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1. INLEIDING

De beekdalen in ons land zijn waardevolle gebieden, zowel
uit oecologisch als landschappelijk en cultuurhistorisch
oogpunt. In Drenthe zijn nog slechts twee beekdalen gedeel—
telijk behouden, nml. die van de Reest en de Drentsche A.
Voor de Drentsche A is in 1965 het Stroomdallandschap Drent-
sche A gesticht. Het beheer van dit reservaat is in handen
van Steats bosbeheer (SBB) . Van de overige Nederlandse beek-
dalen zijn slechts enkele kleine delen in de vorm van reser—
vaten behouden.
Het beheer van reservaten is in twee delen op te splitsen:
het inwendig beheer en het uitwendig beheer (v. Leeuwen 1966).

Inwendig beheer. Dit beheer is gericht op verhoging van de
natuurwetenschappelijke en/of landschappelijke waarde van bet
gebied. Voor het Stroomdallendschap Drentsche A houdt dit in

* dat SBB streeft naar her11en van de situatie zoals deze
rond 1900 in Drenthe was. De ruimtel±j]ce variatie in het
vegetatiepatroon ontstond door de variatie in het abiotische
milieu. De dynamiek in bet systeem (grondwaterschommeljnge1
kwel, overstromingen) was over lange tijd mm of meer het—
zelfde (Grootjans 1980) . Semen met de antropogeen toegevoegde
dynamiek (in die tijd gering) werd zo het halfnatuurlijke
landschap gevormd. Voor een uitgebreide beschrijving van het
ontstaan van het Drentsche landschap wordt verwezen naar
v. Eeden en Baars (1980).
Er zijn verschillende vormen van inwendig beheer voor half—
natuurlijke graslanden mogelijk. De meest toegepaste beheers—
vormen zijn een maaibeheer en beweiding. De bemesting wordt
in beide gevallen meestal gestopt.

B±J een maaibeheer wordt de vegetatie op dezelfde hoogte
afgesneden en zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip afge—
voerd. De variatie in het vegetatiepatroon ontstaat door
variatie in het abiotische milieu (bodem, waterhuishouding).

Een beheer van beweiding brengt meer variatie in de vegeta—
tie met zich mee dan een maaibeheer (Oosterveld 1975)
Bij beweiding wordt de vegetatie in de loop van het seizoen
afgegraasd. Schapen, koeien, paarden en geiten hebben ieder
een voorkeur voor bepealde plantensoorten; er wordt selectief
gegraasd. Hierdoor ontstaat ruimtelijke variatie.
Door betreding wordt de zode vooral op natte plaatsen open
getrapt. Hierdoor ontstaan open ruimtes in de vegetatie,
waar kiemplanten tot ontwikkeling kunnen komen (de Bie,
1976, Vreugdenhjl en v. Wieren 1976)

Ook het maaien met nabeweiding wordt als beheersvorm toe—
gepast om de vegetatie zo kort mogelijk de winter in te laten
gaan.Hierdoor krijgen de kruiden in het voorjaar de ruimte.
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Het doel van deze beheersvormen is de nivellerende invloed
van de overheersende milieufactor bemesting terug te dringen.
Zodoende ontstaan meer graslandtypen, die geassocieerd
kunnen worden met vroegere agrarisohe activiteiten (Bakker
1982).

Uitwendig beheer. Hierbij wordt getracht de invloeden van
buiten bet redervaat, zoals grondwaterstandsdaling, inspoe—
ling van voedselrijk water en recreatiedruk tegen te gaan.
Het zal duidelijk zijn dat het effekt van het inwendige
beheer afhankelijk is van het gevoerde uitwendige beheer.

De invloeden van buitenaf op het beekdal reservaat zijn
niet geheel tegen te houden. Een voorbeeld hiervan is
verandering in de waterhuishouding (Grootjans 1979, 1980)
Door de ontginning van de hoger gelegen essen wordt het
overtollige grondwater in het vroege voorjaar in ]'zorte tijd
afgevoerd. V66r de ontginningen stroomde dit water veel
regelmatiger af. Een gevolg hiervan voor de lager gelegen
madelanden, is dat er droogte—scbade ontstaat in de zomer.
Het veen veraardt en de mineralisatie wordt sterk gestimu—
leerd, waardoor bet nutriënten aanbod voor de vegetatie
toeneemt. Daarnaast kan bet veen indrogen. Deze indroging
is gedeeltelij]c irreversibel, waardoor het veenpa]cket
een deel van haar waterhoudend vermogen verliest.
Door bet vele (kunst)mest gebruik op de hoger gelegen es-
sen spoelen nutriënten het beekdal in.
De vroegere gradient van voedselarme heide naar voedsel—
rijkere madelanden wordt daardoor omgedraaid: De madelanden
zijn in vergelijking met de essen voedselarmer geworden.

Het is dan ook vrijwel onmogelijk om de situatie zoals deze
rond 1900 in Drenthe bestond te herstellen. De invloed van
de mens zal a1tid groter blijven dan rond 1900. Dit geldt
ook voor het inwendige beheer: werd vroeger het hooiland
met de zeis gemaaid, tegenwoordig gebeurt dit machinaal.

B±J beoordeling van de effekten van het inwendige beheer
op de vegetatie van madelanden, is het niet voldoende om
enkel een beschrijving te geven van de vegetatie, de hy—
drologie of de geomorfologie. Alle componenten van een ge—
bied belnvloeden elkaar. Een geintegreerde benadering is
dan ook noodzakelijk.
Een dergelijke benadering is mogelijk vanuit een land—
schapsoekologisch standpunt. Een gebied wordt niet in ter-
men van ve)taties of bodem beschreven, maar in termen van
landschappen.
Doing(1974, 1978) heeft een methode ontwikkeld om de kust-
gebieden in termen van landschappen te beschrijven: Een
landschapskartering op vegetatiekundige grondsiag. Het
principe van deze methode wordt op pagina7 e.v. uiteengezet.
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In dit onderzoek is getracht een beeld te geven van de
effekten van verschillende beheersmaatregeien op de vege—
tatie van madelanden. Ten behoeve van dit onderzoek is
de iandschapskartering op vegetatiekundige grondsiag aan-
gepast aan- en toegepast op de madelanden van twee verschil-
lende beekdaien.
Hierbij is uitgegaan van de volgende vraagsteliingen:

a. Welke zijn de effekten van verschillende beheers--
maatregelen op de vegetatie van madelanden?

Deze vraagstelling is als volgt uitgespiitst:

a.l Welke vegetatietypen komen op dit moment voor in de
onderzoeksgebieden?

a.2 Hoe heeft de vegetatie zich de fgelopen zeven jaar
ontwikkeld in een reeds eerder onderzocht gebied, ge—
naamd 'De Heest'?

a.3 Hoe kqnnen de gevonden vegetatietypen zich ontwikkelen
bij het huidige beheer?

b. Is bet mogelijk met behuip van een landschapskartering
op vegetatiekundige grondsiag een beeld te geven van
de actuele en potentile ontwikkeling van een gebied?
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2. MATERIAAL EN NETHODEN

2 .1 Deonderzoeksgebieden

Er zijn twee onderzoeksgebieden uitgekozen, op grond van
de ligging (madelanden) en het gevoerde beheer.
—De Heest'
Dit gebied ligt in de middenloop van het Stroomdallandschap
Drentsche A, ten zuiden van Oudemolen (Figuur 1)
Het gebied tussen de beide beken is 20 ha. groot. Het be-
heer is in handen van SEE. Sinds 1976 wordt hier een beheer

\)
van beweiding ge)�oerd. De eerste jaren met schapen, de
laatste drie jaar met pinken. De periode van beweiding loopt
van midden april tot eind oktober.
Plaatsen waar veel brandnetels en akkerdistels voorkomen
worden gemaaid, waarbij het maaisel blijft liggen.
Voordat het gebied in beheer genomen werd, werd het inten—
sief beweid en gehooid. In de toekomst wil SBB maaien achter-
wege laten en extensieve beweiding met jongvee toepassen.

Ten westen van het Taarloose diep ligt een ander deel van
het onderzoeksgebied. Dit gebied (Ca. 2 ha) wordt sinds
de aankoop in 1971 ieder jaar omstreeks half juli gemaaid,
waarbij bet maaisel afgevoerd wordt. V66r de aankoop werden
deze percelen voornairielijk als hooiland gebruikt. SBB wil
in de toekomst het maaibeheer voortzetten.

In het gehele onderzoeksgebied 'De Heest' is in 1974 een
vegetatiekartering uitgevoerd (Grootjans 1976).

Ouc[moler

De Hee'L
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Fig-uur 1. Situering van het onderzoeksgebjea
'De Heest'.
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— 'Broekiand Oostervoortse diep'
Dit gebied, Broekiand Oostervoortse diep, ligt aan het in
1963 gekanaliseerde oostervoortse diep ten zuiden van Roden
(Figuur 2).
Het is ca. 50 ha groot en in beheer bij SBB. De grondwater-
stand in dit reservaat kan door SBB beheerst worden. Hier—
door ontbreekt de bedreiging van wijziging van de waterhuis-
houding, waaraan reservaten elders dikwijls blootstaan.
Het centrum van dit gebied bestaat uit een blauwgrasland,
dat de reden was tot vorming van het reservaat. De aankoop
vond in 1963 plaats. Sindsdien wordt het blauwgrasland ge-
maaid, echter niet elk jaar.
De aankoop van de omringende percelen is in 1975 afgerond.
Deze percelen worden zoveel mogelijk in juli gemaaid, waar—
bij het maa±sel afgevoerd wordt. Gedeeltelijk maait SBB
zeif, gedee1te]ijk wordt het maaisel op stain verkocht.
Enkele percelen, aan de rand van het gebied worden verpacht,
En perceel is in particulier bezit.
Er wordt nabeweid met schapen. Het aantal schapen is ieder
jaar verschillend (100-200 stuks). Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het wisseiweide systeem, tot de grasmat kort is.
Die gedeelten waar veel pitrus staat worden tweemaal gemaaid,
tenzij het terrein te nat is.
SEB wil de huidige vormen van beheer in de toekomst voort—
zetten.

1od
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Figuur 2. Situering van het onderzoeksgebied
'Broekiand oostervoortse diep'
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2.2 Landscha2skarterifl p vegetatiekundige ronds1a

EIJ de beschrijving van de onderzoeks gebieden is gebruik
gemaakt van een landschapskartering op vegetatielcundige
grondsiag. Hieronder wordt het principe van deze methode
kort besproken.

Doing(1974) omschrijft het begrip landschap als volgt:
"Een gedeelte van het aardoppervlak, in verticale rich—
ting met inbegrip van alles wat zich daarboven, daaronder
en daaxop bevindt,voor zover het specifiek met deze
oppervlakte als zodanig verbonden is (dus inclusief le—
vende wezens, bodem en atmosfeer), en dat zich op grond
van zijn eigenschappen in horizontale richting af laat
grenzen tegen andere gedeelten van deze oppervlakte"

Een op deze wijze gedefinieerd begrip bestaat ult vele fak—
toren. Deze faktoren hoeven niet homogeen van aard te zijn,
maar moeten wel een geografische samenhang vertonen. Zo
kunnen Jandschappen opgebouwd zijn uit combinaties van ye—
getatietypen, net zoals vegetatietypen opgebouwd zijn uit
combinaties van soorten. Deze combinaties vormen herkenbare
eenheden in het veld.
Het aantal vegetatietypen, dat als één samenhangend geheel
opgevat kan warden, kan aangepast warden aan de gewenste
mate van gedetailleerdheid. De twee uitersten warden gevormd
door a. één landschapstype voor het gehele betreffende ge-
bied en b. vele landschapstypen leder bestaande uit één
vegetatietype.

Er zijn verschillende kriteria waarop de landschapseenheden
van el]caar kunnen warden onderscheiden, op grand van de
vegetatietypen waaruit zij zijn opgebouwd.
De landschapseenheden kunnen o.a. verschjllen door de aan—
wezigheid van:
— dominante vegetatietypen
— bepaalde combinaties van vegetatietypen
— vegetatie structuur
— floristische verschillen in gemeenschappelijke vegetatie—
typen

Uitgaande van deze kriteria blijven er nag vele mogelijk-
heden bestaan am de landschapstypen te begrenzen. Daarom
moeten de milieufaktaren, die van belang geacht warden voor
de aanwezigheid van verschillende vegetatietypen, betrokken
warden bij het trekken van grenzen. De vegetatie wordt
beschreven in samenhang met abiotische (vooral geamorfologie)
en biotische (by. bodemfauna) faktoren welke van invloed
zijn op de vegetatie.

Met behuip van deze methode is het mogelijk am:
- Als een landschapstypologie is opgesteld; grate gebieden
in kaart te brengen zonder al te veel verlies aan infor—
matie



— De samerihang tussen de verschillende landschapstypen
duidelijk te maken.

De landschapstypen zijn van practisch belang voor de be—
herende instanties. Een landschappen—kaart ken nml. gebruikt
warden als grondsiag voor diverse afgeleide kaarten zoals
by. zeldzaamheid, kwetsbaarheid voor recreatie, effekten van
beweiding enz.

In dit onderzoek zijn bij de vorming van de landschapstypen
verschillende kriteria gehanteerd:
Op grond van de geomorfologie is het gebied in grate een—heden apgesplitst, zoals zandkoppen, hager gelegen zand—gronden en lager gelegen veengronden.
Deze grote eenheden zi.jn weer onderverdeeld in landschappen
op grand van verschillen in
a. cornbinaties van vegetatietypen
b. vegetatiehoogte
c. waterhuishouding
d. bademopbouw

ad a. Hierdoor werd het mogelijk zowel een beeld van de
huidige situatie als van de potentile ontwikkeling van het
gebied vaor wat betreft de vegetatie te geven.
ad b. Dit kriterium is opgenamen in verband met de doelstel-
lingen van het gevoerde beheer.
ad C. Het belang van dit kriterium is in het vaorgaande
aangegeven. Er bestaat een directe relatje tussen de grand—
waterstanden, grandwaterkwaliteit en de vegetatie (Groatjans
1980).

De beschrijving van de anderzaeksgebieden is in dit ander—
zoek beperkt tat de beschrijving van de madelanden en enkele
gebiedsdelen daar omheen.

2.3 Bij het veldwerkgehanteerdemethaden

Vegetatiekartering
In het gebied van de Heest is een vegetatiekarterjng opeen schaal van 1:1000 uitgevaerd. In het gebied van hetBraekland Oostervoartsediep op een schaal van 1:2500.
In bet veld zijn homagene vegetatie_eenheden in kaart ge—
bracht. Van deze hamogene vegetatie_eenhede zijn soorten—
lijsten gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende
nataties:
+ saart is aanwezig met een klein aantal individuen,

bedekking kleiner dan 5%.
+2a soort is eanwezig met een groat aantal individuen,

bedekking tot 5%.
+2b saart is aanwezig met een bede]cking van meer dan 5%.

Bij de uitwerking zijn de saortenlijsten gegroepeerd en
andergebracht in de typalagie van de Drentsche A (Everts,
Graatjans, de Vries 1980). Waar nadig is deze typalogie
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uitgebreid, op grond van soortsamenstelling, bedekking
en de hoogte van de vegetatie. De beschreven vegetatie—
eenheden zijn in kaart gebracht.
In het gebied van de Heest zijn zowel in het gehooide als
in het beweide gedeelte tansley—opnarnen gemaakt. Deze tans—
ley—opnarnen werden door Grootjans(1976) in 1974 gemaakt.

Bij het op naam brengen van de soorten is gebruik gemaakt
van de Flora van Nederland (Heukels, van Ooststroom 1975).
Voor het op naam brengen van de grassen is gebruik gemaakt
van de grassentabellen van Kruyne en de Vries(1968) en van
van der Meyden en Brand(1980).
De volgende soorten zijn niet exact op naam gebracht:
Rhinanthus minor en Rhinanthus serotinus zijn beide Rhinan—
thus spec. genoemd.
A11e Taraxacum soorten zijn Taraxacuin spec. genoemd.
Epilobiurn hirsutum is wel onderscheiden. De overige Epilo-
bium soorten zijn Epilobium spec. genoemd.
Er bestond niet altijd zekerheid over Carex acuta. Dit kan
ook Carex acutiformis geweest zijn.

Vegetatiehoogte
Aan de hand van de vegetatietypen is de hoogte van de vege—
tatie bepaald. Hierbij zijn drie kiassen onderscheiden:
— laag 0—15 cm.. Deze vegetaties bestaan uit een gesloten

grasmat. Op een dwarsdoorsnede komt de hoogste
biomassa voor binnen 0—15 cm..
By Poo—lolietum en een Parvocaricetea.

