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5 1.INLEIDING

Het Friesche veen is een (aan bet begin van de 19—e eeuw
verveend) laagveengebied, in de benedenloop van de Drentse AA,
F{et ebied beslaat Ca. 30 ha. en is te vinden net ten zuiden van
het Paterswoldsemeer (een veel grotere laagveenplas, thans in
gebruik als recreatiemeer) , tussen Haren en Paterswolde, in bet
ulterste noorden van Drerithe. (zie fig. 1)
De naam verwiist naar de veenarbeiders die grotendeels afkomstig
waren uit Friesland.
Laagveenexploitatie hield in dat er een stelsel ontstond van zgn.
petgaten, waar bet veen uitgegraven werd en welke direct vol
water liepen (laagveen = veen onder de grondwaterspiegel), en
legakkers,--waar bet uitgegraven veeri op te drogen werd gelegd. In
bet zuidellike gedeelte van bet Friesche veen is dit patroon al
in de 19—e eeuw weggeslagen (waarschijnlijk onder druk van
storrnen) en is een meertje ontstaan, met slechts zo bier en daar
nog een restje van een legalcker. In het noordelijke gedeelte is
dit patroon van petgaten en legakkers echter nog oed
herkenbaar. Deze legakkers zijn jarenlang beweid, maar flu hebben
zich, door beeindiging van de beweiding in de jaren '50, daar
e lzenbroekbossen gevormd.
Aan deze bossen is een onderzoek gedaan in 1987 om tot een
typologie te kornen, die eventueel kan bijdragen tot een deskundig
beheer van deze bosen. Het onderzoek vond plaats in d.c zorner van

1987, en bet Friesche veen werd bestudeerd als onderdeel van de
Drentsche AA, omdat er over dit stroomdal reeds veel onderzoeks—
gegevens bekend zijn die waardevol kunnen zijn voor dit
onderzoek. (Kruijrie et al. '81, Van Diggelen et al. '83,

Grootjans 85, Hoekstra '76, Zonneveld et al. '85) Anderzijds kan
dit onderzoek ook bijdragen tot een beter hegrip van moerasbossen
in bet algemeen in laaglandbei
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Het onderzoek beperkte zich tot de vegetatie op de noordeli.k

•, gelegen legakkers •daar dit bet enige aaneengesloten, •thans

onbercierde deel van bet gebied is en omdat de vegetatie langs de

randen van de grote plas zich op een oude.huisvuilstortPlaats
bevindt, waarvan over het effect de meningen verdeeld zijn
(Oraniewoud '84),eri waar de vegetatie vrij verruigden marginaal
:is, daarom uit beheersoogpunt minder interessant. Bovendien is de
legakkervegetatie interessanter voor vegetatiekundig onderzoek
omdat daar de verschillen :in beheershistorie het best tot uitjing
geacht werden te komen.
Het onderzoek viel globaal ulteeri in een aantal deelonderzoeken:

—Historische aspecten. Gekeken werd naar de historie van
het Friesche veen. mbt. beheer en floristiek. Dit werd
voornamelijk gedaan aan de hand van oude topografische
kaarten, luchtfoto's vana 1945 en gesprekken met rnensen.
De ouderdom van de bossen werd tevens bepaald met behuip van
een aanwasboortje. Aan de hand van de grondboringen konook
wat geconcludeerd worden over de historie van bet veen.
—Hydrologsch/geomorfologiSChe aspecten. Er werd onderzoek
gedaan aan de hydrologie van de gehele ulterste benedenloop
van de Drentsche Aa (bet stroomdal tussen de Hondsrug en de
Tynaarlo rug, ten noorden van de weg Glimmen—de Punt) aan de
hand van een analyse van grondwatermonsters uit dit dal.
Verder werden in het Friesche veen extra grondwatermonsters
genomen en EGV's (electri.sch geleidings vermogen) bepaald,
om de hydrologie op een gedetailleerder niveau te

bestuderen.
—anvullende kartering. Om dit onderzoek aan te vullen met

de gegevens en conclusies van een vegetatie—kartering
van de gemeente Haren (Van Hees et al. '87) werden de
oevers en de wateren van de polder tussen het Friesche
veen en grens met de gemeente Haren (de loop van de
oude Aa) gekarteerd volgens de methode van Van Hees et
al. '87.
—Vegetatie kartering. De vegetatietypen op de legakkers in.
bet noordelijke gedeelte van het Friesche veen werden in een
typologie ondergebracht en weergegeven in een
vegetatiekaart. Deze kartering is gedeeltelijk uitgevoerd
aan de hand van luchtfoto's; die gedeelten met een gesloten
boomlaag werden bedekt met een den}zbeeld grid. In beide
gevallen werden de te karteren eenheden gescoord op

aanwezigheid en abundantie van een van te voren opgestelde
LUst van indicatorsoorten.
—Bepaling Zaad3capitaal. Om een inzicht te krijgen in de

potentie van het Friesche veen werd een zaadkapitaalproef
opgestart. Er werden hiervoor bodemmonsters genomen van de
verschi].lende leeftijden bos, die werden uitgestrooid op
steriele grond in een kas. Gedurende het jaar werden alle
ontkiemende zaden gedetermineerd en geteld, zodat inzicht
werd verkregen in bet zaadkapitaal van de bodem.
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2. ONDERZOEKSSCHEMA

De werkzaamheden voriden plaats in 1987. Er werd gewerkt vôlgens
onderstaand schema.

bureau veld lab/kas

april literatuur Oriënterende inzetten
bezoeken. zaadkapitaal
Grove veg-eta—
tieanalyse

mel opstellen analyse
indicator— maken zaadicapitaal
soortenlljst luchtfoto' s

j uni
vegetatie— idem.
kartering.

juli
idem.

idem.

augustus
idem & kar— iclem.

tering polder

september opstellen grondwater— idem & analy—
typol.ogie monstering. se grond—

grondboring. watermonsters
(pH,EGV ,HCO3)

oktober integratie & jaarringen— idem & analy—
versiagleg— meting. se grand—
ging watermonsters

(kat— en
ani onen)

3. GEB!EDSBESCHRIJVING EN HISTORIE

Geo log-fe

Ret Friesche veen is gelegen in het stroomdal van de Drentsche
AA. Voor bet begrljpen van de geomorfolbgie van bet gebied is het
noodzakeliik een beschrijvirig te geven van de geologische
toestand van Noord—Drenthe zoals o.a. beschreven in Van Hees et
al. '87 en Zonneveld et al. '85.

Het stroomg-ebied van de Drentse AA wordt In belangrljke mate
beInvloedt door bet Drents plateau, het hoger gelegen gedeelte in
midden drenthe, daar waar de oorsprong van de beek Is te vinden.
DIt is het belangrijkste infiltratiepunt in bet stroomdal, van
waaruit door de beek en via watervoerende paketten de meer
benedenstrooms gelegeri dalgedeelten gevoed worden (zie fig. 2)

De basis van het voornaamste watervoerende pakket wordt gevormd
door slecht voor water doorlatende marlene kleiafzettingen ult
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het einde van het )cwartair. Daarna vangt het pleistoceen pan, de
periode van de ijstijden. Eerst bereikte bet landijs Nederland
niet, maar werden grofzandige riviersedimenten afgezet, die het
diepste watervoerende pakket vormen (formaties van Hardeiwijk,
Enschede en Urk)
In de daaropvolgende ijstijd (Elsterien) wordt een klein gedeelte
van Noord—Nederland onder bet landijs bedolven. De door het
smeitwater afgezette hoeveelbeid materiaal vormt de. formatie van
Peelo. De oudste afzetting is van kielige aard, en wordt de
potklei genoemd, een zeer watercndoor1atende laag. Dctarnaast
werden glaciale •en eolische grovere en fijnere afzettingen op
deze potklei afgezet.
Voorafgaande aan de derde ijstijd, waarbij bet landijs heel
Noord—Nederland bedekte, hadden de }coudere klirnaatsomstandigheden
grote zandverstuivingen tot gevolg (formatie van Eindhoven)
waaroverheen het opru)ckende landijs grove keiërimorene afzette,
wat later door ditzelfde landijs vermorzeld werd tot leem. Deze
keileem (formatie van Drenthe) werd over heel Noord—Nederland als
eeri dikke laag afgezet. De keileem is nu grotendeels beperkt tot
enkele paralelle ruggen (Hondsrug, Tynaarlorug) , ontstaan door
inslijping van bekeri. voornamelijk in de warmere periode tussen
de laatste ijstijden, bet Eemien.
Tijdens de laatste ijstijd (bet Weicbselien) ondervond bet Noord—
Nederlandse landschap veel invloed van bet landijs, door welke
bet zeif echter niet bedekt werd. Allereerst zette de verweririg
van de keileem door dankzij de grote smeltwaterstromen. Verder
raakte de onderrond permanent bevroren (permafrost) zodat regen
en smeitwater een sterk eroderende werking hadden op de bovenste
grondlaag. Tegen bet einde van deze ijstijd werd bet klimaat
almaar droger en kouder, waardoor de fluviatiele activiteit afnam
en er eolische dekzandafzettingen plaatsvonden. Dc afzettingen
uit het Weichselien worden gerekend tot de formatie van Twenthe.
Bij de overgang van bet Pleistoceen naar bet Holoceen werd bet
klimaat warmer en natter. De zeespiegel en daarmee de
grondwaterstand steeg. Mede door het op grote schaal voorkomen
van bet ondoorlaatbare keileem waren de omstandigheden in Noord—
Nederland optimaal voor bet vormen van grote hoeveelheden,
aanvankelijk eutroof, later oligotrofe venen. In het Holoceen4
konden de beken ook grote hoeveelbeden organisch sediment
afzetten (formatie van Singraven, laagveen)
Na deze periode vonden qua afzettingen alleen nog, tot in de late
middeleeuwen, de zee—inundaties plaats. Tijdens transgressiefasen
vonden overstromingen plaats vanuit de Lauwerszee tot aan de
uiterste benedenloop. Dit houdt in dat het Fr]iesche veen geheel
bedekt werd met een laagje .zeeklei. Dit was lets dat ook in de
grondboring tot uiting kwam. (Zie fig. 4 en par.
Wat de geologische omstandigheden, in het bljzonder bet
voorkomen van waterondoorlaatbare lagen, onder het Friesche veen
zijn is niet geheel duidelijk. Omdat we bier te maken hebben met
een geologische grens, (zuidelijke grens van potklelverspreiding
zeeinvloed) is op dergelijke kleine schaal geen duidelijk beeld
van de geologie, met name het voorkomen van de ondoorlaatbare
lagen, te geven. Bodemkaarten van de Provinciale waterstaat van
Drenthe tonen aan dat er potklei aanwezig kan zijn (op een diepte
van 10 — 14 meter) maar dat in dit potklei gaten kunnen zitten.
Ook de kelleemverspreiding geeft geen duidelijk beeld. Vast staat
dat er jujist ten oosten en ten westen van het onderzoeksgebied
keileem in de bodem aanwezig is, maar bet Friesche veen zou geen
keileem bevatten. Gegevens van eeri boring in bet landgoed
Vennebroek (200 meter ten zuid—westen van bet onderzoeksgebied)
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tonen aan dat er op Ca. 20 meter onder het maaivpld een
ondoorlaatbare laag (niet nader gespecificeerde) leem a'anwezig.
is. Dit is waarschijnlijk onder te brengen bij de formatie vrc
Feelo. De vermoedelijke situatie- is sc)iematisch weergegeven in
fig. 3. -

Hydrologisch systeem van de Drentse AA

Om de hydrologie en geomorfologie van bet Friesche veen goed te
kunnen begrijpen, zal eerst een uiteenzetting gegeven moeten
worden van bet hydrologische systeem van het dal van een de
Drentse AA. Uitgebreide gegevens hierover zijn te vinden in
Altenburg et al., '83 Everts et al. '84 Van Diggelen et al. '83

Zonneveld et al. '85. Schematisch wordt de situatie weergegeven
in de figuur 2.
De Drentse 7.A ontspringt op bet Drents plateau, waar bet door
bet daar vallende regenwater gevoed wordt. Dit neerslagwater kan
echter ook in de bodern wegzakken, om meer benedenstrooms weer aan
de oppervlakte te treden, na dat het in de ondergrond een,
verrijking heeft ondergaan met mineralen.
In bet oorprongsgebied stroonit het infiltratiewater ult droge
zandgronden of zure venen over een keileemlaag naar de oorsprong
van de beek af, dat lager gelegen is dan de voornoemde
inf I itratiepunteri.
In de bovenloop is eral sprake van een dal. De vegetatie wordt
evoed door ondiep afstromend water vanaf de flanken, dan wel
door enigzins verrijkt grondwater. dat ult bet eerste
watervoerende pakket door gaten in de ondoorlatende keileemlagen
aan de oppervlakte kan komen.
De middenloop wordt gekenmerkt door sterke potentiële kwel ult
bet tweede watervoerende pa}cket. Over bet algemeen is dj.t een
stabiel gebied dankzij de buffering van het verrijkte grondwater,
dat veelvuldig aan de oppervlakte komt dankzij bet op grote
schaal afwezig zijn van ondoorlaatbare lagen.
De benedenloop bevindt zich vrijwel op zeeniveau, wat tot uiting
kornt in bet geringe verval van de beek en de vele inundaties,
waarbij bet meegevoerde organische materiaal wordt afgezet. Aan
deze processen dan3cen de laagvenen hun ontstaan. De zeeirivloed
manifesteert zich ook in bet voorkornen van oppervlakkige
zeekleiafzettingen.In de benedenloop zal niet veel verrijkt
grondwater meer aan de oppervlakte komen, rnaar wat er komt zal in

diepte 0
(in)

Fresche Oude N.W.
Tynaarlf rug veen,

,
AA kanal Hond5rug

Legenda:

Formatle van:

::: Singraven
lIfl Twente

Drente
' Eindhoven
/Pee1o

Urk, I4arderwljk,.
Enschede

TertIaIre afz.

Flguur 3: Vermoedelljke ligging geoiogische lagen onder bet
Frlesche veen.

—100



prncipe ult bet tweede watervoerende pakket zijn, waardoo.u net

erg rijk is. Hoewel vrij goed gebufferd ten opzichte van de
bovenloopse gedeelten, is bet toch gemakkelijk deze gebieden

interessanter te maken voor de landbouw door ontwatering en

bemaling. In de benedenloop van de AA is plaatseljiik om

landbouwtecbnische redenen tevens Ijsselmeerwater ingevoerd. Dit
water heeft een vrij vervuild karakter, maar bet mag aangenomen
worden dat IJsselmeerwater geen grote invloed heeft in bet
Friesche veen gezien de geringe contacten met overig water.

Het Friesche veen is zou dus zijn ontstaan door :intensieve

inundaties vanuit de Drentsche AA. Grondboringen en determinatie
van bet veen toonden echter aan dat bet gedurende lange tijd

zeer arm hoogveen moet zijn geweest. (zie fig. 4) Aangenomen kan
worden dat onder invloed van een postglaciale transgressiefase
van de zeespiegel, waaardoor ook de waterspiegel van de Drentse
AA steeg, dit hoogveen "verdronken" is: aanvankeli.ik werd het

gedurende vele eeuwen enkel gevoed door infiltratiewater, maar
flu grotendeels door eutroof beekwater, zodat een laagveen is

ontstaan.(Westhoff et al. '71) Onder invloed van latere

overstromingen van de wadden(Lauwers)zee heeft zich op dit

laagveen een kleidekje afgezet.

Vervening en verlanding

Uit bestudering van oude topografische kaarten is gebleken dat
tussen 1780 en 1812 is begonnen met de vervening vandit gebied.
Het veen werd in lange banen uitgegraven. en werd op

tussenliggende richels te drogen gelegd. De gaten waaruit bet
veen gegraven werd liepen onder water (laagveen) en werden

petgaten genoemd; de ricbels legakkers. Op deze manier ontstond
een uitgebreid netwerk van deze natte en "droge" stroken, wat
echter al vrij snel (in de loop van de 19e eeuw) in de zuidelijke
l-ielft van bet Friesche veen verdween doordat sterke stormen de
legakkers wegsIoegen. Hierdoor is de huidige grote plas ontstaan.

In bet noordelijke gedeelte bleef bet patroon intact en kon een
verlanclingsproces beginnen.
Deze verlanding voor zal waarschijnlijk plaatsgevondefl hebben

zoals door Westhoff et al. '71 en Smittenberg, '74 beschreven

voor de verlanding in eutrofe laagvenen. Aan de hand van de

vegetatiekartering en bet zaadkapitaalonderzoek zal getracht

worden nauwkeurig de vroeger en huidig aafiWeZige

hydroIogSCh systeem
van een beekdal

diepte m.v —klei!g veraard &
rietveen

riet-zegge veen

'in

veenmosVeefl &
woIgraB

2m

laagje met hout

3m, .ey—1aagie
dekzafld met podzol

minerale ondergrOfld

Figuur 4.: Net veeñprofiel onder het friesche veen

(met dank aan Willem Molenaar)

Figuot Z Schetatiet overeichc van de rendvattr$trOtefl in ten
besidat in de NoordNtderilfldtt aituatit'
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verlandingsstadia op te sporen, en deze, met vergelijking van
literatuur,. te piaat,sen in een schema.

