde kaart toont het voorkomen van kalkrijke kwel in de Eelder- en
Peizermaden.



H 3.4 Verzuring

In streken met een gematigd maritiem klimaat zoals in Nederland is enige mate van
bodemverzuring een natuurlijk verschijnsel.
Het proces van bodemverzuring wordt echter versneld en versterkt door bodemgebruik
(bijv. bemesting) en neerslag van verzurende stoffen.
(vo oral zwaveldioxide ( S 02) stikstofoxiden(NOx) en ammo niak(NH3 )
De belangrijkste bronnenzijn resp. de industrie (incl. raffinage en electriciteitscentrales)
verkeer en landbouw.
Slechts de helft van de verzurende stoffen die op de nederlandse bodem neerslaan komt uit
Nederland.Maar Nederland zelf exporteert nog meer zuur dan het importeertl

Als de bodem verzuurt zullen flora en fauna daarvan de gevolgen ondervinden.
Door verzuring ontstaan o.a. de volgende schadelijke effecten:
1. In de bodem komen bufferionen vrij die schadelijk zijn voor organismen. Van de

bufferionen kan met name 413+ in concentraties voorkomen die toxisch zijn voor planten

2. Voedingsstoffen voor planten spoelen uit.
De vegetatie kan hierdoor een tekort aan voedingstoffen krijgen

3. Het bodemvocht daalt in pH.
Dit is direct schadelijk voor de vegetatie en voor de bodemorganismen.

4. Door de lage pH van het bodemvocht lossen nvare metalen op,
deze veroorzaken direct schade aan de vegetatie.

5. Door de lage pH slaan slecht oplosbare ijzer- en aluminiumfosfaten neer.

Hierdoor kan de vegetatie fosfaatgebrek krijgen.

Een belangrijke rol bij de effecten van verzuring op de vegetatie wort gespeeld door
mycorrhiza's. Brj vrijwel alle planten is er een wederzijdse afhankelijkheid tussen
mycorrhiza's (schimmels die in de nabijheid van plantenwortels leven) en de plantenwortel.
De plant en de schimmel leven in symbiose (beide hebben voordeel bij de samenleving).
Mycorrhiza's zijn niet erg gevoelig voor een lage pH maar wel voor aluminium en stikstof.
Door de achteruitgang van de mycorrhiza's vermindert de vitaliteit van de plant.

De bodem als chemische tijdbom.

Zolang een bodem landbouwkundig gebruikt wordt zal gepoogd worden de pH op een voor de
plantaardige produktie zo gunstig mogelijk niveau te houden (door bekalking)
De in de loop der jaren verzamelde zwaÍe metalen blijven in de bovenlaag (A-horizont)
gebonden.
Als de bekalking stopt (natuurgebied) zal na verloop van tijd de pH dalen en n;Jlen de rware
metalen in oplossing gaan en in het grondwater terecht kunnen komen.

Gevolgen voor het Beeld?

Ons adoptie-terrein is uit landbouwkundige produktie genomen en is nu in beheer bij
Natuurmonumenten.
Zll voeren er een beleid om dmv verschraling te komen tot een botanisch waardevol grasland
In hoeveree verzuring op het Beeld een rol speelt is ons niet bekent.

(Voorde hoofclstukken 3.3 en3.4 is gebruik gemaakt van: MKH50 Bodem en vegetatie,een
ecohydrologische analyse, van het Van Hall instituut in Leeuwarden)
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Zondag 29 iuni 2003
Om 4.00 uur stonden we al bij het Beeld op de heenw
zanddijk hoorden we een merhuaardig krrr geluid da
konden brengen. Anne wist ons te verlellen was gewe

ik hun za.ng nquwelijks kon onthouden. Op
r het toetje was toch wel weer het

rop aan de Noorddijk, dat is toch wel zo,n

Na afloop zijn we naar de lcrabbescheersloot bij de Langmadijk geweest. Onderweg een
Ioslopende koe met hulp van ene Sander in het weitand"gedreven terwijt de boer een tukje lag

'ichtgegroeid slootje tussen de weilanden *o*
olgens weer terug gefi,etst om nog

an de Weringse dijk met

Maandag 28_iuli 2003
Danlrzij Henk Denkers van SBB mochten wij in het SBB vetdje aan de zuidkant van de
Noorddiik betreden en rond biiken. Een sciitterend gebiedje met verlandings slootjes. Ik vond
het haast eng om door het veld te lopen zoveel 

""ggã, 
stoiden daar. Aang|zien ze al

uitgebloeid waren hebben we geen moeite gedaai dte te determineren. Tárwijl Anne dia,s
maakte van een moerassprinkhaan zaten Dinek' en ik allerlei waterplanten te bekijken en tedetermineren' Genoten van, de zon, het prachtige gebiedje en het pu)zelen met de flora terwijl
we de mooiste planten uit het water vislen.
Na afloop nog even bij de kwelsloot achter het Beeld geweest. Op de terugweg over het gras-
klaverveld vonden we afgekloven poten van ee t haas, het werk van een vos?
Bloeiende guldenroede met een skala van insecten, vlind,ers, (zweeflvliegen, bijen, hommels
en een schorpioenvlieg.



Hoofdstuk 4. Flora

H 4.1Laagveengebied
De Peizer- en Eeldermaden is een 1500 hectare groot, uitgestrekt weidegebied ten zuidwesten

van de stad Groningen. Oorspronkel¡k vormden de Peizer- en Eeldermaden het stroomgebied

van het Peizerdiep en het Eelderdiep.Deze beken voerden het water af van de hoger gelegen

Drentse zandgronden en hoogvenen. Aan de noordkant stagneerde het water tegen de hoger

gelegen Groninger klei. Zo ontstond een uitgestrekt veenmoeras, een birurendelta beneden

NAP, op de grens van Drentse zand en de Groninger klei. Aan het eind van de Middeleeuwen

hebben enkele zee doorbraken plaatsgevonden waardoor vooral in de beekdalen klei is
afgezet.
Met de oprichting van het Waterschap Peizer- en Eeldermaden in 1928 slaagde men door

inpoldering erin de maden droog te houden. Het Omgelegde Eelderdiep werd gegraven en het

oude Eelderdiep afgedamd.

H 4.1.1 Laagveen
De veenbodem bestaat uit een dik pakket van organisch materiaal dat als gevolg van

stagneren van het water en daardoor veroorzaakte zuurstofgebrek in de bodem niet volledig
wordt afgebroken. Het veenpakket kan vergeleken worden met een spons die water vasthoud

en slechts langzaam afstaat. Ten behoeve van de landbouw heeft men in het verleden steeds

geprobeerd het water zo snel niogelijk af te voeren en de grondwaterstand te verlagen.

Hierdoor verliest het veenpakket, de spons, zijn sponswerking en droogt uit.

De bovenste laag van het veen tussen het grondwater en het maaiveld dat aan de lucht wordt

blootgesteld oxideert, het wordt alsnog afgebroken ofwel het "veraard". Vlierveengronden,

die hier en daar nog in dePeizer- en Eeldermaden voorkomen, zijn niet veraarde

veengronden. Door het oxideren daalt de bodem tussen 0, 1 cm en I ,4 cm pff j aar en er komen

mineralen vrij zoals nitraten en fosfaten die een vermestende werking hebben op de bodem en

het water en de voedselrijkdom verhogen.

Wat maakt het landschap van de Peizer- en Eeldermaden zo afwisselend?
(Zie ookbrjlage H 4.a. Ecologische Structuur, POP kaart7)

1. De aanwezigheid van bodemgradiënten met overgangen van droge voedselarme

zandgrondnaar natte (matig) voedselrijke veengronden. Het is een laagveengebied met in
het zuiden enkele zandruggen en -koppen. Langs het Peizer- en Eelderdiep is in het

verleden door de zee klei afgezet op de veengrond.

2. De groene graslanden worden doorsneden door sloten met waardevolle sloot- en

oevervegetaties. Mede door de aanwezigheid van diep kwelwater dat op bepaalde plaatsen

aan de oppervlakte komt ontstaan er bijzondere vegetaties.

3. Natuurreservaten van verlande petgaten, niet veraarde vlierveengtonden en blauwe
graslanden.



H 4.2 Planteninventarisatie Peizer- en Eeldermaden
Van de planten die we genoteerd hebben is een lijst gemaakt (zie bijlage H 4.b). Deze lijst is

g."n rroil.dige planteninventarisatie maar geeft een beeld welke planten zoal voorkomen. Per

platensoort wordt hierbij het volgende vermeld

o De Nederlandse naam

o Globale vindplaats (BLD : Het Beeld, VBD: Verlengde Boterdijk, DRD : Drentse dijk,

NDD : Noorddijk,Zpo : Zanddtik LMD : Langmadijk, EoN: Elsburger onland)

o Ecotoop (slt: sioot, brm: bem, htw: houtwal, gsl: grasland, ing: ingang veld 81,

sbb : natuurreservaat staatsbosbeheer aan de Noorddijk)
. Oecologische groep volgens de "Atlas van de Drentse Flora"

Volgens de "Atlas van de Drentse Flora" komen r

in natte / vochtige en voedselrijke milieus' Dit is
Peizer- en Eeldermaden een ingepolderd laagvee

Een aantal noemenswa ardige p1ant.n, zoals Adderwortel, Lidsteng, Grote boterbloem etc'

worden hierna beschreven.

urntje

Hazezegge
Carex ovalis
Hoogte: 20-60 cm
Bloei: mei-juni

Kruipend zenegroen
Nuga reptans
Hoogte:5-40 cm

Bloei: apr-juni

bloeiwtlze



Adderwortel dankt haar naam aan de dikke, gedraaide wortelstok (Bistorta: tweemaal
gedraaid). Aan deze wortelstok ontspringen uitlopers, waarrnee de plant zich sterk kan
uitbreiden, zodaf zij doorgaans in grote dichte groepen groeit. De bloeistengels zijn in de regel
niet vertakf en dragen een schijnaar van rosewitte bloemen. Voor bijen is de Adderwortel een

waardevolle drachtplant, vooral omdat de hoofclbloei in juni vaak juist in het 'dal' van de

meeste lente- respectievelijk zomerbloeiers valt
In Drenthe is Adderwortel zeldzaam en van nature wijwel beperkt tot de middenloop van het
Peizerdiep. De plant komt voor op vochtige tot drassige, tamelijk voedsel- en humusrijke zand
en leemgrond, op zowel zonnige plaatsen als in de schaduw. Gewoonlijk staat ze op plaatsen
met horizontaal bewegend grondwater, zoals langs beken en op kwelplekken. De plant wordt
van oudsher echter veel in tuinen gekweekt, zodat verwildering uit tuinafual niet wordt
uitgesloten. Adderwortel is gevoelig voor ontwatering, overbemesting en beweiding. De soort
komt thans voornamelijk voor in de natuurgebieden en reservaten waardoor ze een zekere
bescherming geniet. Zeblijfr" ook daar kwetsbaar voor veranderingen in de regionale
hydrologie en in beheer.

Kilometerhokfreqentie in
Drenthe na 1970

Literatuur
Oecologische groep
Familie
Wetenschappelii ke naam
Nederlandse naam

28 (van de 2822 kilometerhokken in Drenthe)
zeldzaam

Atlas van de Drentse Flora, pagina 438
Nederlandse Oecologische Flora dl.I pagina 135

5b. planten van natte, bemeste graslanden
Duizendknoopfamilie
Polygonum bistorta
Adderwortel

Veldzuring is een plant die vrijwel in heel Drenthe voorkomt, vaak samen met Scherpe

boterbloem. Bij verschraling van cultuurgraslanden is het een soort (evenals Gestreepte

witbol) die massaal optreedt in de eerste fasen van verschraling. Bij verdere verschraling zien
we steeds meer schapezuring groeien.

Veldzuring is een overblijvende tweehuizige plant, waarvan de bestuiving geschiedt door de

wind. Alle zuringsoorten bevatten oxaalzuur dat deze planten een wat samentrekkende zure
smaak geeft. Het is een afiveerstof tegen consumenten. Toch is de Veldzuring een belangrijke
voedselplant voor een aantal vuurvlinders zoals het vuurvlindertje.

Kilometerhokfreqentie in
Drenthe na 1970

Literatuur
Oecologische groep
Familie
Wetenschappelij ke naam
Nederlandse naam

2712 (van de2822 kilometerhokken in Drenthe)
zeer algemeen

Atlas van de Drentse Flora, pagina 413

Nederlandse Oecolo.eische Flora dl, I , paeina 146

5a. Planten van vochtige. bemeste graslanden
Duizendknoopfamilie
Rumex acetosa
Veldzurin.e



zijaanzicht bloem

Grote ratelaar
Rhinanthus angustifolius
Hoogte: 10-80 cm
Bloei:mei-oct

Veldzuring
Rumex acetosa

Hoo$e: 50-100 cr
Bloei:mei-juni

Adderwortel
Persicaria bistorta
Hoogte:20-50 cm
Bloei:juni-sep

Kale ionl<er



De Grote ratelaar is een half parasiet. De plant beschikt wel over bladgroen maar onttrekt zijn

voedsel aan de wortels van grassen. Grote ratelaar komt voor in grazige, weinig of niet

bemeste vegetaties op vrijwel alle grondsoorten. Tijdens verschralend maaibeheer van
voorheen bemeste graslanden kan de plant zich in korte tijd explosief uitbreiden en bij

voortgaande verschraling weer langzaam af nemen. Ook in Drenthe komt ze vooral voor in 's

winters drassige of onder water staande hooilanden in beekdalen en laagveenstreken.

Grote ratelaar is evenals Adderwortel een kensoort van het Dotterbloem-verbond. Deze

soorten komen sterk geconcentreerd voor in de kwelgebieden in de middenlopen van de

beekdalen en tevens aan de randen van het Drents plateau.

De citroengele bloemen zijn aangewezen op kruisbestuiving door hommels. Na rijping van de

rmrcht komen de zadenin de verdroogde, buikige kelk terecht en geven een ratelend geluid bij

het bewegen van de plant.

Kilometerhokfreqentie in
Drenthe na 1970

Literatuur
Oecologische groep
Familie
Wetenschappeliike nââm
Nederlandse naâm

333 (van de 2822 kilometerhokken in Drenthe)

vrii algemeen

Atlas van de Drentse Flora, pagina 438

Nederlandse Oecolosische Flora dl. III , pagina236

5b. Planten van natte, bemeste graslanden
Helmkruidfamilie
Rhinanthu s anzustifolius
Grote ratelaar

"Hoe kaler jonker, hoe gtoter pronker"
De Kale jonker is een hoge plant met een wat stakerig stengel en een prachtig regelmatig

wortelrozet. Het is een vochtminnende plant die echter niet op langdurig onder water staande

plaatsen groeien. De soort gedijt op allerlei humeuze en venige, niet tot matige bemeste

bodems maar mijdt de armste en zuurste gronden. Voor haar vestiging is deze tweejarige plant

afhankelijk van open plekken in de vegetatiewaar het vruchtpluis kan ontkiemen. In
schraallanden wijst talrijk optreden van Kale jonker op vemrìging door lichte verdroging of
achterstallig beheer.

Kilometerh okfreqentie in
Drenthe na 1970

Literatuur
Oecologische groep
Familie
Wetenschappeliike naam
Nederlandse naam

1665 (van de2822 kilometerhokken in Drenthe)
zeer algemeen

Atlas van de Drentse Flora, pag;na 429

Nederlandse Oecologische Flora dl. fV, pagina I 36

Planten van natte bemeste weilanden
Composietenfamilie
Cirsium palustre
Kale ionker



Lidsteng is een overblijvende, blauwachtige groene oever- of waterplant met een ondergronds
kruipende, vertakte wortelstok, waaraaîbuisvormige meestal onvertakte stengels ontspringen.
Gewoonlijk heeft zij lage tot middelhoge, rechtopstaande stengels, die grotendeels boven het
water uitsteken. De talrijke lijnvormige, eennervige bladeren zittenin dicht opeenstaande
k¡ansen van 4 tot 16 bladeren.
De namen Hippuris (:paardestaart) en lidsteng (gelede stengel) verwijzen naar de gelijkenis
met Paardestaarten (Equisetum spp.). Uiterhjk luld Lidsteng weliswaar op een
paardestaartsoort, maaÍ ze vormt in plaats van sporen kleine, eenvoudige bloempjes en
behoort dus tot de bloemplanten. Deze bloempjes staan in de bladoksels van de bladeren en
bestaan uit enkel een stamper en één meeldraad die op het vruchtbeginsel staat ingepland.
Bestuiving vindt plaats door de wind. Deze eenvoudige bloempjes wekken de indruk heel
primitief te zijn en geven weinig aanknopingspunten om vast te stellen aan welke andere
families de Lidstengfamilie verwant zou kunnen zijn.

De plant groeit in neutraal tot basisch, zeer hard en zeer voedsel(fosfaat)rijk water en heeft
een voorkeur voor chloridewatertype (brak water). Lidsteng is zowel water als oeverplant;
vaak groeit ze in meestal ondiepe wateren met een modderbodem.
De soort is in Nederland wij algemeen, met name in de kuststrook en in de buurt van de grote
rivieren. Ook is ze geregeld aan te treffen in de overgangsgebieden tussen de pleistocene,
hogere zandgronden naar de lagergelegen holocene klei- en veengebieden.

In Drenthe markeert de verspreiding van Lidsteng, Heen, Ruwe bies en Echt lepelblad de
gebieden waar nog een invloed van brak water bestaat. Deze gebieden liggen in de overgang
van laagveen naar klei in de benedenlopen van Peizerdiep, Drentsche Aa, en Hunze en in de
laagvenen in het zuidwesten van Drenthe, ten noordwesten van Meppel.
Hoewel Lidsteng in Drenthe vnj zeldzaam is wordt de plant in de Eelder- en Peizermaden op
meerdere plaatsen aangetroffen. Door zeespiegelrijzing gedurende de Middeleeuwen hebben
zichin dit veengebied meermalen inbraken van de zee voorgedaan.Deze inbraken hebben
kleiafzettingen in het veen achtergelaten en geleid tot een plaatselijke invloed van brak water

Kilometerhokfreqentie in
I)renthe na1970

Literatuur
Oecoloqische groep
Familie
Wetenschappelii ke naam
Nederlandse naam

1 10 (van de 2822 kilometerhokken in Drenthe)
zeldzaam

Atlas van de Drentse Flora, pagina29?
Nederlandse Oecologische Flora dl.II paeina 237

4a. planten van voedselrijke wateren
Lidstengfamilie
Hippuris wlgaris
Lidsteng



Holpijp behoort tot de paardestaarten en is dus een sporeplant. De sporen worden gevormd in
een sporenaar die zich rond mei als donkerbruine knop aan de uiteinde van een stengel
bevindt. De stengel lijken net bouwsteentjes die in elkaar geschoven zijn enwordt daarom
ook wel eens lego-plantje genoemd.
Holpijp is een echte kwelindicator. ñet zozeer de mineralenrijkdom speelt hierbij een rol
maar meer de kwelintensiteit. Holpijp komt vooral voor bij een hoge kwelintensiteit. De holle
stengel zorgt voor zuurstoftransport naar de delen van de plant die zich onder water bevinden.
Het is een pionier van de verlanding in min of meer ondiep, rustig, fosfaatarm water waar zij
wortelt in dikke legen veenmodder. Deze plant groeit vaak op plaatsen waar ijzerhoudend
water opkwelt, wat te zien is aan een bruin vliesje van ijzerbacterien op het water, dat bij
beroering in brokjes uiteenvalt.
De verspreiding van de plant schijnt onder meer plaats te vinden door watervogels, die
stukken van de vlezige stengelvoet afbijten.
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4c planten van voedselrijke oevers

p aardest aartenfamilie
Equisetum fluviatile
Holpijp

Moerasspirea groeit op natte, zwakzure, humeuze bodems die tamelijk rijk zijn aan stikstof
maar relatief arm aan fosfaat. Binnen Drenthe is Moerasspirea indicatief voor mineraalrijke,
vaak door grondwater beinvloede plaatsen waar door fluctuaties is de grondwaterstand sterke
mineralisatie optreedt. In natte strooiselruigten moet zij de strijd aanbinden met andere
hoogopschietende kruiden als Echte valeriaan, Grote kattestaart, Harig wilgeroosje en Grote
brandnetel. Moerasspirea is daarbij in het voordeel onder relatief fosfaatarme
omstandigheden.
Het is een hoge, overblijvende plant met geveerde bladeren. De kleine bloemen staan in een
asymmetrische tuil. De roomwitte bloempjes bevatten geen nectar, maar worden om het
stuifrneel veel bezocht door vliegen, kevers en bijen. De vruchtjes zijn schroefiiormig om
elkaar heen gedraaid. Moerasspirea wordt ook wel "koningin des velds" genoemd omdat ze
een neiging heeft tot domineren. De plant is heel aromatisch.
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5b, Planten van natte, bemeste graslanden.