— middel 15—75 cm.. Deze vegetaties zijn ijier. De grassen
komen hoger op. De grasmat hoeft niet gesloten te
zijn. ]3v. Cynosurion en een Calthion palustris met
Carex acutiformis en Glyceria maxima.

— hoog hoger dan 75 cm.. Hoogopgaande vegetatie. Boven de
50 cm nog een hoge biomassa.
By. Filipendulion.

Waterhui shouding
In het gebied de Heest zijn door het gehele gebied grond-
waterbuizen geplaatst. De buizen zijn zo geplaatst, dat er
raaien van hoog naar laag verkregen werden en er zoveel
mogelijk vegetatietypen onderzocht konden worden.(Figuur 3).
De grondwaterstanden zijn tweewekelijks opgenornen in de
periode mei-nov. 1981.

De grondwaterstanden in het gebied van het Broekiand Ooster—
voortsediep zijn bepaald a.h.v. buizen, die door SBB ge-
plaatst zijn. (Figuur 8). SBB neemt de grondwaterstanden
tweewekelijks op gedurende het gehele jaar.

De grondwaterfluktuaties zijn berekend uit bet verschil in
hoogste en laagste gemeten grondwaterstand tijdens de waar—
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nern ingsperiode.

De plaatsen waar het diepe grondwater aan de oppervlakte
komt, -zgn. kwelplekken- zijn in het veld opgezocht a.d.h.
van ophoping van ijzer en kwelindicatoren: Scirpus sylva—
ticus, Carex aquatilis en Carex acutiformis.

Bo d emopbouw
Met behuip van bodemboringen tot 1.20 mtr. is een bodemkar—
tering in beide onderzoeksgebieden uitgevoerd. Hierbij
werden de volgende parameters bepaald: dikte van de veenlaag,
mate van veraarding, minerale bijmenging, aanwezigheid van
leern en grootte van de zandkorrels.
Aan de hand van deze boringen is voor de Heest een bodemkaart
opgesteld.
Door gebrek aan tijd was het niet mogelijk een voldoende
gedetailleerd meetnet op te zetten op het Broekiand Ooster-
voortsediep. Zodoende is geen bodemkaart van dit gebied
opgesteld.

GeolTiOrfologie
Op grond van bodemopbouw en hoogte is het gebied in geo-
moro1ogische eenheden opgesplitst.

Cr a as druk
In het beweide deel van de Heest zijn, verspreid over het
onderzoeksgebied zestien mestvakken uitgezet. Hierbij is
getr-aCht de mestvakken zoveel mogelijk over de vegetatie—
typen te erspreiden. De mestvakken hebben een oppervlak
van 400 rn . (Figuur

7. ).
Volgens Allersma(1976) en Beck en Graaff(1981) is het aan-
tal mestplakken een maat voor de presentie van het (jong)—
vee
In de periode mei-nov. zijn de mestplakken drie wekelijks
geteJ-d en gemerkt.
Om het bezoek van het vee aan de mestvakken met elkaar te
kunnen vergelijken, is gebruik gemaakt van de totale hoe—
veelbeid mestplakken die in een yak gevonden zijn. Per waar—
nemingsperiode is uitgezet hoe de koeien zich over de mest—
vakken hebben verspreid. Vervolgens is getoetst of de koeien
een voorkeur hadden voor bepaalde mestvakken.
Verder is getracht een verband aan te tonen tussen de hoe—
veelheid gedeponeerde mestplakken en de grondwaterstand.
Tenslotte zijn de opengetrapte terreingedeelten genoteerd
even als de looproutes van het jongvee.
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• RESIJLTATEN

.1 'De Heest'

.1.1 Geornorfologie en bodemopbouw
Het gebied is geomorfologisch in drien te verdelen (Figuur
3):

Stuifzanden. Deze komen voor als zandkoppen in het gebjed
en als dekzanden, welke het beekdál begrenzen. Deze zand—
gronden bestaan uit fijnkorrelig zand, waarin zich een
podzol heeft ontwikkel. De zandkoppen en dekzanden liggen
hoger dan de aangrenzende veengronden. Op de overgang van
zand]-cop naar veengrond komen zandgronden voor met een di]cke
(tot 40cm) moerige bovenlaag.

Oeverwa1]en. Deze komen voor langs de beek. Deze zandgronden
bestaan uit grofkorreljg zand. De bovenste laag is humeus.
In het profiel heeft zich geen podzol ontwj]ckeld. De oever-wal is over het algemeen 5—6mtr breed en ligt hoger dan c3e
aangrenzende veengronden.

veengronden. Deze vormen de rest van het gebied. De dikte
van het veenpakket varieert van 4Ocm vlakbij de zandkoppen
tot n-ieer dan 120cm. Over het algemeen is de bovenste laag
tot 50cm veraard. Hieronder komt gedeelteljj]c veraard veen
voor Op enkele plaatsen is de bovenste veraarde laag dun
(0-15cm). Plaatselijk is binnen 4én meter leem aangetroffen
jn çe vorru van kleine bolletjes.
Waterhuishouding
In de middenloop van het beekdal Zijn verschjllende grond-
waterstromen te onderscheiden(Grootj ans 1980) . Het ondiepegrondwater, dat snel over het keileem afstroomt. Dit wateris mineraal arm. Het diepe grondwater, dat onder het kej—leem doorstroomt. Dit water is mineraalrijk
en kornt plaatselijk aan de rand van het beekdal aan de
oppervlakte. Een derde grondwaterstroo wordt gevormd door
langzaam stromend diep grondwater. In dit water zijn flOgmeer lonen opgelost dan in het voorgaande. Het komt plaat—
selijk langs de beek aan de Oppervlakte. Op laag gelegen
plaatsen zijn de laatste twee watertypen te herkennen aanophoping van een ijzer neersiag. Nml. zodra het diepe rond—
water met zuurstof in aanraking komt, wordt het ijzer geoxi—deerd en vlokt uit. Hierdoor kleuren deze gn. kp1ekken
bruin. Voor een uitgebreide bespreking van de waterhujs.
houding van het beekdal wordt verwezen naar Grootjafls(1980)

De grondwaterstand heeft in het onderzoeksgebjed altijdal hoog gestaan, wat blijkt ult de vele sloten en greppels.Deze zijn in de loop der jaren gegraven, om het gebjed teontwateren en daarmee beter begaanbaar te maken.
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y

Figuur 3. Bodemopbouw, kwelplekken en grondwater—
standen op de Heest.
o groep I; S groep II; $ groep III;
A groep IV; L groep V.
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Met sloten worden hier die waterleidingen bedoeld, die
niet dichtgegroeid zijn en d.m.v. een duiker met de beken
zijn verbonden. Met greppels worden bier die water].eidingen
bedoeld, die w1 dichtgegroeid zijn. Greppels staan niet
direct met de beken in verbinding. In Figuur 3 zijn d
sloten en greppels aangegeven.

Op grond van de gemiddelde grondwaterstand en de fluktuatie
in de grondwaterstand zijn de 25 meetpunten in vijf groepen
verdeeld (Tabel 1, Figuur 3, Bijlage Tabel A).
Uit Bijiage A Tabel A blijkt, dat in het veengebied de
grondwaterstand in de winter vrijwel overal tot aan bet
maaiveld staat. In de'zomer zakt het water op de hoger ge—
legen terreingedeelten verder weg en is. cle fluktuatie groter
dan in het veengebied.
De grondwaterstand op de zandkoppen is lager, met een gro—
tere fluktuatie dan in bet veengebied.

Tabel 1. Gemiddelde grondwaterstand en fluktuatie
per groep op de Heest.

aantal
meetpunten

gem. gr. w.
stand. cm —my

fluktuatie

Groep I 3

Groep II 2

Groep III 7

Groep IV 11
Groep V 2

1—4
5—9

14—31
17—55
58—137

5—14
20—23
20—28
32—76
94—174

.1.3 Vegetatie
In Tabel 2 zijn de onderscheiden vegetatie—eenheden weer—
gegeven. Tevens is in deze tabel vermeld: a) het aantal
soortenlijsten waaruit de vegetatie—eenheid opgebouwd is,
b) het gemiddeld aantal soorten per vegetatie—eenheid,
c) le vegetatie—hoogte, d) waar en bij welk bodemtype en
grondwaterstandsgroep de vegetatie-eenheid voorkomt. Zie
ook de vegetatie-kaart (Figuur 4) en Bijiage Tabel B en C.

IDe vegetatie op de veengronden van het onderzoeksgebied
behoort voor het grootste deel tot het Calthion palustris.
De goed ontwikkelde Calthion palustris vegetatie met Cal-
tha palustris, Orchis majalis en Phyteuma nigrum bevindt
zich in bet gehooide gedeelte. Het type met Glyceria maxima
komt in het gehele gebied voor, zowel in grote als in kleine
oppervlaktes. Caitha palustris, Nyosotis scorpioides en
Luchnis flos-cuculi zijn redelijk tot goed vertegenwoordigd.
Glyceria maxima bepaalt het aspekt van deze vegetaties.
Het type met Poa trivialis komt op het beweide en -in mm-
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dere mate— op het gehooide gedeelte voor. De kensoorten
van bet Caithion palustris zijn matig (1.1.3b) tot goed
(1.1.3a) vertegenwoordigd. Het aspekt wordt bepaald door
RanunculuC repens, Poa trivialis, Holcus lanatus en Rumex
acetosa. In deze vegetaties komen de volgende bemestings—
indicatoren voor: Alopecurus geniculatus, Agrostis stolo—
nifera en Glyceria f1uitans Juncus articulatus en Phleum
pratense.

Langs sloten, greppels, houtwallen en op de hoger gelegen
veengronden behoort de vegetatie veelal tot het Filipendu-
lion. Het aspekt wordt bepaald door Filipendula ulmare.
Wanneer deze vegetaties middel hoog zijn, blijft Filipendu-
la ulmare laag, maar is in grote aentallen aanwezig. In
deze vegetaties zijn de ]censoorten van het Caithion palus—
tris goed vertegenwoordigd (2.1.la). Ook kunnen deze ye—
getaties hoog opgaan. Soorten als Heracleurn sphondyllium
en Anthriscus sylvestris bepalen mede bet aspekt van de
vegetatie (2.l.2a).

Langs de beken op bet beweide gedeelte behoort de vegetatie
tot het Cynosurion cristati. De vegetatie van de oeverwal
in bet gehooide gebied behoort tot het Calthion palustris
met ruigte—kruiden, zoals Heracleum sphondyllium en Urtica
dioica.

De vegetatie op de grote zandkop in bet beweide gedeelte
vormt de grootst aaneengesloten vegetatie—eenheid en be—
hoort tot het Agropyro-RumiCion crispi, met Loliurn perenne,
Poa trivialis, Trifoliuin repens en Ranunculus repens. Deze
vegetatie blijft laag en vormt een gesloten grasmat.
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Tabel 2. vegetatie—eenheden welke voorkomen op de 'Heest'
- uitbreiding van de typologie van de Drentsche

A (Everts, Grootjans, de Vries, 1980)

______

—r-
.1-) 5 0 0
0 5 a500 E
awe) 50 0 S4J,6 .JJ4)
.u 'a ajo'E000 00 TOKenmerkende,differentie— so ao so 00

Code rende soorten os so ,o> 0'

Verbond Calthion Caitha palustris, Lychnis
palustris flos—cuculi, Myosotis

scorpioides

Ass. Gem. Carex Carex acutiformis
acutiformis

1.1.la Variant Crepis paludosa Crepis paludosa, Orchis 34 3 middel veraard III,IV
majalis, Phyteuma nigrum veen

1.1.2 Type4 Glyceria Glyceria maxima
maxima

1.1.2a Variant Glyceria Keracleum sphoridylliunl, 24 6 middel vereerd III,IV
maxima Hypochaeris radicata, Ur— veen

tica dioica
1.1.2b Varia t'Heracleum

sphondyliurn Glyceria maxima 25 5 middel oeverwal
—hoog sloten

houtwal
veraard
veen

1.1.3 Type Poa trivialis

1.1.3a Vaia tA1opeCUrUs Poa trivialis, Holcus 28 6 iaag— veraard IV,pl.
geniculatus lanatus, Rumex acetosa, middel veen III

Alopecurus geniculatus

1.1.3b VariantJUnCUs arti— Juncus articulatus, Ra— 37 2 middel veraard II, IV

culatus nunculus repens, Phleurn veen
pratense

1.2 Ass. Senecioni— Senecio aquaticus, Carex
nigra

Brometurn rac.

1.2.1 Type Carex aqua— Carex aquatilis, Carex
tills rostrata

l.2.la VariantJuncus subu— Juncus subilifloris, Des— 44 2 middel achter
lifloris champsia cespitosa, Vero— oeverwa.

nica arvensis, Achillea op zand
pta niii c a

1.2.lb Variants Equisetum Equiseturn fluviatile, Ly— 36 4 middel achter kwel—
fluviatile thrum salicaria oeverwa. plaatsen.

op veen

vervoig zie volgende pagina
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Veivo1g Tabel 2. Vegetatje—eenheden, welke voorkomen
op de 'Heest'

Code
-. ...Kenrnerkende,clifferentie_

rende soorten

'-4
a
4)

c
SC
(00)
0
.L4

00
wo
0(0

C
0)
E
rU

0
0.0

0)

4-)

(00)
4-'P
Wa
00
wo
>,C

)

s
5

.0
Ea
0)
'00
00

.0>

r
0
s
4)
CO

.
0
.

0a

2

2.1

2.1.1

2.1.la

2.1.lb

2.1.2

2.1.2a

Verbond Filipendu].ion

Ass. Valeriano—
Filipendule.

Type Juncetosusn

Varia typische
vorm

Variant3 Hypochaeris
radicata

Type Glycerietosum

Variant3 Urtica
dioica

Filipendula ulmaria, Va—
leriano officinalis, Ly —
thrum saljcarja

zie verbond

Caitha palustris, Myoso—
tis sCorpioides, Lychnis
flos.cuculj, Valeriana
officinalis, Lythrurn sal.

Lotus uliginosus, Equise—
turn, r-lolcus lanatus,
Mentha aquatica

Glyceria maxima, Phala-
ris arundinacea

Urtica dioica, Heracleum
sphondylium, Anthriscus
sylvestris

25

32

18

6

4

5

middel

middel
—hoog

hoog

langs
sloten
veraard
veen

veraard
veen

langs
houtwal
sloot

III

IV

3 Verbond Cynosurion—
crjstatj

3.1 Ass. Lollo—Cy—
nosuretum

3.1.1 Type Lotetosuni
uliginosi

3.1.l Variant Equiseturn
palustre

3.1.11 Variant AlOpecurus
geniculatus

Leontodon autumnalis,
Bellis perennjs, Cirsjum
arvensis, Trifoliurn rep.

Cynosurus cristatus,Bel—
liz perennis, Leontodon
autumnalis

Cynosurus cristati, Tn-
toliumpratense

Equisetum palustre, E.
fluviatile, Carex acuti—
formis, Myosotis scor.

Ranunculus repens, Hol—
cus lanatus

25

25

4

3

middel

laag.-
middel

veraard III,IV
veen

oeverwal III,IV
zand,veen

4

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

Verbond Agropyro—
S cmicion
crispi

Ass. Gem. Alope-
curus ge—
niculatus

Type Poa tn—
vialis

Ass. Poo-lolie—
turn

Type Loliurn
perenne

Alopecurus geniculatus,
Agrostis stolonifera,
Glyceria fluitans
Trifolium repens, Ranun—
culus repens, Glyceria
fluitans, Juncus articu—
latus, Cardarnine prat.

lolium perenne, Poa tn-
vialis, Tnifoliurn repens
Ranunculus repens, Plan-
tago major, Poa annua
Lolium perenne, Poa
trivialis, Trifoijurn
repens

26

15

3

2

laag

laag

zand met
moenige
boven
laag

zand

IV

V
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3.1.4 Landschapskaart op vegetatiekundige grondsiag
Hieronder volgt een beschrijving van de landschappen en
de gevormde kaarteenheden.
De legenda is opgebouwd uit hoofdtypen, welke zijn onder-
verdeeld in ondertypen.
De hoofdletter geeft het hoofdte aan. De kleinle let-
ters geven de ondertypen aan. De letters zijn, waar mo—
gelijk, ontleend aan een voor de vegetatie typerende soort
of verbond. De rol van deze soort in de vegetatie, kan
van secundair belang zijn.
De combinatie van letters duidt op het aandeel van de
vegetatietypen aan het landschap. zo kunnen er reeksen
gevormd worden: by. Cg, Cgf, Cf g, Cf. Zodat de verwant-
schap tussen de landschappen duidelijk wordt. Met Cgf
wordt aangegeven dat het Cg landschap verruigd is, met
Cfg wordt aangegeven dat in het Cf landschap minder ye-
ruigde delen (Cg) voorkomen.
De mate van detail is aangepast aan de schaal waarop de
kaart gemaakt is: 1:2000.
De hoofdtypen zijn gevormd op grond van geomorfologie.
Bij de onderverdeling van de hoofdtypen is vooral gebruik
gemaaktvan —dominante vegetatie—eenheden

—combinaties van vegetatie—eenheden
—hoogte van de vegetatie

Deze kriteria zijn ondersteund met de gegevens over de
waterhuishouding en de bodem.