Beheershistorie

Op de legakkers in het noordelijke gedeelte werd na de verruiging

begonnen met begrazing door koelen en schapen. Deze begrazing
gebeurde vrij extensief: ult gesprekken met omwonend.en werd een

schatting gema&ct van 1 a 1,5 di.eren per hectare. Deze begrazing

resulteerde vanz1fsprekend in een graslandvegetatie op de

legakkers. In de jareri '50 nam het gebruik van het Friesche veen
als veeteeltgebied af (waarschiinlijk omdat de graslanden te

drassig en te moeilijk bereiithaar waren voor de intensiverende
landbouw)
Nadat de legakkers in fasen ult exploitatie werden genomerl

verruigden de akkers enerzijds tot eeri gestoord elzenbroekbos.
Anderziids werden op kielnere stuJcken ook elzen aangeplant voor
houtproductie. (Waar deze elzen aangeplant zijn, is niet precies
bekend. I-let gat in ieder geval om een niet te groot gedeelte in

het midden van de 8—mat.) Om een goed inzicht te krijgen in de

fasen van verruiging, en dus in de leeftijd van het bos, werd.en

luchtfotos bestudeerd die na de 2e wereldoorlog ongeveer om de
tien jaar zijn gemaakt ('45, '59, '68, '78 en '83). Hieruit leken
vier leeftijdsklassefl bos gedestilleerd te kunnen worden. Deze
waarnemingenmoestefl worden gecontroleerd omdat de oto's niet
stereoscc'pisch bekeken konden worden. Dit werd. gedaan door per
vermeende leeftijdsklasse met een aanwasboor de ].eeftiid van een

re]

IUR.5: BosleeftlJd

— Oudste bos type
— Jongste bostype

—'
WOTE 'PLAS

'EILAND
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en bovendien niet behorend tot de veel oudere 'houtwal" bomen
langs de rand van de legeickers) te bepalen. Hieruit bleek dat de
bomen tot twee leeftijdscategorien Ingedeeld. )conderi worden: Een
categorie met een gemiddelde leefti.jd van 20 — 25 jaar (ut
beheer in de jaren p60) en een categorie bomen met leeftijden van
30 tot 35 jaar (uit beheer in de jren '50) . De verspreiding van
deze categorien is weergegeven in fig. 5.
Dit houtonderzoek en gesprekken met bewoners wezen uit dat er
voor houtwnnirig noolt meer dan 1 2 maal gekapt is. Op de
allernoordelijkste legakker, dat verhoogd is tot een soort dijkje
tegen bet Paterswoldse meer,zijn tijdens de landbouwperiode al
populieren geplant. evena].s op de legakker "Betlehem". Verder
.zijn .tijdens, de begrazingsperiode al enkele eiken en.essen
geplant langs e randen van de legakkers, waarschijnlijk als
"houtwa 1".
Over de vegetatie in bet verleden is niet veel bekend,
historische vegetatie— of floristische gegevens zijn niet voor
handen, wel is gebleken, uit gesprekken met bewoners, dat er
zeker enkele soorten.met name kievitsbloem en krabbescheer,
aenwezig waren die flu verdwenen zijn. Verder schijnen er ook
enkele soorten van mesotrofe trilvenen, heel sporadisch, aanwezig
geweest te zjfl: paardehaarzegge(Carex appropi.nquata) en Stijf
struisriet (Calamagrostis stricta)
In de volksmond hebben verschillende delen van het Friescbe veen
namen gejcregen. (zie fig. 5) In typonomisch opzicht is bier niet
veel mee te beginnen: De naarn bloemwijk verwijst naar cle vele
waterlelies en gele plompen die bier voorkwamen en —komen, en de
benamingen B—mat en 4—mat verwjzen naar het vroegere agrarisch
gebruik ('mat" is bet groningse woord voor een halve hectare)
De in de inleiding vermelde stort van huisvuil in de vorige
heift van de eeuw heeft' zoals vermeld voornamelijk plaatsgevonden
aan de zuidelijke rand (nu nog te zien omdat bij het omvallen van
een boom aldaar met de wortels complete 19e eeuwse serviezen naar
boven komen) , maar ook langs de aanvoerroute (de uitvaart) zijn
vrij :ehoeveelheden gestort (zie fig. 6)

Figuur 6: Vuflstortplaatsen
(Naar (17) )
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Huidig heheer

Na decennia lang an particuliere handen te zijn geweest is het
gebied in 1985 aangekocht door de Vereniging tot behoud van
NatuurmoriUmentefl an Nederland. Deze vereniging begon op een
gecleelte van de 8—mat een maaibeheer in de hoop bet grasland daar
in stand te houden of terug te brerigen naar een bloemriiker

hooiland. flit stuk (verder in dit versiag "gemaaide grasland"
•genoernd)is nu 2 rnaal gemaaid (winter '85\86 en winter '86\'87)

waarna het strooisei weggehaald werd en op bepaalde plaatsen
verbrand. Met een even groot gebied ten westen ervan (verder

'ongernaaid grasland' genoemd)is dit net een maal gemaaid
('85\B6) zonder .te worden afgevoerd.
Dc rest van het gebied wordt mornenteel met rust gelaten, hooguit
worden enige onderhoudswerkzaamheden verricht.
Recreatiedruk is er in rutige vorm, en worden roeiboten en
Jcanos verbuurci hij bet cafe van de fain. Dubois, aan bet begin
van de uitvaart: elk ander vaartulg is verboden. Dc recreanten,

tot een maximum van ca. 100 op een zonnage dag, wordt verboden op
de legakkers, in de nietkragen en, in bet broedseizoen. in de
bloernwijk en dercie plas te komen. Directe schade door toenisme
)zan niet worden aangetoont. vooral omdat de mensen vnijwel
alleen op de grote pias of op de speciaal aangelegde
aanlegpiaatsen komen.

4. HYDROLOGIE

I n 1 ci. d i n g

Zoals gezegd behoort bet Fniesebe veen tot bet grondwatersysteern
van de Drentse AA. Dit wordt aan de oostzijde begrenst door de

zand.rug van de Hondsrug, en aan dc westzijde door de Tynaanio
rug.
Of en diepe kwel op kan treden is niet heiemaal duideliik. Zoals
gezegd is het niet precies bekend hoe het patrocin van de potklei

in de ondergrond en precies uitziet. Ondiepe kwel is wel

mogelijk, vanwege bet niet veel voorkomen van ieiieem. Deze kwel

zou dan afkomstig kunnen zijn ult de infiltratiepunten op de

beide ruggen Verder zou en in het Fniesche veen lokale kwel op

kunnen treden vanuit het Faterswoldse meer en in de polders

vanuit bet Friesche veen.
In de huidige situatie zal de Drentse AP niet meer direct water
kunnen aanvoeren, omdat de beek meer enedenstrooms is afgesneden
door bet Noordwillemskanaal.
Ten behbeve van de landbouw in de oostelijk gelegen polders en
de drinkwatervoorZiefliflg zijn er mensellike ingrepen geweest in

de waterhuishouding, over bet algemeen is de grondwaterstand
verlaagd in die polders, waardoor ook de stand in bet Friesche

veen beinvloed werd. Ook flu nog vindt er geninge regulatie
plaats via de sluizen in de Meerwiik (uitvaart) en de Eelder

Schipsloot. Tegenwoordig is bet hele dal een

grondwaterbeschermingsgebied.
Aan de hand van de ionensamenstelling van bet grondwater kan men

veel te weten komen over het hydrologische systeem in een

beekdal. Deze samenstellirig is namelijk afhankeliik van de weg

die bet grondwater in de bodem beef t afgelegd. Aan de hand van
deze processen en de gevolgen op de ionensarnenstelling is een
eenvoudige indeling in watertypen gemaakt (naar Everts et al. 86

en Van Diggelen et al. 83)
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le watertype: Regenwater dat direct via sloten er:
beJcen word.t teruggevoerd naar zee. (oppervlajcte water)
Dit watertype is qua samenstelling nog vrijwel identiek
aan regenwater, relatief zuur en weinig opgeloste
mineralen.
2e watertype: (Lokaal systeem) Freatisch grondwater,
dat in de bodem infiltreert, maar over slecht
doorlatende oppervlakkige keileem afgevoerd wordt. Dit
water bezit in grote lijnen ook nog de kerimerken van
regenwater, maar is toch al opvallend verrijkt met
zuurstof en 5042. In landbouwgebiederi kan het ook
sterk verontreinigd zijn met Na+ en Cl.
3e watertype: (Subregionaal systeem of water ult het
le watervoerende pakket) Neerslagwater dat infiltreert
tot onder de keileem om na een betrekkelijk korte weg
afdgelegd te hebben weer elders in bet beekdal als
kwelwater optreedt. Dit water heeft bet
regenwaterkarajcter volledig verloren. Door
wisseiwerking met de bodern heeft er zich veel Ca2+ en
HC03 in opgelost. Na+ en C1 kunnen hier ook weer als
indicatie van vervuiling optreden.
4e watertype: (Regionaal systeem) Water dat een zeer
lange weg afgelegd heeft in de diepe ondergrond (2e
watervoerende paJcket) . Het is sterk verrijkt met Ca2+
en HCQ3, en heeft het minst gemeen met regenwater. Het
zal vrijwel geen rneer bevatten, en van vervuiling
door Na+ en C1 kan op dit niveau haast geen sprake
zijn. Wel kan dit water grote hoeveelheden ts4eewaardig
ijzer vervoeren, wat aan de oppervlakte, in
aanwezigheid van zuurstof, weer neerslaat als
onoplosbaar driewaardig ijzer. Waarnemingen in bet veld
van bet voorkomen van bruin ijzeroxide, wijst clus op
het optreden van bovengenoemd. effect, wat indiceerd dat
er sprake is van grondwater van bet (3e of) 4e
watertype.

Stuyfzand B6 geeft een zeer gedetailleerde indeling in
watertypen, waarmee aan de hand van de lonensamensteiling van de
water-monsters bet grondwater gekarakteriseerd kan worden. Een
korte uitleg van deze classificatie staat weergegeven in tabel 1.

Methode

Om de grondwaterhuishouding in het dal goed te onderzoeken zijn
er door bet hele gebied van de uiterste benedenloop (tussen
Noordwillemskanaal en Tynaarlorug; tussen de weg (3limmen—Eelde
en bet Paterswoldse meer) buizen geplaatst van 1 meter diepte,
die samen met de bestaande buizen van provinciale waterstaat en
TNO een patroon van 1 Noord—Zuid en 2 Oost—West raaien vormden.
Verder zijn er nog 2 3—meter buizen geplaatst in bet Friesche
veen, direct naast 2 1—meter buizen, die tot in de dekzandlaag
onder het veenpakket kwamen, dit om bet mogelijke
potentiaalverschil op te sporen en om aan de hand van
ionensamenstellirigsverschillen tussen deze dieptes een
nauwkeurjger beeld te krijgen van de grondwaterstromen in de
legaickers. Verder wordt aangeriomen dat een veenpakket een zekere
invloed heeft op de ionensamenstelling van bet grondwater door de
aanwezigheid van grove humuscollolden; de diepe buizen kunnen dan
ook als een zekere contrôle worden gezien van de ondiepe buizen.
Een raai op kleinere scbaal is in bet Friesche veel loodrecht op
het Pater-swoidse meer uitgezet. dit om eventuele kwel vanuit bet
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In bet Friesche veen werden op vraj grote schaal E(3V metingen met
behulp van een prikstok gedaan, in 2 raaien ovei' de gehele
breedte van bet legakkercomlex.
Het gehele grondwatermetingenpatroon is te zien in fig. 7.

De buizen werden in de nazomer bemonsterd waarna de monsters
werden meegenomen naar bet laboratorium alwaar de pM, de EGV en
de gehaltes aan bicarbonaat, chiorade, sulfaat, nitraat,
fosfaat,amrnonium, calcium, magnesium, natrium, kalium en ijzer
werden bepaald. Van deze gegevens werden de lonenbalansen
bere}cend en de watertypen volgens Stuyfzand bepaald. Verder
werden er stiffdiagrammen gemaakt orn tot een totaalbeeld van de
hydrologie van de ulterste benedenloop te komen.

Resu itaten

In tabel 2 staan d.e gehaltes aan de verschillende lonen vermeld.
Tabel 3 bevat de uitkomsten van de" ionenbalansbepaling en de
watertypen volgens Stuyfzand. In verband met de verwachtte grote
invloed van methodische fouten, moeten de loneribalansen met een
ruimere marge goedgekeurd worden. Gedacht wordt hierbi.j aan een
precentage van 15 % . De stiffdiagrammen staan weergegeven in
fig. 9 en 10. De diagrammen van analyses met een onjuiste
lonenbalans zijn tussen hakjes gezet.
De EGV waarden die met de prikstok gemeten zijn zijn weergegeven
in fig. 11.
Het grondwaterstandsverschil tussende buizen 15 en 17, resp. 18
en 20 gemeten door het iaar heen staat gegeven in tabel 4.
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7label Z. lonensanenstelling grondwacermonsters

k1:d1epe.,.(m) C02 EC20 PH ci. iico S04 *03 *114 P04 c
1100.' ' 273.04 1375 6.59 0.00 l045.8 325 0.04 0.24 0.00 224.8
2 tOO 208.8 542 6.4! 0.00 634.62 13.9 0.02 0.4 0.00 77.17
3100 233.78 1100 6.38 51.68 619.70' 270'4O?0.61 0.00 169.1
4 tOO 182.4 509 6.23 25.19 239.78 170 0.01 0.19 O00'72.67
5 tOO 391.73 542 6.09" 7.35 900.21 8.7 0 0.53 '0.O0.68.49
6 000 248.96 486 5.90 35.77 364.41 91.4 0.01 0;69 0.00 50.22
7100 241.07 346 5.89 18.6 232.36 46.8 0.09 0.20"' 0,00 48.25
O 75 329.27 207 5.09 12.43 40.87 32.8 0.02, 0.9
9 200 79.42 218 5.9 04.46 97.73.17.3 0.38 2.65

03 200 205.23 3005.62 0.00 013.81 04.2 15.6 0.01
15 100 581.34 561 5.42 110.75 269.06 8.9 0.1 0.OB

16 250 • 509.07 577 5.46 116.93 212.77 10.1 0.03 0.04
17 310 630.78 630 .4.60 115.34 47.01 10.3 0.01 0.17
18100 . 280.10 369 4.88 86.01 10.5 4.9 0.02 0.04
09 230 P1.21 260 4.91 58.73 47.01 7.2 0 0.3
20 310 240.92 2715.18 62.96 18.56 6.5 0 0.23

OJO 30.57
:0.00 8.92
0.00 30.23
0.0023.92
0.30. 7.6
0.00 4.29
0.00 9.9
0.00 2.45

0.00 2.55
391.72 1245 4.61 54.67 54.44 236 0.01 0.13 0.00 59.34
388.6 750 5.69 147.17 311.75 12.1 0 0.04 0.00 32.93

445.71 550 5.5 98.53 0.00 10.4 0 0.03 0.00 28.27
,.30974 '406 5.7 75.66 103.90 8.8 0 0.04 0.00 20.05

140.98 .373 6.34 36.3 404.52 0.00.00 0.00 0.00 0.00

199.88 191'5.19 73,79 9.88 0.00.00 0.00 0.00 0.00

049.02 221 5.57 32.06 0.00 11.3 0.89 0.09 0.00 25.58
60.57 06.39 0.00 219.85 0.00 0 0 0.00 4.29

Hg Ha F.
23.6 40.23 4.60 22.97
9.4 23.96 7.5 26.59

14.4 37.62 1.64 30.38
6.54 9.02 7.48 12.4:
7.3 20.97 16.32 237

8.21 70.29 13.76 6.9'4

3.81 03.52 3.25 18.61

2.2 3.38 1.34 .20.63
2.04 1.14 17.53 5.11

3.01 6.79 13.7 3.26.

13.5240.43 1.90 3.28
7.8390.38 1.49 45
4.46 103.9 2.25 343
7.35 34.18 2.,l1 2.07

2.3 36.53 1.63 1.92
2.0538.791.56 1.98

39.91 lOLl 0.76 8.68

09.85 85;99 0.92 3.16
16.7 53;53 1.64 3.1
0.7543.22 2.68 2.92
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

6.41.12.78 2.02 45.97

'.11 12.43 •.i.

21000
22100
23 000
24000

1.1 30

1.2 30'
1.3 30

6160I,

label 3 lonenbalansen & Watertypen vig. Stuyfzand

bu I sno.

2
34.
5
6

7
8

9
1

balans
16,1

20,1
8,1
11,8
.24,6
15,3
8,0

11,6
12,1
4,3

14,7
10,9
5,6
Z,6
6,0
1,3

10,6
7,1

20,2
1,5
4,1

Balans O.K.
N ee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja-
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Ja
Ja

3

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
61

Stuyfzand wat.t
F3—CaHCO,+
F2—CaHC0+
F3—CaHC0+
F2 - Ca HC0
F2—CaHCO"+
F1—CaHCO3+
F1-CaHCO3
FO-Ca mi
FX- Ca H CO,
FP—CaHCO+
F1—CaHC0
F0-NaHCO
FX-NaCI do
FO—NaC1 0

FX—NaCI .0
EX-NaCJ 0

F2-MgSO ..+
F1—NaHCO0
Fi—CaCI dQ
FO—NaCI 0

F1-CaHCO +
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Conc 1 us i e

I x 610 1—2—3 —

f'r
— x 680 1—2—3-x iJ1'-:r--i -

—.
L
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Aan de hand van de ionensa.menstelllrigen van de verschillende
grondwatermonsters kan men de vermoedelijke hydrologleche
situatle in grote lijnen schetsen. (Figuur 11)
Aan de flanJcen van bet dal is het grondwater vrij zacht, FO/Fi—
CaCO3+ water (buizen 9, 13, 18) Dit betekent dat er daar vanaf de
zandruggen (Tynaarlorug en Hondsrug) ondiep afstromend water het
dal lnstroomt.
Tegen meerweg aan is bet grondwater veel harder (F3—CaCO3, buis
1), terwiji in de richting van schipsloot met name bet
carbonaaatgehalte jets afneemt, maar nog wel vrij hard blijft
(F2, buizen 2 en 3) . Vermoedelljkkómt er diepe kwel vanuit het
drents plateau lange de oude AA aan de opp.ervlakte.Bovendien
lljkt de zuidejijke grens van de potkleischol net ter hoogte van
de meerweg te liggen en komt bet grondwater hiermee in "botsing"
zodat het net tevoreri nog extra sterk aan de .oppervlakte komt.
Dit zou tot gevolg kunnen hebbon dat er vrij hard, zoet water op
het enigzins verzilte veen (zeeinvloed) is komen te liggen.
Verder zjjn de polders door de vele cultuurtechniche ingrepen
ingekionken ten opzichte van bet Friesche veen. DIt houdt in dat
er een grondwaterstroming aanwezig zijn kan vanuit het veen naar
de polders. Dit is komt verrnoedelijk tot ulting in de nog harde,
carbonaatrijke iatertypen van de buizen 4 en 5, en de vrij hoge
NaC1 gehaltes van bet water op meetpunten .3, 4 en 5, veroorzaakt
doordat dit grondwater dan door de vulistort op de rand van de
grote plas is gemagreerd.
In het Friesche veen ze3.f is de zeeinvloed (NaC1—bevattend water
op verschillende rneetpunten) en het oppervlakkig afstromende
water vanaf de Tynaarlorug (hardheld: 1, lets harder bIi 15 dan
bij 18, dankzij de lets langere weg door de bodem) meetbaar.

