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VOOR'WOOPD

Dit versiag vormt de weergave van een doctoraalonderzoek. In dit

onderzoek is aandacht besteed aan de relaties tussen vegetatie, hydrologie

en geomorfologie van een tweetal natuurgebieden in Friesland, te weten

het Oosterschar en de Potstergaaster Wallen. Ret onderzoek is uitgevoerd

in i985.

Bij dit onderzoek mocht ik de onontbeerlijke steun ontvangen van mijn

studiebegeleider, Prof. Dr. J. van Andel en niet in de laatste plaats van

Drs. U. G, Hosper (It Fryske Gea) en Drs, E,J. Lammerts (Natuur—, Milieu—

Faunabeheer). Jelte, Ultsje en Evert Jan, bedankt voor jullie huip en

b e gel e i ding.

Verder wil ik hier graag bedanken: Klaas Zoetendal (It Fryske Gea),

H. Eising (Staatsbosbeheer), M.J, van Wep'ren (Pijks Geologische Dienst),

Sietse Krikke (weerstation Pottum), Klaas Ybema (weerstation Workum),

Ir. B. van Heuveln (bodemkunde), mijn vrouw en kinderen, Jullie bereid—

wililge medewerking is van onschatbare waarde te noemen, en heeft stellig

bijgedragen tot het resultaat van het onderzoek. Een ieder bedankt!

Een hijzonder woord van dank ook voor de boeren die altijd tijd hadden

of maakten voor een praatje in bet veld, Hun oprechte belangstelling

heb ik altijd als zeer positief ervaren: boer en natuurbeheerder zouden

vaker naar elkeer moeten luisteren,

Tot slot een dankwoord aan een ieder die mij verder op welke wijze ook

heeft geholpen bij het onderzoek.

Ret onderzoek bezat voor mij persoonlijk nog een extra dimensie,

omdat het deels werd uitgevoerd in de streek waar ik zelf ben opgegroeid.

Ret Skar was onze speelplaats, als we in de zomervakantie meemochten

met wijien ?1s heit", die in de DUW werkte aan de ontginning van het Skar,
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In dit versiag wordt nader ingegaan op de vegetatie in relatie

tot ean aantal hydrologische en geomorfologische aspekten van het

Oosterschar en do Potstergaaster Wallen, een tweetal natuurgebieden

ten zuidwesten van Heerenveen in Friesland,

In } 3 wordt de geologische opbouw en de geomorfologie van beide gebieden

besproken

De Tjonger stroomde oorspronkelijk zuidelijker. De huidige loop heeft

geen diep dal door het keileern uitgeschuurd: hot keileem loopt door

tot aan do Tjonger.

De lRotstergaaster Wallen vormen eon zeer geaccidenteerd gebied op de

beekdalrand van het Tjongerdal. We kunnen de Rotstergaaster Wallen

beschouwen als een middenloop—situatie met geringe kweldruk,

In de lage delen langs de Tjonger vinden we plaatselijk veen met eon

dun kleidek, Do zandkoppen in doze lage graslanden zijn opgestoven

rivierduintjes

Ret Oosterschar staat niet onder invloed van de Tjonger. Ret gebied

sluit aan bij hot veengebied van hot lage midden in Friesland,

In H 4 wordt de hydrologie van beide gebieden besproken, Beide gebieden

blijken geen uitgesproken kwelgebieden te zijn, Wel zijn er lokaal

invloeden van diep grondwater aantoorjbaar. Dikwijls hebben we to maken

met mengVormen van regenwater en diep grondwater, In de Rotstergaaster

Wallen blijkt oppervlakkig afstroinend grondwater een rol te spelen.

H 5 besteedt aandacht aan do verspreiding van vegetatietypen en een

aantal jndjkatorsoorten, Van beide gebieden is een vegetatiekaart

samengesteld (Bijiage 5.1. en 5.2.)

In H 6 wodt de samenhang tussen do onderscheiden vegetatietypen en hun

abiotiek nader besproken, In de Rotstergaaster Wallen blijken nog

diverse elementen van de oorspronkelijke situatie — rond 1900 — aan—

wezig. Net name Borsteigrasland en Kamgrasweide zijn good ontwikkeld.

Dotterbloem—hooilanden en Blauwgrasland zijn matig tot slecht ont-

wikkelLd.

De vegetatie in het Oosterschar heeft te lijden van uitdroging.

Deze uitdroging hangt samen met de gegraven diepontwatering (onder—

gronds kanaal), begin jaren zestig. Ingrijpende hydrologinche maat-

regelen moeten dit probleem een halt toe roepen,

In H 7 komen do potonti'1e waarden aan de orde en wordt nader ingegaan
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op hot te adviseren beheer, De Potstergaaster WaiLlen blijken over grote

mogelijkheden te beschikken. Do geomorfologie van het gebied is weinig

aanget9.st; egalLisatie e.d, hebben niet piaatsgevondene Achteruitgangen

in de vegetatie moeten vooralL gezocht worden in een verminderde kwelLdruk

teO.V, vroeger, wat samenhangt met grootschaiige, regionale invioeden

Het Oosterschar heeft door de uitdroging sterk te lijden van verzuring

en verruiging. Positief id dat het gebied voedselarm is

Mecle op basis van de iandschapsoekologische kaarten (H 6) zijn voor beide

gebieden een aantai beheerseenheden samengesteid (H 7),
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H 1 LNLEIDIN

11. BeekdaloflderzOek

Naar de relaties tussen vegetatie en hydrologie

van cle Drentse beekdalen is vrij veel onderzoek verricht. Met name het

strooinda1J-andsChaP van de Drentse Aa is good onderzocht (Everts et, al.,

1980; Everts et. al., 198L).
Aitenburg en Wildschut (1983) declen o0a, onderzoek in n van do vier

Friese beekdalen, n,1, van de Boom,

De Vries (198L) gaat in op de relaties tussen geomorfologie, bodem,

hydrologiO en vegetatie in een middenstrooms natuurgebied van de Tjonger-'

valloi, nl. de Tjongerdellen en het Katlijker Schar,

hit deze onderzoeken komt naar voren dat cle verspreiding van vegetatie.-

typen dikWijls gekorreleerd kan worden aan bepaalde watertypen, Aan do

hand van do grondwaterkwaliteit (chemische samenstelling) onderschejdt
Van Wirdum (1980) drie typen grondwater, te weten regenwater (athmocljen),
mineraalrijk diep grondwater (lithoclien) en zeewater (thalassoclien),

De chemische samenstelling wordt grotendeels bepaald door de herkomet
van het grondwater en de afgelegde weg.

In de beekdalen blijken regenwater en diep grondwater, afhankelijk van
geornorfoiogische ometandighedon, te mengen tot complexe watergradinten,

Er blijkt tussen bepaalde vegetatietypen en deze watergradinten een

korrelatie te bestaanGrcotjans,1985).,

Naast waterkwalitei-.t blijken 00k grondwaterstanden, —fluktuaties en

overstromingsduur van belang te zijn voor de ontwikkeling van bepaalde

vegetat.ietypen (Groctjans, 1975; Grootjans, 1980),

De hydrologie OP zich blijkt weer sterk samen te hangen met de geomorfo
logie van het gebied, Do grondsoort, de geaccidenteerdheicj van het

terrein en het wel of niet aanwezig zijn van keilLeemlagen in do onder-.

grond zijn hier differentfrende elementen.

1.2. Probleemstelliflg

Het onderhavige onderzoek vormt een onderzoek

aan ecosystemen. Hot probeert waar mogelijk aan te sluiten op eerder

uitgovoerd ondorzoek aan beekdalsystemen.

Het onderzoek spitst zich enerzijds toe op do vraag hoe we de aktuele

situatie van het Oosterschar (voortaan: Os) en do Potstergaaster Wallen

(voortaan: 1RW) landschapsoekologisch als beekdalsysteem kunnen
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karakteriseren

Anderzijds probeert het de huidige vegetatietypen en hun verspreiding

te verkiaren en aan te geven wat voor vegetatieontwikkelingefl er
inogel±jk zijn bij gunstige voorwaarden en beheer,

Het OS is een gebied dat te lijderi heeft van uitdroging en daarmee

gejpaard gaande verzuring enerzijds. Anderzijds staat het te boek als

voedselarm (Teunissen, 1982), De uitdroging wordt veroorzaakt door de

cliepontwatering (ondergronds kanaal) van begin jaren zestig. De

beherende instantie, It Fryske Gea, heeft eind 198 ingrijpende hydro-

ILogische maatregelen getroffen om verdergaande uitdroging te voorkomen.

Van belang voor toekomstig beheersbeleid is kennis van de situatie vr

de getroffen hydrologische maatregelen. Dit onderzoek wil dan ook een

beeld geven van het OS vr genoemde ingrep9n

Van de RW bestaat een Beheersvisie Relatienotagebieden (1983), Ret

onderhavige onderzoek wil nader ingaan op de aanwezige vegetatietyipen in

relatie tot hun abiotiek, en op de potenties van het gebied. Ret wil

voorts een meer onderlegde visie geven op de RW als onderdeel van het

beekdelsysteem van de Tjonger.

Van Wirdum (1979) onderscheidt binnen het ecologisch veld een

viertal betrekkingen: sequentieel, positioneel, operationeel en conditio—

ned. In het onderhavige onderzoek wordt vooral aandacht besteed aan

de positionele relaties, de ruimtelijk bepaalde relaties tussen plant

en omgeving. Wat betreft deze milieufaktoren wordt met name onderzoek

verricht aan de hydrologie en de geo(morfo)logie. Hierbij staat de vraag

centraal in hoeverre de huidige vegetatie verklaard kan worden vanuit de

resultaten van geo(morfo)logisch en hydrologisch onderzoek.

Aan dit versiag liggen aldus de volgende vragen ten grondslag:

1. Welke relaties kunnen worden aangetoond tussen de geomorfologic,

geologie en bodem enerzijds en de hydrologie anderzijds?

2. Welke relaties kunnen worden aangetoond tussen de onderscheiden

vegetatietypen en de hydrologic?

3. Wat is de positie van de beide onderzoeksgebiedefl in het beekdal?

L0 Welke beheersadviezen zijn er te geven om zo optimaal mogelijk in

te kunnen spelen op de lokale situatie?



H 2 DETODERZOEKSGEBIED

2.1. Situering

Ret onderzoeksgebied bostaat foitelijk uit eon tweetal

gebi den, te weten do Rotstergaaster Wallen en het Oosterschar.

Do pW liggen zo'n 2 km ten zuidwesten van Heerenveen-Zuid, Ret grootste

deel ligt in kmhok 161332, In het oosten wordt het gebied begrensd

door de Engelenvaart, in het zuiden door do Tjonger en in het noordon

door de Schoterweg naar Rotstergaast. In bet westen geldt een brede

sloot als grens.

Het gebied heeft een totale oppervlakte van zo'n lOLf hectare,

In figuur 2,1. is do situering van het gebied weergegeven.

Het OS ligt ton zuidwesten van Rottum, Op do topografische kaart wordt

het centrale dool van uurhok 16-12 ingonomon door hot OS.

Hot 97 hectare groto gebied bovindt zich ten zuidon van do Hogedijk, do

weg van Rottum richting Lemmor. Aan de oostzijdo vormt do Rotstersloot

de grens, aan do westkant do Gaasterweg en in hot zuiden wordt hot gobied

begrensd door Liemdijk en Maatschutting. Do exacte situoring staat weer

gegeven in figuur 2.1.

22 Karakterisering

Do PW bestaan grotendeols uit percolen grasland.

Slochts eon opvallend goring aantal percelen wordt gescheiden door,

overwegond smalle, slootjes, Do scheiding tussen de percelen bestaat

in veei goirallen uit prikkeldraad, Oak komen enkele fraaje houtwallen voor

als perceolscheiding. Naast graslanden kent eon gebied eon paar hakhout

bosjes en enkele "dobben".

Hal geheel maakt eon parkachtige indruk, Dit niet in do laatste plaats

vanwege do geaccidenteerdheid van hot gebied,

Hot OS biedt eon gevarieerde indruk. Graslanden wisselen af met bos

parLtjen en struwelen, rietland en petgaten. Hot hole scala van de

verlanding, van petgat tot broekbos, is in principo aanwezig.

Het gebied is ten dole vrij toegankelijk; or zijn zelfs enkele wandel—

paden aaflgelegd,

2.3. Historie

2.3.1. Oude kaarten

Aan do hand van oude kaarten is geprobeerd een

beeld te krijgen van be.ide gebieden in vroeger tijden, In Bijlage 2.1,
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Figuur 21 Situering Rotstergaaster Wallen en Oosterschar

PW: zwart

OS: gearceerd



zijn deze kaarten weergegeven.

Hit de oudste kaarten (1579, 16665) blijkt fraai de hewoning van de

hogore zandruggen die als waterscheiding dienden van do stroomdalen

van de diverse beekjos0 Ook de zandrug van iRotstergaast was toen al bewoond;

het dorp heette toen nog Liborsgast

In 166/+ blijkt de Rotstersloot al te bestaan, al luidt de naam dan nog

Pusters eloot, "Nu droog" goeft zelfs de mogelijkheid aan dat de sloot

aanmerkelijk ouder ise Rotstergaast ligt als dorp op het eind van een

doodlopende wege Het dorp houdt op waar ook de zandrug ophoudt,

De Hooy Landen van begin 1700 zullen hoogstwaarschijnlijk B1auwgras-

landen gewoost zijne Honderd vijftig jaar later is hier nog niet zoveel

veranderde Ook Eekhof (i8Lf8) meldt Rooilanden De percelen zijn wel erg

sma1 Op kloino schaalL wordt er al vorveende Er is flu ook een verbinding

van Potstergaast met Potstorhaule, in de vorm van een voetpad de

latore Gaastorweg

Ondortussen is in het oosten do Engelenvaart gegraven (i8LfO)e Het

gebied van de RW kenmerkt zich door deels zeer smalle kavels. De huidige

perceolsgrenzen zijn grotendoels terug te vindon, evona1 de lange

boomwal

In l377 vindt de kanalisatie van de Tjonger plaats: Tjonger wordt

Tjongerkanaal. De vergraven landen ten noorden van de Hooge Dijkster

vaart dulden er al op dat de turfstekers in aantocht Zfle Doze vorvening,

die rond 1850 begonnen is in het OS, gaat door tot na de laatste were1d'

oorlog, zij het op kleine schaal, Het OS is in grote lijnen rond 1900

al verveend, evenals hot Westerschar0 Het totale gebied bestaat uit een

steisel van lange smalle uitgeveendo sloten on brodere petgaten, geschoi-

den door legakkers0

Pond 1930 blijkt ook do Liemdijk to zijn aangelegde De Bisschopsweg lOOpt

nog dood bij do laatste (huidige) boerderij in hot westene

In do vijftigor jaren wordt do Scharwog aangelegd ter voorboroiding op

do ontginning vanhot OS Het aantal open petgaten is groot0 Hot Woster-

schar is al in ontginninge Begin zostigor jaren is doze ontginning

voltooid Do Bisschopsweg hooft eon doorgaando vorbinding met do Schar

weg gokrogen0 Hot ondergronds kanaal wordt gogravon ter voorboroiding Op

do totalo ontginning van hot OSe Toon op hot laatsto moment hot OS

gospaard bloof was dit ondorgronds kanaal met al haar gevolgon van

dion — eon foite



2.3,2 Aankoop en beleid

De PW en het OS maken beide deel uit van de

G-rote Sint-Johannesgaaster Veenpolder,

In antwoord op do aanvraag van de ruilverkaveling van deze polder in

1968 werd door de Centrale Cultuurtechnische Commissie te Utrecht oen

rapport uitgebracht die een landschapskaart bevatte0 Hierop werd een

viertalgobieden genoemd die vanwege hun natuurwetenschappelijke en/of

landschappelijke betekenis beschermd dienen te worden Twee van deze

vier gebieden zijn de PW en het OS.

In 1970 werd door Domeinen zon 200 ha natuurgebied in erfpacht aan

It Fryske Gea gegeven. Bij de be°indiging van de ruilverkaveling in

1978 werd nog eens 97 ha toegevoegd aan het gehee1 Hot huidige OS is

derhalve zo'n 297 ha groot.

Staatsbosbeheer (5BB) is in 1970 begonnen met aankopen van uGronden

langs de Tjongerl?. Daar de eerste aankopen bestonden uit bosjes en

singels is do naam Potstergaaster Wallen gegeven aan dit gebied. Doze

naam komt op eon topografische kaart (nog) niet voor,

Binnen hot totale oppervlak van lOLj. ha heeft SBB er momenteel zo'n

56 ha in haar bezit,

2,k. Landgebruik

Uit 2.3,1, blijkt dat het 05 vroeger een uitgestrekt

komplex hooilanden omvatte. Dit was do situatie v6r do vervening, die

zo rond 1850 good op gang was gekomen. In 1857 al werd begonnen de zeer

moerassige polder droog to malen met molens (do Hersteller aan de Hoge

Dijk) en later met gemalen. Na drooglegging werden do terreinen aan—

gemaakt tot landbouwgronden, vrnl. weilanden,

Het Westerschar is zo volledig aangemaakt, in hot kader van do werk

loosheidsbestreiding na de laatste weroldoorlog, hot z,g. DUWprojekt

(Dienst Uitvoerendo Werken), Hot OS bleef zoals eerder vermeld o:phet

nippertje gespaard.

De RW hebben waarschijnlijk al zeer lang eon agrarisch gebruik gekend.

Vroeger werden er op de vruchtbare gronden langs do Tionger hier en

daar zelfs aarclappelen verbouwd (mondelinge mededeling boor),

De natte percelen langs do Tjonger zullen van oudsher wel vooral als

hooilanden hebben gediend. Dotterb1oemhooi1anden en Blauwgraslanden

zullen toen wel do meest voorkomende vegetatietypen geweest zijn,

Op do drogere en hogere gronden zal in die tijd extensieve beweiding zijn

toegepast, Op doze gronden kwamen vegetaties voor met heide (Hej
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schraLe giaslanden)0 Volgens mondelinge mededelingen van twee boeren

kwaniea ertot in de jaren vijftig percelen voor met veel heide,

De bosjes en houtwallen zullen in vroeger tijden zeker gediend hebben

als iLaverencier van boerengeriefhout.

25. auidtg_beheer

Set OS is als natuurgebied in beheer bij It Fryske

Gea, sinde 1970 en deels sinds 1978, Set beheer richt zich op verschra-

ling en bet buiten de deur houden van negatieve landbouwinvloeden, Vooral

het voorkonen van sterke fluktuaties in grond— en oppervlaktewater en

inlaat van voedselrijk boezemwater staat centraal.

It Fryske Gea verpacht de graslanden aan boeren, In de pachtovereen

komsten staan voorwaarden genoemd omtrent maaidatum, bemesting, bewei-

ding ed. r mag in het OS overwegend pan gemaaid worden na 15 juni,

In do praktijk varfren de maaidata per boer, per perceel en per jaar0

In een nat jaar als 1985 wordt er veelal later gemaaid, of soms

noodgedwongen helemaal niet. Bepaalde percelen, met name de schraa1

graslanden, worden altijd laat gemaaid, niet voor 1 augustus0

In de pachtovereenkomsten komen vier beheersvormen naar voren:

1 Uitsluitendmaaien, geen bemesting

2 Maaiefl en naweiden, geen bernesting

3 Maaien en naweiden, bemesting alleen met stalmest

L4. Zonder beperkingen, verpacht met zes—jarig kontrakt,

Bij beheersvorm Lf geldt geen maaidatum,

Een aantal percelen zijn in elgen beheer. Deze terreinen worden door

medewerkers van It Fryske Gea zeif gemaaid en onderhouden,

In figuur 2,2. is de beheorsvorni per perceel weergegeven.

De hydrologie van het OS baart zorgen0 Om aan de uitdrogingsproblemen,

ontstaan als gevoig van het graven van hot ondergronds kanaaal, hot hoofd

te bieden Zijn er in het najaar van 1985 ingrijpende hydrologischo maat
regelen getroffon; zie FE L,

Dc RW zijn ten dele in bezit van 5B3, De graslanden zijn am zodanig

sinds 1971 en 1978 in beheer, Een drietal beheersvormen komt voor:

1, maaien, geen bemesting

2 maaien niet naweiden, geen bemesting

3 weiden, geen beinesting.
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Vour}ieen gold als maaidatum 15 juni Sinds 1985 mag er echter niet rneer

voor 15 juli gmaaid worden,
De rneste graslanderi van de RW zijn eigendom van boeren, Ze worden vrij
extengief gebruikt, zowel ale weide ale als hooi1and Dok wisseiweiden
wordt toegepast
In figuur 23 zijn de beheers- en gebruiksvorrnen weergegeven



H 3 GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE

3,1. Inleiding

He hydrologie hangt sterk samen met de geologische en

geomorfologische opbouw van ondergrond en bodem. Zo vormen hoogte-

verschillen een belangrijke, di±ferenti'rende faktor in een natuurlijk

systeem. Bodemvorming, grondwaterstanden en -fluktuaties, grondwater

stromingen en -kwaliteit hangen alle samen met hoogteverschillen. Op

dit scala van abiotisohe faktoren wordt door de vegetatie woer inge—

speeld.

Ook de veenvorming hangt samen met hoogteverschillefl. In do lagere delen

hebben zich in het verleden veenvormende vegetaties kunnen ontwikkelen.

He dikte van het veen vormt weer een belangrijke differentirende faktor

in eon natuurlijk systeem.

Vooral in gebieden met invloeden van diep grondwater vinden we veen-

gronden met woinig fluktuaties on hoge grondwaterstanden. Is de druk

van onderen echter geringer dan droogt de veenlaag aan de bovenkant

uit en vindt er mineralisatie plaats: de bovengrond veraardt.

Op plaatsen waar in de ondergrond keileem ontbreekt of een zeer
geringo dikte heeft, is de invloed van diop grondwater doorgaans groter

dan in gebiedon waar zich in de ondergrond cen groot aaneengesloten

keiieoricakket bevindt. Keileernlagen laten water moeiijk door. Hot is this
van bolang enig inzicht te krijgen over het keiloempatroon in do onder—

grond.
In de beekdalen zijn door de working van de gletsjerlobben in hot

Saal:Len do randon van doze boekdalen enigszins opgestiiwd He werking van
(smelt)water in do tijd na hot Saalien heeft do beekdalen nog verdor

doen uitschuren. Doze stuwende on schurende werking rosulteert in eon

teet,a1 vorschinselen:
1. hot ondiepe grondwater stroomt over hot keileem al in do richting van

de beck
2. langs d.e book is hot keiloem v-oiledig wogge°rodeerd, waardoor do

invitoed van diep grondwater daar het grootst is,

Welke vegotatiotypen we ergens aantreffen hangt ook dikwijls samon

met de bodemopbouw ter plaatse. Op haar beurt werkt do vegetatie do

bodemvorming weer in do hand.

In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden aan to geven op welke wijzo

cle geologische opbouw van het gebied van invloed is op verschillende

aspekten van do waterhuishouding, die voor de verspreiding van



19

vegetatietypen van belang zijn0

32 Mothodon

In het kader van de ruilverkaveling SintJohannesgaastor

Veenpoider is in 1966 door de Cultuurtechnische Dienst eon hoogtekaart

sarnengesteid, waar beide onderzoeksgehioden op staan aangegeven

Bijiage 3i. geeft van de RW, aan do hand van do bestaande hoogtekaart,

eon jets vereenvoudigci beeld oeer0 Van het 03 is in dit versiag goon

hoogtekaart sairiengeste1d de variatie in hoogte is gering0

Aan de hand van do boorgegevens van de Pijks Geoiogische Dienst
(PGD) te Oosterwoide werden twee doorsneden door OS en PW gemaakt. Per

hectare ztjn in principe door do RGD negen boringen verricht Van een

aantal boorpunten is de hoogte, onderlinge afstand en de geologische

gegevens itgezet, Dere boorpunten liggen in een raai ioodrecht op de
Tjenger., Do doorsneden zijn weergegeven in figuur 31. en 32

Van beide gebieden is eon keiieemdieptekaa:'t samengeste1d Hiertoe
zijn do boorpunten van do RG overgehracht OP OOfl kaart,1: 1O.OOOschaa10
Per boorpuet word genoteord de diopte STan bet keileem to0v hot rnaai
veid, Do flepte van hot keilecrn geeft zo teveno de dikte van het
watervoernd pakket boven het keileom aan Als legenda Nerd gekozer..
voor do oenhedon dcor Do Vries (198) gehanteerd. Zo vormt onzo kei1oem
dieptekaart n geheel ret die van De Vries De ingekleurde kaart. is in
bezit van It Fryske Gea; voor belangsteilenden is tnzage rnogeiijk na
overleg set It Frysko Gea, Bijiage 32 vormt ue zwartwit versie van
doze kaart, op kieinere schaal0

00k is van boide gebieden eon veendiktekaart sainengeste1d Hier

word per boorpunt genoteerd de dikte van hot veen Do uiteindelijke,
ingekieurde veendiktekaart is in bezit van It Fryske Gea, Evenals bij de
keiieemdioptokaart. is ook hier inzage mogelijk0 In Bijiage 33 is do

veendtktekaart woergegeven op kleinore schaai.

Gerelateerd ann grondwatorbuizenraai I (zie H L1) word in de RW eon

aantal grondboringen verricht teneinde hot bodemtypo to bepalen.

3,3 Resultaten

3e3I, Hoogteiigging
Hoogten boven NAP vinden we noordelijk van de

Tjonger, lopend over dc zandrug van Rotstergaast Hier worden plaatse—

lijk hoogten bereikt van ruim 2 m+NAP0 Do noordoosthoek van de RW biijkt

boven N&P to liggen, de zuidolijke heift ondor NAP, met waarden tot

zo'n O5O inNAP,



Pet OS blijkt een vlak gebieci te zijn. Het ligt geheel beneden iNAP.

