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INLEIDING

Op veel plaatsen in Nederland maar ook elders in de wereld werden en worden landbouw-
percelen uit gebruik genomen. Het doel hiervan is vaak het omvormen tot de vroeger
aanwezige half-natuurlijke vegetatie die soortenrijk is en veel zeldzame soorten bevat. Omdat
erjarenlang bemesting heeft plaatsgevonden, moeten vaak rigoureuze maatregelen als
afilaggen worden genomen om de overvloed aan nutriënten uit de bodem te krijgen. Het
duurt echter vaak jaren voordat de gewenste vegetatie weer in het gebied aanwezig is.
In het Drentse A gebied zijn zo'n 25-30 jaar geleden landbouwpercelen uit gebruik genomen.
Het doel hiervan was om deze graslanden weer om te vormen tot mesotrofe soortenrijke
graslanden. De graslanden zijn echter door jarenlange bemesting nutriëntenrijk geworden wat
tot een hoge biomassaproduktie van enkele soorten leidt. Men heeft besloten om de nutriënten
langzaam uit het systeem te verwijderen door het maaien en afvoeren van de vegetatie. Op
venige gronden kan daardoor in l4jaar de produktie van 800 tot 300 g/m2 afnemen (Olff&
Bakker, 1991).
Het hooien kan op verschillende tijdstippen en met verschillende frequenties worden gedaan.
Ook kan het afvoeren worden nagelaten of met de zeis worden gemaaid. Dit laatste wordt
vaak als een betere methode gezien, omdat zware machines de vegetatie (en fauna) verstoren.
Bovendien zijn vroeger, toen de doelvegetatie nog aanwezig was, de velden ook met de zeis
gemaaid. Tegenwoordig is dit echter veel te duur. Omdat het maaien en hooien geld kost, zal
de wijze van maaien vaak afhangen van het beschikbare budget. Als er geen geld is, kan men
het terrein braak laten liggen of de vegetatie 's winters afbranden. Voor welke vorm van
beheer gekozen wordt, is ook athankelijk van de resultaten die men met de verschillende
beheermaatregelen verkrijgt.
De verschillende maairegimes hebben invloed op de successie door een aantal mechanismes.
Het belangrijkste mechanisme op de lange termijn is de afvoer van nutriënten. De frequentie
van hooien bepaalt hoeveel er wordt afgevoerd. Hoe vaker er wordt gehooid hoe meer er kan
worden afgevoerd.
Door de afvoer van nutriënten zal de bodem armer worden. Vooral het gehalte aan stikstof en
kalium zal limiterend worden voor veel soorten. Later zal fosfor limiterend worden (Van der
Woude et al., 1994; Bakker & 01ff, 1995). Indien nutriënten bepalend zijn (stress milieu's)
zijn er weinig soorten aangepast aan deze milieuomstandigheden. Inventarisatie van een groot
aantal graslandvegetaties rond Sheffield liet een groot aantal plantesoorten zien bij
intermediaire produktie en een laag aantal bij zeer hoge produktie / standing crop of strooisel
(Grime, 1 979).Uit deze ruimtelijke vergelijking zou afgeleid kunnen worden dat bij
afnemende produktie in de tijd het aantal soorten ook afneemt. De resultaten van een aantal
experimenten laten inderdaad een toenemend aantal soorten zien na het stoppen van
bemesting (Schreiber, 1985; Oomes, 1992).
Het is echter we! belangrijk op welk tijdstip er wordt gemaaid. Als men vroeg maait is de
produktie nog niet op zijn hoogst en als laat wordt gemaaid is een deel van de nutriënten
aiweer gerealloceerd naar de onderaardse plantendelen. Dit is aangetoond voor Brachypodium
pinnatum in kalkgraslanden waar aanvankelijk laat (november) werd gemaaid om de
aanwezige plantesoorten de kans te geven rijpe zaden te produceren. De beoogde
productieverlaging werd echter bereikt bij een vroegere maaitijd ni. in juli (Bobbink &
Willems, 1988).
Het tijdstip van maaien is ook van invloed op een tweede mechanisme. De verschillende
maairegimes zorgen voor verschillende structuren van de vegetatie. Maaien zonder afvoeren
betekent dat er naast het niet verminderende nutnentengehalte ook veel maaisel zal blijven
liggen. Vroeg hooien betekent dat er in de nazomer hergroei van de vegetatie kan optreden.
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Als de planten in de winter afsterven ontstaat er veel strooisel dat in het voorjaar de bodem
bedekt. Ook als er niet elk jaar wordt gemaaid kan veel afgestorven plantenmateriaal blijven
liggen. Het strooisel kan voor veel soorten een belemmering vormen voor vestiging en groei
(Bakker et a!., 1980; Bakker, 1987). Dit mechanisme is de eerste tienjaar het belangrijkst
(Bakker & Dc Vries, 1985).
Een derde mechanisme is de zaadproduktie van de soorten. Het tijdstip van maaien kan voor
sommige soorten negatiefuitwerken. Als men vroeg maait, zullen er soorten zijn die nog
geen rijpe zaden hebben geproduceerd. Deze soorten kunnen zich dan alleen nog in stand
houden en verspreiden via vegetatieve vermenigvuldiging. Sommige soorten, zoals
Ranunculus repens zullen zich hieraan kunnen aanpassen en hun reproductiestrategie
veranderen (Van den Berg et al., 1985). Tweejarige planten zullen ook moeite hebben met
plekken die elk jaar gemaaid worden.
In dit onderzoek zal gekeken worden naar een aantal proefveldjes waar verschillende
beheermaatregelen zijn uitgevoerd gedurende 25 jaar. Er is een veidje dat braak ligt, een
veidje dat om de twee jaar wordt gebrand en er zijn veidjes met een aantal maairegimes. Dc
maairegimes verschillen in wel/niet afvoeren, tijdstip, frequentie en de wijze van maaien.
Over deze veldjes is eerder a! veel gepubliceerd (Bakker, 1989; 01ff & Bakker, 1991). Er
waren toen echter nog maar maximaal 15 jaar verstreken. Toen kwam men tot de conclusie
dat andere factoren dan de afname van nutriënten een rol speelden (Bakker & De Vries,
1985).

Hypothese

De verwachting is dat de proefveldjes na 25 jaar meer op een Juncion acutiflori zijn gaan
lijken (Van Duuren et al, 1981). Voora! de veldjes die elk jaar gehooid zijn, zullen armer aan
nutriënten zijn geworden. Omdat men de meeste nutriënten afvoert als in juli en september
gehooid wordt, komt dit veidje het dichtst in de buurt van de doelvegetatie. Dit zal blijken uit
een afname in produktie, een toename van het aantal soorten en een toenemend aantal soorten
van mesotrofe en oligotrofe bodems. Hooien met de zeis is gunstig omdat zware machines de
vegetatie niet verstoren.

Vraagstelling

Om te beoordelen welke wijze van maaibeheer het gunstigst is voor de ontwikkeling van de
doelvegetatie (een Juncion acutiflori) vanuit een bemest grasland, zullen per veidje de
volgende vragen worden gesteld:
- is de produktie afgenomen?
- is het soortenaantal toegenomen?
- is de soortensamenstelling veranderd? Zijn soorten van eutrofe bodems in de vegetatie

vervangen door soorten van mesotrofe en oligotrofe bodems?
- In hoeverre is de vegetatie veranderd in richting van de doelvegetatie (Juncion acutiflori)?
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MATERIAAL EN METHODE