Rozenfamilie
Filipendila ulmaria
Moerasspirea



waterdrieblad groeit optimaal in ondiep, stilstaand, matig voedselarm, zrNak zuur,
basenhoudend water boven veengrond. In laagveengebieden treedt het vooral op de voorgrond
in petgaten en andere kleine, besloten plassen, waar kalk- of ijzerhoudend kwelwater uit de
diepte het fosfaat uit het water doet neerslaan. Ook is de soort regelmatig aanwezigin schrale,
zeer natte graslanden die onder invloed staan van basenrijke kwel. Waterdrieblad is kwetsbaar
voor verdroging, vermesting en verzuring.
Gezien het drietallig blad van deze waterplant is de naam eenvoudig te verklaren.
In het voorjaar vormt Waterdrieblad witte franjebloemen. De meeldraden hebben pijlvormige
helmknoppen, die met de helmdraad scharnieren, wat vermoedelijk de afgifte van stuifmeel
op bloembezoekende insecten bevordert. Net als sleutelbloemen vertoont Waterdrieblad
bloemdimorfie. Dit wil zeggen dat sommige planten lange meeldraden en een korte stijl
hebben en andere korte meeldraden een lange stijl. Deze nectarbloemen worden vooral
bezocht door hommels en honingbijen.
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trifoliata
Waterdrieblad

Kil<lcerbeet
Hydrocharis
lnorsus-ra1.Lae
Blad: ca 3 cm
Bloei:juni-aug

Waterdrieblad
M eny antlt e s trifol i at a
Deelblad: ca 10 cm
Hoogte: i 5-30 cm
Bloei:mei-juni

Lidsteng
Hippuris vulgaris

. Hoo$e: 10-60 cm

'Bloei: mei-aug



De füote boterbloem is met haar 4 cm. grote goudgele bloemen een opvallende moerasplant.

Het is een hoge, rechtopstaande, grijsachtig groene plant met lijn-lancetvormige bladeren. De

kroonbladeren van boterbloemen bestaan uit een duidelijk van elkaar te onderscheiden plaat

en nagel. In de nagel bevindt zich een honinggroefie waarvan de nectarafscheiding bij de

meeste boterbloemen gering is. Voor zover de bloemen door insecten worden bezocht,
gebeurt dit vanwege het stuifrneel (vooral kevers). Bij sommige boterbloemen is

zelfbestuiving door regenwater waargenomen. De plaat heeft aan de bovenkant een

boterachtig glar:r;end, wateraßtotend oppervlak. De nagel is dof gekleurd en niet

waterafstotend. Een regendruppel die in de bloem valt, wordt door de waterafstotende plaat

van de kroonbladen naar het hart van de bloem afgevoerd, waar hij zich als een bel over de

meeldraden en de stamper huift. Het eveneens waterafstotende stuifrneel gaat op het

oppervlak van de druppel drijven. Als de bui voorbij is, verdampt het water en komt een deel

van het stuifmeel op de stempel terecht. Bij sommige boterbloemen is na deze omslachtige

wijze van bestuiving betere r¡nrchtzetting wa¿Irgenomen dan na stuifmeeltransport door
insecten of rechtstreekse lozing van stuifrneel door de binnenste meeldraden op de stempel.

Grote boterbloem is in Drenthe een matig algemene soorl die beperkt is tot gebieden met kwel

van mineraalrijk grondwater. Vooral in de Peizermaden en de polder Matsloot bij Roderwolde
is een concentratie van bezette km-hokken die aansluit bij vindplaatsen in het Groninger
Westerkwartier. In de benedenloop van de Drentse Aa en het Peizerdiep staat de soort in soms

behoorlijk voedselrijke riet- en zeggemoeras met sterke kwel van kalkrijk grondwater. In
beide bovenstaande gebieden wordt Grote boterbloem enige bescherming. Toch wordt de

soort ook hier bedreigd doordat ingrepen in het hydrologische systeem en vooral
grondwaterwinning op grotere aßtand nog effecten kunnen hebben op de kwelintensiteit.
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Planten van voedselrijke oevers
Ranonkelfamilie
Ranunculus lingua
Grote boterbloem

MoerassPirea
Filipendnla LLlnxaria

l-loogte: 60-150 cm

Bloei:1uni-aug

Grote boterbloem
Ranwtculus lingua
Hoogte: 60-120 cm

Bloei:juni-aug



H 4.3 Ontwikkeling van een botanisch waardevol grasland

H 4.3.1 Graslanden
Onder graslanden verstaat men een plantenformatie waarin bomen en struiken nauwelijks
voorkomen en echte grassen (familie Gramineae), en planten met geringere voedingswaarde
zoals zeggen (geslacht Carex), biezen (geslacht Scirpus) en mssen (geslacht Juncus)
domineren. Natuurlijke graslanden komen in Nederland alleen voor in sterk dynamische
milieus zoals bijvoorbeeld op kwelders (schorren), waar door overstroming met zout water en

door harde wind boomgroei niet mogelijk is.

H 4.3.2 De botanische samenstelling van het grasland

Factoren die in belangrijke mate bepalend zijn voor de botanische samenstelling van het
grasland zijn; grondsoort, de waterhuishouding (o.a. grondwaterpeil), en het gebruik / beheer
(bemesten, beweiden, maaien).
Men spreekt van hooilanden, weilanden, hooiweiden (graslanden die gehooid en nabeweid
worden) en wisselweiden (graslanden die aflvisselend beweid en gemaaid worden).
Bemesting vond vroeger voornamelijk plaats op de wisselweiden.
Het graslandgebruik bepaalt in sterke mate de botanische samenstelling van de vegetatie.
In de 20' eeuw nam de bemesting toe en werden de hooilanden, weilanden en hooiweiden
steeds meer vervangen door wisselweiden. Ook zijn de graslanden op natte en drassige bodem
sterk ontwaterd en nam de bewerkingsintensiteit (eggen, rollen, slepen etc.) toe waardoor de

ruimtelijke variatie afnam.
Agrarische graslanden zljn er in de eerste plaats voor het vee. Aan de planten die er
tegenwoordig groeien worden hoge eisen gesteld. Ze moelen een hoog eiwitgehalte hebben
(voor de melkproductie), goed tegen vertrapping kunnen, na maaien of afgrazen snel
uitgroeien en tijdens vorst niet doodvriezen. Dit geldt voor grassen zoals Engels raaigras,
Veldbeemdgras en Ruw beemdgras, veredelde grassoorten die worden ingezaaid.
Bij intensief gebruik, waarbij de invloed van bemesting allesoverheersend is, is de invloed
van de grondsoort en de vochttoestand van de bodem minimaal en de gewasproductie is hoog.
Pas bij een relatief lage voedingstoestand en een lagere gewasproductie kunnen de verschillen
in omgevingsfactoren zoals grondsoort en vochttoestand wel tot uitdrukking komen. Er
ontstaat een gebiedskarakteristieke gevarieerde bloemrijke grasland. In dit proces van een
intensief gebruikt grasland naar een botanisch waardevol grasland kunnen we een viertal
ontwikkelingsfas en onderscheiden.
Zie voor meer informatie veldgids "Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland", bijlage
H 4.c



H 4.4 Onderzoek naar de ontwikkelingsfase van twee percelen van "Het Beeld".
Vanuit Natuurmonumenten kwam het verzoek om twee percelen van Het Beeld te

inventariseren en te bepalen in welke ontwikkelingsfase deze twee percelen zich bevinden. In
1988 werden de twee percelen door Natuurrnonumenten aankocht en waren destijds in
gebruik als hooiland in combinatie met naweiden door voornamelijk koeien.

D.m.v. van verschraling (maaien en afvoeren soms in combinatie met naweiden) probeert

Natuurmonumenten het intensief gebruikte grasland te ontwikkelen tot een botanisch

waardevol grasland

Bij dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de veldgids "ontwikkeling van botanisch

waardevol grasland". In deze veldgids worden per grondtype en vochtigheid de

ontwikkelingsfasen beschreven. Van elke ontwikkelingsfase worden met foto's en tabellen de

kenmerkende p lanten, (schij n) gras s en en kruiden, weerge geven.

In bijlage H 4.c. staat een kleine samenvatting van de veldgids betreffende kalarme zand- en

leemgronden.

H 4.4.1Uitvoering
Om de ontwikkelingsfase te kunnen bepalen dient men te inventariseren welke planten

voorkomen en in welke mate. V/illem Stouthamer was zo vriendelryk om ons een avond te

helpen en enige adviezente geven over de opzetvan een inventarisatie.

V/e hebben gekozen voor een globale inventarisatie waarbij de meer bijzondere of opvallende

planten werden ingetekend op een plattegrond.
De veldjes zijn als volgt gecodeerd:

- Beeld 1 (81); het veld dat aan de kant van de Drentse Dijk ligt.
- Beeld 2 (82); het achterliggende veld dat aan B1 grenst.

- Beeld 2 greppel (82 gep); de greppel aan de noordkant van veld 82.
- Beeld 3 (83); het hoger gelegen veld dat grenst aan de greppel.

Bij de eerste plantenopname, in veld 81, is de bedekkinggraad bepaald ino/o,bii de volgende

plantenopnames is gebruik gemaakt van de "abundantie volgens de schaal van Tansley''

Er is geinventariseerd op 21 mei met Willem Stouthamer,Z9 mei en op 1, 9, 15 juni 2003.

Op 16 juni z¡n de veldjes gemaaid behalve de greppel tussen veld B2 en 83. Vanaf die datum
is er incidenteel op de veldjes gekeken.
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Abundantie voleens de schaal van Tansley

Local: soort komt alleen plaatselijk voor binnen het afgegrensde gebied (te combineren
met d t/m s)

Sporadic: soort is zeer zeldzaam, slechts enkele exemplaren
Rare'. soort is zeldzaam
Occasional: soort is verspreid aanwezig
Frequent: soort is vrii talrijk
Abundant: soort is veel aanwezigmaar nooit co-dominant
Co-dominanl: soort overheerst samen met andere soorten
D ominsnt : soort overheerst
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H 4.4.2 Resultaten
De resultaten van de inventarisaties staan in brylage H 4.d. Alleen bij de eerste plantenopname
is de bedekkinggraad ino/o van het oppervlak ( 10 m2) weergegeven. Bij de rest van de
opnames is voor de abundantie de schaal van Tansley gebruikt. Daarnaast zijn een aantal
planten ingetekend op en plattegrond (brjlage H 4.e)

Bijzonderheden
- Eerste indruk in april 2003. Br1 de eerste kerurismaking met de twee percelen eind april

viel de verdorde gras- en moslaag op en op verschillende plaatsen lagen veel molshopen
en mollengangen waar je met je voeten in wegzakte.

- Houtwallen. De percelen worden omzoomd door smalle en brede houtwallen.Deze
bestaan grotendeels uit zwarte els en zomereik, verder komen o.a. nog berken, vlier, es,

meidoorn en bramen voor. In de herfst lag langs de houtwal veel blad op het veld
afkomstig van de bomen. Het is de vraag in hoeverre de houfwallen door bladval invloed
hebben op de bemesting van de bodem, invloed hebben op de grondwaterstand, de
lichtintensiteit door schaduwvorming en de houtwal als windvangers dient,

- Sloten en greppels. Aan weerszijden van de brede houtwallen liggen diepe sloten en
ondiepe greppels langs de smalle houtwallen. De sloten stonden praktisch het hele jaar
droog behalve in de noordwest hoek van veld 83, daar lag rond juni nog een klein laagje
water in de sloot. Mogelijk dat de extreme droogte en warmte van het jaar 2003
bijgedragen heeft aan de droge sloten.

- Relief / hoogteverschillen. Nadat de percelen halfjuni waren gemaaid, waren de
hoogteverschillen duidelijk zichtbaar.In B 1 loopt een hogere rug van oost naar west. Aan
weerszijden van dezerug loopt het Iangzaamnaar beneden af. Het midden van 83 ligt ook
duidelijk hoger dan B.2.

- Molshopen en muizen. Mollen zorgen met hun molshopen en -gangen voor heel wat
hoogteverschillen op micro-schaal. In het veld B2 kwamen vooral in de zomer veel droge
kale onbegroeide plekken voor. Met een stokje prikte je zo door de bovenste droge laag
heen, daaronder zat een gangenstelsel dat wellicht gegraven was door veldmuizen.

- Maaien. Op 16 juni zijn de veldjes voor het eerst gemaaid waarbij het maaisel is
afgevoerd, De greppel tussen veld B2 en B3 was niet gemaaid. Het was opmerkelijk dat er
in het stoppelveld zo weinig van de vegetatie meer te herkennen is. Eind oktober zijn de
percelen opnieuw gemaaid. Nu was op sommige plaatsen op het veld behoorlijk wat
maaisel en maaiselsnippers achter gebleven,

- Reeën. In de zuidelijke houtwal van het veld B1 lag een dood jong ree, waarschijnlijk
door een strik of prikkeldraad om het leven gekomen. Het was verbazingwekkend dat er
eind oktober nauwelijks meer iets van het karkas terug te vinden was. Langs en in de
houtwallen erg veel reeensporen gevonden in de vorm van keutels, enkele schuurplaatsen
en legers. ln het veld 82 heel vaak een ree gezien.15 juni opgeschrikt door een reejong
dat op 3 meter afstand uit de greppel tussen veld 82 en 83 met vier poten tegelijkert¡d in
de lucht weg sprintte.



H 4.4.3 Conclusies
Het inventariseren van een grasland is niet eenvoudig. De beste tijd daarvoor is begin juni. Na
15 juni worden de percelen gemaaid hierdoor was er enige tijdsdruk. Door onze
onervarenheid viel ook niet mee alle (schijn)grassen van elkaar te onderscheiden en vaak
zagenwe door de grassen het graslattd niet meet'. Hoewel de inventarisatie van
(schrjn)grassen is niet volledig is te noemen zijn er toch een aantal voorzichtige conclusies te
trekken.

De planten die volgens de veldgids "ontwikkeling van botanisch waardevol grasland"
kenmerkend zijn voor kalkarme zand- en leemgronden zijn vergeleken met de inventarisaties
van de drie veldjes op "het Beeld". (bijlage H 4.f.). Hierbij vallen een aantal zaken op:
- De overeenkomsten per veldje

Op alle drie veldjes komt nog zeer veel veldzuring, kruipende boterbloem en gestreepte
witbol voor.

- De verschillen per veldje
De veldjes verschillen nogal van elkaar qua relief, soortenrijkdom en soorten
samenstelling.
Op het veld B1 komt op de lagere delen relatief veel veenwortel en rietgras voor. Dit zou
kunnen wijzen op een hogere grondwaterstand op dit veld. Het aantal plantensoorten op
veld B1 is lager dan de andere twee veldjes. Toch zijn de fase 3 I 4 planten alshazeze[ge
en grote ratelaar alleen op veld B1 waargenomen. Deze planten groeiden in de zuid-oost
hoek van het veld (ziekaartle bijlage H 4.e)
Op veld B2 werd op verschillende plaatsen kruipend zenegroen en biggekruid
aangetroffen en slechts op één plaats brunel. Deze fase 4 planten wijzen op een
ontwikkeling richting fase 4. Het is wel opvallend dat op veld B2 zowelplanten als
kruipend zenegroen (natte zand lleemgronden) als duizendblad (matig droge zand.I
leemgronden) voorkomt. Mogelijk zijn er gradienten in de vochtigheid van de bodem op
dit veld.
De greppel tussen veld 82 en 83 staat vol met ruigte planten als grote brand,netel,
ridderzuring, akkerdistel, rietgras en kleefkruid. De greppel werd op 16 juni niet gemaaid
maar wel in oktober. Jonge reeën kunnen zich hier goed schuil houden.
Veld B3 kent een soortenrijke slootkant waarin o.a. de fase 3 / 4 soorten voorkomen als
moerasrolklaver, kale jonker, grote wederik en vogelwikke. In de rest van het veld is er
minder variatie in plantensoorten.

- De afwezigheid van echte koekoeksbloem.
Hoewel de dagkoekoeksbloem wel regelmatig langs de houtwal en in de greppel tussen
B2 en B3 werd aangetroffen is de echte koekoeksbloem niet gesignaleerd. Dit is
opmerkelijk omdat de echte koekoeksbloem wel in de omgeving van Het Beeld voorkomt
en volgens de fotopresentatie op bladzijde 40 en 4I vande veldgids dit als een
karakteristieke fase 3 plantensoort van de vochtige kalkarme zand- en leemgronden wordt
vermeld.



H 4.4.4 Eindconclusie
Op alle drie veldjes komt nog zeer veel veldzuring, kruipende boterbloem en gestreepte
witbol voor. Volgens de veldgids "ontwikkeling van botanisch waardevol grasland" kan
gestreepte witbol zelfs in fase 4 nog een bedekkinggraad hebben van 10 - 20 % (op vochtig
tot natte bodem).
Kruipende boterbloem kan in fase 3 nog een bedekkinggraad hebben van 5 - I0 % maar komt
in fase 4 niet meer voor (alleen op natte zand- en leemgronden).
Veldzuring zou alleen in fase 3 nog een bedekkinggraad van 5 - l0 % voor kunnen komen en
in fase 4 eentrefkans van50o/o.
Enkele typische fase 4 planten als grote ratelaar, grote wederik, brunel, kruipend zenegroen en
vogelwikke komen slechts op enkele plaatsen voor.

Over het geheel genomen zou gesteld kunnen worden dat de ontwikkelingzichbevindt rond
fase 3 met hier en daar het begin van fase 4.

H 4.4.5 Discussie
Volgens de veldgids "ontwikkeling van botanisch waardevol grasland" duurt de ontwikkeling
vanaf fase 0 (raaigrasweide) tot fase 4 (bloemrrjk grasland) ca. 5 tot 10 jaren. Aangezien
natuurmonumenten de percelen vanaf 1988 in hun beheer hebben zou verwacht mogen
worden dat de ontwikkelingsfase 4 (bloemrijk grasland) reeds is bereikt.

De ontwikkeling verloopt blijkbaar toch langzamer dan men mag aannemen. In het tijdschrift
"De levende natuur" januari 2004 wordt in het artikel "Bodemfauna bevordert herstel van
s o ortenrij k grasl anden" een aantal mo gehj ke verklaringen aangedragen.
1. De nog steeds hoge depositie van stikstof via de lucht.
2. De afwezigheid van kiemkrachtigzaad van de doelsoofen in de zaadbank en een te ver

weggelegen zaadbron.
3. Een vertraagde ontwikkeling van de gemeenschap van bodemorganismen waardoor ze een

remmend effect zouden kunnen hebben op het herstel van een soortenrijke vegetatie.

1. Depositie van stikstof en de houtwal
Behalve depositie van stikstof via de lucht heeft mogelijk ook de houtwal een invloed op de
bemesting door het afgevallen blad in de herfst. Het naastliggende grasland aan de zuidkant
wordt nog intensief beheerd en bemest waardoor voedingstoffen via de bodem en het
afgevallen blad in de herfst mogelijk een bemestend effect hebben.
Ook de schaduwwerking van de houtwal kan invloed hebben op de vegetatie. Aan de zuidkant
van de veldjes kwam veel gladde witbol voor. Ook de beschutte liggen birmen de houtwal
heeft mogelryk effect op de vegetatie van het grasland.

2. Zaadvoorraad in de bodem en zaadkieming
Het is de vraag hoe lang zadenkiemkrachtig blijven in het veld en op welke afstand een
zaadbron aanwezíg dient te zijn. 'WaarschrSnlAk 

dragen reeën bij aan de verspreiding van
zaden zoals van kruipend zenegroen. Kruipend zenegroenkomt ook voor in de westelijke
houtwal waar reeën zich ophouden.

3. Bodemorganismen
ln het bovenstaande artikel wordt met bodemorganismen kleine organismen als nematoden,
mijten, springstaarten en keverlarven bedoeld. Uit laboratoriumproeven bleek dat
bodemorganismen die aan grond waren toegevoegd de groei van enkele dominante grassen
selectief te onderdrukken waardoor de bijdrage van ander plantensoorten aan de totale



plantenmassa toenam. De begroeiing werd minder door een plantensoort overheerst waardoor
de vegetatiesamenstelling gelijkmatiger werd.
Ook was het opvallend hoeveel gangenstelsels in de bodem zaten. Niet alleen mollen maar
waarschijnhjk ook veldrnuizen graven zich een gangenstelsel door de bodem. Muizen die
plantenwortels eten hebben een negatieve invloed op de vegetatie. Met name in veld B2
kwamen plekken voor van bijna 0,25 m2 waarop niets meer groeide.

Het beheer in de voorgaande jaren.
De vraag is ook hoe het beheer in de afgelopen jaren is geweest.
Volgens de veldgids is het tijdstip van het maaien een belangrijke sturingsfactor. In fase 0 en
I zou aI de tweede helft van mei gemaaid moeten worden en eerste helft van juni in fase 2.

Pas in fase 3 kan de tweede helft van juni gemaaid worden. Maaien na de langste dag is
botanisch gezien een vorrn van instandhoudingbeheer.
Naweiden kan pas plaatsvinden als de jaarproductie lager is dan 6 ton droge stof per hectare.
De zeer soortenrijke kamgrasweiden van fase 4 kunnen dan tot ontwikkeling komen. Bij
voortzetting van gebruik als permanent hooiland (zonder naweiden) kan bont hooiland (fase
4) ontwikkelen of onder gunstige omstandighedensoorten van fase 5 (schraalland) hun intrede
doen.
De beide graslandjes zijn in gebruik bij de krykboerderij het Hoogeveld voor
seizoensbegrazing. Van 1 mei tot lnovember. In overleg is slepen toegestaan, mits het ver
voor het broedseizoen gebeurt. Debegrazingsdruk mag niet boven 1,5 GVE (grootvee
eenheid; 1 volwassen koe of paard, kalveren en veulens zijn0,3 GVE).

