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Voorwoord

Dir onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een bij de weten—

schapswinkel ingediende vraag omtrent de effekten van chemische onkruid—

bestrijdingsmiddelefl, en naar mogelijkheden voor de inrichting en beheer

van plantsoenen op ecologische basis.

Omtrent de effekten van chemische onkruidbestrijdingSmiddelefl zijn

inmiddels twee rapporten verschenen. In december 1980 is een rapport van

de chemiewinkel uitgebracht omtrent de werking, toepassing, toxiciteit

en persistentie van enkele onkruidbestrijdingsmiddelefl (De Graaf,

Stekelenburg, 1980). In juli 1981 is een rapport bij de biologiewinkel

verschenen over het gebruik van herbiciden in openbaar groen en de gevol—

gen hiervan op de bodem en het bodemleven (Van Doom, 1981).

Het doel van dir onderzoek is om samen met de werkgroep "Brandnetel"
X

een diskussienota voor de gemeente Leek te schrijven, waarin een groeninrich—

ting op ecologische basis uitgewerkt wordt. Bovendien zullen adviezen omtrent

een beheer gegeven worden waarbij geen chemische onkruidbestrijdingSmiddelefl

gebruikt worden.

De plantsoenendienSt van de gemeente Leek is in een vroeg stadium bij

dit onderzoek betrokken. Wij danken hen voor hun positieve inbreng bij de

tot stand.koming van dit rapport. Ook willen wij met name dr. G.J. Londo

bedanken voor zijn waardevolle adviezen.

XDe werkgroep "Brandnetel" is een milieugroep uit Leek.
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• Inleiding
De oppervlakte groen binnen de bebouwde kom in de gemeente Leek

bedraagt totaal 40 ha. Hiervan bestaat 25 ha. uit gazon en 14 ha.

uit beplantingen. De onderhoudskosten bedragen bijna I miljoen per

jaar. Dit betekent 4% op een totale begroting van ruim 27 miljoen

voor 1980 (begroting 1980 gemeente Leek). Vanaf 1978 wordt per jaar

ca. 5% bezuinigd op de post van gemeentelijk groen. Voor 1981 bedraagt

deze bezuiniging zelfs bijna 20%. Deze bezuinigingen dragen er onder

andere toe bij, dat de traditionele groeninrichting in Leek uniformer

van karakter wordt en dat bij het onderhoud steeds meer chemische

onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Middelen die tot voor

kort gebruikt werden zijn 2,4. Den Simazin. Deze bestrijdingsmiddelen

kunnen verandering in het erfelijk materiaal veroorzaken (Reijnders,

1981). Tevens is Simazin kankerverwekkend, en kan 2,4 D aandoeningen

aan de lever, nieren en het zenuwstelsel van de mens teweeg brengen

(De Craaf, 1980 en Reijnders, 1981). Tegenwoordig worden middelen

als Casoron, Dalopon en Fydulan gebruikt, De werkzame stoffen in deze

middelen zijn dichloorbenil, 2,2—dichloorpropionzuur en alifatische

carbonzuren. Hoewel deze middelen minder schadelijk voor de mens lijken

te zijn dan de eerstgenoemde middelen (De Graaf, 1980), blijft het de

vraag of het wel noodzakelijk is om met alleitei chemische middelen

ongewenste kruiden uit te roeien. In het traditioneel aangelegde

groen lijkt dit, gezien de kostenbesparing op het onderhoud, bijna

onontkoombaar. Toch dringt langzamerhand het besef door dat het wel

degelijk anders kan. Zo zijn de plantsoenendiensten in Drachten en

Zwolle ertoe overgegaan minder te gaan spuiten, of dit zelfs helemaal

achterwege te laten. Dat hierbij een andere lcijk op de inrichting van

groen hoort, heeft men o.a. in Zwolle begrepen. Hier worden dan ook

pogingen gedaan om bij de inrichting en het beheer van openbaar groen

uit te gaan van ecologische 1itgangspunten (Mostert, 1980). Dit houdt

in dat gestreefd zal moeten worden naar een zo gevarieerd mogelijk

abiotisch milieu. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende grond—

soorten, droge en natte gedeelten en bijv. verschil in de mate van

beschaduwing. Bij het kredren van een voedselgradint in de bodem
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is het van belang dat arme gronden (bijv. zandgrond) hoger komen te

liggen dan rijke gronden (bijv. klei). Vaak is het uitgangsmateriaal

bij aan te leggen plantsoenen rijk aan voedingsstoffen. Hierop groeien

van nature maar enkele zgn. hoogproduktieve soorten als bijv. Engels

raaigras (Lolium perenne), Ruw beerndgras (Poa trivialis), Veldbeemdgras

(Poa pratensis) en de Kruipende boterbloem (Ranunculus repens).

Om een soortenrijke vegetatie te krijgen is het van belang om uit te

gaan van, of te streven naar een voedselarme bodem. Dit kan bereikt

worden door een beheer dat gericht is op verschraling (verarrning)

van de bodem ( maaien en afvoeren).

Mogelijkheden voor inrichting en beheer op een "andere" manier

dan de traditionele liggen in Leek onder andere in bet besteminings—

plan Sintmaheerdt (zie kaart 1). Hier bieden enkele bestaande

"natuurlijke" elementen goede

mogelijkheden voor inpassing

in een ecologisch opgezette

groeninrichting en beheer

ervan. Binnen dit bestemmings—

plan is een intensief gebruikte

wisseiweide uitgekozen als

onderzoeksobjekt. De "natuurlij—

ke" elementen die bier aanwezig

zijn, zijn een dobbe, een hout—

wal en een onverbarde laan,

kaart 1: ligging van bet be—
stemmingsplan Sint—
maheerdt in Tolbert,
gemeente Leek.

44. : onderzoeksgebied.

Uit een gemeentelijke nota van Leek blijkt dat deze elemeriten gehand—

haafd moeten blijven.

Over het inrichten en bet beheer van groen op ecologische basis

bestaan verschillende ideen.
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Le Roy (1973) gaat er van uit dat er bij tuinaanleg met een zo geva—

rieerd mogelijke vegetatie begonnen moet worden. Er wordt zo veel mogelijk

ingeplant en uitgezaaid, ook met exoten. Het onderhoud bestaat uit "niets

doen"

Landwehr en Sipkes (1974) gaan er bij de tuinaanleg van uit dat de

natuurgebondenheid een belangrijke rol moet gaan spelen. De tuin wordt aan—

gelegd met inheemse soorten die passen bij het milieu waarin ze uitgezaaid

of aangeplant worden. Het onderhoud bestaat uit selektief wieden en een of

twee keer per jaar maaien. Op deze manier wordt een heemtuin gekreerd.

Londo (1977) gaat er evenals Landwehr en Sipkes bij de tuinaanleg van

uit dat er ingezaaid moet worden met inheemse soorten. Door meer variatie

aan te brengen in bijv. hoogte en grondsoorten, worden meer mogelijkheden

voor een soortenrijke vegetatie gekreerd. I-let onderhoud bestaat uit maaien

en wel zodanig dat het maaibeheer gericht is op verschraling. Er wordt niet

gewied en niet gespoten. Op deze manier wordt een "natuurtuin" gekreerd.

Onzes inziens is de inrichting en het beheer van openbaar groen afhan—

kelijk van de funkties die het moet gaan vervullen, De funkties die, in

overleg met de piantsoenendienst van Leek en de Werkgroep "Brandnetel", aan

het onderzoeksgebied toegekend zijn, zijn:

a. een esthetische;

b. een oecologische;

c. een edukatieve en

d. een rekreatieve (speelfunktie).

Uitgaande van deze funkties komen we tot de hoofddoelstelling van ons

onderzoek, namelijk: het kreren van een grote diversiteit gebaseerd op

ecologische principes. Hierbi] wordt aarigesloten bij de mogelijkheden van het

gebied door gebruik te maken van de bodemopbouw, hoogteverschillen en grond—

waters tanden.