Onderzoeksgebied

Het grasland Loefvledder waar dit onderzoek zich afspeelt, ligt in het Stroomdallandschap de
Drentse A in Drenthe. Loefvledder wordt tot het bovenstroomse gebied van de Drentse A
gerekend (Bakker, 1989). Het ligt op een plek zonder keileem in de ondergrond zodat dieper
grondwater kan opwellen. Het gebied wordt verder gevoed door oppervlakkig grondwater
afkomstig van het Drents plateau. Het perceel ligt aan een klein stroompje dat uitmondt in het
Anlooër Diepje dat weer in het Oudemolense Diep uitkomt (zie figuur 1). Het Loefvledder
stroompje komt uit een gedraineerd landbouwgebied. Bij het bestudeerde perceel wordt de
stand kunstmatig hoog gehouden door een dam.
Het betreffende perceel was vroeger een nat hooiland met zo flu en dan begrazing. Vanafhet
begin van deze eeuw werd het grasland steeds produktiever door toenemende bemesting
(Bakker & De Vries, 1985). Vanaf 1972 toen het perceel in handen kwam van
Staatsbosbeheer wordt er geen kunstmest meer gestrooid.
In 1973 is men begonnen met de aanleg van proefveldjes. Het perceel werd verdeeld in 9
veldjes van 10 bij 50 meter loodrecht op het stroompje. Elk veidje wordt op een andere
manier beheerd; van niets doen tot twee keer per jaar hooien (zie figuur 2).
De veidjes kunnen op grond van grondwatermetingen worden verdeeld in droge en natte
delen. De uiteinden van de veidjes het verst van de beek afzijn vnj droog en in de zomer kan
daar lichte infiltratie van regenwater plaatsvinden. Gemiddeld ligt de grondwaterstand 's
winters bij -20 cm en 's zomers bij -100 cm (Van den Berg et a!., 1985)
Naast dit perceel ligt nog een perceel dat a! in 1967 uit produktie is genomen (hierna het oude
perceel genoemd). Ook hier zijn proefveldjes aangelegd. Voor dit onderzoek zijn alleen data
gebruikt van het veidje dat in juli gehooid wordt. Dit veidje heeft waarschijnlijk minder
stikstofinput gekregen omdat het minder lang bemest is (Bakker & 01ff, 1995).
Als doelvegetatie is een soortenrijk hooiland langs het Anlooër diepje genomen (perceel
1371). De vegetatie hier wordt vanaf 1946 elk jaar in augustus gemaaid en afgevoerd
(gehooid). De vegetatie kan worden gerekend tot een Juncion acutiflori (ook wel Junco-
Molinion genoemd). Deze vegetatie is rijk aan soorten met als belangrijke soorten: Juncus
acutflorus, Juncus conglomeratus, Luzula nzultflora, Luzula campestris, Agrostis capillaris,
Prune/la vulgaris, Plantago lanceolata, ('irsium palustre (Van Duuren et al., 1981).
Twee opnames uit 1998 van de vegetatie in het droogste stuk van het perceel zijn gebruikt.
Dit stuk van het perceel is vóór 1946 oppervlakkig geploegd.

Methodes

Vegetatieopnames
Vanaf 1973, dus één jaar na de uitgebruikname van het perceel met de proefveldjes zijn
(vrijwel) elk jaar opnames van de vegetatie gemaakt. In elk veidje zijn 6 permanente
kwadraten (pq's) neergelegd van twee bij twee meter, waarvan er telkens twee vlak bij elkaar
liggen en als duplo's van elkaar worden beschouwd. De pq's liggen aan het begin, het midden
en aan het uiteinde in het drogere stuk. Voor de analyse zijn alleen de pq's in het drogere
gedeelte gebruikt omdat in het begin (1973) deze pq's qua vegetatie het meest op elkaar leken
(Bakker, 1989). De opnames worden gemaakt in juni. Van alle soorten die in de pq's worden
gevonden, wordt de bedekking geschat m.b.v de decimale schaal (Londo, 1976).
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Kaart met daarop aangegeven de twee percelen met proefvelden en het perceel met de
doelvegetatie (1371).

sloot

Figuur2.
Layout van de verschillende beheerregimes in het nieuwe perceel.
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Alle gegevens van de vegetatie opnames van 1973 - 1996 zijn ingevoerd in het database
programma TURBO VEG. Op het moment van gebruik bleken er nog veel fouten in de
database te zitten. De emstigste waren: niet ingevoerde data, opname nummers met dubbele
bedekkingen en onvolledige gegevens. De meeste problemen zijn nog opgelost voor de
uitvoer van de gegevens.
Vanuit TURBOVEG zijn de geselecteerde gegevens uitgevoerd als Cornell Condensed
(Standard Format) file, zodat het programma VEGROW ze kan lezen. De opnames zijn
geselecteerd m.b.v. het veidnummer. In de uitvoer zijn vervolgens de opnames gecodeerd met
de zoekcode zodat van elke opname het jaar en pqnummer te achterhalen zijn.
Het overkoepelend programma VEGROW is gebruikt voor de verdere verwerking en analyse.
Met het deelprogramma SHEET zijn de data in de gewenste volgorde gezet. Met MANIP is
het aantal soorten per pq bepaald. Omdat van elk veidje per jaar twee opnames werden
gebruikt, is een gemiddelde opname gemaakt voor elk veldje per jaar. Om bij grote
verschillen in bedekking tussen de twee veidjes de hoge bedekkingen minder sterk mee te
laten rekenen, is het gemiddelde van de wortel getransformeerde data genomen. Na deze
middeling is ook weer het aantal soorten geteld.
Dc gegevens van het soortenaantal zijn in het statistische programma SPSS ingevoerd. Daar
is gekeken of er een significante trend in de aantallen gedurende de tijd zit. Er is getoetst of
een Iineair, kwadratisch of kubische curve door de data kon worden getrokken. Met behuip
van een Z toets is gekeken of de correlatie coëfficiënt van de kwadratische of kubische
formule beter was dan de lineaire. Daarvoor werd de correlatiecoëfficiënt in de uitvoer van
SPSS met behuip van tabel 18 in Zar omgezet in een z (Zar, 1996). De toetsgrootheid Z is
dan

,,
- met n het aantal punten. Als ZI groter is dan Z005(1) = t005(I) = 1,6449

— 3 — 3

dan verklaart de tweede formule de trend significant beter dan de eerste formule.

Produktie
Naast de vegetatieopnames is vanaf 1974 gedurende de meeste jaren de bovengrondse
biomassa bepaald, door in 10 willekeurig gekozen vierkantjes van 20 bij 20 cm de vegetatie
af te knippen. Na drogen wordt hiervan het gewicht bepaald. Het knippen gebeurt altijd vóór
het maaien injuli en/of september in de veidjes die gemaaid worden. De gegevens van de
produktie van de veidjes zijn net als de soortenaantallen getest. De gemiddeldes zijn hiervoor
gebruikt omdat niet van elk jaar de ruwe gegevens bekend waren.

hidicatie van oligotrofie
Alle soorten zijn ondergebracht in groepen die de nutriëntentoestand van de bodem indiceren.
Drie groepen zijn gemaakt: Poor, Intermediate en Rich. De toekenning tot een van de drie
groepen is gebaseerd op de indeling die Bakker (1989) heeft gemaakt. Deze is gemaakt aan
de hand van waardes die andere auteurs aan planten hebben gegeven: Kruijne et al. (1967)
met fosfaatwaardes en Ellenberg en Klapp (1965) met stikstofwaardes. Voor soorten die niet
zijn ingedeeld door Bakker zijn de stikstofwaardes van Ellenberg (1979) gebruikt.
Stikstofwaardes van 1 tot 3 zijn bij Poor ingedeeld, 4 tot 6 bij Intermediate en 7 tot 9 bij Rich.
Soorten waarvan in geen van beide bronnen iets werd gevonden, zijn als onbekend genoteerd.
Vervolgens kon van elk veidje per jaar een indicatie van oligotrofie worden berekend.
Daarvoor kregen de Rich-soorten de waarde 1, de Intermediate-soorten waarde 2 en de Poor-
soorten waarde 3. De indicatie werd berekend als:
(aantal Rich - soorten x 1) + (aantal Intermediate - soorten x 2) + (aantal Poor - soorten x 3)

aantal bekende soorten
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in een (gemiddelde) opname en varieert tussen 1 en 3.
Het verloop van de indicatie-waardes in de tijd is op dezelfde manier getoetst als de
soortenaantallen.