Helaas hebben we bry Natuurmonumenten niet precies kunnen achterhalen hoe het beheer van
de twee percelen van "Het Beeld" de afgelopen jaren is geweest.

H 4.4.6 Tot slot
Eigenhjk zol je deze graslanden een aantal jaren achtereen moeten inventariseren. Het was
jammer dat de inventarisatie i.v.m. maaidatum 16 juni 2003 op korte termijn moest worden
uitgevoerd terwijl we nog zo weinig ervaring hadden. Als we nu, anno ap/rl2004 over het
veld lopen, dan kijken we toch al met hele andere ogen naar de begroeiing dan een jaar
geleden. Vanaf eind april zou je wekelijks door het veld moeten lopen om de ontwikkeling
van de vegetatie te kunnen volgen. Zo viel ons eind april2004 op dat in het veld 82
behoorlijk wat Reukgras bloeide terwijl we dat een jaar eerder niet in die mate hebben
waargenomen.
Bij de grondboringen die we hebben uitgevoerd viel op dat opbouw van de bodem brj het
Rietgras in het veld B1 toch anders was dan midden op de zandrugvan veld 81. Op deze
onbemeste gtaslanden is er bhjkbaar een hele duidelijk verband tussen de vegetatie en de
bodem.
Al met al was het een heelleerzaam project. Niet alleen om een idee te krijgen wat een
planten inventarisatie inhoud maar ook dat er een duidelijke relatie is tussen vegetatie, bodem,
vochtigheid en beheer.



H 4.5 Sloten en waterkwaliteit
In vergelijking met het grasland zijn de slootkanten rijk aan planten dool een grotere variatie
in vochtigheid, betreding en zuid lnoordkant.
De sloten in de Peizer- en Eeldennaden, met hun rijke slootvegetatie die vaak naadloos
aansluit bij de kleunijke bermvegetatie, zijn vaak smal, ondiep en voedselrijk door de
mineralisatie van het veen. Daarnaast komt op vele plaatsen ook mineraalrijke kwel aan de
oppervlakte.

H 4.5.1 Waterplanten en waterkwaliteit
Het voorkomen en de verspreiding van waterplanten hangt naast historische factoren vooral
samen met abiotische factoren. Milieu-invloeden zoals periodieke uitdroging, stroming,
golfslag, waterdiepte en licht vereisen vaak speciale aanpassingen van de plant om te kunnen
overleven. Daarnaast is ook de fysisch-chemische samenstelling van water en bodem van
groot belang. De factoren biologische hardheid, zoutgehalte, voedselrijkdom en bodemtype
zijn veelal regulerende factoren voor het voorkomen van waterplanten.

H 4.5.2Indicator
'Waterplanten 

en oeverplanten geven een indicatie van de waterkwaliteit van het water waarin
ze voorkomen. Waterplanten hebben stoffen uit het milieu nodig om te kunnen groeien en
zich voort te planten. Onder min of meer stabiele omstandighedenzal een stof die in zulke
lage hoeveelheden voorkomt dat het kritisch minimum voor de plant benaderd wordt, veelal
de factor zryn die de plant beperkt in zijn groei. Aaderzijds kan ook een teveel van een stof
beperkend zijn. Algemeen voorkomende planten zoals bijvoorbeeld Riet hebben een brede
tolerantie voor alle factoren en hebben meestal ook een brede geologische verspreiding.
Wanneer een plant een smalle tolerantie heeft voor een bepaalde factor kan de aanwezigheid
van die plant een aanwijzing zijn, ofivel een indicator ztjn voor die bepaalde factor.

H 4.5.3 Voedingsstoffen * ( * ; uit: Veldgids Water- en oeverplanten, KNNV, Roelf Pot)
De belangrijkste voedingsstoffen of nutriënten zijn verbindingen van stikstof, fosfor en
koolstof. Biomassa bestaat, naast waterstof en zuurstof, voor het grootste deel uit deze
elementen. De plantengroei wordt vaak beperkt door gebrek aan een van deze drie nutrienten.
ln de meeste watersystemen was vroeger fosfor het groeibeperkende element. Met de toename
van fosfaatbemesting in de landbouw en via lozingen van huishoudelijk afvalwater
(menselijke uitwerpselen, wasmiddelen) is van fosfortekorten nu vaak geen sprake meer. In
veel watersystemen is de plantengroei tenminste een deel van het jaar stikstofbeperkt.
Koolstofbeperking komt bij ondergedoken waterplanten ook veel voor omdat koolzuurgas
zich heel langzaam verplaatst onder water. Soorten die in basisch water groeien zijn in staat
om koolstof in de voÍn van bicarbonaat actief uit het water op te nemen. Dat kost energie
maar is wel effectiever dan koolzuurgasopname. Daarbij worden loog-ionen (OH-)
afgescheiden, wat bij de meeste watetplanten tot gevolg heeft dat er een kalkneerslag optreedt
die als een grauw laagje op het blad blijft liggen.
In voedselarm, meestal neutraal tot zuur water nemen veel soorten via de wortels koolzuur op
dat beschikbaar komt door afbraak van organische stof in de bodem. Daarvoor moet de plant
dan wel zuurstof naar de wortels transporteren. Dit gebeurt met name in vennetjes, waar
bij voorbeeld Oeverkruid voorkomt.
Ook emergente waterplanten (planten die onder water wortelen maar met het grootste deel
van de bladeren boven water uitsteken) en drijvende waterplanten brengen vaak zuurstof in de
bodem om organische stof in de bodem te verteren en zo aan meer voedingstoffen te komen.
Dezeplanten bezitten voor dit doel meestal luchtkanalen in de stengels of bladdelen, Holpijp
en Egelboterbloem zijn duidelijk voorbeelden van planten met een holle stengel. ln de



bladstelen van de Waterlelie bevinden zich luchtkanalen waarvan de wijdte-verhouding een

determinatiekenmerk is.

H 4.5.4 Voedselrijkdom *
ln voedselrijk water nemen de planten de voeding meestal direct met hun bladeren op uit het
water. Omdat daarvoor een groot bladoppervlak t.o.v. de inhoud gunstig is, hebben de meeste
ondergedoken waterplanten heel dunne bladeren of zljn deze in fijne slippen verdeeld.
Worlels zijn bij veel van deze planten nauwelijks ontwikkeld of ontbreken zelfs helemaal
zoals bij Hoornblad.
Ondergedoken waterplanten kunnen in vergelijking met zwevende algen en drijvende planten
aanzienlijk minder profiteren van onbeperkte beschikbaarheid van voedingsstoffen. Zwevende
algen profiteren daar namelijk veel sneller van en die zorgen voor troebel water. Ook kurmen
drijvende planten zoals kroos en draadalgen zich zo massaal ontwikkelen dat gebrek aan licht
een groeibeperkende factor wordt. ln voedselrijk water worden daarom vooral planten
gevonden die hun bladeren dicht b¡ het wateroppervlak ontwikkelen, zoals
S chedefonteinkruid met zij n daardo or typ i s ch b ez emvormi g uiterlij k,
Emergente waterplanten zoals Riet en Rietgras, die in voedselrijk water en op voedselrijke
bodem groeien, kunnen eeîzeeÍ hoge groeisnelheid bereiken. Het zljn soorten die tot de
productiefste gewassen ter wereld behoren, gemeten in biomassa per vierkante meter per jaar.

Ze nemen daarbrj zoveel ruimte in dat er voor andere soorten nauwelijks plaats overblijft.
Voedselrijkdom in combinatie met een instabiel milieu vinden we vooral vlak boven de

waterlijn, in de zogenaamde aanspoelzone, Op deze plek hoopt zich drijfvuil op met vooral in
het najaar ook veel dood plantenmateriaal. Op deze zones groeien daarom soorten die goed

bestand zíjntegen deze verstoringen maar bovendien snel kunnen groeien.Duidelijke
voorbeelden van deze doorgaans ruigtesoorten zijn Harig wilgenroosje en Kluwenzuring.

H 4.5.5 Hard water en zwak gebufferd water *

Behalve voedingsstoffen kunnen er ook veel andere mineralen in het water voorkomen. Zit er

veel kalk, calciumbicarbonaat, in het water dan spreken we ovff hard water. Als er van alle
mineralen weinig aanwezig is, dan spreken we van zwak gebufferde wateren, omdat de

ztturgraadin deze wateren zeer labiel is. Een lichte toename van ionen kan dan al een groot
effect hebben op de nturgraad en daarmee op de beschikbaarheid van de voedingsstoffen uit
de bodem.
Met name het effect op ammonium is groot. Ammonium is giftig voor de meeste soorten die
leven in zwak gebufferde wateren; ze worden dan verdrongen door vooral Knolrus in het
water en onder andere Pitrus op de oever,

H 4.5.6 Kwelwater *

Grondwater dat lang onderweg is geweest voordat het als kwelwater aan de oppervlakte komt,
is meestal kalkrijk en meestal ook ijzerhoudend, Het ijzer oxideert meteen als het in contact
komt met zuurstof, waardoor er vaak roestbruine vlokken ontstaan. Het ljzer bindt zich niet
alleen aan zuurstof, maar ook heel hecht aan fosfaat. In kwelmilieus kunnen planten daarom
bijna geen fosfaat opnemen, zelfs al is de feitelijke hoeveelheid fosfaat in het systeem groot.
Daarentegen is kwelwater vaak heel rijk aan gemakkelijk opneembaar koolstof in de vorm
van bicarbonaat, zodat planten dat al met hun wortels kunnen opnemen. Met name
Waterviolier en Holpijp kunnen dat heel goed en komen daarom vooral in kwelmilieus voor.



H 4.5.7 Tabel waterplanten en waterkwaliteit
In brjlage H 4.h is een tabel weergegeven met enkele water- en oeverplanten met de
gemiddelde waarden voor de zuurgraad (pH), alkaliniteit, fosfaat- en nitraatgehalte.
De gemiddelde waarden zijn ontleend aan het rapport "Waterplanten in relatie tot
waterkwaliteit en bodemgesteldheid", M.J.H. de Lyon, J.G.M, Roelofs. Dit rapport is
gebaseerd op een verspreidingsonderzoek in Nederland in de periode 1978 - 1983.

H 4.5.8 Waterkwaliteit in de Peizer- en Eeldermaden
Natuurreservaat van Staatsbosbeheer aan de Noorddiik
Als we krjken naar de planten die waargenomen zijn in het natuurreserr¡aat van
Staatsbosbeheer aan de Noorddijk (zie bijlage H 4.b; Veenmos, V/aterdrieblad, Wateraardbei,
Mattenbies, Waternavel) dan valt op dat vele van deze planten veelal voorkomen in zuur tot
overwegend zwak zuur water. De alkaliniteit is eveneens laag. Waterdrieblad, dat veelwldig
aanwezigwas in en rond de sloten, is een indicator voor fosfaat- en nitraatarm water (zie ook
informatiekader). De meeste waterplanten zijn indifferent voor nitraat en hebben een lage mx
voor nitraatconcentratie.
Lanemadük
In een sloot vlak bij de Langmadrjk troffen naast Pitrus ook Krabbescheer en Pijptorkruid aan.

Hoewel Pitrus vaak in een wat zuurder milieu voorkomt wljzen deze laatste twee planten toch
op een neutraal tot alkalisch milieu (gemiddelde pH > 7.5). Ook de gemiddelde waarden voor
alkaliniteit wijst op aanwezigheid van hard water,

Uit deze twee voorbeelden mag men geen harde conclusies trekken. Toch hjkt het erop dat de

waterkwaliteit in de Peizer- en Eeidermaden op verschillende plaatsen heel verschillend kan
zijn. Het samenspel van regenwater, opperlaktewater en (diep kalkrijk) grondwater levert
een grote variatie op in de samenstelling van water.

Literatuur
o Nederlandse Oecologische Flora; drs. E.j. Weeda e.a.; IVN (VARA, VEV/IN) 1985
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. Veldgids Water- en oeverplanten; Roelf Pot; KNNV Uitgeverij 2003
o Rapport "Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodemgesteldheid"; M.J.H. de

Lyon, J.G.M. Roelofs; 1985 (?); Katholieke Universiteit Nijmegen, Laboratorium voor
Aquatische Oecologie
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H 5.1 KOEKOEK (Cuculus canorus)

We slaan in een opening van de houhual tussen heide weilanden op het Beeld.

In de verte horenwe een koekoek.

Ilan ntijn jeugd af aan heb ik altijd al. als ik een koekoek hoorde hem ook g aag willen zien,

ntaar het luhe nte niet,

Op de cursus heb ik geleerd dnt ie hem htnt lokken.

Ikprobeer het,

dae mijn hcmden als een toeter om nùin mond,

en roep: "Koekoek"

Geen reactie.
Nog een keer: "Koekoek".
Weer geen reactie.
Voor de derde keer roep ik: "Koekoek",

en ja hoor, daar komt hij naar ons toeget,logen
(IIet is nmchtig dat het geluU is, ik had het niet verwacht!)

hij vliegt nret fi"age vleugelslag,
alsof zij vermoeid is,

alsof de wereld op haar vlettgels rust,

alsof zij zich schuldig voelt døt zii haar ei ntoet leggen,

in iemands anders nest,

tenuijl zij er ook niets aan kan doen, het zit nu eenmoal in haar genen

en dqt komt weer doordat haar voorouders de kudden l)olgden,

en dus helemaal geen lijd hadden ont een nest te bottwen,

arnt beest !
en haar jongen zijn ook al niet erg aardig, want die werken zo gquw ze ttit het ei komen,

de andere eieren of zelfs jongen eruit, zodat al het voer dnt de ouden,ogels aanvoeren voor

het koekoeksjong is.

Tja de natuur is hard.

Later zie ik bij het Frieschet,een, dnnk zij t,ogelexpert Anne vant der Ziipp,

een koekoek boven op een staketsel van een dode boom zitten.

Hi.j zit in zijn karakteristieke houding - rondkijken met afhangende vleugels en opgeheven

staart - en roept zijn naant: "koekoek".

Als je hem één keer geziett hebt, htn ie hent niet nteer missen.

Als hij túiegt zou je hem nog kunnenvetwarren met een sperwer(die heeft ook zo'n gestreepte

borst) nrcrar dat hoeft niet, want je kunt het ver,çchil zien aan de vleugels. Een sperwer heeft

brede afgeronde vleugels tenuijl de koekoek purttige vleugels heeÍt.

Ook de ntanier van vliegen is artders.

De sperwer t,liegt met enkele snelle vleugel,slagen ntet dnanm een gliivlucht.

Tenuijl de koekoek,
nou ja, we zullen het er mãar op houden dat hij/zij 'gevÌoon' t,oorbii komt vliegen.



H 5.2 Vogels observeren
zondagoclttend 4 ntei 5.30-10.00 uur zacht zotutig vteet, weinig wùrÌ.
observaties in gezelscltap van Hctrrie l4esterlruis

Ont half zes h'effen we elkaar bij het bruggetje aan het begin ttatt de Peizerntaclen.
Een boerenzwaluw vliegt laag over het water weg, hij nestelt onder de brug.
In niet al te ltoog tempo fietsen we over de Drentse Dijk. Ondet weg horen en
zien we al van elles: twee koekoeken, veel scholektet.s, grutto's, wulpen,
graspiepers en paapjes.
Als we bij onze landjes bij de Beelestukken awiveren, kontt de zon op. Stipt 6 uur.
II/e zien een mannetje boontpieper zijn balts uitvoeren; vliegt vanuit een
bootn de lucht in, bij het als een parachute dalen rLaar een volgende bootn
zingt hij zijn lied. Grasmussen ook volop aanwezig. Dat geluid beklijft na
vanoclttend v,el. We hebben ze zo vaak gelrcord...
winterkoning, koolmees, tjiftjaf, zanglijster, nterel, fitis, fazant, houtduif. Gewoon.
op de hoek van cle houtwal ntet vele rust- en wroetplaatsen van reeën, aan de
slootkant besluiten we de telescoop op te zetten. Een ntannetjes ree kontt
uit een tegenoverliggend bosje tevoorschijn. Loopt rustig, sterk, door zijn
terrein. Als hij lucht van ons kijkt, rent ie schrikachtig weg, de hazen schrikken ook.
Frappant hoe deze dieren dezelfde kleuren hebben.
En dan: er was al over gerept op de heenreis; een vlucht van I0-20 regenwttlpen.
Grote vogels, stevige snavels, ze zijn op doortrek vanuit het zuiden en
zijn zo'n I a 2 weken in ons land te zien. Zefoerageren. Mooi gezicht zo
scherp in beeld, gebroederlijk naast elkaar, haas eet, regenwulp eet.
Regenwulp reist ver. Haas niet.
Twee buizerds, die in deze contreien broeden, vliegen over. Een havik
kekkert in de vet'te. Neemt steeds meer territoria over van buizercls.
Torenvalkje. Witte kwil<staart op de weg.
Tapuitj es, tur eluurs, aals cho lvers, nij I ganzen.

Als planten zien we: gewone berenlclauw, valeriaan, hotpijp in sloot achter
laatste landje; is een indicator van kwelwater. Ridderzuring, clie welig tiert op paardepoep.
In de benn van de Drentse Dijk, m de oevers, vinden we pollen Hetnelsleutel.
Een sedutnachtige die ook op begraafplacttsen veel voorkot.ttt.

Wefietsen naar de Madijk. Mooi, ruig, wild, landje. Wat is alles omhoog geschoten!
In en op de ra,d van het poeltje, waat-van het water nog steeds een
ntello,uitte zweem lteeft, trffin we veenwortel. Holpijp. Spirea.Vlier. llrilg.
In ltet veld: fluitekruid, dagkoekoeksbloent, brandnetels, kervel?,
kl eeflnuid, holpij p, zilv ers cho on. Riet, grasj es.

Aan de rand van het landje bij het water, treffen we een lijlcvan een grote
vogel aan. Een aalscholver die uit het water is gehaald? In ieder geval
vittden we een hol aan de rand van de oever richting water,. Een tnuskusrattengang?
Spectaculair! Een mattnetje v)atersnip vertollct zijn baltsende geluiden met
de veren keer op keer. Het klínkt als ltet blazen in een bamboestok of een
rietstengel. onvergelijkbaar ntet alle ander (vogel)geluiden. We kunnen er
niet genoeg van lcrijgen. In het riet een paar rietgorzetr, en weer grastnussen.

Het idee ontstaat om geluidopnentes te tnaken van de vogelgeluiclen. Voor cle korte
presentatie.
Mooi! Leuk om het terreintje te leren kennen, ntet een expert in je ntidden



H5.3 Weidevogels

H 5.3.1 Inleiding (bron: Ecologische atlas van Nederlandse Weidevogels)
Het veenweidegebied tussen het Paterswoldse meer en het Leekstermeer waarin ook de
Peízer- en Eeldermaden liggen vonnen het grootste weidevogelgebied van Drenthe.
Onder weidevogels verstaan we vogels die in het grasland op de grond in het gras broeden.
Sommige weidevogels broeden niet alleen in graslanden maar ook bijvoorbeeld in
heidegebieden of broeden soms slechts lokaal in grasland. Bij inventarisaties was onduidelijk
welke weidevogels geïnventariseerd dienen te worden. Daarom kwam in 1987 de
Contactcommissie Weidevogelonderzoek van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
onderzoek met een voorstel om onderscheid te maken tussen primaire weidevogels en

secundaire weidevogels. Primaire weidevogels broeden hoofdzakelijk in grasland en

secundaire weidevogels in mindere mate of slechts lokaal.

Gele kwikstaart
Graspieper
Veldleeuwerik
Watersnip
Kemphaan
Tureluur
Grutto
V/ulp
Kievit
Scholekster
Kuifeend
Slobeend
Zomertaling

'Wilde eend

Primaire
weidevogels

Niet waargenomen

+
+
+
Niet waargenomen

+
+
+
+
+
Niet waargenomen
Niet waargenomen
Niet waargenomen

+

Aanwezig
omgeving Beeld

Grauwe gors
Roodborsttapuit
Paapje

Zwarte stern
Visdìef
Kokmeeuw
Kluut
Meerkoet
Kwartelkoning
Kwartel
Patrijs
Bergeend
Krakeend
Wintertaling

Secundaire
weidevogels

Niet waargenomen
Niet waargenomen

+
Niet waargenomen
Niet waargenomen

+
Niet waargenomen

+
gehoord bll ZDD
Niet waargenomen
Niet waargenomen
+
Niet waargenomen
Niet waargenomen

Aanwezig omgeving
Beeld

Wat maakt het voor weidevogels aantrekkelijk om te broeden in graslanden?

1. Voedselaanbod (zowel qua hoeveelheid als bereikbaarheid)
Bodemfauna en in de vegetatie levende bovengrondse fauna zijn in graslanden voldoende
mate aanwezig.De vochtige en vaak venige bodem is goed bereikbaar voor de snavels van de
weidevogels.

2. Veiligheid
Veiligheid is vooral vereist voor de kwetsbare eieren en kuikens. De meeste verliezen onder
de eieren worden veroorzaakt door predatie of vernieling door koeiepoten of machines.