Hoof dl andschppen
L(lolium)-landschap. Dit landschap bestaat uit zandkoppen
en dekzanden. De grondwaterstand is laag, gem. 58—137 cm
-my., de fluktuatie is groot 80-98. op grond hiervan kan
verwacht worden, dat o.i.v. het infiltrerende regenwater
de ontwikkeling van een podzolprofiel voort zal gaan.
De vegetaties, die dit landschap karakteriseren behoren
tot het verbond Agropyro Runhicion—crispi, en zijn (nog)
sterk bemest.

H(Heracleum)-landschap. Dit landschap wordt gevormd door
de zandige oeverwallen. Doordat de watertoevoer naar de
beken afgenomen is (afwatering naar andere kanalen) zul—
len de overstromingen minder frequent optreden dan vroeger.
De ophoging van de oeverwal zal daarom eveneens minder
snel gaan.
Op de oeverwallen komen zowel vegetaties ult het Cyno—
surion cristati, als uit het Calthion palustris voor.
Deze vegetaties vertegenwoordigen de verruigde vorm van
deze verbonden.

C(Calthion)-landschap. Dit landschap bestaat uit de veen-
gronden. Veenvorming vindt hier niet meer plaats vanwege
de steeds verdergaande ontwatering. Het betreft hier
zowel ontwatering van de hoger gelegen zandgronden die
het beekdal gedeeltelijk voeden met water, als ook ont—
watering van de veengronden zelf. Als gevoig hiervan is
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er veraarding opgetreden. De veraarde bovenlaag varleert
van 0—15cm tot meer dan 50cm.
Het grondwater staat piaatselijk het gehele jaar tot aan
het maaiveid, hier is sprake van een toevoer van diep-
grondwater. Over het algemeen zakt het grondwater in de
zomer 30-50cm --mv..
Deze gebieden waren voor de vorming van het reservaat
als hooiland in gebruik.
Het landschap wordt gekenmerkt door het voorkomen van
vegetatietypen uit het Caithion palustris. Daarbij bepaait
Carex acutiformis veelal het aspekt in dit gebied.
Op de drogere delen komen vegetatie—eenheden voor uit het
Cynosurion cristati en het Filipendulion.

0ndertpen; landschappen
De iandschappenkaart is weergegeven in Figuur 5. De re—
latie tussen de verschillende vegetatie—eenheden en de
landschappen is weergegeven in Figuur 6.

Li—zuiver Lolium landschap. Droge zandkoppen op de hoger
gelegen delen. De bovengrond van de lager gelegen delen
is moerig; hier is de bodem relatief vochtiger. De
vegetatie behoort tot 4.1.1 en 4.2.1; de hoogte van
de vegetatie is laag, tot 15cm.

Lp-Loiium-poa trivialis iandschap. Hiertoe behoren kleine
zandkoppen en dekzanden, weike grenzen aan het veen—
gebied. De omstandigheden zijn vochtiger dan in het
Li landschap. De vegetatie behoort tot i.i.3a en is
kort tot middelhoog.

Hh—zuiver Heracleum landschap. Brede (6—20mtr) delen
van de oeverwal. De vegetatie behoort tot 3.i.lb en
l..2.la, en is middel-hoog. Dit landschap onderscheidt
zich van het Ch iandschap op grond van de bodem en
vegetatie-hoogte.

Hr-Haracleurn—ranunculus repens landschap. Dit landschap
onderscheidt zich van het Hh landschap op grond van
de vegetatie. De vegetatie behoort tot l.1.3a en is
middeihoog. Dit landschap onderscheidt zich van het
Cr landschap op grond van geomorfoiogische kriteria.

Hg-Heracieum-glyceria maxima iandschap. Smaile (tot 6mtr)
delen van de oeverwal. Hier is de oeverwal steiler dan
in het Hh iandschap. De vegetatie behoort tot 1.1.2b
en is middelhoog.

Hf-Heracieurn-filipendula landschap. Dit iandschap onder—
scheidt zich van het Hg iandschap op grond van de
vegetatie. De vegetatie behoort tot 2.1.la en is mid-
deihoog.
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Cc—zuiver Caithion landschap. Omvat delen van het C—land--.
schap, welke zich uitstrekken van de dekzanden tot aan
de oeverwal. Vochtige, bloemrijke hooilanden met plaat-
se lijk kwelplekken. De vegetatie behoort tot l.l..la.
Tegen houtwallen en op de jets drogere delen komt een
vegetatie voor, die behoort tot 3.l.la en 3.l.lb, en
middelhoog is.

Ch—Calthion heracleurn landschap. Dit landschap vormt een
z3ne langs de beek;de bodem is verdicht. De vegetatie
behoort tot 3.l.lb en is kort.

Chp-Calthion—heracleum-poa trivialis landschap. Komt voor
op plaatsen waar het veen minimaal tot 50cm veraard
is. Er komen veel open plelcken in de vegetatie voor.
De vegetatie behoort tot l.l.3b en 3.l.lb, en is kort.

Ct-Calthion-trifolium pratense landschap. Veengronden
met een moerige bovenlaag, welke grenzen aan zandkop—
pen. Het veenpakket is ca 80cm dik. Hoewel bet grond-
water in de zomer tot 55cm kan wegzakken is het ter—
rein het gehele jaar drassig. De vegetatie behoort tot
3.l.la en 3.l.lb, langs de houtwal komt 2.l.lb voor.
De vegetatie is middeihoog.

Cr—Calthion—ranunculus repens landschap. Vochtig tot dro-
ge terreingedeelten. Het grondwater zakt in de zomer
tot 55cm -my weg. Fluktuaties in de waterstand zijn
groot. Plaatselijk komen kwelplekken voor. De vegetatie
behoort tot l.l.3a met op de lager gelegen terrein-
gedeeltes l.l.2a. De vegetatie is middeihoog. Op kwel-
plekken kan de vegetatie hoog worden.

Cpf-Calthion—poatrivialis- filipendula landschap. Dit
landschap strekt zich uit vanaf de zandkop tot aan de
oeverwal. In dit landschap komt een gradint voor van
vochtig (tegen de zandkop aan) naar nat (tegen de oe—
verwal aan) . Deze gradint is in de vegetatie terug
te vinden. Op de hoger gelegen, vochtige delen behoort
de vegetatie tot l.l.3a; op de lager gelegen natte delen
tot l.l.la en l..2.lb. Langs de oeverwal komen kwel—
plekken voor. Langs de sloten en greppels komt een
vegetatie voor, die behoort tot 2.l.l.a. De vegetatie
is middeihoog.

Cg-Calthion—glyceria maxima landschap. Dit landschap
vormt grote aaneengesloten oppervlakten. De abiotische
omstandigheden zijn vergelijkbaar met die in het Cc
landschap. De hoogteverschillen in het terrein zijn in
het Cg echter groter. Op de hogere delen komt een ye—
getatie voor die behoort tot l.l.3b. De grondwater-
stand zakt hier in de zomer tot 55cm —my weg. Op de la—
gere terreingedeelten komt l.l.2a voor, de grondwater—
stand zakt bier in de zomet tot 30cm —my weg. Langs de
sloten komt 2.l.la voor. De vegetatie is middelhoog.
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Cgf- Caithion-glyceria maxima-filipendula landschap. Dit
landschap is vergeiijkbaar met het Cg iandschap. In het
Cgf landschap staan echter bomen, waardoor verrijking
door biadafval optreedt. De vegetatie is verruigd. De
vegetatie ía hoog en behoort tot 1.i.2b.

Cf-Calthion-filipendula landschap. Dit landschap omvat
de droge veengronden. Het grondwater ken in de zomer
tot ca 47cm -my dalen. De vegetatie behoort tot 2.1.lb
De vegetatie is middeihoog tot plaatselijk hoog.

Cfa—Calthion-filipendula_anthriscus landschap. Droge veen-
gronden, in kleine oppervlakten langs oeverwallen,
sloten en houtwallen. De vegetatie behoort tot 2.1.2a.
De vegetatie is hoog. In dit landschap kunnen kwel-
plekken voorkomen.

Cfh-Caithion_fi1ipendu1a_herac1e landschap. Onderscheidt
zich van het Cf landschap op grond van vegetatie en
vegetatiehoogte. De vegetatie behoort tot 2.i.lb en
3.1.lb en is iaag.

vegetatie_eenheden
q r,Q iiQ njQ 1Q gj (Q

H (N (N () (0 H —I H (N —I H H H
H r—I H H H (N (N r— H H '—1 H H (N

H H —1 H H H H (N (N (N c)

Li
Lp O
Hh

Hr

Hg

Hf

Cc

Ch 0
Chp

Ct 0 0
Cr 0
Cpf 0
Cg 0.0 0 00
Cgf 0
Cf 00
Cfh
Cfa 0

Figuur 6. Schema van de relatie tussen de
kaarteenheden en de vegetatie—
eenheden op de Heest.

• elatief groot opperviak
® relatief klein opperviak
O gering opperviak
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Figuur 5. Landschappenkaart van de Heest

1FGVNA:

Li —zuiver LoI ium lanischip
Lp—Loliuin—poa trivial iz ianIschap
Hh—zuiver Heracleum 1auschap
Hr—Herac]eum—ranuncuius repens iandschap
Hg—Heracieuin—giyceria maxima iandschap
Hf—Ileracleum—filipenIuia iandschap
Cc—zuiver Caithion iandschap
Cb—Cai thion—horacleum ianclschap
Chp—Caithion—heracieum—oa triviaiis iandschap
Ct—Calthion—trilo1ium riatense Iandschap
Cr—Caithion—ranuncuius repens landschap
Cpf—Calthion—poatriviaiis—[iiipenduia iandschap
Cg—Calthion--glyceria maxima iandschap
Cyf—Caithion—cilyceria maxima tilipenduia 1anschap
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3.1.5 Nestvakkefl
Zoals al in 2.3 is vermeld, is het aantal mestplakken een maat
voor bet (jong)veebezoek. Tevens is het aantal plakken een in—
dikatie voor bemesting. (Huisman 1981)

De mestvakken liggen in de drie hoofdlandschappen (Figuur 3

en 7) : De vakken in het L en H landschap liggen op een zand—
bodem, waardoor ze relatief droger liggen dan de vakken in het
C landschap die op bet veen gesitueerd zijn.
Uit bet totaalbezoek in de mestvaicken (Figuur 7) blijkt dat
de va]cken die op bet zand gelegen zijn meer bezocht worden dan
de vakken die op het veen gelegen zijn: resp. 7.5-15.7% en 1.7-
6.2%. De pinken blijken dus een voorkeur voor de droger gelegen
vakken te hebben, hetgeen ook blijkt uit Figuur 8 waarin een
correlatie van 0.85 is gevonden tussen de hoogte van de water—
stand en bet koeiebezoek: naarmate de gemiddelde grondwater—
stand lager wordt, neemt het bezoek van de pinken toe.

(zie voor data Fig. 9 en 10)
Om een indruk te krijgen hoe de pinken de verschillende mest—
vak]cen bezocht hebben,onafhankelijk van bet aantal bezoekende
koeien, is het totaal aantal plakken per waarnemingsperiode
op 100% gesteld.
In figuur 9 is te zien dat gedurende de zeven waarnemingsperi—
oden bet totaal aantal plakken nogal varieerde. Hiervoor zijn
twee redenen aan te geven:
— De koeien graasden niet alleen in bet onderzoeksgebied, maar
ook daarbuiten.
— De eigenaar van de koeien bleek regelmatig pinken weg te ha—
len en er anderen bij te plaatsen. Het pinkenbestand wisselde
van ± 25—45 dieren. (mond. med. van boer H. Raven te Oudemolen)
De vakken in bet L landschap (1, 2,4 en 5) worden in de eerste
5 perioden mer bezocht dan de vakken in bet C en H landschap-
In de 6° en 7 periode wordt bet bezoek in alle drie de land-
schappen gelijk. Voorgaande is significant bij u(=5% met de
Toets van Wilcoxon.
Waarschijnlijk is de vegetatie in het L landschap in de eerste
vijf perioden dermate begraasd dat daarna ook bet C en H land—
schap onder relatief grotere begrazingsintensiteit komen.
Een aanwijzing hiervoor is de kdte vegetatie die reeds in juli
in het L landschap aanwezig was.

Bezoekbinnen de mestvakken edurende het heleseizoen
Figuur 10 geeft bet bezoek weer binnen de verschillende mest—
vakken waarbij vermeld staat hoeveel procent van de mestplaJc—
ken er gedurende het seizoen binnen een mestvak gedeponeerd
zijn. (totaal aantal plakken per mestvak is 100%).
Het bezoek binnen de mestvakken in het L landschap verloopt
nogal wisselend: In yak 2 en 4 neemt de presentie van de pink—
af tot aan de vijfde waarnemingsperiode, terwijl er in de vijf—
de periode een piek in het bezoek valt waar te nemen. In yak
5 is een toename van het bezoek te zien tot aan de vijfde pen—
ode; in yak 1 is dit beeld minder duidelijk.
De vakken 6,9,10 en 11 liggen in het C landschap en grenzen
aan bet L landschap. Ze liggen niet gesoleerd door sloten of
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LiggJng van de mestvak]cen
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op de de Heest

mc}

Oj:1Cej

k0 cp0i

00
000

'V 1/
7

"V/
0

\

(hi.



F
i
g
u
u
r
 
8
.

R
e
l
a
t
i
e
 
t
u
s
s
e
n
 
h
e
t
 
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
 
m
e
s
t
—

p
i
a
J
c
k
e
n
 
e
n
 
d
e
 
g
e
m
i
d
d
e
l
d
e
 
g
r
o
n
d
w
a
t
e
r
-

g
e
m
.
 
w
a
t
e
r
s
t
a
n
d
 
(
i
n
 
c
m

b
e
n
e
d
e
n
 
m
a
a
i
v
e
l
d
)

s
t
a
n
d
 
i
n
 
d
e
 
m
e
s
t
v
a
k
k
e
n
.

r
=
 
0
.
8
3

J
o

S
ig

ni
fic

an
t

b
i
j

0
.
0
5

I
o I D 0

x

4
c
>

X

,0
x

x
x

10

x

,
I
,

, ,
 ,-

,i/
%
m
e
s
t
p
1
a
k
e
n



40

I_- -

I L1 5 6' 7 cP , /3 ' S 6'

I

1 2 .3 6' 7 8 Io Ii /2. /3 ILj /5 /1

/ 2. 5 J 6'
7

, I, iL '3 // 'S /6'

-
- rtzJSo.

c c 8 6'

Figuur 9.

Verdeling van de mestplakken (in %) over de verachillende mestvakken (16)
per waarnemingsperiode (7)

n= totaal aantal rnestplakken van één periode

t
10

-Jo

0
2 4 5 3

20

Jo

2.4 .3- 3 g io II Ii /3 / /5 ii

i d'L1

II
/ 6' 7 8 . , , /2 u , '.c- ,o'

:rjrT
r33L3

L

- '. ',

" 0.'"

___3o JO(P/



N..

A

-v

2

0

A

l(_IHI t')
—Hi

0 7—7-01
3° 31 I—Hi
40 '/00

11—0—Hi
10 0—10—81
70 30—10-81

liJour 10.

Ver!el 1 ncj van He mestpl aken ( in %) binnen He veror:h 1 1 len lu ,nlvakkrnyniuren. ie 7 w.arnerrdriyn1erjoien %= Ii )0çe.
n= aaotaI plaRken binnen én joestvakye ci e ponee r'i

N.

N

a-

N

q3

I

I-,

.4

1—..

S.,

a-

N

'-4

—S

N

'4

a-

C-)

a-
-Y

)

N
N

C

N..
a'

> L1

1—S

'0

a-

.4

N'.

'4

a-

.4

-I-
a-

'3

'4
C

.1

>

S.

a-

C-)

'.4

-
N.

'1I

0 0 0 0 0N a- - ,-i —

N
C.
S.,

0'.