De laatstgenoemde funktie komt in deze doelstelling niet voldoende tot

uiting, daarom komen we tot een nevendoelstelling van ons onderzoek: het

kreren van speelmogelijkheden. Gezien de te verwachten rekreatieve druk op

het gebied stellen we een tweedeling van het gebied voor, namelijk een zogenaamd

"natuurpark", waar de hoofddoelstelling gerealiseerd moet worden en een speel—

terrein waar de nevendoelstelling betrekking op heeft. De hoofddoelstelling van

ons onderzoek sluit het beste aan bij de ideen die Londo heeft over het

inrichten en beheren van een "natuurpark" op ecologische basis (zie boven).
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Bij het beheer op ecologische basis, zoals Londo (1977) die voorstelt,

wordt het beheer van plantengemeenschappen centraal gesteld. Waarom we niet

voor het inrichten en beheren van openbaar groen volgens Landwehr en Sipkes

te werk gaan is, dat zij de plantenindividuen centraal stellen. Le Roy's

ideen konien niet overeen met de door ons aanvaarde funktie van inrichting

van groen op ecologische basis. Hij stelt de mens als gebruiker bij de

inrichting en het beheer van groenvoorzieningen centraal.

Een tweede reden dat de methode van Londo aanspreekt is het feit dat het

beheer financieel veel voordeliger is door een grote besparing op arbeid en

energie (Londo, 1973; Pannekoek, 1975).
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2. Materiaal en methoden

2. 1. 0ri'nterend onderzoek

Urn een indruk te krijgen hoe inrichting en beheer van plantsoenen

op een andere dan de traditionele manier kan, zijn er bezoeken afgelegd

aan de plantsoenendiensten van Drachten, Leeuwarden en Zwolle. Ook hebben

we ons laten rondleiden door het groen rondom de zwakzinnigeninrichting

"Nieuw Woe1wijk in Sappemeer, een enige jaren geleden aangelegde tuin rond

een universiteitsgebouw in Wageningen en de proeftuinen van bet R,I.N.

in Leersum. Tenslotte hebben we nog privtuinen van G. Londo (Scherpenzeel),

J.E. Boer (Steggerda) en L.G. le Roy (Oranjewijk) bezocht.

Urn ons te verdiepen in de verschillende ideen die aan inrichting en

beheer van plantsoenen op ecologische basis ten grondsiag liggen zijn

gesprekken gevoerd met le Roy, Londo en Zonderwijk. Hiernaast heeft

literatuuronderzoek plaats gevonden.

2,2. Veldonderzoek

2.2.1. bodem

Lans vijf raaien zijn bodemprofielen beschreven (zie kaart 2).

Hiervoor zijn in totaal 32 grondboringen tot maximaal 2.60 m uitgevoerd.

Naast determinatie van de verschillende afzettingen, is aandacht geschonken

aan het voorkomen van gleyverschijnselen. Ret kalknivo in de grond is

geschat met de mate van opbruisen na toevoeging van een 10% HCI—oplossing

(Van Heuvein, 1980). De pH—behalingen in het veld zijn uitgevoerd m.b.v.

een indicatorvloeistof. De pH—bepalingen in bet laboratorium zijn uitgevoerd

m.b.v. een pH—meter (pH—H20, pH—KCI), Het humusgehalte (op 40 cm en 80 cm

diepte) is berekend door het gewichtsverlies te bepalen na gloeien bij

oJu - U.

2.2.2. vegetatie

De huidige vegetatie is beschreven m.b.v. 8 opnamen van elk 4 m2. Voor

de plaats van de opnamen in het veld wordt verwezen naar kaart 2. De opnamen

zijn beschreven m,b.v. de schaal van Braun--Blaquet (decimale schaal van

Londo). De houtwal aan de Leuringslaan is beschreven m.b.v. een presentielijst.
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2. 2. 3. rondwaterstanden

In elf grondwaterpeilbuizen (zie kaart 2) zijn gedurende de periode

mel—september '81 2 3 keer per maand grondwaterstanden opgemeten.

2. 3. Verwerkingvandegegevens

M.b.v. Kruyne e.a. (1967), Ellenberg (1974) en Everts e.a. (1980)

is getracht een globale indruk te krijgen in de Kalium—, Fosfor— en

Stikstofvoorziening, de vochtvoorziening en de zuurgraad van de bodem.

De gegevens ult de beschreven bodemprofielen en de opgenomen grondwater—

standen geven hiervoor aanvullende informatie.

I
kaart 2: Plattegrond van het onderzoeksgebied

= grondwaterpeilbuizen
I t/m VIII = vegetatie—opnamen

en 0 = grondboringen

schaal: 1; 1000. DM

2
2.10

DE , HG

HJ , FK en

= hoogtelijn

= bodemprofielen
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3. ])e huidigesituatie
3.1. In1eidin

Over het perceel aan de Leuringslaan kan het volgende opgemerkt

worden.

— het perceel wordt momenteel gebruikt als wisseiweide (hooiland met

intensieve nabeweiding met koeien). Vanwege dit gebruik

wordt het weiland sterk bemest. De zode rondom de dobbe is door vee

sterk kapotgetrapt.

— Recent is ter ontwatering van diverse bouwputten rond het perceel

een bestaande sloot sterk uitgediept en verbreed. Dit heeft een verla—

ging van het waternivo van de dobbe in het natte seizoen tot gevoig

gehad. Bovendien is, doordat de afwatering van de bebouwde percelen

via de dobbe verloopt, een aanzienlijke vervuiling van het water

opgetreden.

— In het terrein komen hoogteverschillen van ruim een meter voor.

Het hoogste punt bevindt zich ongeveer in het midden van het perceel

(zie kaart 2)

3.2. De bodem

3. 2. 1. beschrijvingvandebodern2rofielen

Langs de op kaart 2 aangegeven raaien zijn de volgende bodempro—

fielen gekonstrueerd:

fig. 1: profiel DE fig. 3: profiel HJ

fig. 2: profiel FG fig. 4: profiel FK

fig. 5: profiel DM.

Zeer globaal kan de opbouw van de bodem als volgt worden weergegeven:

— van 0 tot + 40 cm minus maaiveld: minerale eerdlaag (A an/p).

— van 40 tot + 80 cm minus maaiveld: dekzand.

— van 80 tot + 260 cm minus maaiveld: keileem.

— de keileem rust op een zeer zware klei—afzetting. Deze taaie, zwarte

klei (zgn. potklei) is sterk geplooid en komt plaatselijk tot op ongeveer

80 cm beneden het maaiveld voor.

De eerdlaag bestaat uit humeus zand. De onderste heift van deze laag wordt

getypeerd door enige humus uitspoeling (loodzandachtige horizont). Het

dekzand bestaat uit fijn zand (M—50: 150—210), met plaatselijk stenen

(veel veldspaten) en hier en daar zelfs een grindvloertje.
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fig. 1: Bod.eznprofiel volgens de raai DE (zie kaart 2), met legenda,
Afstand DE — 95 m. De legenda bij deze fig. geldt ook vooi defiguren 2 t/m 5o
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De bovenste heift kan beschreven worden als een matig ontwikkelde

inspoelingshorizont (Bh laag = horizont waar humusinspoeling uit

bovengelegen lagen plaatsvindt). Ook komen plaatseli,jk ijzerbankjes

(B—jr horizont) voor. De keileem kan het best omschreven worden als

een afzetting waarin lemig zand en zandig leem elkaar op grillige

wijze afwisselen. Plaatselijk wordt ook nog siltige leem aangetroffen.

In de richting van de dobbe duikt de keileem vrij steil naar

beneden (zie fig. I en 3). De depressie is opgevuld met veen. De veen—

afzetting (Scheuzeria— en zeggeveeri met veel zaden van waterdrieblad

(Menyanthes trifoliata)) is bovenin sterker veraard dan beneden in het

profiel.