FIGUUR 10.: Prikstok EGV waarden op 8—mat

__________

type (op monaterpunt)

x 565 1—2—i

x .470 11—2—2

x 52Z 11—2—2

x 490. II-9'-i
x 565 .11—2—2—a

4.
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Verder is hiker een menging te zien tusseri het zoute water uit de

veenpakketten en stromend zoet grondwater van elders. In de raai

loodrecht op bet Paterswoldse verloopt de samenstellirig van bet

gronciwater voor wat etreft de elangriikste lonen van NaC1, via

NaHCO3 naar MgSO4 en CaHCO3 (Buizen 24, 23, 22, 21 en 15) . Dit is

het gevoig van bet doorspoelen van venen die onder zeeirivloed
hebben gestaan met carbonaatriik zoet water. In de vervangings

reeks wordt dan eerst Cl vervangen voor HC03, waarna pas later

de N loslaat. (Jansen '65) Het grondwat.er met en MgSO4 kara)cter

tenslotte is een gevolg van ntwatering.(GrootiaflS '85) Het lijkt

er dus op dat dit zoete water iriderdaad uit de richting van bet

Faterswoldse meer komt, maar daarovêr is geen eenduidig beeld te

geven.
Ten zuiden van de Eelder schipsioot vertoont het dehydrologie
een geheel ander beeld. Dit vindt vermoedeliik zijn oorzaa}z in de

drinkwaterw]irlfliflg in het oostelijk gedeelte van het dal. Een

model uit bet zuidlaardermeergebied van de effecten van deze
winning is weergegeven in figuur 12. (Naar R. van Diggeleri, in

prep.) vermoedeliik treedt in dit gebied hetzelfde verschiinsel

op. Dc drinkwaterwiflfling (op zo'n 40 meter diepte) zuigt grote

hoeveelhedefl van bet basenrijke diepe grondwater op, zodat

enerzi.jds het brakke water meer naar boven komt, en anderzijds

bet weggezogen water zijdelings wordt aangevuld met arrner

grondwater vanut de zandruggen. Dit armere grondwater wordt

weergegeven in de gegeVefls van de buizen 7 en 8.
Dc bespreking van de prikstoic—EGV gegevens zal alleen ga&n over
dc rnetincren van dc raai die over bet gernaaide stuk van een
legakker is gelegd. Dit omdat dc gegevens uit de andere r&aien
dermate verschillend per 10 cm. diepte en per vierkante meter

oppervlakte zijn, dat er in het geheel geen lijri in te zien is.

Voor bet gerriaaide stuk legakker geldt dat de EGVs (op zich vrij

ri

Figuur 11: Vermoedelijke hydrologische situatie onder
het Friesche veén
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hoog) van de rand naar het midden afnemen van ca. 600 tot Ca.
400. Dit kan weer een bevestiging zijn dat het midden, daar waar
de draadzegge vegetaties staan, bestaat uit een mm of rneer
verland petgat.
Verder zouden deze gegevens een idee geven dat bet midden iets
meer gevoed wordt door infiltratiewater dan de randen. Dit
misschien door een moolere afdichting van de wortels van o.a.
net tegen eutroof grondwater. Het voorkomen van Sphagnum
bevestigt dit (zie fag. 15)
Tenslotte moeten enkele beperkingen gesteld worden. Tijdens het
u]tvoeren van de proef is nogal bet een en ander mis gegaan
(problemen met afgemaaide buizen, grondwaterstand boven bovenkant
buizen), wat de resultaten hoogstwaarschijnlijk zeer nadelig
beInvloed heeft. Voorts is ook nog aannemelijk dat er in het
laboratorium, door de versehillende monstertijdstippen, een fout
is ontstaan. Van enkele ionen ontbreken bijvoorbeeld de waarderi.
Dit alles wil zeggeri dat conclusies met zeer veel voorzichtigheid
dienen te worden getrokken.

Inleidirig

5. AANVULLENDE KARTERING

—-I,

Om eeni nauwkeuriger beeld te knijgen van de hydrologie in het
gebied, en om de conclusies ult de vegetatie kartering van Haren
Van Hees et al. '87 te kunnen gebruiken voor di.t onderzoek zijn
de sloten en de oevers van bet polderland tussen de oudeAA

/

I

Rondarug winpunt zuid].. meer

I
7

V
2000

Pig. 12. Model van. gevolgen waterwinning
op hydrologie nabij uidlaaTder meer

Ga —arm grondwater

Ga —rijk II

Erg Ca—ri

_____

grz:at:r

r
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van de gemeente Haren. Zo konden deze elementeri gekarakteriseerd
worden volgens d]it i-apport. -

Methode

Voor de kartering werd een soortenilist ogeste1d die

samengesteld was uit soorten die door Van Hees et al. '87 wareri

gebruikt voor de typologie van de oevers resp. de wateren van de

gemeente Haren. Deze soorten werden in het veld op bun
aanwezigheid gescoord met een korte aantekening betreffende bun
abur-idantie. Dit werd gedaan per oever of waterstu3c waar op het
oog een homogene vegetatie aanwezig was. Deze gegeveris konden dan
gebruikt worden om deze stukken oever en water te typeren volgens
bovenstaand rapport. Verder werden van enkele plantensoorten die
kenmerkend gebonden zjijn aan een bepaalde hydrologische situatie
(zie tabel 5) verspreidingskaarties gemaakt in 1/16e

kilometerhokken, welke dan aangesloten konden worden bij de
verspreidingskaarten van de Vries (in press) voor bet gebiedten
zuiden van de Eelder schipsloot en die van Van Hees et al. '87,

zodat een hydrologisch beeld kan worden verkregen aan de hand van
indicatoren van een groot gedeelte van bet benedenloopse
stroomdal.

esu1taten

Vegetat etypenverspre idirig

De verspreidingskaart van de verschillende vegetatietypen
volgens Van Hees et al. '87 is weergegeven in figuur 13. Een

bespreking van de veel voorkomende typen en bun oecologische
gegevens is in de bijlagen te vinden.

Soortsverspre j.di ng

In fig. 14 staan de verspreidingskaarties van 8 indicatorsoorten
en van roestverschiinselen (indicerend voor kwel uit vooral bet
regionale systeem) in de polders ten oosten en zuiden van het
Friesche veen.

soort

TABEL 5. Indicatiegetallen volgens Ellenberg
indicatorsoorten van de aanvullende kartering.

Oecologische

'74 voor de B

I
indicatiewaarden

N

Dotterb bern
Ho lpij p
Lidsteng
Waternave 1
Noordse zegge
Grote boterbloem
Grote watereppe
Waterviol ler

7 x x 8 =x x
8 4 x 10 x 5

7 x x 11 8 5

7 6 2 9 2 2

n . v. t.

7 x x 10 6 7

7 x 4 10 7 8

7 6 5 11 5 4





Flguur 1
Vegetatiekerterjng polder, Oopterlsnd en
C.mphuy., tuen Friepohe seen en Oude AA,
op de wijze van (10).

— grenen tu.aen vegetatiec
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liolpijp (Equisetum fluviatile) en lidsteng (Hippuris vularis)
I-Iolpijp is verder een soort die een vroegere verlanding'
aangeeft. Een ander-e kwel indicator bij uitstek is dotterbloëm
(Caitha palustris). Iridicatoren voor kwelwater vermengd met
armere watertypen zijri de grote boterbloem (Ranunculus lingua) en
grote watereppe (Slum latifolium) Noordse zegge (Carex
aquatilis) is kenmerkend voor beekinvloed (plaatsen waar vroeger
sterke inundatles hebben plaatsgevonden) , en Waternavel
(Hydrocotyle vulgaris) en Waterviolier (Hottonia palustris)
tenslotte zijn indicatoren voor ondiep afstromend water.
Meer verspreidingskaartjes, alleen van de polders Oosterland en
Camphuys, zijn in de bijiagen te vinden, deze zullen hier echter
niet uitgebreid besproken worden. omdat de resultatenbespreking
beperkt wordt tot de bovenstaande acht soorten.

Conc lusie

De gegevens van de aanvullende kartering bleken ter intepretatie
en identificatie van de geomorfologische en hydrologische
gesteidheid goed bruikbaar, het kan alleen niet zo'n nauwkeiirig
beeld geven als met de hydrologische gegevens werd geacht te
verkrij gen.
Aan de oevervegetatietypes en de wateren valt op dat de meest
voorkomende natte voedselrijke tot vervuilde omstandigheden
indiceren, met stilstaande tot zwakstromende wateren. Deze
situatle is natuurlijk zeer kenmerkend voor een dermate intensief
beweide polder. Op plaatsen waar de omstandigheden echter lets
meer natuurlijk zijn, komen echter oevervegetaties voor die
andere invloeden indiceren. Zo is er sprake van voeding door
basenrijk grondwater in de meer zuidelijke heift van de polder,
en zien we de effecten van bet eutrofe laagveen optreden rond bet
Friesche veen. In de zuid—west hoek zijn ook wateren aan te
treffen die minder voedselrijke omstandi.gheden Indiceren
(overgang pleistoceen zand naar veen) . Het voorkomen van deze
vegetaties is slechts aan een vrij klein aantalsloten gebonden,
waarschijn].Ijk omdat elders de vervuilde omstandigheden en bet
intensieve maaibeheer de overhand hebben. Toch zijn de vegetaties
in het algemeen, ook al zijn ze nog zo voedselrijk, nog best
soortenrijk te noemen. Met name op de weilanden komen nog
tarnelijk veel soorten voor die kenmerkend zijn voor dergelijke
typen graslanden (by. dotterbioemen en ruige zegge's).
Ook in de verspreiding van de acht indicatorsoorten en het
ijzereffect uit fig. 14 zien we bet zwaartepunt van bet
voorkomen van kwelindicatoren rond de oude AA. Dotterbloem (te
weinig) en Holpijp (te veel) geven geen mool beeld, maar lidsteng
vindt zijri grootste voorkomen duidelijk in het Oosterland, dicht
bij de dode beek.' Grote watereppe en grote boterbloem staari ook
nog vrij dicht aan de oude AA, maar toch meer naar de flanken
gericht. Bhijkbaar vindt bier meer menging met armere watertypen
plaats, lets wat bij het hydrologisch onderzoek ook naar voreri
kwam. Dit kan een natuurlijke oorzaak hebben, maar kan ook een
gevolg zijn van landbouwtechnische ingrepen.
Uit het weinige voorkomen van noordse zegge kan geconcludeerd
worden dat inundaties te lang niet hebben plaatsgevonden, en dat
de noordse zegge op de meeste plaatsen, door bet intensieve
maaien of eutrofiëring, is vervangen door andere
soorten. (Grootjans '85)
De invloed van ondiep afstromend water is vrij klein te noemen.
Alleen aan de zuidelijkste rand van de polder Camphuys is wat
waterviolier te vinden, terwiji waternavel vrijwel geheel
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cintbreekt in het gebied. Hierbij dierit echter vermeld te worden

dat er geen verspreidingsgegeVefls van deze twee soorten bekepd'
zijn zuidelijk van de Schipsloot.
Ult de gegevens van de aanvulleride kartering is dus. een grover,

maar eenduidiger beeld te geven van de watertypen rondom het

Friesche veen.

6. VEGETATIEKARTERING

Inleiding

Zoals in de algemene inleiding gezegd is voor de

vegetatiekartering alleen de vegetatie op de noordeliike
lega)ckers bestudeerd —1-let is, na ult beheer te zijn genomen,

volkomen met rust gelaten, waardoor er een natuurlijke successie

verwacht kan worden. Hierdoor zijn van dit gebied meer

gefundeerde conclusies te trekken en is ze meer representatief
voor andere laaglandbeekdalenmoerasbOSsefl dan de vegetaties oP de

rand rond bet Friesche veen. Op de noordellike legakkers bevi.ndt

zich 00k bet gemaaide stuk rietland,alwaar extra aandacht op
gevestigd werd, omdat hier al een mogelijk effect van het
maairegirne te zien zou zijn. -

Uit orienterende bezoeken was al gebleken dat de vegetatie over
bet algemeen sterk verruigd is, met veel brandnetel. kale jonker,
moerasspirea en op veel plaatsen een ondoordringbare struiklaag
van braam en zwarte .bes. Opvallend is in dit licht bet voorkomen
van soorten die het best gedijen op voedselarm substraat als

moerasviooltie, veenmos en grote plekken draadzegge in bet

gemaaide rietland. (Van Hees et al. 87 Verhoeven et al. '87.)

Daarnaast werden echter ook typische elzenbroekboskruidefl

aangetroffen, zoals Hennegras (Calamagrostis canescens)

Moerasviooltje (Viola palustris) , gewone wederik (Lysemachia

vulgaris) , gele us (Iris pseudacorus) en melkeppe (Peucedanum
palustre) (Fijn et al. '83 Dc Roos et al. '71 Hoekstra '76 Van

Leeuwen et al. '59 Westhoff et al. '69.)
Tijdens deze oriënterende bezoeken is ook aandacht geschonkeri aan

de rnossenvegetatie op het gemaaide grasland. De bodem bleek
vrijwel geheel begroeld met een moslaag van kerirnerkende soorten

voor deze ecologischeomstand]ighedefl. Fun laddermos (Eurhyngium
praelongum), Platmos (Plachyothetium dendriculatum) , dikkopmos
(Brachythetium rutabulum) en puntmos (Caliergonella cuspidata)met

daardoorheen verweven levermosexemplaren (Calypogela ssp.)

indiceren een goede, stabiele vochttoestand van de bodem. (B.O.

van Zanten, mond., med.)
Er werd in dit onderzoek vanuit gegaan dat de vegetatie een

zeker patroon vormt, dat in grote trekken overeenkomt met de
verlandingshistorie en de leeftijd van het bos (lees: de tijd die

verstreken is sinds de verschillende legakkers uitgraasbeheer
zijn genomen); de bossen die wat later zijn ontstaan zullen
waarschijnlijk lagere en soortenrijkere ondergroei hebben dan de

oudere bossen, waar de ondergroei door de sterk eutrofe bodem al

geresulteerd heeft in eeri sterk verruigd struweel. De vraag is

dan hoe de te onderscheiden vegetatietypen geplaatst kunnen

worden in de verschillende leeftijden bos en verlandingsstadia;
en wat er in het algemeen flog is terug te vinderi van deze

ver landing.
Op microniveau zou veel diversiteit kurinen voorkomen op plaatsen

waar omgevallen bornen lege plaatsen openlaten. De bomen in een
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elzenbroekbos hebben namelijk een klein, oppervlakkig
wortelstelsel. Ten dele omdat een groter stelsel niet'

noodzakeliik is vanwege de grote voedselrijkdom, maar voorl
orndat door de getinge aëratie de wortels noodgewongen in de
bovenste laag moeten blijven. Een dergelijk worteistelsel biedt
de bomen weinig houvast, en ze waaaen (of zelfs vallen, onder hun
eigen gewicht), daarom gemakkelijk om in de drassige bodem.
DaarbIj laten ze een open plek achter, die zich geiijk vult met
water, een nieuw plasje vormend. Dit plasje biedt dat de
mogelijkheid voor vestiging van pioniersoorten en successie op
kleine schaal. Bovendien vorrnt de rottende boom een uitstekende
voedingsbodem vodr allerlei saprofyten.

Methoden

De vegetatie kartering werd gemaakt aan de hand van een
indicatorsoortenlijst. De soorten op deze lust, samengesteld ult
orinterende veidgegevens en, in belangrijker mate, uit
literatuurgegevens Everts et a].. '84, Grootjans '85, Van Hees et
a].. '87, Jansen et a].. '85, Weeda et a].. '85 en '87, Westhoff et
a].. 69 en Zonneveld et al. '85, voldeden aan enkele criteria:
ten eerste moest van de soorten veel bekerid zijn t.a.v. bun
oecologie in het voorkomen in laaglandbeekdalen, en vrij nauw aan
bepaalde milieuomstandigheden gebonden zijn. Verder moesten ze
vanzelfsprekend in bet Friesche veen voorkomen en kenmerkend of
differentiërend zijn voor vegetatietypen die in bet gebied
verwacht werden voor te komen. Deze lijst werd beperkt aangepast
tijdens het veidwerk wanneer bepaalde hierop aanwezige soorten
niet differentirend of indicerend bleken te zijn, of juist
wanneer soorten dit we]. leken te zijn, maar net op de lijst
voorkwamen.De uiteidelijke lust van indicatorsoorten en hun
indicatorwaarden is weergegeven in tabel 6.
Over de bosseri werd een denkbeeldig grid gelegd met hokken van 20
x 20 meter, ingetekend op een topografische kaart, zodat de
omgrenzing van deze hokken in het veld bepaald kon warden met
bebuip van landschapseenheden op de kaart en in het veld.
Van het stu.k zonder boomlaag, het gemaaide rietland, werden
luchtfoto's gemaakt; waarbij goed te onderschei.den
vegetatievekken rechtstreeks konden worderi ingetekend op de
kaart.(Foto—geleid onderzoek, Everts et al. '82) Tijdens het
veidwerk werd per hok van 20 x 20 meter of per vegetatieviek van
de luchtfoto's bekeken welke van de soorten van de
indicatorsoortenlijst aanwezig waren, in in welke abundantie.
gescoord werd in 3 bedekkingsklassen, te weten "dominant" (meer
dan 40% bedekking), "veel aanwezig" (bedekking meer dan 10% of
meer dan 1000 exemplaren) en 'aanwezig" (in enicele exemplaren
aanwezig of met zeer lage bedekking). En)cele

verlandingsstrukturen, te weteri voorkomen van waterlelie, gele
plomp, slangewortel en gele waterkers, werden afrzonderlijk
gekarteerd, daar deze niet te correleren zijn met vakken van 20 x
20 meter.
Naast het scoren van deze indicatorsoorten werd ook nog aandacht
besteed aan de totale inventarisatie van de vegetatie van de
legakkers, voor zover dit Ron bujdragen tot een beter begrip van
de oecologie van bet Friesche veen.
Intepretatie van deze gegevens en de oecologische gegevens van de
soorten uit de literatuur leidde tot een typologie van de bossen
en het rietland. Deze intepretatie vond als volgt plaats: Alle
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Tabel 6: IndicatorsoortenhiiSt ndicatiewaarden volgens

Ellenberg '74

I ndi catorsoort L T K N

1Kruipend struisgras(Agrostis canina 9 X 5 9 3
XGewone els (Alnus glutinosa) (5) 5 3 9 = 6

Zachte berk (Betula punescens) (7) X X X 3

Dotterbloern (Caitha palustrs) 7 X X 8 = X

Hennegras (Calamagrostis canescens)6 4 5 9 — 5

Scherpe zegge (Carex acuta) n.v.t
Moeraszegge (Carex acutiformis) 7 5 3 9 - 7 5

Draadzegge (Carex lasiocarpa) 9 4 X 9 4 3

2
. Zwarte zegge (Carex nigra) B X 3 8 — 3

Noordse zegge (Carex aquatilis) n.v.t.
Tweerijige zegge (Carex dstichEi) 8 5 X 9 = 7

Pluim zegge (Carex paniculata) 7 5 3 9 9

5Cyper zegge (Carex pseudocyperus) 7 6 3 10 6

131e zegge (Carex remota) 3 5 3 8 X X

Oeverzegge (Carex riparia) 7 7 3 9 = 7
Smalle stekelvaren (Dryoteris carth.5 X 3 X 4

Holpijp (Equisetum fluviatile) 8 4 X 10 X 5

Moerasspirea (Filipendula ulmaria) 7 X X 8 ' X

Liesgras (Glyceria thaxima) 9 5 X 10 8 9

Veenreukgras (Hiërochloë odorata) 6 X 7 9 4 ?