__a 2 0 ° - ci-1- .-,



28.

greppelsystemen en ze worden vc5ór de vijfde periode vaker be—
zocht dan de rest van de vakken in het C en H landschap. Ver—
ondersteld wordt dat de koeien, als ze eenrnaal in het noorde—
lijk deel van het L landschap grazen, gemakkelijk een uitstapje
kunnen maken naar deze vakken.
In yak 9, 10, en 11 (C landschap)is na de vij1e waarnerningspe—
node een afname in het bezoek waar te nemen. Daarentegen neemt
het bezoek aan de overige vakken in het C (en H) landschap toe.Het accent van het bezoek ligt hier vooral in de laatste waar—
nemingspenioden. Waarschijnlijk is de vegetatie in de drie yak-ken t/m de vijfde peniode genoeg begraasd en zijn de pinken
aangewezen op de vegetatie in de andere vakken van het C en H
landschap.
Het venloop van het mestvakkenbezoek blijkt onafhanjçelijk van
de vochtsituatie in de vakken te venlopen: zowel 'droge' als
'natte' vakken worden vóór en na de vijfde peniode bezocht.
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.2 'Broekiand OostervoortSe Diep'

.2.1 GeomorfolOgie en bodemopbouW
InFiguur Ii zijn vier raaien weergegeven waarin 48 boringen
voorkomen. De bodemprofielen zijn weergegeven in de Bijiage

Figuur A.
Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit veengrond. In raai 1
zijn twee bodemprofielen gevonden die ingedeeld kunnen worden
onder de Moerige gronden (de Bakker en Schelling 1973). Deze bo-
demprofielen bevatten wel organisch materiaal maar dit wordt als
moerige (%hurnus >15) laag op of tussen bet zandprofiel gevonden.

Het veen dat in de bovenste 20—50cm voorkomt, is volledig ver-
aard; daaronder komt gedeeltelijk veraard veen voor.
In én boring is onveraard veen als tussenlaag aangetroffen.
plaatselijk langs raai 1 en 2 wordt een dunne laag zand in de

bovenste laag aangetroffen. Waarschijnli.ik hebben boeren hun
percelen vroeger bezand om ze beter berijdbaar te maken.

Het veenpakket is op de meeste plaatsen minder dan 1 meter dik,
maar volgens een mondelinge mededeling van dhr. Vos (beheerder
van SBB te Langelo) is bet veenpakket plaatselijk 4 a 5 meter

dik.
In het midden en zuidelijk deel van raai 1 en 2 is klei aange-
troffen dat in de vorm van kleibandjes en klei vermengd met veen
voorkomt. Waarschijnlijk heeft de klei een stagnerende invloed
op bet inzakkende regenwater.

Het beekdal waarin tt reservaat ligt, is breder dan op de Heest.
Stuifzandkoppen liggen te zuiden van het reservaat en oever—
wallen zijn tijdens de kanalisatie van de beek in 1963 geheel
verdwenen. Op de plaats waar vroeger de oeverwallen lagen, ligt

flu een hoge kade van bet nieuwe diep.

.2.2 Waterhuishoudj9
In het Broekiand lopen van noord naar zuid een lO—tal sloten die
via een oost—west verbinding in kontakt staan met een regelbare
stuw die afwatert op bet Oostervoortse Diep.(zie Figuur 11)

Verder J3pen er nog enkele greppels ie het terrein minder sterk
ontwateren dan de sloten.
Om bet iservaat te kunnen maaien wordt het grondwaterpeil eind
mei, begin juni -i- 50cm omlaag gebracht. Na het maaiseizOen medio

augustus wordt de stuw weer in zijn oude stand gezet en kan de
grondwaterspiegel stijgen tot enkele cm beneden maaiveld. Er

wordt geen water van buiten het reservaat ingelaten om de grond—
waterstand te doen stijgen. De kade die bet gekanaliseerde diep
omgeeft, voorkomt overstromingen in bet Broekiand.
In het midden van het terrein ligt een raai grondwaterstandsbui—
die door SBB geplaatst zijn. De raai loopt van oost naar west

over drie percelen. (zie Figuur 11)
De buizen stonden tot juli 1981 niet erg vast in de bodem, zodat
bet vaste punt van de buizen nogals eens wisselde t.o.v. N.A.P.
(mond. med. Vos). SBB meet eileen t.o.v. N.A.P. en niet t.o.v.
bet maaiveld, vandaar dat de SBB_grOfldWaterStandSgegevens niet
gebruikt werden.
In 1978 zijn van dezelfde buizen de grondwaterstandentov maaiveld
bepaald. (Schaap 1980) De standen uit 1978 staan vermeid in Tabel 3
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Het Broekiand Oostervoortse diep is gelegen in de middenloop
van de beek. Volgens Grootjans (1980) staat een middenloop
0.i.v. diep (ijzerrijk) grondwater. IJzerrijjke kwelplekken
zijn niet geinventariseerd.
Ondanks de hoge waterstanden in het reservaat is het veen
grotendeels veraard. Waarschijnlijk is het gebied, voordat
bet in beheer werd genomen, sterk ontwaterd geweest.

Tabel 3. Gemiddelde grondwaterstand en fluktuatie van drie
buizen in het Broekland Oostervoortse Diep (Schaap
1980; periode 14—4 t/m 27—10 1978)

Buisnr. (vergelijkbaar met gem. grondw. fiuktuatie
groep IV van de Heest) stand cm —my

1. (groep Iv) 41 30
2.( ,, ) 32 35
3.( ) 48 44

.2.3 Vegetatie
In tabel 4 zijn de vegetatieenheden weergegeven, waarbij tevens
vermeldt staat het gemiddelde aantal soorten per vegetatie—een—
heidhet aantal soortenlijsten waaruit een vegatatie—eenheid
opgebouwd is, de hoogte van de vegetatie, het bodemtype en de
grondwaterstandsgroep waarbij een vegetatieeenheid voorkomt.
Verder nog de vorm en de duur van bet beheer. Zie ook Figuur 12
(vegetatiekaart) en bijiage Tabel E (synthesetabel).

Alle vegetatie—eenheden komen voor op (veraard veen), behoudens
enkele delen van Caricion curto—nigrae vegetaties.
Het overgrote deel van het Broekiand is begroeid met een Cal—
thionvegetatie, waarin bemestingsindikatoren als Alopecurus.
geniculatus, Glyceria fluitans, Agrostis stolonifera veelvuldig
voorkomen.
In het type Caricetosum nigrae zijn de kensoorten van het Cal—
thion Caitha palustris, Myosotis scorpioides en Lychnis flos
cuculi goed vertegenwoordigd. Carex nigra en Ranunculus repens
bepalen het aspekt van de vegetatie. Het Caricetosum komt weinig
voor in het reservaat en grenst veelal aen of vormt een over—
gang met Caricion curto—nigrae vegetaties.
Het type Holcus lanatus vormt de grootste vegetatie—eenheid
binnen het Broekiand. De kensoorten van het Caithion zijn goed
tot slecht vertegenwoordigd. Met name de variant Juncus effusus
neemt hier het grootste deel in beslag. Deze vegetatie—eenheid
komt zowel in grote als kleine oppervlaktes voor. De Caithion
kensoorten zijn er slecht vertegenwoordigd. Het aspekt wordt be—
paald door Juncus effusus, Holcus lanatus, Agrostis stolonifera
en Glyceria maxima.
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Tabel 4. Vegetatie—eenheden welke voorkomen in het
Broekland Oostervoortse diep

uitbreiding van de typologie van de Drentsche Aa
(Everts, Grootjans en de Vries, 1980)

Code
Kenmerkende, differentjëren-
de soorten

'-4
a
4)

U))
ro))0
m

8
-)
(U)
4-4U.
ao

a
-'-4

4J
iO
4i4J
QX5

g8c
8oa

•

DO
Cc

ne

J

U)
L
U)

WE
-
o>

0--
U)W

-'-o
1. Verbond Calthion Caitha palustris, Lychnis

palustris flos—cuculi, Myosotis sc.

1.1 Ass. Senecioni— Carex nigra
Brometum racem.

1.1.1 Type Caricetosum Carex nigra, C. ovalis, Cy—
nigrae nosurus crist., Trifolim

pratense, Agrostis tenuis

l.1.la Variant Alopecurus Alopecurus geniculatus, 9 2 H veraard H÷N 7-10
geniculatus Agrostis stol. Glyceria fi. /bezand + p

1.1.2 Type 1-Tolcus lanatus Holcus lanatus

1.1.2a VarianG1yceria max. Glyceria maxima 23 2 M veraard H+N 7

/bezand
1.1.2b Variant Juncus effusus Juncus effusus 20 15 veraard IV i-H-N 5—10

/bez and

1.l.2c Variant Glyceria fluit. Glyceria fluitans 9 2 M veraard H+N 7

2. Verbond Filipendulion Filipendula ulm., Valeriana
off., Lythruii, salicaria

2.1 Ass. Valeriano— Fili zie verbond
penduletum

2.1.1 Type* Phalaris arun— Phalaris arundinacea 14 1 H 10(6)
dinacea

2.1.2 Type Urtica dioica Urtica dioica 23 6 H veraard 7—28

3. Verbond Caricion curto— Carex curta, C. echjnata, C.
nicjrae nigra, Viola palustris,

Fanunculus flammula, Hydro—
cotyle \rulgaris

3.1 Ass. Caricetutn— Carex curta, C. echinata
curto echinata

3.1.1 Type Carey curta— zie Ass. + Agrostis canina, 20 B L/v bezand H+M 5-10
echinata Hydrocotyle vulgaris, Viola lokaal: en

palustris veen + 0
klei

4. Verbond Magncaricion

4.1 Ass. Caricetum Carex aquatilis
aquatilis

4.1.1 Type Comaretosuin Carex rostrata, C. nigra, 26 4 M veraard H+M 7-10
Potentilla palustris

5. Verbond Juncion Molinia caerulae, Juncus
acutiflori subuljfloris

5.1 Ass. Cirsio— Cirsjusn dissectum
Molinietum

5.1.1 Type Peucedanetosum Peucedanum palustris, Viola
pal., Calamagrostis canes.
Potentilla palustris

5.l.la arjanMo1inja Molinja caerulae 28 5 H veraard IV —— 28
caerulae Jokaal +

0
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Vervoig tabel 4. Vegetatie—eenheden welke voorkomen
in het Broekiand Oostervoortse diep

Code

'

I

I

de soorten

,

Kenmerkende,dlfferentjren—

-1
C
4J
C
CC
150)J
Co
(DO

C
-Ia)

Co

1O
4-55
CC
50

Q)
H

-4-)

ItS)W
a)0
Co
(DO

IC
CO)
a)'O
(DO

•

'rX)

CS)
(-4'

—
I

U)

>
a)
0)ECt4
(DO

C..
•0)
t4Q)
15.0
150)

6 'Verbond Alnion Alnus glutinosa
glutinosa

(Westhoff en den Held)

6.1 Ass. Cerici elongate Thelypteris palustrjs,Carex
— Alneturn paniculata, Calamagrostis

canescens, Solanurn dulcam.
Scutullaria galericulata

6.1.1 TeAinus glutinosa Alnus glutinosa, Poe trivi— 29 3 H veraard 28
alis, Urtica dioica

Gebruikte efkortingen:

H rniddelhoog
L/M laag/rniddelhoog
H hoog
H+N hoolen en nabeweiden
—— '5niets doen
o onregelmatig hooien en nabewelde
P partikulier (beweiden en hoojen)
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Figuur 12. Vegetatiekaart Broekiand Oostervootsediep

LEGENDA:

Calthjon palustris
Ass. Senecionj—Brornetum racemosi
type Cariceturn nigree
Variant Alopecuris geniculatus
type Holcus lanatus
Variant Glycerja maxima
Variant Juncus effusus
Variant Glyceria fluitans

Filipendulion
Ass. Valeriano—Fi1ipenduiet
type Phalaris arundinacea
type fJrtica dioica

0 13 c0n

—

— — — ._ 5ir5 v/s. rserVeE

1.1
1.1.1
1 . 1 . la
1.1.2
1. 1 . 2a
1 . 1. 2b
1.1.2

2.

2.1
2.1.1
2.1.2

3. Caricion curto—nigrae—4 _ ccr 3.1 Ass. Cariceturn curto—echinatae
3.1.1 type Carex curta—echinata

Magnocaricion
Ass. Cariceturn aquatilis
type Cornaretosurn

Juncion acutiflori
Ass. Cirsjo—Molinietum
type Peucedanetosum
Variant Nolinia caerulae

Alnion glutinosa
Ass. Carici elongata-A1net
type Alnus glutinosa
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In percelen die niet of onregelmatig (éns in de 3 6 jaar)
gehooid worden, komt een Filipendulion voor. Het type Urtica
diolca komt vooral langs de broekbos percelen voor, en
Urtica dioica isiaspekt; bepalend.Het type Phalaris arundinacea
komt op een perceel in het noorden van het reservaat voor en
is de laatste zes jear niet meer gehooid. Hier zijn naast Pha—
laris arundinacea ook de Filipendulion kensoorten Filipendula
ulmaria en Lythrum salicaria aspektbepalend. Eveneens zijn de
kensoorten van bet Caithion hier goed vertegenwoordigd.

Het type Carex curta—echinata komt voor in het oostelijk deel
van het Broekiand op veen met een veelal zandige bovenlaag.
Lokaal wordt er klei in de ondergrond aangetroffen. Het type
wordt gekenmerkt door het voorkomen van Carex curta en Agros—
tis canina die beiden goed vertegenwoordigd zijn en Carex
echinata, Hydrocotyle vulgaris en Viols palustris die minder
goed vertegenwoordigd zijn.

In het type Comaretosum zijn de grote zeggen aspekt bepalend:
Carex aquatilis, Carex acuta, en Carex rostrata. Het type komt
als kleine "eilandjes" in de laag gelegen delen van de Holcus
vegetatie voor.

Het centrurn van het reservaat wordt ingenomen door een blauw—
grasland vegetatie met o.a. Cirsium dissectum (Cirsio-Molini-
etum , type Peucedanetosum) alwaar in het veen plaatselijk klei
is aangetroffen.
Doorhet onregelmatige maaien is de aspekt bepalende vegetatie
van Molinia caerulae, Juncus effusus, Carex paniculata en Hol—
cus lanatus hoog opgekomen. De westrand van het perceel wordt
bedreigd door een steeds verder oprukkende berkebomen.
Het type dat in het oosten van bet reservaat voorkomt is gro—
tendeels met berken begroeid.

In bet noorden en westen van bet reservaat komt een spontaan
opgeslagen elzenbroekbos voor dat ± 30 jaar oud is. Het type
Alnus glutinosa komt voor op een veenbodem waarvan de bovenste
laag met water verzadigd is. De aspekt—bepaiende soorten naast
Alnus glutinosa zijn Poa trivialis en Urtica dioica.

3.2.4 Landschapskaart op vegetatiekundige grondsiag
In deze paragraaf volgt een beschrijving van de landschappen
en de gevormde kaarteenheden.
Voor de legenda—opbouw en vorming van hoofdtypen en ondertypen
wordt verwezen naar 3.1.4
De landschappenkaart is afgeleid van een kaart van 1:2500

Hoofdlandschap
C(Calthion) —landschap
Het C landschap bestaat uit volledig veraard veen dat tot op een
diepte van 50cm beneden maaiveld wordt aangetroffen. Daaronder
bevindt zich gedeeltelijk veraard veen. Lokaal komt er een be —
zande bevenlaag voor. Plaatselijk wordt er klei in de onder—
grond aangetroffen.
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In de zomer ken door de (kunstmatige) verlaging van de grond—
waterstand het grondwater tijdelijk tot 50—70cm beneden maaj-
veld zakken. In de winter bevindt de grondwaterspiegel zich
-1- 10cm beneden maaive1den staan er percelen onder water.
Het landschap wordt voornainelijk gekenmerkt door het voorko—
men van vegetatietypen uit het Caithion palustris. Hierin
bepalen Holcus lanatus en Juncus effusus grotendeels het as—
pekt.
Op niet of onregelmatig beheerde percelen komen vegetatieeen—
heden voor uit het Filipendulion, Juncion acutiflori en Alnion
glutinosa. (zie ook tabel 4)
Op de natste delen komen vegetatienheden van Caricion—curto
nigree voor.

Ondertypen; landschappen
De landschappenkaart is weergegeven in Figuur 13. De relatie
tussen de verschillende vegetatie—eenheden en de landschappen
is weergegeven in figuur 14.