Sterk vereenvoudigd kan de bodemopbouw als volgt weergegeven worden:

3. 2. 2.

a) humusgehalte: Het organische stofgehalte van de eerdlaag op + 40 cm

diepte bedraagt gemiddeld 7,4%. Voor de dekzandlaag op + 80 cm diepte

is dit veel lager, n.l. 1,4% (zie bijiage 1).

b) zuurgraad: Ult de gegevens van de pH bepalingen (zie bijiage 2) kan af—

geleid worden dat deze geleidelijk toeneemt met de diepte, of anders

gezegd, hier toeneemt naarmate bet lutumgehalte stijgt. De humeuze top—

laag heeft een pH(KCI) van 5.0—5.5; de inspoelingslaag van het dekzand

(Bh—horizont) van 5.5—6.0; het lemige zand en zandige leem van 6.0—7.0,

dekzand

fig. 6: Schematische weergave van de bodemopbouw
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terwiji de zandige klei een pH van 7,2 heeft. Een duplo bepaling

van het veen bij de dobbe op + 50 cm diepte geeft een pH(KCI) van

4.7—4.8. De pH bepalingen uitgevoerd in het veld met de indicator

vloeistof bevestigen in grote lijnen de in het laboratorium bepaalde

pH's.

c) kalkgehalte (Van Heuvein, 1980): De eerdlaag en de dekzandafzetting

bevatten geen kalk. Bet kalknivo in de keileemafzetting varieert van

kalkloos tot jets kalkhoudend (1,5 tot 5%). Opgemerkt dient te worden

dat bi.j de houtwal het kalknivo in de keileem her hoogst is. In de pot—

klei varieert het kalknivo van kalkloos tot matig kalkhoudend (5 tot

7%). Ook hier zijn de hoogste nivo's bij de houtwal gevonden(vooral

bij punt D; zie kaart 2).

3••

3.3.1. grondwaterstanden

In fig. 7 zijn de gemiddelde grondwaterstanden in de maanden mei,

juni, juli en augustus 1981 uitgezet t.o.v. het maaiveld. Hieruit blijkt

dat er twee grondwaterstande?- kunnen worden onderscheiden. Het

lage nivo (tussen peilbuizen 6 en 9) varieert van + 130—150cm beneden

maaiveld, terwiji het hoge nivo (tussen peilbuizen 1 en 5) + 10—80 cm

beneden het maaiveld ligt.

iD

p e i I u Ui S

— / — — —

— .- —

40 cm.

fig. 7: Gemiddelde grondwaterstanden
in mei, juni, juli en aug. '81

(n) = aantal metingen.

____

= mel (1)

= juni (3)

(3)

— aug. (2)
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Een verkiaring voor het steil veriopende grondwaternivo tussen

de peiibuizen 5 en 6 is moeilijk te geven. Een mogelijke verkiaring

zou kunnen zijn dat het hoge nivo bepaaid wordt doordat het vrije

oppervlaktewater in de dobbe gemakkeiijk de veenafzetting kan binnen—

dringen, terwiji ergens tussen de peilbuizen 5 en 6 een weerstand

zit. Wanneer we nu naar het bodemprofiel volgens de raai DE(fig. 1)

kijken, biijkt •juist bier het veen uit te wiggen over de keileem—

afzetting. Gezien de siechte waterdoorlatende eigenschap van keileem

zou dit de harrire kunnen zijn. Het steile verloop van de grondwater—

standen tussen peilbuis 8 en peilbuis 9 is te verkiaren door de aanwezig—

held van de diepe sloot ten westen van de Leuringsiaan (zie fig. 6).

Uit de gegevens omtrent aanwezige gley-verschijnseien (tot ong.

60 cm minus maaiveid), kan gekonkiudeerd worden dat de diepe grond—

waters tand in bet hoge gedeelte van het perceel ,door ingrepen vex—
oorzaakt moot zijn. Het graven van een dieps waterafvoerende sloot

heeft hier vermoodelijk een verlaging van de grondwaterstandstan
tot gevoig gehad.

3,3.2, vochthujshoudjn

Rekening houdend met de verschiiien in grondwaterstand mag ver—

ondersteid worden dat de vegetatie op bet hoge gedeelte (met de diepe

grondwaterstand), voor wat de watervoorziening betreft is aangewezen op

de hoeveelheid neersiag en bet vochtbergend vermogen in de bodem. Het

profiel kan beschouwd worden ais een zgn. hangwaterprofiei. Uit bereke—

ningen (zie bijiage 7) van de beschikbare hoeveelheid vocht dat in bet

groelseizoen voor de vegetatie beschikbaar is, blijkt dat:

— de laag van 0 tot 20 cm diep (beworteibare zone voor kruiden en

grassen) ais droog te waarderen is,

— de iaag van 0 tot 50 a 60 cm diep (beworteibare z6ne voor heesters)

ais droog tot zeer droog te waarderen is,

— de iaag van 0 tot 120 a 150 cm diep (beworteibare z6ne voor bomen)

ais matig vochthoudend tot vochthoudend te waarderen is.

Het lage gedeelte bij de dobbe kan gerekend worden tot een zgn.

grondwaterprofjel. Dit betekent dat gedurende het hele seizoen voidoende
water voor de vegetatie beschikbaar is. Dit gedeelte van bet terrein is

dan ook als vochtig tot zeer vochtig te waarderen.
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Tussen bovengenoemde grondwaterprofielen zal een zgn. kontakt—

waterprofiel voorkomen. Dit betekent dat in het groeiseizoen de

kruiden behalve uit de neersiag ook nog vocht kunnen onttrekken uit het

grondwater door capillaire nalevering. Hoe groot en hoe snel deze

nalevering is, valt gezien de grillige opbouw van de bodem echter

moeilijk te berekenen.

3,4, gj
3.4.1. het Hwei1and

De vegetatie is in te delen in 4 groepen (zie tabel 1):

— Groep A : soorten van vochtige tot natte gronden

— Groep B sterk bemeste kultuurgronden

— Groep C vochtige, bloemrijke graslanden

— Groep D
I H ruderale gronden.

M,b.v. deze onderscheiden groepen (Everts e.a., 1980), uit korrela—

ties van afzonderlijke soorten met abiotische milieu—omstandigheden

(zie bijiage 3; Kruijne e.a,, 1967; Ellenberg, 1974), pH—bepalingen

(zie bijiage 2) en de gemeten grondwaterstanden (zie fig. 7) kan het

volgende opgemerkt worden.

De soorten van Groep A komen in het natte, venige gedeelte rondom

de dobbe voor (zie kaart 3). De zuurgraad van het veen is < 5(bijlage 2),

Dit komt overeen met de indikatiewaarden voor Glyceria maxima (Liesgras)

en Juncus bufonius (Greppeirus). Het voorkomen van Rorippa islandica

(Moeraskers) bevestigt de gemeten zuurgraad echter niet. Deze soort

indiceert alkalische bodems (bijiage 4). Verder wijzen de soorten, waarvan

korrelaties bekend zijn, op vrij lage fosfor en kalivoorzieningen in de

bodem, Deze soorten indiceren daarentegen wel een hoge stikstofvoorziening.

De soorten uit Groep B overheersen in het overige deel van het

perceel. Deze groep heeft vrij veel kenmerken van het Poo—Lo1itum

(Beemdgras—raaigrasweide). Deze gemeenschap kenmerkt zich door de volgende

soorten: Lolium perenne (Engels raaigras), Poa trivialis (Ruw beemdgras),

Poa pratensis (Veldbeemdgras), Trifolium repens (Witte kiaver), en

Ranunculus repens (Kruipende boterbloem) (Evertse.1980). De tredindicato—

ren in deze groep zijn Plantago major(Crote weegbree) en Poa annicj,

(Straatgras). Bemestingsindicatoren zijn: Stellaria media (Vogelmuur),

Taraxacurn spec. (Paardebloem), Elytrichia repens (Kweek). Verder wijzen

Alopecuris geniculatis (Geknikte vossestaart) en Glyceria fluitans

(Mannagras) op relatief vochtige omstandigheden en is Agrostis tenuis



7

— 15 —

(Gewoon stuisgras) een droogte—indicatie (Everts e.a., 1980).

De meeste soorten van Groep B korreleren met een hoge fosfor—,

kali— en stikstofvoorziening.

De soorten van Groep C treden vooral op in opnamen II en V.

In de opnamen IV, II, I en VII komen ze veel minder voor dan de

soorten uit Groep B (zie tabel 1). Uit de korrelaties van de soorten

uit Groep C met de abiotische milieufaktoren blijkt een indicatie voor

een alkalisch milieu en een vrij lage tot matige fosfor—,kalium en stik—

stofvoorzienirig.