Successie
Om te kijken of de successie richting het gewenste oligotrofe grasland gaat, zijn twee
analyses gedaan.
Of de veidjes al gaan lijken op de doelvegetatie zou uit de dissimilariteiten ten opzichte van
de doelvegetatie kunnen blijken. De dissimilariteiten zijn op verschillende manieren
berekend. De percentage dissimilarity is gebruikt; deze kijkt naar de verschillen in
bedekkingspercentage tussen alle soorten die in twee vergeleken opnames voorkomen
(Jongman et al., 1987). De Fresco-coëfficiënt kijkt alleen naar de verschillen in
bedekkingspercentages van soorten die in beide opnames voorkomen. Dc dissimilariteiten
van de verschillende jaren t.o.v. het eerste jaar in een veidje geven inzicht in hoeverre de
vegetatie nu verschilt van het begin en hoe snel dat is gegaan. Ten opzichte van het
voorafgaande jaar, kan de dissimilariteit jets zeggen over de sneiheid van successie.
Ten tweede is van alle veidjes en de doelvegetatie een DCA-plot gemaakt. De DCA-plot is
gemaakt met behuip van een detrended correspondence analysis in het programma CANOCO
(Ter Braak, 1988). Met deze ordinatietechniek worden punten (soorten of opnames) in een
assenstelsel geplaatst (Jongman et a!., 1987). Opnames die op elkaar lijken of soorten die
dezelfde voorkomens hebben, worden djcht bij elkaar geplaatst. Door opeenvolgende jaren
van een veidje met elkaar te verbinden kan een richting van successie worden aangegeven en
kan gekeken worden welke plantensoorten dat veroorzaken. De assen van de DCA-plot
moeten zelfworden geYnterpreteerd aan de hand van o.a. ecologische kennis van de
plantensoorten. De Eigenvalue van de as geeft het belang van deze as aan voor de verkiaring
van de ligging van de punten. Meestal worden de twee belangnjkste assen tegen elkaar
uitgezet. Bij de analyse van deze dataset zijn vijfjaren genomen waarvan voor elk veidje data
beschikbaarwaren: 1973, 1978, 1983, 1987, 1995.

Responsiecurves
Voor alle soorten in alle veidjes zijn in het deelprogramma CURVE de responsiecurves
berekend. Dit programma berekent welke curve het best past bij de data. Vijfmodellen
worden getoetst (Huisman et a!., 1993). Al deze modellen zijn te gebruiken voor data met een
minimum (0) en een maximum. Omdat het bedekkingspercentage van een soort maximaal
100% kan zijn (en de wortel daarvan 10), zijn deze modellen hjer toepasbaar. De uitkomsten
van CURVE kunnen worden ingevuld in de formule

1 1
y = max x I'x-I\ ' (x-1\ waarbij max de maximale waarde is (hier 10), N

A1 xl — l÷B1 A2 xl — l+B2
1+e \N1 1+e N1

het aantal jaren -1 waarover de metingen lopen (hier 24-1), x het jaar van de meting en A1 tot
B2 de constanten die CURVE als uitvoer geeft.
Voor model I geldt dit niet want dit is gewoon een horizontale lijn met het gemiddelde van de
metingen als waarde.
Model II geeft een stijgende of dalende lijn weer met het maximum als bovenste asymptoot.
Model III is hetzelfde maar dan met een lagere waarde dan het maximum als bovenste
asymptoot.
Model IV geeft een symmetrische toe- of afname.
Model V heeft ook een toe- en afname maar niet symmetrisch.
Bij de analyse is gebruik gemaakt van stepwise regression met de optie not so strict.
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RESULTATEN

Aantal soorten

Het verloop van de soortenaantallen in de tijd laat zien dat in de meeste veidjes het aantal
soorten is toegenomen voor zowel het totale aantal soorten van twee pq's (figuur 3) als het
gemiddelde van de twee pq's (figuur 4). Het veidje waar niets wordt gedaan, het veidje waar
om de twee jaar in september wordt gehooid en het oude perceel laten echter geen
significante toename zien en blijven rond de 10 soorten gemiddeld en 14 in beide pq's samen.
Het veidje dat twee keer per jaar wordt gemaaid, heeft eerst een soortentoename en later een
afname. Het veidje dat met de zeis wordt gemaaid, begint vrij hoog vergeleken bij de andere
veidjes maar verliest daarna soorten tot onder het niveau van de andere veidjes.
De grootste stijging treedt op in de eerste 15 jaar in het veidje dat in juli en september
gehooid wordt, waarbij het aantal soorten per pq de 20 bereikt. De veldjes met een stijging
komen rond de 15 soorten uit na 25 jaar. Ter vergelijking; het doeltype bevat gemiddeld 29
soorten per pq en 38 in totaal.
De pq's die als duplo's worden beschouwd, bevatten niet altijd dezelfde soorten. Dit blijkt uit
de verschillen tussen het totale aantal soorten en het gemiddelde van de pq's. Het hoogste
verschil is ± 5 soorten.

Produktie

Als er om de twee jaar gemaaid of gehooid wordt in september, treedt er geen daling van de
produktie op (figuur 5). Bij alle andere veidjes die gehooid worden, treedt we! een daling van
produktie op van ongeveer 700 naar 300 g/m2. Het oude perceel begint lager en de afname is
dan ook minder sterk maar gaat ook naar 300 g/m2.

Oligotrofie

Dezelfde resultaten komen naar voren uit de indicatie van o!igotrofie (figuur 6). De veidjes
waar om de twee jaar in september gemaaid of gehooid wordt, laten geen of nauwelijks een
stijging zien. Ook om de twee jaar branden geeft geen stijging. De vegetatie in de andere
veidjes van het perceel geeft we! een stijgende indicatie voor o!igotrofie waarbij niets doen
het minste stijgt. Het veidje hooien ju!i en september zit na 25 jaar het dichtst bij de waarde
van de doelvegetatie (2.27). Het oude perceel zit daar na enke!e jaren a! boven.
De stijging van de indicatie van de veidjes is voora! toe te schrijven aan een daling van het
aandeel soorten van nutriëntenrijke bodem van ± 60 % naar 20 - 30 % (figuur 7). Het aandeel
intermediaire soorten neemt toe. Het aandeel arme soorten gaat van niets naar 20% na 25 jaar.
In het oude percee! zijn na 10 jaar de rijke soorten verdwenen terwijl het aandeel arme
soorten in 1996 op 60% ligt. Voor de doelvegetatie !iggen de waarden voor rijke,
intermediaire en arme soorten op respectievelijk 8, 55 en 34 %.

Veranderingen t.o.v. beginsituatie en doelvegetatie

Dissimilariteitsanalyses
Ondanks verschillen in de verhoudingen tussen rijke, intermediaire en arme soorten, geven de
dissimilariteiten geen grote verschi!!en tussen veidjes of groepen veldjes weer (figuur 8 en
bijiage 1). Ten opzichte van het eerstejaar veranderen de veidjes allemaal steeds meer in de
loop van de tijd. Geen enkel veidje reageert echter anders dan de anderen. Ze lopen allemaal
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niets doen om de twee jaar branden

C

&

0 5

Figuur3.
Het aantal soorten van twee pq's samen. In de grafieken zijn significante verbanden
(p<O.O5) weergegeven. Als er geen significante trend is gevonden, is een horizontale
lijn met het gemiddelde als waarde getekend. Ter vergelijking: de doelvegetatie heeft
per twee pq's 38 soorten. Hieronder worden de gevonden formules voor de
verschillende maairegimes gegeven.

Behandeling
Niets doen
Om de twee jaar branden
Om de twee jaar maaien in september
Om de twee jaar hooien in september
Hooien september
Afwisselend in juli of september hooien
Hooien juli
Hooien juli zeis
Hooien juli en september
Hooien juli oude reservaat

formule
y= 14.76
y = 10.63 + 0.287*x
y = 10.40 + 0.253*x

y= 12.21
y= 12.30+0.196*x
y = 12.26 + 0.299*x

y= 15.50+0.175*x
y = 16.73 — 0.210*x
y= 11.99+ 1.519*x_0.0567*x2
y= 13.89
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Figuur 4.
Het gemiddelde aantal soorten per pq. Het gemiddelde is gebaseerd op twee pq's. In de
grafieken zijn significante verbanden (p<O.O5) weergegeven. Als er geen significante
trend is gevonden, is een horizontale lijn met het gemiddelde als waarde getekend. Ter
vergelijking: de doelvegetatie heeft gemiddeld per pq 29 soorten. Hieronder worden de
gevonden formules voor de verschillende maairegimes gegeven.