Het klimaat heeft wat betreft de voedselbereikbaarheid en de veiligheid een gunstige invloed.
In ons "natte koude kikkerlandje" verlopen processen als grasgroei vrij traag. Des te later er
gemaaid wordt of het vee geweid wordt des te meer kans de weidevogels hebben om hun
jongen groot de brengen. Ook de neerslag heeft een gunstige invloed op vochtigheid van de
bodem en daarmee de bereikbaarheid van het voedsel.



Bemesting heeft enerzijds een gunstige invloed op de voedselvoorraad maar anderzijds een

negatieve invloed op de veiligheid. Bemesting bevordert niet alleen de groei van het gras

maar stimuleert ook de productie van bodemfauna en de in de vegetatie levende bovengrondse

fauna. Doordat het gras door bemesting sneller gaat groeien zal er eerder worden gemaaid en

gaat het vee eerder en in grotere aantallen de wei in, wat een nadeel is voor de veiligheid van

de eieren en dejongen.
Dit spanningsveld tussen enerzijds een gunstig effect op de voedselvoorraad maar anderzijds

een ongunstig effect op de veiligheid van weidevogels vinden we terug in de

ontwikkelingsgeschiedenis van weidevogels. De verschillende soorten weidevogels hebben

elk hun eigen vraagnaar dichtheid van voedsel en de gevoeligheid voor nestverlies a'g.v.

vertrapping door vee of door machines. Het blijkt dat kleinere soorten weidevogels gevoeiiger

zijn voor nestverlies a.g.v. vervroegde maaidatum of verhoogde veedichtheid dan gtotere

soorten weidevogels.
De optimale ontwikkeling van een soort vindt plaats bij verschillende niveaus van

intenìivering van agrarisch beheer. Aangeziende intensivering in de loop van de jaren is

toegenomen kan men stellen dat deze ontwikkeling ook een ontwikkeling in de tijd is.

Figuur 1 .1 .
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II5.3.2 Broedvogels in de Weeringsbroeken

'Weeringsbroeken 
liggen ten noorden van het Beeld en de Beelderstukken. De westkant van de

Weeringsbroeken worden begrenst door de Gouw, de noordkant door de Zanddljk en de
oostkant door de Drentse dijk.

De nu volgende gegevens zijn ontleend aan het 10" verslag van "Het Broedvogelonderzoek in
de Weringsbroeken", broedseizoen2002. Dit onderzoek is uitgevoerd Fred van der Noord,
Douwe de Boer en Emi van Bruggen in opdracht van Natuurmonumenten.
De inventarisatie welke plaatsvindt sinds 1993, richt zichvanaf 1998 niet meer alleen op de
weidevogels maar op alle soorten broedvogels. Dat is een gevolg van vemriming van
biotoopaanbod, ontstaan onder het huidige beheer.

Bron: 10t verslag van "Het Broedvo gelonderzo ek in de Weringsbroeken", bro edseiz o en 2002

Dezetabellaatzíen dat in de loop van de jaren een aantal vogels een toename is van
broedparen zoals de wulp, graspieper en de rietgors. De kwartei die de laatste twee jaren fors
toe neemt. Een afname is te zien bij de meerkoet, scholekster en de kievit en een heel
wisselend verloop bij de grutto.
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H 5.3.3 Tegenstrijdige belangen
Dat natuurbelangen wel eens in tegenspraakzljnmet elkaar als het gaat om
weidevogelbescherming en botanische doelstellingen wordt geillustieerd door onderstaande
verslag dat onderdeel uitmaakt van Het Broedvogelonderzoek in de Weringsbroeken,,,
broedseizo en2002.

dinsdag 18 juni 2002
"we, de heer Kluiving en d.e heer Fred van der Noord, besluiten eenbezoek te brengen aan de beheerder, d.e heer Zwaneverd., ¡eneinde hemte spreken en te besruiten hoe nu verder te hande]en met hetmaaibeheer i.v.m. de hoge presentie van Kwartefs.
Wat is er aan de hand.
Kwartels zijn vogels, die, ars ze ar verschijnen, laat, harverwegede maand mei, in de terreinen aankomen. Dit jaar werd het eersteroepende Kwartefhaantje op 17 mei, juist buiten ons onderzoeksgebieddoor Douwe de Boer en Fred. van der Noord gehoord. Tot in juJ-i kunnenzich t.errit.oria vestigen.
Het laat arriveren in de gebieden heeft als gevol_g, dat er ook faat.wordt vertrokken (einde augustus/september soms zelfs in okLober. rnde Lussenliggende tijd kan er worden gebroed. Daarvoor is hetwenselijk, zo nieL noodzakerijk, het maaibeheer daarop aan tepassen. rn het st.adium van de 17" mei, word.t. de beheeid"r, daarvanreeds in kennis gesLeld en op voorbereid.
Te verwachten was, dat de Kwartefs zich ook in de t.erreinen van
Natuurmonumenten zou vestigen. Kort daarop was dat heL gevall op 3juni worden 13 roepende Kwartel-s in de weãringsbroeken vastgesteld.
Tegenover het laat c.q. l-ater maaien/beheren van de terreinenbestaan belangen van botanische aard we]ke zich daarLegen kunnenverzetten. Het. gevorg kan n.1. zijn, dat de groei ,r". ,.g"tatieswel-ke Natuurmonument.en graag tot ontwikkeJ_ing ziet komenl wordtvertraagd of , in geval van vaker onbeheerd bl-ijven van de terreì-nen,zelfs helemaal- teniet wordt gedaan. ook kunnen de kosLen, wel-kel-ater maaien met zich mee (kunnen) brengen in geval van sl_echt weersituat.ies, hoog uitvaf l_en.
Al- deze argumenten worden in het gesprek, dat wij gedrieen hebbenbesproken en onder ogen gezi-en. van belang is, dat ar_fe partijenvolJ-edig wilfen meewerken de KwarLels de ruimte te geven tijdens hunverblijf en mogelijk broeden.

Woensdag 19 juni 2002, 5.00 _ 9.00 uur
vanochtend maken de heer Zwaneverd en de heer Fred van der Noord eeninventarisatieronde door de Weeringsbroeken.
DadeJ-ijk na aankomst in het gebied roept Kwarter_ i_n perceel 1.Datzel-fde zal- nog 10 x het gevaÌ zijn in de ruime verspreiding overde Weeringsbroeken............
'............Bij terugkomst op het kantoor van de Beheerder wordt dedetail-veldkaart van 3 juni aangevurd met de nieuw gelokaliseerd.eterritoria van heden 19 juni.
Het. totare maaibel-eid wordt bijgesteld. Daar \^¡as ons (Douwe, Erni en¡'red) in het belang van de vogels om Le d.oen.,,



H 5.3.4 Kwartelkoning en'Watersnip
In de voorzomer 2003 werd ten noorden van de Zanddljk een markant geluid waawan rve in
eerste instantie niet wisten of het hier om een vogel ging en een mechanische storing van een
apparuat. Navraag brl Anne bleek het hier om de kwartelkoning te gaan. Het geiuid wordt wel
omschreven als met een nagel over een kammede raspen. Ook de kwartelkoning is zo'nlate
broedvogel die pas half mei terugkeert uit haar overwinteringsgebied in tropisch Afrika.
Zewordt genoemd in het bekende rijmpje:

In ruei leggen alle vogeltjes een ei
Behalve de koekoek en de griet
Die leggen in de meintaand niet

...en dat is nu juist het probleem voor de griet (: kwartelkoning). Doordat ze zo laat gaat
broeden in hooilanden is het nestverlies door o.a. maaien erg groot. Daarnaast verdwijnen en
verdrogen de vochtige graslanden en spelen de teloorgang van te teelt van klaver en luzerne
en de komst van insecticiden een rol.
In de jaren negentig zijn in enkele Europese landen beschermingsprogramma's gestaft. De
b elangrij kste maatregelen zij n :

- laat maaien van de vegetatie (na 1 augustus)
- als er gemaaid wordt, dan van bimen naar buiten.
Sinds 1997 is er in Nederland weer sprake van een toename van de broedpopulatie. In 1998
zijnin de Peizer- en Eeldermaden22 territoria van de kwartelkoning geteld.
Interessante websides over de kwartelkoning:
\Ã/ww.vo qelb eschermin s.nl

tm
www. ivnvechtplassen. org

Watersnip
Tot twee keer toe werden we op een vroege ochtend getracteerd op het mekkeren van de
watersnip. Het geluid dat deze vogel in de lucht tijdens zijn territorium afbakening produceert
is zo'n sereen geluid in de vroege stille ochtendnevelen dat je daar intens van kunt genieten,
Trjdens deze zogenaamde mekkervlucht worden de buitenste staartperuren in trilling gebracht.
Hun staart speelt een centrale rol in hun gedrag.Deze wordt ook gebruikt als een soort waaier
die waarmee de vogel allerlei signalen kan afgeven zoals tijdens de balts en het dreigen of
afschrikken van predatoren. Op moment dat de staart open gespreid wordt valt zwarte, witte,
okerlgele en kaneelrode patroon op,
Watersnippen leven bij voorkeur in veengebieden waar de bodem zacht envochtig is en
nestelen zichin verlandingszones in moerasgebieden, vochtige hooilanden, extensief beweide
graslanden en vochtige heidevelden. Het aantalterritoria van de watersnip in de Peizer- en
Eeldermaden werd in 1998 vastgesteld op 10 stuks o.a. aan de Noorddijk. Hier, maar ook aan
de Madijk hebben wij in het voorjaar van 2003 mekkerende watersnippen gesignaleerd.

V



H 5.4 Vossen (Vulpes vulpes)

In de houtsingel links achter grasland B2, hebben wij een hol gevonden.

Wij dachten met een vossehol te maken te hebben.

Een agrarier vertelde ons dat ltrj daæ wel eens een vos gezienhad , maar dat hij hem de

laatste tijd niet meer gesignaleerd heeft .....
Wij hebben ook geen sporen van vossen gevonden.

De pootaf<lruk van eerrvos lijkt op die van een hond, maar als je goed kijkt kun je het verschil

toch zien

^ØiØ^

%
De vos legl zijnuitwerpselen vaak op een verhoging om zijn territorium goed te kunnen

markeren.
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De vos verstopt zijn prooidieren vaak in de grond, soms steken de vleugels er dan nog

gedeeltelijk boven uit.
Vanuit dã verte lijkt de vos wel wat op een flinke rode poes, maar aan zijn houding, zijn

gedrag en zljn dikke rode staart kun je opmaken dat je niet met en poes te doen hebt.

De meningen over de "schadelijkheid' van de vos voor met name de weidevogels zijn sterk

verdeeld.
Er word daarom veel onderzoek naar gedaan.

Meer interessante informatie over vossen is te vinden op:

www.vzz. nVvos/fol-vos/fol-vos. htm
discussie over vossen op:

www. nieuwsgrazer. nl/forum/read

(de plaatjes zijn overgenomen uit: Weidevogels en predatie, Landschapsbeheer Nederland)



H 5.5 Grazers
De graslanden in de Peizer- en Eeldermaden worden naast hooilanden ook als weilanden
gebruikt. Met name op de extensieve graslanden die door Natuurmonumenten verpacht
worden aan twee biologische boeren ziet men regelmatig runderen van het ras Limousin.

H 5.5.1 Limuosin-koeien
Hieronder volg een klein verslag van de Open Dag van Biologische Boeren op 20 september
2003.

Dirk Nigten van de biologische boerderij Hooge Maden in Eelderwolde noemt zichzelf een
"gelukkige Boer". Hr1 geniet van het uitzicht op zijnkoeien die 's avonds opgeslokt lijken te
worden door de optrekkende avondnevel waardoor ze zonder poten boven het land lijken te
zweven.
In de Peizer- en Eeldermaden heeft hij bijna 300 ha. grasland in beheer van
Natuurmonumenten, waarvan 50 hectare bemest mag worden met biologische mest uit de
potstal. De onbemeste graslanden zijnveel bruiner en vertonen ook meer pitrus in
vergelijking met de bemeste groene graslanden,
De limuosin-koeien zijn afkomstig van de andere biologische boer in het gebied, de
Kijkboerderij aan de Westerhorn in Paterwolde . Deze boer fokt ook met Limousin-koeien en
de stieren die niet geschikt zijn voor de fok gaaînaar de boerderij Hooge Maden in
Eelderwolde om gemest te worden. Na ongeveer twee jaren worden de vleesstieren geslacht.
Limousin zijn vleeskoeien die goed gedijen op de ruigere onbemeste graslanden zolangze
maar de ruimte hebben. De grassamenstelling van deze graslanden is namelijk niet
hoogwaardig genoeg voor melkkoeien waardoor ze te weinig melk zouden produceren.
Daarnaast is het tegenwoordig haast onmogehjk een melkveebedrijf te starten i.v.m. het
benodigde melkquotum.
ln de graslanden staan veel koeien met kalveren die zo'n vijf maanden bij cle koe blijven
drinken. De groepen worden samengesteld uit koeien die allemaal ongeveer even oude
kalveren hebben. Het zijn dieren met een sterk kudde gevoel, waar je niet zomaar een
tussenuit kunt halen. Jonge stieren willen nog wel eens uitbreken. De koeien blijven zo lang
mogelijk buiten tot het te nat wordt, de vegetatie vertrapt wordt en ze met hun poten in de
modder komen te staan. Daarna gaan de dieren terug naar de potstal. In de zomer staan alleen
een aantal stieren in de potstal. De dieren worden gevoerd met gras dat zoveel mogelijk
afkomstig is van eigen land.
De foliebalen met ingekuild gras die men tegenwoordig veel ziet werken heel praktisch, De
kwaliteitsverschillen van de grassen afkomstig van verschillende weilanden kunnen in aparte
foliebalen worden ingepakt. Een nadeel van de folie (een soort krimpfolie) is dat er na gebruik
veel folie brj vrijkomt dat niet recyclebaar is zoals landbouwplastic. In het naseizoen als het
gras moeilijk te drogen is wordt wel eens gebruik gemaakt van een grasdroger.Deze kostbare
methode die binnen een dag graspellets aflevert kan alleen maar uit dankzij subsidies.
Tot 15 september mag er mest uitgereden worden, dan moet de potstal zoveel mogelijk leeg
zljn.
Eigenlijk zou Dirk Nigten wel een veldje biologische maïs willen verbouwen maar dat past
niet in het streven van Natuurmonumenten. Het schijnt ook heel moeilijk te zijn om
biologische maïs te verbouwen aangezien dit snel overwoekerd wordt door onkruiden.
Door de verzuring van de bodem vraagt Dirk Nigten zich af of de doelen van
Natuurmonumenten zoals poelen met salamanders wel gehaald kunnen worden.
Ook de woningbouw aan de overkant van het Omgelegde Eelderdiep komt nog even ter
sprake, de nieuwe wijk Ter Borch. Voor Dirk Nigten hoop ik dat hij ook in de toekomst nog
kan blijven genieten van de stilte en de prachtige avondnevelen van de Peizer- en
Eeldermaden.



De Kijkboerderij aan de Westerhorn in Paterwolde heeft een bordes boven de potstal die altrjd
toegankelijk is voor publiek. Op de Open Dag is de hele boerderij te bezichtigen en vertelt
Sytse van der Goot met liefde over zijn dieren.
In de potstal zijn nog ongeveer tien jonge kalfies aanwezig en een koe stond op punt te
kalveren. Ze liep onrustig rond, ging liggen, weer opstaan en schuurde met haar kop langs de
flank van een andere koe. Ik woeg me af hoe sociaal deze dieren zljnenhoe ze met elkaar
communiceren. Bij het kalveren is de hulp van de boer niet nodig. De meeste kalfies worden
in het voo4'aar geboren maar deze piek probeert men meer over het jaar te spreiden waardoor
je ook in het najaar nog jonge kalfies buiten in de wei ziet lopen. In het veld vorm de runderen
snel een groep, soms met een stier erbij. Toch is vaak een oudere koe de leidster. Zelatenzich
niet opdrijven zoals "Hollandse koeien" maar door te rammelen met voerbrokken moet je ze
verleiden zodat ze achter je aan komen lopen en dan vervolgens het hek snel sluiten. Maar
sommigen zijn slim die werken niet mee.
De Kijkboerderij, zoals die vaak genoemd wordt, fokt ook met de limousin. Dit franse ras is
te herkennen aan een witte neusspiegel (witte rand om de neus) en witte oogranden. De
koeien zijn egaal licht bruin hoewel hierin nog wel eens verschillen in donkere en lichtere
tinten zijnwaar te nemen. Alle dieren hebben naast een negen cijferig nummer ook een naam
op het oormerk.
Per week gaat er een koe naar De Groene Slager in Groningen. Mogelijk door de komst van
de euro is de markt voor biologisch vlees enorrn ingezaktvan I0o/o naar 2o/o. De contracten
metAH zijntatweejarenopgezegdterwijlhettweejarenduurtvoordatjejeeenbiologische
boer mag noemen.
Aangezien het nog wel twee uren kon duren voordat de drachtige koe ging kalveren besloot ik
toch maar terug te fietsen naar de stad. 's Avonds op het TV journaal wordt gesproken over
een experiment in Friesland om de landerijen te bemesten met "eigen koeienmest" i.p.v.
kunstmest. Tegenover de lagere grasopbrensten staan lagere kosten voor kunstmest.
Hoezo experiment???
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H 5.5.2 Reeën
Een andere grazff die we regelmatig op Het Beeld tegenkwamen was de ree.

Donderdas I mei 2003
Door de teldjes gelopen, vooral langs de houtwallen. Wat gr oeit er veel enwat herken je
weinig. Dood ree in de houtwal en veel reeensporen in de vorm van keutels, schtrurplekken en

legers in de meest westerlijke houhual.

Zaterdng I0 ntei 2003
Dia's gemaah van kruipend zenegroen. Tegen 13 uur werd Ìk opgeschrih door een reebok

die door de westelijke houfiual liep. Toen ik opstond om een dia te maken sprong die enton

door.

Zondag 15 juni 2003
Opgeschrikt door een ree þok of geit?) die eerst een stap in nùjn richting deed om ven,olgens

ntet veel kabaal via de houtwal naar het andere klaven,eld te lopen. Het schraperige

blafferige geluid hieldwel I0 minuten aan. Tijdens dit gebeuren cirkelden ook ineens teel
gierrwalnuen boven mij. Ongeveer een uur later hoorde ik heel licht geritsel in de greppel

tussen 82 en 83, een reejong sprong veg met vier poten tegelijkertijd in de lucht op tlog geen

4 meter afstand.

Zondns 9 november2}03
Op het klø,eneld grenzend aan de westelijke houhual stond een groep vqn ca. 16 reeën te

grcaen. Terv,ijl we daar rustig stonden te kijken lcv¡am de naburige boer op zijn tractor in een

pogrng ons te veûagen. Hij dncht ntet Ìllegale jagers of stropers van doen te hebben.

Reeën
Reeen zijn net als runderen herkauwers. Toch hebben zij eenvoorkeur voor bladeren en

knoppen van bomen en struiken. Uit een analyse naar de pensinhouden van reeën in 1960

bleek dat deze bestonden voor lOo/o uit grassen, 160/o uit kruiden, l2o/olagere planten zoals

korstmossen en paddestoelen en 62Yo uit bladeren en knoppen van bomen en struiken. Een ree

van25 kg eet in24urenongeveer 1,5 kg. Water heeft een ree nauwelijks nodig. De dauw op

planten in de vroege ochtenduren lijkt voldoende te zrln. De keutels van een rce zqn dan ook
veel droger dan bijvoorbeeld die van een rund.
Veel hoefdieren brengen hun hele leven in groepsverband door. Een kudde biedt voordelen,

zoals bescherming tegen roofclieren maar de voedselconcurrentie binnen de groep is erg groot.

Reeën vorïnen uitsluitend in de winter kleine groepjes van twee tot vijf dieren, die sprongen

worden genoemd. In de loop van het voorjaar valt zo'n sprong weer uiteen.

Eind maart, begin april beginnen vooral oude bokken een grondgebied af te bakenen. De
gemiddelde grootte van een reebokterritorium schommelt tussen de 7 en 12 ha. Waarschijnlijk
is een groter gebied niet verdedigbaar en een kleiner territorium biedt te weinig voedsel.

Geiten worden in het territorium van een bok wel getolereerd, zijn gebied overlapt terreintjes

van meerdere geiten.
De paartijd, de bronst, van de reeën valt in ha.tje zomer vanaf halfjuli tot aan half augustus.

Daarna duurt het 10 maanden voordat de kalveren worden geboren. Bij de meeste zoogdieren

nestelt het bevrucht eitle zich direct in de baarmoederwand waarna de groei begint. Bij reeën

vindt een vertraagde innesteling plaats waardoor de kalveren in het voorjaar geboren worden
wanneer er voldoende voedsel voorradig is. Een informatieve site over reeën is te vinden op
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H 5.6 Insecten

H 5.6.1 Vlinders

Het is voorjaar 2004,
de eerste wqrme lentedag.
Ik.fiets naar het Beeld,
zet mijnfiets tegen een boom,
en huip onder het prikkeldraad door.
Ik ben er :
aangekomen op'otxs' weilønd.
Er.fladdert en vlindert vøn alles om mij heen.
Ikwil ze eens goed bekijken,
maar ze zitten geen moment stil.
Ik probeer ze te bekijken in de vlucht,
maar dat valt ook nog niet mee,

want ze veranderen constant en plotseling van richting,
Of ze dørtelen met z'n tweeën omhoog.