Groep D bevat soorten die voorkomeri op ruderale terreinen. De

soorten indiceren alle een hoge stikstofvoorziening.

kaart 3: Ruiintelijke
A soorten
B =

C

D
=

indeling van de onderscheiden groepen.
van vochtige tot natte gronden

sterk bemeste kultuurgraslanden
vochtige, bloemrijke graslanden
ruderale gronden.



Tabel 1. Vegetatietabel
*p —b--, —o— en —d— Lijn
vegetatiegroepen.
1. 5 15% bedekking
2—15 — 25% bedekking
3-25 — 35% bedekking
4—35 — 45% bedekking

do onderaoheiden

.1— bedekking kielner dan 1%

.2— 1 — 3% bedekklng

.4 3 — 5% bedakking
R — 1 — 3 exemplaren
P — 3 — 20 exemplaren
M — meer dan 100 exemplaron.
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rnenummer ¶
A.4
M. 4
M.2
M. 2

M.4

2

M.2
A.l

1?. 1

M.4

—S(CTEN VAN VOCHTIrE TOT NATTE GRONDEN
Glyoaria maxima (Lieegrae)
Gnafalium uliginosum (Moeraedroogbloem)
Rorippa iglandica (Moeraskera)
Polygonum persicaria (Perzikkruid)
Juncus buf'onius (Greppelrus)
Ranunculus soleratus (Blaartrekkende botei-bloem)
Bidena cernuus (Knikkend tandzaad)
Polygonurn hydropiper (Waterpeper)
Peucedanum palustre (Melkeppe)
Nasturtium micropky1lurn (Slanke waterkers)
Aliama plantago aquatioa (Grote waterweegbree)

-b--SOORTEN VAN STERK BEMESTE CULTU1JRGRONDEN
Lolium perenne (Engela raaigras)
Ranunculus repons (Kruipende boterbloem)
Pea trivialis (Ruw boerndgraa)
Pea pratensis(Vcldbeemdgras)
Poa annum (Straatgras)
Plantago major (Grote weegbree)
Stellaria media (Vogelmuur)
Taraxacum spec. (Paardebloern)
Elytrichia repene (Kweek)
Dactylus glomerata (Kropaar)
Agrostis tenuis (Jewoon struisgras)
A1opeouris geniculatis (Geknikte vossestaart)
Agrostis stolonifera (Fioringras)
Glyceria fluitans (Mannagrae)

—c—SOORTEN VAN VOCHTIGE BLOEMRJKE GRASLANDEN
Cardamine pratensia (Pinkaterbloem)
Leontodon autunnalis (Herfstleeuwetand)
Aceillea millefolium (Duizendblad)
Trifolium spec. (Klaver)
Alopecuris pratensia (Grote vosseetaart)
Holcus lanatus (Ecnte witbol)
Fsstuoa arundinaoeae (Rietzwenkgras)
Cerastium holonteodea (Gewone hoornbloem)
Ranunoulus acne (Sonerpe boterbloem)
Cirsium palustre (Kale jonker)
Anthoxanthum odoraturn (Reukgras)

Rumex acetosa (Vedzuning)
Bellio perennis (Madeliefje)

-d—RUDERALE S00RTN
Gleonoma hederaceae (Hondadraf)
Anthrisous sylvestrie (Fluitekruid)
Untica doica (Grote brandnetel)
Rumex obtusifolius

R. 1
R.1
P.1

M.4
4

2

M.4
M.2
P.1
A. 1
H. 1

2

1

M.4
A. 1

2

P.1

M. 1

R. 1

M2

M. 4
M.4

M.4
2
R. 1

R. 1

H. 1

M. 2

M.2

M.4
3
M.4

R. 1

H. 1

4

4

M. 2
P.,
H. 1

P.2
A.1

A.1

P.1

1. 1
P. 1
A.1
P.,
P.1

P.1

3+
1—

2—

M.4

M.1
A.4
M.4

2

M.1

P.1

M. 2

A.1

4—

M. 2

4—

M. 1

A. 1

M. 1

M.2

H. 1

M. 2
L.1

P.1
R. 1

1

4

M.1

M. 2
P.1
M. 1

M.2

M. 1

H. 1

H. 1

A. 2
2

M.4

A. 2
A. 1

2
A. 1

A.?
P.1

P.1

R. 1

H. I

P.1

P.1 P.1 R.1

R. 1
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Konkluderend kan gezegd worden dat de natte groep (A) vrij matig

met fosfor en kalium verzorgd is maar een goede stikstofvoorziening heeft.

De droge groep (B) heeft daarentegen zowel een goede fosfor— en kalium—

als stikstofvoorziening (Groep B overheerst over Groep C).

34.2. de houtwal

Uit een vergelijking van de soortenlijsten van 1975 en 1981

(zie bijiage 4) blijkt dat de laatste. jaren een aantal soorten ult de

struik— en kruidenlaag en in de ondergroei verdwenen zijn. In de struik—

en kruidenlaag zijn dit een aantal soorten van voedselarme gronden,

o.a. Luula multiflora, Stellaria holostea (Grootbloemige muur),

Juncus conglomeratus (Biezeknoppen), Lotus uligenosum (Moerasrolkiaver),

Heracleum sphondylium (Bereklauw) en Euphrasia officinalis

In de ondergroei van de houtwal (berm Leuringslaan) zijn dat soorten van

een schraallandvegetatie, o.a. Calluna vulgaris (Struikheide), Hieracium

pilosella (Muizeoor), Succisa pratensis (l3lauwe knoop), Potentilla erecta

(Tormentil) en Molinia caerulea (Pijpestrootje). Tegenover deze achteruit—

gang staat een toename van soorten die wijzen op betreding en bemesting,

o.a. Potentilla anserina (Zilverschoon), Ranunculus repens (Kruipende

boterbloem), Holcus lanatus (Echte witbol), Lolium perenne (Engels

raaigras), Elytrichia repens (Kweek), Senecio vulgaris (Klein kruiskruid)

en Polygonum aviculare (Varkensgras). De boomlaag is vergeleken met 1975

het best bewaard gebleven. Opvallend is de opslag van Populus tremula

(Ratelpopulier) en Quercus robur (omereik).

De slechte toestand van de elzen kan onzes inziens verklaard worden

door de verlaging van de grondwaterstand (zie 3.3.1.). Ook mag aangenomen

worden dat het toelaten van vrachtverkeer ten behoeve van de bouwaktiviteiten

de houtwal ten nadele benvloed heeft.

3.5. Konklusies

—1— In het onderzochte terrein komt een gradi'nt voor van veen in het

lage gedeelte naar zand en zandige leem op het hogere gedeelte.

Deze gradint gaat samen met een overgang van nat naar droog.

—2— De bodem wordt gekarakteriseerd door een interessante opbouw, waar—

bij het voorkomen van potklei binnen n meter beneden het maaiveld

uniek te noemen is. (Algemene Bodemkunde deel 1.).
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•-3— De vegetatie is in het hoge gedeelte van het terrein qua vocht—

voorziening aangewezen op het regenwater en het vochtbergend ver—

mogen van de bodem (hangwaterprofiel). In het lage gedeelte kan de

vegetatie water onttrekken van het grondwater (grondwaterprofiel).

—4-- De onderscheiden vegetatie eenheden worden grotendeels bepaald door

het intensieve gebruik en de sterke bemesting (hoog kalium—, stikstof—

en fosforvoorziening). Hierdoor komen verschillen in de bodem, relif

en verschil in vochtvoorziening nauwelijks tot uitdrukking.

—5— In de ondergroei van de houtwal valt een achteruitgang van soorten

van voedselarme gronden waar te nemen, terwiji een toename van tred— en

bemestingsindicatoren te zien is,

—6-- De grondwaterstand wordt sterk beTnvloed door een enige jaren geleden

sterk uitgediepte sloot.3.6. 2l2gge
Om het ontstaan van het weergegeven bodemprofiel te begrijpen, moet

teruggegaan worden tot het Mindel (Elsterien). In deze tijd beyond zich

een zeer uitgestrekt ijsfront vanaf het Berguinermeer in Friesland tot aan

Berlijn. In het voor dit ijsfront gelegen gletschermeer is in de laatste

fase van het Elsterien de zware potklei afgezet. De zwarte kleur van deze

klei wordt wel toegeschreven aan bijmenging van bruinkool, afkomstig van

tertiare afzettingen uit Duitsiand (Algemene Bodemkunde 1976). De keileem—

afzetting is afkonstig van de voorlaatste ijstijd, het Riss(Saale) glaciaal.