Behandeling
Niets doen
Om de twee jaar branden
Om de twee jaar maaien in september
Urn de twee jaar hooien in september
Hooien september
Afwisselend in juli of september hooien
Hooien juli
Hooien juli zeis
Hooien juli en september
Hooien juli oude reservaat

formule
y= 10.29
y 8.91 + 0.162*x
y = 8.22 + 0.207*x

y= 10.13
y= 10.11 +O.184*x

y = 9.98 + 0.241*x

y = 14.03 — 0.98*x + 0.144*x2 — 0.00436*x3

y= 13.88 _0.179*x
y= 10.06+ 1.355*x_0.0502*x2
y = 15.45— 1.154*x + 0.098*x2_ 0.00243*x3

25

20

2
E

V
0
a

15

25

10

20

5

15

10

10 15 20 25

year after abandonment

5

maaien september om do twee jaar

25 --

_________________________

0 5 10 15 20 25

year after abandonment

20

2

V

a

15

10

hooien september om de twee jaar

25

20

15

10

0 5 10 15 20 25

year after abandonment

5
10 15 20 25

year after abandonment

R2

0.19
0.39

0.48
0.36
0.50
0.32
0.60
0.25

10



hoolen september hooien afwisselend juli & september

Figuur 4. (vervoig)

0 5 10 15

year after abandonment

11

5 10 15 20 25

year after abandonment

hooien juli

0 10 15 20 25

year after abandonment

25

20

2
£

15
e

&

10

25

20

2
£

15

a

10

5

25

20

2
£

15

a

10

5

hooien juli zeis

25

20

2
£

15
e
-U

a

10

5

25

20

2
£

15
a

a

10

25

20

2
£

15
a

-U

a

10

0 5 10 15 20 25

year after abandonment

hooien juli en september

0 5 10 15 20 25

year after abandonment

hooien juli oude reservaat

0 5 10 15 20 25

year after abandonment

20 25



maaien september om de twee jaar hoolen september om de twee Jaar

$ 10 15 20 25

ysars after abandonm.nt

hooien september

10 15

y.ars aft., abandonment

hoolen Juli

10 15 20

years aft., abandonment

hooien jufi en september

0 5 10 15 20

y.ar. aft.r abandonment

hoolen afwisselend Juli of september

0 6 10 15 20 25

years after abandonment

hooien jull zeis

0 5 10 15 20

years aft.r abandonment

hoolen juil oude reservaat

0 5 10 15

years after abandonm.nt

E

.2

1500

1200

900

500

300

0
0

I

I ±1111 III

1500

1200

900

500

300

0

I
j

±

I I II ii
25

1500

1200

300

0

1500

1200

900

500

300

0
0

•
o

20 25

E

0

1500

1200

900

500

300

0

I
I' I

I I I
I

0

1500

1200

900

500

300

0

I

25 25

1500

1200

a

500

300

0

1500

1200

900

600

300

0

12

jI Ii

0 5 10 15

years after abandonment

20 25

I

20 25



Figuur 5. (vorige pagina)
Produktie onder verschillende maairegimes in de gemaaide veidjes gedurende 25 jaar.
Ook weergegeven zijn significante (p<0.05) lineaire verbanden. Als geen significant
verband is gevonden, is een horizontale lijn met het gemiddelde als waarde getekend.
De verticale lijntjes van een punt geven de standard error aan. Hieronder zijn de
gevonden formules weergegeven.

Behandeling
Om de twee jaar maaien in september
Urn de twee jaar hooien in september
Hooien september
Afwisselend in juli of september hooien
Hooien juli
Hooien juli
Hooien juli
Hooien juli
Hooien juli
Hooien juli

formule
y = 676
y = 648
y = 697— 17.84*x

y = 733 — 19.96*x
y=70920.07*x
y= 690 _20.88*x

y=6l9— 17.67*x

y=230
y = 937 — 23.66*x
y=586— 11.41*x

Figuur 6.
Indicatie van oligotrofie in 25 jaar in de verschillende maairegimes. Significante
(p<O.O5) verbanden zijn met een lijn weergegeven. Als geen significant verband is
verbonden is een horizontale lijn met het gemiddelde als waarde getekend. De
horizontale onderbroken lijn is de waarde die de doelvegetatie heeft (2.27). Hieronder
worden de gevonden formules gegeven.
Behandeling R2
Niets doen 0.41
Om de twee jaar branden - y = 1.37
Om de twee jaar maaien in september - y = 1.47
Om de twee jaar hooien in september 0.17 y = 1.48
Hooien september 0.89 y = 1.33
Afwisselend injuli of september hooien 0.88 y = 1.33
Hooienjuli 0.82 y= 1.31
Hooienjuli zeis 0.71 y = 1.38
Hooien juli en september 0.93 y = 1.47
Hooienjuli oude reservaat 0.71 y = 2.18
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formule
y= 1.49 +0.0114*x

+ 0.00586*x
+ 0.0235*x
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De veranderingen in de verhoudingen arme, intermediaire en rijke soorten in de
verschillende proefveldjes gedurende 25 jaar.
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van + 30 naar ± 70 % voor de Percentage Dissimilarity (figuur 8A) en van 30 tot 65 voor de
Frescocoëfficiënt (figuur 8B). Beide dissimilariteitsindexen laten ook geen verschil zien voor
de sneiheid van successie uitgedrukt in dissimilarity t.o.v. het voorafgaandejaar (bijiage 1A
en B).
De enige dissimmilariteitsanalyse die verschillen laat zien in de successie is de Fresco-
coëfficiënt bij de dissimilariteit tussen de veidjes elk jaar en de doelvegetatie (figuur 8C).
Terwiji de veidjes niets doen, om de twee jaar branden, maaien september om de twee jaar en
hooien september om de twee jaar op hetzelfde niveau van ± 70 blijven, gaan hooien
september, hooien afwisselend juli of september, hooien juli, hooien juli zeis en hooien juli
en september meer op de doelvegetatie lijken met een waarde van ± 55. Het oude perceel lijkt
in het begin nog het meeste op de doelvegetatie maar verschilt er langzaam weer meer van tot
ongeveer dezelfde waarde als de vij f laatstgenoemden.

Detrended Correspondence analysis
De Detrended Correspondence Analysis laat dezelfde scheiding als deze laatste
dissimilariteitsmeting zien met aan de ene kant niets doen, branden om de twee jaar, maaien
om de twee jaar en hooien om de twee jaar (figuur 9A) en aan de andere kant hooien
september, hooien afwisselend juli of september, hooien juli, hooien juli zeis en hooien juli
en september (Figuur 9B). Van de eerste vier springt niets doen er het meeste uit. De andere
drie veidjes blijven in de buurt van elkaar. Van de laatstgenoemde vijfblijft hooienjuli zeis
achter bij de rest. Het oude perceel ligt apart van de anderen het dichtst bij de doelvegetatie.
Als de plaats en de verschuivingen van de veidjes worden vergeleken met de plaatsen van de
soorten in de Detrended Correspondence Analysis (figuur 10), kan worden aangegeven
richting welke soorten de veidjes gaan. Uit de DCA komt duidelijk naar voren dat aan de
linkerkant rijke soorten liggen en rechts de arme soorten met daartussenin de intermediaire
soorten. Alle veidjes schuiven enigszins naar rechts, dus naar de armere situatie. Het veidje
niets doen gaat naar beneden richting ruigte soorten als Galeopsis tetrahit en Senecio
sylvestris. De veidjes hooien september, hooien afwisselend juli of september, hooien juli en
hooienjuli en september gaan nog het meeste richting de arme situatie en de doelvegetatie.
De toename van de soorten Leontodon autumnalis, Rhinanthus angustfolium, Anthoxanthum
odoraturn en Plantago lanceolata kunnen worden gezien als de oorzaak hiervan.