\Ierschillen in hoogte zijn hier grotendeels te herleiden op de ver

vening. Zo vindin we voor do graslanden waardon tussen 050 m en

I m-NAP. In de uitgeveende delen liggen deze waarden doorsnoo geriomen

zo'n 0.50 m lager; hier dus waarden van 1 m tot 1.50 mNAP, Daar h.t OS
zo weinig varieert in hoogte is van dit gehied geen hoogtekaart senien

gesteld.

Pet gebied tori noorden van he OS, son de noordkant van de Hoge Dijk,
ligt aanmerkelijk lager: 1.50 m tot 2.50 e•NAP, Oak hier veer moet de
oorzaak gezocht worden hij de ververiing in het verleden.

3.3,2. Geologischoophou.w
Cncssen (1971) oppert io mogelijkheid dat het

huidige afwateringspatroori van 'riese beken al vr het Saalien (Piss)
aanwezig was op do west.helling van het Drents plateau. Do gletsjers in
hot Saalien, afkomstig nit hot ncordosten, verbreedden on verdiepten oe
dalon. Tevens werd eon keileempakkeb (grondmorene) afgezet. Na het
glaciaal werd door het smeltwater veel keiloem wegge'rodeerd. Met name
in do kern der dalon, langs de beken, komt geen keileem meer voor,

In het Woichselien (Wiriii) word op grote schaal dekzand afgezet op hot kei
ieern
In de meest recente pe:iode; het Holoceen, vond met name in hot warmere
Atlanticum (L.0OO— 3,000 v Chr) veenvorming plaats in do beekdslen.

Do figuren 3.1, en 3.2. illustreren deze ontvrikkelingen,

1r1 figuur 3.1. steekt do zandrug van Potstergaast duidelijk boven de
rest van hot gebied nit. C'nder heb veeripakkot wordt op vole plaatsen eon
beekafzetting aangetroffon, do formatie van Twente. Dit lemig sediment
is afgezet in hot Weichselien. Hot rust op de keileemondergrond uit hot
Saalien, In het centrum van hot OS blijkt dit koileem to ontbreken.
De opstuwing van hot keileon1 tor hoogte van do zandrug van Potstorgaast
is duidelijk, evenals do uitschuring van de Tjongor door hot kelleem,
Hot keileom loopt aan beide zijdon van do Tjongor door tot aan do book.
Opvaflend is hot asymmetrischo dal van do Tjanger.

In figuur 3.2. valt hot voonpakket ten noorden van do zandrug op. Dc klei
ten noorden van do Tjoriger is van marlene oorsprong, Hot heuvolachtige
patroon van do keileemondergrond wordt grotendeels genivelibeerd door
opvulling met hellingmateriadl (solifluktie).
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De diepte van hot keileem

In het OS ligt het keileem overwegend

clieper dan 1,50 m mv. Opvallend is het ontbreken van keileem in het

centrum van bet OS. Hier heeft klaarblijkelijk vroeger een oude beekarm

geiLopen.

Per hoogte van de zandrug van Rotstergaast 1it het keileern overwegend

minder diep, van 0.50 tot 1.50 m. Onossen (1971) sehrijft: uOok langs

de Linde en de Tjonger vormen zandopduikingen westwaarts in bet veen-

gebied vrij zeker overblijfselen van vroegere stuwingen door het ijs.I

Als zodanig moeten wij de zandrug(ondergrond) hier ook beschouwen.

Ten zuiden van de zandrug vinden we het keileem weer op grotere diepten,

van meer dan 1.50 m -my. Het keileem blijkt aan weerszijden van de

Tjonger door te lopen tot aan de beek,

In bet centrale deel van de Rotstergaaster Wallen ligt het keileem

dieper dan 1.50 m —my, Noordelljk en zuidelijk hiervan vinden we het op

d±epten van 0.80 m tot 1.50 m mv. Nemen we de absolute hoogte bier

in ogenschouw dan blijkt bet keileem ook bier in een hellend viak te

liggen.

3.3,Lf, De dikte van het veen

Op de veendiktekaart (Bijlage 3.3,) is
de zandrug waar bet dorp Rotstergaast op ligt duidelijk terug te vinden.

Deze zandrug wordt indirekt ook aangegeven door de oude weg naar Potster—

gaast. Op de kaart van Scbotanus (zie Bijlage 2.1.), komende uit

Nije Schoot (Nieuweschoot), loopt de weg door tot waar de zandrug

wegduikt onder het veen in bet westen.

Ogenschijnlijk lLigt ook ten noorden van bet OS een zandrug. Nemen we

echter ook de hoogte in ogenschouw dan blijken de "witte delen" op de

veendiktekaart in bet noordwesten aanmerkelijk lager te liggen, De

kaart van Eekhof (18Lf8) leert ons dat de Veenlanden van Schotanus (1718)

ondertussen veranderd zijn in Vergraven Landen; zie Eijlage 2,1

In een groot deel van bet OS komen we tot een veendikte van meer

dan 1 m, Zuidwaarts daarvan vinden we een dikte van 0,50 m tot 1 m,

Rondom de zandrug van Rotstergaast is de veenlaag bet dunst, minder dan

0.50 m. Aan de zuid— en westkant van de zandrug neemt de dikte weer toe.

Aan de zuidkant van de zandrug bevinden we one in feite in de oude

Tjonger—bedding. Hit de samengestelde veendiktekaart van het gebied

aangegeven op topografische kaart 16B noord blijkt n.1, dat de Tjonger



vroeger hlrechtdoortt hap, ten zuiden van Mildam, In figuur 3,3, is de

oude]oo1 duidehijk terug te vinden.

Fguur 33. Veendikte en oude Tjorg?rlcop Veen diklcerdanl:n

Blijkens de veendiktekaart komt er in het gebied van de RW alleen veen

voor hangs de Tjonger. Tijdens veldwerk werd er echter ook veen aan

geboord op plaatsen die niet op de veendiktekaart zijn aangegeven. Dit

geldt met name voor de lage delen in het zuidehijke reservaat. Op

sommige plaatsen werd hier bijna een meter veen aangeboord.

3.3,5. Bodemopbouw en vorming

In grondwaterraai 1 in de RW is,

gerelateerd aan de peilbuislokaties en vegetatietypen, een twaalftah

boririgen verricht ter bepahing van hot bodemtype ter plaatse.

In figuur 3,L, zien we dat we in de hogere zandkopipen te maken hebben

met vlakvaaggronden. Deze zandkoppen kunnen we beschouwen als opge

waaide rivierduintjes (mondehinge mededeling B, van Heuvoin),

Be bodems van de laagste delen behoren tot de typen koopveengronden en

broekeerdgronden. Beide zijn gekenmerkt door een moerige, kleiige

eerdlaag. Bij de koopveengronden vinden we echter een dikkere veenlaag,

In de RW bestaat dit veen uit kleine Zeggen-voen ("shag"achtige

struktuur)

Op aen drietal plLaatsen treffen we podzolgronden aan, De veldpodzolen

met kleiclek duiden op inundatie door zeewater. Doze podzolprofielen



vinden we onder aan de hellirigen van de rivierduintijes,

MoerpodzolLgronden komen voor in afvoerloze laagtes (Be Bakker en

Schelling, 1966). Dit komt goed overeen met de situatie van lokatie 12.

B K B Vk V V Vk V V K K

B Broekeerdgrond
K : Koojpveengrond
Vk: VelLdpodzol met kleidek Figuur 3.Lf. Bodemtypen in grond—
V Vlakvaaggrond waterrraai 1; RW

- M Moerpodzolgrond Voor legenda grondsoorten: zie
figuur 3.2.

3,L. Konklusies
Uit de veendiktekaart en de keileemdieptokaart blijkt

dat de Tjonger oorspronkelijk een zuidelijker koers aanhield. Cnossen

(1971) noemt als oorzaak voor de stroomverlegging van de Boorne het

verstopt raken van de beek door zandverstuiving in het Weichselien.

Mogelijk hebben we hier bij de Tjonger met een dergelijke situatie te

maken Bit beide genoemde kaarten blijkt verder dat ter hoogte van

Oldehollwolde een noordelijke beck uitmondde in de Tjongr Ook ter hoog

te van bet US stroornde oorspronke1ijc ceo (smeit)water afvoerend

beekje

Be huidige Tjongerloop heeft geen diep dal door het keileem uit—

geschuurd. Het keileem loopt aan heide oevers door tot aan do Tjonger0

Be zandrug van Potstergaast neemt een rJominerende pluats in in het

onderzoeksgebied. Be zandrug kan beschouwd worden als een natuurlijke

waterscheiding van het troomgebied van do Tjonger en de oorspronkelijke

beekjes tar. noorden van de rig, Hieruit volgt ook meteen dat de invloed

van de Tjonger op bet OS altijd niIiil geweest is. Het OS moet eerder

gezien worden als eon zuidelijke uitloper van het lage midden van

Friesland,
Dat de zee vroeger via de beekdalen het land binnendrong blijkt wel

uit de klei langs de Tjonger, Deze zeeklei is meestal afgezet op veen,

dus in vrij recente tijden hier gedeponeerd. Gedacht wordt aan de

transgressie van de late Middeleeuwen.

Ben aantal bodemprofielen duidt op infiitratie—invioeden, Bit geldt met

name voor de koopveengronden en moeroodzol, Do moerpodzolgrond van iLoka—

* Zn4

NAP 0
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ti Ia is bet meost uitgesproken infiltrelieprofiei van alie is de RW.
Het k1 eine Zegenveen duidt op mesotrofe omstandipheden in het ver1eden

Figuur 3.5. Puimtelijke situering van OS en RW t.o.v. Tjonger

In figuur 3.5. is een en ander verwerkt in een ruimteiijke

voorstelling.
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H Lf HYDPOLOGIE

Lf.1. Inleiding

—26—

De hydrologie blLijkt sterk afhankelijk te zijn van de

geo(morfo)ILogische opbouw van hat gebied.

In H 3 is de geologie en geornorfologie van OS en RW nader bekeken.

Aan de hand van de resultaten kunnen we voor de hydrologie een aantalL

hypothesen opstellen; zie figuur L.1.

a. Voor de PW:

IL. Daar het keileem tot aan e ?jongr oor1oopt zuileni de kwel—

invlLoeden gering zijn,
2. Door de grote geaccidenteerdheid en de opgestuwde keileem—

ondergrond zullen stromingen van ondiep grondwater een roIL

kunnen spelen in de vegetatieontwikkeling.

3. Door de grote geaccidenteerdheid kunnen er ILokaal op relatief

korte afstand grote verschillen bestaan m,b,t. infiltratie en

kwel,

Lf. Door de grote geaccidenteerdheid kunnen i lokaalL op relatief

korte afstand grote verschillen bestaan m,b.t, grondwaterstanden

en —fluktuaties,

_

Vonn
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YOr.Ltn V.. T.nntV; ntnnnd
ronati. Un T.dflt bookoi,ot tin,
Fo,.ot ion,. lit-oft, tel 100,
Y000atl000n CLnJhoven pUegl@ni.ei tend

cJ

Figuur Lf.1. Geo(morfo)ILogie en hydrolLogie

oppervlLakkig afstroniend grondwater

overstroming met boezemwater

diep grondwater



27

b Voor hot OS:

1 Daar' centraal de keileemlaag ontbreekt (of zeer dun is) is hier

een grotere invloed van diep grondwater merkbaar dan elders in

hat gebied.

2e Daar' hat OS een relatief viak gebied is zullen grondwaterstromingefl

sen ondergeschikte rol spelen

3e Daar het OS sen relatief laag gebied is zullen de grondwater—

standen vrij hoog zijn en weinig fluktueren,

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd na te gaan in hoeverre deze hypothesen

juist blijken te zijn.

A. POTSTEFGAASTE1R WALLEN

L2. Methodan

Do kwaliteit van oppervlaktewater is dikwijls van invloed

op de kwaliteit van grondwater. Een hoge ionenkoncentratie in hat

slootwater kan duiden op invloeden van diep grondwater, rnaar 00k 0

invloeden van voedselrijk boezemwater. Om enig inzicht te krijgen in de

ionenrijkdom van het oppervlaktewater, is dit water driemaal, met

tussenpozen van twee weken, gemeten op hat EGV (elektrisch gelLeidings—

vermogen. Dc meetpunten staan aangegeven in Bijlage Lj.1, ilcor de meet—

resultaten zij verwezen naar ijiage L.2.

Behalve de kwaliteit spelen ook de standen van dit oppervlaktewater een

rol

Om informatie te verkrijgen over het grondwater zijn twee raaien

met 'ondwaterbuizen (peilbuizen) uitgezet, De ene raai (raái 1) vinden

we in hat zuidelijice reservuat, Deze raai loopt nw—no. De twaalLf buis—

lokaties zijn in verschillende vegetatietypen gekozen,De tweede raai

(raai 2), ook met twaalf buizen, loopt n-z, Daze raai, die loodrecht

op de Tjonger staat, is vooral uitgezet om gegevens te verschaffen over

grondwaterstromingen, Van beide raaien zijn de hoogten van de buis—

lokaties ingemeten. Beide raaien staan aangegeven in Bijiage 4.3.

Van beide raaien is om de twee waken de grondwaterstand gemeten,

gedurende juni t/m oktober, De meetresultaten zijn vermeld in Bijlage

Ter bepãling van de waterkwaliteit. is nit een aantal buizen een

watermonster verzaineld op 15 juli l98, Deze monsters zijn op de aan—

sluitende drie dagen in Groningen, op hat Laboratorium voor Planten—

oekologie, geanalyseerd op:



1. pH 6. K
2. EGV25 7, HCO

3. Ca2 8. so
L-. Mg2 9. Cl.
5. Na

iDe analysegegevens zijn vermeld in BijiLage Lf.5,

Orn nader antwoord te krijgen op de vraag of we in de RW met duidelijke

kwelverschijnselen te maken hebben, zijn er in raai 1 op een drietal

piLaatsen drie buizen geplaatst van verschillende lengten. Ret gaat om

de lokaties 2, 11 en 12. Naast een ondiepe buis van 0,50 m zijn er

diepere geplaatst van 1 m en 2 m. iDe meetresultaten zijn vermeld in

Bijlage Lf.6.

Lf,3, Resultaten

L.3.1, OppervlLaktewater

iDe RW worden aan twee zijden begrendd door

brede wateren, die deel uitrnaken van de Friese boezem. In het oosten

ILoopt de Engelenvaart, in het zuiden "stroomt" de Tjonger. In het

noorden loopt de weg over de hoger gelegen zandrug naar het westen,

Aan de westkant van de FW vinden we een vrij brede sloot, die via een

buis in direkte verbinding staat met de Tjonger.

Deze westeiijke grensvaart voert niet direkt water aan in het gebied.

Een uitzondering hierop vormt de waterplas in perceel 3 (zie voor de

jperceelsnummers de vegetatiekaart, Bijiage 5,1,). Deze plas wordt bij

hogere waterstanden gevoed met water uit de westelijke vaart. Pu

(extreem) lage waterstanderi ligt de plas soms zo goed als droog. In het

noordwesten verlaat de grensvaart via een uitlaat onder de weg door de

Rw,

In het gebied zelf vinden we slechts een viertal sloten en slootjes die

loodrecht op de Tjonger staan, en er hier mm of meer mee in verbinding

staan, Er is geen direkte verbinding met de Engelenvaart.

In bet noorden en oosten vinden we smalle, vaak ondiepe s1objes die

voornamelijk een afvoerende rol spe1en bij extreem hoge waterstanden.

Dat de afvoer de aanvoer — in de vorm van regen niet altijd kan

verwerken, bleek in 1985, toen er begin augustus buitengewoon veelregen

viel, Vele percelen stonden toen mn of meer blank, 00k 's winters staat

het gebied op vele plaatsen onder water. Dit water is deels regenwater,

deels is het afkomstig uit een slootje loodrecht op de Tjonger.



De EGV—waarden van hot oppervlaktewater variren van 60 tot Lf33 iS/cm.
Op basis an do EGV-motingen werden vijf watertypen onderscheiden

(Tabel waarvan de verspreiding staat weergegeven in fignur L2.

Figuur Lf.2, Verspreiding van watertypen; PW

____

Kiasse Omschrijving EGV in )IS/cm

0 regenwater 0-100

1 mengwater 1 100-200

2 mongwater 2 200-300

3 niengwater 3 3OO-)OO

boezemwater LfOO-500

Tabel L1.1. KiLassen van oppervlaktewater
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Vergelijken we de meetpunten in de ti.jd, dan blijken bepaalde

punten meer door de hevige regen van augustus 1985 — zie de neerslag—

gege-vens in Bijiage Lf.7, — benv1oed te zijn dan andere. Ter nadere

bepaiLLng van doze invlood is in Tabel L,2, de verandering van watertype

t.o.v, de vorige meting weergegeven. Tevens is de absolute verandering

weergegeven d.m.v. + (toename) of — (afname) t,o.v. de vorige meting.

Hiertij is arbitrair een verschilpercentage van minder dan vijf procent

als verwaarlLoosbaar beschouwd,

We zien dat de meetjpunten met lage EGV—waarden weinig fluktueren.

Groep 2.3. (2—2--i) is het meest homogeen, Het betreft hier waarden van

mengwater 2 (200—300 ps/cm), dat bij de laatste meting verdund is tot

mengwater 1 (100-200 jiS/cm), De punten liggen noordelijk—centraal bijeen.

In deze sloten handhaaft SBB een beheersjpeil0

De meetpunten van boezemwater tonen hot beeld van een tijdelijke

verdunning, maar deze wordt vrij snel al weer te niet gedaan.

EGV—klasse Nummer Groep Meetpunt 27—7 8—S 23-3

Tabel L.2. Groepering EGV—

meetpunten; RW

0 1 0—0—0 1 67 — 60

3 914 0 95

3 1—2—1 27 181 + 206

2 2 2—1—1 18 201 — 1148

21 261 — 151

3 2-2-1- 2 233 — 2014

22 2149 - 213

28 258 — 231

29 275 — 221

26 298 — 207

14 2—1—2 6 235 — 157

17 288 — 180

5 2—2—2 12 252 — 209

7 2—2—3 25 288 — 251

24 295 — 255

9 2—3—3 7 204 I- 326

10 2—4—2 11 271 4 1+60

3 1 3—1—1 13 337 — 150

16 361+ — 162

2 3—1—2 8 3149 — 178

3 3-2-2 9 306 - 23k

10 3114 — 228

5 3—3—2 23 365 0 373

1 14—2-2 15 1447 — 201

2 4—3—3 5 445 — 327

114 1+83 - 321

0 61

0 92

• 159

+ 175

0 154
— 162

- 1714

- 184

— 171

— 192

+ 227

+ 206

4. 2L0

+ 324

+ 338

— 307

- 273

1- 181

+ 185

+ 285

0 232

0 224

-234

+ 258

+ 377
+ 378



Lf.3 .2. Grondwaterstanden

-3 1

In Bijlage Lf.L. staan de gegevens vermeld van

do grondviaterstanden, tweeweke1ijks gemeten van juni t/m oktober 1985.

Aan de hand van deze gegevens kunnen tijdstijghoogtelijnen worden

gekonstrueerd. In alle grafieken is de piek in augustus opvallend. De

enorme regenval in die maand is daar debet aan; zie figuur L1.3, In doze

figuur ia tevens als voorboeld de tijdstijghoogtelijn gegevon van RW 7.
De andere tijdstijghoogtelijnen zijn niet afgebeeld. Wel hebben ze als

uitgangspunt gediend voor het samenstellen van grondwatertrappen en

overschrijdingsduurlijnen.

Aihoewel grondwatertrappen normaliter gebaseerd zijn op gogovens over

vole jaren, kunnen we toch wel eon globaal beeld verkrijgen met onze

gegevens van n vegetatieseizoen, Gekozen is hier voor do indeling

van Bijlrnakers on Buskens (198L), al is doze indeling onigszins aan

gepast aan onze lokale situatie. Ben indèling in grondwatertrappen is

gebaseerd op eon gemiddelde hoogste on een gemiddeld laagsto grond—

waterstand van eon bepaaiLde lokatie. Als gemiddeld hoogste stand is

genomen het gemiddelde van do drie hoogste waterstanden (GH3). Zo is

00k als gemiddeld laagste stand hot gemiddelde genomen van do drie

laagste standen (GL3), Do gehanteerde indeling staat woorgegeven in

Tabel L1,3.

-my
cm

Figuur Lf.3. Tijdstijghoogtelijn, PW 7; neersiag, 1985
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GH3

GL3

1 2 3 5 6 7 8

>0 0-20 0-20 0-20 0-T20 20-LEO LfO-80 <80

<80 <LEO LfO-60 60-80 80-120 80-120 >80 >120

Tabel L3, Kiassen grondwatertrappen

De verdeling van de grondwaterbuizen over de acht onderscheiden kiassen

is weergegeven in figuur L.Lf. Letten we op de hoogte van de lokaties

dan zien we dat er een verband bestaat tussen de hoogte en de onder—

scheiden grondwatertrappen.

De hoogste grondwaterstanden werden genoteerd in augustus: de

piek in de grafiek in figuur L.3, Dit mag uitzonderlijk genoemd worden,

De laagste grondwaterstanden werden geregistreerd op 9 juli en op 6

oktober. De juli-meting is vrij normaal te noemen, september en oktober

daarentegen waren te droog. Van een normaliter dalLend freatisch viak

is hier door de augustuspiek dus geen sprake.

Aan de hand van de tijdstijghoogtelijnen zijn ook een aantal

overschrijdingsduurlijnen samengesteld; zie figuur L1.5.

Overschrijdings—

duurlijnen; PW
0 20 LfO 60 80 100 120

— —---- dagen

-33-

60

80

0 20 L0 60 80 100 120— dagen Jio

13

22
17

Figuur

21
19

160

Figuur Lf.5.a. Raai Fignur L,5,b, Raai 2

18



Opmerkelijk is het verloop van lijn 2 en 3 t.o,v. 10 en 11. RW1O en 11

blLijken een konstant hoge grondwaterstand te kunnen handhaven. BIj IRW2

en 3 liggen de hoogste standen weliswaar hoger dan bij 11, maar de laagste

standen liggen aanmerkelijk lager dan die van 11. PW2 en 3 hebben dus

een groter amplitudo, de schommelingen in de grondwaterstand zijn groter.

RW7 en L. geven een overeenkomstig beeld;-hetbtrëft hier lokaties op

een helling.

R'Wl ligt dicht bij een slootje; mogelijk in het konstante verloop van

de duurlijn hier mm of meer mee te verkiaren.

De bovenste vijf duurlijnen van raai 2 vertonen mm of meer een overeen—

kornend beeld, In feite heeft RW18 hetzelfde verloop, maar hier ligt de

groridwaterotand aanmerkelijk lager.

Lckatie 13 heeft hot meent konstante verloop. Dit punt ligt in eeri

laagte dicht tegen de Tjonger ann.

In figuur 1+.6. zijn van een bepaalde datum do metingen per lokatie

Figuur L-.6. Freatisch viak; IRW

* 2 Sn

w

—2 s.

-3 ,S

0

Figuur L,6.a. Raai 1; 27—6—1985

N
z

::

_

Figuur Lf.6.b. Raai 2; 27-6—1985
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uitgezet tegen NAP. Vergelijken we het resultaat van raai 1 met raai 2,

dan zien we dat in raai 1 hot grondwatervlak redelijk Uwaterpas! staat,

tervi±jl in raai 2 het viak aflopend is richting Tjonger. Deze bevindingen

komen goed overeen met de geologische opbouw van het gebied (zie H 3).

Hierbij soeten we ons realiseren dat raai 1 mm of rneer parallel loopt

aan do Tjonger, terwiji raai 2 loodrecht staat op de Tjonger.

Het verloop van het freatisch vlak, zoals weergegeven in fignur 44.,

voor slechts n datum, mag representatief genoemd worden voor aile data.

Door de hoge augustuestanden en het geringe aantal metingen zijn

uit de resultaten van de buizen met verschillende lengten amper kon—

kiusies te trekken. Dit geidt met name voor lokatie 2. De versohillen

voor de twee oktobernietingen duiden echter eerder in de richting van

infiltratie dan van kwel. Een overeenkomstig beeld zien we bij lokatie 11

en 12.

4,3,3. G-rondwaterkwaljteit en —herkomst

In Bijiage 4.5, staan de

analseresultaten van grondwater uit de peilbuizen vieergegeven. Op

het moment van monsternemen (15 juli) lag het grondwaterpeil laag.

Hierdoor zijn van een eantal lokaties geen ii:onsters verzaoield, Van do

30 buizen die in de RW staan werden er uiteindelijk 18 bemonsterd. Von

vijf van deze buizen konden uitgebreidere analyses worden verricht.

Van Wirdum (197b, 1980) hanteert de kombinatie van Ionic Ratio

(IR) en hot elektrisch geleidingsvermogen (EGV) om nadere informatie

to geven over de herkomat van grondwater. Van Wirdum spreekt van

"neers1ag, grondwater— of zeewaterachtigheid". Onder IR wordt verstaan
de verhouding Ca: (Ca+ 0l), beide uitgedrukt in meq/1. De verhouding
resulteert in een breuk tussen 0 en 1. Doze wordt uitgezet tegen 10gEGV.
Een drietal referentiepunten a, b, c geven de plaatsen aan van de drie
hoofdwatertypen, te weten neerslag (a), rivierwater of diep grondwater
(b) en zeewater (c).

In figuur Lf,7. zijn de IR's van een aantal monsters uitgezet tegen de
logEGV. We zien dat de punten nog al verspreid liggen, van atmociLien (a)
tot ILithoclien (b), Duidelijk is de reeks 11.5, 11,10 en 11.20,
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Hetzelfde geldt voor 2.10 en 2.20. In ogenschouw nemend dat punt 13

in raai 2 ligt, kunnon we de groepen I en II onderscheiden. Groep I

is iLithoclien te noemen. 00k do EGV's hiervari komen hier goed mee

overeen. De EGV's van groep II zijn iets nan de hoge kant. De ligging

van deze punten duidt op infiltratie van regenwater in de bodem en

menging hiervan met diep grondwater.