Uit de glimpen die ik opyang.
maak ik het volgende op:
ze lijken op kootwitjes, maar ze zijn iets kleiner en anders van vorm,
ze zijn helemaal wit, ntet alleen op de vleugelpunten eenfel kleurtje;
die zijn oranje

U raadt het al , het zijn oranjetipjes !
En het zijn er een heleboel,
ze hebben als pgp de winter overleefi,
en zijn nu op zoek naar een partner.
Het mannetje heeft de kenmerkende en opvallende oranje vleugeltippen.
Het vrouwtje mist deze,

ztj heeft wel wat van een koolwitje,
zodst ik eerst dacht døt het oranjetrpje het met een koolwitje deed !
Overigens is het wel nuttig voor haar om er wat saaier uit te zien, want zo valt ze niet zo op
en lrøn ze rustig haar" eitjes afzetten op de pinksterbloemen die op het Beeld in overvloed
aanwezig zijn.
De eitje zijn eerst groen, nrctar kleuren later naar oranJe.
Ze hebben I3 lengte ribbels en ze lijken op een tonnetje.
Uit de eitjes komen gt"oene rupsen, een ideale schutkleur voor tussen het gras.
De rups eet lot ze voldoende dik is en gaat dnn verpoppen.
De pop wordt met een draadje om de middel aan de plant vast gemaalct(gordelpop),
het lijkt op een bergbeklintmer die even uitrust.
De pop ovet'wintert tussen dorce g'assprieten en cmdere lage begroeing.

I

l

Zodat in het vroege voorjaar de oranjetipjes er al weer vroeg bij zijn !



H5.6.2 Libellen beleven
vrijdagmiddag 29 juni 2003, 13.00-17.00 uur Ergwarm, geenwind...
aan de Madijk en het Elsburger Onland, in gezelschap van Jan Gerard,
libellenexpert

Gewapend met alle mogelijke zonnebeschermers op defiets naar de Madijk.
Jan Gerard inventariseert aI jaren de libellen en dagvlinders in de Eelder-
en Peizermaden en omgeving.
Itrte lvijgen allen een ontvangstpresentje; een leeg huidje van de larve van

keizerlibellen in eenfotokokertje... Attent! Jan Gerard toont ook een

mislukte uitsluippoging van een libelle. We krijgen de smaak te pakken om

naar dergelijke sporen te kijken.

Ons landje aan de Madijkwordt door Jan Gerard niet heel interessant
bevonden; we vinden algemene soorten. Is voor ons ook prima. We banen ons

een weg door de brandnetels met veel rupsen van kleine vosjes naar het
poeltje. Dat ziet er helder en met veel waterplantjes uit.
Lids t eng : lcw elindicator Kikkerb eet

We trffin:
- v ari ab e I e w at erj uffer
- azuurwaterjuffer
- lantaarntje: blauwe vlek bij het laatste segment dijt uit, algemeen bij
eutroof water
- vuurjuffer: rood

Bij het Elsburger Onland is meer variatie in het landschap.
Bij een slootje langs een grillige bosrand, met luwte barst het van de libellen.
- weidebeekjuffer: met grote donkere vleUband op de vleugels het is de soort die het dichtst
bij de oer-libellen komt
- grote roodoogjuffer: op grote bladen van waterplanten
- viervlekken
- platbuiken
- oeverlibel: mannetje blauw(grijs), vrouwtje geel met zijstrepen
Bij een poeltje zoeken en vinden we zelf lege huidjes van uitgeslopen platbuiken.
De vindplaats bevindt zich tot zo'n 20 centimeter boven de waterspiegel op

stengels van planten, die in de zon staan.

Jonge libelles glimmen, ze zijn nog niet zo uitgesproken van kleur. We zien er veel
AlIe libelles hebben een vleugelvlek of pterostigma; het verschaft de

vleugels stevigheid.
Bij libelles spreken we van een onvolmaakte metamorþse, in tegenstelling
tot de volmaakte metamorþse van de vlinder.
Bij de paring maakt het mannetje gebruik van secundaire geslachtsdelen om
het zaad ter verplaatsen. Hartvorm bij paring.
Het vrouwtje zet de eitjes af in het water met het achterste deel van haar lijf.

LTe hebben allen gezwaaid met het vlindernetje. Op de terugreis gaan we nog
even langs de heemtuin in het stadspark, waar ook veel libellen voorkomen.
Ik ben later en de volgende dag geveld door een zonnesteek....
De excursie was erg aanstekelijk, ik ben naderhand enige keren met mijn
zoontje van vijf op speurtocht gegaan. Ook bij het zandstrandje van de

Hoornse plas vonden we lege huidjes van juffertjes.



Literatuur:
Ecologische atlas van de Nederlandse Weidevogels; A Beintema e.a.; 1995 Schuyt & Co
Verslag van de Broedvogelinventarisatie in de Peizermaden; Fred v.d. Noord e.a.;2002
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Boerenland in Boerenhand
De landbouw is het fundament van de maatschappij. Een volk immers dat wij en
onaftrankelijk wil leven, moet in de eerste plaats zorgen, dat het voor zijn voedselvoorziening
niet afhankelijk is van andere landen.'Want geen aftrankelijkheid heeft voor een volk zulke
grote gevolgen als juist deze; een volk dat niet in eigen voedsel voorziening kan voorzien, kan
nooit geheel vrij zijn, deze afhankelijkheid moet zelfs op den duur verlammend op het hele
volk werken. Daarom za| een staat, welke het volk als een organisch geheel ziet, de landbouw
zien als een fundament, waarop de gehele staat is gebouwd. En zoals geen huis gebouwd kan
worden zonder hechte fundamenten, zo kan geen staat voortbestaan zonder een gezonde
boerenstand. De landbouw is het fundament van de maatschappij. Slechts de landbouw is in
staat levensmotor en levensbron voor het gehele volk te zijn.



Enouête "P eizer- en Eel dermaden"

7 . Heeft u nog andere
opmerkingen over de Peizer- en
Eeldermaden?

6. Wat zou eÍ volgens u vooral
behouden moeten blijven?

5. Wat zover volgens u de
komende 10 jaren moeten
veranderen om dat ideaalbeeld
te bereiken?
B¡voorbeel d Ten aanzien van:
Agrarische activiteiten
Cultuurhistorie
Natuurbeheer (ook:
weidevogels, vossen, reeën)
Waterbeheer (grondwaterpeil)
Recreatie, wonen, industrie,
verkeer, Anders.

4. Hoe zien over 10-20 jaren de
Peizer- en Eeldermaden er uit
volgens uw ideaalbeeld?

3. Wat is volgens u het mooiste
plekje in de Peizer- en
Eeldermaden?
Wat spreekt u het meeste aan?

2.Watbetekenen de Peizer- en
Eeldermaden voor u?

1. Op welke manier en hoe lang
bent u betrokken b¡ de Peizer-
en Eeldermaden?

De jacht en faunabeheer terug
zoals het vroeger was d.w.z. het
beschermen van weidevogels en
indien nodig het afschieten van
roofdieren.

Zie:
Boerenland in boerenhand

Beheersing van een goed waterpeil
ten gunste van de agrarische
sector.

In ieder geval geen inmenging c.q
bemoeizucht van
natuurorganlsaties.

Houden in de toestand zoals het nu
1S.

De lander¡en welke grenzen aan
het Eelderdiep.

De rust.

Een waardevol landschap, \¡/aaï
vroeger veel boeren een goede
boterham konden verdienen.

Het uitoefenen van een
melkveebedrijf op de Peizer- en
Eeldermaden.
Enkele ties

Melkveehouder

Gevaren loeren aan alle kanten.
. Nog meer sluipverkeer
o Het plan Ter Borg
o Het Transferium
o Zuidtangent A 28

Het is de waag of bij het huidige
rijksbeleid ooit de ecologische
hoofdstructuur gerealis eerd zal
worden.
Of de Maden ooit de gelegenheid
zullen krijgen hun grote
natuurpotenties te ontwikkelen.

Minstens behouden wat er nu is.

Uitvoering van de plannen van
NM, maar wel met het behoud
van het veenweidendeel. Met
hopelijk ouderwets
hooilandbeheer t.b.v. de
weidevogels.
Grondwaterstij ging om plas/dras
stukken te creëren.
Langs de zuidelijke randen
kleinschalig beheer voor een
halfopen gebied.
Mogelijk kunnen ook de boeren
een rol vervullen als natuurboer.

Hopel¡k een groot
moerasgebied.

Het zandpad langs het Hoogeveld
en de Westerstukken naar de
Verlengde Boterdijk.
Een herinnering aan mijn
kinderjaren in Friesland met
zingende vogels en bloeiende

Rust en ruimte. Een gebied met
grote
na

Als natuurliefhebber en
vogelwaamemer. Als fotograaf
en recreant.
Sinds ongeveer 15 jaar

Vogelwaamemer



Hoofdstuk 6. De Toekomst van de Peizer- en Eeldermaden

H 6.1 Inleiding
Als inleiding op dit hoofdstuk over de toekomst van de Peizer- en Eeldermaden staan
hierboven twee reacties op de enquête over de Peizer- en Eeldermaden. De enquête is
ingevuld door zowel een melkveehouder en een vogelwaamemer. Het geeft een beeld van
twee mensen die ieder vanuit zijn eigen invalshoek grote betrokkenheid tonen bij de natuur-
en landschapswaarden van de Peizer- en Eeldermaden.

Iemand die zich wil verdiepen in de ontwikkeling en toekomst van de Peizer- en Eeldermaden
komt terecht in een doolhof van instanties, afkortingen en rapporten. Het is moeilijk een beeld
te krijgen hoe de samenwerking verloopt tussen verschillende instanties zoals provincies,
gemeenten, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties en landbouworganisatie en hoe
(inspraak)procedures geregeld zij n.
Veel is er is gaande op gebied van natuurontwikkeling, het realiseren van de EHS en het
ontwikkelen van waterbergingsgebieden in de nabijheid van een uitdijende stad als
Groningen. De druk vanuit de stad is met name duidehjk zichtbaar in het noorden en in het
oosten van de Peizer- en Eeldermaden. Suikerfabriek CSM die haar tarravelden aan de
zuidkant van de A7 heeft liggen, nieuwe woonwijken, transferium en bedrijventerreinen die
gepland zijn aan de rand van de Peizer- en Eeldermaden.

H 6.2 De hoofdrolspelers
. Het Rük

In het Structuurschema groene ruimte (SGR) is de EHS van Nederland beschreven.
Het bevat doelstellingen en hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van het Rijk voor een
aantal functies van het landelijk gebied.

o Provincie Drenthe
De Peizer- en Eeldermaden liggen in de kop van de provincie Drenthe. in het Ontwerp
Provinciaal Omgevingsplan (POP) van de Provincie Drenthe; november 2003, wordt
een visie gegeven op de ontwikkelingvanDrenthe voor de periode tot 2030.

. Gemeenten Noordenveld en Tynaarlo
Het grootste gedeelte van de Peizer en Eeldermaden vallen onder de gemeente
Noordenveld. Het gedeelte ten oosten van het Eelderdiep valt onder de gemeente
T¡maarlo. Beide gemeentes zijn betrokken bij de Herinrichting Peize e,o.

¡ Stuurgroep Regiovisie Groningen - Assen
De regio Groningen - Assen behoort tot een van de zes nationaal stedelijke netwerken.
Sinds 1996 werken de provincies Groningen en Drenthe en 12 gemeenten rond
Groningen en Assen samen om, op gebied van wonen, werken, vervoer, natuur en
water, gezamenlijk, de z.g, Regiovisie Groningen - Assen 2030, te ontwikkelen voor
deze regio.

¡ WaterschapNoorderzijlvest
Behalve de waterbeheersing in de Peizer- en Eeldermaden onderzoekthet waterschap
momenteel ook de mogelijkheden voor een tweetal kleinere waterbergingsgebieden.

. Noordehjke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO)
De NLTO vertegenwoordigt de landbouwers in de Peizer- en Eeldermaden en is
betrokken brj de Herinrichting Peize e.o.

o Natuurmonumenten
Meer dan de helft van de gronden van de Peizer en Eeldermaden is momenteel in het
bezitvanNatuurmonumenten en heeft in20O2 een Kaderplan laten opstellen waarin
een ontwikkelingsschets wordt gegeven voor dit gebied.
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H 6.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De EHS is een landelijk ecologisch netwerk, een aaneengesloten stelsel van (natuur)gebieden,

bestaande uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. In 2018 zou

in Nederland de EHS gerealiseerd dienen te zijn.
De Peizer- en Eeldermaden zijn aangewezen als kerngebied van de EHS, Het vormt een

onmisbare schakel in een grote natte natuurzone met het Fochteloerveen, Leeksterrneer en

Lauwersmeer tot aan het wad. In het zuiden zoÍgen de beekdalen van Norg voor de

aansluiting op het Fochteloerveen.
Aan de noordkant wordt gewerkt aan herstel van de koppeling tussen het Peizer- en

Eelderdiep en het Reitdiep, dat uitmond in het Lauwersmeer.

Voigens het "Uitvoeringsprogramma ecologische verbindingszones" van de provincie

Groningen zal deze verbinding "R2 Reitdiep" lopen via Matsloot, Leekstermeer,

Lettelberterdiep, Hoendiep, Zuidwending, Aduarderdiep, Van Starkenborghkanaal naar het

Reitdiep.
In de visie van natuurorganisaties moeten het Peizer- en Eelderdiep breed worden

doorgetrokken in de richting van het Oude Aduarderdiep. Door de nieuwe verbinding een

breedte tussen de kades van minimaal}S} meter te geven za7 aan de westelijke stadsrand weer

een echte rivier kun-nen stromen. Een waardige voortzetting van het Peizer- en Eelderdiep,

met natuurlijke meanders en ruime oeverzones voor flora en fauna. Op termijn zal de "'Weidse

Groene Rivier" het hart voÍnen van een breed open landschap tussen het Wedland
Leekstermeer, de Peizer- en Eeldermaden en het Nationaal Park Lauwersmeer.

Op kleinere schaal zljn er verbindingen met natuurgebieden in de directe omgeving zoals de

Piccardthoþlas, een voormalige zandwinning, dicht tegen de stad Groningen en het Elsburger

onland.

H 6.4 Waterberging
In 1998 kreeg ook Noord-Groningen door overvloedige regenval in combinatie met harde

noordwester storm, te maken met wateroverlast. De wateroverlast eind jaren negentig heeft

geleid tot een andere visie op waterbeheer. I.p.v. het water zo snel mogelijk af te voeren naar

de zee zoekt men nu naar mogelijkheden om water in de hogere gebieden vast te houden, in
lager gelegen gebieden het water te bergen om uiteindelijk het water te kunnen afvoeren. Ook

is er meer aandacht gekomen voor de waterkwaliteit, voor het grondwaterbeheer, voor de

verdrogingsproblematiek (vooral in natuurgebieden), en voor de verzilting die hier en daar de

landbouw parten speelt.

De Stuurgroep 
'Water 2000+ heeft in 2003 de provincies en de waterschappen geadviseerd ca.

18 gebieden in Groningen en Noord-Drenthe aan te wljzen en in te richten voor waterberging.

Daaronder vallen ook twee kleinere waterbergingsgebieden; de Peizer- en Eeldermaden'West

en Oost. De provincie dient de waterbergingsfunctie in het Provinciaal Omgevingsplan (POP)

toe te kennen en de ruimte voor deze berging te reserveren. Nadat de betrokken gemeentes

hun bestemmingsplan hebben gewijzigd kurmen de waterschappen beginnen met de gebieden

in te richten voor waterberging. Een bijzonder informatieve site van Stuurgroep 
'Water 2000+

is te vinden onder www. groningenleeftmetwater.nl.
Natuurmonumenten heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van waterberging in
de verschillende deelgebieden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reguliere berging en

noodberging. Hieruit blijkt dat in het algemeen de grondwaterstand zal oplopen, de kwel in
het deelgebied b onderdrukt zalworden en waarschijnlijk op andere plaatsen naar de

oppervlakte zal komen. Noodberging in het groeiseizoen (april - september) zal in deelgebied

b en c een sterk nadelig effect hebben op het natuurdoeltype.



Naast effect van waterkwantiteit zal ook de kwaliteit van het water van grote invloed kunnen
zljn. Zoals in het hoofdstuk over waterplanten was te lezen zijn 

". 
u.r..hillen in de

waterkwaliteit op diverse plaatsen in de Peizer- en Eeldermaden. De vraag is wat het effect
zal zijn als er tijdelryk grote hoeveelheden (gebiedsvreemd) water in het géUi"a wordt
vastgehouden. Natuurmonumenten pleit dan ook vool het vasthouden van gebiedseigen water
i.p.v. het inlaten van gebiedsvreemd water.
De landbouworganisatie NLTO heeft grote moeite met het aanwijzenvan waterberging op
landbouwgrond. Volgens NLTO zal ditleiden tot waardevermináering van een
landbouwbedrijf en schade door verbodsbepalingen in het bestemmingsplan tot beperking van
de teeltkeuze (geenrisicovolle gewassen). NLTO pleit voor baggerenin verbeteren van de
capaciteit van sluizen en gemalen.

H 6.5 Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan (POP); Provincie Drenthe; november 2003
Het noordelijke gedeelte van de Peizer- en Eeldermaden ligt in zoneV , Natuur. Binnen deze
zone gaat het om behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. Daarbij zijn ook
aspecten van cultuurhistorie en landschap van belang.
Het gebied daaromheen valt onder zone fV, verwevingsgebied landbouw en natuur. In deze
zone zijn doeleinden van landbouw van belang. In d,eze gebieden bestaat vaak een grote
samenhang tussen vooral natuur, milieu en water. Het beleid richt zich erop om deiamenhang
tussen de functies landbouw en natuur te versterken.
In het ontwerp POP van de provincie Drenthe wordt verwezen naar de afspraken die in het
kader van de Regiovisie zijn gemaakt. Binnen de regionale samenwerking neemt de provincie
Drenthe de regisseursrol op zich.
"Voor het milieubeschermingsgebied Eelder- en Peizerdiep is een gebiedsprogramma
opgezet.In het gebied worden middelen vanuit de Subsidieregeling gebiedsgeiicht beleid
(SGB) en het plattelandsontwikkelingsplan ingezet om doelen te rãaiiseren.Þrojecten worden
zoveel mogehjk door de bevolking zelf ontwikkeld. Afstemming tussen het project van
integrale gebiedsontwikkeling voor het gebied Eelder- en Peizerdiep en het project Regio
Park in het kader van de Regiovisie, is noodzakelijk,,,

H 6.6 Gebiedsvisie Noordenveld; provincie Drenthe; oktober 199g
De Gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap Noordenveld stamt nog uit 1998. Over het
streefbeeld voor langere termijn voor het laagveengebied schrijft dé Gebiedsvisie het
volgende.
" Het hele laagveengebied heeft een geschikte abiotische uitgangssituatie voor een begeleid-
natuurlijke ontwikkeling. Ill de bemalen gebieden (polder matsloot-Roderwolde en polder
Peizet- en Eeldermaden) kunnen permanent natte omstandigheden worden gecreeerd, terwijl
langs het Peizet- en Eelderdiep gebruik kan worden g"-uakt van de overstromingsdynamiek
van de beken. Vanwege de hoge actuele natuur- en landschapswaarden (blauwgrãslanden,
verkavelinglatroon en veenterpen) wordt in het Leekstermeergebied en ìn het [ebied rond
Peizerwold gekozen voor een half-natuurlijke ontwikkeling.

In de benedenloop van het Peizerdiep en in de Peizer- en Eeldermaden wordt vanwege de
hoge kansrrjkdom gekozen voor een begeleid- natuurlijke ontwikkeling. Hier zal geinbeheer
op perceels- of ecotoopniveau plaatsvinden. Het streefbeeld bestaat uit riet-zeggenmoeras
(|tBl-doeltype lic) met een afwisseling van open water, riet- en zeggenmoeras, broek- en
moerasbos en vochtige- en natte graslanden. Vooral voor de fauna iãn 

""n 
dergelijk gebied

een grote betekenis hebben. Naast hydrologische processen (kwel en inundatief speelt ook



begrazrng een rol bij het realiseren van dit stleefbeeld. In dit verband zijn de dekzandruggen
bij de Peizer-en Eeldermaden van belang om jaarrondbegrazingmogelijk te maken. De
begrenzing van de begeleid-natuurlijke eenheden is zodanig dat er afgeronde hydrologische
eenheden ontstaan. Processen die bepalendzljnvoor de vegetatiesuccessie (verlanding,
veenvorming en bosontwikkeling) zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de variatie van
het gebied. Uit oogpunt van behoud van landschapswaarden kan aan de begeleid-natuurlijke
ontwikkeling als randvoorwaarde worden meegegeven dat er sprake blijft van een zekere
mate van openheid, bijvoorbeeld in de vorrn van belangrijke zichtlijnen langs de beken. Naar
verwachting kan onder invloed van kwel, inundaties en begrazing aan deze randvoorwaarde
worden voldaan"

NB L- d o eltyp e b eg el ei d-natuurlij k ri et-z egg ennxo er as

Bij begeleid-natuurlijke systemen (honderden tot duizenden ha's) ligt het accent op
natuurlijke processen (successie, erosie, sedimentatie). Dit gebeurt echter binnen de kaders,
die de mens aangeeft en bewaakt (bhjvende sturing). Hierbrl is slechts sprake van minimaal
beheer (bijvoorbeeld jaarrond-begrazing door grote grazers); de mens schept alleen
voorwaarden voor een natuurlijke ontwikkeling. Afivezige maar gewenst geachte natuurlijke
processen worden nagebootst, Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van (grootschalige)
natuurontwikkeling. Het is niet de bedoeling ruimtelijke patronen te fixeren. Het beheer wordt
gevoerd door het Rijk en particuliere terreinbeherende organisaties. Er is sprake van enig
recreatief medegebruik.
In het riet-zeggenmoeras wordt niet of nauwelijks ingegrepen door de mens, Door de extreem
natte omstandigheden is de "boscomponent" weinig vertegenwoordigd. Het landschap is
grotendeels open. Sturende processen zijn kwel, stagnatie van regenwater, inundatie door de

beek, stroming van de beek en begrazing door grote herbivoren.