Waternavel (Hydrocotyle vulgaras) 7 6 2 9 - 2

Gele Us (Iris pseudacorus) 7 X 3 10 X 7
4Fitrus (Juncus effusus) 8 5 3 7 — 3

Gewone wederik(Lysimachia vulgaris)6 X X 8. X X

Kattestaart (Lythrum saucaria) 7 5 5 8 = 7

Watermunt (Mentha aquatica) 7 5 3 9 = 7 4
4Mel3ceppe (Peucedanum palustre) 7 5 6 9 = X

Riet (Phragmites australis) 7 5 X 10 — 7

Ruw Beemdgras (Poa triviaUs) 6 X 3 7 X 7

Wateraardbei (Fotentilla palustris)7 X X 10 3 2

Zwarte bes (Ribes nigrurn) 4 X 7 9 = 5 5

Braamsoorten (Rubus ssp) n.v.t.
Geoorde wilg (Salix aurita) 7 X 3 8 - 3 3

Grauwe wilg (Salix cinerea) 7 X 5 9 5 4

Veernnossoort-en (Sphagnum ssp) n.v.t.
Bitterzoet (Solanum dulcamara) 7 5 X 8 — X 8

Moerasvaren (Thelypteris palustris)5 X X 8 5 6

Grote lisdodde (Typha latifolia) 8 6 5 10 X 8

Grate brandnetel (Urt:ica dioica) X X X 6 6 8

Echte valeriaan (Val. officinalis) 7 X 5 8 = 7 5

Moerasviooltie (Viola palustris) 6 X 3 9 2 5
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opnames werden gesplitst op bet aanwezig zijn van een boomlaag of
niet, dit in verband met de mm of meer gescfeiden
aandachtspunten tussen bet grasand en bet elzenbroei... Op deze

manier werden twee hoof dtypen verkregen (een derde hoof dtype

vormen de op alternatieve wijze gekarteerde
verlandingsstructuren) . Verder werd niet uitgesplitst naar

verschillende boomlaag, omdat deze laag, over bet hele gebied
bestaande ult zwarte els en gewons es met plaatselijk aangeplante
populieren, niet van invloed bleek op de oridergroei van de
bossen. Vervolgeris werden de opnamnes gegroepeerd naar dominerende
plantensoort, zodat groepen verkregen werden. De typen binnen
deze groepen werden bepaald door de opnamen met dezelfde

dominantie te spli.tsen op bet voorkomen van kenmerkende, veel
voorkomende soorten. Vervolgens werd nog een onderverdeling
gemaakt in subtypen door de abundanties van verschillende
differentiërende soorten te vergelijken.
Tot slot van deze typologie werd een kruistabel gemaakt waarin in

een oogopslag af te lezen is welke planten in welk vegetatietype
voorkomen.
Van enkele belangrijke vegetatietypen werden later opnamen

gemaake in hokken van 3 x 3 meter met de schaal van Londo '76,
die alleen ter illustratie bedoeld zijn.
De determinatie van plantensoorten werd gedaan aan de hand van
Heu.kels et al. '83, Kruijne et ai. '81, Van de Heijden et al.
'80, lBS '72.

resultaten

De vegetatiekaart van dc noordelijke legakkers op schaal 1:5000
is weergegeven in fig. 15, de gedetai.lleerde vorm ervan is te

vinden in de bijiagen. Een kaart met schaal 1:1000 van bet
grasland is weergegeven in fig. 16. Verder staan de

indicatorsoorteri en vegetatietypen in een kruistabel in tabel 7

en 8. De illustrerende opnames volgens Londo '75 zijn in de
bijiagen te vinden.
De resultaten zullen flu per vegetatietype besproken worden,

hierbij zal vermeld worden wat de vermoedeliike bijbehorende
oecologische omstandigheden zijn, en waar ze aangetroffen zijn in

bet Friesche veen. Verder zal per vegetatietype getracht worden
deze onder te brengen in andere typologieën, te weten die van De

Roos et al. '71, Van Hees et al. '87 en Westhoff et al. '69.

I ELZENBROEKBOSHOOFDTYPE

Dit is een bostype van erg natte voedselrijke veenbodems, waarvan
de waterspiegel voor meer dan de heift van het jaar boven of op

bet maaiveld staat. Over bet algemeen geringe gelaagdheid, maar
met een fraai ontwikkelde kruidlaag. Ook als productiebos vrij
geschikt, waardoor in vele elzenbroekbossen, zo ook enigzins in
bet Friesche veen, een grote diversiteit ontstaat van jonge—,

oude—, omgevalleri bomen en opsiag. Elzen zeif zijn ook

bodemeutrofiëerders, daar ze door middel van wortelknolletjes
stlkstof uit de lucht kunnen binderi.
De boomlaag kan alleen ult elzen bestaan, maar er kunnen ook
berken, essen of wilgen in voorkomen. Berken wijzen op verzuring,

als gevoig van de invloed van infiltratiewater. Essen wijzen op
een lets drogere variant, met niet—stagrierend grondwater. Essen
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echter veelal,evenas de elken en de oudere elzen, aan de rend
van een legakker, hetgeen ken wijzen op aanplant in d.e tijd dat

deze legakkers als graasgebied werderi gebruikt. Deze
onnatuurlijke situatie doet echter niets af aan de 1-ioge

vitaliteit van deze essen, zodat aengenomen ken worderi dat de
omstandigheden geschikt zijn voor een esseri—elzenbos.
Wilgen tenslotte wijzen op een enagzins verruigd elzenbroekbos,
met enigzins stromend grondwater. Wilgen kornen ook in het
Friesche veen voor, maar eileen ais struweel. en zuilen bij de
behandelIng van de ondergroei genoemd worderi.
De variatie van de ondergroei is sterk afhankelijk van de
hydrologie, de geomorfologie en de ontstaanswijze van bet bos.
In het Friesche veen is bet elzenbroekbos overal te vinden op de
legakkers, behalve op bet gemaaide stuk rietland.

Andere typologieën: Van Hees et al. 87 Bossen groep VII: bossen
met zwarte els.
Westhoff et al. 69 Kiasse 35: Alnetee
glut i nos ae

(Als bij de bespreking alleen een ondergroei
vegetatietype vermeld staat, is dit type aan
de hand van de bovengroei in te delen in
bovenstaande twee groepen.)

Geraadpleegde literatuur: Fun et al. '83, Van Hees et al. '87,

Hoekstra '76, Van Leeuwen et al. '59, Weeda et al. '85 en '87,
Westhoff et al. '69.

I—i Rietondergroeigroep dominante soort:riet

Vrij jong bos, oritstaan door uitblijven maaibeheer van rietland,
waardoor elzenopslag pleats kon vinden. Niet erg soortenraik,
zeer voedselrijk met een grondwaterstand die bet grootste
gedeelte van het jeer boven of op bet maaiveld staet.Op grond van
begeleidende soorten in drie typen te verdelen.

Andere typo1ogien: DeRoos et al. '71: Alnus—Phragmites type

Geraadpleegde literatuur: Everts et al. '84, Van Diggelen et al.
'83, Grootjans '85, Van Hees et al. '87, De Roos et al. '71.

I—i—i Riet type dominante soort: net
verder: stekelvarensoorten,
hennegras, watermunt.

Vrij soortenarm type. 1-bog productief rietland dat vrijwel geen
vestiging van andere soorten mogeilik maakt. Grondwaterstand dat
hele jaar op of boven het maaiveid staat. Verruigd snel bij
uitblijven maaibeheer.

Andere typoiogieën: Van Hees et al. '87: ondergroei: M19.
niettype.
Westhoff et al. '69: ondergroei: 19B,
Pragmitetalea

rr 'T•r '7. etot
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'69, Everts et al. '84, Grootjans '85.
/

1—1—2 Riet—grote zeggen type domiriante soort: net
veel voorkomend: cyperzegge

pluimzegge
oeverzegge

verder:gele Us, melkeppe,
1 iesgras

Dit is een nat type met een waterstand die vnijwel het hele jaar
boven bet maaiveld staat. Dc grote zeggen wijzen op successie
vanut een drijftil. Pluirnzegge wijst op de invloed van sterk
basenrijk grondwater, oeverzegge op zeekleiinvloed. Dit type is
n het Fraesche veen vooral te vind.en op de 4—mat, in het jongste
type bos.

Andere typologieën: Westhoff et al. '69: ondergroei: 193,
Fhragrnitetalea, overgang naar
19C, Magnocarecetalea.

Geraadpleegde literatuur: Westhoff et al. '69, Van Flees et al.
'67, Everts et al. '84.

1—1—2—a Subtype met oeverzegge veel voorkomend: Oeverzegge

Zelfde opmerking als boven, met deze toevoeging dat bier spra}ce
is van zeekleiinvloed (oeverzegge wijst bierop) . Te vinden in
allernoordelijkste rand.

Andere typologieën: Van Hees et al. '87: ondergroei: M5,
oeverzeggetype
Westhoff et al. '69: ondergroei: 19B,.

Phragrnitetalea, overgang naar 19Ca4,
Caricetum ripaniae.

Geraadpleegde uiteratuur: Van Hees et al. '87, Weeda et al. '85

en '87, Westhoff et al. '69

1—1—3 Ret—hennegrastype dominante soort: Riet
veel. voorkomend: Henriegras
verder: Moerasspirea,
watermunt en
moerasbeemdgras

Drogere. vergraste vorm. Ontstaan door uitblijven maaibeheer bij
beginnend verlagende rondwaterstand. In het Friesche veen vooral
te vinden op de 4—mat en aan bet einde van de bloemwijk. Zowel
jonger als ouder bos. Verder nog te vinden op de eilandjes voon
de 4—mat.

Andere typologieën: Westhoff et al. '69: ondergroei: 19B,
Phragmitetalea, licht ontwaterde variant

Geraadpleegde literatuur: Van Flees et al. '87, Events et al. '84,
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Van Leeuwen et al. '59, Westhoff et al. '69, Smattenberg, '74, De,

Roos et al. '71.

1—1-4 Verruigd net type dorninante soort: Riet
veel voorkomend: Braamsoorten,
Zwarte bes
verder: Brandnetel

Vrij verruigde vorm van rietgroep. Ontstaan door te lage

gronciwaterstand, erg rijke bodem en uitblijven van enige vorrn van
beheer. Dit type kan worden beschouwd als successietype van I—i—

2. In het Friesche veen vooral te vinden verspreid in het jongste
type bos.

Andere typologieën: Westhoff et al. '69: ondergroei: 19B,
Phragmitetalea, verdroogde variant

Geraadpleegde literatuur: Altenburg et al., '83, Everts etal.
'84, Weeda et al. '85 en '87, Westhoff et al. '69.

1—1—4—a Subtype met struweel veel voorkomend: braam
soorten en zwarte bes

Sterk verruigde rietvegetaties. Oppervlakkig uitgedroogd echter
nog niet zo sterk als type 1—6—1 .Voc'ral daar in de buurt te

vinden.

1—1—4-b Subtype met brandnetel veel voorkomend: brandnetel

Zeer sterk verruigde rietvegetatie met zeer wel mogelijke invloed
van anthropogeen aangevoerd nutriëntenriik materiaal. In het

Friesche veen vooral tussen uitvaart en drie kielne plassen.
Verder in rand ten westen van de bloemwijk, grenzend aan de

weilanden aldaar.

1—2 Henriegrs ondergroeigroeP dominante soort: Hennegras

Hennegras wijst op eeñ uitbliiven van maaibeheer in cornbinatie
met een verlagende grondwaterstand. In bet Friesche veen is bet
voora]. te vinden onder een wat meer open boomlaag, waar ondermeer
omgevallen bomen hieraan meehelpen.

Andere typologieën: De Roos et al. '71: Soortenrijk Alnus type.

Geraadpleegde li.teratuur: Van Hees et a].. '87, Everts et al. '84,

Fun et al. '83, De Roos et al. '71.

1—2—1 Hennegras—grote zeggentype dominante soort: Hennegras
veel voorkomend: Scherpe zegge
p luirnzegge
verder: Gele us, melkeppe

Natte vorm, scherpe zegge duidt vroeger rnaaibeheer aan. Dit type
is lets droger successietyPe dan I—i—i, doch lijkt een vrij
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standvastig type, daar het in bet bet Friesche veen vooral •in
bet oudere bostype yoorkomt, maar ook in het jongere bos kn dit
type aangetroffen worden, met vrljwel. dezelfde
soortensamenste 11 ing.

Andere typolc'gieën: Van Flees et al. '87: L28., Zwarte els—
hennegrastype
Westhoff et al. '69: 35Aa, Alnion glutinosae,
ondergroej l9Ca, Magnocarecetalia, droge
variant.

Geraadpleegde literatuur: Everts et al. '84, Fun et al. '83, De
Roos et al. '71, Van Flees et al. '87, Westhoff et al. '69.

1—2—2 Hennegras—riettype dominante soort: Hennegras
veel voorkomend: Riet
verder: Watermunt ,me ikeppe

Jonge vorm van deze groep, lets nattere variant (watermunt)
waaran nog resten van rietland, waarvan verwacbt mag worden dat
bet snel zal verdwijnen bij uitblijven van beheer.

Andere typologieën: Westhoff et al. '69: 35Aa, Ainlon glutirjosae,
ondergroel 1gB, Phragmitetalea, lets
verdroogde variant.

Geraadpleeçrde lateratuur: Everts et al. '84, Fun et al. 83, De
Roos et al. '71.. Westhoff et al. 69.

1—2—3 Soortenrijk hennegras type dominante soort: Hennegras
veel voorkomend: stekelvaren
soorten en ruwbeemdgras
verder: Echte valeriaan, ijie
zegge en moerasvaooltje

Vraj stabiele vorm, climax onder standvastige
milieuomstandigheden. Tendens naar voedselarmere situaties
(moerasviooltj.e, ijie zegge) . Tevens meer graslandsoorten (ruw
beemdgras). Vaak onder lets meer gesloten boorndek. Verdere
ernstige verruiging waarschijnlijk uitgesloten door voor deze
vègetatie vrij stabiel milieu en lichte invloed van
infiltratiewater.

Andere typologien: Van Hèes et al. '67: L28, zwarte els—
hennegrastype, soortenrijke variant.
Westhoff et al. '69; 35Aa, Alnion glutinosae

Geraadpleegde literatuur: Fun et al. '83, De Roos et al. '71,
Van I-lees et al. '87, Hoekstra '76, Van Leeuweri et al. '59,
Westhoff et al. '69.

1—2—4 Verrujgd hennegrs type dominante soort: Hennegras
veel voorkomend: Braam
soorten, zwarte bes dan wel
brandnetel.
verder: net
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1—2-4—a Subtype met struweel

1—2—4—b Subtype met brandnetel

Zelfcle opmerkingen omtrtent de oecologie als I—1—4—a&b, zij bet
dat bier sprake is van verruiging nadat zich 'hennegras gevestigd
had, wat wijst op lets drogere situaties.

Andere typo1oglen: Van Hees et al. '87: L28, Zwarte els—
hennegrastype
Westhoff et al. '69: 32Aa4, Salicetum
pent andro—c I nerae

Geraadpleegde literatuur: Fun et al. '83. Van Hees et al. '87,

Westhoff et al. '69, Weeda et al. '85 en '87.

1—3 Grote zeggen ondergroei groep dominante soort: Scherpe dan
wel oeverzegge
veel voorkomend: F'1umzegge,
gele us.
verder: Cyperzegge en liesgras

Natte, meestal niet betreedbare vegetaties met grote

pollenvormende zeggen en een grondwaterstand die bet hele jaar

boven bet maalveld staat. Voorkomend in bet Friesche veen op de
8—mat; bet oosteliik deel. n met name bet jongere type bos.
Verder op natte plekken in ondiepe petgat gedeelten en langs wal

rrieerweg.

Geraadpieegde llteratuur: Everts et al. '84, Everts et al. '86.

1—3—1 Scherpe zegge type dominante soort: Scherpe zegge
veel voorkomend: Gele us
verder: Pluimzegge en
cyperzegge

Type met erg hoge waterstand. Scherpe zegge wijst op vroeger
maaibeheer, en voormalige beekinvloed. VrIj stablel daar hoge
waterstand ernstige verruiging voorkomt. In het Friesche veen
vooral op 8—mat tegen uitvaart aan.

Andere typologieën: Van Hees et al. '87: Moerassen groep III,
Moerassen met scherpe zegge.
Westhoff et al. '69: ondergroei: l9Ca.,

Nagnocarecetalia
De Roos et al. '71: Alnus—Carex
acutiformis type.

Geraadpleegde literatuur: Everts et al. '84, Grootjans'85, Van
Hees et al. '87, Westhoff et al. '69, De Roos et al. '71.