Noord—Nederland is tijdens dit glaciaal bedekt door een dikke laag landijs.

Tijdens het transport van het ijs werd veel losliggend materiaal meegenomen

(de zogenaamde grondmorene), Na terugtrekken van bet ijs bleef de grondmorene

achter en heeft zich ontwikkeld tot een zeer dichte, vaak stenenrijke leem—

laag. Door het gewicht van bet ijs is de slappe potklei—afzetting sterk

geplooid.

Tijdens de laatste ijstijd, bet Wurm—glaciaal, werd ons land niet door

ijs bedekt. Wel heeft deze tijd een grote indirekte invloed gehad op Neder—

land. Vanuit de grotendeels drooggevallen Noordzee is door het ontbreken

van een dicht vegetatiedek veel zand op de wind gegaan. 1-lierdoor is de

dekzandlaag over de keileem afgezet.

Het ontstaan van de voor dit gebied zo karakteristieke dobbe kan

verschillend zijn geweest. Een mogelijkheid is dat bet zogenaamde pingoruines

zijn. Een andere mogelijkheid is dat de dekzandlaag plaatselijk is uitge—

storven. Gezien het ontbreken van stuwwallen en gutja bij de dobbe in bet

hier beschreven gebied, moet de laatste mogelijkheid als waarschijnlijk

geacht worden.
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4. Inrichtingspian

4.].

4. 1 1.

De om de dobbe liggende bebouwde terreinen wateren via de dobbe

af. Hierdoor zulien ongewenste voedingsstoffen in bet water terecht

komen, Deze eutrofiring kan beperkt worden door de waterhuishouding

van de dobbe van haar omgeving te isoleren. De afwatering van de

oosteiijke greppel zou aangesioten worden op een nabijgelegen duiker.

De afwatering van het ten zuiden van de dobbe gelegen bebouwde terrein

(Stichting Vredewoid) kan omgeieid worden via een te graven sloot

ioodrecht op de Leuringsiaan.

Na uitvoering van deze maatregeien biijft de noodzakeiijke af—

watering van de omringende bebouwing gewaarborgd, Het waternivo in de

dobbe zal flu iets verhoogd kunnen worden, door het aanieggen van een

dam met een overloop die uitmondt in de recent uitgediepte sloot langs

de Leuringslaan.

4. 1 . 2. natuurtechnischeingree2

Om aan de beoogde doeisteiiing, reaiisering van een zo divers

mogeiijke vegetatie, te voidoen, is bet raadzaam te streven naar een

voedselarme bodem (Londo, 1977; Boudewijn, 1981). Om dit te verkrijgen

staan diverse methoden ter heschikking. Zo kan cen voormalig sterk

bemeste akker verschraald worden door er een gewas, bijv. mars op te

telen, dat veel voedingsstoffen aan de bodem onttrekt. Ook kunnen lagen

aan de oppervlakte gebracht worden d.m.v. diepploegen (Anonymus,RIN,i979)

Deze maatregei ieidt echter vaak tot teleursteiling, omdat door sterke

mineralisatie van naar boven gebrachte humus een nieuwe voedselrijke

situatie kan ontstaan. Deze ingreep komt alleen in aanmerking op niet

goed ontwikkeide podzolgronden (geen duidelijke inspoelingshorizont).

Een veel toegepaste methode die leidt tot verschraling ligt in bet

maaibeheer. Door regelmatig en op gezette tijden een vegetatie,

groeiende op voedseirijke bodem,af te maaien en vervolgens bet maaisel

af te voeren, kan op de lange duur voor wat betreft kalium en fosfor

een verarming van de bodem verwacht worden. Gezien dit lange termijn—

effekt, moet deze methode afgeraden worden voor bet in dit rapport

bedoelde terrein.
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Een snelle manier om tot een geschikte voedselarme bodem te

komen hestaat uit het afgraven van de voedselrijke humeuze bouwvoor.

Het grote voordeel hierbij is dat de bodemstruktuur (pakking van de

boderndeeltjes) bijna niet verstoord wordt. Zoals uit de bodemprofie—

len blijkt (fig. I
t/m 5), is deze laag over het hele perceel

+ 40 cm dik. Na afgraving hiervan komt in een straal van + 30 m om

de dobbe veen aan de oppervlakte, terwiji op het "hoge gedeelte

van het terrein zand aan de oppervlakte komt. Er ontstaat de volgende

situatie:

fig. 8: bodemprofiel volgens de raai F'E(zie kaart 4), na afgraving

van de minerale eerdlaag.

De cijfers + letters (by. la,b,c) die onder fig. 8,9,10,11 en
12, zijn genoemd, wijzen op ujt te zaaien plantengemeenschap—
pen, die op blz. 25 zijn vermeld.

VEEN

1,Lc )4
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kaart 4 Indeling van het gebied (schaal ÷
I : 1000.)

A = natuurpark"
B = struweel
C = speelweide.
DF

; GF'
;
JH en K'F' = raaien besproken in 4.1.3.

F'E = raai besproken in 4.1.2,

= pad

= aangebracht re1if

hoogste gedeelte van het terrein,

Bij deze afgraving komt + 2400 m3 (6OxIOOxO,4) zwarte bouwgrond

vrij. Dit kan gedeeltelijk verwerkt worden bij de inrichting van

de speelweide en het stuweel. (zie 4.2. en 4.3.).
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4. 1 . 3. rnaatrege1enornrneergradintenaantebrenen

Uitvoering van de hierboven beschreven basisingreep alleen

garandeert nog geen grote diversiteit in de vegetatie. Als plaatselijk

door de blootgelegde dekzandafzetting heen gegraven wordt, komen ande—

re grondsoorten aan de oppervlakte (lemig zand, zandige leem en zandige

klei).

Aan de westkant van het terrein (dus langs de houtwal aan de

Leuringslaan) kunnen op deze manier de volgende gradinten gekreerd

worden:

a. Volgens de

li.jn F'G (zie

krt. 4). -

Door in de

richting van

F' naar 0

geleidelijk

steeds meer

grond weg te

graven, ont—

staat de

overgang van

zand naar

lemig zand,

en uiteinde—

lijk zandige

1 e em.

Bij 0 moet

dus vanaf

het oorspron—

kelijke maaiveld 80 cm grond weggegraven worden (20 cm Aan/p + 40 cm

dckz:n + 20 cm zandig leem) . Op dwarsdoorsnee ontstaat het profiel

h. Vgns de tijn HJ (zie kaart 4)

Op dezelfde wijze als onder a. kan de gradint van veeri naar zand

naar lemig zand naar zandige leem tot tenslotte zandige klei verkregen

worden. Bij J moet uiteindelijk 70 cm grond afgegraven worden

(25 cm A an/p + 30 cm zand + 15 cm zandige leem). Op dwarsdoorsnede

ontstaat het profiel weergegeven in fig. 10.

F TE $RAW
gc.wo

fig. 9: Nieuwe situatie na afgraving volgens de
raai F'G (zie kaart 4).



— 23 —

c. Volgens de lijn F'D (zie kaart 4),

Indien van F' naar D steeds meer grond weggegraven wordt ontstaat

de overgang van zand naar lemig zand naar zandige leem, Bij D moet

hiervoor 80 cm grond afgegraven worden (15 cm Aan/p + 65 cm zand).

In het aldus verkregen

profiel (fig. 11) doet

zich de bijzonderheid

voor dat het "aange—
4.

sneden" zandige leem it .1
matig kalkhoudend is.
Deze van nature voor— - -----
komende kalkgradint
wordt versterkt door
van D naar F' gelei—

delijk minder kalk

door de aan de opper—

vlakte gekomen bodem

te mengen.

Aan de oostkant van

het terrein kan een

soortgelijke ingreep

uitgevoerd worden. -

fig. 10: Nieuwe situatie na afgraving
volgens de raai HJ (zie kaart 4).