++ ++ + +M.b.v. de maior ions (macro—lonen), te weten Ca , Mg , Na , K

HC03, S0 en C1 zijn in figuur Lf.8. ionendiagrammen(Stiff—diagrammen)

samengesteld. Bots et, al. (1978) maken voor diep grondwater oncler—

scheici tussen de volgencle typen:
1. NaC1-type
2. Infiltratietype
3. Ca(HCO3)2—type

Lt. NaHCO3-type

5. CaC12—type

6. Mengwatertype.

1.:>

0.9

0.3

0.7

0.5

0.4

0.3

0.2

0. 1

.0.0

Figuur .7. Ionic Ratio-diagram, met referentiepunten van
Van Wirlum; PW



De ionendiagrammen van PW 1 en
11.20 zijn uitgesproken

voorbeelden van mengwater.

Aihoewel jets minder

karakteristiek kunnen we ook de

andere diie ionendiagrammen

tot :het niengwatertype rekenen.

BiJ RW 2.20 en 13 is de invloed

van diep grondwater tots groter.

Lj.Lf. Konklusies

De PW liggen

ingesloten tussen wateren behorend

tot de Friese boezem. Toch is de

direkte invloed van boezemwater

op het gebied relatie±' gering te

noemen. Met de IEngelenvaart is

geen direkte verbinding. Met de

Tjonger staat slechts een viertal

slootjes mm of meer in open

verbinding. Bij extra hoge

waterstanden overstroomt het

slootje oost van perceel ha.

Perceel 11 staat dan grotendeels

blank.

Uit de grondwaterstandsmetingen van raai 2 bhijkt dat het grond

water afstroomt richting Tjonger. Raai 1, die mm of meer evenwijdig

loopt aan de Tjonger, geeft eon horizontaal grondwatervlak.

-.3?-

1 2,92

3,

1,

is 1 ; DH: 9,2; %iV: 311

3.0 2.20 ; pH; 7,9; .&[; 347

2 52'

2,22

3.' 11.10; 'H; 5,9; EJ: 252

1,72

.7,53

1 , 3'

'39

.2 ,22

1,2'

3, '1

1 ,

2,33

35

7,

2,22

?.'1.2O; pi-[; 3,2; 22V: 450

IJit het onderz,oek naar ben— . 13 ; pH; 8,2 ; 40-7: 2°'
vloeding van oppervlaktewater

_________________ ____

door regenwater bhijkt dat de Figuur Lf.8, Ionendiagrammen; PW

slootjes met mengwater 2 (200—

300 ,uS/cm) het sterkst benv1oed worden, 00k sloten met (be'nvloeding

door) boezemwater zijn gevoehig voor regenwater, maar de verdunning

bhijkt snel, binnen twee weken, to zijn opgeheven door de aanvoer van

nieuw voedselrijk boezemwater.



Ult de grondwatertrappen_jndo1ng en de samengestelde over

schrijd±ngsdnurlijnen blijkt dat het gebied met de lokaties 2 en 3

aanmerkelijk grotere grondwaterfluktuatjes kent dan het gebied met

de lokaties 10 en 11.

Tilt de resultaten van do iLokaties met buizen van verochillende

lengten komt niot duidelijk naar voren dat we in de RW te maken hebben

met een uitgesproken kwelgebied. 00k de gegevens van Ionic Ratio en

ionendlagrammen wijzen hier niet op. Ze duiden slechts voor een paar

lokaties op invloeden van diep grondwater. Hot gaat hier om de buizen

2.20 en 13. De YR geeft voor doze punten een lithoclien beeld, terwijl

de ionendiagrammen van deze pirnten behoren tot het Ca(HCO3)2—type.

Opmerkelijk is dat 2.10 zowel voor YR als voor ±onendiagram een ander

beeld geeft; dit grondwater op minder grote diepte is nengwater. Voor

lokatie 2 goldt tovens dat uit de gegevens van de grondwaterstandun

van de buizon met verschillende lengten geen invloeden van diep grond—

water aangetoond konden worden. Buis 2.20 staat oen meter diep in het

keileem. Mogefljk is hier hot keileern plaatseiijk niet al to dik,

zodat hot diope grondwator door kan dringen in do diepe buis.

Eenzelfde verkiaring geldt mogeii,jk voor 12.20.

Resumerend kunnen we stellen dat do RW geen uitgosproken kwel—

gebied is. Duidelijke kwelverschijnselon zijn niet aangetoond,

B. OOSTERSOHAR

Lf.5. Mothoden

Het onderzoek betreffende de hydrologie van het OS komt

in grote lijnen overeen met dat van do RW,

Zo is ook in hot OS van hot oppervlaktowater driemaal hot EGV gemeton

op eon groot aantal plaatsen, versproid door hot hole gebied. In Bijlage

k.8. zijn do meetpunten weergegeven. In Bijlage Lj.9, zijn do resultaten

vormeld. Hot ligt in do bedoeling van It Fryske Gea om na do uitvoering

van hot Werkgelegonheidsplan — is najaar 1985 voltooid — in lull 1986

doze bemonstering to herhalen, tenoindo nedsi irzicht te verkrijgen in

evontuele veranderingen in do waterhuishouding.

Eon grondwatorbuizenraai is uitgezet om informatie te kinLjgon over

grondwaterstandon, —fluktuaties en —kwaliteit. Om do twee weken zijn

van de dertien buizen do waterstanden gemeten. Helaas verdwenen or

gedurende hot seizoen enkele lokaties. Do pq—plaatjos, waar do buizen
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mae gemarkeerd zijn, warden in een paar gevallen vertrapt en/of

zoek emaakt door mollen, terwijiL in n gaval een — nietsvarmoedande —

boer hiet plaatja verwijderde. In Bijlaga L.,1O. staat de raai aangegeven,

De mestreSUltatefl staan weergageven in Bijiage Lf,ll,

De kwlitatiaVe analyses van het grondwater batreft dazelfde bapalingen

als d±e genoemd voor het grondwater in de PW; zie 1+.2. Da analysaresulta—

ten staafl vermeld in Bijlage Lf.5.

Aan do hand van een viartal analyses, uitgevoard door H. de Vries in

augustUs 1983, zijn ionendiagrammen samengesteld, Hat betreft hier

monsters van oPPerlrlaktawater. De moasterpunten staan aangegeven in

Bijlage L.,lO.

L,5. 1?esultaten

L.6.1., Oppervlaktawatar

Hat OS wordt doorsnederi door hat ondergronds

kanaal (stroomkanaal). Daze diepontwatering is er de oorzaak van dat

de hydrOlOgi-a van hat OS behoorlijk varstoord is. Koldijk (1981) toont

in zijn onderzoak al aan dat ar wegzijging plaats vindt. Hot OS heeft

hiercic'Qr duidalijk ta lijdan van uitdroging. Hiermee gaat aen toanamende
verzuring gepaurd.

Da waterhUishouding , zoals deze was tot najaar 1985 — dus ook gedurenda
bet onderhavige onderzoek — kanmerkte zich als volgt. De Rotstersloot in
hat oosten staat in direkte verbinding met boezamwater vanuit het Nanna—

wijd. Via een schuif ward dit voadsalrijke water in hat zomarhalfjaar

ingelatan in de toavoarsloot die door hat gahala OS cirkulaart, Daar da

kwaliteit van dit inlaatwater vanwaga da herkomst veal te wansen ovarlaat,

an omdat door wagzijging naar hat ondargronds kanaal s zomars extra

wordt gatrokkan aan inltaatwatar is door It Fryska Gaa hat plan opgevat

da hydrologia van hat OS ingrijpand te gaan veranderan, Daze plannen zijn

ondartussan - oktobar 1985 — ten uitvoer gabracht.

Da opzet van da maatregalan zijn garicht op hat batar vasthoudan van

ragenwater gaduranda hat vagatatiesaizoen, Allaraarst wordt da afvoar

van hat land-lJouwgabiad tan oosten van hat OS nu langs de Hoga Dijk -

dus om het gebiad haen — galaid. In da twaede plaats wordt hat ondar—

gronds kanaal tan oosten van da Mounastalla—vaart afgedamd. Ten oosten

van daze dam wordt het ondargronds kanaal op aan aanzianlijk hogar pail

gabracht, mat het oog op heparking van wagzijging van grondwatar uit

hat gabiad.
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Het onderhavigo onderzoek kan deels beschouwd worden als eon vastleggen

van de situatie in het OS vr de uitvoering van do niouwe hydro1ogie-

jplannen. De resultaten kunnen als roferentie van toekomstig onderzoek

dienen.

In Tabel Lf.5, zijn de meetresultaten uit Bijiage L1.,9. gegroepeerd

naar de volgende typon:
1. s: smalle sloot (31) i. z: zuiggat (i)
2. 5: brede sloot 0-5) 5. t: trilveen (1)

3. p: petgat (12) 6. r: slootje in rietland (1).

Het getal tussen haakjes geeft het aantal meetpunten aan van de groejp.

Binnen elke groep is weer een rangschikking gemaakt op basis van de

verandering van watertype door benv1oeding van regenwater.

Eij de smallere slootjes (s) schommelt het EGV vrnlL, tussen de 100

en 300 )1S/cm: bij meting 1 tussen 200 en 3C0, bij meting 3 tussen

100 en 200 ?S/cm. Opvallend zijn de hoge waarden van de eerste slootjes.

Bij do bredere sloten (5) zion we dat het EGV 1tt tussen 200 en !00
ps/cm. Bij do cerste reting ligt dit tuseen de 300 en L1-OO, hi.j de

laatste meting, na veel neersiag, tussen 200 en 300 S,'cm,

De petgaten (p) komen kwa EGV overeen met kleinere sloten. Opvallend

is hier de geringo fluktuatie no de neorslagperiode, Dc waarden h1ijver
vnij konstant liggen tussen 2C0 en 300 iS/cm. Doze waarden komen goed
overeen met de resu1aten van Tourissen (1932). Teunissen vond b,v.

voor petgat 056 - .ns meetpurit p5L — wetaardon road do 235 ps/cm.
Nog konstanter per meetpunt zijn do zuiggaten. De waarden fiLuktueren
per drie metingen amper of niet. 0nder1irg liggen do waarden tusseo
250 en 350 p5/cm.
Het enige trilveentje dat hot 05 rijk is (t36) heeft oen EGV van rond

de 150 ps/cm. Daar regenwater do voornaamste bron is waar dit gebied

uit put, is or woinig benv1ooding door do neorsiag van begin augustus.

Eenzelfde beeld goeft hot slootje in hot riotland. Hot EC-V varieert

rond do 100 )15/cm.

Hanteren we ook hier Tabel L.1, met do kiassen van oppervlakte—

water, dan krijgen we van hot 05 hot beeld van figuur Lf.9.

We zion dat In hot 05 hot EGV duidelijk lager ligt dan van het omrin-

gende boezemwater. Met name ten zuiden van do Bisschopsweg is hot laag,

100 tot 200 p5/cm. In het graslandkomplex ten noorden van do Bisschops—

weg is hot EGV hoog, op eon aantal meetpunten zelfs boven do LfOOpS/cm.



Groep

1—1—1 43 135 — 114
34 157 124

55 176 131
226 177 — 162
48 183 141
18 189 0 190

3 1—2—1 24 179 — 147
17 190 — 140
58 191 — 175

2 2—1—1 42 208 - 137
3 2-2—1 20 218 - 16

28 253 — . 144
52 263 - 161

5 2—2—2 56 279 0 262
63 292 — 207
62 294 0 272

6 2—3—1 27 288 — 190
7 2-2—3 3 270 + 326
8 2—3—2 41 265 — 225

61 285 — 231

3 3-2—2 50 300 — 259
39 316 — 205
40 327 — 253

5 3—3—2 31 334 — 216
46 342 — 254

6 3—3—3 9 346 + 361
7 3—3—4 8 379 + 407

2 4—3—3 5 1+29 - 306
4 450 — Q2
10 695 - 274

23 174 — 154

49 273 —7 175
30 255 — 202

12 314-0 — 175
29 358 — 185
38 315 — 203
19 364 — 271
35 393 — 29/i
2 396 — 297

6 3—3—3 11 379 — 306
7 385 — 302

2 4-3—3 59 415 - 335
6 419 — 311

3 4—4—2 1 400 — 291
4 4—4—3 13 400 — 300

+ 186 0 192
0 168 0 163
0 181 — 166
— 230 — 167
— 243 — 187
+ 261 — 202
0 214.1 — 219
0 269 — 235
0 289 — 237

0 307 — 247
0 334 0 318
— 330 — 304

0 242 0 237
0 260 - 245

0 318 0 308
O 356 — 316

+ 160 — 126

TabelL 4.5, Groepering EGV—meetpunten; OS

Meetpunt 10—7 23-7 7-8Type EGV-klasse Nummer

s 1 2

1 6—8—2

2 1—1—1

3 2—2—1

5 2—2—2

4 3-3—1

5 3—3—2

0 129
0 153
— 161
0 182
0 180
0 186
+ 234
+ 253
+ 210

— 185
+ 246
— 222
— 238
- 262
— 260
- 274
+ 306
0 257
+ 311.8

+ 349

0 286
- 279
— 294
0 343
+ 384
0 314.1

— 351

- 395
- 388

+ 811

0 179

— 245
0 256

+ 367
— 315
+ 368
- 342
- 373
0 381
0 393
- 371

— 368
— 370
P 406
0 -405

2

.3

6

S 1

2

3

4

p 1

2

3

z 2

3

t 1

r 1

2 1—1—1 37 164
16 168
21 181

3 2-2—1 54 252
51 272

5 2-2—2 32 241
57 242
53 277
15 294

5 3—3—2 14 317
6 3—3—3 47 338

60 350

5 2—2—2 64 242
33 261

6 3—3—3 25 318
1+4

2 1—1—1 36 136

1 1—1—0 45 103 0 108 — 98



0?
;

C
D

C
D

C
D H
-

H
-

0?
;

C
D C
D 0 C
l)

4'

—

/
c;

Ih
*

S
-

-
—

 -
;-

C
--

--
-,

-
C

G
 -

__
_ '4

--
 -

-

A

4:
- N



L.3

Over iiet gehele OS bekeken liggen do meeste waarden tussen 100 en 300

uS/cni

In figuur Lf.1O. zijn vier ionendiagrammen samengesteld uit water—

ana1yes, verricht door H. de Vries in augustus 1983, De diagrammen

geven alle hetzelLfde beeld: NaC1—type. Pit komt overeen met boezemwater,

De bijbehOrende EGV—metingen duiden hier ook op. De monsterpunten staan

aangegeVefl in Bijiage i,iO.

Lf,6.2 Grondwaterstanden

In Bijiage Lj-.11. staan de gegevens vermeld

van de grondwaterstanden, gemeten van juni tot begin oktober 198.

Aan de hand van deze gegevens kunnen tijdstijghoogtelijnen worden

samengesteld. In figuur L,11, is, aiLs voorbeeld, de tijdstijghoogtelijn

van lokatie OS 8 gegeven. In alle grafieken is de piek van 7 augustus
opvalLlend. Dc andere tijdstijghoogtelijnen zijr. niet afgeheeld. Wel

hebben Ze dienst gedaan als middel voor het samensteilen van grond

watertrapPefl en overschrijdingsduurlijnen0

Delen we do lokaties in aan de hand van de grondwatertrappen—klassen

uit TabelL L1.3, dan krijgen we het heeld zoals in figuur Lj-,12. is

aangegeVefl, Zes van de negen lokaties behoren tot kiasse 3, Lokatie 11

wi4kt licht af door een jets te lage GH3, Hetzelfde geldt voor

lokatie 6, behorende tot kiasse Lf; ook hior een iets te lage GH3O In

figuur /-i-.12, is dezo afwijking aangegeven met een .
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1 39
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3. 1 d
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Figuur i,J.Q, lonendiagrammen, oppervlaktewater; OS



Figuur L11. Tijdstijghoogt1ijn.; OS 8 Figuur L13. Overschrijdings-
duurlijnen; Os
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Figuur L12. Verdeling van peilbuizen over grondwatertrappen; OS



In figuur L013. zijn van een aantal lokaties overschrijdingsduur

lijnen gegeven. De lijnen £ en 11 hebben een viak verloop, terwiji

lijn 2 een duidelijk sigmode curve laat zien Lokatie 2 ligt bovenop

een r±vierduintje (÷15 cm NAP).

In figuur L1.1L. zijn de metingen van 2 juli 1985 in de raai

uitgezet tegen NAP, Uit het verloop van het ±'reatisch viak blijkt dat

er inzijging in bet gebied plaats vindt, zowel uit de Rotstersloot als

uit de Saakje Hemmingawijk in het weston, Het grondwatervlak loopt in

het centrum van hot gebiod redelijk waterpas.

Ii,6,3. Grondwaterkwa1ite±tenhorkoinst

G.nsI.nd RottGruaIsn van,1

500m4OO 300

_______

2Q0 Q0 0 N.AR

r,

Figur Lf.lLf, Freatisch viak in raai; OS
r

In Bijiago Lf,5, staan de ana1yse

resultaten van bet grondwater nit de peilbuizen vermeld.

Aan de hand, van deze gegevens is van vijf lokaties do Ionic Ratio

uitgezet tegen 1ogEGV; zie figunr L,15,



De lokaties 1 en 9 zijn intermediair tussen athmoclien en lithoclien

te noemen De andere drie lokaties wijzsn op invloeden van diep grond-

water4 Ook de EGV's van 7 en 12 wijzen in die richting. Lokatie 3 heeft

echter een iaag EGV.

n figuur Lf.16 zijn cle lokaties en de tussenliggende sloten

weergegoven wat botreft hot EGV. Maar liefst acht van de twaalf buizen

hebben een hoger EGV dan het bcezernwater uit de Rotstersloot, Dit geldt
ook voor enkele sThten in het gebied4 Mogelljk hebben we hier te maken

met invloeden van diep grondwater.

In figuur 1.17. zijn van de vijf ickaties uit figuur L1015.

ionendiagrammen weergegeven. De diagrammen van OS1, 7 en 9 komen goed

overeen met de bevindingen van Bots et. al. (1978) voor het Houtwiel.

Deze diagrarnmen van het su1faattype worden kenmerkend genoemd voor

veengebieden.

De diagrammen van 0S3 en 12 zijn iets minder karakteristiek. We hebben

hier waarschijnlijk te doen met een mengvorm van diep grondwater en het

sulfaat-type van veengebieden.

Fol GtsI4Iid
9 641

,00 rn 400 300 oo 0
4—--- —

Ros1or
V4a I

l.AP.

1I.N.AJ'.

Figuur L.1E, EGV van raai en sloten; OS



• 05 1 ; pH: 7.3; 33-7; 379
03 7; pH: 7,5;23-7: 518

0,52 2,50

0,42
1,34 7,77

0,51 0,33 1,8
I

3,82

0,95 0,89

03 3; pH; 5.8; 307: 173

_____________

05 9; pH: 7.8; 33-7; 350

5, 80

4,7. Konklusies
Het oppervlaktewater in het OS heeft een geleidings

vermogen (EGV) vai-ierend van 100 tot 400 ps/cm; lager dan van boezemwater

dus. Verder ligt in bepaalde delen van hot OS het EGV aannierkelijk
lager dan in andere; met name ten zuiden van de Bisschopsweg is het

EGV laag. Hoge waarden van het EGV komen voor ten noordon van de
Bisschopsweg, in het giaslendkomplex. Zowel de hoge waarden voor opper
vlaktewater als voor grondwater duiden hier waarschijnlijk op invloeden
van diep groiidwater, of van boezemwater.

Een apart verhaal vormen de zuiggaten. Nemen we in ogenschouw dat deze
waterplassen niet in open verbinding staan met andere sloten, en dat
regenwater duo de direkte voedingsbron vormt, dan liggen de waarden
(250—350 ps/cm) de hoge kant, Waarschijnlijk moeten we daze waarden
verklaren door dit water te beschouwen als rnengwater van regen en diep
grondwater. Daze gaten zi,jn alle zeer diep. Van het grote zuiggat in

het zuidoosten (z6Lf) is bovendien bekend dat hat keileeem weggegraven

is; het gat heeft als grootste diepte 24 meter gehad (mondelinge mede

deling boar),

Wat hat grondwater betreft zijn er enkele lokaties waar de IR en de

ionend:Lagrammen enige invloed van diep grondwater aangeven. Dit geldt

met name voor de lokaties 7 en 12. Lokatie 3 komt wat ionendiagram en

IR overeen met lokatie 12, alleen hat EGV van 3 ligt aanmerkelLijk lager,

—
Figuur 4.17. lonendiagrammen; 05

1 ,72

2,95

1,71

d, 39

03 12; 3; 7.8; 33-7: 711



H 5 TEGETATIE

51 Inleiding
De verspreiding van vegetatietypen blijkt dikwijls

gekorreleerd te zijn aan bet voorkomen van bepaalde watertypen, In H -j-

zagen we dat we in de onderzoeksgehieen te maken hebben met menging

van diep grondwater, regenwater en boezeowater, Op de ene plaats is de

invloed van diep grondwater wat groter, op een andere plaats d- invloed
van regenwatere

Naast waterkwaliteit z±jn ook kwantitatieve zaken ale grondwaterstanden,

-f1uktuaties en overstromingsduur van belang voor de vegetatieontwikkeling.

In H 4 zagen we dat er in de RW, met name in het reservaat in het zuiden,

op korte afstanden vaak grote verschillen bestaan wat betreft deze zaken.

We mogen due ook verwachten dat er op korte afstand. grote verschillen

(kunnen) bestaan in de vegetatie0

Grootjans (1980) geeft in figuur 5,1 een midden1oop-situatie met

geringe kweldruk weer, Gezien de geringe invloed van diep grondwater

en de plaats van de EW langs de Tjonger mogen we aannemen dat we de RW

zeker niet hoger langs de beck behoren te plaatsen0

LII Cricetum curtoechjntae
Senecioni. Brometum racemosi
Senecioni. Brometum racemosi
caricetosijm aquatilis

Figuur 5.L Middenloop met overstroming en geringe
kweldruk (hit: Grootjans, 1980)

We kunnen voor het vegetatieonderzoek op zich de volgende vraag

etching formuheren:

1 Welke vegetatietypen komen voor in RW en OS en hoe is hun verspreiding

LII Genisto pilosaeCafluneturn
r—i Ericetum
[J JunccLMolinjon
J NardoGeritjoncturn

prleurnonant lie



in beide gebieden?

2. In hoeverre komt hot beeld van de 1RW overeen met de midden1oop

situatie van Grootjans (1980) in figuur 5i?

5. Hoe dienen we het OS te beschouwen in termen van beekdaisystemen?

52 Methoden

Om enig inzicht te krijgen in het voorkomen en de ver

spreidirig van vegetatietypen in OS en RW is voor beide gebieden een

vegetat±ekaart samengesteld; zie Bijiage 5i en

Bij de samensteiiing van do vegetatiekaarten is gebruik gemaakt van de

typologie van Everts et. a10 (198Lf), opgesteid voor het Drentse Aa

gebied Daarnaast is, vooral voor het 05, gebruik gemaakt van Wsthoff

en Den Held (1969)

Medo i,vn, de maaidata 15 juni voor hot OS en 15 juli voor de RW —

zija oerst do graslanden ge°nventariseerd Iii het OS word e: per
perceel weinig differentiatie in do vegetatie aangetroffen Flier werd
dan ok in principe voistaan met bet maken van eon soortenlijst per
perceel, eventueel met toovoeingen over abundantie en hedekking0

Aan do hand van doze gegevens werd vorvolgens mb0v do Dreutso Aa—
typologie bepaaid tot welk vegetotietype elk perceelL gerekond dient
to worden.

Met name in het reservaatgedeelte van de HVJ zijn wl duideiijke
verschiLLen binnon eon en herzeifde pereei waarneembaar wat do vege—
tatia betreft Flier zijn do vegotatiegrenzen bepaald met iuchtfoto—
materiaaL Ook voor do bepaling an de vegetatiegrenzen van de hos—,
struweel— en moerasgebieden in hot OS is gebruik gerriaakt van

In her void zijn de gronzen. dan rder bepaaid

Do PW kennen slechts enkele bosje, die scherp afgegrensd zijn van bet
grasiLaudgedeelte

B±j do gebruikte typologie is aan elk vegetatiotype een cijfercode

toegekencl0 Bepaaide toevoegingen in do vorm van letters geven soorten

aan die bepaalde milieuomstandigheden indiceren Naast eon cijfercode,

eventueei met le5ters, wordt in do uiteindelijke vegetatiekaart elk

vegetatietype ook aangegeven met een bepaalde klour0 Inzage in de

ingekieurde vogetatiokaarten is mogelijk na overieg met SBB (RW) en

It Fryske Gea (OS),

In do iets vereenvoudigde vegetatiekaart in dit versiag (Bijiage 501

en 52) is in principe gebruik gemaakt van de legenda van Do Vries (198L1),



In het OS zijn in het graslandgedeelte, gekorreleerci aan de

grondviaterbuizenraai (zie H Lf), zes vegetatieopnamen .gemaakt. Van deze

permarmnte kwadraten (pqt) kunnen met tussenpozen van enke±e aren op-

niouw opnamen gemaakt worden, om zo de vegetatieontwikkeling te

volgen, Dit is met nane voor het OS inicressant, nu er in het najaar

van 1985 iiigrijperide hydrologische maatregelen zijn getroffen tegen de

uitdroging

Dc ojpriamen zijn gemarkeerd met een metalen pq-piaatje. In Bijiage 5.3.

zijn de rsu1taten van de opnamen weergegeveri

In de P\W zijn in het rservaat in het zuiden, gekorreleerd aan raai 1,
tien vegetatie—opnamen gernaakt,
Bij alle opnanien is gebruik gemaakt van de schaal van Londo (1975).