1—3—1—a Subtype met gele us dominante soort: Gele us
veel voorkomend: Scherpe zegge

Subtype waarbij gele lIs domineert boven scherpe zegge, in
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huldige oecologlsche omstandlgheden welnig verschll, maar dit,
subtype Is mirider waarschijnlljk bemaald rIetland geweest.

1—3—2 Oeverzegge type dominante soort: Oeverzegge
verder:melkeppe en gewone es
(in boomlaag), heinegras

Natte vegetatie met duidelijke invloed van zeekiel aan de
oppervlakte (ook de zeer goede conditie van de aangeplante essen
geven dit lets aan) . In bet Friesche veen vooral aan noordrand,
tegen meerweg aan. Hennegras geeft aan dat dit type, hoewel
beschermd door hoge grondwaterstand, toch nelging tot verdroging
vertoont.

Andere typologaeën: Van Hees et al. '87: L13, Zwarte els—geworie
es type, ondergroei: M5, oeverzeggettype
Westhoff et al. '69: 38Aa' , Circaeo—alnion,
ondergroei: 19Ca4, Caricetum ripariae.
De Roos et al. '71: Alnus—Carex riparia type

Geraadpleegde literatuur: Weeda et al. 85 en '87, Van Hees et
al. '87, Westhoff et al. '69, Dc Roos et al. '71.

1—3—2—a Subtype met hennegras veel voorkomend: hennegras

Licht uitgedroogde vorm van type.

1—4 Voedselarme ondergroeigroep veel voorkomend: Veenmos
soorten dan wel moeras—
viooltje.

Vegetatietype dat gekar&kteriseerd worden door een grote..

aariwezigheid van soorten die invloed van irifi.Itratiewater
aangeven. Bodem vaak drijvend op grondwater, ,waardoor constante
verzadiglng met—,maar nooit overstroming door 'water.

Geraadpleegde literatuur: Everts et al. '84, Westhoff et al. '71.

1—4—1 Veenrnostype dominante soort: Veenmos
soorten

Dit type, welke over vrij grote oppervlakte in bet centrum van
de 8—mat Is te vinden, bestaat voor 100% ult veerimossoorten.
Nadere bestudering leert dat dit voorriamelijk bestaat ult
Sphagnum squarrosus, welke van de veenmossoorten de minst
voedselarrn omstandigheden indiceert. Dit doet echter geen afbreuk
aan de unieke situatie: Het veenmos groelt hier dermate
weelderig, dat bet grote horsten vormt van afgestorven materiaal,
waarop het levende materiaal weer groeit. Hierdoor, en de
blljkbaar ideale omstandlgheden voor deze veenmossoorten, vormt
bet een ondoordringbare laag voor vestiging van andere soorten.
In bet Friesche veen vinden we deze vegetaties ip de 8—mat, In
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het centrurn op de legakker ten noorden van de dode arm van de

bloemwiik.

Andere typo1og±en: Westhoff et al. '69: 35Aa,, Airilori glutinosae,
ondergroei: 27Aa3, Sphagrio—caricetUm
lasiocarpae.

Geraadpleegde literatuur: Fijn et al. '83, Westhoff et al. '69..

Westhoff et al. '71.

1—4--i—a Soortenrijker subtype dominante soort: Veenmos
veel voorkomend: Hennegras.
verder: ijie zegge, zwarte
zegge

Soortenrijker variant van type. Minder puur infi1tratewater
invloed.. Toch wijzen ook zwarte en ijie zegge nog niet içi de

richting van eutrofiring. Hennegras zou dit wel kunnen

doen,maar dt is waarschiinlijk een gevoig van bet diepere

worteistelsel van deze soort, waardoor bet meer in contact staat

met bet onderliggende grondwater. Het afwezig zijn van echte

veenmoshorsten lijkt op drogere omstandigheden te wj.jzen dan bet

type. Het komt voor in de buurt van bet bovenbeschreven type.

Andere typologieën: Westhoff et al. 69: ondergroei: 27A,

•Caricetalia nigrae.

Geraadpleegde literatuur: Everts et al. '84, Westhoff et al. '69.

1—4—i—b Subtype met grote zeggen domanante soort: Veenmos
veel voorkomend: Scherpe zegge
en cyperzegge
verder:Pluimzegge en zwarte
zegge.

Voor dit subtype geldt in grote lijnen hetzelfde als voor subtype

a, waaraan toegevoegd dat de grote zeggen deels natte
voedselrijkere ornstandgheden, en verder eeri verlandingshistorie

mdi ceren.
Voor deze grote zeggen geldt weer helzelfde.met betrekking tot
bun worteistelsel als voor hennegras bij subtype a. Het afwezig

zijn van echte veenmoshorsten is hier waarschiinliik het gevoig
van een grotere voedselriikdom van de bodem. Dit subtype is te

vinden rond de 3eplas I

Geraadpleegde literatuur: Van Diggelen et al. '83, Everts et al.

'84, Van Hees et al. '87.

1—4—2 Noerasviooltie type veel voorkomend: moeras—
viooltie
verder: Hennegras en ijle
zegge.

Op zich heeft dit type een dominantie van verschiilende

soorten,of geen dominantie van betekenis, maar de kenmerkende
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soort in deze vegetaties is rnoerasviooltje, wat oppervlakki.
afstromend water indiceerd. Ook ijie zegge heeft een teridens .in
die richting.
Deze soort is in het Friesche veen vooral aan te treUen in vrij
ongestoorde situaties (denk hierbij by. aan, 1—2—3) rond oevers
van redelijk open petgaten.

Andere typologaeën: Westhoff et al. 69: 35Aa, Alnion glutinosae,
ondergroei.: 27A, Caricetalia nigrae.

Geraadpleegde uiteratuur: Westhoff et al. '69, Westhoff et al.
'71, FUn et al. '83.

1—5 Pionierondergroeigroep dominante soort: waterpeper

Secundaire vegetatie, in het Fraesche veen is slechti in één
type met voldoonde opperviak ter kartering te vinden. (N.]3.

Hierbij worden niet de verruigde vegetaties gerekend, vanoa.
hang wilgeroosje (Zie 1—6—3) Deze hebben namelijk 00k wel een
pionierend karakter, maar sterker is de indicatie voor verruigde
omstandigheden van hang wilgeroosje)

Geraadpleegde literatuur: Events et al. '84, Van Hees et al. '87,

Weeda et al. '85 en '87.

1—5—1 Waterpepertype dominante soort: waterpeper
• veel voorkomend: hennegras,

net.
verder: scherpe zegge,
me ikeppe.

Sterk voedselnijke vegetatie, met pionierkarakter. Waarschijnlijk
is de grond hien niet lang geleden kaal gemaakt. Hennegras en
net wijzen op aspecten van 1—2—2. Lichte venlandi.ngsinvloed. In
bet Friesche veen slechts op èen plaats te vinden: een stukje op
de 4—mat, net ten noorden van de oostelijke eilandjes.

Andere typologieën: Westhoff et al. '69: ondergroei: llAal,
Polygono bidenteum

Geraadpieegde iiteratuur: Weeda et al. '85 en '87, Westhoff et
al. '69.

1—6 Verruigde ondergroei groep dominante soort: verschillende
ruigtekruiden. Soort bepaaid
vegetatietype.

Ve:rruigde, sterk voedseiriike omstandigheden indicerende
vegetatie met verschillende dominanties maar met een aigemeen
kenmerk: alien een bijna ondoordringbare struweel—achtige
vegetatie vormend, op, voor laagveenbegrippen, droge bodem.

Geraadpieegde iiteratuur: Van Diggelen et al. '83, Weeda et al.
'85 en '87.
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1—6—1 Braam—zwarte bes type dorninante soort: Braamsoorten

.

en zwarte bes.
• verder: brandnetel

Ondoordringbaar struweel onder vrij open boomlaag. vrijwel 100%
• bedekk]ing door de struikensoorten, die hier goed krnnen gedijen

door een uitdrogende, goed te betreden bodem. Hierop wijzen ook
de drooggevallen horsten van pluimzegge langs de oevers van de
legakkers waarop deze vegetatie's aangetroffen worden. Deze
bestaan rneer uit dood materiaal dan ult levend.Dit type is vooral

te vi.nden binnen in de 8—mat, rond en ten oosten van de
veenmosmat.

Andere typologieën: Van Hees et al. 87: Cl, braamtypa
Westhoff et al. '69: 32Aa4, Salicetum
pent andro—c i nere ae

Geraadpleegde literatuur: FUn et al. '83, Weeda et al. '85 en
'87, Van Hees et al. '87, Wetboff et al. '69.

1—6—2 Brandnetel type dominante soort: Brandnetel
veel voorkomend: Moerasspirea
verder: Kale jonker.

Sterke voedselrijkdorn indicerende vegetatie, er op duidend dat er
een aanvoer van nutriënten heeft plaatsgevonden, veelal door
anthropogene invloed. Dit type is voornamelijk aangetroffen langs
de zuidelijke wal van de uitvaart, op oude vuilstort.

Andere typologieén: Van Hees et al. '87: R5, Brandnetel—kale
j onkertype
Westhoff et al. '69: ondergroei: Kiasse 17,
Artemisietea vulgaris.

Geraadpleegde literatuur: Van Hees et al. '87, Westhoff et al.

69, Weeda et al. '85 en '67.

1—6—3 Hang wi.lgeroosje type. dorninante soort: Hang
Wi 1 geroosj e
veel voorkomend: Liesgras
verder: moerasspirea

Vegetatietype dat ook eutrofiéring indiceerd, en wel van
aangespoeld organisch materiaal. In het Friesche veen te vinden
op de legakker Bethlehem, aan de grote plas, en op bet lange
eiland n grote plas.

Andere typologien: Westhoff et al. '69: ondergroei: 17B,
Convolvuletalia sepium, sociatie van
Epi lobium hirsutum.

Geraadpleegde literatuur: Weeda et al. '85 en '87, Westhoff et
al. '69.

1—6—4 Liesgras type. dominante soort: Liesgras
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Vrij onbelangrijk vegetatietype, gezien de kleine oppervlakte die
bet bier inneemt. I-loge waterstand in combinatie met veel
bladafval. Vaak in gaten tussen andere vegetaties.

Andere typologieën; Van Hees et al. '87: Noerassen groep II,
Moerassen met Liesgras
Westhoff et al. '69: Ondergroei: 19Ba7,
sociatie van Glyceria maxima.

Geraadpleegde literatuur: Everts et al. '84, Grootjans '85, Van
Diggelen et al. 83, Van Hees et al. '87, Westhoff et al. '69.

II GRASLANDHOOFDTYPE -

Dit hoofdtype beslaat in bet Friesehe veen bet gedeelte op bet
oostelijk deel van de 8—mat, waar geen boomlaag van betekenis is,
en waarop gedeeltelijjc een maaibeheer is gestart. (zie historiche
beschrijving) . Dit gras land bestaat uit een gedeelte van ruwweg 1
hectare, met een dominaritie van over bet algemeen net of
hennegras. Dc legajcker waaróp dit graslarid zich bevindt is
dermate breed dat misschien aangenomen mag worden dat dit een
verland legakker/petgaten patroon is. Op het eerste gezicht
lijkt over bet geheel een vrij constante, net boven of op bet
maaiveld staande grondwaterspiegel aanwezig te zijn. Dc soorten
die naast net en hennegras voorkomen (wederikken. melkeppe,
holpijp, draadzegge) zijn soorten die mede kenmerkend zijn voor
trilvenen, een stadium ult de mesotrofe verlanding (zie aldaar)
In dit grasland in bet Friesehe veen is de bodem goed
betreedhaar en zij de eutrofe soorten duideiijk in de
meerderheid. Er zijn echter wel soorten die minder eutrofe
omstandig-heden indiceren (veel draadzegge maar vender ook
moerasviooltje en veenmossoorten) , maar of er flu over een
trilveen(achtige) toestand mag worden gesproken, dat zal in het
onderstaande en in de bespreking van het zaadkapitaal besproken
worden.
Over een laagveen grasland als dit kan verder gezegd worden
dat de soorten over bet algemeen op zeer voedselrijke bodem
leven, met een grondwaterstand die bet grootste deel van het jaar
op of boven bet maaiveld staat. Riet gedijdt goed in dergelijke
milieu's, maar heeft een maaibeheer nodig om het dode materiaal
eens per jaar (in de winter, na bloei en zaadzetting) af te
voeren, omdat anders bet milieu door de stapeli.ng van bet dode
materiaal geschikt wof-dt gemaa)ct voor andere grassen en
dicotylen. Vaak is in dergelijke gebieden bet milieu al niet meer
100% geschikt voor net, meestal door oppervlakkige ontwatening,
en uitblijven van beheer, zodat bet net vervangen wordt door
andere graslandvegetaties, mestal in eerste instantie door een
hennegrasvegetatie.
Op erg natte plaatsen waar net zich niet gevestigd heeft, komen
soorten voor met een eutroof karakter, maar zeer goed aangepast
aan bet leven met een hoge grondwaterstand, zoals liesgras en
grote lisdodde. -

Verder }can ceri dergelijk grasland vrij snel verruigen bij
uitblijven van enige vorm van bebeer, door een erg hoog nitraat
gehalte van de bodem. Soorten als moerasspirea, kale jonker en op
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Geradp1eegde 1iteratuur: A1tenbur et al., '83, Everts et al.
'84, Grootjans '85, Van Ilees et al. '87, Jansen et al. '85,

Westhoff et al. '69.

11—1 Rletgroep dominante soort: Riet

flet1anden.Ver1andingsstadlUm waar net zich heeft gevormd op al
mi.n of meer betreedbare kragge tot volledig stevage grorid, waar

het grondwater net op het maalveld staat. Aanwezigheld van
andere soorten afhangend van maalbeheer en waterstand.

Geradp1eegde literatuur: Everts et al. '84.

11—1—1 Rlettype dorninante soort: Riet
verder : stekelvaren—soorten

Nat type. Vrij jong verlandlngsstadlum. Hoog productief rietland
vrijwel zonder andere soorten. Grondwaterstand hele jaar net op
of net boven maaaveld. In het Frlesche veen is di.t type vooral
aan te treffen tegen de uitvaart aan, en in bet westelijk
gedeelte van bet grasland.
Andere typologieën: Van I-lees et al. '87: 1419, riettype

Westhoff et al. '69: 19B, Phragmitetalea

Geraadpleegde literatuur: Grootjans '85, Van Hees et al. '87,

Hoekstra '76, Westhoff et al. 69.

11—1—2 Riet—hennegra5 type dorninante soort: Riet
veel voorkomenci: Hennegras
vender: Rietgras.

Enigzins verwaanloosd niettype, hennegras dulkt op als teken dat
de vegetatie nichting eutroof moerasbos drei.gt te veranderen.
Waarschijnliik te wijten aan een lets verlagende grondwaterstand.
Voornameliik aan te treffen rond riettype 11—1—1, en langs
uitvaart op oostelijk gedeelte van het grasland.

Andere typologieën: zie boven, vergraste vormen

Geraadpleegde literatuur: Van Hees et al. '87, Westhoff et al.
'69.

11—1—3 Kruiderinljk net type dominante soort: Riet
veel voorkomend: stekelvarens,
kattestaart.
verder: watermunt, liesgras.

Rietland met hoge grondwaterstand (watermunt) maar met sterk
eutrofe kenmerken (liesgras) . Grote stroolselophoping wat
vestigang van eutrofie indicerende kruiden mogelijk maakt. In bet

Fniesche veen te vinden op bet grasland, niet dicht tegen
uitvaart aan, maar op plaatsen waar (door microreliëf) de

grondwaterstand boveri bet rnaa±veld staat.
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Tabel 8.: Kruistabel grasland

Riet

_________

.Scherpe zegge

Pluimzegge

Cyperzegge

Oever:egge

Gele us
Datterbloeni
Wateraunt x

Smalle stekelvare x

Moerasvaren

Hennegras x

Kruipend struisgras
Lewone wederik

Kat test a art

Ruw beedpras
Melkeppe x

Veenreukgras

Tweerijge zegge
Holpiip
Moerasspirea

Echte valeriaan
Bitterzoet
Noerasvi ool tje

Zachte berk
Draadzegqe

Zwarte zegge
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Andere typologieën': Van Hees et al. '87: M22, Riet—echte
valeriaantype
Westhoff et al. '69: 19.
Phragrnitetalea. overgang naar 25Ab,

Filipendulion.

Geraadpleegde literatuur: Ever'ts et al. '84. Van Hees et al. '87,

Van Diggelen et al. '83, Westhoff et al. '69, Weeda et al. 85 en

'87.

11—2 Hennegras groep dominante soort: Hennegras

Over bet algemeen aan te merken als overgangsstuatie. Droger dan
rietland, natter dan d.c climaxvegetatietyPefl (1—2—3, 1—4—i, 1—6—

1) . Hoewel aangemerkt als trilveenbegroeIng, toch meestal aan te

treffen als verstorings indicator van ongemaaide of oppervlakkig

uitgedroogde rietlanclen. In het Friesche veen aigemeen op bet
gemaai.de stuk van grasland op 8—mat.

Andere typologieën: Westhoff et al. 69: 25A. Molinietalia

Geraadpleegde Uteratuur: Van Hees et al. '87, Verhoeven et al.

'87.

11—2—1 Henriegras—riet type dominante soort: Hennegras
veel voorkomend: Riet
verder: Rietgras, stekelvaren
soorten.

Tussenvorm tussen 11—1—2 en hennegrastype. Natter dan

hennegrastype. In het grasland te vinden op bet gemaaide

gedeelte, meteen achter rietlanden, vanuit uitvaart gezien.

Rietgras is een indicator van tijdeliike uitdroging.

Geraadpleegde literatuur: Van Hees et al. '87, Westhoff et al.

'71.

11—2—2 Herinegras type dominarite soort: Henriegras
veel voorkomend: Gewone
wederik, rnoerasreukgras.
verder:Holpijp.. tweerijige
zegge, leverkruid.

Type met enkele trilveensoorten die wel een eutroof karakter

hebben. Vegetati.e is in grote lijnen geen trilveenvegetatie te

noemen, vanwege het ontbreken van vele trilveenkensoorten.

Grondwaterstand over het algemeen onder of net op bet maaiveld,
maar bier en daar, door microreliéf, ook nattere plekken. Vrij

soortenrijk met weinig verruigirigsindicatorefl. Aanwezigheid

holpijp duidt op toevoer van basenriik grondwater. Dit type kan

bet best vergeleken worden met soortenrijk eutroof grasland. Vrij
constante grondwaterstafld, die net op of net onder maaiveld

staat. Het is te vinden in bet centrum van het gemaaide

graslandgedeelte.
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Geraadpleegde literatuur: Verhoeven et al. '87, Westhoff et al.
'71, Van Flees et al. '87, Hoekstra '76.