Cj-Calthion-juncus effusus landschap. Beslaat het grootste
oppervlak binnen bet reservaat. De bodem besteat uit veen
met veraarde bovenleag en is plaatselijk bezand. De grond—
waterstand ken 's zomers lokaal 57—70 cm beneden maaiveld
zakken. De vegtatie hehoort tot 1.1.2b en op de lager gele-
gen plaatsen tot l.1.2c en 4.1.1. De vegetatie is middeihoog.

Cr—Calthion—ranunculus repens landschap. Dit landschap onder—
scheidt zich van het Cj landschap op grond van vegetatie-
samenstelling. Het landschap komt verspreid over het Broek—
land voor. De vegetatie behoort tot 1.1.la en 1.1.2a.

Ce—Caithion—Carex curta—echinata landschap komt voor op natte
terreingedeelten in het midden en oosten van het reservaat.
De boclem in de bo-venste laag besteat voornamelijk uit zand
(bezand) en lokaal komt er vereard veen voor tot 15—40 cm
beneden maaiveld. Eveneens komt er klei in de bodem voor.
(lokaal). De vegetatie is afwisselend 1azI'g en middeihoog
en behoort tot het 3.1.1. en een mengtype van 3.1.l/l.l.2b.

Cf-Calthion-filipendula landschap. Dit landschap wordt, ge-
isoleerd van de andere landschappen d.m.v. sloten, in het
noord—westen van het reservaat aengetroffen. Van-dit land--
schap ijn geen bodemgegevens bekend. De vegetatie behoort
tot het 2.1.1 en is hoog opgaand.

Cu-Caithion-urtica dioica landschap. Het Cu landschap komt voor
op die plaatsen waar het beheer bestaat uit uniets doen"
of zeer onregelmatig hooien. ;De bodem bestaat uit veen waar—
van de bovenste laag veraard is en lokeal verzadigd is met
water. (slap veen) De vegetatie behoort tot 2.1.2 en 6.1.1
De vegetatie gaat hoog op.

Cm-Calthion-molinia caerulae landschap. Dit landschap komt in
bet midden en oosten van het reservaat voor. Het landschap
is plaatstelijk vrij nat: Het grondwater schommelt PS ZO-
mers rond de 40 cm beneden maaiveld. Het veen is tot 40 cm
volledig veraard en plaatselijk komt er klei in bet veen-
pakket voor tussen 30-80cm. De vegetatie behoort tot tot
het 5.1.la en is hoogopgaand.
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Figuur 13. Landschappenkaart.

Broekiand Oostervoortse diep

LEGENDA:

Cj— Caithion—juncus usus landschap
Cr— Caithion—ranunculus repens iandschap — — —
Ce— Caithion—carex curta—echiriata landschap
Cf— Caithion—filipendula landschap
Cu— Caithion—urtica dioica landschap
Cm— Caithion—molinja caerulae landschap
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vegetatie—eenheden

ni itlQ U
H ri (N H (N H H H H
H H H H H H H H H H
H H H H (N (N C) fl 'D

Cj •0
Cr
Ce 0 0 0
U)Cf 0

Cu
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• EFFEKTEN VAN HET BEHEER OP DE VEGETATIE

.1 'IDe Heest'

.1.1 Maaibeheer
IDe vegetatie op de gehooide percelen behoort voor het
grootste deel tot het Caithion palustris. Het voorkomen
van vrschjllende vormen van dit verbond kan worden ver—
oorza door verschillen in: a) abiotjsche faktoren

b) voorgeschiedenis
c) beheer

ad a) IDe waterhuishouding en bodemopbouw zijn in de ver—
schillende landschappen vergelijkbaar. De hoger gelegen
delen, tegen de dekzanden, zijn droger dan de lager ge—
legen delen. IDe bovenste laag van het veen is veraard.
In het gebied komen plaatselijk kwelplek]cen voor.
ad b) 'IDe voorgeschiedenis van de percelen is verschillend.
Het Cc landschap was voor de reservaatvorming als hooi—
land in gebruik. In het Cr landschap heeft voor de reser—
vaatvorming onregelmatig beweiding plaatsgevonden. Door
de verschillen in voorgeschiedenis is het voedingsniveau
op het ene perceel anders dan op het andere. Dit komt
tot uitdrukking in de vegetatie: In de vegetatie van het
Cr landschap komen meer soorten, of dezelfde soorten met
een hogere abundantie voor, hetgeen duidt op een hogere
cultuurdruk dan in het Cc landschap(bv. Agrostis stoloni—
fera, Poa trivialis, Rumex acetosa)
ad c) SBB streeft naar een beheer van jaarlijks maaien
en afvoeren in juli. Het doel van dit beheer is gericht
op een verlaging van het voedingsniveau van de percelen.
Door weersomstandigheden

, waardoor de percelen onbegaan—
baar zijn voor maaimachines en gebrek aan arbeidskracht,
is het niet mogelijk om ieder jaar het gehele gebied te
maaien of het gehele gebied op hetzelfde tijdstip te maaien.

Op grond van het bovenstaande kan gesteld worden, dat er
altijd verschillen in de vegetatie zullen blijven bestaan
als gevoig van verschillen in abiotische faktoren. De
verschillen in de vegetatie ten gevolge van de voorgeschie—
denis zullen op de lange duur afnemen, mits er een conse-
quent beheer gevoerd wordt.

Bij de bespreking van veranderingen in de vegetatie van
de verschillende landschappen wordt een vergelijking
gemaakt tussen de Tansley opnan'ien uit 1974 en uit 1981.
Zie voor de Tansley opnarnen Bijiage TabeiF en
Figuur 7.
De betekenis, die hieronder aan het voorkomen van ver—
schillende soorten wordt toegekend, is ontleend aan tIDe
vegetatie van de madelanden van het stroomdal van de
Drentsche A& (Everts et al. 1980).
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De huidige vegetatje in het Cc landschap heeft zich in deloop van een groot aantal jaren ontwikkeld, bij een doorde jaren gelijk blijvend beheer. Voortzettjng van ditbeheer (maajen en afvoeren) zal dan ook geen grote veran—deringen in de vegetatie tot gevoig hebben.In de vegetaties van het Cc landschap is Filipendula ul-maria toegenomen (Bijl.Fjg 7Tansley opn. 5 en 6) evenalsLythrujii salicarja. Beide soorten zijn kensoorten van hetFilipenduijon Glycerja maxima is uit de vegetatie ver-dwenen en Ranuncu1u repen is achteruitgegaan.
Dit duidt op een verdroging van de bodem.Wordt het maaibeheer zeer onregelmatig voortgezet, ofstopgezet, dan zal de vegetatie van het Cc landschap zichontwjjckelen tot een Filipenduijon Op de natte terrejn-gedeelten kan een Nagnocjcjon (groot zegge verbond) ont—staan.
Meisel(1978) concludeerde dat een Caithion vegetatiezich in de loop van 5—10 jaar tot een Filipendulion ye-getatie ontwiJckelt, bij een beheer van niets doen. Inde enigszjns ontwaterde madelanden komen stikstofminnendesoorten (zoals Urtica dioica, Galium aparine, Galeopsjstetrahi) naar voren. Dit is een gevoig van de afbraakvan het afgestorven organisch materiaal dat niet meerafgevoerd wordt. Bij deze afbraa]ç komen nutrjnten vrij,waardoor het voedingsnjveau verhoogd wordt.
Volgens Borstel(1974) ontstaat op natte plaatsen in hetterrejn concurrentie tussen een Filipenduijon en eenNagnocarjcjon (groot zegge verbond) vegetatje. Het voe—dingsniveau en de grondwaterst bepalen welke van dezevegetatjes zich het beste kan handhaven. In een zeer nat,voedselrjjk milieu is dit een Magnocarjcjon, in een voch—tig tot nat, voedselarm milieu een Filipendulion. Zieook Figuur 15.

Figuur 15. De relatie tussen de landschappen op deHeest bij een maaibeheer
( )) en

een beheer van niets doen (-----—4)

,
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De vegetatie in het Cg landschap zal zich in de richting
van de vegetatie van het Cc landschap kunnen ontwikkelen
bij een beheer van jaarlijks maajen en afvoeren.
Op de natte plaatsen (Biji. Fig7Tansley opn. 2) is de
soortenrijkdom enigszins toegenomen. Dit kan een gevoig
zijn van het achterwege blijven van het maaien. Wanneer

,r niet meer gemaaid wordt, neemt het aantal soorten eerst
toe en vervolgens sterk af. Er vindt vooral een toenaine
plaats van de hoogopgaancle kruiden, hetgeen gep5aard
gaat met een afname van lichtminnende soorten (chreiber
1980; Meisel 1978; Kolt 1973)
De tansley opname 2 (Bij].F1g7

) laat een toename van
Filipendula ulmaria Lythrum salicaria en Valeriana of—
ficinalis zien terwiji Carex acutiformis zich heeft
kunnen handhaven.
Wanneer het maaibeheer stopgezet wordt en de sloten dicht—
groeien, kan zich een Magnocaricion met dominantie van
Carex acutiformis vegetatie ontwikkelen.
Ontwikkeling naar een Filipenduijon is minder waarschijn—
lijk, daar het milieu zeer nat is en het voedingsniveau
relatief hoog.
Ook op de vochtige plaatsen ontwikkelt de vegetatie zic
in de richting van de vegetatie van het Cc landschap.
(Biji. Fig Tansley opn. 4). Echter Festuca rubra, Plan-
tago lanceolata en Anthoxantum odoratum zijn in de vege—
tatie gekomen. Deze soorten duiden op drogere omstandig—
heden. Wordt het maaibeheer hiei stopgezet, dan zal de
vegetatie zich naar een Filipendlion ontwikkelen. Filipen—
dula ulmaria is toegenoemen, Valeriana officina14s is in
de vegetaie gekomen. Deze veranderingen duiden 4 op de
ontwikkeling in een Filipendulion.
Carex acutiformjs is achteruit gegaan. Hie4is het milieu
niet nat genoeg voor de ontwikkeling in een Magnocaricjon
vegetatie. Zie ook Figuur 15.

Het Cgf landschap staat onder invloed van een houtwal.
Door deze houtwal wordt de bodem van dit landschap verrijkt
met bladafval.
Bij een consequent maaibeheer zal de vegetatie zih in
een Caithion palustris vegetatie kunnen ontwikkeln. De
vegetatie zal in dit geval een drogere en meer bemest
vorm van het Caithion palustris vertegenwoordigen dan de
vegetatie in het Cc landschap.
Wordt er niet gemaaid, dan zal de ontwikkeling naar een
Filipendulion vegetatie verder gaan. Uiteindeljjjc kan
dan bebossing optreden.
Neisel(1978) en Kolt(1973) beschouwen een Filipendulion
vegetatie als een overgangsvegetatje naar bebossing. Ret
proces van bebossing zet volgens hen zeer langzaam in en
kan vele tientallen jaren duren.
Hard(1976) is van mening dat in een tijdsbestek van twee
tot vier decennia bebossing op kan treden. Hard beschouwt
een Caithion vegetatie als een gemaaid Filipendulion.
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De door Borstel(1974) onderzochte Filipendulion vegetaties
liggen gemiddeld 8,6 jaar braak. In deze periode is geen
bebossing opgetreden. Hard beschouwt een Filipenduijon
vegetatie als het eindstadiurn van een Caithion vegetatie
na stopzetting van het beheer.
In het Cgf landschap is (nog) geen boomopsiag opgetreden.
W1 heeft Filipendula ulmaria zich sterk uitgebreid,
terwiji Carex acutiformis achteruit gegaan is en Glyceria
maxima zich heeft kunnen handhaven (Biji. Fig 7 Tansley
opn. 3).

De vegetatie in het Cr landschap vertegenwoordjgt een
bemeste vorm van het Calthion palustris. Bij een conse-
quent maaibeheer zal deze vegetatie verschralen en zich
ontwikkelen in de richting van de vegetatie van het Cc
landschap.
De greppels worden niet meer geschoond, zodat de percelen
waarin ze zich bevinden vochtiger worden.
Wanneer het maaibeheer wordt gestopt, zal de vegetatie
zich ontwikkelen tot een Filipendulion vegetatie. Op de
lager gelegen natte plaatsen kan zich een Magnocaricion
vegetatie ontwikkelen.

De oeverwal wordt verrijkt, doordat bij het schonen van
de beek het materiaal op de oeverwal gedeponeerd wordt.
Daarnaast wordt de oeverwa]. niet consequent gemaaid en
het maaisel niet afgevoerd. Hierdoor kunnen soorten als
Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylliurn en Urtica
dioica zich handhaven.

Gekonkludeerd kan worden, dat de potentie van het gehooi-
de gedeelte van het onderzoeksgebied hoog is.
De vegetatie kan zich, bij een consequent maaibeheer in
het gehele gebied ontwikkelen tot een goed ontwikkelde
Calthion palustris vegetatie, zoals deze in het Cc land—
schap aanwezig is.
Wordt echter het maaibeheer stopgezet, dan ontwikkelt de
vegetatie zich op de natte plaatsen in een Magnocaricion
en op de vochtige en droge plaatsen in een Filipendulion,
waarop bebossing kan volgen.
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.1.2 Beweiding.
De vegetajite—verschillen op het beweide gedeelte worden,
zoals reeds eerder vermeld is in 4.1.1, bepaald door a)
abiotische faktoren, b) voorgeschiedenis en c) het beheer.

ad a) In het C landschap komen op het veen vegetaties voor
die voornamelijk behoren tot het Caithion palustris.
Cynosurion cristati vegetaties komen voor in het H land—
schap op de oeverwal en in het C landschap op veen dat
omsioten wordt door het hoger gelegen dekzand. Het veen
is in de bovenste laag veraard.
In het L landschap wordt op het dekz and een Agropyro-Ru-
micion crispi vegetatie aangetroffen. Op een zandkop in
het noordelijk deel van het beweide gedeelte komt een
Calthion palustris vegetatie voor.
Op het dekzand en de zandkop komen relatief lage grond—
waterstanden voor en in het veen zijn de waterstanden re—
latief hoog. Plaatselijk ]comen kwelplekken in het gebied voor.
ad b) Voordat het beweide deel in 1976 in beheer kwam,
werd er intensief beweid en gehooid. In 1976 en de twee
jaren daarna hebben er schapen gegraasd. De laatste drie
jaren is er beweid met pinken (+ 40 pinken/hektare), daar—
naast is er lokaal gemaaid in delen waar brandnetels voor-
kwamen.
Waarschijnli-jk zijn vôór 1976 de dekzanden intensiever in
gebruik geweest dan de natter gelegen veengronden. Vooral
in bet L landschap komen soorten voor die duiden op een
hoog voedingsnivo van de bodem: Lolium perenne, Poa tn—
vialis, enHolcus lanatus zijn hier aspekt bepalend.
ad c) Het beheer van SBB is er op gericht jaar1ijk in de
periode april tot eind november, het gebied met pinken te
beweiden, zonder dat er (lokaal) gemaaid wordt.

Voor het beweide deel geldt, net als voor de gehooide per-
celen, dat er verschillen in vegetatie zullen blijven bestaan
als gevolg van verschillen in abiotische fa]ctoren. De yen—
schillen in de vegetatie die veroorzaakt zijn door de voor—
geschiedenis zullen in de komende jaren veranderen, in—
dien het beweiden met pinken consequent wordt voortgezet.

Aan de hand van PQ-opnamen van 1979 t/m 1981 en Tansley—
opnamen uit 1974 en 1981 zullen de veranderingen van de
vegetatie in de verschillende landschappen besproken won—
den. Voorgaande wordt ondersteund door de koeiebezoek ge—
gevens van het mestvakkenonderzoek.
Voor de ligging van de P0's, Tansley—opnamen en mestvakken
(+ bezoek gegevens van de pinken) wordt verwezen naar Fi—
guur 7.
De betekenis, die hienonder aan het voorkomen van verschjl—
lende soorten wordt toegekend, is ontleemd aan 'De vege—
tatie van de madelanden van het stroomdal van de Drentsche
Aa' (Everts et al. 1980)
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Zoals reeds bleek ult de mestvakresultaten hebben de koeien
een duidelijke voorkeur voor bet L landschap. Ook de korte
vegetatie in dit landschap duidt erop dat de koeien bier
veel grazen.
In het L landschap liggen in totaal 6 P0's (nrs 5 t/m 10).
De P0's 5 t/m 8 liggen in een droger deel van het L land—
schap. De andere twee zijn in een minder droog deel gesi—
tueerd.
Het bezoekpercentage van de koeien op het droge deel ligt
rond de 15%. De vegetatie bezit hier veel bemestingsinaj-
katoren die sind 1978 in aantal/bedekking mm of meer ge-
lijk zijn gebleven: in het ene P0 nemem de bemestingsmn—
dikatoren toe, terwiji ze in het andere weer afnemen. Bij—
voorbeeld Lolium perenne, een soort die duidt op een hoge
cuituurdruk, neemt in P0 nr. 7 sterk toe van 3 naar 6 (de—
cimale Londoschaal), terwiji deze soort in P0 nr. 8 sterk
afneemt, namelijk van 6 naar 2.
Plantago major heeft zich als tredindikator kunnen vesti—
gen in de vegetatie. Holcus lanatus is sterk achteruitge—
gegaan.
P0 9 en 10 liggen in een vochtiger deel van het landschap en
het koeiebezoek is hier lager dan in bet droge deel, name—
lijk 7.5%. Het merendeel van de bemestingsindikatoren zoals
Panunculus repens, Lolium perenne, Poa trivialis en Festuca
pratensis is toegenomen. De tredindikator Plantago major
is geheel verdwenen uit de P0'S.