H 6.7 Natuurmonumenten; kaderplan 2001
De Peizer- en Eeldermaden zijn door Natuurrnonumenten aangemerkt als "speerpuntgebied",
waar versneld grond wordt aangekocht om de ecologische hoofdstructuur (EHS) te realiseren.
Het is een aantrekkelijk gebied voor natuurontwikkeling, vanwege de ligging vlak bij de stad

Groningen, de potentiele natuurwaarden en het vrijwel ontbreken van bebouwing. Steeds

meer boeren vertrekken en meer dan de helft van de 1500 hectare is in het bezitvan
Natuurmonumenten. In 2001 heeft de Grontmij in opdracht van Natuurmonumenten een

integraal kaderplan opgesteld waarin een "ontwikkelingsschets" voor de Peizer- en

Eeldermaden wordt weergegeven.

ln de ontwikkelingsschets zijn drie deelgebieden met elk een eigen karakter te onderscheiden.
a) Open robuust beekdal
b) Halfopen natuurkern
c) Natuunijk cultuurlandschap op de flanken van het gebied.
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a. Open robuust beekdal
In het noordelijke gedeelte van de Peizer- en Eeldermaden zullen het water en de beken weer
meer ruimte krijgen en het landschap kunnen voÍnen. Het gebied ligt overwegend op N.A.p.
of lager enzal 's winters en in het voorjaar dele onder water komen te staan. ñe aanwezige
sloot- en greppelpatronen kunnen verlanden, Het uitzicht zalhierhoogstens worden
weggenomen door rietstengels en opvliegende ganzen, want veel bomèn zullen er niet kunnen
groeien' Naast talrijke oever- en moerasplanten zullen moeras- en watervogels zich hier
uitstekend thuis voelen. Ook zijn er mogelijkheden voor de kwartelkoningltureluur en
watersnip. Tegen de stadsrand van Groningen kan een meer bosrijk gebied worden
ontwikkeld zodat recreëren voor de "stadjer" aantrekkelijker wordt.

b. Halfopen natuurkern
Hier zal zich de meest waardevolle natuur ontwikkelen. Op dit moment liggen er al enkele
beschermde natuurgebiedjes waar veel zeldzameplanten groeien. Deze gelbìedjes zullen
alleen maar groter worden. Daarnaast zullen er enkele petgaten lveenmeertjesiworden
gegraven waardoor v/eer meer open water zal ontstaan. Hierin zal natuurlijke successie plaats
vinden van open water tot uiteindelijk moerasbos. Ten noorden van peize, waar vroeger al
loofbos voorkwam, kan weer bos ontstaan. Dit gebied zal uiteindelijk een lappendeken
worden van moerasbos, open water, dichtgroeiende veenputten en vochtige graslanden.

c. Natuurrijk cultuurlandschap op de flanken van het gebied.
Dit gebied vormt de overgang tussen de bewoningskemen vanPeize,Eelde, en paterswolde
en de natuurkern' Plaatselijk wordt hier begraasd door runderen en elders wordt er af en toe
gemaaid en gehooid. Hierdoor zullen op deze droge flanken van het gebied bloemrijke
graslanden kurmen ontstaan. Ook zijn kleurrijke akkers waar rogge oigerst verbouwd wordt.
Hout- en boomwallen zullen voor beschutting van de wandelauióf ¡"tr.r zorgeî.

Hydrologische aspecten
In hydrologisch opzicht wordt gestreefd naar een meer natuurlryk gedrag van de beken in hun
wijde omgeving. De volgende maatregelingen zullen hiertoe u¡aragen:-
o De bemaling van het gebied wordt gestopt.
o Het peil in het Peizer- en Eelderdiepsysteem zal worden verhoogd waardoor in het

winterhalfiaar gedurende langere of kortere tijd overstroming (inundatie) kan optreden.o Bovenstroomse maatregelingen om de waterkwaliteit van de beken te verbeteren.o Het Winderdiep, als verbinding tussen de Grote Masloot en het Eelderdiep, weer
herstellen in de oorspronkelijke situatie om gedurende de zomer meer wateraanvoer te
hebben.

' Afkoppelen van het Omgelegde Eelderdiep om het Eelderdiep van voldoende water te
voorzien en haar stromingsdynamiek terug te geven.

Vanwege de hogere peilen in de beken en sloten zullen de grondwaterstanden in het gebied
zich hoger instellen dan in de huidige situatie, Dit zal in het gebied vanwege de variatie in
hoogteligging en bodemtypen weer leiden tot een t"", g"uuri"erd patroon ian drogere,
vochtige en natte terreingedeelten. De periodieke winteiinundatie ln combinatie mit bepaalde
beheersvormen en de toestroom van basenrijk grondwater (kwel) bieden de mogelijkh"id tot
het ontwikkelen van levensgemeenschappen.



H 6.8 Landinrichting Peize e.o thans Herinrichting met een Administratief Karakter
(HAK+)
Het gebied van de Landinrichting Peize e.o. wordt begrenst door het Omgelegde Eelderdiep,
Peizerdiep tot aan de brug/stuw bij stenebos Roden, Bunnerveen, Bunne, Norgerweg,
Zuideinde, Eelde-Paterswolde en de Hooiweg. De oppervlakte bedraagt ca. 4000 ha. waarvan
ongeveer 2800 ha. in gebruik is als cultuurgrond.
In september 2000 werd de Landinrichtingscommissie Peize e.o. geihstalleerd op verzoek van
NLTO en de vereniging Natuurrnonumenten. Aanleiding was het'waardevol
Cultuurlandschap (WCL)- project Landbouwperspectief P eize en omstreken waaruit bleek dat
er onder de agrarische ondernemers grote behoefte bestond grotere huiskavels en minder
veldkavels. D.m.v. vrijwillige kavelruil werd getracht de landinrichting sneller en flexibeler te
laten verlopen.
De Landinrichtingscommissie (LC) Peize e.o. bestaat uit vertegenwoordigers van landbouw,
natuur, adviseurs namens Provincie en Kadaster en wordt ondersteund door het Dienst
Landelijk Gebied (DLG).

De doelstellingen van het Landinrichtingsproject richtten zich zowel op landbouwbelangen
als natuurbelangen:
- Verbetering van de landbouwstructuur, vooral door het vergroten van de huiskavel en

veldkavels en het terugbrengen van het aantal veldkavels.
- Vrijmaken van de begrensde reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden door uitruil van

landbouwgronden.

Eind2002 heeft de LC de werkzaamheden geëvalueerd. De LC concludeerde dat er een aantal
concrete resultaten waren bereikt maar voor het realiseren van een optimaler resultaat een
meer planmatiger aanpak gewenst was. Het advies aan Gedeputeerde Staten van Drenthe
luidde om van het instrument vrijwillige kavelruil over te stappen naar een zgn. Herinrichting
met een Administratief Karakter (HAK+), Een HAK+ heeft een meer verplichtend karakter.
De LC is uitgebreid met een tweetal leden, namens het Waterschap Nooderzijlvest en namens
de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo.
vanafjanuan2004 werkt de LC aan een voorontwerp Landinrichtingsplan.

H 6.9 Regiovisie Groningen-Assen 2030 oktober 2003
De Peizer- en Eeldermaden liggen binnen de economische kernzone Groningen - Assen.
Deze regio Groningen - Assen is in het nationaal beleid aangemerkt als nationaal stedelijk
netwerk. Sinds 1996 werken de provincies Groningen en Drenthe en fwaalf gemeenten
waaronder de gemeenten Tynaarlo en Noorderveld samen om een langere termijn visie te
ontwikkelen voor Centraal-Groningen en Noord-Drenthe. De regiovisie Groningen-Assen is
1999 gestart enin2004 zullen de plannen worden geactualiseerd.
T- structuur: Het stedelijk gebied van de regio wordt gevormd door de steden Groningen en
Assen en de schragende kemen Leek lRoden en Hoogezand-Sappermeer, die verbonden zijn
met de hoofdinfrastructuur van spoor en hoofdwegen (met name A7 en de 428)
Uitgangspunten van de regiovisie:
- Bedrijvigheid en rust Zoveel mogel¡k activiteiten die met wonen en werken te maken

hebben worden geconcentreerd langs de T-structuur, dus langs de autosnelwe gen A28, A7
en de spoorwegen, Hierdoor kan de rest van de regio "groen" blijven



Extra woningen I.v.m. de bevolkingsgroei en -verdunning zullen er fo|"2020 bijna 43.000
nieuwe woningen gebouwd worden. Deze nieuwbouw wil men zoveelmogehjk bij de
steden concentreren o.a. aan de randen van Groningen.
Betere verbindingenBeter benutten van de belangrijkste verbindingen, 47, 428 en de
spoorlijnen. De regiovisie kiest voor verbetering van openbaar vervoer voor het Kolibri
OV netwerk die o.a. bestaat uit meer en snellere treinen tussen Groningen en Assen,
nieuwe stations, tram naar hetZernlke. transferia en verbetering verbinding Roden -
Ho o gezand-S appermeer.
ArbeidsplaatsenTot 2030 verwacht men 60.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Hiervoor is 1000
hectare aan nieuwe bedrijventerreinen nodig en 600.000 m2 kantoomrimte. Deze zullen
zoveel mogelijk geconcentreerd worden in de T-stuctuur.
Regioþnds Sinds 1998 bestaat er een Regiofonds waarin de verschillende partners samen
jaarlijks een bedrag van € 4,5 miljoen storten. Uit dit fonds worden regionale projecten
zoals Kolibri (mee)gefinancierd.
Ruimte voor natuur en landschap Door de drukte zoveel mogelijk elders te concentreren
wil de regiovisie ruimte voor natuur en landschap creëren om zuinig te kunnen zljnop
onze ruimte en rust. In een Regionaal Landschapsontwikkelingsplan zal alles op een rij
gezet worden. De komende jarenzal er flink geinvesteerd worden in natuur en landschap
zoals de stroomdalen van het Eelder- en Peizerdiep, de Drentsche Aa, de Hunze en het
gebied Middag- Humsterland. Nieuw in deze Regiovisie is de koppeling van natuur en
water. Het nieuwe beleid is dat er meer water in het gebied zelf moet kunnen worden
opgeslagen. Daarom worden in de kop van Drenthe en rond Groningen polders geschikt
gemaakt om er in tijden van grote regenval, enorrne hoeveelheden water te kunnen
opslaan. De plannen hebben het over ca. 5000 hectare voor waterberging,

De Peizer- en Eeldermaden liggen ten zuid-westen van de T-structuur waarin de
verstedelijking wordt gebundeld. Het landelijk gebied, w.o. de Peizer- en Eeldermaden, is te
beschouwen als "contramal" van de T-structuur en wordt actief ontwikkeld tot een
samenhangend en gevarieerd landschap waarin de waarden van natuur, landschap, water, en
landbouw centraal staan. Ook zal het de mogelijkheden bieden voor recreatief medegebruik
voor het stedelijk netwerk.
Om de kwaliteiten van het landelijk gebied te waarborgen tegen de druk van de doorgaande
verstedelij k ing zljn er een aantal deelproj ecten :

- het opstellen van een Regionaal Landschapsontwikkelingsplan (LOp)
- projectmatige aanpak van de groen-blauwe zones van o.a. Eelder- en Peizerdiep/Reitdiep
- Gebiedsgericht beleidsuitvoering in o.a. het gebied Eelder- en peizerdiep.

ln het voorlopig ontwerp 1 oktober 2003 van de Regiovisie Groningen -Assen 2030 wordt
over de Eelder- en Peizermaden wordt het volgende geschreven.
De Eelder- en Peizermaden vormen een groot open en groene ruimte te midden van de
bebouwing van Groningen en Leek/Roden. Door dit laaggelegengebied met vochtige
graslanden stromen het Eelderdiep en het Peizerdiep. De natuur en landschapswaarden zijn
groot. Natuurontwikkeling wordt steeds belangrijker. Een deel fungeert als stiltegebied. Het
recreatief gebruik van het Leekstermeer is aangepast aan de natuurfunctie. Het
Paterswoldsemeer voorziet in de stedelijke recreatiebehoefte. Langs de randen van het gebied
bevinden zich gevarieerde, beschutte randzones, zoals de Maatlanden, Mensingebos en het
Landgoed Nienoord.
Algemene ontwetp- en beheersopgaven betreffende de Piezer- en Eeldermaden:



. Ontwikkelen van natuurlijke watersystemen en daaraan gerelateerde robuuste ecologische
structuur in de stroomgebieden van het Eelder- en Peizerdiep (als onderdeel vaneen
regionaal groen-blauw zone).

. lnpassen van de benodigde waterbergingscapaciteit in de Eelder- en Peizermaden.
o Faciliteren van het behoud van de landbouwfunctie in het gebied, waaronder het voorzien

in mogelijkheden voor overschakeling naar schaalvergroting, ecologisering en verbreding
van de agrarische functie van landbouwbedrijven binnen de landschappelijke
mogelijkheden.

. Ontwikkelen van nieuwe woon- en werklocaties (Ter Borch, Kraneburg-Zuid, Westpoort)
aan de zuidwestzijde van de stad in samenhang met de te ontwikkelen Ecologische
Hoofdstuctuur, het natuurontwikkelingsgebied van de Eelder- en Peizermaden en de
inpassing van het watersysteem. Een zeer goede overgangssituatie in landschappelijk,
natuurwetenschappelijk en hydrologisch opzicht naar de aangrenzende Ecologische
Hoofdstructuur is noodzakelijk om de negatieve beïnvloeding van waarden en potenties te
vermijden.

o Ontwerpopgave Eelde/Paterswolde is o,a. het realiseren van een deel van de
woningbouwopgave voor de gemeente Tynaarlo.

Uitvoering:
o De organisatie van het "Gebiedsgerichte beleid Eelder- en Peizerdiep"; trekker provincie

Drenthe.
¡ Een projectmatige aanpak van de ontwikkeling van de groen-blauwe zone van Eelder- en

Peizerdiep-Reitdiep. Trekkers provincies Groningen en Drenthe.

H 6.9.1 Nieuwbouwwijk Ter Borg
Pal tegen de stad Groningen, in Eelderwolde komen 1250 woningen op I44ha. Drents
grondgebied. Om de "woondruk" op de gemeente Tynaario te verminderenzaltussen de Ter
Borglaan en het omgelegde Eelderdiep een nieuwbouwwijk voor Groningen verrij zen.De
eerste schop voor de nieuwbouwwijk moet nog in 2004 de grond in en is verdeeld in drie
grote stukken. Het meest opvallende deel is de Waterwijk aan de zuidkant met 350 huizen aan
het water. Aan de noordkant is de Rietwijk gepland met ca. 650 huizen in een landschap van
smalle dijkjes, sloten en rietoevers. Het centrale deel, Tuinwijk, met ca. 300 huizen komt het
eerst aan bod. Hoewel Ter Borg een wijk van Groningen wordt, blijft het grondgebied van de
gemeente T1maalo. De bewoners betalen belasting aanTynaarlo en hun afval wordt ook door
die gemeente opgehaald. De nieuwbouw wordt om de bestaande woningen aan de westkant
van de Ter Borglaan heen gebouwd. De bewoners van het dorp Eelderwolde zijn niet blij met
de komst van de megawijk, ze vÍezen dat de gemeenschapszin hierdoor verdwijnt.
Judith van den Berg van de Milieufederatie Drenthe vreest dat de nieuwbouw met name grote
gevolgen heeft voor de waterhuishouding in de Peizer- en Eeldermaden. Ter Borg komt pal
tegen een waardevol natuurgebied te liggen. Tegenwoordig kan dat alleen als er een
zwaarwegend maatschappel¡k belang is en dat is niet aangetoond. Milieufederatie Drenthe
denkt dat er alternatieven zijn.
Ook Natuurrnonumenten maakt bezwaar tegen het bestemmingsplan. Ter Borch ligtzolaag
dat er heel veel moet gebeuren om het droog te houden. Hydrologisch onderzoek heeft
uitgewezen dat het erg moeilijk is om de woonwijk zo aan te leggen, dat de waterhuishouding
in de Peizer- en Eeldermaden er geen invloed van ondervindt. Er zal blijvend water
weglekken naar de woonwijk. Hierdoor zal eenwezenlijk kenmerk van het gebied, de kwel,
blijvend aangetast worden. En dit terwijl deze kwel allesbepalend is voor de
natuurontwikkeling en de gewenste natuur in het gebied.



H 6.9.2 Westpoort
In 2000 is de Gemeente Groningen begonnen met de planontwikkeling voor Westpoort. Dit
nieuwe bedrijventerrein komt te liggen aan de A7 ten westen van Hoogkerk en beslaat totaal
ca. 460 ha. waarvan uiteindelijk ca. 125 ha. zal worden uitgegeven als bedrijventerrein. Door
de ligging aan de A7 (met directe aansluiting), aan het spoor en aan het Aduarderdiep zal
'Westpoort aantrekkelijk zijn voor bedrijven met veel aan- en afvoer van goederen. Ook zal
een deel van Westpoort gereserveerd worden voor grotere (inter)nationaal werkende bedrijven
die veelal grotere kavels nodig hebben. Volgens de Gemeente Groningenzalbij de
ontwikkeling van Westpoort nadrukkelijk rekening worden gehouden met de ligging van
Westpoort in een waterrijke omgeving. De waterwegen Koningsdiep (waterafvoer Peizer- en
Eeldermaden), Aduarderdiep, Zuidwending en het Hoendiep hebben (deels) een functie als
groene zone eî ecologische verbinding.

De Milieu-effectrapportage (MER) schrijft over landschap en cultuurhistorie: De aanleg van
Westpoort leidt tot een relatief grote en permanente verandering van het landschap. Niet
alleen verdwijnt open agrarisch landschap en worden het kleinschalige karakter van het
oostelijk deel en cultuurhistorische en archeologische waarden aangetast. Deze aantasting
moet echter gezien worden tegen de achtergrond van de bestaande situatie: ook nu is er al
sprake van aanzienlijke verstoring van het landschap door industrie, bedrijven, depot en
infrastructuur,
Over ecologie, water en bodem schrijft de MER: Door de aanleg van het bedrijventerrein
zullen bestaande oever- en kwelvegetaties gedeeltelijk verloren gaan evenals foerageer- en
broedgebieden voor weidevogels als de grutto en de kluut en voor vleermuizen. ln het kader
van de compensatieplicht krjgt de noordpunt van Westpoort, een gebied van ca. 70 ha. een
bestemming als waterberging dat in samenwerking met het Waterschap ingericht wordt als nat
natuurgebied.
In ecologisch opzicht zal Westpoort ook een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van de ecologische verbindingszone langs de Zuidwending.Deze watergang moet een
belangrijke verbinding gaan voÍnen als natte verbindings-as tussen de Eelder- en
P eizermaden en het Reitdiepgebied.

De Milieufederatie Groningen en - Drenthe, Natuurmonumenten, SBB en ANWB ("Van
Veen tot Zee-organisaties") schrijven in juni 2003 gezamenlijk een brief aan het College van
B&V/ van Groningen. Hierin spreken zij hun zorguít over het ontwerp-bestemmingsplan
Westpoort. 

'Westpoort 
is gelegen op een knooppunt van regionale waterstromen en van

ecologische verbindingen. Via het Peizer- en Eelderdiep concentreert de afstroming van een

deel van het Drents plateau zich in het plangebied Westpoort. Vanaf Westpoort waaiert het
Drentse water weer uit om via diepen en kanalen naar het Lauwersmeer te worden geleid.
De Van Veen tot Zee-organisaties pleiten voor het realiseren van verbindingen in het
plangebied die de ecologische relaties tussen de landschappen van de boven- en benedenloop
hestellen. Deze zone (minimaal 250 meter breed) aan de westzijde van Westpoort, langs de
Zuidwending, zorL moeten wolden ingericht als leefgebied voor vissen, vogels en zoogdieren
als de otter en niet slechts een overgangszone tussen de leefgebieden. (voor meer informatie
zie www.mfgroningen.nl)



H 6.9.3 Transferium en Kranenburg Zuid
Beide zijn gepland aan de zuidkant van de A7 zie overzichtskaartle.
Het transferium zal niet alleen een parkeerplaats worden voor duizend auto's maar er zullen
ook aamrullende voorzieningen gecleeerd worden zoals een hotel, fastfoodrestaurant en een

benzinestation.