11—2—2—a Subtype met tweerijige zegge veel voorkomend: Tweerijige
zegge

Subtype waariri tweerijige zegge, een soort die lets meer
mesotrofe omstandigheden aangeeft. Gevonden op oostelljk gedeelte
gernaalde grasland.

Andere typo1ogien: Van Flees et al. '87: Mb, TweerijIge zegge
type.

Geraadpleegde literatuur: Van Hees et al. '87.

11—2—2—b Subtype met liesgras. veel voorkomend: Llesgras.

Eutrofiërings aanwijzlngen in de vorm van liesgras. Blijkens
waarnemingen komt liesgras veel voor daar waar plaatselijk een
plasje is gevormd met veel verrotterid bladmateriaal.

11—2—3 Hennegras—Scherpe zegge type.dominante soort: Hennegras
veel voorkomend: Scherpe
zegge.
verder: Pitrus, liesgras.

Type met hoge grondwaterstand. Lijkt op 11—5, maar heeft toch
wezenljijk andere samenstelling. Liesgras en Pitrus zijn namellik
soorten die voorkomen bij een grondwaterstand die bet hele jaar
boven bet maaiveld staat, onder voedselrijke omstandigheden. Dc
aanwezigheid van hennegras, en de afwezigheld van net, wijet
erop dat de vegetatie al in een stadium is geweest dat bet net
door hennegras is verdrongen, maar dat door erg natte eutrofe
omstandigheden ook geen type is ontstaan als 11—2—2.

Andere typo1oglen: Westhoff et al. '69: 19C, Magnocarecelalea,
overgang naar 25A, Molinietalia.

Geraadpleegde literatuur: Everts et al. '84, Westhoff et al. '71,

Westhoff et al. '69.

11—3 Dradzeggegroep dorninante soort: Draadzegge.

Draadzegge is een typische tnilveensoort. De soort wordt dan
aangetroffen samen met soorten als ronde zegge (Carex diandra) en
paardehaarzegge (Carex appropinquata) . Draadzegge is een
zeldzame zeggesoort met een sterk mesotroof karakter.In Van Flees
et al. '87 wordt echter ook een andere draadzeggevegetatie
genoemd. Het zou dan voorkomen met hennegras en kattestaart. De
draadzegge, in dit geval steniel blijvend, zou dan een relict
zijn van een mesotroof verlandingsstadium, dat door
grondwaterstandvenlaging is ingedroogd, zodat het milieu gunstig
werd voor mm of meer rujigtekruiden.

Geraadpleegde literatuur: Van Flees et a. '87, Verhoeven et al.
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'87, Wethoff et al. '71, Smittenberg, '74

/

11—3—1 Draadzeggetype d.ominante soort: Draadzegge
veel voorkomend: Hennegras
verder: Kattestaart en gewone
wederik.

Hoewel er een dominantie van draadzegge is, zal aan de hand van

de verder voorkomende soorten toch gekozen moeten worden voor de
verkiarig van Van 1-lees et al. '87.

Inderdaad is in het jaar van onderzc'ek geen fertiele draadzegge

plant gezien. In bet Friesche veen is deze vegetatie aari te

treffen op een strook evenwijdig met de lengterichting van bet
legakker/petgaten patroon. Tedenkeri valt dat bet de- plaats van
een vroeger petgat aangeeft, dat ooit is verland waardoor een

trilveen is ontstaan, dat echter ingedroogd is, zodat de huidige

vegetatie kon ontstaan.

Andere typo1ogien: Van Hees et al. '87: M26. Draadzegge—
he nn e gras type
Westhoff et al. '69: 27Aa3, Sphagno—caracetUrfl
lasiocarpae. verdroogde vorm.

Geraadpleegde iiteratuur: Van 1-lees et al. '87, Verhoeven et al.

'87, Westhoff et al. '69.

11—4 Scherpe zegge groep dominante soort: Scherpe zegge

Scherpe zegge duidt een erg hoge grondwaterstand aan, en dan wel

dat er een vroeger maaibeheer heeft plaatsgevonden, dan wel dat

de scherpe zegge is ontstaan als scherpe zeggemoeras door

voeding met eutroof inundatiewater.

Geraadpleegde literatuur: Everts et al. '84, Van Bees et al. '87,

Everts et al. '66.

11—4—1 Scherpe zegge type dominante soort: Scherpe zegge
veel voorkomend: Hennegras
verder: Gele us

V.egetatie type dat bet best overeen te laten komen valt met de
grote zeggen moerasserl van Everts et al. '84. Hoge
grondwaterstand, dat bet gehele jaar boven bet maaiveld staat. In
verband met de plaats van voorkomen (op dezelfde oost—west lijn
als de draadzegge groep) valt in te denicen dat ook deze vegetatie

rechtstreeks is ontwikkeld uit een ondiep petgat, met veel

organisch materiaal.

Andere typologieën: Van Bees et al. '87: M6, scherpe zegge type
Westhoff et al. '69: 19C, Magnocaricetalea

Geraadpleegde literatuur: Everts et al. '84, Westhoff et al. '69,

Van Hees et al. '87, Everts et al. '86.
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I I I VERLANDINGSVEGETATIES HOQFDTYPE
/

Onder dit hcofdtype vallen de afzonderlijk gkarteerde vegetatie
eenheden welke duidelijk een bepaald, primair, stadium van de
verlanding indiceren. Er is hierbjj slechts gekeken naar drie
soorten, die op een bepaalde plaats vrijwel dominant waren.
Daarom is ook geen onderseheid gemaa)ct in groepen en typen, omdat
er niet of nauwelijks sprake was van begeleidende soorten.

111—1 Water-leUevegettjeg dominante soort; waterlelie
veel voorkomenci: Gele plomp

Eerste zichtbare verlandingsstdum, Kenmerkend voor meso- tot
eutrofe verlanding in open water (gele plomp alleen eutroof) , met
een voorkeur- voor niet aan de wind geëxponeerde zijden van een
plas.
In het Friesche veen goed ontwikkeld, met name in bet westelijk
gedeelte (bloemwijk, tussen k.eine legakkers voor 4 mat) maar ook
wel enigzins aanwezig- in de 2e en 3e plas.

Andere typologieën: Van Hees et al. '87: Wateren groep I, wateren
met gele plomp.
Westhoff et al. '69: 5Ab, Nymphaeion.

Geraadpleegde literatuur: Weeda et al. '85 en '87, Westhoff et
al, '69, Westhoff et al. '71, Van Hees et al. '87.

111—2 Slangeworte1vegettje dominante soort: Slangewortel

Primair verlandingstype. Slangewortel indiceert een verlanding
met vrij mesotroof karakter. Het voorkomnen van deze vegetatie kan
daarom wijzen op minder vervuilde omstandigheden in de Friescl-ie
veen oevei-s. Het is vooral te vinden in de 3e plas en langs de
uitvaart.

Andere typologiei-i: Westl-ioff et al. '69: l9Acl, Calletum
palustris.

Geraadpleegde literatuur: Weeda et al. '85 en '87, Westhoff et
al. '69, Westhoff et al. '71.

111—3 Gele Waterkersvegetatjes dominante soort: Gele water—
kers

Verlandingstype dat volgens Weeda et al. '85 en 187 in vrijwel
hetzelfde stadium zou zitten als bovenstaande, maar dat meer
eutrofe omstandigheden indiceren zou. In het Friesche veen komt
het echter vaak samen met Slangewortel voor (uitvaart) maar dan
net lets hoger op de oever, wat betekent dat bet een meer
secundaire verlander is. Over bet samen voorkomeri metSlangeworti zou geconcludeerd kunnen worden dat de
omstandighec1e voor Gele waterkers net niet te mesotroof en voor
Slangewoi-tej net niet te eutroof zijri. Dit zou kunnen betekenen
dat de 3e plas lets voedselarmer is dan de uitvaart, daar in de
3e plas de gele waterkers yr iwe1 rtebeel
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Andere typologien Westhoff et al. '69: i9Bb, Oenauthion
aquaticae.

Geraadpleegde literatuur: Smitteriberg, '74, Weeda et al. '85 en
'87, Westhoff et al. '69, Westhoff et al. '71.

Conciusie

Deze typologie vs. aridere typologi.ën

Het is al gebleken bij de bespreking van de resultaten dat de
typologi.eén waarmee deze typologie vergeleken wordt, alle drie
een crroot verschil hebben met deze. De typologie van Westhoff et
al. '69 is g-emaakt voor heel Nederland, en daarom toch iet te
grofschalig. Alle vegetatietypen uit dit onderzoek zijn wel in te
passen in ordes en kiassen van Westhoff et al. '69, rnaar op het
niveau van verbonden of associaties werd dit inpassen al veel
moeilijker. Dit vindt zijn oorzaak volkomen in het feit dat in
dit onderzoek op een dermate kleine schaal gewerkt werd, dat bet
gewenst was tussen elke kleine variëteit onderscheid te maken,
zodat de totale hoeveelheid vegetatietypen soms onderscheiden
werd op andere criteria dan in Westhoff et al. '69.
Het verschil van deze typologie en die van Van Hees et al. '87 is
juist het tegenovergestelde: de typologie van Van Hees et al. '87

is gemaakt voor een klein stuJcje Nederland, en wel een stuic dat
precies aansluit bij bet Friesche veen. Sommige vegetatietypen,
op welk klein niveau dan ook, konden zodanig rechtstreeks
ondergebracht worden in typen van Van Hees et al. '87. Er zijn
echter ook typen in bet Friesche veen te vinden die niet in de
gemeente Haren voorkomen, en daar dus niet in vermeld staan.
Het grote verschil met beide is dat in deze typologie juist is
getracht onderscheid te maken in de ondergroei van het
elzenbroekbos. In de typologien van Westhoff et al. '69 en Van
bees et al. '87 wordt d.it type bos verder nauwelijks opgedeeld,
zodat een vergelijk met beide alleen mogelijk was door de
ondergroei te beschouwen als moeras, grasland dan wel struweel.
Op deze manier waren de meeste vegetatietypen toch wel in te
dlen in die twee typologieën.
Toch vielen enkele belangrijke verschillen op: vergraste
rietlanden zijn in Westhoff et al. '69, .rioch in Van Hees et al.
'87 een genoemd type. Dit kan te maken hebben dat bet in bet
algemeen beschouwd wordt als een tussenvorm tussen rietland en
vochtig grasland, maar ze zijn vooral in een onderzoek als deze
zeer bet karteren waard, omdat juist deze opeenvolging van
verlandings/verdrogings/verruigings—stadia de historie en
conditie van een laagveen bet best weergeven. Overigens dient
hierbij vermeld te worden dat Westhoff et al. '69 juist uitgaat
van oorspronkelijke vegetaties, en overgangs vegetaties niet in
zijn typologie verwerkt.
J-ietzelfde geldt voor de hoeveiheid hennegraslanden. in beide
andere typo1ogien wordt hennegras alleen aangemerkt als
ondergroei van elzenbroekbossen, en als begeleidende soort op
trilvenen. Toch is hier een nat crrasland aangetroffen waarin de
meest opvallende soorthennegras was, en dat niet te beschouwen
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viel als een trilveen of elzenbroekbos. Het bezit kensoorten vn

de pijpestrooties or'de (MoUnetalia, 25 A) en heeft ook vriiwel

dezelfde oecologae, maar hennegras hoort bier niet eeris in thuis.

In Van Hees et al. '87 wordt überhaupt geen vegetatie genoemd die

met deze overeenkonit.
Ten slotte zij ook de veenmos en draadzegge vegetaties niet

altijd onder te brengen in de andere typologieëfl. Met name bet

uiterst soortenarme veenmostype wordt niet genoemd. Toch lijkt

dit een heel oorspronkel]iik type, en zeker geen

storngsifldicatOr. De ult

Westhoff et al. '69 komt qua oecologie weer aardig in de buurt,

rnaar in de veenrnosvegetaties van dit onderzoek staat totaal geen

draadzegge. In de draadzegge vegetati.es van het gemaaide

grasland komt WCI bier en daar veenrnos voor, maar wat hiervoor

opgaat is al tijdens de bespreking van 11—4—1 vermeld.

Dc Roos et al. '71 maakt wel onderscheid i-iaar orderjroei, maar

hij cnderscheid slechts een vrij klein aantal typen. Deze typen

komen goed overeen met de groepen in de typo logic van dit

versiag. Toch zijn er enkele versehillen aan te merken: De Roos

et al. '71 meldt geen verruigde, nog mesotrofe vegetatietyPen.

Dit is waarschiinhiik sirnpelweg bet gevoig van bet niet aanwezig

zijn van deze verschiinselen. Verder is er een verschil in de

grote zeggen ondergroeigrOeP, die in dit onderzoek voornamelijk

bestond uit scherpe zegge, en in de Lindenvallei uit moeraszegge.

Dit geeft aan dat er aar meer regionale kwelinvloedefl aanwezig

waren dan in bet Friesche veen.
Door de grote mate van overeenkomstefl in zowel methode als

resultaten is de typologie van Dc Roos et al. '71 heL best

overeen met dee, alleen is er daarbii een grovere indeling

gemaakt en is er alleen bos bestudeerd en geen moerassen of

gras 1 anden.

VegetatetYPefl vs. bosleeftiid

Ter integratie van 0ndergroeiVegetatietYPes met de bosleeftiid is

tabel 9 gemaakt.

Thbel 9. Relatie tussen en bosleeftiid.

jong bos oud bcis

I—i—i 1—1—2—a

1—1—2
1—1—3
I —1—4
1—2—1 1—2—i

1—2—2 1—2—3
1—3—i 1—3—2

1—4—1
1—4—2

I—5—1
1—6—2 1—6—i

111—3 111—2
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In bet algemeeri ziin de ietvegetatietYPe1 te vinden in de

jongere typen bos. Dit vormt een bevestiging van het verrnoeden.'

,dat deze rietlanden bli verruiging en uitbliiven van maaibeheer

snel weggeconcui"reerd worden door vergrassin9. Deze constatering

is mede gebaseerd op bet feit dat de ietvegetatietYPefl die wèl

voorkomefl in bet oudere bostype al een rrote hoeveelheid

hennegras bevatten. Een uitzondering moet hierbii gemaakt worden

voor voor het subtype met oeverzegge, dat alleen in bet oude

bostype is te vinden, maar bier spelen waarschiinhiik zeeklei

invloeden een grotere rol dan successie effecten.

De die als opvolger van de

rietvegetastietyPen beschoUWd mogen worden, lijken stabieler te

zijn, omdat ze in beide leeftiiden te vinden ziin. Natuurliik

zijn zijn deze vergraste vegetatietyPen ook minder afhankeliik

van de grondwaterstafld. Van deze nflegraSVegetat1etyP zijri

overigens de incest soortenriike en opener in bet oudere bos

gesitueerd. We zouden kunnen zeggen dat bet elzenbroek met deze

ondergroei als vrijwel een 1maxvegetatie kan worden beschouWd.

Het zal een tandvastige situat±e zijn onder deze

05tandigheden,hoeWel er wel een aanwezig gevaar is voOr

oppervlakkige uitdroging zodat er een nog ruigere situatie zal

ontstaafl met braam en zwarte bes. Deze vegetatietYPen worden

nameliik in bun meest soortenarme, 0oordranghare vorm ook

gevonclen in bet oudere bos, op drogere gronden. Viak naast deze

ruigten is echter ook bet meest voedselarme situatie indicerende

vegetatietYpe te vinden: bet veenmostYPe. Bliikbaar is bier de

bovenste vegetatie goed afgescbermd voor bet rijke grondwater

door een dichte wortelmat. Op plaatsen waar de veenmosvegetatie

niet te betredefl is (rond de 3eplas) komen nameliik ook veel

grote zeggen in de vegetatie voor, die schijnbaar wel met bet

rijke grondwater in aanraking kunnen komen. Deze

eenmosvegetatieS zijn als stabiel te beschouwefl bii deze

grondwaterstafld, daar de levende exemplaren leveri op bet

infiltratieWater vastcjehouden door de horsten van dode

exemp 1 aren.
Dat de grote zeggetypen in de jonge bostypen zitten heeft in

eerste plaats te maken met de hogere grondwaterstafld aan de

oostkant van de 8—mat en aan de positie dichter bij de oude AA,

waardoor meer voormalige beekinvloed verwacht kan worden. Verder

is bet in bet jongere bostype natuurlijk ook korter geleden dat

er een maaibeheer was, maar of deze zeggen zouden verdwijnen bij

bet langer uitblijven van een maaibeheer viel niet met zekerheid

te. toetsen, omdat er in bet oudere bostype geen grote

zeggemoerassen of daaroP geliikeride vegetatietypen aanwezig

waren.
Andere grote zeggesoorten als cyper— en pluimzegge zijn in het

gehele gebied op de oevers van de petgaten te vinden als laatste

resten van de verlanding. Deze pollen zullen verdwijnefl als er

geen nieuwe verlanding optreedt.