Het C landschap wordt door de pinken het miost bezocht,
waarschijnlijk omdat de mestvakken hier relatief nat liggen.
In het deel van bet Cf landschap, waarin zich mestvak 6
bevindt, liggen drie P0's (nrs 1 t/m 3). Uit de opnarnen
blijkt. dat lichtminnende bemestings-indikatoren als Tn-
folium repens en Ranunculus repens zijn afgenomen. Hoog—
opgaande soorten als Cirsium palustre, Carex disticha,
Juncus effusus en in mindere mate Filipendula en Glyceria
maxima zijn meer toegenomen. De kensoorten van het Cal—
thion zijn enigszins achteruitgegaan. De soorten Stellania
media en S. alsine duiden op het opentrappen van de bodem.
Waarschijnlijk is bet koeibezoek van 2.5% in deze vegetatie
te weinig om verruiging tegen te gaan en zullen de licht—
minnende bemestingsindikatoren daardoor verdrongen worden.
De totale bedekking van de vegetatie is gemiddeld met 10%
toe genomen.
Uit de twee Tansley-opnamen 7 en 8 blijkt dat naast de be-
mestingsindikatoren Ranunculus repens, Trifolium repens,
Agrostis stolonifera en Festuca pratensis ook de verrui—
gingsindikatoren Filipendula ulmaria, Valeniana officina—
us en Carex disticha zijn toegenomen. Uit deze opnamen
blijkt dus dat naast de verruigingssoorten ook lichtmin-
nende soorten zichkunnen uitbreiden. In bet perceel en—
naast, waarin mestvak 7 ligt, komen de verruigingsmndi_
katoren en bemestingsmndikatoren als afwisselende patro—
nen naast elkaar voor. (resp. hoogopgaand en middeihoog)
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Deze patronen komen niet voor in bet perceeltje waarin de
Tansley-opnamen gemaakt zijn. Waarschijnlijk ligt bet pink-
en bezoek hier lager dan in mestvak 7 (5.3%), omdat beide
perceeltjes door een sloot van elkaar gescheiden zijn.
In de Cfa landschappen, waarin geen mestvakken geen zijn
en waarin ook geen opnamen gemaakt zijn, komt het grond—
water viak onder het maaiveld voor. De koeien zullen daar—
om niet of nauwlijks deze landschappen bezoeken, waardoor
de vegetatie hoogopgaand ken blijven.
Het Ct landschap dat ten westen van bet L landschap ligt,
wordt waarschijnlijk frekwenter bezocht dan het Ct land-
schap dat omsioten wordt door het L landschap. Het vee
wordt, in het eerste genoem landschap, niet gehinderd door
greppels of sloten. Uit PQ-opname 4 blijkt dat de bemes-
tingsindikatoren Trifoliun repens, Loliurn perenne en Alo—
pecurus geniculatus zijn toegenomen. Verder blijkt dat de
vegetatie minder dicht is geworden, omdat de totale bedek-
king van de vegetatie de laatste drie jaar met 30% is af-
genomen.

Uit de PQ- en Tansley-opnamen blijkt dat vegetaties die
veel bezocht worden (L iandschap; varierend van 7.5-15.7%)
de bemestings indikatoren zich kunnen uitbreiden of hand-
haven.
Vegetaties die weinig bezocht worden (Cf landschap 2.5%)
gaan meer verruigen, waardoor de vegetatie hoog opgaat.
Vegetaties die weinig/veel bezocht worden (Cf landschap
5.3%), veruigen eveneens, maar daarnaast treden ook be—
mestingsindikatoren op de voorgrond, waardoor de vegetatie
afwisselend middeihoog en hoog wordt.
Verder bleek ult bet mestvakkenonderzoek dat de koeien een
afkeer hebben van natte percelen.
Ook blijken pinken houtige en vezelige soorten, zoals die
in de hoogopgaande vegetaties voorkomen, weinig of niet
te eten. (Beck en de Graaff 1981)
Het zal dan van de standplaats afhangen welke (hoogop—
gaand) vegetatie zich zal ontwikkelen: een Filipendulion of
een grote zeggengemeenschap met beiden als eindstadium
bosvorming. (zie ook 4.1.1)

Van de andere landschappen zijn geen opname—gegevens be—
kend, zodat alleen aan de hand van de mestvak—gegevens
een prognose van de mogelijke verandering in de vegetatie
gemaakt kan worden.
Binnen het Cg en Cpf landschap komen (natte) grote zeggen-
vegetaties voor met onder andere Carex rostrata en C.
aquatilis. De zeggevegetatie in het Cpf wordt maar voor
2.7% bezocht (mestvak 15). De vegetatie zal dan ook weinig
begraasd worden en volgens Borstel (1976) kunnen natte
zeggenvegetaties waarin een beheer van 'niets doen' plaats
vindt,zich goed handhaven.

Het Cpf landschap bestaat grotendeels uit een bemeste Cal-
thionvegetatie die in de buurt van greppels verruigd is.
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Deze verruiging is waarschijnlijk ontstaan door ontwatering,
waarna er mineralisatie is opgetreden. De verruigingssoorten
zulien bier, net als in het C iandschap, naast ljchtmjnnende
bemestingsindikatoren kunnen voorkomen. Het hoge bezoek per-
centage in dit landschap van 6.2% (mestvak 14) kan verklaard
worden door de lage grondwaterstanden die hier voorkomen.
Dat de vegetatie in het het Cpf landschap een relatief hoge
beschikbaarheid van mineralen heeft ken afgeleid worden door
het hoge koeienbezoek en de veraarding van het veen. Beiden
geven namelijic een verhoogd nutrientenaanbod.

Het Lp landschap dat in het Cpf landschap gelegen i heeft
dezeifde Caithion vegetatie. Omdat de bodem hier uit zand
bestaat en de grondwaterstand nog lager is, mag verwacht
worden dat de pinken hier vaker zulien komen. Ook de korte
vegetatie in dit Lp landschap wijst hierop. De vegetatie zal
zich onder de huidige omstandigheden goed kunnen handhaven.

Het Ct iandschap dat door het Li iandschap omsioten wordt,
is bet minst bezocht van afle iandschappen, nameiij]c 1.7%,
Ondanks de reiatief droge omstandigheden. Zoais reeds eerder
is vermeid, iigt dit landschap midden in een greppeisysteem,
zodat de doorgang van het vee beiemmmerd wordt. Doordat bet
iandschap moeiiijk te bereiken is, zal de vegetatie hier
kunnen gaan verruigen.

Het oeverwaiiandschap (Hh) wordt vaker bezocht dan het aan—
iiggende veeniandschap nameiijk met 7.5%. Ais de pinken in
het naj ear het veenlandschap bezoeken, gaat hun voorkeur biijk—
baar uit near de droger iiggende oeverwal. De oeverwalvege—
tatie bestaat voornameiijk uit ruderale soorten als Urtica
dioica, Anthriscus sylvestris en Rumex obtusifolius en ver—
der komen er nog bemestingsindikatoren voor.
De ruderale vegetatie ken zich waarschijniijk goed handhaven:
door het regeimatig schonen van de beek blijven er ruderaie
soorten aanwezig. Bovendien zulien de pinken deze soorten
waarschijnlijk wein of niet eten.

Het Ch landschap (venige oeverwai) iigt, net ais het
H iandschap, langs de beek en in beide iandchappen komen
dezelfde vegetaties voor. Het veen is vrij droog, waar—
schijniijk doordat de beek hier goed ontwatert waardoor er
mineralisatie op ken treden.

Het Cfh landschap iigt, omdat het ontwaterd wordt door diepe
sioten, vrij droog. Door het weinige bezoek dat in het om—
ringende Cfh landschap piaatsvindt en de droge iigging zai
de vegetatie vermoedeiijk meer gaan verruigen.

Midden in het Cg landschap ligt bet Chp iandschap dat door
het jonvee voornamelijk gebruikt wordt ais iooproute near
de oeverwailen: de bodem is hier volledig vertrapt (zie
Figuur 7). Vanwege het feit dat de pinken hier vaak komen
kunnen soorten als Steliaria media en S. aisine zich uit—
breiden
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Gekonkludeerd kan worden dat in het beweide deel, op plaat-sen waar weinig of geen pJnken komen, de vegetatie gaat ver—ruigen in de toekomst. Alleen op de natste plaatsen in deCalthion vegetatie zullen de grote zeggenvegetajg zichkunnen uitbrejden.
Op plaatsen waar het vee vaak komt zal de korte vegetatiezich handhaven en zullen

niet ver—dwij nen.
De relatie tussen de landschappen staat schematjsch weer—gegeven in Figuur 16:

V8

LJ

Fiquur 16. De relatie tussen de landschappen op de
Heest bij een beheer van bewejden.
(—-3) regelmatig bezoek
(——-i) weinig/geen bezoek
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Ll.3 Verschillen tussen een maaibeheer en beweiding
Op het beweide deel komen op bet dekzand (L landschap) en de-
len van bet veen (C landscbap) korte vegetaties voor die niet
op het gehooide deel worden aangetroffen.
Hen ander verschil tussen beide deelgebieden zijn de afwisel—
lende patronen van middeihoge en hoge vegetaties die alleen
in het Cf landschap op het beweide deel voorkomen.
De vegetaties die gemaaid/gehooid worden, worden maar weinig
betreden en indien tred plaatsvindt, gebeurt dit alleen één
keer per jaar wanneer de vegetatie gemaaid en gehooid wordt.
Bij het beweiden vindt meer tred plaats, hetgeen duidelijk in
figuur 7 naar voren komt. Vooral blijkt de veenbodem gevoelig
te zijn voor het opentrappen door het jongvee. De dekzanden
en oeverwallen hebben daarvan minder last. Alleen op de vaste
looproutes van de koelen wordt de bodem opengetrapt. (Fig. 7.)
Stellaria alsine, een soort die vooral voorkomt op open ye—
nige stukken, is op het beweide deel toegenomen en is op de
gehooide percelen geheel verdwenen. (Tansley— en PQ opnamen,
bijiage F, G,en H).

Zowel in de beweide als de gehooide percelen komen nog vege—
taties voor die duiden op een hoog aanbod van nutriënten.
Waarschijnlijk is dat te verkiaren door de hoge cultuurdruk
die, voordat het gebied in beheer kwam, heeft plaatsgevonden.
Uit de Tansley- en P0 opnamen blijkt dat in beide gebieden
de vegetatie lokaal gaat verruigen: op bet beweide deel neemt
bij deze verruiging ook bet aantal bemestings—indikatoeren
toe, terwijl deze indikatoren in de ruiger wordende vegeta—
ties van de gehooide percelen afnemen.
Op de hoger gelegen dekzanden, die alleen op bet beweide deel
voorkomen, valt eveneens een toename van bet aantal bemestings
indikatoren waar te nemen.
De Caithionkensoorten hebben ich in beide gebieden gehand—
haafd of elfs kunnen uitbreiden. Dat de Caithionkensoorten
op het gehooide deel beter vertegenwoordigd zijn, heeft,
oals reeds al eerder is vermeld, te ma]cen met de voorge—
schiedenis van de percelen.

Bij een maaibeheer worden meer nutriënten afgevoerd dan bij
een beheer van beweiden. (Londo, 1980) Bij het beweiden zal
op den duur een trophie—gradient ontstaan, doordat de ene
plaats meer begraasd wordt, terwiji de andere plaats meer be—
mest wordt. (Londo, 1980; Hulsman, 1981)
Het is te verwachten dat de trophie—verschillen die nu nog
veroorzaakt worden door bet vroegere gebruik van de percelen
in de toekomst meer door het gevoerde beheer bepaald gaat
worden.
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4.2 Broebland Oostervoortse diep

4.2.1 Hooien+nabewejden en 'niets doen'
Het beheer in bet reservaat Broekiand Oostervoortse diep
bestaat, zoals reeds eerder is vermeld uit: hooien + na-
beweiden met schapen en 'niets doen'

. (zie ook tabel 4)

Net als op de Heest (zie 4.1.1 en 4.1.2) speelt ook hier
de voorgeschiedenis van de percelen een belangrijke rol:
In delen van bet Cj en Cr landschap die vijf of tien jaar
in beheer zijn (hooien en nabeweiden) in beide gevallen
komen er soorten voor die duiden op een hoge cultuurdruk.
Zoals bijvoorbeeld Rurnex acetosa, Agrostis stolonifera,
Poa trivialis, Alopecurus geniculatus en Glyceria fluitans.
Daarnaast speelt het beheer eveneens een belangrijke rol.
Zo wordt jaarlijks de grondwaterstand kunstmatig omlaag
gebracht, waardoor het veen in de bovenste lagen kan uit—
drogen en er mineralisatie zal plaatsvinden. De minerali—
satie van van fijngemalen plantenmateriaal (schapemest) is
vrij groot: de phosphor—cyclus neemt door beweiding met
een faktor lOx toe. (Harrison 1978).
Beide mineralisatie—processen zullen een positieve invloed
hebben op het in stand houden van de hiervoor genoemde cul—
tuursoorten.
In bet Ce landschap komen de cultuursoorten weinig of niet
voor. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het voor—
komen van -and in de bovengrond. Bij het verlagen van de
grondwaterstand zal er in zand minder mineralisatie optre—
den dan wanneer de bovengrond uit veen zou bestaan.

De hieronder besproken (mogelijke) verandering van de ye—
getatie in de landschappen is ontleend aan 'de vegetatie
van de madelanden in bet stroomdal van de Drentsche Aa'.
(Everts :t al. 1980)
De vegetatie binnen bet Cj en Cr landschap kan bij een
consequent maaibeheer veranderen in een goed ontwikkelde
Caithion vegetatie, waarin bemestingsindikatoren worden
teruggedrongen en soorten als Orchis majalis en Carex
panicea zich zouden kunnen vestigen. Waarschijnljj]ç heeft
het nabeweiden met schaper- vanwege de extra mineralisatie,
een remmende invloed op deze ontwikkeling.
De grote zeggen binnen het Cj landschap zullen waarschijn—
lijk verdwijnen, omdat het reservaat niet meer overstroomd
wordt door het beekwater. Bovendien worden deze vegetaties
negatief beinvloed door het omlaag brengen van de water—
stand in de zomer.
De variant Glyceria fluitans in bet Cj landschap kan onder
bet huidige beheer zich ontwikkelen tot een kleine zegge
vegetatie, zodat dit deel van het Cj landschap zal gaan
veranderen in een Ce landschap.

De kleine zeggen in het Ce landschap zullen zich kunnen
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handhaven, mits de vegetatie niet te droog komt te staan.

Het Cm landschap in het centrum van bet Broekiand kan bij
een regelmatiger hooiregiem veranderen in een blauwgras—
land vegetatie, waarin naast de flu al aanwezige soort
Cirsium dissectum soorten als Carex pulicaris en C. hosti—
ana zich kunnen vestigen. Bovendien zal de hoge vegetatie
verdwijnen, met name de pollen van Molinia en Carex pani—
culata.
Op percelen waar berkebomen voorkomen (oostzijde van het
reservaat) en het beheer van 'niets doen' wordt gehand—
haafd, zal de Molinia vegetatie op den duur verdwijnen en
plaats maken voor soorten uit het Frangula salicetum auri—
tae die nu ook al in de vegetatie zijn aangetroffen.
De ruigtekruiden vegetaties in de Cu en Cf landschappen
zullen bij een beheer van 'niets doen' verder gaan
verruigen en op den duur waarschijnlijk veranderen in een
bos (elzenbroek). (zie ook 4.1.1 en 4.1.2)
Bij een beheer van hooien (en eventueel nabeweiden) kan de
ruigtevegetatie veranderen in een Caithion vegetatie, zodat
het Cu en Cf landschap verandert in een Cr of Cj landschap.
Het aanwezige elzenbroek zal zich waarschijnlijk nog verder
gaan ontwik]celen naar een echt elzenbroek, mits het beheer
van 'niets doen' blijft gehandhaafd.