4

---H
I

I _.I.— '•rt—r-
I

I4.1 Q).
vo

t C1 0—rt-t( J_
I / 1_? — —-

a)III 4J ,8fep9yen
(00,10 ,- .

1'
a)
bOI,•-

) H

-flIeuI.Je zYEU

3cz
N.B. soorten ult gemeenschappen 3a,b en 4a,b kunnen

uitgezaaid worden na toevoeging van kalk aan de
bod em.

VEEN

flieu'Jc

t_(5)
c1

D
4

4-
1Ia -
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d. Volgens de lijn F'K' (zie kaart 4).

Als bij K' in totaal 60 cm grond afgegraven wordt (40 cm Aan/p +

20 cm zand) ontstaat bet profiel weergegeven in figuur 12.

fig.

______________

' K'

12: Nieuwe situatie na afgraving volgens de raai F'K'
(zie kaart 4)

Bij de uitvoerbaarheid van de bovenstaande deelpiannen is rekening

gehouden met de grondwaterstand. Gezien de diepe grondwaterstanden langs

de houtwal aan de Leuringslaan (Ca. 150 cm — huidige maaiveld) en de

sterke afwateringsmogelijkheid op de nabij gelegen diepe sloot, mag

verwacht worden dat de grondwaterstanden op die plaatsen waar bet meest

is weggegraven, in de nieuwe situatie zullen fluktueren van ca. 40 tot

60 cm beneden bet nieuwe maaiveld. De grondwaterstand bij de sloot aan

de oostkant van het terrein is echter hoger dan aan de westkant (ca.

70 tot 90 cm — huidige maaiveld). Bovendien zullen de grondwaterstanden

hier in de zomer en winter sterker schommelen, omdat er geen snelle

afvoer van water optreedt. Na afgraving bij K' kan hierdoor de grond—

waterstand in het natte seizoen viak onder of zelfs iets boven het nieuwe

la1b,c Za.
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rnaaiveld komen te staan.

4•4•
Er bestaan twee argumenten waarom geadviseerd wordt om zaad—

mengsels uit te zaaien.

—1— Doordat het gebied begrensd wordt door zowel stedelijke bebouwing

(oostelijk) als rijke kultuurgraslanden (westelijk), is het de

vraag of de zaden van planten, die op de geschapen arme milieus

thuis horen, de afstand wel kunnen overbruggen.

—2— Dat het gebied al het eerste jaar een bloemrijk aanzicht zal geven

(Londo, 1977).

Welke zaadmengsels moeten uitgezaaid worden.

Direkt na de graafwerkzaamheden kan op de niet te arme gronden

(lemig zand, zandige leem en klei) een akkeronkruidenmengsel uitge—

zaaid worden (zie bijlage 5: nr. 11 en 12). Dit komt tegemoet aan

punt 2. Omdat verschillende milieus (grondsoorten, nat/droog gradfdnt)

zijn gekreerd, komen voor wat betreft de te verwachten definitieve

vegetatie, planten uit de volgende verbonden en associaties in aanmerking

om uitgezaaid te worden.

—1— Op droge voedselarme tot jets voedselrijkere gronden (zand—lemig

zand) soorten uit (zie bijiage 5: nr. 1):

a) Buntgrasverbond (Spergulo—Corynephorion)

b) Zilverhaververbond (Thero—Airion)

c) Borstelgrasverbond (Violon caninae)

—2— Op matig vochtige tot vochtige, matig voedselrijke gronden

(lemig zand, zandig leem en klei) soorten uit (zie bijlage 5: nr. 3):

a) Glanshaververbond (Arrhenatherion elatioris)

—3— Op d.roge tot matig vochtige kalkhoudende rijke gronden

(klei, zandig leem) soorten uit (zie bijiage 5: nr. 2):

a) Kiasse der droge kalkgraslanden (Festuco—Brometea)

b) Vetkruidverbond (Sedo—Cerastion)

—4— Op matig vochtige tot droge kalkhoudende, matig voedselarme tot

arme gronden (lemig zand, zand) soorten uit (zie bijiage 5: nr. 1):

a) Verbond der droge kalkgraslanden (Mesobromion)

b) Duinviooltjesverbond (Galio—Koelerion)

—5— Op matig vochtige tot natte, voedselarme tot matig voedselrijke

veengronden soorten ult (zie bijlage 6: nr. 4):

a) Verbond van Zomp— en Gewone zegge (Caricion curto—nigrae)

b) Biezeknoppen en Pijpestrootjesverbond (Junco—Molinion)
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—6— Op vochtige tot natte voedselrijke veengronden soorten uit

(zie bijiage 5: nr. 6):

a) Dotterhloemverbond (Caithion palustris)

b) Moerasspireaverbond (Filipendulion)

c) Zilverschoonverbond (Agropyro—Rumicion crispi)

d) Verbond der grote zeggen (Magnocaricion)

De verbonden genoemd onder —5— kunnen pas uitgezaaid worden als het

water van de dobbe voedselarmer is geworden. Cezien de ligging van het

veen in de voedselrijke keileemafzetting mag eraan getwijfeld worden of

het milieu ooit geschikt zal worden voor soorten uit de in —5— genoemde

verbonden. In elk geval kan voor de uitgangssituatie geadviseerd worden

soorten uit de verbonden onder —6— genoemd ut te zaaien.

In het water van de dobbe kunnen,afharke1jk van de waterkwaliteit aller—

lel waterplanten verwaohte0Xbijlage 5: nr. 13). Om een indruk te

krijgen waar soorten uit de genoemde gemeenschappen in het veld uitge—

zaaid kunnen worden, staat dit onder de figuren 8 t/m 12 aangegeven.

Wel moet hierbij bedacht worden dat het onmogelijk is om precies de

afgrenzing voor de gemeenschappen aan te geven.

4. 1 . 5. aanl e van pad en

Om het natuurpark toegankelijk te maken dienen paden te worden

aangelegd. Bij een juiste aanleg, loodrecht op de verschillende over—

gangen, kunnen ze bovendien nog bijdragen tot een extra (betredings—)

gradint(zie kaart 4). Als verhardingsmateriaal kan het best gekozen

worden voor schelpen (Londo, 1977). Dergelijke paden kunnen vooral

in een relatief voedselarme omgeving op den duur soorten— en bloemrijke

bermen geven. Ook als de grond nog vrij kaal is zi.jn de schelpenpaden

al goed gemarkeerd.

4.1.6. beheer

Omdat het hier beschreven gedeelte van het terrein uiteindelijk

een bloemrijk grasland met om de dobbe een moerasvegetatie als bestem—

ming heeft, moet dit om het in stand te houden gemaaid worden. Gebeurt

dit niet dan ontstaat vroeg of laat een ruigte, struweel of bos, Beheer

d.m.v. extensieve beweiding komt niet in aanmerking, omdat het gebied

te klein is. Op de rijkere gronden (lemig zand, zandige leeni en klei)

moet bezien worden of de be groeing
1 of 2 keer per jaar gemaaid

moet worden. Bij 2 keer maaien kan dit het best gebeuren in de 2e helft

van juni tot de le heift van juli en in het najaar (sept.).
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Om op de relatief voedselrijke gronden verzekerd te zijn van

een zo lang mogelijke bloei van de vegetatie, is het aan te bevelen

om een deel vroeger dan het hierboven aangegeven tijdstip te maaien

(dus de eerste maaibeurt zo omstreeks eind mei begin juni (Londo, 1977).

Op de schrale graslanden (zand) kan volstaan worden met n keer maaien,

en dan in het najaar (sept.).

Het maaisel dient in alle gevallen weggehaald te worden (ongeveer een

week na het maaien). Verder is het van belang om jaar in jaar uit een

gelijkblijvend maaibeheer uit te voeren om nivellering van de vegetatie

tegen te gaan.

Het beste zou zijn het maaien met een zeis uit te voeren, oindat hier—

door ongewenste bodemverdichting voorkomen kan worden. Gezien de hoge

kosten die dit met zich rneebrengt, is een maaimachine met een zgn.

messenbalk (dubbele maaibalk) een goed alternatief. Tot slot dient nog

opgemerkt te worden dat het maaien zo veel mogelijk recht op de

aanwezige gradfénten moet plaatsvinden (Londo, 1977).