H 6.10 De toekomst van de Peizer- en Eeldermaden
Het is opvallend dat in alle rapporten, (beleids)plannen over de Peizer- en Eeldermaden (en

dat ztjn er nogal wat) de natuur- en landschapswaarden hoog geacht worden en dat men de

ruirnte en de rust wil waarborgen.
Ook uit de enquête aan het begin van dit hoofdstuk blukt dat ondanks de verschillen in
toekomstverwachtingen voor de Peizer- en Eeldermaden zowel de melkveehouder als de

vogelwaarnemer beiden de huidige kwaliteiten van het gebied hoog achten en wensen te

behouden.

Toch staan de Peizer- en Eeldermaden onder druk. Met name vanuit de stad Groningen die

vooral aan de westkant van de stad aansluiting zoekt met de Randstad door o.m. een

railverbinding (Zuiderzeelijn). Dit houdt o.a. in dat ook aan de westkant van de stad

Groningen bedrijventerreinen zich zullen uitbreiden. De snelweg A7 is al lang geen harde

grens meer sinds de suikerfabriek CSM haar tanavelden aan de zuidkant heeft gevestigd, Ook

het transferium en het bedrijventerein Kranenburg-Zuid zijn gepland aan de zuidkant van de

1.7.
Daarnaast is er grote behoeft aan nieuwe woningen in en om de stad Groningen, zowel de stad

als de gemeente Tynaarlo (Eelderwolde en Eelde-Paterswolde) zullen nieuwe woningen

bouwen aan de rand van de Peizer- en Eeldermaden.

Ondanks alle overlegstructuren zoals de Regiovisie Groningen - Assen is het voor de Peizer
en Eeldermaden een groot nadeel dat het zich op de gtens van twee Provincies bevindt. Het
overleg gaat over teveel schijven en men weet van elkaar te weinig waar iedereen mee bezig

is.
Het is betreurenswaardig dat het Landinrichtingsprojecf Peize e.o. geen kans zag om d.m.v.

vrijwillige kavelruil overeenstemming te bereiken.
Het is van belang voor de toekomst van de Peizer- en Eeldermaden dat NLTO,
Natuurmonumenten en het Waterschap op korte termijn gezamenlijk op een lijn komen,

Alleen dan kan wellicht de verstedehlking een halt worden toegeroepen en de ruimte en rust

in de Peizer- en Eeldermaden gewaarborgd worden.
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gsl
gsl
grp
qrp
grp
grp
brm
ecot.

9e
12e
10e

1e

1e

4c
4c
4c
5a

5a

5a

5a

5a
5a
5a
5a

5a

5a
5a
5a

5a

5a
5a
5a
5a
5a

1d

1 d

2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
5b

5b

5b

1o

6d

6d

6d

6b
6b
11e
7c
Bb

8b
8b

'ts
1 o

code

bossen op droqe, zure qrond
bossen op droqe, zure grond
bossen op droge, zure grond

voedselrijke ruigten
voedselriike ruigten
voedselriike oevers
voedselriike oevers
voedselrijke oevers
vochtiqe, bemeste oraslanden
vochtiqe, bemeste qraslanden
vochtiqe, bemeste qraslanden
vochtiqe, bemeste qraslanden
vochtige, bemeste graslanden
vochtige, bemeste graslanden
vochtige, bemeste graslanden
vochtige, bemeste graslanden
vochtiqe, bemeste qraslanden
vochtioe. bemeste qraslanden
vochtiqe. bemeste qraslanden
vochtiqe, bemeste qraslanden
vochtiqe, bemeste qraslanden
vochtiqe, bemeste graslanden
vochtige, bemeste graslanden
vochtige, bemeste graslanden
vochtiqe. bemeste qraslanden
vochtiqe. bemeste qraslanden
tredplanten
tredplanten
storinqsmilieus
storinqsmilieus
storinqsmilieus
storinqsmilieus
storingsmilieus
storingsmilieus
storingsmilieus
storingsmilieus
natte, bemeste graslanden
natte, bemeste graslanden
natte. bemeste qraslanden
humeuze ruiqten
droqe, zure qraslanden
droqe, zure qraslanden
droqe, zure qraslanden
droge, neutrale graslanden
droge, neutrale graslanden
bossen op droge, zure grond
blauwgraslanden
voedselrijke zomen
voedselrijke zomen
voedselriike zomen
humeuze ruioten
humeuze ruiqten
oecoloqische qroep



spitsblad iq fontein kruid
smalle waterpest
kikkerbeet
qele plomp
moeraswalstro
mattenbies
hoge cyperzegge
grote watenveegbree
grote lisdodde
grote egelskop
kransvederkruid
pitrus
waterdrieblad
wateraardbei
melkeppe
eqelboterbloem
wilde bertram
krabbescheer
pijptorkruid
lidsteng
klein kroos
klein springzaad
schijfkamille
moerasandoorn
hariq wilqenroosie

qewone smeerwodel
hemelsleutel
tormentil
zevenblad
watermunt
holpijp
vogelwikke
moerasspirea
grote wederik
echte valeriaan
haagwinde
grote kattestaart
bi voet
qewone bereklauw
fluitekruid
riet
zilverschoon
reuzenbalsemien
adderwortel
gewone hennepnetel
dagkoekoeksbloem
sleedoorn
gewone vlier
eenstijlige meidoorn
schietwilg
zwarte els

gewone es
zomereik
klimop
gewoon speenkruid
gewone braam

NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
NDD
LMD
LMD
DRD
DRD
DRD
DRD
DRD
DRD
DRD
DRD
DRD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD

sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
sbb
brm
slt
slt
slt
slt
brm
brm
brm
brm
brm
brm
brm
slt
slt
slt
slt
slt
slt
slt
slt
slt
slt
rnd
rnd
rnd
rnd
klv
tnq

htw
htw
htw
htw
htw
htw
htw
htw
htw
htw
htw
htw

4a
4a
4a
4a
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4b
2a
7a
7a
7a
7a
5b
4a
4c
4a
4a
8b
1d

4d
4d

4d

8c
7e
8b
4c
4c
5a

5b

5b

5b

4d

4d

1q

Bb

Bb

4c
2a
4d
5b

8b
Bb

8d

8d

8d

4d
9a
9a
9b
9b
9b
9b

voedselrijke wateren
voedselriike wateren
voedselriike wateren
voedselriike wateren
voedselriike oevers
voedselrijke oevers
voedselrijke oevers
voedselrijke oevers
voedselrijke oevers
voedselriike oevers
voedselarme wateren
storinqsmilieus
laaqveenplanten
laaqveenplanten
laagveenplanten
laagveenplanten
natte, bemeste graslanden
voedselrijke wateren
voedselrijke oevers
voedselriike wateren
voedselriike wateren
voedselriike zomen
tredplanten
natte ruiqten
natte ruiqten
natte ruiqten
kalkriike zomen
droge heiden
voedselrijke zomen
voedselrijke oevers
voedselr'rjke oevers
vochtige, bemeste graslanden
natte, bemeste graslanden
natte, bemeste graslanden
natte, bemeste graslanden
natte ruiqten
natte ruiqten
humeuze ruiqten
voedselriike zomen
voedselriike zomen
voedselriike oevers
storingsmilieus
natte ruigten
natte, bemeste qraslanden
voedselrijke zomen
voedselrijke zomen
struweelplanten
struweelplanten
struweelplanten
natte ruiqten
natte bossen
natte bossen
droge voedselriike bossen
droqe voedselriike bossen
droqe voedselriike bossen
droqe voedselriike bossen



gele lis

smal tandzaad
knikkend tandzaad
vlasbekie
spiesmelde
wolfspoot
timoteegras
varkensgras
grote weegbree
waterpeper
konininnekruid

lkruid

grote boterbloem
veenmos
haarmos

ZDD
ZDD
ZDD
ZDD
ZDD
ZDD
ZDD
ZDD
ZDD
ZDD
ZDD
VBD
VBD
NDD
NDD

slt
slt
slt
brm
brm
brm
brm
brm
brm
brm
brm
slt
slt
sbb
sbb

4c
2b
2b
1e

1 e

4c
5a
1 d

1 d

2b
4d
4c
4c

voedselrijke oevers

pionierspl. Stikstofriike, natte qrond
pionierspl. Stikstofrijke, natte grond
voedselrijke ruigten
voedselrijke ruigten
voedselrijke oevers
vochtige, bemeste graslanden
tredplanten
tredplanten
pionierspl. Stikstofrijke, natte grond
natte ruiqten
voedselriike oevers
voedselriike oevers
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Bijlage H 4.c
Veldgids " ontwikkeling van botanisch waardevol grasland"
Hieronder volgt een samenvatting van de veldgids " ontwikkeling van botanisch waardevol
grasland". De veldgids kwam tot stand op initiatief van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in
nauwe samenwerking met de Adviesgroep Vegetatiebeheer van het informatie- en
kenniscentrum Natuurbeheer (IKCN) te Wageningen.

Per grondsooft en de vochtigheid worden voor elke ontwikkelingsfase de kenmerkende
planten, (schrjn)grassen en kruiden, weergegeven, in tabellen en met foto's.
De veldgids gaat uit van vier categorieen grondsoorten:
1. kalkarme zand- en leemgronden
2. kalkarme klei-, zavel-, en lössgronden
3. kalknjke en kalkhoudende gronden
4. veengronden

Aangezien Het Beeld is gelegen op een zandkop volgt hieronder een kleine samenvatting van
de veldgids betreffende kalarme zand- en leemgronden.

Uitgangspunt
Bij een lagere gewasproductie en een relatief lage voedingstoestand van de bodem kurmen
verschillen in omgevingsfactoren zoals grondsoort en vochtigheid meer tot uitdrukking
komen. Hierdoor ontstaat een gebiedskarakteristieke, gevarieerde gras-kruidenbegroeiing met
minder algemene plantensoorten en de brjbehorende variatie aan dieren zoals vlinders en
sprinkhanen.

Ontwikkelingsfasen
Tijdens dit proces van hoogproductieve graslanden naar bloemrijk grasland zijn een aantal
ontwikkelingsfasen en graslandtypen onderscheiden.

Fase 5

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1

Fase 0

Schraalland

Bloemrijk
grasland

Gras-
kruidenmix

Dominant
stadium

Grassen-mix

Raaigrasweide

Meestal een f,rjn mozaïekpatroon van laagblijvende, geel-, grijs-, en
blauwgroene schijngrassen (russen en zeggen) en kruiden.
> 30 soorten per 25 m2

Ook hier is sprake van een fijn mozaïekpatroon van verschillende
grassen en kruiden. Russen en zeggen doen hun intrede. De kruiden-
mix is aftrankelijk van grondsoort en vochttoestand.
20 - 40 soorten per 25 m2

Er is sprake van een fijn mozaïekpatroon van verschillende grassen.
Ook de talrijk aanwezige kruiden zijn homogeen verdeeld over het
perceel (niet in haarden van één soort)
15 - 25 soorlen per 25 mz

Meer dan de helft is bedekt met gras dat -qeen sterk glanzende
bladonderzijde heeft.
kalkarme zandgronden: witbol stadium
10 - 15 soorten per 25 m2

De grasmat is een groenbonte lappendeken van overwegend gras
Grof mozaïekpatroon, her en der haarden van kruiden zoals
kruipende boterbloem, paardebloem en gewone hoornbloem.
10 - 15 soorten per 25 m2

De begroeiing is unifonn en bestaat vrijwel uitsiuitend uit sterk
glanzend gras zoals engels raaigras en straatgras.
05 - 10 soorten per 25 m2



OntwÍkkelingsbeheer: productieverlaging
Door de gewasproductie te verlagen treedt ri r.r verandering op in de
concurrentieverhouding tuss en de verschillende p lantenso orten waardo or het aantal

slmoniem met
eralen en

Productieverlaging kan worden gerealiseerd door tweetal effectieve beheersmaatregelen:
1. niet bemesten
2. maaien en afüoeren
Rigoureuze maatregelen zoals plaggen, ondiep ontgraven, opheffen van onderbemaling e.d,
vallen buiten het kader van de veldgids "Ontwikkeiing van botanisch waardevol grasland,,.

Verschraling en maaitijdstip
Maaien en afvoeren, zonder of met beperkte bemesting onttrekt voedingsstoffen (N, p, K) aan
de grond waardoor niet langer aan de optimale verhouãing N, p en K võldaan wordt.
Het maaitijdstip is een belangrijk stuurmiddel. Door het verschil in bloeitijd van de
verschillende grassen en kruiden kan het tijdstip waarop gemaaid wordt aå gras-
kruidenverhouding en de onderlinge grarrcnconcunentie op een directe manier beihvloed
worden.
Maaien na de langste dag is een voÍn van instandhoudingbeheer. Tijdens de botanische

te maaien.
eg. Als fase

weidende vee komt mest op het grasland. 
a het

Vroeg maaien in het kader van ontwikkelingsbeheer kan in conflict zljnmethet belang van
weidevogels. Als er echter bewust gekozenis \ oor een botanische doålsteuing dan kan uitstel
van maaien ter bevordering van het broedsucces de botanische ontwikkeling ilt leggen.



Het is van belang dat de grasmat voldoende kort de winter in gaat om vervilting te
voorkomen. Een vervilte grasmat is nadelig voor de zaadkieming en de ontwikkeling van
jonge planten.

Ontwikkelingsduur
De ontwikkelingsduur is mede afhankelSk van factoren als grondsoort, vochttoestand en
zaadaanwezigheid. Hieronder volgt een schema waarin de ontwikkelingsduur staat vermeld
vanaf fase 0 raaigrasrveide, via fase 1 grassen-mix en fase 2 dominant-stadium naar fase 3, 4
en 5.

Zaadvoorraad in de bodem en zaadkieming
Bij de overgang van fase 3 naar fase 4 kan de afwezigheid van een kiemkrachtige, "slapende"
zaadvoonaad in de bodem voor een aanzienlijke vertraging in de verdere ontwikkeling
zoÍgen. Als de graslandproductie op het vereiste niveau is beland (, 6 ton droge stof per ha),
maar vestiging van fase-karakteristieke soorten uitblijft, zijn de volgende maatregelen te
overwegen.
Activering van de zaadkieming door bewuste, plaatselijke zodebeschadiging door:
a. aanpassen van de maaihoogte ("diep maaien; nb. Beperkt, niet integraal).
b. Overstappen op naweiden (al dan niet tijdelijk of wisselend)
Inbrengen van geschikt, streekeigen zaad door:
a. inscharen van (eigen) vee uit een zaadbrongebied
b. oogsten en spreiden vanzadennjk maaisel uit een nabijgelegen bronterrein

Zand, en leemgronden
Bij achterwege laten van bemesting is productieverlaging van grasland op zand en
leemgronden in de regel een snel verlopend proces. Bodemverschraling en productieverlaging
gaan hierbij hand in hand. Afhankelijk van de dikte en de aard van de humushoudende
bovengrond is in een tijdsbestek van 3 tot 5 jaren productiehalvering mogelijk. Het aantal
plantensoorten zar over deze periode, gemiddeld gesproken, verdubbelen.

Van fase 0 tot fase 5

Van fase 0 tot fase 4

Van fase 0 tot fase 3

Schraalland
Bloemriik grasland
Gras-kruidenmix
graslandtype

Meer dan 10 jaren
5 tot 10 jaren
3 tot 5 jaren
Ontwikkelingsduur
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Bijlage A. Karakteristieke graslandsamenstelling

Toelichting
Bijlage A is samengesteld mel behulp van een 3Olal rapporten met inventarisatiegegevens van beheersgraslanden (lit.16) en met hel slandaardwerk over
plantengemeenschappen in Nederland (lit. 18). Alleen soorten met een trefkans >25% (1:4) zijn in de tabellen opgenomen. Omwille van ruimtebeslag en praktische

betekenis beperkt de label zìch tot de fasen 0 (raaigrasweide) lot en met 4 (bloemrijk grasland). Voor lase 5 (schraalland ) zil verwezen naar de literatuur (ltt. 1 8).

De gegevens vormen een aanvulling op de typering van graslanden met indicatorsoorten (zie graslanddiagrammen). Ze zijn bijvoorbeeld te gebruiken voor een

nauwkeuriger resuìlaattoelsing.

Gebruiksaanwijzing:
Tabel A is relevant voor de tussenfasen 0 tot en met 2 in het proces van botanische ontwikkeling van grasland in droge tot vocht¡ge situaties.

.Tabel B geelt de soortensamenstelling van de mogelijke startfase onder natte omstandigheden (fase 1).

De soorlen in be¡de labellen zijn typische fase 0-, 1- en z-soorten. Voor de volledigheid is ook het voorkomen in de fasen 3 en 4 vermeld.
.Tabel C bevat de soorten die specifiek zijn voor de lasen 3 en 4 (bolanìsche doelen). Ze komen niet (of nauwelìjks) voor in de fasen 0, 1 en 2
Kruiden en (sch¡jn)grassen staan in aparte kolommen vermeld. Voor het gebruìk zijn verder de volgende begrippen en codes van belang:

æBË

',.:.1;:

Fase

raaìgrasweide
grassen-mtx

dom inant-stad iu m

gras-kruidenmix

bloemrijk grasland

Graslandtypen

n = nat
v = vochtìg

md = mat¡g droog

d = droog

Vochttoestand

Vrij vertaald:
de trelkans van

een soort (1: x)

in procenten

Presenlie

Bedekking van
een soort in
procenten in een

25m2-opnamevlak

Bedekking

Soort bevoordeeld door:

weiden = + (plus-teken)

maaiweiden = o (nul)

Soort benadeeld door

weiden = - (min-teken)

Beweidingseffect (w)

0-2

3-4

Fase

Kleurcode

Kleur

.Tabel D is een overz¡cht van de grasìandtypen in lermen van plantengemeenschappen en gemiddeld aantal plantensoorten per opnamevlak (25m'?) en (globaal) per

graslandperceel. De graslandtypen van de fasen O, 1 en 2 zijn vegetatìekundig te karakteriseren als zogeheten rompgemeenschappen op klasse-niveau De gras-
kruidenmix van fase 3 en de bloemrijke graslanden van fase 4 zijn respectievelijk rompgemeenschappen op orde-niveau en (romp)gemeenschappen op verbondsniveau
(onlleend aan llt 18) Rg = Rompgemeenschap; N = aantal soorteni perc = gemiddéld perceel
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10 -20 %

5-10%
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Bedekking

+

3 elc

+

1

2

c

4

e
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Fase

v-md

d

md

n

d

md

n

v-md

n

v-d

v-d

Graslandtype Plantengemeenschappen

raaigras [1 2- 1 Klasse6- van mat¡g voedselrijke graslandenl
Rg 6- Klasse van mat¡g grasl
Rg Geknikte vossestaart 112-
Rg witbol [16- van

Fioringras / Gewone waterb¡es [128- F¡oringras-orde]

Rg Gest¡'eepte w¡tbol / Echte koekoeksbloem [1 6A- Pijpeskootje-orde]
Rg Geskeepte witbol / Kleine klaver [168-

Gewoon struisgras / Biggekruid [168- Glanshaver-orde / 148- Struisgras-ordel
1 6Ab- Dotterverbond 1 6Bc-
'1 6Bb- Glanshaververbond / .l6Ab- 

Dotterverbond
(Rg) 16Bb-Gtanshaververbo;d-- 

---- --- --

-(îsl
(Rs)

1 6Bb- Glanshaververbond /
1 6Bc- Kamgrasverbond

1 4Bb-G
_"-ryg91:!q:gl3:"-e_r-bj(16B_c_-Kamsrasverb)

5-1 0

10-15

5-1 0

10-15

1 5-20

1 5-20

10-20

1 0-20

20-30

20-30

20-30

20-30

25-35

l',1/25m'?