Van een aantal soorteri is een verspreidingskaart.je samengestelci.
Hot betreft hler specifi.eke soor;en, met ecu duidelijke indikatiewaarde
In figuur 5.2 en 5,3 is de iierspreidig van deze soorten weergegevefl.

Bij do naamgeving van do soorten in dit versiag is uitgegaan van
Heukels en Van dci Meijden (1983).

A. POTSTEPGAASTER WALLEN

5.3. Pesultaten

5.3.1. Ds vegetatiekartering
Everts et, al. (198Lj) onderscheiden in hun

typologie een achttal groepen

a. Kul;uurgraslan den
b, Bloemrijke hooi(wei)ianden

c, Schraallanden en heides

d, Hooimoerassen

e. Ruigten

f, Veenvormende vegetaties

g. Struwelen

h. Bossen.

Binnen elke groep wordt een aantal vegetatietypen onderscheiden, die

dikwijls nog weer worden onderverdeeld in cen aantal vormen. De voor—

komende tyjpen on vormen woi-den hieronder besproken. Per vegetatietype
zijn do meest kenmerkende soorten genoemd. Dc enkele onderstreepte soort
is wel kenmerkend voor het vegetatietype, maar komt niet in de PW voor;
zo'n soort is or mogelijk wel te verwachten,
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a0 Kultuurgraslanden

1 0 Graslanden met Engeis Paaigras PooLo1iettim

Engels Raaigras (Lolium perenne), Ruw Beemdgras (Poa trivialis),
Veldbeemdgras (Poa pratensis), Witte Kiaver (Trifolium repens), Kruipende
Boterbloee (Ranunculus repens), Paardebloem (Taraxacum officinalis),
Grote Woegbree (Plantago major), Straatgras (Poa annua), Varkensgras
(Polygonuiu aviculare), Vogelmuur (Stellaria media), Timotheogras (Phleum

pratc'nse), Kweek (Elymus ropens), Kropaar (Dactylus g1omeratue) Zachto
Dravik (Bronius hordeaceus subsp hordeaceus), Gknikte VossesLaart
(Alopecurus geniculatus), Mannagras (Glycerin fluitans), Gest.reepte
Witbol (Holcus lanatus), Veldzuring (Thmex acetosa), Gewone Hoornbloein
(Corastium fontanum), Pinkstorbioern (Cardamine pratonsis), Madeliefje
(Beilis perennis) 0

De rceeste graslandperceien in cle RW zijn in bezit van boeren0 Hot
zijn overegend hemeeto kultuurgraslanden, hehorend tot do Beemdgras
Paaigras-weide (PooLolietum). Hot aantal soorten is beperkt en de
aauiwezige soorten zijn algemeen to noemen0
In. enkele perce1en 29, 30 en 31 (zie B:Ljlage 51), is Itaiiaans Paaigras
(Lolium rnultirflorum) ingezaaid0 Met name in deze drie genoemde perculen
komt ook do Herfstieeuwetand (Lontcdon autwraaalis) opvallend reel voor0

. Gras1nden met Gelcuikie Vosuest.aartRurniciAlopecuretUm

Geknikte Vossestaart9 Mannagras, Pen:aingkruid (Lysimachia
nummularia), Fioringras (Agrostis stoicnifera), Zomprus (Juncus
articulatus), Gewotie Waterbies (Eleocharis pa1usris), Moeraszoutgras
(Trigiochin palustris), Rui Beomdgras, Veldbeemdgras, W±tte Kiaver,
Paardebloem, Kruipende Boterb1oen0

Deze graslanden zijn in do RW z,wak ontwikkeld en klein van oppervlak0

Veolal betreft het overgangen naar Dotterb1oemhooilanden0

Dc kombinatie van Geknikte Vossestaart, Mannagras cii Fioringras is vaak

kenmerkend voor deze graslenden met overstroming door voedselrijk water0

30 G-raslanden niet Gestroepte Witbo1 Mo1inioArrhenathereteagemeen.
schappon

Gestreepte Witbol, VelLdzuring, Gewone Hoornbloem, Pinksterbloem,
SmalleWeegbree (Plant,ago lanceolata), Rode Kiaver (Trifolium pratense),
Vogelwikke (Vicia-'cracca), Brunel (Prunella vulgaris), Knoopkruid
(Centaurea jacea), Echte Koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Geknikte
Vossestaart, Mannagras, Engels Raaigras, Puw Beemdgras, VelLdbeemdgras,
Witte Klaver, Paardebloem, Kruipende Boterbioem, Beemdlangbloem (Festuca
pratensis), Scherpe Boterbioeni (Ranunculus acris), Gewoon Struisgras
(Agrostis capillaris), Rood Zwenkgras (Festuca rubra), Peukgras
(Anthoxanthum odoratum) 0

De grasianden waar we dit vegetatietype vinden zijn in beheer bij

SIBBO Afhankelijk van vochtigheidsgraad en de duur van het verschralende

beheer kunnen or enkele typen worden onderschejden0 Het reiatjef minst
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verschraalLde type is dat met EngelLs Raaigras0 lets meer verschraald is

het t'pe met soorten als Rood Zwenkgras en Reukgras Binnen beide typen

kunnei nog weer vormen worden onderscheiden met en zonder het voorkomen

van Gelcnjlcte Vossestaart0

Aan de hand van de legenda bij Bijiage 5i. kan men nagaan welke van

doze typen in de RW voorkomen, en waar0

b0 Bloemrijke_hooi(wei)landen

1 Kamgrasweiden Cynosurion

Kamgras (Cynosurus cristatus), Timotheegras, Engels Raaigras,
Gewoon Struisgras, Rood Zwenkgras, Reukgras, Madeliefje, Smaile Weegbree,
Rode Kiaver, Knoopkruid, Margriet (Leucanthomum vulgare), Herfstleeuwe—
tand, Grasmuur (Stellaria graminea), Hazezegge (Carex ovalis), Kleine
KlILaver (Trifolium dubium)

Binnen de Kamgrasweiden wordt eon tweetal gemeenschappen onder—

scheiden, te weten de Gemeenschap van Engles Raaigras en Kamgras

(Lolio-Cynosuretum) en de Gemeenschap van Gewoon Struisgras en Rood

Zwenkgras (FestucoCynosuretum), Do tweede komt op overwegend drogere

gronden voor Ze kan ook nit de eerste ontstaan door een verschralend

beheer

Beide genoemde gemeenschappen zijn in de RW goed vertegenwoordigd Van

de Kamgrasweide (Lo1ioCynosuretum) komt een tweetalL vormen voor, ni

do relatief droge vorm en de nattere vorm met soorten als Lidrus

(Equisetum palustre) en Moerasspirea (Filipendula ulmaria)0

De drogere vorm vinden we in de boerenpercelen 7 en 8, die als weiland

gebruikt worden. Afgezien van het centrale deel van perceel 7 gaat het hier

om hoger gelegen gronden, op de zandrug van IRotstergaast0

Do nattere vorin vinden we vooral in het reservaatgedeelte in het zuiden

De Kamgrasweide vormt hier de overgang van de nog nattere Dotterb1oem

hooilanden naar de drogere en schralere zandkoppen met de Gemeenschap

van Gewoon Struisgras en Rood Zwenkgras0 Het reservaat wordt, zoals eerder

vermeld, beheerd als hooiland.

2 Dotterb1oem-hooilanden Caithion palustris

Dotterbloem (CalLtha palustris), Moerasrolkiaver (Lotus ulLiginosus),
Tweerijige Zegge (Carex disticha), Veeibloemige Veldbies (Luzula
multifiora subsp multiflora ), Echte Koekoeksbioem, Moerasvergeet--mij
nietje (Myosotis palustris), Lidrus, Wilde Bertram (Achillea ptarmica),
Brunel, MoeraswalLstro (Galium palustre), Kattestaart (Lythrum salicaria),
Waterkruiskruid (Senecio aquaticus), VelLdrus (Juncus acutiflorus),
Zeegroene Muur (SteiLlaria palustris), Egeiboterbioem (RanunculLus fiam
rnula), Sterzegge (Carex echinata), Kruipend Struisgras (Agrostis canina),
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Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Wateraardbei (Potentilla palustris)

Van de drie door Everts et al, (l98Lf) onderscheiden gemeenschappen

is hier alleen de Gemeenschap van Waterkruiskruid (SenecioniBrometum

racemosi) vertegenwoordigd. Deze Dotterbloem—hooilanden vinden we in het

zuidelijk reservaatgedeelte, de percelen 11 en ha, en in perceel 18

Deze vegetatie kan deels gerekend worden tot de vorm van Blauwe Zegge

(Carex panicea) en Sterzegge, Waarschijnhijk zijn ook fragmentair

andere vormen aanwezig, maar vanwege bet zeer kleinschahige karakter

van deze vegetaties zijn ze moeilijk to onderscheiden0 Wel komen de

kenmerkende soorten van deze vormen verspreid door de vegetatie voor0

Het grootste deel van do Dotterb1oem-hooi1anden kan gerekend worden tot

de vorm van Geknikte Vossestaart. Het gaat hier om de gebieden die

winters blank staan0 's Zomers bhijken deze lage delen relatief

sterk uit te drogen0 Ze zijn dan bedekt met een manshoge Pietgras—

vegetatie.

Vermeldenswaardig is het voorkomen van de kruising tussen de Veldrus

en de Zoinprus, Juncus x surrejanus. Doze kruising is op meerdere

plaatsen gevonden in de PW (zie verspreidingskaartje bij 5.2,3.).

c. Schraallanden enheides

1. Blauwgrasland CirsioMolinietum

Blauwe Zegge, Spaanse Puiter (Cirsium dissectum), Cirsium x
spurium (Spaanse Ruiter x Kale Jonker), Pijpestrootje (Mohinia caerulea),
Biezeknoppen (Juncus conglomeratus), Kruipwilg (Salix repens), Veel
bloemige Veldbies, Blauwe Knoop (Succisa pratensis), Blonde Zegge (Carex
hostiana), Vlozegge (Carex pulicaris), Lage Zegge (Carex tumidicarpa),
Kleine Valeriaan (Valeriana dioica).

Doze associatie komen we tegen in do noordwesthoek van perceel 110

In feite is de gemeenschap hier slechts zwak ontwikkeld, De kenmerkende

soorten zijn wel aanwezig, maar vaak vinden we ze langs greppeltjes.

Dit geldt met name voor de Vlozegge en de kruising van do Blonde Zegge

en do Lage Zegge, Carex x fulva. Ondanks nijver speurwerk kon do one

stamouder niet aan de soortenhijst worden toegevoegd. Het is mogelijk

dat de Blonde Zegge hier niet meer voorkomt; Carex x fulva kan zich

lang vegetatief haridhaven (mondelinge mededeling hOG. Hosper).
In het Blauwgraslandje werden enkele soorten van drogere schraallanden

gevonden, zoals Borstelgras (Nardus stricta), Schapegras (Festuca ovina)

en Pilzegge (Carex pihulifera). 00k Knoopkruid komt er veel voor.
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Borsteigras, Liggend Waistro (Galium saxatile), Wo1vert (Arnica
montana), Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Honsviooltje (Viola

canina), Hazezegge (Carex ovalis), Bleke Zegge (Carex pallescens),
Heidekarteiblad (Pedicularis sylvatica), Dichtbloemige Velcibies (Luzula

multiulora subsp congesta), Torinentil (Potentilla erecta), Pijpestrootje,
Kruipwilg, Blauwe Knoop, Struikheide (Calluna vulgaris), Dopheide (Erica
tetralix), Tandjesgras (Danthonia decumbens), Schapegrase

Een smalL strookje grasland in het noordoosten van perceel 11 wordt

ingenomen door deze vegetatiee Oorspronkelijk was het huidige reservaat

in meerderesmalle kavels verdeeld, Ret verschil in beheer en gebruik in

die tijd weerspiegelt zich in de hedendaagse vegetatie. Dit is vooral aan

genoemd strookje fraai te zien. Ret vormt een goed ontwiklceld Borstel—

grasland (Nardo-Gentianeturn pneumonanthes). Alle bovengenoemde soorten

vinden we hier, m.u,v. Wolverlei. Wat betreft de Bleke Zegge gaat het

bier om de enige vindplaats in FrieslLand. De soort was ooit eerder in

deze provincie gevonden, in 1971 te Mildam, De soort heeft het daar niet

lang weten uit te houden (Van der Ploeg, 1977). Begin 1986 wordt in

"Gorteria" nader aandacht besteed aan de nieuwe vindplaats te iRotster—

gaast.

Naast typische soorten van vrij droog schraalland komen er ook soorten

in voor van overwegend vochtiger schraalland, zoals Blauwe Knoop,

Blauwe Zegge en Spaanse Puiter.

Waar de vegetatie ovrgaat in een Dotterbloem—hoOilafld vinden we op

de hellingen van de rivierduintjes Veidrus.

d. Veenvormende vegetaties

1, Vegetaties van open water en primaireverlanding

De RW kennen aanopen water enkel een aantal sloten van diverse

breedten, De er in voorkomende vegetaties zijn niet of erg moeilijk te

karteren. Hieronder worden alleen een aantal opmerkingen over de voor

komende vegetaties en soorten gemaakt0

De PW worden in bet oosten en zuiden begrensd door resp. de

Engelenvaart en het Tjongerkanaal. In het open water van de Engelenvaart

werd een tweetal Fonteinkruiden aangetroffen, en wel GlLanzend en

Doorgroeid Fonteinkruid (resp. Potamogeton lucens en P. perfoliatus).

00k de watervorm van de Veenwortel (Polygonum amphibium) werd hier

genoteerd.

In het Tjongerkanaal werden geen hogere planten waargenomen.

In de brede grenssloot in het westen van het gebied komen o,a. Gekroesd
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en Plat Fonteinkruid (resp, Potamogeton crispus en P. compressus) voor.

In de centraler in het gebied gelegen slootjes vinden we hier en

daar goed ontwikkelde watervegetaties, met name de Kikkerbeet

Krabbescheerassociatie (HydrocharitoStratiotetum) Naast de beide

kentaxa waar de gemeenschap naar genoemd is komen hier o.a. 00k in voor:

Plat Fonteinkruid, Tenger en Drijvend Fonteinkruid (resjp. Potamogeton

pusillus en P. natans) en Bronmos (Fontinalis antipyretica). Westhoff

en Den Held (1969) noemen dit mos kenmerkend voor Krabbescheervegetaties

in heiLder water.

In het heldere slootje tuen perceel 8 en 9 noteerden we o.e.

Stijve Waterranonkel (Eanunculus circinatus), KiLeine Egeiskop

(Sparganium emersum) en Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia). Westhoff

en Den Held (1969) onderscheiden een Associatie van Kleine Egelskop

en Pijlkruid (SparganioSagittarietum), waarLoe we deze vegetatie moge

lijk kunnen rekenen. In dit slootje werden ook Drijvend, Plat en Tenger

Fonteinkruid genoteerd.

In de slootjes In perceelL L, die via een sloot tussen perceel 3 en Lj

in open verbinding staan met de brede sloot tussen de percelen 3 en 8, vin
we ook een goed ontwikkelde watervegetatie, Naast Plat, Tenger en

Drijvend Fonteinkruid werd bier o,a, oak de Gele Plomp (Nuphar lutea)

aangetroffen. In de brede sloot tussen perceel 3 en 8 werd o,a.

Haarfonteinkruid gevonden (Potamogeton trichoides).

e, Bossen

1. EikenBerkenbos— Querco roboris-Betu1etum

De RW kennen enkele bosjes. Deze van oorsprong hakhoutbosjes

kunnen vegetatiekundig gerekend worden tot bet Eiken-Berkenbos. Deze

gemeenschap vormt de climax—vegetatie van voedselarme zandgronden op

bet Pleistoceen, Kenmerkende soorten zijn: Zomereik (Quercus robur),

Zachte Perk (Betula pubescens), Ruwe Berk (Betula pendula), Wilde

Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone Vlier (Sambucus nigra), en Vuil-

boom (Frangula alnus), 00k de Ratelpopulier (Populus tremula) komt in

de RW voor,

In de ondergroei werden genoteerd: Wilde Kamperfoelie (Lonicera

periclymenum), Pankende Heimbloem (Corydalis claviculata), Pijpestrootje,

Brede Stekelvaren en Mannetjesvaren (resp, Dryopteris dilatata en D.

fi1ixmas),

In de PW vinden we enkele echte houtwallen, in de zin van opgeworpen
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arcUn wallen, met houtige gewassen bepiLant. Naast de al genoemde soorten

uit et EikenBerkenbos werden hier o.a. ook aangetroffen: Een— en

Twee3tijlige Meidoorn (resp, Crataegus monogyna en C laevigata), Huist

( lie; aquifolium), Framboos (Rubus idaeus) en Hop (Humulus lupulus).

Met name in de noordoosthoek van het gebied vinden we ook langs

de, verwegend smalle, slootjes dikwijls bomen en struiken, Dit betreft

naas de al genoemde soorten uit de houtwallen ook vaak Zwarte Els

(Ain;s glutinosa), Grauwe en Geoorde Wilg (resp. Salix cinerea en S.

auri;a) en een enkele Hondsroos (Rosa canina).

f D.versen

Tot slot nog enkele opmerkingen:

1 Ir de noordoostelijke hoek van het gebied komen enkele opvallende

loagten voor. Deze vinden volgens een mondelinge mededeling

van een plaatseiijke boer hun oorsprong in (wilde) vervening tijdens de

laatste wereldoorlog. Deze "dobbent' worden geheel gevd door regenwater,

gezien hun EGV van minder dan 100 pS/cm (zie H L3). In deze laagten vinden

we een vegetatie bestaande uit inundatie-minnendo soorten: Geknikte

Vossestaart, Mannagras en WaterpostelLein (Lythrum portula). Verder

werden in de soortenarme laagte in het noorden (L IL) genoteerd:

Zwarte Zegge, Scherpe Zegge (Carex acuta) en Zeegroene Muur, Deze laagte

staat bijna het hele jaar door blank.

Laagte 2 (L 21'droogt sneller uit. Hier vinden we een zoom rond de "dobbe!

met soorten als Tarrdzaad (Bidens), Watertorkruid (Oenanthe aquatica) e,d,

Kwa vegetatiestruktuur en soortensamenstiling behoren beide laagten tot

de getnundeerde graslanden met Geknikte Vossestaart, mogelijk met over

gangen naar Grote Zeggen-moerassen. Mede door het kleinschalige karakter

zijn ze moeilijk in te delen,

2. Bij diverse ingangen van graslanden werd Muizestaartje (Myosurus

minimus) gevonden. Naast de bekende tredplaten aILs Grote Weegbree,

Straatgras, Varkensgras, Engels Raaigras en SchijfkamilLle (Matricaria

discoides) komt hier ook Bronkruid (Montia fontana) veel voor,

3, In de zuidoosthoek van perceel 1 komt voor het Watergras (Catabrosa

aquatica). Deze kensoort van de Tandzaad-orde (Bidentalia tripartiti)

staat hier samen met o.a. Zwart Tandzaad (Bidens frondosa),

5..2, Vegetatieopnamen

Gekorreleerd aan de grondwaterraai in het

reservaat is een tiental vegetatie-opnamen gemaakt. Bijiage 5.3. geeft
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het resultaat van de vergelijking en (her)rangschikking van de opnamen

en soorten weer0 De opnamen zijn geordend van zeer nat (PW U) tot zeer

droog (IRVI 6)

Er zijn een aantal duidelijke soortengroepen te onclerscheiden die elkaar

uitsluiten0 Zo vormen Waterkruiskruid, Mannagras en Moerasvergeet—mifliet

je een differentirende groep van RW 11 en 10 tGoOvO alle andere opnamen0

Hetzelfde gelLdt voor Kamgras, Ruw Beemdgras en Gewone Hoornbloem voor

PW 1 en 4 t.o0v. alle andere opnamen0

Voor RW 11 en 10 zijn ook weer elkaar uitsluitende groepen aan te geven:

de Dotterb1oemgroep voor 11 en do Gele Lis-groep voor 100

Zo ook blijken Kleine Leeuwetand en Kruipende Ganzerik enkel in RW Lf

voor te komen, terwiji Timotheegras en Rietgras beperkt zijn tot RW 10

Op basis van soorten en soortenkombinaties worden de opnamen RW 11

en 10 gerekend tot de Dotterb1oemhooi1anden (Caithion), de opnamen 1 en

tot de Kamgrasweide (Cynosurion)0 Opname 12 wordt tot het B1auwgras

land gorekend (CirsioMo1inietum), op grond van het voorkomen van

Viozegge, Kleine Valeriaan, Carex x fulva, Lage Zegge en Spaanse Ruiter0

Opname 8 is gemaakt in een Borsteigrasland (NardoGentianetum pneumonanthes),

met kenmerkende soorten als Bleke Zegge, Klokjesgentiaafl en Heide

kartelblad0 Deze laatste twee soorten staan overigens buiten do opname.

Do laatste vior opnamen (5, 9, 7, 6) kenmerken zich door bet voorkomen

van enkele groepen soorten die ze deols gemeenschappeltjk hhben iiet

andro opnamon0 ?io kcmt Gewocri Biggeirid in alle vier onamen voor,
evenals in andere opnamen van jets drogero gronden0 Do groep van
schraallandsoort.en a1 Schapegras, Borsteigras, Blauwe Knoop en Tand3es
gras hebben ze gemeen met de opnamen L, 12 en 8 Doze soorten komen in

pnamo 5 niet voor, evenmin als Liggend Walscro en Muizeoor0

Doze vier opnamen worden gerekend tot e Gemeenschap van Gewoon Stris
gras en Rood Zwenkgras (Festuco-Cynosurotum)0 Ret aantal soorten van doze
opuamen is aaninerkelijk geringer dan van de overigo opnamen0

In do serie van nat raar droog, van RW 11 naar RW 6, nemen do

opnamen 4. en 12 duidelijk eon overgangspositie in0 Enerzijds zion we
soorten van vochtige standplaatsen, zo1s Pinksterbloem, Zwarte Zegge,
anderzijds vinden we or soorten van drogere standplaatsen, zoals Schape
gras, Blauwe Knoop, Hondsviooltje en Borstelgras0 Met name do invloed
van doze laatste soorten in opriame 12 is opvallend0

Opname 4. ligt op do helling van eon grote rivierduin0 Do breedte
van de Kamgrasweide op doze hellingen is vaak dermate klein, dat ze



op de vegetatiekaart niet aangegeven staat Naar hoven op de helling
aat ze ovor In de Gemeenschap van Gewoon Srruisgras en Pood Lwen2zgras,
Tiaar beneden in DotterbioemhGoi.Lend

-eaas konden er in do Dotterb1oembcoi1anden met Pietgras geen opnamen
wordea gemaakt, daar hier eerder gemacid is dan in de rest van het
re servaat

5030.3, Verspreiding van kenmerkende soorten

In figuur 52. is do ver

spreiding van cen aantai specifieke soorten weergegeven. Het gaat bier

om soorten die indikatief zijo voor bepaaide milieu.omstandigheden of

kenmer'kend zijn voor bepaaide vegetatietypen

CLI-L PLUSTRI
A hoge bedeicking
A lage bedekking

Figur 5.2. a. Verspreiding van de Dotterbioem; 1RW

p
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Bij de verspreiding van de DotterbiLoem is onderscheid gemaakt tussen

hoge en lage bedekking0 Oncler lage hedekking dient hier dan te worden ver—

etaan dat do soort in enkele verspreide exempleren voorkomt

De Dctterbloem blijkt de hoogste bedekking te hebben in het zuidolijke

reservaat in de DotterbIoemhooilanden Dok in andere percelen met

hoge grondwaterstanden komt do soort voor Hot betreft hier doels

boernperceien, deols reservaat De hemesting in do boerenporcelen zal

or de oorzaak van zijr dat de bedekking daar laag is Do bedekk±ng in

hot zutdwesteiijke reservaat zal mogelik in do komende jaren hoger

worden, al is de huidige beheerovorm, beweid:Lng, minder gunstig voor de
ontwtkkeiirLg van Dotterbloemhooi1and0

A arx puilcaris
x "11va

0 irSiu X s'ur1u2i
7a'e-zana •i.ioica

Figuur 5.2h0

In figuor 2b0 is do vcrsprciding van eon viertal soorten nit

hot Blauwgrasland weergegever. Opmerkelijk is dat do Viozegge ook
voorkomt laags eon greppeltje op do zuidwesthelling van de groto zand
kop. Do andore dna soorten zijn strikt beperkt tot het kieino stukje
(fragmontair) Blauwgrasland0

Struikheide, Dopheide en Heidekarteiblad blijken in hun verspreiding
beperkt te zijn tot hot Borstoigrasland (figuur 5.2C) Sterzogge en

Watordrieblad vinden we enkol in hot relatief gaafst ontwihkolde

Dotterbloem—hooiland In hot Dotterbloem—hooiiand met Riotgras ontbreken

doze twee soorten, evenalLs vole andere
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Dc Lage Zegge, mm of meer ker.merkend voor Bla'iwgrasland, komen we

in de RW 00k tegen in een borenprcee10 De soort staat bier samen met

oa. l3lauwe Zege0

I Carex umidicarna
C. echinata

o Pedicularjs s'1Catica
A Ca11ua ru1aris

rica tetral±x
o inanthus anstjfo1j-
0 iienyanthus trifo1iaa

Fignur 5,2c

De Grote Patelaar komt set name iieei voor in de vochtige Kamgrasweide,

vaak o de overgangen naar Dotterb1oemhooi1andene In het relatief best

ontwikkelde DotterblLoem—hooiland ontbreekt ne soort
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Op kaartj 5.2d zien we dat de Spaanse Ruiter niet beperkt is tot het

Blauwgrasland, We vinden de soort 00k in het Dotterb1oem-hooi1and

(massaal bloeiend), in het Borsteigrasland, in de vochtigo Kamgrasweide,

en zelfs in do siootskant van sen boeTenpercee1 Op deze laatste vind—

plaats na is de soort wel beperkt tot het zuidelijke reservaat0

Do Bloke Zegge blijkt als kensoort trouw te zijn aun bet Borsteigras—

land0 De soort kost hier op twee piaatsen voor, met sen ondorlinge af—

stand van zo'n 15 m0 Op de ene plaats werden twee op de andere zeventien

bloeistengels gevondene

De Veidrus geeft een zeer duidelijk verspreidingsbeeld in hot void te

zion0 We vindon de soort n,1 in sen smalle gradint op do helling van

enkele zandkopperL

Do kruising van deze soort riot. de Zomprus, Juncus x surrejanus, is op

een viertal plaatsen. gevonden. De forsere, rechtolstaande, donkorgroene

planten biLoeien eerder dan do Veidrus,

KonkiLusies
IJit de vegetatiekaart blijkt dat; er in do RW nog

elomenten aanwezig zijn van do oorspronkelijke (rond 1900) situatie,

In bepaalde gevallon zal het om rslikten gaas, in andere gevalien

mogelijk Os nieuwe ontikko1ingen duor SBB-behoer0 Dat bet. gobiod als

geheel do nodige potenties: heeft is duide1ijk lloen al hot voorkomen

van zoveel verschillende vsgetatietypen op zo'n korte afstand moge

opmerkelijk genoernd worden, Do vegetatie blijkt, met name in hot reser—

vaat, zoer nauw in to spolen op do grote diversiteit in geomorfolog:ische
opbouw on do daarmoe samenhangonde hydrologie0

Hot fraaist ontwikkeld is hot Borsteigrasland, met soorte.n ais

Bloke Zegge, Heidekartoiblad en Klokjosgentiaan0 Dat het hier om eon

bijzonder Borsteigrasiand gaat, mogo blijken uit hot feitdat het bier om

de enige vindpiaats in Friosland gaat van do Bloke Zoggo

Do Kamgraswoide heoft in do RW eon grote verbreiding Op do zandkoppen

(rivierduintjes) vinden we do Gomeenschap van Gowoon Struiegras en

Rood Zwenkgras lets lager in hot. landschap komt do echte Kamgrasweide

voor Doze is good ontwikkeld

Dc Dotterbloemhooiianden zijn relatief matig tot siecht ontwikkeid0

Alleon in do noordoosthoek van hot resorvaat is eon good ontwikkeide

vegotatie to vinden, met o0a0 Sterzegge en Waterdrieblad0 Het grootste
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areaal Dotterb1oem-hooi1and laat in do zomer het beeLi. zion van een

uttgestrekte, manshoge Rietgrasvegetatie. In feite is dit n van de

grootete probiLernen waar hot behoer van deze graslanden mee te kmpen

heeft, R±etgras hlijkt goed to floreren bij groto waterschommelingen,

In H 4 zagen we inderdaad dat deze delen (peillokatie 2 en 3) aangaando

de waterstandon grotere fluktuaties vertonen dan het beter ontwikkelde

Dotterb1oemhooi1and (peillokaties 10 en 11). Daar doze Rietgras—vege

tatie in een soort korn ligt, is oppervlakkige wegvloeiing van het

grondwater niet waarschijnlijk. Mogelijk is do kweldnuk van onderen

afgenornen t,o,v, vroeger. Ret (regen)watec verdwijnt dan sneller in de

ondergrond, en grotere fluktuaties zijn hot gevolg. Dc oorzaak van de

verminderde kweldruk rnoeten we waarschijnlijk in groter vorhand zion.