Verloop in rijke, intermediaire en arme soorten

In tabel 1. waar aangegeven is in welke periode van de 24 jaar soorten in veidjes aanwezig
waren, zijn voor sommige soorten duidelijke trends te zien. Bij de rijke soorten is te zien dat
Alopecurus geniculatus en Lolium perenne verdwijnen. Ook zijn er soorten die zich alleen in
de veldjes waar hoogstens om de twee jaar wordt gemaaid, vestigen als Galeopsis tetra hit,
Heracleuni sphondilium en Senecio sylvestris. Duidelijk is ook te zien dat het oude perceel
weinig rijke soorten bevat en dat die grotendeels weer snel verdwijnen.
Bij de intermediaire soorten zijn ook weer duidelijk verschillen te zien tussen maximaal elke
twee jaar gehooide veldjes en elk jaar gehooide veidjes. Anthoxanthum odoratum en Plantago
lanceolata komen in de loop van de tijd alleen voor in de elk jaar gehooide veidjes.
Cardaininepratensis verdwijnt uit de maximaal om de twee jaar gemaaide veldjes. Het oude
perceel heeft overeenkomstige soorten die in alle veidjes gedurende de 24 jaar aanwezig zijn
zoals Agrostis capillaris, Festuca rubra, Holcus lanatus en Rumex acetosa. Opvallend is dat
Cardanzine pratensis snel verdwijnt uit het oude perceel. Ook andere intermediaire soorten
verdwijnen snel.
Het aantal arme soorten in de veidjes is niet groot. Meestal komen soorten sporadisch voor
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Dissimilariteitsmetingen.
A: percentage dissimilarity ten opzichte van het eerstejaar.
B: Fresco coëfficiënt ten opzichte van het eerste jaar.
C: Fresco coëfficiënt ten opzichte van de doelvegetatie.
Voor andere dissimilariteitsmetingen zie bijiage.
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Figuur 9.
Detrended correspondence analysis van vegetatieopnames. Dc vijfjaren 1973, 1978, 1983,
1987, 1995 zijn geanalyseerd en in ch.ronologische volgorde door pijlen verbonden in de
grafiek. Bij de assen is de Eigenvalue vermeld. De onderstreepte proefvelden zijn in de
naastliggende grafiek weergegeven. De doelvegetatie is gebaseerd op twee opnames in
perceel 1371 in 1998.
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Figuur 10.
Detrended correspondence analysis van de vegetatieopnames in de verschillende
veidjes van dejaren 1973, 1978, 1983, 1987, 1995. Naast de opnames die door pijien
met elkaar verbonden zijn, zijn ook de afzonderlijke plantensoorten weergegeven.
Achter elke soort is aangegeven of het een rijke (R), intermediaire (I) of een arme (P)
soort betreft. De doelvegetatie is gebaseerd op twee opnames in perceel 1371 in
1998.
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Iaatsteachtjaar.
Soort indicatie

van
oligotrofie

niets
doen

om de 2
jaar
branden

maaien
sept.
om de 2
jaar

hooien
sept.
om de 2
jaar

hooien
sept.

hooien
afw. juli
of sept.

hooien
juli

grostisstoionifera R 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,— 1,2,3 1,2,3

Alopecurus pratensis R — — — — — — —,2,—
Alopecurus geniculatus R I ,—,3 1,—,— 1,—,— 1,—,— 1,—,— 1,2,— 1,2,—

Anthriscus sylvestris R — — —,—,3 — — —,2,— 1,2,3

Bromus hordeaceus R — — — — — — —

Cirsium arvense R —,—,3 1,2,3 —,2,3 —,2,— — — 1,2,—•

Elymus repens R — —,2,3 —,2,3 — — — 1 ,—,—-

Festuca pratensis R 1,2,— 1,2,3 1,2,— 1,2,— 1,2,3 1,2,3 1,2,3

Galeopsis tetrahit R —,2,3 —,—,3 —,—,3 —,—,3 — — —
Galium aparine R —,—,3 —,2,3 — — — — —
Heracleum sphondilium R —,—,3 —,—,3 —,—,3 — — — —
Lolium perenne R 1,—,— 1,—,— 1, 1,—,— 1,—,— 1,—,— 1,—,—

Phleum pratense R — — 1,—,— — — —,2,— 1,2,—

Plantago major R — — — — — —,2,— —,2,—

Poa trivialis R 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

Poa annua R — — — — —,2,— — —

Poa pratensis R 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

Polygonum persicaria R I ,—,3 1,2,3 1,—,— — — — 1,—,—

Polygonum lapathifolium R — —,—,3 —,2,3 —,—,3 —,—,3 — —
Polygonum mite R

Potentilla anserina R 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 —,2,3
Ranunculus repens R 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

Rumex crispus R I ,—,3 1,2,3 —,2,3 — 1,—,— — —

Rumex obtusifo!ius R — —,—,3 — — — 1,2,— 1,2,—

Scrophularia nodosa R — — — —,—,3 — — —

Senecio sylvestris R —,2,3 —,2,3 —,2,3 —,—,3 — — —
Senecio vulgaris R — —,2,— — — — — —
Steflaria media R — — — — — 1,—,— 1,2,—

Trifolium repens R 1,—,— — — — —,2,— 1,2,— 1,—,—

Urtica dioica R — — —2,3 1,—,— — — —
grostis capillaris I 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

Anthoxanthum odoratum I — — — —,2,— —,2,3 —,2,3 —,2,3

Campanula rapunculus I — — — — —,2,— — —
Cardamine pratensis I 1,2,— 1,—,— 1,2,— 1,2,— 1,2,3 1,2,3 1,2,3

Carex paniculata I — — — —
Carex ovalis I 1,—,— — — — — — —
Cerastium fontanum I 1,—,— —,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

Cynosurus cristatus I — — — — —,—,3 — 1,—,—

Epilobium parviflorum I — 1,—,— — — — — —
Epilobium tetragonum I 1,2,3 1,2,3 —,—,3 —,—,3 —,2,— —,2,3 —,2,—
Eguisetumfluitans I — — — — — — —
Festuca rubra I 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

Fragaria vesca I — — — — — — —,—,3

Galium palustre I I ,—,3 — — — — — —
Glyceria flu itans I 1,—,— — — — — — —
Gnaphalium uliqinosum I —.2,—



Tabel 1. (vervoig)
Soort indicatie niets

doen
om de 2
jaar
branden

maaien
sept.
om de 2
jaar

hooien
sept.
om de 2
jaar

hooien
sept.

hooien
afw. juli
of sept.

hooien
juli

hooien
juli zeis

hooien
juli en
sept.

hoolen
juli
oude
perceel

Holcus lanatus I 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Juncus bufonius I —
Leontodon autumnalis I —,2,3 — — — — —,—,3 —,—,3 — —,2,3 1,—,—
Lotus uliginosus I 1,2,3 — 1,2,3 —,—,3 —,2,— —,2,— — — — 1 ,—,—

Lychnis floscuculi I — — — — — — — — — 1,—,—
Montia fontana I — — — 1,—,— —,2,— — — — 1,—,— —
Plantago lanceolata I — — — — —,2,3 —,2,3 —,2,3 —,—,3 —,2,3 —
Polygonum hydropiper I —,2,3 —,2, 1,—,— — —
Prunus avium I — — — — —,—,3 — — — — —
Ranunculus acris I 1 ,—,— — I ,—,3 1,—,— 1,2,3 —,2,3 1,2,3 1,—,— 1,2,3 —
Rumexacetosa I 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Sagina procumbens I — — — — — — — — —,2,— —
Salix cinerea I —,—,3 — — — — — — — — —
Senecio viscosus I —,2,— — — — — — — — — —
Stellaria uliginosa I — — — — — — — 1,—,— —,2,— —
Agrostis canina P — — — — — 1,—,— — — — 1,2,3
Betula pubescens P —,2,— — — — — — — — — —,—,3
Carexcurta P — — — — — — — — — 1,—,—
Carexnigra P — — — — — — — — — 1,2,3
Cirsium palustre P —,2,3 —,—,3 — —,—,3 — — — — —,2,— 1,2,—
Dactylorhiza majalis P — — — — —,—,3 — — — — —
Epilobium palustre P — —,—,3 — —,—,3 — — — —,—,3 — —
Eguisetum palustre P — — — — — — — 1,2,— 1,2,3 —
Eguisetum arvense P — — — — — — — —,2,— 1,—,— —
Eguisetum pratense P — — — — — — — — —,—,3 —
Galium saxatile P — — — — — — — — — —,—,3
Holcus mollis P —,2,3 — —,2,3 — —,—,3 — —,2,3 —,2,3 —,2,— —
Hydrocotyle vulgaris p — — — — — — — — — 1,2,3
Hypochaeris radicata P — — — — — —,—,3 —,—,3 —,—,3 — —
Juncus conglomeratus P — — — — — — —,—,3 — — —
Juncus effusus P 1,2,3 — — — —,—,3 —,—,3 —,2,3 — — 1,2,3
Juncus acutiflorus P — — — — — — — — —,2,— —
Luzula multiflora P — — — — — — — — — —,2,—
Luzula campestris P — — — — — — — — — 1,2,3
Nardus stricta P — — — — — — — — — —,—,3
Potentilla erecta P — — — — — — — — — —,—,3
Rhinanthus angustifolius P —,2,— —,2,3 —,2,— —,2,3 —,2,3 —,2,3 —,2,3 —,2,3 —,2,3 —
Scirpus sylvaticus P — —,2,— — — — — — — — —
Stellaria palustris P — — — — — — 1,—,— 1,—,— 1,—,— —
Stellaria graminea P — — — — — — 1,—,— — — —
Viola palustris P — — — — — — — — — 1,2,3