1 5-20

20-25

1 5-20

20-30

30-40

30-40

25-40

25-40

35-50

35-50

35-45

35-45

40-50

lVperc. D
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H q,a

zachte dravik
vogelmuur
vijtuingerkruid
veldzurinq
veldbeemdqras
veenwortel
speenkruid
scherpe boterbloem
ruwbeemdgras
rietgras
ridderzuring
reukgras
rankende helmbloem
pitrus
pinksterbloem
paardebloem
mos
mannaqras
kruipende boterbloem
kropaar
kleine veldkers
kleefkruid
kale ionker
hondsdraf
hazezegge

rote vossestaart
grote ratelaar
grote brandnetel
gladde witbol
gewoon struisgras
gewone hoornbloem
gestreepte witbol
geknikte vossestaart
fluitekruid
adden¡¡ortel
Plant
strooisel en mossen
zwarte qrond
opname Beeld 1

Datum

biina bloeiend
bloeiend
bloeiend
bloeiend
bijna bloeiend
vegetatief
vegetatief uitgebloeid
bloeiend
biina bloeiend
bloeiend
veqetatief
bloeiend
bloeiend
veqetatief
bloeiend
met vruchten
verdord
biina bloeiend
bloeiend
bloeiend
bloeiend
vegetatief
bloemknoppen
bloeiend
bloeiend
bloeiend
veqetatief
veqetatief
veqetatief
veqetatief
bloeiend
biina bloeiend
bloeiend
bloeiend
bloeiend
fenologie

29.05,03

10%
20%
20o/o

20%

ao/Lto

lYo

25%

.l olllo

20%

10%
5o/o

Bl.a
21.05.03

f

a
r

a

r

o

f

81.b
29.05.03

f

o
a

f

B1.c
29.05,03

f
s bij hek
s midden veld schuine helling
c
f
f
l/r Bl HWzuid
l/s
f
f haarden a.d.noordkant van het veld
l/o bij het hek
r
r westkant bij bramen
lr
l/f lage middengedeelte
llo
d

llr
a

o

llr
llr
l/s oostkant
llr
f a.d. zuid-oost hoek
l/c bij het hek, doorgang naar 82
l/s oostkant
l/o bij hek, langs de randen
l/d zuidkant
f noordkant
f
a

llr
l/o bij het hek, langs de randen
l/r bij de ingang van het veld

Beeld I
29.05.03



tl q.a

schapezuring
ruw beemdgras
ruige zegge
rode klaver
rietgras
riet
ridderzuring
reukgras
pitrus
pinksterbloem
paardebloem
mos...1
mos...2.
mannagras
madelief,e
liesgras
kweek
kruipende boterbloem
kruipend zenegroen
kropaar
kleefkruid
kale jonker
hondsdraf
heermoes
grote wederik
grote vossestaart
grote brandnetel

grasmuur
gladde witbol
gewoon veldbies
gewoon struisgras
gewoon biggekruid

ewone hoornbloem
gewone erepriis
gewone brunel
gewone bereklauw

gestreepte witbol

geknikte vossestaart
fluitekruíd
echte valeriaan
duizendblad
dagkoekoeksbloem
biezeknoppen
akkerdistel
Plant
pH
vocht (l tot 10)

Opname Beeld 2 en 3
Datum

bloeiend
bloeiend
bijna bloeiend
vegetatief
bloeiend
bloeiend
bloeiend
bloeiend
bijna bloeiend
bloeiend
bloeiend
vegetatief
vegetatief
vegetatief
bloeiend
vegetatief
bloeiend
met vruchtjes
vegetatief
vegetatief
bijna bloeiend
bloeiend
vegetatief
bijna bloeiend
bloeiend
bloeiend
bijna bloeíend
vegetatief
bijna bloeiend
bloeiend/uitgebloeid
vegetatief
vegetatief
bloeiend
vegetatief/bloeiend
bloeiend
vegetatief
vruchtvormend
vegetatief
bloeiend
bloeiend
bloeiend
vegetatief
vegetatief
bloeiend
bloeiend
bloeiend
bloeiend
vegetatief
bloeiend
bloeiend
vegetatief

f

?

f

o

f
f

o

I

d

o

l/s(15/6

a

o

llo

7.2
4.2
B.2.a

01.06.03

cla
r

r

r

f
S

f
o

l/s
s (15/6)

cla
tf

r
r

lr

l/o(15/6)

I
o (1 5/6)
r (15/6)
a

lf

a

lf

f

6.7
5.7
B.2.b

01.06.03

a

ô
f

o

o

é

f

a
d

a

f
f

f

f

6.7
7.5
B2.c
01.06.03

o
f
o
Uf

llo

o

f

o

lr

d

r

lf

llo

o

6.3 tot 7.0
3tot6
82 grep
01.06.03

c

lr
o

r
dlc

r (15/6)

Uf

llo
r

r

l/s

o
a

l/s
lf

lr

lf

llr
l/r(15/6)

o

ct

l'f

lr

7.0
2 tot 6.5
B3
01.06.03

r

o
r

o
o

lf

r

o

B3 slootk.
09.06.03
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zilverschoon
zachte dravik
witte klaver
voqelwikke
Plant
PH

vocht (1 tot 10)
Opname Beeld 2 en 3 vervolg

veoetatief
biina bloeiend
bloeiend
bloeiend

7.2
4.2
B2.a

o (15/6)

6.7
5.7
B2.b

6.7
7.5
B2.c

6.3 tot 7.0
3tot6
82 qrep
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7.0
2 tot 6.5
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B3 slootk.

I

_l

J

_l

J

I
j
-J

J



-l

I
I

I
I

I

I
I
I

I
_l

l
-J

_i

j
J



I

Gh/

GW

K.

r_)V.tL'

*.

s
o

1t

9

Hq e
\

a

\\ síb

I .tc
$rP

(-.'¡

u?
(l:

@
tr.9r

€

*r''

Þt

í-l

I

I
I
I
I
I

I
t
I

I

I

I

I
I
I

I

t
t

.'.
I RGr-'i

o

f.

I
I
I
\
\

í;ñ

B

9ß

ZS
ZH

Ve
Va
S
RK
RGr
RG
R
P

Kt.Z
K

H
GW
GB
F

D

Br
B

B

zilverschoon
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orote wederik
veenwortel
echte valeriaan
scherDe boterbloem
rode klaver
rietoras
reukoras
orote ratelaar
oitrus
kru¡Dende zeneqroen
kale ionker
heermoes
oladde witbol

qrote brandnetel
fluitekruid
daqkoekoeksbloem

qewone brunel
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Bijlage H 4.f

Vergelijking Veldgids fase 1,2,3,4 planten met
inventarisatie Het Beeld voorjaar 2003
O = weinig voorkomend, OOO = veel voorkomend
schijngrassen

he fase 0 ,l 2 soorten die ook in fase 3 en 4 kunnen voorkomen

scherpe zeqqe
liesqras

qreppelrus
rietzwenkqras
zomprus
qewone waterbies

rurqe zeqqe

qeknikte vossestaart
zachte dravik
gestreepte witbol
beemdlangbloem

qrote vossestaart
timothee
kropaar
veldbeemdgras
kweek
straatoras
fiorin
ruwbeemdqras
enqels raaiqras
mannaqras
rietgras

qladde witbol

qewone veldbies

qewoon struisgras
hazezegge
biezeknoppen
tweerijige zegge
pitrus
roodzwenkgras
reukgras
veldrus
riet

qewone zeqqe

oo
ooo
o
oo

oo
oo
o
o

oo
o
o
oo
Beeld 1

oo

o

Beeld 1

oo

ooo

oo
oo

Beeld 2

oo

Beeld 2

o

ooo

o

oo
o
ooo

oo

o

82 grep
schiinqrassen die specifiek zijn voor fase 3 en 4

o

oo
82 qrep

oo

oo

oo

o

oo
oo
oo

oo

o
o

oo

o

Beeld 3

oo

oo

o

Beeld 3

o
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Bijlage H 4.f

Vergelijking Veldgids fase 1,2,3,4 planten met inventarisatie Het Beeld

O = weinig voorkomend, OOO = veel voorkomend
Kruiden

sche fase 0, 1 2 soorte n die ook in fase 3 en 4 kunnen voorkomen

madelief
vertakte leeuwetand
veenwoftel
krulzuring
paardebloem
zilverschoon
kruipende boterbloem
witte klaver

pinksterbloem
veldzuring
scherpe boterbloem
varkersqras
qrote weegbree
herderstasie
voqelmuur
akkerkers

moeraswalstro
moerasvergeet me niet

ridderzuring
akkerdistel
qewone hoornbloem

kale ionker
moerasrolklaver
echte koekoeksbloem
viifuinqerkruid
zompvergeet me niet
watermunt

brunel
ruw walstro
qrote wederik
kattestaart
moerassplrea

qrote ratelaar
lidrus

voqelwikke
rode klaver
smalle weegbree
kruipende zenegroen
wilde bertram
qewone engelwortel

kleine klaver
heermoes
bereklauw
duizendblad
knoopkruid

marqriet

Beeld 1

oo

oo

ooo

ooo
oo
ooo
o

o

Beeld 1

oo

o

o

oo

o
Beeld 2

o

o

oo

oo

oo
ooo

Beeld 2
kruiden die specifiek zijn voor fase 3 en 4

oo

ooo

o

o

o
oo

o
oo
oo

82 srep

o

82 qrep

oo

o
o
oo
o
Beeld 3

o

oo
o
ooo

Beeld 3

oo
o

oo

o
o

o



hazepootje

qrote tiim
kleine bevernel
akkerhoornbloem

qele walstro
vooeloootie
zandblauwtje
wilde tijm

qrasklokie
muizeoor
sintianskruid
schapezurinq
orasmuur
iacobskruiskruid
biqoekruid

qewone rolklaver
voederwikke
rinoelwikke

kruiden die specifiek zijn voor fase 3 en 4 vervolg
Beeld 1

o

oo

Beeld 2 82 qrep

o

Beeld 3



Bijlage H 4.g Tabel waterplanten en waterkwaliteit
In deze bijlage is een tabel weergegeven van enkele water- en oeverplanten met de

gemiddelde waarden voor de zturgraad (pH), alkaliniteit, fosfaat- en nitraatgehalte.

De gemiddelde waardenzrjn ontleend aan het rapport "Waterplanten in relatie tot
waterkwaliteit en bodemgesteldheid", M.J.H. de Lyon, J.G.M. Roelofs. Dit rapport is

gebaseerd op een verspreidingsonderzoek in Nederland in de periode 1978 - 1983.

Hieronder volgt een uitleg van de getallen die in de kolommen staan vermeld.

In elke kolom staan drie getallen; gg I mx I n
1. Het eerste getal is de gewogen gemiddelde waarde (gg) voor de betreffende factor.

2. Het tweede getal is de gemodificeerde chi-waarde (mx). Hoe hoger dezewaarde des meer

de plant als een indicator beschouwd kan worden voor de betreffende factor. Als mx

groter of gelijk is aan 2.0 dan is de plant een duidelijke indicator voor de betreffende

factor en in vette cijfers in de tabel afgedrukt. Veenmossen zijn een duidelijke indicator

voor water met een lage pH (mx: 2.6).Planten waarbij de mx kleiner is dan 0.5 hebben

een brede tolerantie voor de betreffende factor en noemen we indifferente soorten.

3. Het laatste getal is het aantal waarnemingen (n) waarop de eerste twee getallen zijn
gebaseerd. Het geeft een indruk over de zeldzaamheid van de plant. Hoe groter het aantal

u'aarnemingen des te algemeen voorkomend de plant is. Zo is Waterdrieblad slechts 12

keer waargenomen tijdens het onderzoek en Mannagras 168 keer'

Zuurgraad
De lijst is gesorteerd op oplopende pH. De pH geeft informatie over de zturgtaad van het

water. De pH van een water kan gedurende een etmaal sterk varieren a.g.v. hoge fotosynthese

activiteit van waterplanten. Dit komt vooral voor in voedselrijke wateren waardoor de pH-

meting slechts en momentopname is. Er wordt de volgende indeling gemaakt:

Soorten van zuur water (gg < 5 0)

Soorten van overwegend nt¡ak nttn water (5.0 < gg < 6.0)

Soorten van zv'tak zuur tot circumneutraal water (6.0 < gg < 7 '3 )
Soorten van circumneutraal tot alkalisch water (1.3 < gg < 8.5)

Soorten van alkalisch water (gg > 8.5)

Alkaliniteit
Anorganische koolstofgehalte is een belangrijke parameter voor de waterkwaliteit. Het

bepaald het bufferend vermogen van het water en heeft grote invloed op de

vegetatiesamenstelling en op de concentraties van andere voedingstoffen.

Carbonaten in de bodem en COz uit de lucht zijn de belangrijkste bronnen van anorganische

koolstof in oppervlaktewateren. Via een chemisch evenwicht (dissociatie-evenwicht) bepaalt

deze voor een groot gedeelte de buffercapaciteit van het water, ook wel alkaliniteit of
biologische waterhardheid genoernd. Bij een lage pH (zuur) is er vooral COzaanwezig,

neutrale pH voornamelijk HCO¡-, hoge pH (basisch) CO:

De indeling is in meq/l ofivel mmol HCO¡ per liter.

Soorten van ongebufferde (zure) wateren (gg < 0.1 meq/l)

Soorten vaîzeer zachtewateren (0.1 < gg < 0.5 meq/l)

Soorten vanzackftewateren (0.5 < gg < 1.0 meq/l)

Soorten van zachte en matig harde wateren (1.0 < gg< 2.0 meq/l)

Soorten van harde wateren (2.0 < gg < 4.0 meq/l)

Soorten van zeer harde wateren ( gg > 4.0 meq/l)

Indifferente soorten die geen duidelijke voorkeur hebben zoals witte waterlelie en mannagras

( mx < 0.5)



Fosfaat
Bij fosfaat (PO¿) wordt de volgende indeling gemaakt in pmol per liter
Soorten van fosfaatarm water (gg < 0.5 pmol/l)
Soorten van fosfaatarm tot matig fosfaatarm water (0.5 < gg <2.5 ¡rmol/l)
Soorten van fosfaatrijk water (2.5 < gg < 9.0 pmol/l)
Indifferente soorten die in vrijwel alle klassen voorkomen (mx < 0.5)

Nihaat
Evenals bij het fosfaatgehalte bezitten veel soorten een brede respons ofivel een brede
tolerantie waardoor de mx voor veel soorten kleiner is dan 0.5. Voor nihaat CNO¡I worden
vier groepen onderscheiden.
Soorten van nitraatarm water (gg < 3.0 ¡rmol/l)
Soorten van matig nitraatarm water (3.0 < gg < 6.0 pmoVl)
Soorten van matig nitraatarm tot nitraatrijk water (gg > 6.0 ¡rmol/l)
Indifferente soorten waarbij mx < 0.5.



pH water Alkaliniteit water fosfaat water nitraat water
tabel I tabel3 tabel34 tabel 39

Veenmos Sphaqnum species 4.1 12.6129 0.0/3.3/29 0.611.5128 19.5 t 0.3 /28
Snavelzeqqe Carex rostrata Stokes 4.911.5141 0.3t1.7 I41 1.810.7t40 56.6/0.3/40
Wateraardbei Potentilla palustris Scop 5.211.2123 0.411.5 t23 2.210.7 123 26.3 t0.3 t23
Waternavel Hydrocotvl vulgaris L. 5.51O.7 I 60 0.5/0.8/59 0.9/1.1 /60 46.6/0.3/60
Pitrus Juncus effusus L. 5.6/0.6/90 0.5/0.7/89 1.2t0.6t90 44.5 t0.1 t90
Mattenbies Scirpus lacistris L. 5.7 l1.O t40 1.010.8140 3.6 I 0.21 41 15.810.7 I 41
Waterdrieblad Menyanthes trifoliata L. 5.7 I 1.21 12 o-7 I2-O 112 o.5l 2.0 I 12 2.912.1 I 12
Witte waterlelie Nymphaea alba L. 6.3/0.3/75 1.610.3176 1.210.4t76 14.510.5 t76
Kleine lisdodde Tvoha auqustifolia L. 6.7 t0.9 t31 1.51O.5131 2.0 t0.5 t31 13.510.5131
Zomprus Juncus articulatus 6.81O.31 54 1.51O.7 153 2.7 t0.31 54 63.51 0.2154
Eqelboterbloem Ranunculus flammula L. 6.8/0.9/48 1.011.7 147 1.21 0.6 I 48 80.4 t0.3 t 48
Gew. waterranonkel Ranunculus peltatus 6.81 1.2128 0.7 t2.3127 0.7 10.7 128 88.41O.4128
Driivend fonteinkruid Potamoqeton natans L. 6.9 I 0.51 128 1.3 t0.6 t129 1.810.31 130 42.910.31 130
Gele lis lris pseudacoris L. 6.9 tO.7 I 42 1.810.5143 1.910.6143 11.610.6143
Grote lisdodde Tvpha latifolia L. 7.0lO.4l63 1.510.7 163 2.61O.2 t63 24.1 t0.1 t63
Grote waten¡¡eeobree Alisma plantaoo-aeuatica L. 7.1 I 0.5 /147 1.6t0.8t147 1.8 I O.2l 149 42.2/0.2t149
Riet Phraqmites australis 7.1 t0.3t122 2.31O.31 122 5.0 /0.1 I 123 19.4 I 0.21 123
Mannaqras Glvceria fluitans 7.1 t0.31168 1.810.41 167 3.010.1 I 167 49.7 10.4 I 167
Gele olomo Nuphar lutea L. 7.1 1O.81108 2.4 t0.9 I 110 2.810.31 110 17.1 t0.4t110
Waterviolier Hottonia palustris 7.1 10.9152 1.810.7 t51 1.9 t0.4 t53 28.9 lO.2l 53
Holpiip Equisetum fluviatile L. 7.310.7 162 2.0lO.9l62 1.310.4163 10.41o.4 t 63
Waterzuring Rumex hydrolapathum 7.3 t0.9 t42 3.011.6143 4.1 t0.7 t42 19.61 1.1 I 42
Brede waterpest Elodea canadensis Michx 7.410.8152 2.310.9 t 53 1.8 t0.4153 30.2 t0.2 t53
Watermunt Mentha aquatica L. 7.4 t0.9166 2.911.1 t66 3.4/0.5/66 11.1 lO.3l66
Rietgras Phalaris arundinacae L 7.4 I 1.2 /33 2.610.9 132 3.3/0.6/33 56.4/0.8/33
Klein kroos Lemna minor L. 7.510.61175 2.510.51 178 4.4I0.2t182 25.21O.1 I 182
Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae L. 7.510.7 183 2.411.3184 4.3/0.5i86 11.3 t0.4 t86
Gele waterkers Roriooa amohibia 7.511.0158 2.5 t0.8 t 57 4.910.4 I 59 11.410.3 t59
Smalle waterpest Elodea nuttallii 7.6/0.7 1156 2.810.9 / 156 4.9tO.1 t156 26.0 /O.3 I 156
Krabbescheer Stratiotes aloides L. 7.61O.8152 2.312.1 I 54 3.7/0.6/56 6.7 lO.4l 56
Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza 7.611.01101 3.0/1.5/103 6.6/0.5/105 15.5/O.41105
Liesqras Glyceria maxima Holmberq 7.6 t1.0 t145 3.012.3 t25 4.410.31 145 24.9 I O.2l 145
Grote eqelskop Sparqanium erectum L 7.7 11.01105 2.7 11.0 t 106 3.6 I 0.21 105 11.3 t0.2 t 105
Zwanebloem Butomus umbellatus L. 7.7 11.2155 2.911.6155 4.410.4 155 5.9/0.8/55
Piilkruid Saqittaria saqittifolia L. 7.7 11.2181 2.611.3181 2.9 lO.4 /81 20.21 o.2l 81

Gedoornd hoornblad Ceratophyllum demersum L. 7.810.9176 3.411.3179 20.811.8116 19.6i0.5/80
Piiptorkruid Oenanthe fistulosa L. 7.81 1.O 126 2.81 1.8126 4.1 tO.9 t26 2.7 tO.B t26
Veenwortel Polygonum amphibium 7.81 1.2192 2.9 t0.9 192 4.31O.3193 9.0i0.4/93
Lidsteng Hippuris vulqaris L. 7.811.6122 5.31 1.6122 18.4 t0.6 t22 4.3 tO.5122
Blaartrekk. boterbloem Ranunculus sceleratus L. 7.91 1.0131 5.0 t1.4 t31 9.2 t0.5 t32 9.9 t1.0 t32
Rode water-erepriis Verinica catenata 8.211.7 120 4.811.7 t20 12.21 0.7 I 20 11.0 t1.2 t20
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BijlageH 5.a

platbuik
oeverlibel
grote roodoogjuffer
limosin
wulp
spreeuw
scholeksters
paapje
koekoek

rutto
graspieper
ree
haas
zanglijster
witte kwikstaart
winterkoning
torenvalk
tjiftjaf
tapuit
roodborstje
regenwulp
putter
merel
koolmees
houtduif
havik
grasmus
fitis
fazant
buizerd
boompieper
bospissebed
mijt (rode)
buin zandoog
zweefulieg Syrphus ribesi
zweefvlieg Helophilus pendulus
zweefulieg Episyrphus balteatus
wapenvlieg Chloromyia formosa
wants Notostira elonqata
veldsprinkhaan (nimf)
soldaatje
soldaatje
schuimcicade
schorpioenvlieg
larven zuringhaantie
langsprietmot
langpootmug
groene bladwesp Rhogogaster viridis?
groen haantje
gaasvlieg
elsehaantjes
daas Chrysops relrcúus

aardhommel
dier

EON
EON
EON
DRD
DRD
DRD
DRD
DRD
DRD
DRD
DRD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
BLD
vindpl.

slt
slt
slt
qsl
qsl
qsl
qsl
qsl
qsl
qsl
qsl
htw

gsl
htw
htw
htw
htw
htw
htw
htw

qsl
htw
htw
htw
htw
htw
htw
htw
gsl
htw
htw
gsl

S

sl

gsl
brm

qsl
qsl
qsl
qsl
qsl
brm

qsl
brm

qsl
gsl
gsl
gsl
gsl
gsl
htw
gsl
brm
ecotoop

03.06.29
03.06.29
03.06.29
03.07.28
03.05.04
03.07.27
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.1 1 .10
03.06.19
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.11.11
03.05.04
03.05,04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.05.04
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.07.28
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.07.28
03.06.19
03.07.28
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.06.19
03.08.23
03.06.19
03.07.28
datum
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l

I

I

I

I

I

I



I

J

J

I
l