Landbouw, waterwin.ning tb.v. drinkwatervoorziening en industrie

onttrekken op grote schaal water aan het natuurlijk systeem (Grootjans

en Van der Made, 1981). Dat or op korte afstand van de Pietgras

vegetatis wel eon Dotterbloem—hooilaiid zich redelijk kan ontwikkelen

zou verklaard kunner worden vanuit de subtiele verschillenin do
geo(morfo)logie en hydrologie ter plaatse.

Ret Blauwgrasland is seer klein en fragmentair ontwikkeld. Hot voorkomen
van Viozegge en Carex x fulva jist langs greppeltjes duidt op
marginale lever.somstandigheden vocr deze soorten. 00k hot voorkornen van
Knoopkruid, Borsteigr'as, Pilsegge en Schapegras wijst op uitdroging0
Ret massa1 voorkorner. van Kruipend Struisgras duidt op grote grond-
waterfluktuaties. Do setingen van lokatic 12 laten dit in H 1+ (Bijiage
4.2.) duidelijk zien,
In feite ligt hot Blauwgraslandje in eon ondiepe kom, waar do kondities
nog het gunstigst zijn voor handhaving van dit graslandtype. Ret gobied.
is echtor org klein, en de he°.nv1oeding van buiten groot. Enerzijds

dringen soorten op nit de vochtige Kamgrasweide, anderzijds soorten

uit hot Borsteigrasland. Of hot Blauwgrasland zich hier als vegetatie

zal weten to handhaven mag dan ook betwijfold worden, Vooral omdat aande

waarschijnlijke hoofdoorzaak, eon verminderdo kweldruk, eigenlijk

weinig to doer. valt,

Vergelijker. we het beeld van de hW met hot plaatje van Grootjans

(1980) in figuur 5.1, dan zien we zoweJ. verschillen als overeenkometen.

Een geologisch belangrijk verschil is dat in de RW hot keileem doorloopt

tot aan do book, Do invloed van diep grondwater is in do RW dan 00k goring.

Ovorstroming komt in de PW wel voor, maar niet direkt vanuit do bock.

Oppervlakkig afstromend grondwator spoelt in do RW met zijn geacciden
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teerdheid nog steeds een belangrijke rol0 Ren plant als Veldrus lijkt

eon goede indikatorsoort voor dit stromende grondwater te zijn

De verspreiding van doze soort in do RW blijkt gebonden te zijn aan

eon smalle zone op do hellirigen van de zandkoppen

Van do door Grootlans genoeffide vegetatietypen komen Borstelgrasland,

Dotterb1oemhooi1and en Blauwgrasland nog steeds voor. Volgens onafhan

kelijke mededelingen van twee boeren kwam er tot zo'ri dertig jaar geleden

veel meer heide in bet gebied voor, met name in de noordelijke percelen

Dit sluit goed aan bij de Struikheide en Dopheidevegetaties van
Groot jars0 Mogelijk moeten we die percolen van clebtig jaar geleden
ook opvatten als (ovoogangen) naar Boratelgraslanden0
ben opvallend versehil tussen do PW en bet plaatje van Grootjans is
hetvoorkomen van vrij uitgestrekte Karigrasweiden in de RW0 Bij Grootjans
ontbreke:a ze voliedig in doze middenloopsituatie0 Vaarschijnlijk zijn

do huidige Kamgrasweiden ontstaan nit vroegere Borsteigraslanden - do

huidige Gemeenschai van Gewoon Struisgras en Rood Zwenkgras1— en uit
Blauwgrasland do huidige vocbtige Kamgrasweide0

Al met al kan gestcld warden dat do RN weliswaar niet de ver—
gelijking kan doorstaan met de oorspronkelijke situatie van rond 1900,
maar dat het gebied zeker grote mogelijkhenen bezit Do storende

in\rloeden lijken grotendoels afkomstig to zijn van fakaoren op grote
schaal van buiter hot gebiod0 Hierbij wordt vooral gedacht nan do
verminderde kweldrük0
De geomorfologisehe opbouw van hot gebierL is vrijwel intakt gebleven;
egalisetie heoft hier niet plaats gevonden0 Ook hydrologisehe zaken
als grondwaterstromingen en overotroming blijken binnen het steem

nog goed to funktioneren0

00 OOSTERSCHAP

55. Pesultaten

51 Vegetatiekartering

Bij do beoprekioig van de resultaten is hier
in principe clezelfde werkwijze gevoigd als bij do PW0 Daar bij de

onderscheiden graslandtypen in do RW al de kenmerkende ooortengroep

is gegeven, beperken we ons bier totde bespreking van de graslanden op

zich0 Voor de meest kenmerkende soorten zij verwezen naar 52l.

Hot OS is vegetatiekundig in to delen in eon viertal hoofdtypen:

a Grablandon
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b Merasvegetaties

c Vgetaties met bomen en struiken

d. Rigtan.

Tot le graslanden rekenon we de gemaaide en/of beweide percelen, Wordt

rriaaien achterwege gelaten, dan verruigen doze percelen snel, waarbij

P1trs (Juncus effusus) op de voorgrond treedte Ook zien we dan al snel op

slag van Wilgen, Berkeri en Lijsterbos

Tot e moorasvegetaties behoort het komplete scala aan verlandings—
stad.a, uitezonderd Eizenbroek, Tot do moeasvegetaties ziju hier
voor het gemak wel de open water—vegetaties gerkend,

Tot e vegetaties met homen en struiken behoren do struwelen en do
frageontair ontwikkelLde broekbossen

Puigien kunnen we aantreffen als mi:-i of neer natusrlijke vegetatie,
.maar veeleer als etn gevoig van veranderd beheer of veranderde
(a)biotische faktoreri,

a. Graslanden

1. Graslandert met Engels Paaigras— Poo-L1ieturn

Hiertoe behoren in hot OS een beperkt aantai percelen. Op doze
graslanaen ligt geen (of sinds kort) bcperk±ng in gebruik. Waar sinds
kort beperkingen op liggen zien we eon gestoorde vegetatie met Kweek en
vooral Pidderzuring (Rumex obtusifolius),

2. Grasianden met Goknikte Vossestaart RumiciAlopeuretum

Enkele percelen in hot OS zijn to rekenen tot do overstrornings—

graslanden, of tot csergangen tussen deze en Witbol—hooilanden of met
Kleine Zeggen'-moerasgrasianden (Carioion curto—nigrae). Naast de kenmer—
kende soorten, genoemd in 5.2.1., vinden we hier o.a. Zwarte Zegge,
Hazezegge, Echte Koekoekshloein, Biezeknoppen, Tweerijige Zegge, Egel—

boterbloem en VTederik (Lysimachia vulgaris).

3. Graslanden met Gestreepte Witbol Moliriio—Arrhenatheretea—gemeen
schappen

Ret gros van alle graslanden in het OS behoort tot dit vegetatie—

type. In de voorzomer zin deze graslanden rood gekleurd door de

dominerende soorten, Gostreepte Witbol en Veldzuring. In hot OS zijn

doze vegetaties relatief soortenarm; zie Bijiage 5.3.

Hot graslandkomplex in het oosten hestaat overwegend ult Witbolgras—
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landen0 In een aantal van doze percelen vindt naweiden met pinken plaats0

In enkele percelen, lLa ,17, 2L en 25, domineert de Grote Vossestaart
00k de Grote Ratelaar (Phinanthus angustifoliun) is juist van perceel
2L- en 25 bekend,

In eon e:ikel perceel, L8 en 65, komt de Spaanse Ruiter voor, meestal
verge zeld van do Blauwe Zegge0

Op n plaats, in een Witbolhooi1and, is de Veidrus gevonden Dc

plant staat in porceel 63 in een grote cirkeivcrmige ol0

Ook van n percee word de Rowe Smele (Doschampsia cespitosa) geno

teord. Deze kensoort van do PijpestrootjeorcLe (Westhof en Den Held,

1969) wercl aangetroffen in perceel 68a

L Kamgrasweiden Cynosurion

Good ontwikkeide Kamgrasweiden komen in et OS n.iet voor.
Kamgras zell, een kensoort voor do Kamgrasweide, word slechts van drie
percelen genoteerd, 7i, 75 en 77. Opvaliend is dat in al deze perceleri
geweid wo.rdt net schapen. Do soort kooit overigens 00k voor in do
wegberm van do ,ichareeg, op een enkel olekje.

5 Do bterhloemhooi1arden Caithion palustris

Doze cntbreken voiledig in hot OS Dc Dotterbloern zelf is slecht: Op
6n paato gevonden, en wel in percoel 2, en dan ook n:g sleohts

enkelLe exeirplaren

6 B1auwgraslanden Cir sioMoiinierum

Ook dit vegetatietype ontbreekt in hetOS0 Wel is do Spaarse
Ruiter eon plant die op relatief veel plaatsen voorkomt, vooral in

verschralende Witbo1hooilanden en Heischrale graslanden0

7., Heischrale graslanden Violion caninae

Enkele percelen hooiland verdionen hot predikaat Heischraal

grasiand0 Met name do percelen 3 6, 27, 33 en 83 behoren, althans

gedeeltelijk, en soms fragmentair tot het Bonsteigrasland (Nardo

Gentianetum pneumonanthes)0 Do Klokjesgentiaan word slechts op

plaats gevonden, en wol in perceel 83 Voorheen word de soort ook

aangetroffen in porcoel 33 (mondelinge mededeling Van der Ploeg),

Hot Heidekartollolad werd genoteerd van percoel 33 Vermeldenswaardig

is hot voorkomen van doze soort op een talud van eon bermsloot langs
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de Scearweg0

In de schraallandjes 27, 33 en 83 komt de Spaanse Puiter voor, samen

met Eleuwe Zegge0 Een derde kenmerkende soort van het Biezenknoppen

Pijpestrootjeverbond (Junco (subu1iflori)Mo1inion), de Blauwe Knoop

vinden we in perceel 27 en 33

In dee schraallLandjes zien we veelal eon dominantie van Kruipend

Stru±sgras en some Gewoon Struisgras0
In bet kleine graslandje o p de picknickplaats aan de Scharweg vinden we

veel Ronde Zonnedauw0 Er staat hier zoveel Dopheide en Struikheide,

dat we bijna kunnen gaan spreken van een heideveldje0

b Moerasvegetaties

Hierbij komen de volgende typen aan de orde:

10 Open watervegetaties

2 Drijftillen en trilvenen

3, Grote Zeggenmoerassen

4, Pietlanden
5. Kielne Zeggen—moerassen.

Vanwege de vaak zeer kleinschalige en/of lintvormige struktuur zijn

deze vegetaties vaak niet of zeer moeilijk weer te geven op de vegetatie

kaart. In veel gevallen gaat het om een mozaiekachtige struktuur van

meerdere vegetat;ietypen. Deze vegetatiemozaieken zijn ale zodanig

gekodeerd.

1. Open watervegetaties

I-Jet OS kent een relatief groot aantal open wateren. Allereerst

betreft het hier een dertigtal grotere of kleinere petgaten. In deze

open petgaten is met name de Associatie van Gele Plomp en Drijvend

Fonteinkruid (Potameto—Nupharotum) goed ontwikkeld. Gele Plomp en

Waterlelie (Numphaea alba) zijn kenmerkende soorten, In een paar

petgaten werd Gewoon Blaasjeskruid (Utricularia vulgaris) gevonden.

Deze soort komt overigens opvallend veel voor in allerlei water in hot

Os0

Lange de oever van bet grote zuiggat in het oosten vinden we een

Kleine Lisdodde-vegetatie (Typhetum angustifoliae). In de andere

zuiggaten zijn geen hogere planten waargenomen. Dc grote diepte zal

hierbij zeker eon rolL spelen.

In de kleinere sloten vinden we de Kikkerbeet—Krabbescheer--

associatie (Hydrocharito—Stratiotetum) goed ontwikkelLd, Naast Kikkerbëet
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(Hydrocharis rnorsus-ranae) en Krabbescheer (Stratiotes abides) vinden

we hier ook veelvuldig Gedoornd HoornblLad (Ceratophyllwii demersum),

Drijvend Fonteinkruid, Plat Fonteinkruid, In een bermsbootje bangs de

Scharweg werd ook Bronmos in deze gerneenschap aangetroffen. In de

Saakje Hesrningawijk de brede sboot ten westen van graslandperceel 1L.,

18 en 19 en in enkele sbootjes in de buurt werd het Levermos Water

vorkie (IRicia fluitans) gevonden,

In de grote kanalàn werden een aantal Fonteinkruiden genoteerd, In

de Potstersloot en de Maadschutting komen voor: Gekroesd, Drijvend,

Tenger en Schedefonteinkruid (Potaniogeton pectinatus), In de Maad

schutting werd bovendien het Glanzend Fonteinkruid (P. lucens) gevonden.

Hier, nabij de stuw, was voor enkele jaren terug nog te vinden de
Watergentiaan (Nymphoides peltata) (niodelinge mededeling van opzichter
K. Zoetendal),

2. Drijftillen en trilvenen
In de petgaten, maar ook in vele dichtgroeiende sboten, treffen we

dikwijls drijftillen aan. Kenmerkende soorten zijn hier: Waterscheerling

(Cicuta virosa), Pluimzegge (Carex paniculLata), Waterzuring (Furnex

hydrolapathum), Gele Waterkers (Rorippa amphibia), Watermunt (Mentha

aquatica), Bitterzoet (Solanuni dulcamara) en Blauw Glidkruid

(Scutellaria galericulata).

Syntaxonomisch behoort dit type drijftil tot de Waterscheer1ing

Cyperzeggeassociatie (CicutoCaricetum pseudocyperi). In een enkel

petgat (zie figuur 5.3) werd ook de Ronde Zegge gevonden. Ze staat

hier in vrij grote, stevige pollen en doet dan ook iets denken aan een

kleine Pluimzogge, Westhoff en Den Held (1969) noemen abs differentfrende

soort van bovengenoemde associatie bij de subassociatie caricetosum

de Ronde Zegge. Web gaat het hier dan om Carex diandra f. caespitosa

(Segal), Mogelijk gaat het hier in het OS ook om deze vorm,

Naast genoemde subassociatie onderscheiden Westhoff en Den Held (1969)

nog twee subassociaties van genoemde gemeenschap. Subassociatie

thelypteridosum wordt abs overgang naar het MoerasvarenRietland

(Thelypterido.-Phragmitetum) beschouwd, Deze subassociatie komt in een

enkel petgat mooi ontwikkeld voor, met name in het zuidelijke deel van

het petgat ten oosten van graslandperceel 57.

De andere subassociatie, coniaretosum, is niet gevonden in het OS, evenmin

alsde drijftilgemeenschap met Slangewortel (Calba palustris), bet

Calletum palustris0



In de typologie van Everts et. al, (l98L) moeten we onze OSdrijftil1en

rekenen tot het Grote Egelskop—type, met konmerkende soorten van de

sutrofe verlanding.
Van de vier kenmerkende soorten van het onderscheiden Wateraardbeitype
komen alleen de Wateraardbei en de Snaveizegge (Carex rostrata) in het

OS voor, Grote Boterbloem (Ranunculus lingua) en Waterdrieblad ontbreken,

De Snaveizegge is slechts op n plekje gevonden, maar niet in een drijtil

associatie. De soort komt voor in een nat hoekje in perceel Lf3, De

Wateraardbei komen we meer tegen, op allerlei natte en zure plekken.

In het OS komt n torreintje voor dat het predikaat trilveen

verdient. Kenmerkende soorten zijn hier: Ronde Zegge, Paddorus (Juncus

subnoclulosus), Ronde Zonnedauw, Klein Blaasjeskruid, Wateraardbei en

Zompzegge (Carex curta). Het gaat hier om de Ronde Zeggegemeenschap

(Caricetum diandrae), volgens Everts et, al, (1981+). Westhoff en Den

Held (1969) onderscheiden enkel de Veenmos-DraadzeggeassOCiatie

(Sphagno—Caricetum lasiocarpae), waarin het Caricetum diandrae besloten

zit. De Draadzegge (Carex la.3iocarpa) is in genoemd trilveentje niet

gevonden. Wol werd de soort in 1971+ door mij in het OS gevoriden, in

het 1:?ietland west van do Scharweg, Ondanks naarstig speurwerk is de

soort daar niet tneer aangetroffen.

De Padderus werd behalve in dit trilveen ook nog gevonden langs en in

slooties in het oostelijke graslandkomplex.

3, Grote Zeggenmoerassen

Van de Grote Zeggenmoerassen is vooral de Pluimzeggoassociatie

(Caricetum paniculatae) goed ontwikkeld. Doze drijftilhorsten vinden

we veel langs de oevers van de petgaten en langs verlandendo sloten,

Begeleidende soorten zijn dikwijls do reeds genoemde van drijftillen

van het Cicuto-Caricetum pseudocyperi. Door deze gemeenschap wordt de

Pluimzegge-associatie meestal voorafgegaan (Westhoff en Den Held, 1969),

De andere Magnocaricion—associaties komen minder duidelijk voor, al

zijn de kenmerkende soorten als Oeverzegge (Carex riparia), Scherpe

Zegge, Stijve Zegge (C. elata), Tweerijige Zegge en Riotgras algemene

soorten langs de oevers van sloten, kanalen en petgaten. Blaaszegge

(C. vesicaria) en Noordse Zegge (C. aquatilis) komen in het OS niet

voor. De Oeverzegge (C. acutiformis) is slechts op n plaats gevonden,

en wel in de oevervegetatie van het zuidoostelijke zuiggat.



L Rietlanden

Het OS kent een aantal percelen rietland Het betreft hier veelal

een soortenarme vegetatie0 Dit produktie'riet1and wordt door Everts

et, a1. (l98Lf) onderscheiden als soortenarm type van het iRietland

(Scirpo—Phragmitetum Mattenbies1Rietassociatie)

Mattenbies zeif (Scirpus lacustris subsp lacustris) komt in dit

rietiLand amper of niet voor Piet (Phragmites australis) overheerst

Daarnaast vinden we o.a Hennegras (Calamagrostis canescens), iRietgras.

en Wederik

In 5n slootje door een rietland werd Klein Blaasjeskruid aangetroffen

Het Gewone Blaasjeskruid komt in vele slootjes, ook door het rietland,

voor

Het Moerasvaren—IRietland is in het OS hoogdit fragmentair

ontwikke1d Kenmerkende soorten als Moerasvaren (Thelypteris palustris)

en Kamvaren (Dryopteris cristata) komen wel vrij veel voor, maar niet

in uitgestrekte MoerasvarenPiet1anden

Vele rietlanden in het OS hebben te lijden van verruiging en

verzuring.

5 Kleine Zeggen—moerassen

Zwarte Zegge, Zompzegge, Sterzegge, Egelboterbloem, Moerasviooltje,
Ponde Zonnedauw, Waternavel, Snavelzegge, Kruipend Struisgras,
Waterdrieblad, Wateraardbei, Moeraskartelb4, Veenp1uis

AThoewel vrijwel alle genoemde soorten als zodanig in het OS

voorkomen, ontbreekt het Caricion curtonigrae als vegetatie Dikwijls

gaat bet om zeer kleine oppervlakten, en dan vaak ook nog fragmentair

ontwikkeld. Soms gaat bet om overgangen naar andere vegetatietypen Op

de vegetatiekaart ontbreekt dit type dan ook,

Het Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) werd tijdens het veldwerk

in 1985 weliswaar niet gevonden, maar de soort kwam hier vroeger zeker

voor De laatste eigen waarnemirigen dateren van l97L

c Vegetaties met bomen en struiken

In het OS zijn de volgende vegetatietypen onderscheiden:

l Braamstruwelen PruneiuUia spinodagemeenschaPPen

2 Gagelstruweel Myricetum gale

3 Wigenstruwelen met Berk en Vuilboom FranguloSalicetum

Lj, Elzenbroekbos— Carici elongatae—Alnetum

5, Berkenbroekbos- Betuletum pubescentis0
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Bij de kartering van deze typen trad een drietal problemen op

AliLereerst zijn deze struwelen en bossen dikwijls van een geringe

oppervlakte, waardoor ze moeilijk karteerbaar sun.

Een tweede probleem is het vaak moziekvormende patroori waarin de

typen plegen op te treden,

In de derde plaats komen de genoemde typen in veel gevallen slechts zwak

ontwikkeld voor, Dit geldt met name voor do bossen.

1. Braamstruwelen

Westhoff en Den Held (1969) rekenen hot Brummelverbond

(Lonicero-Rubion sylvatici) tot de Vlierorde (Sambucetalia), Everts

et, al, (198/f) delen de Braam—struwelen in bij de Sleedoorn—orde

(Prune talia spinosae).

Braam—struwelen staan te boek als storingsgemeenschappen, o.a. Op

ontwterde veengronden. Inverts et. al. (l98Lf) hebben deze struwelen dan

ook ingedeeld bij de droge struwelen.

Het te droge OS is rijk aan Braam-struwelen. Vaak komen ze in

l±ntvormige patronen voor langs slootkanten, en langs de randen van

legakkers. Het Braam—struweel is soortenarm; het bestaat voornamelijk

ult Braam (Rubus fruticosus s.1.).

2. Gagelstruweel

Deze struwelon behoren tot do Moerasstruwelen,

In het OS komen ze veelvuldig voor, met name op de overgang van legakker

naar kragge. Het patroon is derhalve dikwijls lintvormig.

Gageistruwelen zijn, net als Braamstruwelen, moeiliijk karteerbaar,

vanwege de geringe oppervlakte en lintvormige vegetatiepatronen.

3 Wilgestruwelen met Berk en Vuilboom

Het Frangulo—Salicetum auritae en het Gageistruweel zijn nauw

verwant aan elkaar, In het OS vinden we dan ook geleidelijke overgangen

van de n naar de ander,

Dc Associatie van Sporkenhout en Geoorde Wilg is vooral goed ontwikkeld

op de hoger en droger gelegen legakkers. Kenmerkende soorten zijn:

Zachte Berk, Vuilboom, Gagel, Geoorde Wilg (Salix aurita), Grauwe Wilg

en Lijsterbes, De Grauwe Wilg is heel wat algemener dan de Geoorde Wilg.