Epilobium obscurum X —,—,3 —,—,3 —,—,3 — — — — — — —
Prunus serotina X — — — — — — — 1,—,— — —,2,—
Quercus petraea X — — — —,—-,3 —,—,3 — — — — —,2,—
Quercus robur X — — — —,2,3 1,2,3 —,—,3 —,—,3 —,—,3 —,2,3 —,2,3
Sorbus aucuparia X —,2,3 — — — — — — — — —
Taraxacum spec. X 1,—,— 1,2,— 1,—,— 1,—,— —,2,3 —,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,—,
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maar wel meer in de laatste 8 jaar. Rhinanthus angustifolius komt in alle veidjes te voorschijn
maar ontbreekt in het oude perceel. In het oude perceel zijn andere arme soorten we! geregeld
aanwezig zoals Agrostis canina, Carex nigra, Hydrocotyle vulgaris, Luzula campestris en
Viola palustris.

Responsiecurves afzonderlijke soorten

De responsiecurves van de soorten kunnen soms nog extra informatie geven die niet uit de
tabel blijkt. Zo gaat de bedekking van Agrostis stolonfera naar nul rond het 15 jaar (figuur
11). In de maximaal om de twee jaar gemaaide veidjes verdwijnt de soort niet of verdwijnt
pas na het 1 5 jaar. Potentilla anserina bereikt de hoogste bedekkingen in de veidjes hooien
om de twee jaar, maaien om de twee jaar en om de twee jaar branden (figuur 12). De andere
responsiecurves laten we! het afnemen of opkomen van soorten zien maar geen duidelijke en
verklaarbare verschillen tussen de veidjes (bijiage 2).
Als de reponsiecurves van Holcus lanatus (figuur 13) worden vergeleken met het werkelijke
verloop van de bedekking in de tijd (figuur 14), blijkt dat de curves een sterke
vereenvoudiging van de werkelijkheid zijn omdat de bedekkingen van Holcus lanatus zeer
grote schommelingen vertoont.
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DISCUSSIE

Veranderingen in de proefveldjes

Niets doen
Zoals verwacht neemt het soortenaantal niet toe in het veidje niets doen. Er wordt immers
geen organische stof afgevoerd. Dc nutriënten afkomstig van de vroegere bemesting zouden
alleen door uitspoeling kunnen verdwijnen. Dat de indicatie van oligotrofie jets toeneemt zou
een aanwijzing kunnen zijn dat dit gebeurt. Omdat er niet gemaaid wordt, vindt er verruiging
plaats wat blijkt uit het voorkomen van Galeopsis tetra hit, Salix cinerea, Senecio viscosus,
Scrophularia nodosa en Heracleum sphondilium. Uit de dissimilariteit t.o.v de doelvegetatie
blijkt dat dit veidje nog heel veel blijft verschillen. Ook uit de DCA-plot blijkt dat niets doen
zoals verwacht nog ver van de doelvegetatie afligt. Niets doen leidt dus duidelijk niet tot de
doelvegetatie. Sorbus aucuparia en Salix cinerea zijn nog weinig aanwezig dus een bos is
zich ook nog niet direct aan het ontwikkelen.

Oin de lweejaar branden

Als de vegetatie om de twee jaar gebrand wordt, neemt het aantal soorten we! toe. Dit kan
verklaard worden uit het feit dat er door het branden openingen in de vegetatie ontstaan waar
nieuwe soorten zich kunnen vestigen. De indicatie van oligotrofie neemt echter niet toe dus
de voedselrijke situatie b!ijft bestaan. De dissimilariteit blijft ook hier hoog t.o.v. de
doelvegetatie. De DCA plot geefi het verschil ook aan al lijkt de verruiging hier minder te
zijn, omdat het veidje het niets doen veidje niet helemaal volgt. Ook dit veidje gaat dus niet in
de goede richting.

Maaien in september om de tweejaar
Maaien in september om de twee jaar !eidt ook tot een stijging van het aanta! soorten. De
produktie gaat echter niet omlaag en ook de indicatie van oligotrofie blijft laag. De
dissimilariteit en de DCA geven hetzelfde weer als het vorige ve!dje. Er treedt hier dus ook
geen verarming van de bodem op.

Hooien in september om de tweejaar
Als er we! maaisel wordt afgevoerd om de twee jaar neemt het soortenaanta! toch niet toe. Uit
de produktiecijfers b!ijkt dat de afvoer te weinig is om een afname in de produktie te
veroorzaken. Daarom blijft de indicatie van oligotrofie ook laag. Dc dissimilariteit en de
DCA geven weer hetzelfde als de vorige twee veidjes weer zodat ook van dit veidje kan
worden gezegd dat de doelvegetatie nog lang niet is bereikt.

Hooien in september elk jaar

Als er elk jaar in september gehooid wordt, neemt het soortenaanta! wel toe. Hier zorgt het
afvoeren van het maaisel wel tot een vermindering van de produktie en daarmee ook voor een
armere situatie wat blijkt uit de hogere indicatie van o!igotrofie. Bij de dissimilariteit blijkt de
vegetatie in het veldje wat meer op de doe!vegetatie te gaan lijken. Het is er echter nog lang
niet, wat blijkt uit het soortenaantal, de indicatie van oligotrofie en ook uit de DCA plot. Een
soort als Potentilla anserina heeft ook nog een vrij hoge bedekking.
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Hooien afwisselend injuli of september elk jaar
Afwisselend in juli of september hooien geeft dezelfde reactie als het vorige veidje. Potentilla
anserina bedekt hier op het eind echter veel minder, terwiji Leontodon autumnalis zich op het
eind vestigt. Ook dit veidje is dus wat meer op de doelvegetatie gaan lijken.

J-Iooien injuli elk jaar
Grotendeels geeft in juli hooien hetzelfde patroon als de vorige en gaat dus ook meer op
doelvegetatie lijken.

Hooien injuli elk jaar met de zeis
Als men echter met de zeis hooit krijgt men jets anders. Het soortenaantal neemt af i.p.v toe
ondanks het feit dat er we! biomassa wordt afgevoerd waardoor de produktie afheemt en de
bodem armer wordt, wat uit de indicatie van oligotrofie b!ijkt. In de DCA blijkt dat dit veidje
echter achter blijft verge!eken bij de ander veidjes die elk jaar gehooid worden. Vooral het
uitblijven van Leontodon autumnalis en het weinig aanwezig zijn van Ranunculus acris en
Rhinanthus angustfolius veroorzaken dit.
Waarom wijkt dit ve!dje zoveel af? In het algemeen wordt hooien met de zeis gedacht beter te
zijn. Hier werkt het echter niet. Een groot verschil met de andere veidjes is dat in dit veidje
geen zware machines over de vegetatie rijden. Daardoor wordt de vegetatie en de bodem niet
ingedrukt. Bovendien maait de machine veel 'dieper' zodat er ook strooisel wordt afgevoerd
en minder nieuw strooise! ontstaat. In het ve!dje met de zeis kan zich veel mos vestigen en
bovendien droogt de losse strooisellaag snel uit. Bhjkbaar kunnen nieuwe soorten zich niet
goed vestigen. Dit kan dus liggen aan het ontbreken van de goede bodemfactoren maar ook
een reden kan zijn dat er met de zeis geen zaden worden verspreid terwijl de machine dit we!
doet, zoals geb!eken is uit onderzoek in graslanden (Strykstra et al., 1997). De rijke soorten
sterven !angzaam uit maar worden niet weer vervangen door arme soorten. Dit ve!dje gaat dus
we! in de goede richting maar vervo!gens gaat de ontwikkeling erg langzaam.