De relatie tussen de landschappen staat schematisch weerge—
geven in Figuur 17:

[ci

Figuur 17. De relatie tussen de landschappen in bet
Broekiand Oostervoortse Diep bij een be—
heer van maaien+nabeweiden

( ) en een
beheer van 'niets doen' (———-i.).

0
0
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5. Voor en nadelen van landschapskarterjng

Met de methode van landschapskartering is het mogelijk omin korte tijd grote gebieden in kaart te brengen, mits delegenda—eenheden gevormd zijn. Tevens is het mogelijk om depotentie van een gebied aan te geven, hetgeen van belang isvoor de beheerders.
Nadeel van dit onderzoek was dat het onderzoeksgebied 'deHeest' te klein was. Hierdoor moest voor een te klejne schaal(1:1000) gekozen worden. De verwantschappen tussen de 1and-
schappen is dan ook eer groot.
Het Broekiand Oostervoortse diep is op een tweeënhalf keergrotere schaal (1:2500) gekarteerd, waardoor de verwantschap
tussen de landschappen minder groot is geworden.
Voorgaand kan ondervangen worden door de abiotjsche kriteria
voor landschapsvorming uit te breiden. Zo is het aanbevelings
waardig om naast een uitgebreid grondwaterstandenofle70
ook de waterkwalitejt er bij te betrekken. Hiernaast kunnen
hoogtegegevens van essentieel belang zijn
Ook is een gedetailleerde bodemkartering, waarbij b.v. pH,
humusgehalte, kationenadsorpt±ekapacjteit etc. geana1iseer
worden, noodzakelijk.
Devegetatiekartering is, op de wijze zoals die in de twee
onderzoeksgeb±eden uitgevoerd zijn, goed bruikbaar. Hierbij
moet dan wel de + notering opgesplitst worden in een r voor
enkele exxemplaren en een + voor meerdere exxemplaren.(tot
2a)
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6. SANENVATTING

In het zomerseizoen 1981 is onderzoek gedaan naar de effek—
ten van versohillende beheersmaatregelen op de vegetatie.
Het onderzoek had betrekking op een maaibeheer, beweiding
door pinken en een maaibeheer met nabeweiding door scha—
pen.

De onderzoeksgebieden zijn beschreven m.b.v. een landschaps—
kartering op vegetatiekundjge grondsiag. Deze karterings-
methode is ontleend aan Doing(1974). De landschapseenheden
zijn gevormd op grond van geomorfologie, bodemopbouw, water—
huishouding, vegetatiesamenstelling en -hoogte.
Uit bet onderzoek bleek, dat de onderzoeksgebjeden geomor-
fologisch in drieën te delen waxen: dekzanden, oeverwallen
en veengronden. Binnen deze geomorfologjsche eenheden waren
de verschillen in bodemopbouw en waterhuishouding gering.
Hieruit wordt gekonkludeerd dat de verschillen in vegetatie-
samenstelling en —hoogte binnen de geomorfologjsche eenhe—
den, waarschijnlij]ç veroorzaakt worden door verschillen in
voorgeschiedenjs en beheer.
De vegetatie op de veengronden was vnl. in te delen bij
het Caithion palustris. Bij een maaibeheer kan deze vege—tatie zich ontwikkelen naar een goed ontwikkelde Caithion
palustris vegetatie. Op plaatsen waar verrijking optreedt,
vindt 6f een ontwikkeling naar een Filipendulion plaats
(droge plaatsen), 6f een ontwikkeling naar een Magnocaricion
(natte plaatsen). Bij beweiding treedt meer variatie in de
vegetatie op dan bij een maaibeheer: a) de verschillen in
vegetatiehoogte waren groter, b) de vegetatie_eenheden
vormen een meer bemeste vorm van het Caithion palustris.
Een maaibeheer met nabeweiding en een beweidings beheer,lijken een vergelijkbaar effekt op de vegetatie te hebben.
De vegetatie op de oeverwallen behoort tot de verruigde
vormen van het Caithion palustris en het Cynosurion cris—
tati. Bij het huidige beheer zullen deze vegetaties zich
kunnen handhaven.
De vegetatie op de dekzanden behoort vnl. tot het Agropyro-
Rumicion crispi. Deze 'bemeste' vegetaties zullen zich
waarschijnlijk kunnen handhaven, omdat de pinken een voor—keur voor deze dekzanden vertonen en hier het grootste deelvan hun mest deponeren.
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BIJLAGE

TABEL A. Grondwaterstanden op 'De Heest'.

standen in cm —my
gem. = gemiddelde grondwaterstand
fluk. = fluktuatje

rno. 22/5 4/6 19/6 3/7 30/7 13/8 27/8 11/9 25/9 8/10 22/10j gem fluk

8 2 1 4

H 17 2 3 4

25 5 1 1

H 11 1 3 2

21 10 10 8

9 33 31 32
12 18 16 17
13 26 24 29

i 16 22 30 17
19 9 17 12

0 20 10 27 18
23 19 19 18

3 23 34 48
4 18 17 19

5 7 15 25
6 26 19 24

> 7 31 30
10 28 24 27

O 14 36 39 30
15 43 49 55
18 41 51 49
22 28 21 31
24 53 17 24

1 56 51 65
2 136 128 142

1

1

0

3

8

1

7 5

14 5

3 —

10
—

2

4

4

1

4

1

0

0

0

0

4

4

1

7

14

5

0

6

5

7

12
23

8

11
20
16

5

5

0

0

0

0

5

9

20
23

23
12
20
20
4

8

13

34
17
31
34

15
25
18

38
24
37
38
22
35
26

34
20
34

30
10
19
19

41
30
37
—

26
29
19

31
18
34

31
18
19
14

30
17
29
25
14

6

11

17
10
17
14

2

1

6

31
18
29
26
14

18
17

24

20
20
24

24

28
20

11
4

2

8

12
14
30
35
32
10
10

46
13
23
20
31

30
35
62
55
26
25

67
32
41
32
38
35
47
68
63
50
35

48
18
23
20
30
32
46
65
53
—

—

76
42
47
3
43
43
52
77
70
—

32

34

13
14

18
25
30
45
60
49
11
12

18
8

8

12
23
15
42
56
38
5

8

0

1

0

0

1

0

14
30
25
2

1

37
17
19
19
26
25
38
55
48
20
22

76
41

47
32
42
43
38
47
45
48
52

31 66 82 58 94 63 55 14
109 143 157 157 174 144 139 76

58
137

80
98
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BIJLAGE

TABEL B. Synthese-tabel van de vegetatieopnamen
op 'de Heest'

Urtica diojca
Anthriscus sylvestris
Veronica arvensjs
Juncus subulifloris
Deschampsia cespitosa
chi11ea ptarrnica
irsiujn arvense
?otentilla anserine
ardamine amara
1eocharjs palustrjs
lentha aquatica
quisetum fluvietile
ythrum saljcarja

anuncu1us fiammuja
arex nigra
runcus effusus
irsium palustre
aliurn palustre
aliurn uiiginosurn
hinentus spec.
aleriana officjnaljs

IV I 1

I 2

I I

I I IV

I

1

1 iii
3 Iv
3 II

I

I I

III I V
III V Iv

Iv Iv

II IV IV
III II I

2 I

1 I

I

I

I

I

1 3
42a

4 V 4
3 V 4

1 1 2 II
2 3 ii

1 2 3 IV
1 2 iii
1 1 I

1 1 1 V
2 2 II

egelboterbloem
gewone zegge

1 pitrus
1 kale jonker

moeraswal stro
ruw walstro

1 ratelaar
grote valeriaan

a
,-

—4

a
(N

—1

,
(N

—l

a
m .u

r)
a

(N

u
-

a
'-1

—1

a
'-1

,u

Vegetatie-eenheid
,4

—l —4 —4 '—I

aantal soortenlijsten 3 5 6 6 2 2 4 6 4 5 4 3

3 II V
3 IV V
3 I V

III II

3 IV
1

1

1 II
4 IV 4

4 2

I 2

2 II
42a

3

332a

3,

V V
V V
II III

V
V IV

V 1 2 4! V

V 1 2 4 V
V 2 2 4 V

2 II

III III 2
22a

V
1 1

2 1 I

T 2 2 4
42a v2b14

III 1 2 4 I

42a
4

V 2 2 3 Jiv 42a 142a

IV 2 2 4

V 2 1 1

421

4
I

Caitha palustris
Myosotis scorpioides
Lychnis flos—cuculi
Crepis paludosa

Carex acutiformis
Senecio aquaticus
Scirpus sylvaticus

Filipendula ulmaria
Lotus uliginosus
Equisetuj-n palustre

Glyceria maxima
Phalaris arundinacea

Carex aquatilis
Carex rostrata

Cynosurus cristatus
Trifolium pratense
Ranunculus repens
Poe triviajis
Holcus lanatus
Runex acetosa

Phyteuma nigrum
Orchis majalis

Agrostis stolonifera
Glyceria fluitans
Alopecurus geniculatus
Juncus articulatus
Phleuni pratense
Rumex obtusifolius
I-iypochaeris radicata
Epilobium hirsutum
Heracleurn sphondylliurn

V
Iv

V 1

II 1

2

dotterbloem
rnoeras vergeet.-mij—n
echte koekoeksbloern

1 moerasstreepzaad

3 rnoeraszegge
water}cruiskruid
bosbies

2 moerasspirea
1 moerasrolklaver
1 lidrus

1 liesgras
1 rietgras

noordse zegge
snavei zegge

k arngr as

rode klaver
kruipende boterbloem
ruw beerndgras
echte witbol
veldzuring

2

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

42a

32a

V 3 332a

III 4 3

I

III V
V V
III V
III V

I

II II
I

I

II
I

II I

II I

Iv
V

2 3 I 3

1 3 II
2 4 V 4

2 4 V 4

2 4 V
42a

2 2 V 4

1

3

2 2 I

1 3

2 1 I 1

4

3 4

2 I

III 1

III
V 2

2

2

III 2

I

2

2

2

2

1

1 zwarte rapunzel
1 breedbladige orchis

I 1 1 fioringras
rnannagras

1 geknikte vossestaart
zomprus

2 tirnotheegras
II 2 ridderzuring

biggekruid
hang wilgeroosje

II 1 2 bereklauw

IV 2 brandnetel
III 1 fluitekruid

veldereprij s
biezeknoppen
ruwe smele

1 wilde bertram
1 2 akkerdistel

3 zilverschoon
bittere veldkers

1 waterbies
I 12 watermunt
III 4

a
1 holpijp

III 1 kattestaart

I

1

III III
II 1

II I 1

1

3

3
1

2

1

2

1

3

4
4

4

3

1

1

II 1

I 2

III 4
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TABEL B. Synthese-tabel van de vegetatieopnamen
op'de Heest' (vervoig)

,ilobiurn spec.
juga reptans
'semachia vulgaris

CCia cracca
11js perennis
ifoliurn dubiuni
?Ontodofl autuninalis
:ellaria graminea
mis mollis
ictylis glomerata
:hjllea millefolfuin
:ellarja media
ig1ria procumbens
)lygonum amphibium
'sernachia nurnrnelarja
'osOtistjs discollor

irex distjch
tthyrus pratensjs
uiemachja spec.
hum aparine
antago major
hum perenne
.ncus bufonjus
lygonum aviculare
lygonum hydropiper
lcus mollis
opecurus pratensis
a annua
rsiurn vulgare
ncus acutjflorjs
utellaria galericulata
urn erectuni
nyanthes trifoliata
rex ovahis
nus spec.
unus spec.

1

2

I

3 II I

I

I I

I

I

Iv

II
II
I

I

I

2 2 4 Iv
1

4 I
1 1 4 III
2 2 V
2 2 3 iii
2 1 II
2 1 4 I

2 1 3 ill
2 2 1 I

2 4

1 2 2

2

2 iii
2 2 2 I

1 1 I

1

1

1

1

1

I

I

I 1 I

II 1 3 hoorubloem
pinksterbloem

3 1 rood zwenkgras
3 1 scherpe boterbloem
3 3 smalle weegbreeII 1 2 beemdlangbloei-n

III 2 3 paardebloern
2 1 witte klaver
3 2 reukgras

hondssraf
1 net
1 gewone hennepnetel

avond koekoeksbloem
krulzuring

1 basterdwederjk
2 1 zenegroen

gewone wederik

2 vogelwikke
1 madeliefje
I kleine klaver

her fstleeuwetand
grasmuur
:achte dravjk
kropaar
duizendblad
vogelmuur
liggend vetmuur
veenworte 1
penningkruid
veelkleurig ver—
geet—mij—nietje
tweerijige zegge
veldlathyrus
wederik
kleefkrujd
grote weegbree

1 engels raaigras
2 greppelrus

varkensgras
waterpeper
gladde witbol
grote vossest aart
straatgras
speerdistel
veidrus
blauw glidkruid
kleine watereppe
waterdrieblad

2 haze zegge
els

a a .o a u a
(N (N (N (N 1 u

-l
a
-l F1

a
-1 '-i

—1 —1 ,—1 —4 '—I (Negetatie_eenhejd
4 4 4 4 4 4 4

—4

4
—l

4
—I

4 4antal soortenhijsten 3 5 6 6 2 2 4 6 4 5 4 3

erastjum fontanum
ardamine pratensis
estuca rubra
anunculus acnis
lantago lanceolata
stuca pratensis
raxacurn spec.
rifoliuni repens
ithoxantuni odoratujn
Lechoma hederacea
Iragmites australia
ileopsis tetrahit
1andriumn album
irnex cnispus

3 III
1
1 I
2
2 I
1 I
3 I
2

3 II
1 II
1 II

II
II

3

4
1

3

3

4

V V
II IV
I V
II V
III V

II III
Iv V
II III
II V
I
I

I I

II I

I I

III I

II
I'

2 1 I

II
I

4 II
II

2

1 1

1

1

1 1

I

1

1

I I 1 2 1

I 1 1

1 1

1

1

I

I

I

I

I

1

prunus
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TABEL C. Synthese—tabel van de vegetatieopnen
op 'de Heest'

vegetatie—eenheid 4.1.1 4.2.1
aantal soortenlijaten 3 2

Lolium perenne 2 2 engels raaigras
Poe trivialls

22b ruw beemdgras
Trifoliuin repens

32a
2 witte klaver

Ranunculus repens 3 1 kruipende boterbloem

Poe annua 1 2 straatgras
Poligonuin aviculare 2 varkensgras
Cirsiurn arvense 1 2 akkerdistei

2a1-lolcus lanatus 3 1 echte witbol
Rumex acetosa 3 veldzuring
Cardarnine pratensis 3 pinksterbloem
Juncus effusus 3 pitrus
Glyceris fluitans 3 mannagras
Juncus articulatus 3 zomprus

Alopecurus geniculatus 3 1 geknikte vossestaart
Agrostis tenuis 1 gewoon struisgras
Plantago major 2 1 grote weegbree
Rumex obtusifolius 1 ridderzuring
Urtica dioica 1 brandnetel
Bellis perennis 3 1 madeliefje
Leontodon autumnalis 1 herfstleeuwetand
Cerastiuin fontanurn 3 1 hoornbloem
Taraxacurn spec. 2 paardebloem
Festuca pratensis 3 1 beemdlangbloern
Plantago lanceolata 1 1 smalle weegbree
Agrostis stolonifera 2 fioringras
Rumex crispus 1 krulzuring

Trifoliuin pretense 1 rode kiaver
Sagina procuinbens 1 liggend vetmuur
Anthenis spec. 1 kamiile
Deschampsia cespitosa 2 ruwe smele
Epilobium spec. 2 wederik
Ranunculus flammula 2 egelboterbloem
polugonuin hydropiper 2 water-peper
Myosotis scorpioides 2 moerasvergeet—mij—nietje
Gnaphalium uliginosurn 2 moerasdroogbloem
Cirsium palustre 2 kale jonker
Equisetum fluviatile 2 holpijp
Eleocharis palustris 2 waterbies
TRichiochin palustris 2 moeraszoutgras
Achillea millefolium 2 dujzendblad
Anthoxantum odoratusn 2 reukgras
Cardamine arnara 2 bittere veldkers

I
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TABEL F. Synthese—tabel vsn he vegetatieopnarnen
in bet Broekian'- 005 LervoorLse diep