Betreffende het beheer van de paden nog het volgende.

Na verloop van tijd zal er tussen de opgebrachte schelpen gras gaan

groeien. Dit kan het best onderhouden worden als gazonpaden; dus regel—

matig afmaaien.

4.2. Het struweel

Naast cen esthetisch argument, biedt aanleg van een struweel de

mogelijkheid tot vorming van andere milieus (bijv. voor schaduw minnende

ondergroei). Op de overgang van struweel naar het grasland is een zgn.

ruigtevegetatie heel goed op zijn plaats. Ook kan een dicht struweel

een onderkomen bieden aan bijv. vogels.

4.2.1. aan1e

Van dit gedeelte hoeft de 40 cm rijke toplaag niet afgegraven te

worden. Om meer reli'f aan te brengen kan cen deel van de vrijgekomen

zwarte bouwgrond van het "natuurpark" gebruikt worden. De begrenzing

van de te vormen "wal" dient een mm of meer grillig patroon te heb—

ben. Door plaatselijke toevoeging van zand en leemrijk zand (afkomstig

van de deelafgravingen, zie 4.1.3.) kan een zekere variatie in de bodem

verkregen worden.
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4.2.2. be21antin

Om de begroeiing aan te laten sluiten bij de bestaande hout—

wal wordt geadviseerd soorten uit te planten uit de kiasse der

eurosiberische doornstruwelen (Rhamno—Prunetea). Ook kunnen hier

en daar enkele bomen (Haagbeuk, Lijsterbes, Zomereik) aangeplant

worden. De beplantirig dient niet volgens een vast patroon en te

ver ut elkaar uitgezet te worden.

Na enige jaren als er spake is van enige beschaduwing, kunnen

op de ondergrond soorten uit bet Kleefkruid en Look—zonder—lookver—

bond (Galio Alliarion) uitgezaaid worden.

Aan de voet van de opgeworpen hellingen kunnen soorten uit

de Bijvoetorde (Artemisietalia) tot ontwikkeling komen. In hoe—

verre hier soorten uitgezaaid moeten worden, kan na spontane

ontwikkeling van deze ruigvegetatie, later aisnog besloten

worden.

Schematisch ontstaat dus de volgende situatie:

Fig. 13: Schematische dwarsdoorsnede van bet struweel.

A = "natuurpark"
B = struweel
C = speelweide

= ruigtevegetatie

C
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4.2.3. onderhoud struweel

In principe lcan men les laten groeien onder de struiklaag.

Cezien de hoclem waarop het struweel tot ontwikkeling moct komen

vrij voedselrijk is, kan het de eerste jaren nodig zijn om een te

hoog wordende kruidenvegetatie af en toe af te maaien (niet schoffelen

dus, want dan wordt de bodem verstoord). Ret maaisel hoeft hier niet

afgevoerd te worden.

Wanneer bij de aanleg meer houtgewas is aangeplant dan ult—

eindelijk nodig blijkt te zijn, kunnen de overtollig geworden bomen

en struiken weggekapt worden.

Ret onderhoud van de ruigtevegetatie is wat moeilijk aan te

geven. In bet begin zullen op de vrij voedselrijke bodem soorten

als Urtica doica en U.urens (Grote en Kielne brandnetel), Cirsium

vulgare en C. arvense (Speer— en Akkerdistel) tot ontwikkeling komen.

Later zullen door het verschralingsbeheer soorten als Angelica

sylvestris (Engeiwortel), Anthriscus sylvestris (Fluitekruid),

Lamium album (Witte dovenetel), Melandrium rubrum (Dagkoekoeksbloem),

Chelidonium majus (Stinkende gouwe) en Aegopodium podagraria

(Zevenbiad) verschijnen, en kan volstaan worden met n keer in de 2 of

3 jaar maaien.

4.3. 2!!1
Ook hier hoeft de zgn. toplaag niet afgegraven te worden. Een

gedeelte (zie kaart 4) kan op een speelse wijze worden ingericht door

een paar heuveltjes op te werpen. Hiervoor kan de afgegraven grond

afkomstig van de 'natuurtuin" deels gebruikt worden.

De speelweide hoeft echter niet aangelegd te worden op de manier

van een sportveld. Gebeurt dit wel, dan zal de aldus verkregen speel—

weide er altijd groen uitzien, en zal altijd gebruikt kunnen worden.

Rieraan bestaat in de meeste gevallen echter geen behoefte

(Klaar, 1975). Bovendien is een dergelijke aanleg en bet onderhoud

vrij duur. Speelweiden vragen over bet algemeen een minder intensief

beheer dan sportvelden, en kunnen daardoor dan ook vaak soortenrijker

zijn dan sportvelden (Klaar, 1975). De gebruikswaarde hoeft hierdoor

niet achteruit te gaan, maar kan er zelfs op vooruit gaan (bijv. i.v.m.

plukfunktie).
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Het vlakke gedeelte zal,gezien het te verwachten gebruik als

balveidje, intensiever betreden worden dan het heuvelig gemaakte

gedeelte. Daarom kan voor het vlakke gedeelte het best gekozen worden

voor een graszaadmengsel dat sterke betreding verdragen kan.

Dit zijn zgn. sportveldmengsels met soorten als Lolium perenne

(Engels raaigras), Poa pratensis (Veldbeemdgras) en Phleum—soorten

(Doddegras, tuingras) (Vos, 1975). Het gras dient regelmatig gemaaid

te worden. Het heuvelige stukje kan ingezaaid worden met een bloem—

rijk graszaadmengsel, Wat betreft de samenstelling van een dergelijk

mengsel is ervaring opgedaan bij het onderzoek naar een vereenvoudigd

wegbermbeheer (Hogerkamp, 1975 en Zonderwijk, 1975, 1979). Net beheer

van dit gedeelte moet gericht zijn op verschraling. Juist door dit

verschralingsbeheer zullen de kosten van onderhoud na enige jaren

teruglopen, doordat de minder provuktieve grassoorten (met daarin

bloemen) gaan domineren.
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5. Diskussie en konklusie.

Uit berekeningen blijkt, dat uitvoering van het inrichtingsplan

realiseerbaar is binnen de financile normen, die de gemeente Leek vast—

stelt voor het inrichten van plantsoenen (zie bijlage7) Ook de kosten

van bet beheer van bet betreffende terrein vallen binnen de gestelde

normen. Hierbij is uitgegaan van eeri vrij intensieve Ytbegeleiding

gedurende de eerste 5 jaren.

Daarna (mogelijk eerder) zal op deze post aanzienlijk bezuinigd kunnen

worden. Voor eventuele onvoorziene ontwikkelingen is rekening gehouden

bij het opstellen van de begroting. Toch willen we bier enige kanttekeningen

maken bij zowel het inrichtingsplan als de opzet van het onderzoek.

5. 1. Ret inrichtin s2la

De door ons voorgesteide opdeling van bet gebied in een "natuur'—

en speelgedeelte, is voor ons geen vanzelfsprekendheid. Groenvoorziening

dient o.i. als gehl een aantal funkties te vervullen. Veelal wordt door

de gebruikers de relatie tussen een aantal funkties als vijandig beschouwd

(bijv. ecologisch tegenover rekreatief). Hierdoor wordt door de verschil—

lende belanghebbende een scheiding van groen naar funktie nagestreefd.

Dit een onderzoek naar de noodzaak hiervan (Loeff , 1981) blijkt dat dit

beslist niet noodzakelijk is, mits het gebied maar voldoende groot is,

en als de claim die én groep belanghebbenden op een gebied legt, maar

niet te groot is.Gezien de te verwachten bevolkingsopboi1w (veel jonge

gezinnen) rond het terrein in Leek, mag verwacht worden dat de rekrea—

tieve druk op het gebied zal gaan overheersen. Hierdoor zullen de an—

dere toegekende funkties niet, of niet voldoende aan bod komen. Dit is

voor ons een doorsiaggevend argument geweest om te besluiten het gebied

op te splitsen.