Op twee plaatsen in het OS komt ook de Appelbes (Aronia x prunifolia)

voor, Het betreft hier do enige vindplaats in Friesland (Atlas van de



Nederlandse Flora, deel 2, l985) In deze Atlas wordt de soort

vermsld van het Elzenbroek en van hot Verbond van Zomp en Zwarte Zegge;

in ht OS staat de struik in het Frangulo-Salicetuni auritae0

In da ondergroei van dit struweel vinden we vooral veel Pijpestrootje en

ook Hennegras, Op een paar plaatsen treffen we de Koningsvaren (Osmunda

regalis) aan Deze varensoort is een kentaxon van het VeenmosRietland

(PaliLavici.nio-Sphagnetum)e Bij verwaarlozing van deze vegetatie

ontstaat het Gagelstruweel of het Frangulo-Salicetum auritae De

Koningsvaren in het OS is dan ook te beschouwen als een relikt van eon

vroeger Veenmos-Pietland,

L, EiLzenbroek

Het Carici elongataeAlnetum is hier zeer fragmentair ontwikkeld

Een aantal Elzenbosjes dient mogelijk eerder nog gerekend to worden

tot de Associatie van Grauwe Wilg en Zwart Els (Alno-Salicetum cinereae)

5 Berkenbroekbos

In hot OS komen op een aantai plaatsen bosjes voor die overwegend

uit Berken bestaan, Slechts een enkel bosje verdient de aanmerking

Berkenbroekbos (Betuletum pubescentis)0 Deze broekbosjes zijn bovendien

zwak ontwikkeILd In n zo'n bosjo, west van graslandperceel 63, vinden

we eon goed ontwikkelde moslaag. In hot bosje west van het zuiggat bij

de picknickplaats aan de Scharweg komen naast Berken veel Ratelpopulio-

ren voor In dit bosje word do Gele Berkenrussula (Russula flava)

gevonden, een paddestoel die te boek staat als een kensoort van het

Berkenbroek (Arnolds, l98L)0

Het gros van de Berkenbosjes moeten we waarschijnlijk beschouwon

als slecht ontwikkelLde of door uitdroging gedegenereerde struwelen,

Elzenbroek of Berkenbroek,

In de ondergroei van doze bosjes overheerst Pijpestrootje0

d0 Ruigteri

Deze vegotaties met hoogopgaande kruiden zijn op de vegetatiekaart

bijna niet weer te goven0 Vaak betreffen het zeer smalle vegetatielinten

op de oevers, ontstaan als gevoig van het opsohonen van de sloten0

Ook in het rietland komen ruigten voor, op plaatsen waar men rietafval

heeft laten liggen0 Een plant die op doze ruigten pleegt voor te komen



is de 1beraswoUsrnelk (Euphorbia palustris) (Woethoff en Den Hold, 1969)

In. hot OS komt do soort op een enkele pizats voor, maar niet op net—

afval

Een fraai ontwikke].de ruigtkruidengemeenschap vindon we rond het

zuiggat in het oosten0 Pond dit gat wordt een zoom van een vijftal

meters niet gemaaid0 Pier heeft zich de Moeraspireaassociatie

(V1eri.anoFi1ipendu1etum) goed ontwikkeiLd0 Doze vegetatie is zeer

soortoririjk, Konmerkende soorton zijn: Echte Valeriaan (Valeriana

officirialis), Pociruit (Thalictrum flavum), Moeraslathyrue (Lathyrus

palustris), Kattestaart, Moerasaridoorn (Stachys palustnis), Koninginne

kruid (Eupabonium eannabinum), Hennegras, Gevlekte Rietorchis
(Pactylorrhiza ma jails suhsp praetermissa), Engelwortei (Angelica
syivestnis), Wedenik, Kale Jonkor, Echte Koekoeksbloem, Mooraszeggo.

Van de Gevlekte Rietorchis is slechts ben exemplaar gevondone Pet is
de enige vindplaats van eec. Orchidee in hot OS (en in de PW)

552 Vegctatie-opnamen
In het OS zijn zes vegetotieopnamen gemaakt,

gekorreleerd aan zes iokates van do grondwa terbuizenraaie Hot gaa
hierbij om de iokaties OS1, 2, 3, 9, 10 en 1i

In Bijisge 53, ziju de resuitaten van do opnamen weergegeven Hot
geheel biijkt vrij duideiijk in twee delen uiteon to vaiien0 Enerzijds

do opnanien 1, 2 en 3, met vochtrninnonde scorten ale Gewone Wederik en

Kruipend Struisgras, anderzijds do opnamen 9, 10 en ii, met soorten

van lets arogere standpiaats, als Gewoon Strruisgras, Ruw Beemdgras,

Gestreepte Witbol en Veldzuring

De eorste drie opnamen kunnen gerokend worden tot fragmentair ontwikkeld

Heischraal grasland.. In opnamo 1 zion we ook eon aantal soorten uit

kieine Zeggen-moerassen: Waternavol, Zwarte Zegge, Wateraardboi en

Moorasvioo1tje In opname 2 komen enkele WitboiLgras1andsoorten voor:
Gestreepte Witbol, Veidzuning en Rood Zwenkgras0

Do iaatete drie opnamen kunnen gerokend worden tot Witboi—graslanden0

Met name Gestreepte Witbol, Veldzuring, Gewoon Struisgras, Ruw Beemd

gras en Kruiponde Botenbloem domineren in deze ovenigens zeer soorten

anme vegetatie0

Opvallend in opnamelO is de hoge bedekking van Grote Vossestaart0 In

de andere opnamen en poncelen in de naai komt de soort niet voon



5r,5,3o Vorsreiding van kenmerkende soorten
In figuur 53 is van een

aantal specifieke scorten de verspreiding weergegeven

Op kaartje 53ea zien we dat de Dotterbloem slechts op n plaats

voorkomt. Hetzelfde geldt voor Snavelzegge, Govlekte Pietorchis en

MoerasZegge.

Do Snaveinoggo vinden we in eon zompige overgang met Veenmos tussen

Witbolhooi1and en een kragge
Do Gevlekte Rietorchis en do Moeraszegge vinden we in de ruigtkruiden
gemeonschap rond het grote zuiggat in het oosten,.

Do Grote Patelaar komt op enkele plaatsen in hot OS voor Opvallend

is de vindplaats in de berm van de Scharwog0 Op de diverse vindplaatsen

is de soort hooguit in enkele tientallen exemplaren vertegenwoordigd

Op kaartjo 5e3b. is eon viertal soorten van Hoischralo gras

landen aangegeven Opmerkelijk is Jo vindplaats van Heidekartelbiad op

hot talud var. do bermsloot langs do Schareg Uit eigen waarnemiogen

is bekend dat do soort daar al jaren stand hOUdte

Do Klokjosgentiaafl word alleen gevonden in hot schraallafldjo in hot

eest oootelijke grasiand0

Do versprei.ding van Dopheido en Struikhoide is wet gekompliceerdore

In hob zure, voedselarse milieu blijkt de Doph3ide good to kunnen

floreren We vinden do soort. op diverse plaatson, in diverse vegotatie

typen. Dikwijls gaat hot om zoer kloino oppervlakten met yank Voonmos

Doze natte hoekjes vinden we in verschillondo gemeenschappefl

WitbolhOOiland, Hoischraal grasland Ook slootskanton zijn favoriet,

evenals do over,gangen van legakkor naar kraggo.

Struikheido vinden we vooral in do Heischrale graslanden, maar hier en

daar ook op eon slootskant0

Kaartje 53.c geeft enkele soorten weer van trilvononG Hot

blijkt echter dat goon van do vier soorten strikt gebondon is aan

doze biotoop,

Zo komt de Ponde Zogge ook voor op Pluimzeggedrijftillefl in do oever

zone van petgaten

Do Padderus hlijkt vooral ook in hot groto graslandkopplex in hot

oosten voor te komen in slootjes

Klein Blaasjeskruid werd hehalve in hot trilveen ook aangetroffen in

eon slootjo in hot rietland en in eon ander smal slootje
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Figuur 53eC

A Drosera rotundifolLia

Carex diandra

o Juncus subnodulosus

UtriculLaria minor
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Dc Ponde onnedauw komen we op hetzelfde talud tegen waar we ook

1-leidekartelbiad en Dopheide vinden, De taluds van de bermeloctjes lange

de Scharweg stonden vroeger (197/f) vol met Rondo Zonnedauw (eigen

waarnenhing). We vinden do soort nu nog massaal op de picknickplaats

aan do Sch&rweg0

LJit kaartje 5.3.d. blijkt dat de Spaanse Puiter op diverse plaatsen

voorkornt, tot zelis in do berm van do Scharweg.

Dc Veidrus is van siLechts n laate bekend, Dc plant staat hier in cen

vochtig Wttbol—hoo±land.

De Moeraswo1fsmelk komt op eon enkele pleats, in enkele exemplaren voor

in open Sporkenhout—struweel.

De Waterviolier is eon kwelirdikato: die in hot 05 op vele pleatsen voor

komt,

5.6. KonkLisies
Kijken we naar het eantal vegetatietypen dat het OS

rijk is, an lijkt hot also' hot OS een g:ote diverL-iteit aan vegetaties
herbergt. Ietten we echter op de vegetatletypen op zich, den blijkt

een groot aantal slecht ontwikkeid to zijn,

Zo zion we binnen de graslanden een doxninantie van Witbol—graslanden,
Verder vinien we enkele Eieischralo graslandjes, enkele fragmentair
ontwikkelde Kamgraeweiden, en enkele uiterst kielne en soak ontwikkelde
Kleine Zeggen-vegetaties.
De veetaties in do petgaten sun relatief good ontwikkelcT, al zijn ze

niet erg soortenrijk.
Eon interessant terreintje vormt het trilveentje, met enkele typische
soor ten.

Do Rietlander. hobben, semen met do struwelen en bossen, hot meeste te

lijden gehad van uitdroging, verruiging en verzuring,.

Van de Grote Zeggen—moerassen is vooral de Pluimzegge—gemeenschap good

ontwikkeld.

Ret OS is rijk aan Bramen-struwelen, maar ock aan Gageistruweel. Op
uitgedroogde legakkers vinder we dikwijls Wilgenstruwelen met Berk

en Vuilboom, met een ondergroei van Pijpestrootje en Renne,gras.

00k do broekbosson zijn slecht ontwikkeld, Echt good ontwikkeld Elzen-

brook komt in hot OS niet voor, Ook hier heeft do uitdroging hard



toe ge slagen.

Bet lijkt niet erg zinvol het OS in to delen in termen van beekda1

syternen. We kunnen het OS het best besohouwen am een zuidelijk deel

van het grote veenkomplex in het lage midden van Friesland, Voor eon

eventuele beneden1oopsituatie is bet OS vee 1 te voedselarm. Kwa
voedseirijkdom komt het gobied eerder overeen met een oorsprong

3ituatie,, Gezien het koileempatroon in de ondergror.d (zie Bijlage 3.2k.)

to dit mogelijk do vroegere situatie geweest.

Ret OS kent eon aar.tal planten die te book staan als kwelindika—

toren.

Voor de Padderus komt dit beeld good overeen met do situatie in hot OS,
We vinden de soort vooral in do slootjes in hot oote1ijk grasland—
komplex, Rier weeden EaV—waarden gemten van moor dan 700 ps/cm.
De Waterviolier staat ock hekend als kwelindikator. De sloten waar doze
soort voorkomt geven niet altijd hogs EGV—waardon.
De Moeraszegge ee do Gevlekte Pietorchis zijn we enkel togen gekornen
bij bet grote zuiggat in hot costen. Hier is destijds hot keileem
volledig weggehaald t.b.v. do zandwinning. We zouden hier dus eon

grote invioe'3. van diep geondwater mogen verwachton, Kwelindikatoren

ais Moeraszeggo en Gevlekte Rietorchis lijken dit ook to bevestigeri.
In H 4 zagen we echter dat het EGV rolatief iaag is. Nemee vie hierbij
in ogenschouw dat hot zuiggat eigenlijk alleon govoed wordt door
regenwater -• de enige verbindin,g met hot omringendo oppervlaktewater
is eon dichtgegreeid slootje — dart lijkt hot zeer wel mogelijk dat

de EGV-waarde van zen 240 ps/cm verklaard kan worden door aan to

nemen dat we hier met mengwater van regen en diep grondwator to maken

hebbon, Door do aanvoor van diep grondwator hijkt bet EGV niet erg

bo'nv1oedbaar door regen.

Pesumerend kan gosteld worden dat or zeer lokaal in hot OS

invloed van diep grondwator aantoonbaar is. Doze invloeden zijn

betrokkelijk goring to noemen Den typische kwelsoort als Grote
Boterbloem (Panunculus lingua) ontbreekt.
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H 6 SYN THESE VAN DE RESULTATEN

6.1. Iniei.ding

In H 3 word gokeken naar een aantal geo(morfo)logische

zaken: hoogteligging, keileemdiepte, voendikte en opbouw van de bodem.

Aan de har,d van de resultaten werd in H L eon aantal hypothesen op—

genteld m,b.t, de hydrologic van beide onderzoeksgebieden. Geprobeerd

i_s nader inzicht to krijgen i grondwaterstromingen, —fluktuaties en

—kwaliteit. De grondwaterkwallteit verschaft one informatie over zsken

ale kwel en infiltratie. Ook hot GV van oppervlaktewater goeft hierover

informatie, maar 00k of we oventueel te makon hebben met voedselrijk

boe zemwater,

in H 5 is de vorspreiding van do verscjiillende vegetatietypen besproken

evenale de verspreiding van eon aantal indikatcr—soorten.

In dit hoofdetuk wordt geproboerd relaties ann to geven tussen do

vegetatie, hydrologie en geo(morfo)1cgio ann do hand van do resultaten
van H 3, 4 en 5.

Van do RW wordt in detail hot reservaatgebied (perceel 11 en ha)
besprokofl. Van hot OS wordt hot graslandkomplox in het oosten — met

do grondwaterraai — nader besproken.
Verder wordt van beide gebie.en son landschapsoekOlogische kaart sanion—

gesteld, die beschonwd kan wordon als de synthese van de onderzoeks—
resultaten. He kan dienen ale uitgangspunt voor heheersbelei.d.

Tot slot wor1t eon vergelijking gemaakt tussen de RW en het OS.

6.2, Rotstergaastor Wallon

6.2.1. lReservaat
In figuur 6.1. is oen ruimtolijke voorstehhing gegoven

van hot resorvaat in do IRW, waarin geo(morfo)logische, hydrohogische en

vegetatiekundige gegevons zijn verwerkt.

M.h.t. do hydroloie blijken in do RW mm of meer eon rol te spelon:

1. regenwator
2. overstroming met boezemwater

3. oppervhakkig afstromend (en eventueel uittrodend?) grondwater

Lf. diep grondwater.

Dc onderlinge menging van doze watertypen lovert kwalitatief komplexe

mengvormen op (zie H Lf).
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De verspreiding van de Dotterbloem—hooilanden blijkt te korreleren

met die terreindelen die 's winters blank staan met boezemwater. Het

betreft hier veengronden met een maximale veendikte van zon 80 cm, De

kleige bijmenging in do bovengrond wijst op overstroming met zoowater

in een recent verleden.

Het Blauwgraslandjo (b)lijkt vooral onder invloed te staan van opper—

vlakkig afstromend grondwater. 00k de verspreiding van do Veidrus ILijkt

gebonden aan dit watertype. Dc soort vinden we in een duidelijk patroon

op de helling van enkele rivierduintjes.

Op de hoger gelegen terreindelen, die vooral o,i,v. regenwater staan,

vinden we do Gomeenschap van Gewoon Struisgras en Rood Zwenkgras, en

op n plaats een Borstelgraslandje.

Legenda

— bodem: veon

111111111 kid
dekzand

keileem

ondergrond
ye otatie:

1 Witbol—hooiland

Kamgrasweid e

©GemeenschaP van
Gewoon Struisgras
en Rood ZwonkgrasDot t erbloem—hooiian

4 Blauwgrasiand
3 Borsteigrasiand

— water Jj
A

ovorstrcniend boezem
wat or

diep grondwater
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De Kamgrasweiden nemen t,o.v. de Dotterbloem—hooilanden en de Gemeen—

schap van Gewoon Struisgras en Rood Zwenkgras een tussenpositie in.

We vinden ze in het landschap jets hoger dan de Dotterbloem—hooilanden;

in da winter staat het grondwater weliswaar hoog, maar de vegetatie

staat niet blank.

De i-nvlo.eden van diep grondwater zijn betrekkelljk gering, wat

mede zijn oorzaak vindt in het felt dat het keileem in de ondergrond

van het gehele gebied aanwezig is. Een soort als Waterdriêblad staat

op eon enkele jplaats in het Dotterbloem—hooiland,

De situatie m,b,t. de waterhuishouding is nog betrekkelijk intakt

te noemen. Veel percelen in de RW sijn gescheiden door prikkeldraad

I p.v. siLoten. M,b.t, het reservaat wordt in de noordoosthoek door een

slootje oppervlakkig afstromend grondwater afgevangen,

6.2,2. Landschapstypologie

Do RW kunnen we in de landschajpsoekologische

typologie van Everts et,. al. (198Lf), cpgeseld vooo het Stroomdal van
de Drentae Aa, rekesen tot de hoofdgroep Middoriloop met matige kwel
(0— 1 in). De overgang near henedenloop ligt dan jets verdor westwaarts,
waar de zandrug van Potstergaast wegduikt ondor het veet.

De grote oppervle.kten Dotterbloom—hocilanden zin kc-nmerkend 'oor no 'a

rniddenloop-situatio, evenals do vrij uitgostrekte Kanigrasweiden.
Kamgrasweiden komen in de benedenloop van de Drentse Aa vrijwel niet

voor (Everts et. al,, 198L1.),

De middenloop van de Drentse heken wordt gekenmerkt door relatief
brede dalen met dikke veenpakketter. Daar de Tjonger e?hter haar loop
verlegd heeft, is het huidige Tjongerdal erg smal ann do rioordkant,
waardoor een asymmot.risch heekdai ontst.aan is. Ook ontbreken hier echt
dikke veenpakketten. In feite strooint de huidige loop net langs de
onderkant van de noordelijke beekdalrand. Deze stroomverlogging is er

ook de oorzaak van dat we langs de Tjonger hier slechts eon geringe

kwelinvloed aantreffer.. De Tjonger heeft in haar huidige loop geen diep
dal door het keileem uitgeschuurd.

In figuur 6.2,. zion we de indclir.g var de PW in een ;iertal
landscliapseenheden.



1. Overstroming of grondwater 's winters tob aan maaiveid.

De beekdalelementen met frekwente inundatie liggen vooral tegen de

Tjonger aan. Hier vinden we een veendikte van maximaal 1 m, Het veen is

tiler bectekt met een dun laagje zeeklei,

Dottertiloem—hoollanden vormen hier de kenmerkende vegetatie,
Ook in ene1e laagten in net weste1ijc weidegeoied lcomt overstroming

voor. In deze graslanden met agrariscti gebruik werct op een enkele plaats

een Dotterbloem gevoncien,
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In bite vinden we aileen in hot reservaat een haifnatllurlijke vegetatie.

Hierbuitell wordt bemest, waardoOr er kuituurgrasianden van Beemdgras

PaaigraSWeide ontstaan zijn.

2. Opgestoven rivierduinties

De rivierduintjes manifesteren zich ais kleine eilandjes in de

verder overwegenci laaggelegen delen langs de Tjonger. Met name in cie

winter, als grote delen van de PW blank staan vallen deze zandkoppen OP.

In hot reservaat zijn deze duintjes bedekt met Kamgrasweide (do iaagste

zandkoppen), de Gomeenschap van Gewoon Struiogras en Rood Zwenkgras en

op n plaas met eon Borstelgraslandjo.

In do percelen met rivierduintjes buiten list reservaat vinclen we sen
begrc'eiing van Beemdgras—Paaigras'-weide.

3. Ovenige. anneengesioten zandgrondsn

Do gehole noord (—oost)—boek wordt door cieze eenheid bepaald. Met

vormt con onderdeel van de zandrug van Rotstergaaot. We vinden or nag
enkele hakhoutbosjes. Verder kent hat ee: overwegend agrarisoh gebruik,
met bameste BeemJgras-Paaigras—weide. In sen enkei, mmdcc temest
perceel vinden we een drage Kamgraswside. Vroeger k-.'Tm hier seer heide

Lj. flet tot 1, 2 of 3 behor'End; overgangen

Deze deen een zone tussen de seeders dnie ondersoheiden ccci—
heden, Me liggen iets hager in hot iLandschap dan eenheid 1. Blank staan
ze s winters dan oak zelden of nooit
Vaak gaat het ore sen hellieegsituatie, b,v, rond de stuifduintjes. Oak
langs sioten vincien we deze cenheid, moar hier is het ophogen van de

siootskant met raateriaal uit dc sloct or vaak de oorzaak van dat doze
kanten iets hager iiggen.
In hot reservaat vinden we vooral de voohtige Kamgrasweide als vegetatie
van deze eenheid, Buiten hot resorvaat is vanwege de bemesting do

Beemdgras-1Raaigras—weide troef.

6,3. Oosterschar

6.3.1. Grasiandkomplex in het oosten
In figuur 6.3. is een ruimteiijke

voorstelling gegeven van dit grasiandkompiex.

M.b.t. do hydrologic blijken hier mm of meer een rol to spelen:
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Figuir 6.3. Puimteiijkn roorste11ing, graslandkomplex; OS

L e g E;fl ci e:
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— water:
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Eizenbroekbos

regen

overetromend boezeinwater
diep grondwater
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1. regenvtater

2. overstroming met en/of inzijging van boezemwater
3, diep grondwater,

Het gebied is erg vlak, waardoor de invloeden van oppervlakkig af—

stromend grondwater zeer gering zijn.

Do twee oostelijke percelen, tegen de Rotstersloot aan, liggen dui—

delijk lager. Zeker met do nieuwe peilen van oppervlaktewater zullen

dezo percelen grotendeels blank staan in de winter.

00k kwa vegetatie verschillen deze lage percelen t,o,v, do hogere in

het westen; resp. Ileischraal grasland en Witbolgrasland,

De diversiteit in :et gebied is dus erg gering,
Mede door de vele siootjes in het gebiod is do veenboirengrond tot een
diepte van zo'n 30 cm uitgedroogd0

De invloeden van diep grondwater zijn betrekkelijk gering te noemen,
Vooral in de westelijke percelen werden hoge EGV—waarden gemeten, en

werd in de slootjes Padderus aangetroffen.

6.3.2. Landschapstypologie

Daar hot OS niet onder invloed staat van

eon beek kunnen we hier moeilijk de typologie van Everts et, al. (198Lf)

hanteren. Gekozen is daarom voor de volgende parameters:

1. veendikte: a0 dikker dan 1 m

b. dunner dan 1 m

2. keileem: a. ontbrekend in de ondergrond

b. aanwezig in de ondergrond, overwegend dieper dan 1 rn—mv

3. vegetatie: a. grasland

b, verlandingsreeks van petgat tot broekbos.

Landschapseenheidl: Grasland; veen > 1 m; keileem aanwezig

Deze eenheid vinden we op enkele stukjes grasland na ten noorden van

het ondergronds kanaal, Het betref hier lange, smalle porcelen, die

vanaf do Hoge Dijk het gebied in lopen. Een aantal van deze kavels

zijn van oorsprong waarschijnlijk legakkers, waarop do turven werden

gedroogd.

Doze percelen zijn doorsnee genomen natter dan do graslanden van

eonheid Lf.

We treffen hior naast voel Witbol—graslanden ook andore graslandtyPen

aan, met name de wat nattere, zoals ras1anden met Geknikte Vossestaart

en (ovorgangen naar ) Kleine Zeggen—moerassen.
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Landschapseenheid 2: Grasland; veen >1 m; keileem ontbreekt [ ]
Deze eenheid vinden we versnipperd aan weerszijden van het onder—

gronds kanaal, }iiertoe behoren enkele zeer natte grasiLanden, met

fragmentai.r Kleine Zeggen—karakter, Nu er, na riajaar 1985, zon meter

water meer zal staan in het ondergronds kanaal, zijn van deze natte

graslanden verder ontwikkelingen in de richting van Kleine Zeggen—

moerassen waarschijnhijk. Ret maaien zou een probleem kunnen worden.

Hier en daar zijn er in deze natte percelen ook aanwijzingen van

ontwikkelingen in de richting van Grote Zeggen—moerassen0

Lands-chapseenheid3: Grasland; veen(lm; keileem ontbreekt

Doze kieine eenheid sluit ann bij eenheid Li.. Ret betreft hier

Witbol—graslanden en een enkel schraalgraslandje,

Landsohapseenheid L: Grasland; veen(1 m; keileem aanwezig p'
0

Een groot deel van het graslandkomplLex in het oosten behoort tot

deze eenheid. Dc vegetatie wordt hier grotendeels gevormd door Witbol—

graslanden. Het merendeel is in gbru±k als hooiland met naweiden.

In dit graslandkomplex is voor enkele percelLen benv1oeding door diep

grondwater aangetoond.

In dit deel van hot OS zijn ook enkole schraalgraslandjes aangetroffen.

Ze worden als hoolland beheerd.

Landschapseenheid 5: VeriLanding; veen >1 m; keileem aanwezig

Deze eenheid ILigt grotendeels ten noorden van het ondergronds

kanaal, I-liar vinden we nog een aantal vrij grote, mm of meer open

petgaten

In hot weston ILigt een groot, aaneengesloten rietland. Het is het meest

produktieve rietland van hot OS.

OosteiLijk van de Scharweg ligt een groot boskomplex,

In hot middengodeeiLte van deze eenheid vinden we vooral grasland van

eenheid 1.

Landschapseenheid 6: Verlanding; veen >1 m; keileom ontbreekt

Doze eenheid vinden we nan weerszijden van hot ondergronds kanaal.