(5 (5

-4 (N (N

-
-4 1 .4

4 2 15

-4 (N .-4 '-4

-4 -4 -4

(N (N (N (5' (0 (0

1 & 8 4 5 3

Caltha palustris
Myosotis scorpioldes
Lychnis flos cuculi

Filipendule ulmaria
Lythrum salicaria

Carey nigre
anunculus flammula

Carex curta
Carex echinata

Carey aquatilis
Carex acuta

Phalaris arundinacea

Urtica djoica

Molinia caerulae

Poe trivialis
Alnus glutinosa

Holcus lanatus
JUnCUS effusus
Rhinanthus spec.
Ranuculus repens

IV 3

II II 3

I II 3

12b
III] I

12a
iiij II

4 II
V 3 I

dotterbloem
moeras Vergeet—mij—nietje
echte koekoeksbloem

gewone zegge
egelboterbloem

zompzegge
sterzegge

noordse zegge
2 scherpe zegge

III 2 rietgras

322
brandnetel

pijpestrootje

ruw beemdgras
zwarte els

witbol
pitrus
ratelaar
kruipende boterbloern

moeraswalstro
pinksterbloem
witte klaver
veldzuring
gewone hoornbloem
beed1angbloern
reukgras
fioringras

2 mannagras

vegetatie-eenheid

Aantal soortenlijsten

U
(N

'-4

'-1

2

—4

—4

1

1

1

1 I 1 moerasspirea
2 II 3 kettestaart

4

4

2

2

2

II
II
I

1

1

4

i--•i
12

J

1 I

I

II
II

1

1

I

322
2 II

1 1

4 2 IV

4

4

4
422

2

2
222
222

2a
2a
V
V

2

1

1

1

I

I
ri 22a

u-j_
32b
322

II 1123

IV II 3 IV

V IV
22a v2a 2

I IV 4 V2 2

II V 4

III 1 2

II 3

1

2

2

2
2a

3

2

3
222

2

II

IV

122

IV
II
I

II
III
III

Galiurn palustre 4 2 III
Cardamine pretense 3 2 III
Trifoliurn repens 4 2 IV
Rumey acetosa 4 2 IV
Cerastium holostoides 4 2 IV
Festuca pretense 2 1 II
Anthoyanthum odoratum 4 1 V
Agrostis stolonifera 3 2 II

Glyceria fluitans 1 1 III

Alopecurus geniculatus 3 2 II
Eleocharis palustris I

. 2a 2a
Glyceria maxima 4 2 III

Agrostis canine II
Viola palusris I

Hydrocotyle vulgaris I

Carex rostrata II
Carey paniculata
Calarnagrostis canescens
Juncus subulifloris 1 I

Cirsium palustre 2
2aFestuca rubra 2 II

Equisetuin fluviatiele II
Plantago lanceolata 2 III
Ranunculus acris 4 1 III
Leontodon autumnalis 1 1 II
Hypochaeris radicata 1 I

Bellis perennis 3 1 I

Tarayacum spec. 1 III
Agrostis tenuis 1 I

Deschampsia cespitosa 1 I

Cynosuris cristatus 1 I

Trjfolium pretense 1 I

Lysemachia vulgare 1
Valerfana offjcinalis 1

Angelica sylvestris
Potentilla palustre
Menyanthus trifolfata 1
Galiusn uliginosus
Eriopharum ang-ustifoijum
Nartheciurn ossifrag-um
Mentha aquatica
Lotus uliginosurn
Ajuga reptans
Stellarja media
Phragmltes australjs

22b

1

1

1

I IV
I II

II
Iv III
III12a

,2a
I

III

I 2

IV

III III 3

2a
II V2a

geknikte vossestaart
waterbies

1 liesgras

1 kruipend struisgras
1 2 moerasviooltje
2a waternavel

2 snevelzegge
1 3 pluimzegge

2 hennegras
3 biezeknoppen

II 2 kale jonker
I 1 rood zwenkgras
II 1 holpijp

smalle weegbree
scherpe boterbloem
herfstleeuwetand
biggekruid
madeliefje

1 paardebloern
1 II gewoon struisgras

ruwe smele
1 kamgras

rode kiaver

3 I 1 gewone wederik
2 grote valeriaan
2 engelwortel

2 II wateraardbei
1 waterdrieblad

ruw waistro
2 I veenpluis

I beenbreek
1 1 watermunt

moerasrolkiaver
kruipend zenegroen
zeegroene muur
net

II
I

2a

1

1
1
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TABEL E. Synthesetabel van de vegetatie—opnamen
Broekland Oostervoortse diep (vervoig)

in bet

(U (U ,Q U
'H (N (N (N

'H 'H 'H 'H

'H 'H 'H 'H

(U
'H (N 'H 'H 'H 'H

'H 'H 'H 'H 'H 'H

(N (N r' (U' SO

JuncU5 acutifloris
Juncus hybride
Juncus articulatis
Jur(cus fr]iformis
Sphagnum spec.
Carey ovalis
Luzula multiflora
Carex demissa
Carex panicea
Orchis praetermissa
Cirsium dissectum
Galium hercynicum
Succissa pratensis
Potentilla erecta

Heracleum sphondilium
Anthriscus sylvestris
Ruinex obtusifolius
Stellaria media
Epilobium spec.
Holcus mollis
Poa pratensis
Poa annua
Stellaria alsine
Stellaria graminae
Cirsium arvense
Phleuin pratense
Bromus mollis
Lolium perenne
Dactylus glomerata
Alopecuris pratensis
Pumex crispus
Pumex acetosella

Theiypteris palustris
Solanum julcamare
Carex pseudocyperus
Melandriurn rubrum
Potentilla anserina
Peucedanum palustre
Pubes spec.

Corrydalis claviculata
Senecio viscosus

Betula pubescens
Frangula alnus
Salix spec.
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Crategus spec.
Populus spec.
Lonicera periclymenum
Myrica gale

Atriplex hastata
Elytrichia repens
Scirpus lacustris
Rorippa amphibia
Sagiria procurnbens
Galium aparine
Scutellaria galericulata
Veronica arvensis
Oxalis acetosella
Galeopsis tetrahit
Vicia cracca
polygonum hydropiper
polygonum amphibium
Lamium galeobdolon

II
I

II
II
III

I

I

II
2 II

III

I

I

veidrus
hybride rus
zomprus
dreadrus
veenmos
hazezegge
veelbloemige
lage zegge
blauwe zegge
rietorchis
spaanse ruiter
liggend waistro
blauwe knoop
torrnentjl

bereklauw
fluitekruid
ridderzuring
voge lmuur
wilgeroosje
zachte witbol
beemdgras
straatgras
moerasmuur
grasmuur
akkerdistel
timotheegras
zachte dravik
engels raaigras
kropaar
grote vossestaart
krulzuring
schapezuring

I 1 moerasvaren
3 bitterzoet

I 3 cyperzegge
I gewone koekoeksbloem

zi lverschoon
IV 1 melkeppe
IV 1 braam

2a
III
II

rankende helmbloem
kleverig kruiskruid

1 zachte berk
2 vuilboom

wilg
1 vlier
2 lijsterbes
1 meidoorn
1 populier
2 kamperfoelie

II gagel

spiesbiadmelde
2 kweek.

mattebies
gele waterkers
liggend vetmuur

2 kleefkruid
1 blauw glidkruid

veldereprij 5
witte klaverzuring
hennepnetetel
vogelwik}ce

1 waterpeper
veenwortel
gele dovenetel

vegetatie-eenheid

Aantal soortenlijsten 2 15 2 1 6 8 4

I

I

I

II

5 3

I

1

1

II
III

I

I

IV

veldbjes

1

1

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

3 1 I

I

I

1

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

III
IV

II
I



Caltha palustris
Myosotjs scorpioides
Lychnis flos—cuculi
Crepis paludosa

Carex acutjforinjs

Filipenlula ulniaria
Lotus uliqinosus
Equisetum palustre
Lythrum salicaria
Vallet-jana officjnaljs

Glyceria maxima
Cynosurus cristatus
Trifolium pratense

Panunculus repens
Poa trivialjs
Holcus lanatus
Rurnex acetosa

Juncus artlculatus
Phleum pratense
Anthriscus sylvesti-is
Veronica arvensis
Achilles ptarmjca
tlentha quatica
Eqiisetuin fluviatile

Carex nigra
JUnCUS etfusus
Cirsjun, palustre
galium uliginoswn
Rhinaritus spec.

Cerstjum fontanun,
Festuca rubra
Ranunculus acris

Plantago lanceolata
Festuca pratensjs
Taraxacujn spec.
Tritoiiujn repens

odoraturn
Glecho,na heleracea
Ruinex Crispus

Ajugs reptans
Viccia cracca
Galium psiustre
Stellaria meUs
Stelisria aislr,e
Lysemachia nummularia
Melan riuin rubruji,
Triloliurn -lubiurn
Epilohiurn obscurum
Quercus robur

62.

— r r — — r
—

— r f 0/ft
r r/o f — f
r r — r r
d d d f d

o f 0 d 0
r — r t

a I I f a

— — —
— r

0 0 1 o 0
a f — f a
I o/r o/f 0 1

f 0 r 0 I

r — r
0 - -

— I r

BIJLAGE

r f/r r r
0 r r — f
r o/f a - -

I — a — r

f/d — f/o r 0
o - I -
r/o a/d 0 1 -
— — —

— I
0 - - - -

I I —

r 1 0
- 1 o

I I —

I f/a I

o/f 1 0
I 1 0

—
— I

—
— r

r - r

0 - -
f I I

0 - -
— r —

o — r

0 o/f 0

Jot terbloern
rnoer5sveronet—,:j_njet '
echte koekoekshloen
moerasstreepsas i

rnoeraszegge

moerassplres
moerasroiklaver
ilirus
kattestasrt
grote vsieriaan

kruipen'le hoterhloprn
ruw beenigras
echte withol
veldurjng

7ornprus
tirnotheegr is
tlujtekr,j
vel lerepri
wiHe bertram
wa te rniu nt

holpijp

gewone zegge
pitrus
kale onker
moerasroJkia'er
ratelsar

zenegroen
vognlwikko
moeraswalstro
voge lITnJU r
moers smuu r
penningkrui I
dag koekoeknhloer-
kleine klavpr
donkergr. bast. we erik
elk

TABEL F. Tansleyopnamen op 'de Heest'
. (gehooide deel)

Opname 2 3 4
Landschap Cg Cfs

5 6

1sir 74 3 74
Cg

il'74
Cc Cc'74ql 74

I — liesgras
I o/f kamgras
— I rode kiaver

— r
- 0
— 0

— I
0 -

— I
— I
- 0

- 0

r/o -

- 0
o o

- 0

— I

I I
I I

d 0

r —

a/f d

r —

- 0

r I

1 0
1 0
o 0
0 a
I —

— r
— I
r I

0 -

r —

r —

— r

0 0 -

0 - -

0 r r
-- r/o -

— r —

— 0 —

— r —

— r —

0 0 -
o/I I -
0 - I
— r —

— 0

hoornhl oem
rool wenkjr.ss
sclierpe hoteE bloer
srnalle weeybLe?
beemdl snqhloern
paar'lehloo,n
witte klaver
reikqr'u;
honk: ri
krul ::,ir i Fig

r o/f 0
o 1 1
r 0 0
0 1 0
- 1 0
r — —

- 0 0
o o I

— r —

0 - 0

— r —

- f 0
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TABEL G. Tansleyopnamen op 'De Heest'. (beweide deel)

Opname 7 8

Landschap Cf Cf
Jaar '74 '81 '74 '81

Caitha palustris 0 r - - dotterbloem
rvlyosotis scorpoides f £ o/f o moerasvergeet—mij--nietje
Lychnis flos cuculi f o o o echte koekoeksbloern

Carex acutiformis — f/a — — moeraszegge

Carex disticha aid aid - f tweerijige zegge
Filipendula ulmaria f £ o f moerasspirea
Valeriana officinalis — o — — grote valeriaan
Equiseturn palustre £ f f f lidrus
Cirsium palustre r 0 r 0 kale jonker

Plantago lanceolata — 0 f o/f smalle weegbree
Trifolium pratense — — 0 — rode kiaver
Festuca rubra o — f/a — rood zwenkgras

Holcus lanatus f f a/d f/a echte witbol
Festuca pratensis r 0 — 0 beemdlangbloem
Poa trivialis a f/a f a ruw beemdgras
Agrostis stolonifera — f - o fioringras

Panunculus repens f £ o/f a kruipende boterbloem
Trifolium repens — 0 — o witte klaver
Taraxacum spec. — o r o paardebloem
Stellaria media — o — o vogelmuur
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TABEL H. PQ-opnamen op 'De Heest' (beweide deel)

Csre acutiformis a4 al

'Thre>' listichs
ii ipen-Ful a ulm.aria

L\'thrum salicaria
Cirsium palustre
-qllisetum p.alustre
Urtjc.a lioic
Anthriscus sylvestris
sney obtusitoijus

risn- ago 1.anceolata
Fes tuc rubra
Arithovarithum o]oratuin
Aclrostjs tenuis

C.lv'eria fl9vj513
Fhslsrjs irunFinacea
•IIflIJ5 5f usus
Fm: itnm Flwiat iele —

for: ius
Pol'gonurn hyftopiper

FFoleu 1ntu
Lc'ljirrii perenne
sruc5 rrstensisrivi3!i:
)3 I3te5j

A'irostjs stolonjlera
Alopecuris geniculatus
Brornjs rnollis
Elytrichja repens

F mrr cilus reperis a4 p1 1— al 3
• i ii:m rofns

1+
lcc'rito 00 3UtIirno us
Irs': lOris spec. p2 rI 32

F ri ronurn aviculare
F-roes scetosa — 31 —eli aria rnelj a ri —:51 amine pr.arensjs

r so: jim FmolosroTIes p1 —

I sris sliie
— p1 — p1

srvensjs
— p1

I

'•m•}s 13n:St I5
— P1A ill lea rr.armica 1 —

LimIm arver yr1 —

4

Ct
'78 '81

0 5
doterbloem

a2 m2 moerasvorgeet.-.mij_njetje
echte koekoeksbloem
moerasstreepzaad

moeraszegqe

tweeriiiqe zeqcje
moerasspi rea
kattestaart
kalr' jonker
ii frrrs

brn rrr-r.el
flujrekrrjj F

ridderzuring

smalle weeghree
rool zlenkgras
reukeras
gewoon struisgras

1 iesgraz
r ietiras

— pl rl al pitrus
ho 1 p1 j p

qreppel rus
waterpeper

krmripen Fe hoterbloo5:
witte kiaver
hen St leeuwetarrd
paar ebloem
V a r ken 'j r as
vei )zrrr jog

Vogel err U r
pinks terhloern
hoorohiome

ma riiofje
moo rancour
VelForeprj is
wa '(rerint
will0 bertram
akke r Fj ste 1

Opnsmne 1 2
1anFschap Cc Cc

3

Jaar '78 '81 '78 '81 '78
Cc

Totale bedekking (%) 70 90 70 P5 90 85

Crl:h-m palustris
Fynrotis scorploi 1e5
Iyrhnjs I los cuculi
Crepis palulosa

rl pl
rI al

pl rI
ri p1

pl a2
al p1 p1 p1

p1 p2
rI —

3 2 a2 1÷

3 4

a2 a2

- p1
1— 2

pl al

— rl
a2 1

- p1 - p1
— 3 1+ 2

— al rl rl

— p1
al ml p1 1 a2 p1

- m2

a2 2a2 ml
ri —

al

1— m4 1+ al 1÷ m4 1— m4 cchto wit-hoj
— 1 — al engels raaiuras
1, imr4 1— n4 hose Fl anuli remrl ml m4 2 al 1— 2 row brernigras

al ml beemnIgras
— p1 al m a2 m4 3÷ 1+ fioringras

p1 al — p1 geknikte vossestaart
kropaar
kweek

a. 4

pl rn2

1÷
UI

al

p1

a4 —

— al
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TABEL I. PQ-opriamen op e Heest' (beweide deel)

tin schtpir
Tot3le bnlekking(%)

5

Li'7 '31

95 75

6

Li
'79 '81

90 75

7

LI
'79 93

90 45

8

Li
'74 'fl

85 85

9

Li
'74 '41
95 -5

10
Li

'713 81
95 95

Urica iic'ica
Anthriscus syiv.

2

ri
3

—

bran rietel
flui'ekriti

lestuca rubra
Agrostjs tenuis

l'
3+

a
1+ — 1— p1 —

al
—

ml
al

ai
a2

ai
ml

ron zWrrilziit

gewoon srruinp :

Floicus lana'-us
Lollum perenrle
Festuca prat.r)3 rivia1 is

o.i prstensis
Aqrnstjs stoi.
Alopecurtis
3rnmis molljs
Flvtrichia rep.

2+
1—
a?

a2

a4
al

p1
1+
a2

1—

a1

3

1+

3

al

P'
al

m2
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