Verder is het de vraag of het speelgedeelte door kinderen als zo—

danig "herkend" zal worden. Dit boudt in dat de door ons voorgestelde

inrichting niet te star opgevat moet worden. Als blijkt dat het speel—

gedeelte niet als zodanig gebruikt wordt, zal bier een oplossing voor

gevonden inoeten worden. Door de inrichting van het speelterrein aan te

passen bij de ervaringswereld van kinderen, kan voorkomen worden dat

bet "natuurgedeelte" als speelterrein gebruikt zaiworden.

Ult ervaringen van de andere mensen (Londo, Ecoplan), is ons ge—

bleken dat bet zeer belangrijk is de natuurtechnische ingrepen onder

toezicht van een deskundige uit te laten voeren.
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Om de verandering onder het 2e genoemde punt te realiseren, zul

je tot een hele andere onderzoeksopzet moeten komen. In de bestaande

situatie ontbreekt een samenhangende visie op groen als strukturerend

element in het ruimtelijke ordenings beleid (Sipkes, 1979). Ret groen—

struktuurplan wordt als een onafhankelijk sektorplan uitgewerkt en moet

passen in een bestemmingsplan. Ret al bestaande groen moet wi.jken voor

allerlei technische "onvermijdelijke" ingrepen. Daarvoor in de plaats

komen dan kunstwerken als parken, die een tegenwicht moeten vormen te—

gen de neveneffekten van onze hoogindustrile konjunktuur (Hiilbusch 1980).

0.1, zit hier juist het probleem dat de verandering onder 2) genoemd in

de weg staat. Bij uitvoering van een besteminingsplan zullen juist die

sektorplannen geintegreerd aangepakt moeten worden. Er hoeft dan niet

meer een stuk plantsoen gekreerd te worden. Samenwerking tussen piano—

logen, architecten, biologen, plantsoendiensten, gemeentebesturen en

bewoners kan dan pas leiden tot een fundamentele verandering in groen—

voorziening (Deelstra, 1980 en HUibusch e.a. 1979).

Onze onderzoeksopzet voldoet hier niet aan. De bebouwing en wegen

lagen alvast in het bestemmingspian. We hebben ons enkel beziggehouden

met de invulling van bet terrein dat als bestemming groen heeft gekregen

en getracht dit op een ecoiogisch verantwoorde wijze te doen. Ret kan een

funkti hebben ( zie onder 1) en op de duur misschien een bijdrage le—

veren aan de verandering onder 2)genoemd.

Onze aanbeveiing is dan ook, dat er projekten gestart zullen moeten wor—

den, die zich bezighouden met de typisch stedelijke en maatschappelijke

achtergronden van veel natuur— en milieubederf. Binnen dit bredere kader

zullen oecologen zich bezig kunnen houden met een onderzoeksopzet ver—

gelijkbaar met dat van ons.

In onze onderzoeksopzet zijn de funkties aan het gebied toegekend

samen met de Werkgroep Brandnetei en de plantsoenendienst van Leek. De

omwonenden worden pas later bij de keuze van de inrichting en beheer van

het gebied betrokken. We denken dat je de omwonenden er in een zo vroeg

mogelijk stadium bij betrekken moet en samen met hen de funkties van bet

gebied moet vaststellen. Daaruit voortvloeiend zuilen dan een aantai al—

ternatieven voor bet gebied uitgewerkt moeten worden. Pas dan kan er spra—

ke zijn van een werkelijke invloed van de omwonenden.
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Ook adviseren wij een beheerskommissie (bestaande uit bijv. om—

wonenden, mensen van de plantsoenendienst en de werkgroep) in te stel—

len, die onder de aanvankelijke begeleiding van een deskundige een ge—

detailleerd beheerspian op kan stellen. Verder kunnen voorlichtings—

avonden georganiseerd worden, waar toelichting gegeven kan worden over

het 'andere' groen en het beheer ervan. Ook kunnen hier eventuele

klachten besproken worden. De kommissie kan verder kontakten met scho—

len leggen met als doel om het gebied in te schakelen bij de biologie—

lessen (educatieve funlctie).

Na een beeld gekregen te hebben van de mogelijkheden van het per—

ceel, is het ons duidelijkgewordendat, met in achtneming van reali—

satie van een zo groot mogelijke diversiteit, er eigenlijk maar én

uitvoerbaar plan resteerde. Dit plan zal aan de gemeente en buurt—

bewoners gepresenteerd worden. Zij kunnen dan uiteindelijk beslisssen

of ze er jets in zien. Mocht, om welke reden dan ook, besloten worden

ons plan niet uit te voeren, dan kan de diskussie die plaats heeft ge—

vonden toch bijdragen tot de doorbreking van het zo langzamerhand

diepgewortelde idee dat plantsoenen er netjes en keurig uit behoren te

zien.

5. 2.

De vraag waar we bij ons onderzoek op stuitten, was of de veran—

dering in groeninrichting en beheer zoals wij die voorstellen, een

wezenlijke verandering te weeg zal brengen in groenvoorzieningen in

s teden.

De veranderingen die o.i. in groenvoorzieningen in steden plaats

zullen moeten vinden, zijn:

1) de scheiding tussen natuur en landschap enerzijds en plantsoenen

anderzijds zal doorbroken moeten worden.

2) Bij stadsuitbreiding zal aangesloten moeten worden bij de al bestaan—

de "natuurlijke" elementen. (vgl . Deelstra ,1980 en Kienast ,1979).
Ons onderzoek zou een bijdrage kunnen leveren aan het onder

) genoemde punt. Door het onderzoeksobjekt als een voorbeeld te zien,

kunnen mensen tot het besef komen dat inheemse planten ook erg mooi zijn

in een "plantsoen". Bovendien zou het aanleiding kunnen zijn om een

diskussie op gang te brengen bij B en W en bij buurtbewoners. Misschien

zou het zelfs stimulansen kunnen geven om zeif op een dergelijke manier

bezig te gaan in hun tuin.
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hi1nn

ereL'ev,chthnHenr!. .''PTrL (v. Heuve].n, 1980).

flp he H4kbre bnr,,rp1hiH 'nnht VmOr mr1 nient in de horlem hennt ef

'nn h't. 1'ee- pn bef h,j ,er,eb,3t,c, Piprvnpr nelr1en re un1nend' o't11en

7 3.7 17 H7J! t! K K

7 iT TR ?fl 9fl 17 13 vn1.

meet ne'r r'tin hmt hj ,pnpheitm innr znr4ioP en lemiqe

hnetel'4 ,pi'r1pr
hum' 'erm humushnidmnd I-,,tmeus humt,srk ppr hi munk

1 3 6 1? 20 nrli
— '7 16 1"rnin0

fle bnpj 1he ,nphf n pm tm rekenen tot liters/meter2 (nm0 renen)

dnnr rim fe ,ermpnni,I'1H1nefl met r1e rHL'tpe vn rie prn?i1hnriZnfl—

tpn ,'n rim

Rerekennn p ket ,,nnhtnph2lte h hnrinn 6, 7 en P (zie keert 2)

— hnr5nn 6
fl,5= S o1.°Z

= 1? vn19
7fl= T/-
1 F16, ,n1
3 0= 20 vol J
7, "=Li • jn1
1 fl '71) 1,010°Z

Tpt,e"1 1Q ,3 mm
— hnrnn 7

'7fl 9fl 'in10C

lfl= R vo1
3,5= 24,5in1
7,11= 41) vnl0°
2,5= 37Jv1

125,1) mm

-. hn"nn R
2flpm 7,
lflrm Iz
/iflp zi

'7flr 17,
lflpm

/10 mm 10 5pm,., (7+3)
3 5mm. , .(7.4)
20mm.0 ,

3'

'7n

'711

5pm

10pm

'77rmI

lflmm

71

/71

7. '711pm,.

iflmn,

35cm,,, ,(7+n).
7n

17 0

zi •:
zK,:

11) • 2= 20

11 1 11

7n • on

• 9= '?
'71) = •7fl•

Tnt1: 153

"0

n

!'
,,

mm

lit rzm hprekc'nirinmn men neknn—

kiptrleerd worrier' net rio hnr-lpm e

r4rnnn(lflfl—l5flmm yrinbt) tnt rnt4r'
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