In het noordwosten ligt een rietland. Ook hot noordelijk dod van het

rietland ten westen van de Scharweg behoort tot doze eenheid, In dit

rietland vinden we hot enige trilveentje van het OS,

Verder bestaat deze eenheid overwegend uit onbegaanbaar bos en struweel.
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Deze eenheid vinden we ten zuiden van het ondergrondskanaal.

Hot centrale deel van de "Lange Vinger", het rietveld ten westen van de

Scharweg en het bosgebied ten oosten van de Scharweg, rond het grote

zuiggat, behoren er toe.

Met name het rietland heeft sterk te lijden van verruiging. Braam,

Wilgeroosje, Hennegras en Sporkehout zijn bier indikatoren van

uitdroging en verzuring,

De "Lange Vinger" westwaarts bestaat grotendeels nit bos, Hier vinden we

ook een zeer fragmentair ontwikkeld Berkenbroekbos.

Hot bos— en struweelkomplex ten oosten van de Scharweg is vrijwel

onbegaanbaar,

Landechapseenheid 8: Verlanding; veen<1 in; keileem aanwezig

Deze eenhoid vinden we in het zuiden, Op een zuiggat en enkele

petgaten na vinden we hier niet veel open water meer, Alleen in het

uiterste zuidoosten liggen nog enkele fraaie petgaten.

Hot gro:'tste deel van deze eenheid is sterk verland en verruigd.

In figuur 6.L. staan de acht onderscheiden landschapseenheden

weergegeven, Op basis van de veendikte blijkt het OS in twee helften

uiteen te vallen. Hiervan is het noordel±jk deel, op veen dikker dan

1 m, minder uitgedroogd dan het zuidelijke deel,

Op de drogere gronden hebben zich in het verlandende deel bos- en

struweelgemeenschappen ontwikkeld, met name de Gemeenschap van Berk

en Vuilboom,

In het centrale deel van het OS blijkt hot keileem to ontbreken in de

ondergrond, Hot beeld van de keileemdieptekaart (Bijlage 3.2.) doet

denken aan de oorsprong van een heekje met afstroming in noordelijke

richting. Hot ontbreken van keileem in het centrale deel van hot OS

is als diffenrenti°rend element in do landschapstypologie gehanteerd.

IJit do onderzoeksresultaten blijkt dat het ontbreken van het keileem

niet direkt die weerspiogeling vindt in do vegetatie als we zouden

mogen verwachten, M.b.t. de hydrolLogie zijn van dit gebied holLaas

goon gegevens verzameld. Nader ondorzook is bier gewenst.
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6.L-. Vergelijking Rotstergaaster Walleri— Oosterschar
Dc 2W is een

gebted uit do middenloop—situatiem met rnatige kwel, In dit beekdal—

systeem vormt de 2W grotendeels do beekdalrand.

I-let OS iLigt niet (meer) binnen de invloedsferen van een beek. Het OS

vormt een onderdeel van het grote veengebied in het lage midden van

Frissland, \Joor eon benedenloop—situatie is hot OS veel te voedselarm

en te zuur.

Daar de plaats in het landschap dus principieel versohilt blijkon

ook de overeenkomsten in hydrologic en vegetatie niet groot to zijn.

In Tabel 6.1. staan do hoofdtypen van do vegetatie, aanget.roffen in

do 2W en/cf het OS, weergegoven. Enkele opmerkingen hierbij;

1. Een tweetal kruisjes geeft aan dat hot vegetatietype daar veel meer

verbreid is dan in het andere gebied.

2. Do 2W kenmerken zich enerzijds als een droger gebied — Eiken—

Berkenbos en hot ontbreken van laagveenvegetaties — anderzijds als

een gebied rijk aan vochtiger graslandvegetaties - Blauwgrasland en

Dotterbloem—hooilan den,

3, De schraalLlandjes in hot OS zijn aanmerkelijk minder good ontwikiceld

dan net Borstelgraslandje in de 2W,

In Tabel 6.2. staan een aantal indikatorsoorten vermeld,

gegroepeercl naar vegetatietype.

Enkele opmerkingen hierbij:

IL, Aihoewel genoemde typen a en 1 ontbreken in hot OS komen toch

enkele kenmerkende soorten voor, vaak in kleiner aantal en bedekking.

Os

2.

5.
6.
7.
8.
9.

13,
11,
1 2.
13.
14.
15.
16.
17.

rasland net dngeis aairaS
ras1and met lei-noikte Vosseste.art
Orasland met estree'te ..itlDoi
I-:amgraswe ide
Bars telgrasland
Do tte rblo en.-hoo iland
Blauwgrasland
.1eine Zegen_moerasra51and
Drij f't ill en

Trilve en
2.ietland
d-rote Zegen_rnoeras
Ruigte_gemeenschap
No erase truwe ci
Eizen(broek)bo s
Be-rkenbro ekbo s
ikenbe rkenbo s

xx x
x x
x xx
xx x

x x
x —
x
- x
- x
— x
— x

x
- x
— x
- x
- x
x —

Tabel 6.1. Hoofdtypen van vegetatie in 2W- OS
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2 De Lage Zegge staat tussen haakjes0 De soort werd enkele jaren gelecIon

gevonden op het pick-nickplaatsje0

3 Do soorten vin ht trilveen i±j1cn zeer eebonden aan hot txilveen,
niaar lle so3rten zijn in hot OS ook buiten dit vegetatietype gevnden.

R1

a. Jotterbloem_hoofland

1, Dotterbloern XX X
2. Waterknislcjd XX X

3. Groe Ratelaar XX X
4. Veidrus X

5. Sterzegge X

6. Waerdrjeb1ad X

7. duncus x surrejanus X

b. Blauwgrasland
1. Siaanse Ruiter x x
2. Vlozegge x —

3. Lage Zegge (x)4. :cleie 1Talerjaan x -
5. Uarex x fulva X —

6. Cirsiurn x spurium x —

c. Heischal grasland
1. ±iejdekar-teibiad x x2. Klokjesgentiaan x x
3. Strujkheide X X
4. Dooheide X X
5. leke Zegge x —
6. Rode Bosbes x

d. Trilveen

1. Ronde Zegge — x
2. Padderus — x
3. Klein Blaasjeskrujd X
4. Ronde Zonnedauw x
5. Zomprus x

e. Rietland

1, Moeraswolfgmelk — X
2, iatervjo1jer — X

x, KleineZeggen.rnoeraggrasad
1. navelzegge

— X

g.

2:@evlekteRietorchis

Tabel 6.2. indikatDrsoorten in RW-. OS

Al met al kan gesteld worden dat de verschillen groter zijn dan de

overeenkomsten, zowel wat betreft de geomorfologie en hydrologie als

de vegetatie.
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H 7 POTENTIELE WAARDEN EN BEHEERSADVIEZEN

7.,le Inledciing

In dit hoo±'dstuk wordt aan de hand van de onderzoeks-

resultaten en de daaru±t gesynthetiseerde landschapsockologische kaart

(zie 6.2e2, en 6.32.) getracht ann te geven wat do mogelijkheden van

beide geb±eden z±jn

Voor de IRE wordt vanuit de potenties van het gebied aangegeven hoe een

gericht beheer zou kunnen leiden tot het vormen van een beekdalreservaat,

Do RW kampt in deze met het praktische probleem dat eon groot dccl van

het gebied in hartden is van boeren en als zodanig gebruikt wordt.

Van bet OS worden enkele hoofdelerneaten ult do verlandingsreeks nader

bespruken Aangegeven wordt wat de mogelijkheden on dc prohiemon zijn

in deze verlandingsstadia, Aan de hand van de vegetatiekaart, landschapsoe-

kologische kaart en de bespoken potenties wordt tot slot eon nantal

beheerseenheden aangegeven

7.2 Rotstergaaster Wallen
Aliereerst dieiat hier to worden opgemerkt

dat het moeilijk, zo n.iet onmogelijk, is om beheersadvezen to geven
voor terreirien die in be;it zijn var. boeren, Om ann dit probleem hot
hoofd to bieden wordt in dit hoofdstuk — net als overigens in do rest
van het onderzoek — e RW als cen ceriheid beschouwd. Het mag ook als eon
ideasi van SBB genoemd worden om eens de gehele RW te kunnen behoren

Hit het onderhavige oiderzoek is wel gebleken dat do RW groto
mogelijkheden bezit om ontwikkeld to worden tot eon schitterend
beekdalreservaat. Hieraan ligt eon drietal komplexen faktoren ten
grondslag Allereerst geeft de interne struktuur van hot gebied eon
groot scala aan dikwijlc zoer f±jnkorrelige patronen to zien Dit

betreft zoweiL de hoogte, geomorfologie, hydrologic en bodemontwikkeling

ais do aanwezige vegetatietypen.

In de tweecle plaats heeft hot gebied ais gevoig van do gesoieorde

ligging (nog) niet to iijden gehad van storing door rekreatie in de
ruimste zin des woords.

In do do plaats is hot gobied bespaard gehieven voor landbouwkundige

hoogstandjes als ruilverkaveling en diepontwatering. Hot gebruik door

boeren is oigeniijk alttijd vrij extensief geweest; voor do meeste

boeron liggen de grasianden rolatief ver van do boorderij af.



Le gesignaleerde achteruitgang teo.v... vroeger m3et waarschijnlijk

gezocht worden on de hydrologie, en dan met name in een verminderde

1-we1druk als gevoig van grootsehalige, regionale invloeden,

SBB heeft haar doelsteliing voor de RW als volLgt verwoord in do

Beheersyisie Relatienotagebieden (1983):

Hoof ddoe lot oiling:

Het in etand houden en ontwikkelen van de aanwezige
bntanische en faunistisohe waarden in hot gebied door liet veiligstellen
van do vele aanwezige en voor dit gebied keninerkende gradinten en
door sen doelgericht beheer.

Subdoelsteliingen:

a. Het verder ontwikkelen van se:.a vochtig, sehraai grasland—oecosysteem
lange do Tjongor., Het in stand houden van de vochtige graslandpercelen in het westelijk
deel van het relatienotagebied ale broedbiotoop voor weidevog=is en
als rustplaats en fourgoerge1egenheid voor pleicterende vogeisoorten.
c. De ontwikkeiing van verschillende vegetatietypen op de macro—

gradint van beekda1raid naar beck, door extensivering van het gebruik,

d. Ret in stand houden, herstellen en ondorhoudeis van do aanwezigc
boomwallen en sing.ls bi.nnen het relatienotagebied,

Subdoelstelling a biedt grote kane op versnzenlijking, gelet op
hot f±jnkorrelige patroon van abiotische faktoren. NaasT deze abiotiek
biedt hot reeds aanwezige zaadkapitaal van soo.rten in het huidige

reservaat nog ineer mogeiijkheden op succes, Ook in eon aantal graslanden
met agrarisch gebruik komt. hv, de Dotterbloem nog/al voor, Extensieve
bedrijfsvoering van deze percelen is hier de oorzaak van.
Hot grote probleem bij hot huidige beheor van hot reservaat vormen do

monotone Piotgras—vegetaties in die delon van do Dottorbloomhooi1anden
waar te grote fiuktuatjes in de grondwaterstanden optreden. Inlaat van

rijk hcezemwater nit do Tjonger lijkt niet aaribevelenswaardig i,v,m, do

mesotrofe begroeiing, Mogelijk Leoft een bemalingssysteem in kombinatie

met oen nieuw to graven parallelsloot,met bufferwerking, langs do Tjonger

moor succes. Ook do siootjes die momenteel in verbinding staan met de

Tjonger zouden dan uitkonien op doze paralleisloot. Dit zou hot opper—

vlaktewator ¶n het gebied mindor voodselrijk maken.

Subdoelstelling b is het oonvoudigst to realineren, In feite sluit

ook het agrarisch gobruik al op doze doelstelling aan



Subdoeletelling c zou deels schittererd verwezenlijkt kunnen worcien
ale perceel 7 en 3 in beheer zouden komen bij SBO Er zou dan n groot

grasiaiidreseivaat van 1 km lengte ontstaan. Hot hele scala aan grasland

vegetatietypen , van heekdalrand iot beek, zou bier gerealiseerd kunnen

worden Zeker gezien do poterities van genoemde twee percelen ze worden
flu ook al extensief beweid en amper bernest — biedt dit goode perspektievon

op ralatief korte termijn.

De RV dankt haar la:adschappelijke waarde niet in de laatste plaats

aan de fraaie boomwallen, singeis en met bomen omzoomde slootjes. Deze

lintrormige patronen vinden we vooral in do noordoosthoek (landschaps

ee:iheid 3; zie 6.2.2.). Het in stand houden, herstellen en onderbouden

van deze eementen vinden we terug in subdoelstelling d.
Naast een dwsrsdoorsnedo door het beEkdal met alleen grasland—

vegetaties, behoort ook eon dwarsdoorsnede met bovenaan de beekdalrand

bos tot de mogelijkheden.

In figuur 7,1. staan de vier onderscl-ieiden deelgebieden aangegeven.

Jiteraard dient hot accent van bet totale beheer gelegd te wcrden op de

senheid. van het gebied Maar dit hceft nog geen uniform beheer in to

houden0 Naast specifiek hooilandbeheer zal or 00k zeker aandacht besteed

moeten worde aan (extensieve) beweiding door coeien en/of schapen

Als we one realisere:a dat relatief veel percelen gescheiden wordon door
prikkeldraad, zijn grote beheerokomplexen vrij eenvoudig to verwezen—

lijken. In figuur 7.2, is een en under verder uitgewerkt. Ails prikke1
draad Is in do figuur verwijderd; de overgebleven lijnen stelien sioten
rQor

Deeigebied a zou dan extensief beweid kunnon worden, evenals deelgebied
c. Do grasiLanden lungs do Tjonger kunnen eventueel beheerd worder als
hooiland met naweiden,

Deelgebied b zou verder ontwikkeid kunnen worden tot hooilandreservaat,

Zaak is dan wel dat het gebied aan n en dezeifde boer wordt verpacht.

anders ontstaan er noodgedwongen weer grenzen, zoals momenteel in het
reservaat, met perceel ii en ha, bet geval is.

Do mogelijkheid dient to worcien overwogen om op kieine schaal
plagexperimenten uit te voeren in do vegetaties van de Gemeenschap
van Gewoon Struisgras en Rood Zwenkgras, teneinde do ontwikkeiing naar
Borsteigrasland to versneflen,

Van belang is verder dat do agrarische werkzaamhoden met zo hicht
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Figuur 7.1. Deelgebieden;FW

Legerida:

Arcering Nunimer Omschrijving

1, Lage gra5ianden langs de Tjoriger

2. Weidevogelgeb±ed

3, Grasland; beekdairand- beck

Lf. Macro—gradint; beekdalrand- beek

mogelijk materiaal worden uitgevoerd, Dit voorkomt dat in natte jaren,
zoals in 1985, grote delen van de grasmat kapot ereden worden.

Tot slot dient hier nog te worden opgenierkt, dat, aihoewel het

onderhavig onderzoek vooral vegetatiekundig gericht is, er tijdens

veidwerk ook aandacht is besteed aan de fauna, Zonder naar voiledigheid

te willen streven moeten hier zeker genoemd worden: Pee, Kwartelkoning,



Legenda:

Arcering Nummer Omschri jving

____

a Weidevogeireservaat

_____

b0 Hooi1andreservaat

_____

C, WeiILandreservaat

Wuip, Torenvaik, Buizerd, Wielewaai, Staartmee.s,
B±j de Pee'n iijkt hot gebied vooral aantrekkeiijk vanwege de grote

rust.

Het gevarieerde, parkachtige ILandschap heeft grote aantrekkingskracht

op vogelLs, zowel als broedterrein als oin er te fourageren.

Figuur 7.2, Behoerseenheden; PW
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7.30 Oosterschar
Pit het onderzoek blijkt wel dat het OS te lijden

heeft van uitdroging, on daarmee gepaard gaand verzuring en verruiging.
\Terder is het eon vrij voedselarm gebied
De uitdrcging is grotendeels te wijten aan de diepontwatering in de
vorm van bet ondergronds kanaal0 Om aan dit probleem bet hoofd te bieden
zijn er in bet najaar van 1985 ingrijpende hydrologischo maatregelen
getroffen, Hierrnee is eon basis gelegd STOOr doeltreffend beheer in de

(nahije) toekomst. Dit beheer dient zich te richten "op het handhavsn
of scheppen van een zo groot mogelijke ekoiogische variatie" (IRijks—
instituut voor Natuurhsheer, 1979).

Ret OS is als iaagveengebied wat bstreft sen aantai stadia in de

vorlandingsreeks slecht ontwikkeld0 Hot beheer zen zich bier in hot
bi.jzonder op dierien te richton.
Hieronder worden enkele hoofdlijnen nit de verlandingsreeks nader
be sproken.,

a. Open water

Het OS kent sen aantal good ontwikkolde petgaten. Pet
aantal hogere plantensoorteni blijkt echtor niet groot te zijn (Teunissen,
i92). Eutrofi°ring wordt als n van do rnogalijke oorzaken aangevoerd.

In bepaaldo gevallen is bet aan te beveler een petgat volledig te
isoleren van het ornringende boezernwater. Zo kan sen pet;gat in het
zuidoosten door eon klein darnnietje volledig worden afgeeloten. Dit is
ininiddeis gebeurd. Heiiielwater, en mogelijk diep grondwater, wordt dan
do enige bron waaruit zc'n petgat dan put, Interessant wordt daarbij do
vraag in welke rich ting zo 'ii volledig geso1eerd petgat zich zal gaan

ontwikkelen, Het bijhoudon van zo'n ontwikkeling is van wetenschappelijlc

belang0 Mogelijk gaat de ontwikkeling in de richting van sen trilveen,

b, iet1anc1

Pet OS kent weliswaar enkele rietvelden, maar sen good

ontwikkeld Moerasvaren—Pietland konit niet voor, Mogelijk is er in

deze richting iets to verwachten van de hydrologische maatregelen in
1985o

Zaak is echter zonder meer dat do rietvegetaties jaarlijks worden

gernaaid. Dikwijis is helaas de praktijk dat niet produktief Pietland

aan haar lot wordt overgelaten, en in de kortte tidd verruigt:

produktiebiejd kontra natuurbeheer.

Ook op plaatsen waar slechts weinig produktief riot groeit verdient



!ret de voorkeur dat or gemaaid wordt. In de winter kan dit some Dyer

ije gebeuren0 Afvoer van het gemnaide is van veel belang om verruiging
tegen te gaan0

c. Krggen

Vr:Ljwel alle kraggen zijn hegrooid met Moerastruweel,

Pijpestroctje, Berk, Wilg en Sporkehout0 in doze biotoop laat de

uitdroging zich wel heel sterk gelden Mogelijk bieden ook hier de

hydroJogische maatregelen dig perspektief, Veel van deze kraggen

liggen, mede doordat ze aichtgegroeid zijn, tevons volledig gesoleerd
wat btreft do watervoorziening. Hogere (grond)waterstanden kunnen or
dan zorg voor dragen dat rogenwater langer kan worden vastgehouden,
Hierdoor zou er veenmosvorming op kimnen treden. Het voedselarme
rille r zou goede mogeiijkheden bieden voor roesotrofe vegetaties.

d. Legakkers

Deze zijn grocendeels bsgroeid met bos of Wilgenstruweel.
Door de uitdrognig vinden we bier relatief weinig Elzenhroekbos, en

dan ng slechts zwak ontwikkeld, Op eon aantal plaaLson komt een
zeer ragmontair onLwikkeid Berkerbroek voor, Ook do Gmeonschap van
Wilg ci: Sporkehout komt veelvuiLdig veer op do lcgakkers, In Os onter—
groei vinden we dikwijls P±pestrootje, Braam, corns Pankende Heimbloem.

Blauwgraskoppen, zoals h.v. in de Lindevallei, komen bier op do
legakkers niet voor, Wel werden eon aantai legakkcrs als hooiland
bebeerd,, niaar hier betreft het dan Wittoigraslanden of nattere typen met
Geknikte Voseestaart of fragmentair Kicine Zeggen—moerassen,

e, Graslanci
Dc variatie hierin is in hot OS niet groot, Driekwart

van alie percelen is begroeid met sen Witbol—vegetatie, Bemesting door
vee houdt deze vegetatie extra lang in stand, Behoer aiLs hooiiLand zou
voor eri aantal perceiten te overwegen zijn. Gedurende enkele jaron twos
keer i.p.V. n keer maaien zal eon snellere afname van de voedeel—
rijkdom ten gevolge hebben,
Do Heischrale graslLanden dienen, overeenkomstig hot huidige beheer, als
hooiiand to wordon beheerd 1at in feite voor alto graslanden geldt,
gelLdt zeker bier: maaien rne zo licht mogelijke apparatuur.

Het valt to overwegen om in het grote, gesoleerde perceel in bet
ulterste oosten, plagexperimenten uit to voeren in do vegetatie van
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Gewoon Strnisgras en Food Zwenkgras. Dit zou een ontwikkeiing in de
FiGhting van eon Borsteigrasland aanzienlijk versnellen, Lange de

randen van hot perceel is al/nog eon smalle strook Borsteigrasland
aanwezig, met soorten als Dopheide, Bizuwe Zogge, Klokjesgentiaan en

Spaanse Puite.r.

Pesumorond kan gesteld wordon dat bet kraggen— en legakkers—

landsohap van bet 03 ree1a1 verariderd is in bos— en struwoe1—gemoen

nchappon die dcor do verstoordo waterhuishoudiii zwak ontwikkeld ziin.

Hot beheer zal met name aan dezo to sterke bebossing aandacht dienen

to besteden. Misschien zijn or , aanvankelLjk op icleine shaa1, plag—

experimenten mogelijk. Over ILogelijke resultaten is nog woinig to

zeggen, vanwege do geringe orvaring die men hier moo hoeft (Pijks
nstituut voor Nat urbeheer, 1979).
Een t,weed aandachtspunt. vormt hot Pietland Van belang is dat or
regelmatig (liefst jaarlijks) gemaaid wordt, Om verruiging te voor—

komen zal men naar oplossingen moeten zoeken van problemen als niet

rendabele exploitatie, moeilijk begaanbare terreinen en maaion met te

zware apparatuur.

Speciale aandacht verdient ook hot trilveentje. Hot beheer zalL zich

hier moeten richten op het in stand houden van dit trilveentje. Dit

betekent maaien met de zeis in de zomer, Afvoer van het gemaaide is

van essentieel belang.

Aan de hand van het bovenstaande, gekombineord met do vegetatio-

kaart en do landschapsoekologtsche kaart, komen we dan tot do volgende

beheersoenhoden; zio figuur 7.3.

iBeheersoenheid 1: Pietland—noord

In doze eenheid, die grotendeels nit Rietland bestaat, zal hot

accent gelegd moeten worden op hot ontwikkelon van oen Moorasvaren—

Piotland of Veenmos—Pietland.

In hot wosten liggen enkele halfopen potgaten met mogelijkheden voor

mesotrofe verlandingsvegetaties.

Beheorseenheid 2: Centrum

Deze oenheid wordt ingonomon door open petgaton afgewissold met

(natte) graslandon. In hot zuidwesten ILigt Rietland, terwiji or vorder

onkole interessante Borkenbroekbosjes in hot gobied liggen.

Doze eenheid maakt eon relatief good ontwikkelde indruk. Er is voel

dive:rsiteit, Do stadia van do verlanding liggen hier op kleino schaal

dicht bijoon, Hot gobied lijkt hot minst last to hebben van uitdroging.
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Dit kan voor het zuidelijke deel van deze eenheid samenhangen met het

ontbreken van koileom in de ondergrond, waardoor de kweldruk grotor is.

Hot beheer zal or hier op gericht moeton worden de genoemde diversiteit

in stand te houden of waar mogelijk te vergroten.

Bohoorseenhoid 3: Bosnoord

Doze oenheid wordt op onkele sinalle graslanden na geheol door

bos ingenomden. Op de nattere plaatsen is dat zwak ontwikkold Elzen—

broek, op de drogero plaatson fragmontair ontwikkeld Berkenbroek.

Voor het bosgedeelte lijkt niets doen de aan te bovelen beheersvorm,

Beheerseenheid Lf: Korte Vinger

Enkele grote petgaten worden omgeven door Elzenbroek en in hot

noorden en zuiden Berkenbroek en Wilgenstruweel. Do smalle strookjes

net moeten zoveel mogelijk gemaaid. worden, Do grote petgaten dienen

als pleisterplaats voor watervogels0

Beheerseenheid. 5: Lange Vinger

Ook deze eenheid bestaat vrijwol geheel uit bos: matig ontwikkeld

Elzenbroek en fragmentair ontwikkeld Berkenbroek. Aan de noordkant

vinden we nog enkele open petgaten.

In het grootste deel van do oenheid ontbreekt koileem in de ondergrond.

Het Elzenbroekbos is dan ook plaatselijk natter dan elders in hot OS.

Beheerseenhejd. 6: Pietlandzuid

Dit Pietland is stork onderhevig aan verruiging en boomopsiag.

Hot boheor dient or op gericht to zijn doze negatieve invloeden zoveel

mogeiLijk to boporken. Hot maaien dient zorgvuldig to gebouron, evenals

hot afvoeren van hot gemaaide. 00k rietafval dient to worden afgevoerd,

en niet te worden opgobrand. De vostiging van Bramen en houtige gowasson,

met name Sporkohout, zijn mode een gevoig van branden.

Dat doze eonhoid potontios heeft moge blijken uit hot voorkomen van hot

onige trilveontjo in hot OS. Tot voor enkele jaron kwam ook do Draad—

zogge nog voor in hot IRiotland,

In hot grootste deel van doze eenheid ontbreekt keileem in do ondor

grond.