Hooien i,zjuli en september elk jaar
A!s er in juli en september wordt gehooid, wordt van alle veidjes de meeste biomassa
afgevoerd. Ret soortenaantal gaat hier het sneist omhoog, misschien ook omdat zowel in de
herfst als in de zomer open plekken in de vegetatie ontstaan. Echter het soortenaantal neemt
na 15 jaar weer af. Oomes (1992) vond dat beneden de 400 g/m2 produktie het soortenaantal
weer afneemt als de produktie lager wordt. De totale produktie in dit ve!d komt daar echter
niet onder. Omdat er nog zoveel rijke soorten in de vegetatie zitten is het onwaarschijnlijk dat
dit veidje zich a! aan de !inkerkant van de optimumcurve van Grime (1979) bevindt en dat
verdere verschra!ing er voor zorgt dat er minder soorten kunnen voorkomen. Ook hier is het
waarschijnlijk zo dat op een gegeven moment de rijke soorten sneller het ve!dje verlaten dan
arnie soorten er in kunnen komen. De indicatie van o!igotrofie blijft namelijk omhoog gaan
en bereikt uiteinde!ijk van alle veidjes in het nieuwe perceel de hoogste waarde, a! is het
verschil klein.
In de DCA-plot !igt dit veidje het meest naar rechts richting de arme soorten. A!s er in juli en
september gehooid wordt, kan geconcludeerd worden dat de vegetatie de arme kant op gaat
maar nog steeds ver van de doelvegetatie afb!ijft.

Hooien injuli elkjaar in het oudeperceel
Het veidje van het oude percee! dat elk jaar in juli wordt gemaaid, heeft ook een !aag aantal
soorten. Het begint met ongeveer evenveel soorten a!s waar het percee! dat in ju!i en
september wordt gemaaid, eindigt. Vervolgens blijft dit aanta! !aag of daalt zelfs nog iets. De
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produktie is we! afgenomen maar minder dan de andere ve!djes omdat de metingen al
begonnen met een !agere opbrengst. De indicatie van oligotrofie is gestegen tot boven de
waarde van de doelvegetatie. Dc vegetatie is dan ook heel anders dan die van de andere
veidjes zoals blijkt uit tabel 1, want halverwege zijn alle rijke soorten a! verdwenen. De
vegetatie lijkt meer op de doelvegetatie dan in de andere veidjes a! blijkt dat alleen de eerste
paarjaar bij de dissimi!ariteitanalyse.
Kan dit ve!dje dienen als een soort chronosequence met de andere veidjes? In principe is dit
veidje vijfjaar langer zonder bemesting en zou dus een stadium van 30 jaar na uit
gebruikname van de andere veldjes kunnen zijn. Echter na die 5 jaar is de indicatie van
oligotrofie a! hoger dan die van de andere ve!djes na 25 jaar. De vegetatie na 5 jaar is ook niet
hetzelfde als de vegetatie in de andere ve!djes na 25 jaar. Vee! arme soorten zijn al aanwezig
in de eerste periode (tabel 1): Viola palustris, Luzula campestris, Carex nigra en Agrostis
canina en komen in de andere ve!djes helemaal niet voor. Andere soorten zijn er niet of
verdwijnen heel sne!, terwiji ze in de andere veidjes na 25 jaar nog wel voorkomen: Festuca
pratensis, Poa trivialis, Poa pratensis, Cerastiumfontanum en Rhinanthus angustfolium.
Een !ogische verkiaring kan zijn dat dit percee! vroeger veel minder bemesting heeft gekregen
dan het andere. Daardoor was het veidje bij het verlaten nog niet zo ver gedegradeerd en
daarom kunnen er nog veel soorten in de vegetatie aanwezig zijn geweest of zich nog in de
zaadbank hebben bevonden (Bekker et al., 1997). Andere rijkere soorten hebben zich niet
kunnen vestigen of verdwenen sne! door de altijd laag gebleven nutnentengeha!tes.

Gebruikte methodes

De produktie
Voor de analyses zijn a!leen de drogere delen van de vegetatie genomen omdat deze stukken
in het begin in a!le veldjes het meest op elkaar leken qua vegetatie. Er werd aangenomen dat
deze stukken daarom qua bodemstructuur en waterhuishouding ook verge!ijkbaar waren. De
andere gedeeltes van de ve!djes zijn niet vergelijkbaar met elkaar o.a. door hoogteverschillen
(Bakker & De Vries, 1985). De produktiegegevens zijn echter we! op de gehele veidjes
gebaseerd en geven dus misschien niet een helemaal juist bee!d. Ondanks het feit dat de
waardes misschien niet vergelijkbaar zijn, zijn de verschillen in trends echter we! duide!ijk.
Eigenlijk zou bij de analyse van de data een negatief exponentieel model moeten worden
gebruikt zoa!s 01ff en Bakker (1991) hebben toegepast.

De opnanzes
Voor de opnames zijn steeds twee pq's gebruikt. Deze worden a!s dup!o's beschouwd maar
uit de verschi!len tussen de gemiddelde aantal!en soorten en het totale aanta! blijkt wel dat dit
niet helemaal opgaat. Door het gebruik van pq's zullen een aantal soorten worden gemist die
we! in het veidje voorkomen. Tans!ey opname's waarbij alle soorten van het ve!dje worden
genoteerd, zouden eigen!ijk bij de analyse betrokken moeten worden.

Dissimilariteitsanalyses
Vanwege de grote jaarlijkse verschillen in de vegetatie wat betreft bedekking en soorten zijn
de dissimi!ariteitsmaten eigenlijk niet goed te gebruiken. Er zijn te grote jaar!ijkse fluctuaties
om verschillen tussen veidjes goed weer te geven. Bij de percentage dissimilarity worden alle
soorten in twee opnames in de berekening meegenomen. Soorten die a!leen in één van beide
voorkomen tellen dan sterk mee in de uitkomst (Jongman et al., 1987). Bij de Fresco-
coëfficiënt worden al!een overeenkomstige soorten meegenomen. Dit heeft weer het nadeel
dat een lage dissimilariteit gebaseerd is op een paar soorten en dus een onderschatting geeft.
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De Detrended Correspondence Analysis
De hier gebruikte Detrended Correspondence Analysis is niet op de ideale manier uitgevoerd.
Er zouden verschillende verbeteringen kunnen worden gemaakt. Ten eerste kunnen alle
opnames van de veidjes gebruikt worden. Hierdoor wordt de plaats die soorten wordt
toegekend betrouwbaarder omdat er minder soorten zullen zijn die maar in één opname
voorkomen. Bovendien zouden de soorten die heel weinig voorkomen weggelaten kunnen
worden. Het wordt dan duidelijker welke soorten verantwoordelijk zijn voor de
verschuivingen van de veidjes. Door opnames van andere (doel)vegetaties mee te nemen zou
de vegetatie die uiteindelijk ontstaat beter voorspeld kunnen worden.
Met de huidige analyse kan de belangrijkste as goed worden verklaard. De x-as stelt een
nutriënten-as voor met aan de ene kant de rijke situatie en aan de andere kant de arme situatie.
Dit blijkt duidelijk uit de verspreiding van de rijke, intermediaire en arme soorten in de
grafiek. De Eigenvalue van 0.54 geeft aan dat deze as 54 % verklaart van de variantie.
De tweede as is veel lastiger te verkiaren. Het lijkt erop dat er een soort ruigte-as of strooisel-
as aanwezig is omdat aan één kant vooral de soorten die goed bestand zijn tegen een hoge
strooiselbedekking liggen. De verkiarende kracht van deze as is echter maar 18 %.