Vegetatietypen vs. verlandingsstadia

In figuur 17 zijn de vegetatietyPen ondergebraCht in een

veriandingssebema. Voor een goed begrip van dit

r1andingsschema, dat uItgebreid is weergegeVen in Westhoff et

al. '71, zal het hieronder besproken worden voor wat betreft de

situaties die zich in bet Friesche veen kinnen hebben, of zich

ook daadwerkeliik hebben afgespeeld.
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Eutrofe verlanding vanuit open water vundt plaats vanut'
ondergedoken waterplanten al waterpest (Elodea spp:) en

fonteinkruiden (Potamogeton spp.) Drijvende waterplanten die

zich hier zullen vestigen zijn waterlelie (Nymphea alba) en gele

plomp (Nuphar lutea) . Hierna volgt de vestigirig van mattenbies

(Scirpus lacustris) en lisdodden (Typha spp.) , waarna Riet

(Phragmites australis) zich kan vestigen. In dergelijke typen

verlanding zijn verder flog te vinden: grote boterbloem

(Ranunculus lingua) , waterzuririg (Rumex hydrolaphatum) , grote
egeiskop (Sparganium erectum) , grote waterweegbree (Alisma

plantago—aquatica) , grote watereppe (Slum latifolium) , liesgras
(Glyceria maxima) en Holpijp (Equisetum fluviatile)
Vindt dit proces echter ean de lijzijde van een water plaats, dan

zal er door onderstroming een sapropeliumlaag kunnen ontwikkelen,
waarin o.a. krabbesebeer (Streitioltes abides) tot goede

ontwikkelirxg kari komen. Op deze plaatsen zullen echter ook

soorten als waterranonkel (Ranuriculus spp.) , kikkerbeet
(Hydrochaeris morsus—ranae) en kroos (Lemna spp.) voorkomen.
Door ophoping van plantenresten (wortelstokken e.d.) zal ±lch
een d.rijftil vorrnen: ccii vegetatie die de worteis met deze resten
vervbochten heeft en abs een vrij compacte massa op bet water
drijft, ze zijn totaal onbegaanbaar. Typische soorten voor deze
situatie zijn slangeworteb (Caila palustris) op de natste

plaatsen, en cyperzegge (Carex pseudocyperus) , waterscheerling
(Cicuta virosa) en gele waterkers (Rorippa arnpbibia)op de iets
th-ogere. Dc successie die normaaigesproken vanuit een drijftil
plaats vindt gaat via een vegetatie van plui.mzegge (Carex

paniculata) en net in de nichtung van een elzenbroekbos, met een

ondergroei van soorten abs elzenzegge (Carex ebongata) , gewone
wedenik (Lysemachia vulgaris) , melkeppe (Peucedanum palustre) en
gele us (iris pseudacorus) .(Fijn et al. '83, Van Leeuwen et al.

'59) (Guanotroof elzenbroek vundt in zijn ondergroei ook soorten
abs gelderse roos (Viburnum obuiU) , Viler (Sambucus spp.) en
wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Als bet rietland echter bemaaid wordt. zal bet in deze toestand

blijven. Ook kan, bij een goede afscherming van nijk grondwater,,

door de wortelmat. de bovenbaag verzuren, waardoor zich meer
voedselarme planten kunnen vestigen als veenmossen (Sphagnum
spp) , moerasviooltie (Viola palustris) . Zelfs zou, met een beheer
dat gericht is op verdere verschraling, zich blauwgrasland, met
blauwe knoop (Succisa pratensis) en blauwe zegge (Carex

panicea)kunnen ontwikkelen.
Naast deze verzuring en verbossing van bet rietland kan er ook
verruiging plaatsvunden waardoor kattestaart (Lythrum salicaria)

kale jonker (Cirsium palustre) en grote valeriaan (Valeriana
offcinale) zich vestigen. Eventueel, als er aanvoer van bagger

is, kunnen ook moerasspirea (Filipendula ulmaria) en hang
wilgeroosje (Epibobium hirsutum) voorkomen.
Bij verlandung van minder voedselrijk open water kan zich, vaak
ook onder invloed van kwelwater, een tnilveen ontwlkkelen. Dc

verlandung gaat dan via krabbescheer, waterviolier (Hottonia
palustris) , fonteinkruidefl en waterlelie, via holpijp, kleine
zeggen, waterdnieblad (?'lenyanthus tnifobia) en padderus (Juncus
subnodulosus) naar een vrij betreedbare vegetatie, die in feite

op bet grondwater dnijft, en met de grondwaterstand mee
fluctueert. Dc vegetatie is dus altijd verzadigd met water, maar

wordt nooit gelnundeerd. Typische soorten voor een tnilveen
(zoals deze structuur genoemcI wordt) zijn ronde zegge (Carex
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diandra) , paardehaarzegge (Carex appropinquata) , slank wollegras
(Eriophorurn gracile) wateraardbei (Potentilla palustris) n'
draadzegge (Carex lasiocarpa) . In lets voedseirlikere
omstandigheden kunhen op een trilveen echter ook soorten
voorkomen ais gewone wederik, rneikeppe en hennegras
(Calamagrostis canescens) voorkomen.
In het Frlesche veen wijkt de verianding niet opvallend af van
bovenstaand schema. In het open water werden vrij winig soorten
aangetroffen (fonteinkruiden ontbraken bijvoorbeeld geheel) , maar
wel is de vegetatie ult dit stadium (waterielie/gele piornp) over
aanzieniijke opperviakte aan te treffen.
Dc verdere veriandi.ng voor de grootste gedeelten waarschiinliik
via drijft±ilen naar een rietland gegaan, waarop echter geen goed
maaibeheer werd uitgevoerd. Door het uitblijven van dit beheer en
door een opperviakkige uitrdroging dankzij de verlagirig van de
grondwaterstand voor agrarische doeleinden zijn de rietlanden
vergrast en gesuccedeerd in de richting van een eizenbroekbos met
grassige ondergroei. Ais dit onbeheerde rietland zich op nattere
piaatsen beyond, in bet aigemeen dichter bij de oude AA, vormde
zich op deze plaatsen een grote zeggen moeras.
Een zijspoor in dit proces heeft zich voorgedaan doordat er
verschillende verstorincjs invioeden waren. Door verdere
uitdroging van de bodem is er Op bepaalde stukken in bet Friesche
veen een struweel gekomen met braamsoorten en zwarte bes; een
vroegere huisvuilstort is er waarschijnliik de oorzaak van
geweest dat er gedeelten zijn waar een ruigtekruidenvegetatie met
brandnetei en veel moerasspirea te vinden is; kielnere iegakkers
in de grote plas zijn door aangespoeld materiaai al eveneens met
ruigtekruiden begroeid (m.n. hang wilgeroosje) ; invloeden van
buitenaf zijn merkbaar door de nestelende vogels die
gebiedsvreemde zaden verspreiden in de bossen en bet op bepaalde
plaatsen een guanotroof karakter geven (den3c aan bet voorkomen
van viler, vogelkers, lijsterbes, rozebottel, geiderse roos)
Aan de hand van enkele vegetatietypen kan vermoed worden dat ook
op bepaaide plaatsen de successie via bet trilveen heeft
piaatsgevonden. Het is echter niet duidelijk of de processen in
de richting van de mesotrofe vegetatietypen zoals die nu aanwezig
zijn ook daadwerkeiijk voigens het schema via een tnilveen gegaan
zijn, daar geen van de drie vegetaties dermate veei op een
trilveen iijkt, dat het er rechtstreekt ult ontwikkeld zou kunnen
zijn. Maar de weg zoals in bet schema van fig. 15 weergegeven
lijkt toch de meest aannemeiijke.

Gemaalde gras1nd

Over bet gernaaide gras land kan gezegd worden dat er vanaf de
randen naar bet rnidden een redeiijke opeenvoiging van net naar
graslandvegetatietypen is, met zeggen vegetatietypen op plaatsen
die nog natter zijn. Dit kan zijn ontstaan vinden in de gedachte
dat er daar waarschijnlijk venlande petgaten zijn.
Deze petgaten zouden dan hebben gelopen in twee lijnen evenijdig
met de andere petgaten, op de hoogte van de twee plaatsen met
draadzegge. (Op de historische luchtfoto's ziin in het grasiand
op de 8—mat ook op die plaatsen structuren te zien die hieraan
doen denken) . Ze zouden gedeeltelijk mesotroof verland zijn, en
een vegetatie opgeleverd hebben die nog het dichtst bli een
tnilveenvegetatie ligt. van bet hele grasland. Maar hét kenmerk
-van een tni-iveen is een vnijwel onbetreedbare bodem, die op de
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grondwaterspieel drijft. Op deze manier zou bet (med) door
infltratiewater gevoed kunneri worden. Omdat de bodem hier zoals
gezegd stevig is, kan er, in combiriatie met de twijfelachtige
vegetatiegegeVens, nu niet van een trilveen gesproken worden. Het

kan echter heel goed zijn geweest dat er vroeger toch een

trilveen is geweest, maar dat dit verdroogd (verruigd) is, en

daarna wederom is natgezet, zodat aan de randen eutrofiëring en

in bet midden verzuring (draadzegge, veenmos) plaatswond.
Verwacht mag worden dat het grasland zoals bet flu is in stand zal

bliiven of zelfs nog soortenriiker wordt met het huidige

maaibeheer, met di.en verstande dat bet voor de zeggen en

hennegrasvegetaties beter is om voor de zaadzetting van bet riet

te maaien.

Verland ngsvegetate5

Voor de verlandingsvegetaties geldt dat die bij de 3e plas bet
best ontwikkeld zijn. Dit zal zcnder verstoring nog lang in deze

staat kunnen blijven, waardoor ook bet hieropvolgende stadium met

de cyper— en piuimzegge tot goede ontwikkeling kan komen.
De waterlelie vegetatie is ook nog in betrekkeliik goede staat,

er zal alleen acht geslagen moeten worden dat de groeiplaatsen
niet te ondiep worden. In de bloemwiik zijn de bladeren namelijk

vaak al boven water uitstekend in plaats van drijvend, wat wijst

op te ondiepe omstandigheden (Weeda et al. '85 en '87).
De verwachtte verlandingsstructUrefl op kleine schaal bleken niet

erg typisch en waardevol te zijn voor verlandi.ngsstadia in bet

Friesche veen. Omgevallen bomen maken nameliik een te klein stuk

open om er een volledige verlanding te krijgen. Dc plaatsen

worden meestal snel opgevuld met grote zeggen, dan wel

pion±erkruiden als moerasbasterdwederiZ (Epilobium palustre)

7. ZADKAPITAAL

Inleidig

Om iets te kunnen zeggen over een eventueel te volgen beheer van
de legakkers in bet Friesche veen, wat zou kunnen leiden tot een

bepaalde, floristisch interessantere situatie, zal men wél een

idee moeten hebben wat de potentie van bet gebied is. Hiertoe

werd bet zaadkapitaal bepaald waardoor een idee verkregen kan
worden welke soorten flog kiernkrachtig zaad in de bodem bebben, en

hoelang dit zaad flog kiemkrachtig blijft (Verhoeven et al. 87):

aan de hand van de zaadkapitaal kan een beeld worden verkregen

van de potentie van bet gebied in de zin van de hoeveelbeid
kierrkrachtige zaden in de bodem, zonder voorspellingen te doen of

er ook vegetaties te krijgen zijn waarvoor deze soorten

kenmerkend zijn. Aan de band van in de bodem aanwezige soorten,

die niet door introductie binnengedrongen zijn, kan gezegd worden
hoe de vegetatie er in vroegere tijden mogellik uitgezien heeft.

Door vergeliiking van de verschillende zaadkapitalen van de

verschillende leeftijden bos, kan eveneens een idee verkregen

worden hoelang de soorten kiemkrachtig blijven. In deze zin is

bet mogelijk om met de resultaten van de zaadkapitaalbepaling

rekening te houden met de mogeliike ontwikkelingen in de

vegetatie bij een op te stellen beheersadvies.



(gem. = gemaaide grasland jong = jonge bostypen
orig. = ongemaaide graslarid oud = oude bostypen
P. meer dan 100 exemplaren

gem. ong. jong oud
Soorten van natte graslanden
Agrostis caniria (kruipend struisgras) 12

Carex disticha (tweerijige zegge) 73 26 15 28

Carex hirta (ruige zegge) 5

Cerastium fontanum (gewone hoornbloem) 1

.Cirsum palustre (kale jonkerY 8 1

Dactylus glomerata (kropaar) 55 1

Juncus articulatus (zomprus) 38 P 30 9

Juncus bufonius (greppeirus) 6 8 14 3

Lotus uliginosus (moerasrolkiaver) 7

Mentha arvensis (akkermunt) 1

Myosotis palustris (moeras vergeet—mij—niet)3 B

Phalaris arundinarea (rietgras) 3

Poa pratensas (veldbeemdgras) 2

Poa trivialis (ruw beemdgras) 7 13

Ranunculus repens (gewone boterbloem) 5

Rumex acetosa (veldzuring) 8

Stellaria graminac (grasmuur) 1

Stellaria media (vogelmuur) 1

Soorten van zoetwatermoerassen
Carex acuta (scherpe zegge) 69 49 3 1

Carex pseudocyperus (hoge cyperzegge) 4 12

Eupatorium cannabinum (leverkruid) 71 11 3

Galiurn palustre (Moeras waistro) 36 10 3

Glyceria fluitans (liesgras) 70 3 5

Gnaphalium uliginosum (moerasdroogbloem) 1

Juncus effusus (pitrus) P P P P

Lycopus europeaus (wolfspoot) 3 2 2 1

Lythrum salicaria (kattestaart) 12 5 26 14

Mentha aquatica (watermunt) 5 2 1 2

Polygonum hydropiper (waterpeper) 1 1

Soorten van trilvenen
Calamagrostis canescens (hennegras) P P 13 1

Epilobium palustre (moerasbasterdwederik) 2 5 10 18

Ranuncuius flammua (egelboterbloem) 7 16 3

Veronica scutella (scildereprijs) 11 5

Viola palustris (moerasviooltje) 1

Soorteri van moerasbossen
Alnus gutinosa (zwarte els) 1

Cardamine flexuosa (bosveldkers) 64

Drypoteris ssp. (stekelvarensoorten) 10 11 P 11

Melandrium rubrum (dagkoekoeksbloem) 1

Salix ssp. (wilgensoorten) 1

Stellaria uliginosa (Moerasmuur) 19 1 46

Urtica dioica (grote brandnetel) 7 8 10
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Methode

Voor de bepaUng van het zaadkapitaal werden begin april (aan het
begin van het groejseizoen) bodemmonsters van 5 cm diepteonder
de verse strooisellaag genomen. De monsters werden. genomen in
vier verschillende landschapseenheden van ,de legaickers in het
Friesche veen, te weten het gemaaide rietland, bet ongemaaide
rietland, bet oudere en bet jongere type bos. Per enheid werden
10 tot 15 monsters genomen; at random binnen nauwkeurig
uitgezochte plaatsen. Deze plaatsen mochten niet te dicht bij de
rand van het gebied liggen, omdat er daar onevenredig veel
invloed zou kunnen zijn van de introductie van buitenaf. Verder
werd gepoogd binnen een eenheid monsterplaatsen te kiezen met
verschillende vegetatietypen. De monsters van een
landschapseenheid werden vervolgens vermengd en van levende
wortelstokken ontdaan en uitgestrooid op verschillende-bakken met
steriele grond. Deze werden gedurende de rest van bet jaar in de
kas gezet, waar ze het een dagelijkse sproeibeurt kregen.
Ontkiemde zaden werden in een zo vroeg mogelijk stadium
gedetermineerd (o.a. met behuip van Muller '76) en verwijderd,
zodat ze geen belemmering vormden voor bet kiemen van andere
zaden. Nadat zo alle kiemplantjes verwijderd waren, werd de
bovenste laag grond in de bakken nogmaals goed dooreengemengd om
eventueel flog niet ontkiemde zaadjes toch nog eeri kans te geven.
Uiteindelijk kon zo een tabel verkregen worden van de hoeveelbeid
ontkiemde zaden van de verschillende soorten per
1 andsebapseenhe i d.

Allereerst zal worden gekeken naar de soorten die opkwamen
gedurende de proef en die niet in de vegetatie te vinden zijn, en
zal een mogelijke verkiaring van hun aanwezigbeid in de bodem
gegeven worden. Verder zal dit gedaan worden voor welke soorten
dit per landschapseenheid geldt, en ten derde worden zo mogelijk
nog verkiaringen gehaald uit opvallende verschillen tussen
aantallen zaden en de mate van voorkornen in de vegetatie.

Resultaten en conclusie

De aantallen van de verschillende ontkiemde soorten in de
verschillende landschapseenheden zijn te vinden in tabel 10.
Met een potentiebepaling aan de hand van het zaadkapitaal moet
voorzichtig omgegaan.worden, omdat de neiging bestaat om er gauw
té enge conclusies aan op te hangen. Dit wil echter niet zeggen
dat de proef, mits goed uitgevoerd, onbruikbaar is. Als een soort
in bet zaadkapitaal voorkomt kan men in ieder geval zeggen dat
het de potentie bezit om onder geschikte omstandigheden tot
ontkieming te komen. Waarmee men echter wél heel voorzichtig rnee
moet ziin is dat de zaadkapitaalproef een absoluut beeld kan
geven van de potentie, in die zin dat soorten die niet opkomen in
de proef ook niet aanwezig zijn in de bodem. Nog afgezien van de
introductie van nieuwe soorten, zou deze methode dan een veel te
beperkt beeld geven van de potentie. Van de andere kant zouderi te
snel verregaande conclusies worden getrokken als er enkele
soorten van een bepaalde (gewenste) vegetatie in het zaadJcapitaal
aanwezig zijn. Dit wil dan namelijk niet altijd zeggen dat men
onder andere omstandigheden ook werkelijk tot deze situatie komen
kan. Andere soorten die ook in deze vegetatie horen, zouden dan
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net per sé in de bodem te hoeven zitten, of daar door
introductie kunnen komen, zodat men hooguit een vegetatie zou-
kunnen krijgen die aan de beoogde doet denken. Natuurlijk blijft
de vraag open of de.omstandigheden benodigd voor de richtsituatie
wel realiseerbaar worden.
Soorten die ontkiemden in de zaadkaptaalbakken die niet in de
vegetatie voorkomen zijn ruige zegge (Carex hirta) , gewone
hoornbloem (Cerastium fontanum), kropaar (Dactylu glomerata)
moerasdroogbloem (Gnaphalium uliginosum), zomprus (Juncus
articulatus), Greppeirus (Juncus bufonius), moerasrolkiaver
(Lotus uliginosus) , akkermunt (Mentha arverisis) , moeras vergeet—
mij—nietje (Myosotis palustris)., egelboterbloem (Ranunculus
f lammula) , grasmuur (Stellaria gramina), vogelmuur (Stellaria
media) en schild ereprijs (Veronica scutella)
Datgene wat het eerst opvalt aan deze lust, is dat bet alle
soorten zijn van natte (eutrofe) grasi-anden en
zoetwatermoerassen. Ze voelen zich duidelijk (op egelboterbloem
en schildereprijs na) niet optimaal thuis op trilveeriachtige
vegetatietypen (Weeda et al. '85 en '87, Westhoff '71), wat
mogelijk bun afwezigheid in de vegetatie kan verklaren.Van
gewone hoornbloem, moerasdroogbloem, a}zkermunt, gras— en
vogelmuur vinden we echter ook maar eén exemplaar in het
zaadkapitaal terug, dus omtrent deze soorten moet heel
voorzichtig gedaan worden voor wat betreft bet trekken van
conclusies: de aanwezigheid van één zaadje kan evengoed op
toeval berustpn. dan dat er veel rneer in re grond aanwezig zijn,
rnaar dat er maar één in alle monsters zat.
Van de andere bovengenoernde soorten werden echter veel meer
exemplaren aangetroffen. Verwacht kan worden dat het relicten
zijn van bet vroegere grasland, uit de tijd dat bet nog begraasd
werd, of dat bet zaden ziin van naburige weilanden, die clcor
ver :;reiding in bet Friesche veen terecht zijn gekomen. Zouderi de
zaden echter nog aanwezig zijn van de tijd dat alle 1egakk.- uog
met nat grasland begroeld waren, dan zou er een zekere tendens
moeten zitten in bet aantal soorten gaande van oud bos via jong
bos naar bet grasland. Een andere mogelijkbeid is dat in alle
landschapseenheclen een ongeveer even grote hoeveelbeid is,