Beheerseenheicl7: Boscentraai

Een vrijwelL ondoordringbaar komplex van bos, enkelLe petgaten en

een enkele strook Riet, Waar mogelijk dient dit Riet te worden gemaaid,

b,v. 's winters over ijs, en afgevoerd,

De smaliLe kragge oost van het grote zuiggat biedt interessante moge1ijk-

heden. Maaien is hier aan te bevelen, ILiefst 's zomers De verhoogde

(grond)waterstanden kunnen er wel eens voor zorgen dat deze kragge zich

kan gaan ontwikkelLen in de richting van een trilveen,

Deze verhoogde waterstand zou bovendien wel eens kunnen bewerksteiiigen

dat grote delen van het boskompiex ietteriijk verdrinken en afsterven

Dit is al gebeurd met een Berkenbosje in het zuidwesten van deze

eenheid. Geadviseerd wordt de stammen van de gestorven bomen niet te

verwijderen. Voor veel vogeis bewijzen deze elementen hun nut, b.v. als

nestjplaats voor de Matkopmees.

Beheerseenheid 8: Gras1andoost

Dit grote graslandkomplex wordt grotendeels ingenomen door

WitbolL—grasilanden. Hooien met naweiden is hier de meest voorkomende

beheersvorm. Enkele schraallandjes worden ais hooiland beheerd,

Het verdient misschien de aanbeveling ook een aantai Witbol-grasiLanden

ais hooiland to gaan behr n. Hot zou de verschrallng bevorderen,

Beheerseenheid 9: Grasiand—zuid

Hier vinden we het relatief best ontwikkelde I-Ieischrale graslandje

van het OS. Het wordt (uiteraard) beheerd aiLs hooiiand.

De natte westelLijke grasiLanden worden gehooid en nageweid,

BeheerseenheidlO: Peppeibos

Dit is een boskomplex met centraai enkele kraggen met Moeras—
struweelL. In hot bos komen veel Pateipopulieren voor, Verder bestaat
het komplex uit fragmentair Berkenbroek en in het zuiden Wilgenstruweel.
Hot opschonon van do centrale kraggen zou mogelLijkheden bieden voor
ontwikkeling van mesotrofe vegetaties.

Voor hot bosbeheer geltdt weer: niets doen.

Beheerseenheid 11: Maadschutting-zuid

Hier vinden we enkele fraaie petgaten, die goed to isoleren zijn

van het omringende boezemwater, Hier zouden zich dan interessante

vegetaties kunnen gaan ontwikkelen.
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Beheerseenheid 12: Zuiggat-oost

Dit komplex bestaat vrnl, nit grasland. Net name direkt ronci. het

grote zuiggat vinden we een interessante grasland—vogetatie, getuige

soorten ale Gevlekte Rietorchis, Moeras— en Snaveizegge,

De ru±gtkruiden—gemeenschap rond het zuiggat, met een breedte van zo'n

5 m dient om de L 5 jaar te worden gemaaid om te sterke verruiging

tegen te gaan (Everts et, alL., l98L.).

Beheerseenheid 13: Schraalland—oost

Dit grote graslandperceel wordt grotendeels ingenomen door de

Gemeonschap van Gewoon Struisgras en Rood Zwenkgras. Langs de randen

vinden we Borsteigrasland. Plaggen zou hier het areaal Borstelgrasland

funk kunnen uitbreiden.

Ook hier tot slot een enkele opmerking over de fauna.

Ret OS kent een goed Reen-bestand, zo'n 15 . 20 dieren.

Van de avifauna moeten als bro d;:je1 genoemd worden Bruine Kiekendief,

Goudvink, Wuip, Kwartelkoning, Ransuil, Torenvalk, Wielewaal en vele

zangertjes. In het nabije verleden broedden hier ook deRoerdomp en de

Purperroiger. Met name in do trektijd wordt het gebied door velerlei

soorten bezocht als fourageergebied: Ooievaar, Blauwe Kiekendief, Havik,

Buizerd, Grote Bonte Specht, Renden. Deze lijst is verre van kompleet.

Van de Reptielen dient zeker de Adder genoemd te worden. Het voorkomen

van deze slang werd in 1985, tijdens veidwerk, door eigen waarnemingen

bevestigd.

00k entomologisch is het OS van belang. Ret herbergt in een Heischraal

graslandje een populatie van de Aardbeivlinder (Pyrgus malvae)0

Tijdens veldwerk in augustus 1985 werd eon vrouwtje Grote Vuurvlinder

(Lycaena dispar batava) waargenomen, Ret vrouwtje van doze vlinder

pleegt al zwervende een mannetje te ontmoeten. Ret waargenomen vrouwtje

zal ale zo'n zwerver beschouwd moeten worden.

Ret OS biedt aldus met alL z'n variatie in verlLandingsstadia eon gunstig

patroon aan levensvoorwaarden voor menig dier: hot ene vindt or voedsel,

eon tweede wordt gegeten, en eon derde probeert or eon good hoenkomen

to zooken,
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LAIJST VAN BIJLAGEN

2. 1. Dude kaarten; a t/m ±
3. 1. Hoogtekaart; PiN

3. 2. Keileemd±eptekaart
a. OS
b, PW

3. 3. Veendikteicaart
a. OS
b. R

Lf. 1. EGV—meetjunten; opperv1aktewater PW
1 2. EGV-waarden; opperv1aktewat-r; PW

/.f. 3. Grondwaterraaien; RW

Lj. L1, Grondwaterstanden; PW

L1, 5. na1ysegeevens van grondwater; PW en OS

I-f. 6. Grondwaterstanden; lokaties 2, II, 12; PW

L. 7. Neersiaggegevens
1. 8. EGV-meetpunten; oppervlaktewater; OS
L, 9. EGV—waarden; oppervlaktewater; OS

Lf,1O, Grondwaterraai; OS
Lf,11. Grondwaterstanden; OS
5. 1. Vegetatiekaart Rotstergaaster Wallen; schaal 1: 5.000
5. 2. Vegetatiekaart Oosterschar; schaal 1: 5,000

5. 3. Gegevens van de vegetatie—opnamen
a. PW
b. OS

5. L. Iegenda bij de vegetatiekaarten
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BIJLAGE 3.1 Hoogtekaart; RW

Legenda:

hoger dan NAP +O5O m

van 0,50 tot 0,00 in

LJ van 0.00 tot—C,5O in

EE1 van—O.5O tot-J.O0
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BIJLAGE /.1. EGV—meetpunten; oppervlaktewater; RW



Da-tup 27—7 8—8 23—B

3urnme r

1 67 60 51

2 233 204 152
3 94 95 92
4 d 185 140
5 445 327 377
6 235 157 227
7 204 325 307
8 349 178 285
9 306 234 232

10 314 228 224
11 271 .460 273
12 252 209 240
13 337 150 181
14 483 321 378
15 447 201 258
16 354 162 195
17 289 180 206
18 201 148 175
19 282 — 208
20 314 — 209
21 261 151 154
22 249 213 174
23 365 373 234
24 295 255 338
25 288 251 324
26 298 07 192
27 181 206 159
28 258 231 184
29 275 221 171

E(V-metingen oppervlaklewater
Rotstergaaster iai1en; 1985.

d droo; —: geen meting.

EGV-waarden; opperviaktewatW
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Daturn 12—6 27—5 9—7 27—7 8—8 23—8 7—9 70_9 5—10 13—10

Buisn r.

2. 5
2.10
2,20
3
45.15
5.15
73.15
9.15

13
11. 5
11.10
11 . 20
12. 5
12.10
12. 20

43
B

11

50
11
57
97

1 14

58
31
93

9
30
29
19
d

54
59

Datum
3uisn r.

13
14.15
15
1 5. 20
17
18.15
19
20
21

22
23
24.15

12—6 27-5 9-7 27-7 3—8 23-8 7-9 20—9 5-10 18—10

29 12 45 35 + 6 + 2 + 1 15 50 8

— 31 110 118 58 56 100 110 128 106

98 50 97 d. 39 31 81 94 d 95

— 155 157 172 85 80 129 148 d 151

19 11 49 41 3 0 21 48 67 38

10 77 1 24 130 50 50 89 115 135 111

17 70 67 11 5 28 56 38 45

40 20 94 93 23 9 38 79 d 58
9 9 72 60 16 5 21 49 84 40

0 2 57 49 9 2 7 37 50 30

55 29 100 91 19 22 53 100 d 32

56 50 114 — — — — 97 133 97

BIJLPGE Groridwatarstafldefl; RW

12 23 52 38 21 11 29 49 53
— — — 32 +9 +13 +4 0

29 24 81 33 + 9 10 + 4 0 51
— — — 71 +9 +19 +4 0 81

31 23 80 41 + 6 + 5 + 1- 6 55
53 53 93 83 25 16 34 54 86

— 93 d d 55 48 72 91 4
— 14-9 149 d 194 91 124 141 150

59 45 71 83 15 4 38 '54 85
— 59 103 134 31 22 56 91 110

— 59 115 117 59 51 34 103 123

2 0 17 20+5 +5 3 15 40
— — — 21 8 3 12 25 39
2 7 31 22 10 7 17 25 29
— — — 35 13 9 15 27 40
— — — 4 11 9 31 4 d

— — — 90 10 5 29 54 86
— — — 94 13 16 34 56 88

OrondwaterStandefl in de grondwaterbuizen, in cm beneden
rnaaiveld- Rotstergaaeter Wallen, 1985; Raai 1.
4: droog; —: geen mertin.

___________

G-rondwaterstanden in de grondwaterbuizen, in cm 'oeneden
maaiveld; Rotstergaaster 'Jallen, 1985; aai 2.
d: droog; —; geen mefing.



Bu±snr.
.

pH EGV2 Ca
mg/i mea/1

Ci
mg/i meq/i

Na
mg/i

RW 1

M 2.10
RW 2.20
3.W 3
R1 7
R'tlO
Ri11.5
Ril1.10
E1l.20
RW12.20
RW13
RW17
RW22

OS 1

03 2
OS 3
05 5
05 5
08 7
03 8
05 9
Oslo
OS11
0S12
0S13

.Buisnr.

-
8,2 311 25,55 1,28 42,96 1,21
7,4 248 1,15 0,,5 29,47 0,83
7,9 347 33,96 1,70 23,43 0,65
6,5 238 8,28 0,41 35,86 1,01
5,4 2,52 0,13 12,07 0,348,4 400 51,60 2,58 44,73 1,268,4 290 14,28 0,71 71 2,00
6,9 262 7,80 0,39 28,4 0,80
8,2 450 36,84 1,84 78,81 2,22
7,7 252 20,16 1,01 19,88 0,56
8,2 291 29,40 1,47 35,5 1,00
7,5 7,44 0,37 2,49 0,07
6,3 3,72 0,19 4,97 0,14
7,5 379 18,96 0,95 35,15 0,99
7,0 332 17,76 0,89 19,88 0,56
6,8 173 10,32 0,52 11,72 0,33
7,4 482 22,44 1,12 28,76 0,81
6,7 425 20,40 1,02 29,11 0,82
7,6 518 39,50 1,98 40,83 1,15
7,6 538 36,24 1,81 42,96 1,21
7,8 350 15,48 0,77 31,50 0,89
7,6 460 11,64 0,58 25,92 0,73
7,7 579 37,80 1,89 26,63 0,75
7,8 711 34,44 1,72 37,63 1,06
7,8 488 37,32 1,87 35,86 1,01

+ ++K Mg O
mg/i meq/i mg/i meq/1 mgi mea/i

34,52 1,5

27,43 1,19

19,24 0,84
51,29 2,23

22,59 0,99

24,64 1,07

12,29 0,53

34,58 1,50

17,03 0,74

28,47 1,24

—
HCO
mg/i

R1 2,10
R 2,20
W 3
RW 7
RW1O
RW11.5
RW11.lO
W1l.2O
EtW12.20
RW13
RW17
RW22

05 1

05 2
05 3
08 5
03 6
03 7
03 8
03 9
0810
OS11
0312
0313

7,11 0,18

4,88 0,13

6,49 0,17
6,58 0,17

2,17 0,06

5,69 0,15

3,26 0,08

8,18 0,21

8,46 0,22

16,08 0,47

6,40 0,53
1,65 0,14
7,50 0,53
1,20 0,10
0,35 0,03
6,25 0,52
3,25 0,27
2,60 0,22
8,50 0,71
5,00 0,42
4,30 0,36
0,95 O,0
0,75 0,06

21,05 1,75
15,40 1,28
5,05 0,42

26,05 2,17
35,45 2,95
40,40 3,37
40,35 3,36
20,10 1,68
30,35 2,53
40,55 3,38
35,45 2,95
26,65 2,22

23,35 0,49

77,93 1,62

53,85 1,12
19,46 0,41

48,13 1,00

183,36 3,82

64,18 1,34

265,87 5,53

183,36 3,82

210,86 4,39

176,9 2,9

140,3 2,3

158,6 2,6
152,5 2,5

146,4 2,4

109,8 1,8

158,6 2,6

201,3 3,3

219,6 3,6
.

414,8 6,8

4.naiysegegevens van de watermonsters ult grondwaterbujzen;RW Rotstergaaster ilailen; OS: Oosterschar.

BIJLAGE 4.5, Analysegegevens van grondwater; 1RW en OS
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Buis 2 11 12

Datum 1985 0,50 m 1 m 2 m 0.50 mlrn2rn 0,50 m 1 m 2 m

27- 7

8-8
23- 8

7- 9

20— 9

6—10

18—10

32 33 71

+9 +9+9
+10 +10 +10

+ + +

0 0 0

d 51 81

8 11 50

21 22 35

8 10 13

3 7 8

12 17 16

25 25 27

39 29 Lj0

30 29 19

d 90 9
11 10 13

9 5 16

31 29 3
d 6Lf 66

d 86 88

d 5L 59

Peil in cm —maaiveld; d: droog

BIJLAGE L.6. Grondwaterstanden; lokaties 2, 11, 12; IW



jan 65 65 68

feb 4 50 51

mrt 61 t7

aDr 66 55 50

58 53 52

1— 11/jun 28 62 62
12— 26,un 71
27:

25'ul 15 jul 38

27— 7/aug 116 au qi 83
8— 22/aug c5 -

2= 66 sep 75 79

20— 5/ok 10 52 okt 74 73— 17/okt 47 QIT 81 93
Rotturn, 1q85 dec 78 77

Cldeholtade Joure

gerniddelde neersiag 1851—1981

BIJLAGE Neers1ggegevens



BIJLAGE 48. GV—meetpunten; oppervlaktewater; OS

I.
1

, :



Datum 10—7 23—7 7—8 Datum 10—7 23—7 7—8

Nummer

s 58
3 59
p 60
5 61
s 62
s 63
z 64

191 210 175
415 368 334
350 330 304
285 349 231
294 274 272
292 260 207
242 242 237

EGV-metingen opperv1at-ewater
Oosterschar; 1985.

s: s1oote
3: bredere sloot o' kanaal
p: Detgat
z: zuigat
t: trilveentje
r: slootje in rietland.

Numme r

31$2
s3
S 45536$7
s 8
s 9
S 10
$ 11
S 12
3 13

i 14
p 15
p 16
s 17
s 18
S 19
s 20
p 21
5 22
S 23
s 24
z 25
s 26
s 27
s 28
S 29
S 30
S 3'
p 32
z 33
s 34
S 35
t 36
p 37
$ 38
s 39
3 40
s 41
S 42
S 43
z 44
r 45
S 46
p 47
s 48
S 49
S 50
p 51
s 52
p 53
p 54
S 55
s 56
p 57

400
396
270
450
429
419
385
379
346
695
379
340
400
317
294
1 68

190
189
364
218
181
206
1 74

1 79

318
177
288
253
358
255
334
241
261
157
393
136
1 64

315
316
327
265
208
1 35

348
103
342
338
183
273
300
272
263
277
252
1 76

279
242

406 291
381 297
257 326
388 302
395 306
370 311
371 302
351 407
341 361
811 274
393 306
67 175
405 300
307 247
289 237
168 163
253 140
186 190
342 271
246 136
181 166
215 97
179 154
234 147
318 308
182 162
306 190
.222 144
315 185
256 202
343 216
261 202
260 245
153 124
373 294
iSO 126
186 192
368 203
279 205
294 253
348 225
185 137
129 114
336 316
108 98
384 254
334 318
180 141
245 175
286 259
243 187
238 161
269 235
230 167
161 131
262 262
241 219

I.

BIJLAGE Lf.9. EGV-waarden; oppervlaktewater; OS



BIJLAGE L.jO.

Grondwaterraai; OS

• Monsterpunten van

oppervlakte water,

door H. de Vries

ft4'
'I,

7

• ••
•

/•.
• • , —; I

- •
—

.

—• ___--_—-——---
I,—,•- __•4_ —c:1-"

/ .1
44

- -s,,,
- ----- -
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Datum 12—6 28—6 10—7 23—7 7—8 21—8 5—9 20—9 6—10

Buisnr.

1

2

3

4

5
5

7
8
9

10
11
12
13

21 18 43 21 1 5 8 24 39

39 30 45 33 +3 +1 3 33 44

43 21 40 21 4 10 4 25 41

77 72 w w w w w w w

72 59 68 51 17 22 w w w

71 51 53 47. 21 23 35 48 55

— — 51 30 5 16 19 35 53
61 41 51 31 4 10 13 31 50
58 58 71 42 w w w w

74 52 73 56 w w w w w

56 45 54 30 13 23 32 47 58
53 40 44 18 18 10 14 33 49

53 30 35 11 3 5 9 25 48

Crondwaterstanden in de grondwaterbuizen, in cm beneden
rnaaiveld; Oosterschar, 1985.
w: buis niet meer terug gevond.en; -: geen meting.

BIJLAGE L.iL1. Grcadwaterstanden; OS



SOC 22

nthoxan±hun oc1o ratuir
Pestuoa rubra
arost±s canina
Hypoohaeris radicata
Io1ous laxatusArostis oa2illanis
Runte: aceosa
Plantago lanceolata
Paraxacun o±':±clnalls
Centaurea jacea
Cardanine --ratensis
Carex nira
JUnCUS conglomeratus
Lsimaohia vulgaris
Aanunculus acne
Carom :aniCea
Trifol jun - ratens is
?runella v'fl:arls
]ychnis flos—cuculi
Ranunoulus flammula
Leontodon autum.nalis
Pestuca pratensis
i'nifolium re ems
:quisetum nalustre
Viola cracca
lanunculus re: en S
ynosufls cristatus

Poa trivialis
Cerastir fontanum
eneoio acuatious
flycenia fluitans
Myosotis plustrisPotentilla palustris
Leontodon nudicaulis
Potentl1a anglica
Phler pratense
Phalaris anzndinaoea
Iris pseudacorus
Stellaria graninea
Juncus articulatus
Palun 'alustre
Caltha oalustrjs
2hragnites australis
Polygonum ajanhibiun
JUIIOUS effusus
aglna procumbens
ICentha a verticillata
flyceria maxims
Carex echinata
Festuca ovina
Nardus stricta
Succisa pratensis
Danthonia deounbens
Potentilla erecta
Cirsium disseotum
Viola canina
Luzula oam-iestris
IColinia caerulea
Carex pilulifern
Salix renens
Carex nulicaris
Yaleriana dioica
Carex a fulma
Carex tumidioarpa
Luzula multiflora sep. m.
Carex rallescens
Juncus aoutiflorusaliur' saxatile
iiieraoiun pilosella
ba pratensis

2W11 10 1 4 12 3 5 9 7 5

1 1 m2 2 1 1 1 1 1 2

p1 a2 1 1 1 4 2 1 1

a2 3 1 m4 a2 m4 1 a2
2 p1 -ci i1 p1 3 a4 p2

a2 11 a4 nil pla2pi m42 m41
a2 -rn1 a2 p1 i

al m4 1 al p2 ri
ri p2 a4 a2 Di p1

1a4a2 nl
p1 ol p1

ri r1

p1 ci
a2 p1 al
n1 a2
ni p1al al

1 1 1

m4 a2 a2
ai a2 p1
ai a2 p1
ri ri ,i
1)1 ri p1
"1 m2

a2

_________

a1 ai
a2 rl
ni ol
ri i

ph a2 12
a2 2 p1 1 m4

o2 a2 1 ri p2ii p p1 a2al a a2 rl
1 1

p1 ai rl ri
p1 ri p1

a2 p2

r 1

p1
p1al ri

BC

ri

a4
a4
a4

a2

ri

—_iantal soorten er onname 33 22 29 25 32 20 14 14 14 3

BIJLAGE 5.3.a, Gegevens van de vegetat±e—opnamen; RW



3CCT C1 CS? 053102? OSlO 0211

An tho xaithurn a dora turn
Lysirnachia iml5aris
Junciis e±'fususrostis canina
Luzula multiflora ssr'. in.

!:olinia cae:ilea
Hdrocot7le v'faris
arex ni3ra
Ga turn Sara tile
PotertillEt '-elustris
Viola rnalustris
Cirsiurn 'alustre
Ualana7rostio caneSOns
Lotus uliiflOSUS
Iris 'seudacoris
Stellaria '-ialustris
Potentilla erecta
Luzula n'u)tiflora sn. C.Irica ;ale
Juncus conlorneratuS
Drycrt0riS carthusiEtrlcuS laratus
Rurnex acetosa
iestuca rubra3roStiS ca'illaris
Paz trivialis
Ranunculus reeflS
Poa 'ratensis
Stellaria nedia
Ce rae tiurn fontanurn
-lorecurus xrat9nBS
Taraxacurn officirno.lis
Uarer avails
anunculus acne
tantal saoren -'er )narne 11 14 13 10 10 1 1

'Ierlar1n7 var do te:o
BC; net button de ornarne
Schaal vo.r londa:

37n'OOOl Bedekin5 AarruU ing
.1 < 1 7' r: s"oredisch (1, 2 -f err.
.2 _ 3 : eini: talri1: ( —2( OEY.

zeorta-rijk(> 100 err.)
:5 25—35 ;

)

4 35_a5
5 45—55 7'
5 55—55 ?
7 55_5 ;;

B 75—85 .
9 85—95

10 o51

BIJIAGE 5,3.b, Gegevenin van de vegetatie—opnamen; OS

a2 1

p2
a 1

p2
BC



010

011

01L.

020
021

022

030

031

032

033

040

041

Oh-2

043

052

053

062

Graslariden met Engels Raaigras— Poo—Lolietum

Engels Raaigras Cal dan niet met Geknikte Vossestaart)

+ weinig— geen Geknikte Vossestaart

+ (10k) asp. Kweek

Graslanden met Geknjkte Vossestaart e.d. Rumic±—Alopecuretiirn

Geknikte Vossestaart, Fioringras, Mannagras e.d.

+ Rietgras
+ (asp.) Gestreepte Witbol, Beemdlangbloem, Kruipende Boterbiosm
en/of Veldzuring e.d.

Graslanden met Gestreepte Witbol—
geineenschappen

GestretpteWitbo1, co—asp. Engels aaigras e.d. Cal dan niet met
Geknikte Vossestaart)

+ (asp.) Geknikte Vossestaart, Fioringras, Mannagras

Gestreepte Witbol net weinig Engels Raaigras e.d. Cal dan niet met
Geknikte Vossestaart)

+ (asp.) Geknikte Vossestaart, Forin.gras e.d.

Gestreepte Witbol met Rood Zwenkgras, Reukgras e.d, Cal dan niet
met Geknikte Vossestaart;e.d.)

+ (asp.) Geknikte Vossestaart, Fioringras, Mannagras e.d,

Gestreepte Witbol, co—asp. Geknikte Vossestaart, Echte Koekoeks—
bloem e.d.

+ asp. Grote Vossestaart (zonder Geknikte Vossestaart, Fioringras,
Mannagras e,d.)

Kamgrasweilanden— Cynosurion

Kangras. + Moerasspiraea en Lidrus, Ratelaar e.d.

Kangras (Ivdrooglt)

Gewoon Struisgras, Rood Zwenkgras, Tormentil e.d. + Biggekruid,
Schapezuring, Schapegras e.d.

Dotterbloem—hoojlanden- Calthion

082 Waterkruiskruid, Dotter met Zwarte Zegge, Kangras, Rode Klaver
e.d, + Blauwe Zegge, Sterzegge e.d.

085 + Geknikte Vossestaart, Fioringras, Mannagras, Rietgras (opt.) e.d.

Kleine Zeggen—moerasgraslanden

135 Kleine Zeggen (evt. met Veenmos en/oJ asp. Pitrus)

Schraallanden (nat)

lLfl Blauwgrasland (fr. met Kleine Zeggen en vrnl. Blauwe Zegge e,d.

BIJLAG1E 5,Lf., Legenda bij de vegetatiekaarten



I{eischrale graslanden— Violion—caninae

151 Heischraal grasland met Gewoon Struisgras, Biggekruid, Reukgras e0d.

132 + Blauwe Zegge, Zwarte Zegge, Veenpluis e.d.

Trilveen

222 Ronde Zegge, + Padderus, KleinBlaasjeskruid

Pietlanci— Phragmition

230 Pietland (soortenarm)

Thuigten

301 Moerasspiraea met faciés Liesgras, geen Pietgras

Moerasstruweel

510 Gagelstruwelen

320 Wilgestruwelen met Berk en Vuilboom (soortenarm)

Elzenbroekbossen

600 Elzenbroekbos met Wilg, Grote Zeggen e.d,

Berkenbroekbossen

620 Berkenbroekbos (fr.)

Elken—Berkenbossen

630 Eiken—Berkenbos (soortenarm)

Algemene toevoegingen

C Dotterbloem
d asp. Puwe Smele
f fragmentair ontwikkeld.
j Veidrus

o asp. Grote Vossestaart

r asp. Rietgras
s asp. "storingesoorten": Ridderzuring, Grote Brandnetel e.d,

G geniaaid perceel
H Heidekarteiblad

K Klokjesgentiaan

VERVOLG BIJIAGE 5.Lj. Legenda bij de vegetatiekaarten