waaruit op te maicen zou kunnen zijn dat bet lang levend zaad is.'
Voor zomprus, moerasrolkiaver, moeras vergeet—mij—nietje,
egelboterbloem en schildereprijs geldt dat er inderdaad spra}ce is
van bovengenoemde tendens.terwijl greppeirus in alle
landschapseenheden ongeveer evenveel voorkomt in het
zaadkapitaal. Dit is dus danwel een soort met langlevend zaad,
d.an wel geirnmigreerd is vanuit de naburige weilanden.
Bij schild ereprijs en egelboterbloem kan verder waargenomen
worden dat deze soorten alleen op bet. grasland te vinden zijn.
Dit is lets dat hun trilveenkarakter onderstreept, daar bepaalde
stu3cken van dit grasland al zijn bestempeld als trilveenachtig.
Mogelijk heeft dit grasland ooit meer op een trilveen geleken,
maar dit is moeilijk te zeggen aan de hand van twee soorten, -die
tenslotte evenzogoed eveneens relicten van een vochtig grasland
van de beweide tijd kunnen zijn, maar dan met vrij kort levende
zaden.
Voor ruige zegge, met vijf spruiten aanwezig in bet jonge bos,
kan gezegd. worden dat bet zich waarschijnlijk verspreid heeft
vanuit de oostelijk gelegen polders, waar ruige zegge plaatselijk
vrij veel voorkomt. De aanwerzigheid van kropaar is moeilijker te
-verki-aren. Of bet heeft zich verspreid vanuit---de --polders (wat
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rninder waarschljnlijk is dan bij ruige zegge, omdat het in het.
jonge bostype heel veel en in het oude bostype slechts met èèn
exemplaar in de zaadkapitaalbakken vertegenwoordigd was), Of bet
heeft ooit in de tijd dat de legakkers beweld waren op één of
enkele plaatsen dominant gestaan, en kwam verder niet voor.
Een soort die wèl in bet zaadkapitaal van de bossen zit, rnaar
alleen op bet gemaaide grasland voorkomt, is de tweerijige zegge
(Carex disticha) . Het zou kunnen zljn dat deze soort zich goed
verspreadt vanuit het gemaaide stuk grasland naar de bossen, maar
ult de hoge aantallen van de soort in bet zaadkapitaal van bet
bos, en het felt dat andere soorten die alleen op bet grasland te
vinden zljn —kale jonker(Cirsium palustre) , leverkruld.
(Eupatorium cannabinum) en veldzuring (Rumex acetosa)— dit
verschljnsel niet of veel minder vertonen, kan met enige
voorzichtigheld gesteld worden dat ook dit een vocht-ig gras land
relict is. Dit zou dan een interessante constatering zijri, daar
tweerijige zegge minder eutrofe. omstandigheden indiceert dan de
andere bovengenoemde rellcten.(Van Hees et al. 87)

Opvallende verscbillen In aantal exemplaren van soorten in

zaadkapitaai en veld worden gevonden bij moerasbasterdwederik
(Epilobium palustre) en voor wat betreft de bossen bij
kattestaart (Lythrum salicarla) . deze soortenzijn in verhouding
veel abundanter in bet zaadkapitaal dan op het veld. Dit is
gemakkelljk te verkiaren ult het felt dat moerasbasterdwederik
en, In mindere mate, kattestaart pionierkruiden zljn, die
langlevend zaad bebben zodat ze snel, als de omstandlgheden
gunsti.g zijn, bijvoorbeeld bij het openvallen van een stuk
vegetatie, kunnen ontsprulten.
Edoch bet meest opvallende verschil In abundantle is wel dat er
vele soorten In bet veld aanwezig zljn die niet In de
zaadjcapitaalproef tot ulting kwamen. Dit kan een oorzaak vinden
in bet voor veel soorten niet optirnaal zajn van de
kasomstandlgheden, en Is in ieder geval een sterke aanwljzing
dat de conclusies van deze proef slechts gezien moeten worden als
een aanwijzing, en niet als een een sluitend bewljs.

8. EINDCONCLUSIE & BEHEER

Algemeen kan bet Friesche veen gekenmerkt worden als een op het
eerste gezicht aardlg moerasbos, waaronder een vrij verrulgde
vegetatie groeit met toch hler en daar zeer waardevolle sttikken.
Hoewel de basis van de hydrologische situatjie, welke in dit
onderzoèk te summier onderzocht is en bet zeker aanbeveling
verdient dit nader te bestuderen, vrij ongestoord lijkt, is de
gehele bened.enloop sterk einvloed door menselijke ingrepen:
Afwatering van de AA door het Noord—Willemskanaal, inpoldering,
grondwaterstandsverlagirig. intensieve landbouw en afvalstortingen
hebben de vegetatie in de polders dusdanig aangetast dat deze nog
wel vrij soortenrijk is, maar verre van typerend voor graslanden
in de beriedenloop van een laaglandbeek. Hoewel de nadeilge
menselijke ingreperi niet direct in het Friesche veen hebben
plaatsgevonden, heeft ook dit gebled veel invloed hiervan
ondervonden; met name bet wegvallen van de beekinvloed door bet
afsnijden van de AA en de oppervlakkige uitdroging door de
grondwaterstandsdaling hebben het moeras irreversibel veranderd:
actieve verlanding vlndt nauwelljks meer plaaats, zeldzame
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soorten verdwenen en een grote verruiging zette in.
Om de in bet Friesche veen voorkomende, voor bet natuurbehoud
interessante plantengemeenschappen te handhaven of te

ontwikkelen, is een beheer nodig dat op kielne schaal niet eens
erg intensief hoeft te zijn. Het reeds opgestarte maaibeheer
lijkt een goede manier om soortenrijkere, minder eutrofe natte
graslanden te krijgen. Het uitbreiden van bet te maaien gebied is
daarom toe te juichen. Geschikte gebieden hiervoor zijn de

redelijk open vegetaties met een net of niet—hennegras
ondergroei, zoals bijvoorbeeld veel aan te treffen op de 4—mat.

Met een spreiding van de maai.periode zou het resultaat enigzins
naar wens.kunnen worden beInvloed. (In die ziri dat verschillende
vegetaties verschillende maaitijdstippen elsen (Everts et al.

'84) . Een rietland kan het best in de winter gemaaid worden, nat
grasland vroeger in het jaar, direct na de zaadzetting van de
grassen.) Waarschijnlijk kan men echter op geen enkele manier
terugkeren tot een trilveen of trilveen—achtige vegetatie, daar
de hydrologic niet meer in takt is.
De mesotrofe vegetaties gedijen vrij goed in de bossen, en
kunnen vermoeclelijk goed behouden blijven wanrieer ze, onder
stabiele milieuomstandigheden, met rust gelaten worden.
Een voor de hand liggende vraag met betrekking tot bet schema van
fig. 17 is natuurli.jk of, als de veenmosvegetatietypefl werkelijk
veenmostnilvenen genoemd kunnen worden, dan wel op soortgelijke
wijze gevormd zjjn, hieruit ook blauwgraslarid is te verknijgen.
Dit lijkt echter onwaarschijnliik, omdat dan, afgezien van bet
felt dat er dan een sterk verschralend beheer van maaien en
afvoeren gestart moet worden, bet mesotrofe stuk groter zou
moeten zijn en er een goede invoer van blauwgraslandsoortefl zou
moeten zijn.
Dc erge ruigtes van het braarn—bes type en bet brandneteltype
kunnen wel afgemaaid worden, maar gezien bet feit dat de

milieuomstandlgheden bier dermate verstoord zi.jn (vuilstort,
oppervlakkige uitdroging) zullen bier grootschaliger maatregelen
noodzakelijk zijn, anders heeft bet maaien geen zin.
Willen de oevervegetaties in de polders, die nu ook beheerd
worden door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nedenland, een meer typi.sch kara}zter knijgen voor dergelijke
landschapseenheden in de benedenloop van de Drentse AA, dan
zullen op kleine schaal geen extra bemesting meer mogen plaats
vinden en zullen de oevers slechts èèn maal per jaar gemaaid
rnoeten worden; maar om de vervuiling te verminderen zullen
grootschalige hydrologische maatregelen genomen moeten worden.Om
bet Friesche veen echter terug te brengen tot een karaktenistiek
laagveengebied met actieve venlanding zullen ingrepen op zeen
grote scl-iaal plaats moeten vinden: en zulleri grote gebieden
opengemaakt moeten wonden, zodat en nieuwe, diepe watereenheden
ontstaan waanin verlanding ween opgestart kan worden. Actieve
verlanding vindt nu namelijk alleen nog plaats in de 3e plas, en
in kleine plasjes veroorzaakt door openvallende bomen, maar de
laatste z±jn dermate klein dat en geen goede venlandingsreeks tot

ontwikkeling kan komen. Om bet Fniesche veen zodanig te beheren
dat bet weer zo wordt als in zijn meest oorspronkeli.ike vorm, zal
alleen gerealiseerd kunnen worden door ook de hydrologic in bet

gehele dal weer in zijn oorspronkelijke staat te brengen. In het
licht van deze nauwe verbintenis blijft het dus zeer wenselijk
dat hydrologiseb onderzoek aan beekdalsystemen intensief wordt
voortgezet. - ---- -- --- - - - -
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Toch j het Friesehe veen zeker de moelte van het behouden er.

bestuderen waard, al ware het alleen maar omdat het een van de
weinige nog overgebleven moerasbossen in de benedenloop c'an de
Drentse AA is waar ook nog een patroon van petgaten en legaickers
is te zien, en plaatselijk nog ongestoorde verlandingsvegetaties
voorkomen. Ook het natte grasland zal.. hoewel thans nog niet
echt, op den duur redelijk uniek kunnen bliiken n cen steeds
armer wordend landschap.
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Vegetatietypen volgeris Van Hees et al. '87 en bun voorkomen in de
polders "Carnphuys" en "Oosterland"

Oevers

Vi: Geknikte vossestart—moeras—Vergeet—mij—flietje type.

Type van voedselr±jke oevervegetaties.langs zwak stromende tot
stilstaande wateren, bi.j vlakke oevers.Dt type word.t slechts op
2 plaatsen i.n bet noordUjke gedeelte aangetroffen.

V4: Kruipencie boterbloem—gestreepte witboltype.
Oecologische omstandgheden vrajwel identek als Vi, natte oevers
1ang intensi.ef gebruikt (bemest grasland) .Kornt echter meer voor,
maar ook beperkt tot noordellike gedeelte.

V5: Legrastype
.Oevervegetaties op weke, sterk gereduceerde veen— of klei.bodem
aan de rand van sloten met stromend, sterk vervuild water. Hoge
waterstand. Veel aangetroffen langs oude AA en Schps1oot.

VB: K1e.ne egeiskop—mannagrastYPe
Tamelijk open oevervegetate langs langzaamstromend voedselrijk
tot Ucht vervuilde wateren met een diepte van 40 cm. tot meer

dan een meter. Ho1pjp kan op invloed van basenrjk grondwater
duden. ifl de polciers redellik veel te vnden n bet zude1iike
gedeelte.

VP: Grote egeiskop—grote waterweegbreetype
Oevervegetate langs ondepe voedse1rjke wateren met enigzins

kalkhoudende slthbodems. Dt type is veel te vinden in bet
zuidelijice en westelijke gedeelte.

V17: Scherpe zeggetype
Op .rijfti1 gelijkende oevervegetatie ult laagvenen, voorkornend
binnen invloedssfeer van beken. Matig voedseirlik tot voedselrijk
met hoge waterstand. Meestal met rust gelaten. In de polders bier
en daar te vinden in de sloot rond bet Friesche veen.

ViB: Scherpe zegge—snave izeggetype
Oevervegetaties van matig voedseirlike, slibrijke bodems. Staan
meer onder invloed van van grondwater dan voorgaancle type.

Slechts langs èen sloot te vinden, in het westelijke gedeelte.

Vi9: Noordse zeggetype
Voedselrijke oevervegetatie van plaatseri waar vroeger regeirnatig
inundaties plaatsvonden. danwel waar sprake is van voeding door
basenrijk grondwater. Slechts op èn plekje langs de oude AA te
vinden.

V33: Riettype
Vegetatie langs sti.lstaand of langzaamstromerid. voedseirlik, vaak
vervuild water van vrij grote diepte. Kan ook voorkomen in
szorners droogvallende sloten. Wordt rneestal èen maal per jaar

gemaaid. In de polders veel te vinden in het noordelijke
•-' :•\.
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V37: Riet—moeraSspieatYpe
Weinig bemeste ruigtekruidenvegetatie op natte, voedselrijke
plaatsen waar organisch materiaal is gedeponeerd. Wordt veelal

èèn maal per jaar gemaaad en afgevoerd. Veel te vinden in
noordellike gedeelte, met name langs Friesche veen oever.

V39: Snavelzegge—moerasspireatype
Niet of weinig bemeste soortenrijke ruigtekruiden vegetatie langs
verlandde sloten op matig voedselrijke standplaatsen waar op
natuurlijke wijze organisch materiaal is gedeponeerd. Vaak ook

invloed van basenrijk grondwater of beek invloed. Vrij veel te
vinden in zuidelijke gedeelte.

Wateren

W2: Draadwiertype
Wateropperviak geheel bedekt met draadwier en/of flap. Sterk
vervuilde wateren. In de poiders niet echt heel veel te vinden,
maar toch hier en daar in gedeelten van oude AA en Friescbe veen
loot te vinclen.

W3: Klein kroostype
Watervegetatie van zeer voedselr±jke wateren. Komt verspreid in
het qebied in enkele sloten voor.

WB: Kikkerbeet—veelwortelig kroostype
Vegetatie in wateren met neutraal tot alkalisch, matig
voedselrijk karakter. met organisehe bodems. Waterdiepte minder
dan een meter. Zeer veel aan te treffen, vooral in noordelijke en
westelijke gebieden.

W16: Ki.kkerbeet—haarfonteiflkrUidtyPe
Type dat zich onderscheidt van vorige door bodem met leem of klei
lcarakter. Aardig veel te vinden, met name in zuidelijke gedeelte.

W14: Gedoornd hoornblad—smalle waterpesttype
Watervegetatie van voedselrijke wateren met vrij hoog chloride
gehalte. Dit kan veroorzaakt zijn door vervuiling of door

zeeinvloed. Kan ook aanwijzing zijn voor invloed meststoffen
kultuurland. Kontakt zone tussen boezern— en polderwater. Matig
veel aan te treffen vrspreid in gehele gebied.

W17: Waterviolier—sterrekroostYPe
Watervegetaties van zwak zure, matig voedselri.i:ke, mati.g zachte

wateren. Kenmerkend voor overgarig pleistoceen zand naar
veengebied, corresponderend met plaatsen waar verrijkt water aan
oppervlakte komt. Nauwelijks invloed boezernwater. Te vinden op
plaatsen dicht bij schipsloot.

W33: Smalle waterpesttype
Watervegetaties van brede voedselrijke tot vervuilde sloten die
vooral met boezemwater gevuld zijn. Vooral oude AA.

W31: Smalle waterpest—stijVe waterrarionkeltype.
Idern als W33, maar waterdiepte meer dan 1 meter. Ook in oude AA.
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Illustratieopnamen (3 x 3 meter) op schaal van Londo, van enkele
represeiitatieve vegetaties.

1—1—i 1—2—3 1—4-1—a 11—2—2—a 11—1—3 II—3—

Strooisel 100% 100% 100% 100% 100% 1O(
Roogte (dm.) 18 5 3 12 20 8
Kruiden bedekking 80% 60% 15% 95% 95% 95
Mosbedekking 3% • 5% 80% 15% 10% 15
oom1aag aanw. x x x

Calamagrostis canescens 1— 4 al 8 1—

Peucedanum palustre al m2 p1
Phragmites auètralis 7 rl 8
Stachys palustris p1 p1
Eupatorium cannabinum p1 p1 m4 1— al
Cirsium palustre 2

Galium palustre p1 al m2 ml ml
'Equisetum fluviatile p1 p1 rl
Carex acuta p1
Carex disticha m2 al
Carex lasiocarpa ml 7

Epilobium palustre p1 p1 p1
Lythrum salicaria p1 p1
Phalaris arundinarea p1 al
Alnus glutinosa (kiempi.) p1 rl p1 ml
Lathyrus palustris ri
Dropteris carthusiana p1 p1 p1 m2 ml ml
Dryopteris cristata p1 p1 ml
Lycopus europeaus rl -

Lysimachia thyrsiflora rl ri p1
Hierochloë odorata p1 al m4
Symphytum off icinale
Sorbus aucuparia ri
Lysimachia nummularia a2

Filipendula ulmaria p1 p2

Mentha aquatilis m2 a2

Ranunculus repens al

Urtica diolda p1 p1

Glyceria fluitans ml

Rubus sap. rl rl

Glechoma hederacea p1

Festuca gigantea al

Poa trivialis 1—

Juncus efusus rl

Fraxinus exelsior (kiem) ri
Carex nigra al

Carex remota ml

Viola palustris

Glyceria maxima
Sphagnum asp.
Eurhyngium praelongum m2 m4 m2 1- m4

Plagiothetium denticulatum ml 1+ a2

Plagiothetium ruth 1—

Brachithet hum rutabulum al m2

Mnium hornum ml

Calypogela caespitosa ml ml