De responsiecurves
De responsiecurves geven, behalve die van Agrostis stolonfera en Potentilla anserina niet
veel extra informatie over de verschillen tussen veldjes. Holcus lanatus neemt in de laatste
jaren in sommige veldjes af, maar dit zou wel eens een gevoig van de gebruikte methode
kunnen zijn. Als namelijk de ruwe data worden bekeken blijkt de responsiecurve een wel heel
eenvoudige weergave van de situatie te zijn. Door de eenvoud van de gebruikte modellen
kunnen de meerdere toppen in de bedekking van Holcus lanatus niet worden weergegeven.
De oorzaak van de grote fluctuaties in de bedekkingen die in alle veidjes tegelijk optreden,
moet in het weer worden gezocht. Van Holcus lanatus is bekend dat het een soort is die sterk
op het weer kan reageren. Zo wordt gevonden dat Holcus lanatus door droogte of zware vorst
kan afsterven (Stapledon; De Vries & 't Hart, beide in Watt, 1978). Het lijkt in deze veidjes
alsofjaren met een lage bedekking overeenkomen met jaren van droogte en/of strenge winters
zoals 1979, 1985, 1986 en 1994 tot 1996 (KNMI, 1974-1996). Dit gaat echter niet op voor de
jaren 1982, 1983 (droog) en 1991 (strenge winter). Bovendien begint de daling vaak a! enkele
jaren eerder. Veranderingen in grondwaterstand met als gevolg een veranderende N-
mineralisatie kunnen fluctuaties in bedekking van Holcus lanatus ook verkiaren (Grootjans,
1979; Bakker & De Vries, 1985). Nadere analyses van relaties met het weer of
grondwaterstand zullen de schommelingen in Holcus lanatus in deze veidjes misschien
kunnen verklaren, hoewel een biologische oorzaak zoals toename van parasieten of ziektes
niet uitgesloten zijn.

Invloeden op de successie

Door Bakker en De Vries (1985) wordt geopperd dat de nutriëntenstatus van de bodem pas na
20 jaar belangrijk zal zijn voor de vegetatie en vóór die tijd andere factoren als openheid en
hoeveelheid strooisel. Dit is echter niet goed te verifiëren aan de hand van deze veidjes. Toen
in het begin de nutriëntenstatus in elk veldje nog gelijk was, kon hier jets over worden
gezegd. Nu de bodem in de elk jaar gehooide veidjes veel armer is geworden kan alleen voor
veldjes met dezelfde nutriëntenstatus nog iets worden gezegd over de invloed van de
verschillende structuren die ontstaan als gevoig van de verschillende maairegimes. Hiervoor
is het gevolg van hooien met de zeis al besproken. Het hooien in juli of in september lijkt
echter weinig verschil te maken voor de vegetatie. Opvallende verschillen in
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soortensamenstelling worden niet gevonden. Er wordt geen bewijs gevonden dat er soorten
zijn die negatieve invloeden ondervinden van het maaien in juli of september. Het is bekend
dat Ranunculus repens zijn reproductiestrategie kan aanpassen aan het maaibeheer (Van den
Berg et a!., 1985), maar andere soorten kunnen dit misschien ook.
De structuur van de vegetatie kan niet geheel los worden gezien van de nutriëntenstatus. Als
de bodem rijk is aan nutriënten kunnen rijke soorten die hoog worden en veel licht vangen,
goed groeien en veel strooisel produceren. Daardoor kunnen arme soorten zich niet meer
vestigen. Dit is de hypothese dat in een rijke situatie concurrentie om licht de belangrijkste
factor is. Zodra de bodem armer wordt gaat concurrentie om nutriënten een rol spelen
(Tilman, 1985). In een arme situatie kunnen rijke soorten daarom niet goed groeien en wordt
er dus minder strooisel geproduceerd. Soorten als Galeopsis tetrahit, Heracleum sphondilium,
Senecio sylvestris zijn van die hoge kruiden die veel licht vangen en makkelijk boven het
strooisel uitsteken. Potentilla anserina is een soort die goed tegen strooisel kan omdat het
veel bovengrondse uitlopers maakt. Leontodon autumnalis, Anthoxanthum odoratum en
Plantago lanceolata zijn soorten die niet goed tegen een hoge bedekking en strooisel kunnen.
Ook Ranunculus acris en Rhinanthus angustfolius !ijken hiervoor gevoelige soorten. Voor
intermediaire soorten die zowel op arme als rijke bodems kunnen groeien, is de structuur van
de vegetatie ook na 25 jaar nog steeds een belangnjke factor. Voor de rijke soorten en de
arme soorten uit de doelvegetatie is de nutriëntenstatus belangrijker voor het a! dan niet
kunnen voorkomen, a! is de vestiging we! weer affiankelijk van de structuur.

Successie richting de doelvegetatie

Uit het bovenstaande blijkt dat er twee groepen te onderscheiden zijn. Dc ve!djes die minder
dan één keer per jaar gemaaid worden, verruigen, waarbij het-niets-doen-ve!dje dit het sterkst
doet. Deze groep veidjes wordt door het niet voldoende afvoeren van nutriënten niet armer en
gaat dan ook niet op de doe!vegetatie !ijken.
De andere groep die bestaat uit de veidjes die op zijn minst een keer per jaar gehooid worden,
!aat we! een verarming van de bodem zien. Deze ve!djes !ijken daarom na 25 jaar al wat meer
op de doe!vegetatie.
Geen van de veidjes gaat echter vee! op de doe!vegetatie lijken. Ze!fs het veidje in het oude
perceel bereikt de doelvegetatie niet. Het lijkt er zelfs op dat dit ve!dje vee! armer wordt qua
nutriënten dan de doe!vegetatie. Er zijn vee! soorten die wel in de doelvegetatie voorkomen
maar niet in de ve!djes. Dit kan crop wijzen dat de veidjes niet naar de doe!vegetatie zu!!en
evolueren.
Er zijn verschi!lende oorzaken moge!ijk waardoor de doc!vegctatic niet za! worden behaa!d.
Ten eerste kan de vestiging van soorten een belemmering zijn. Dc soorten zitten niet meer in
de zaadbank omdat de meeste geen persistente zaden hebben (Bakker et a!., 1991) en ze
moeten dus via zaadversprciding in de veidjes terechtkomen. Dc zaadverspreiding via
maaimachines zou daarvoor kunnen zorgen (Bakker et a!., 1995; Strykstra et al., 1997). A!s
de machines de ve!djes maaien zou cens moetcn worden gekcken of er zaden van de
doelvegetatie worden verspreid. Als de zaden er we! kunnen komen is een vo!gende stap het
kiemen en zich vestigen. Het kiemen is op zich meestal geen probleem maar door de
vegetatie die er a! zit kan vestiging een moei!ijke stap zijn omdat bijvoorbeeld Holcus lanatus
een dichte vegetatie vormt waar kiemp!antjes niet doorheen kunnen komen (Bakker et a!.,
1980). Het creëren van gaten in de vcgetatie door de maaimachines is dus be!angrijk.
Een vee! waarschijn!ijker reden is dat de docivegetatic op de pick van de veidjes niet kan
groeien en dus verkeerd gekozen is. Dc hydrologic van hct gebied is waarschijn!ijk toch
anders dan die van het perceci met de doeivegctatie ook a! iigt dat vrij dichtbij. Everts et a!.
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(1983) onderscheiden in de bovenlopen die in secundaire erosiegeulen voorkomen, waartoe
ook het dal van het Anlooër Diepje behoort, twee typen. Het eerste type komt voor boven de
keileem en diep grondwater kan de oppervlakte niet bereiken. De proefveldjes zullen tot dit
type behoren. Het tweede type dat dichter bij de middenloop ligt heeft veel meer kwel dat
door de enigszins doorlatende beekleemafzettingen we! de opperv!akte kan bereiken. Perceel
1371 zou in dit type kunnen liggen.
Dat de indicatie van oligotrofie van het oude perceel flu hoger ligt dan die van de
doelvegetatie wijst op een andere hydrologische situatie. Ook de dissimi!ariteit die na enige
tijd weer stijgt lijkt aan te geven dat het systeem zich weer verwijdert van de doelvegetatie.
Het lijkt erop dat er meer nutriënten uit de ve!djes verdwijnen dan er in de bodem van de
doe!vegetatie zitten. Dit kan gebeuren als er meer nutriënten wegspoelen als gevo!g van
infiltratie in de proefveldjes. Dit kan zeer goed het geva! zijn omdat de proefve!djes (aithans
de drogere delen daarvan) veel droger lijken te zijn dan de doelvegetatie. In de doelvegetatie
is meer kwel aanwezig waardoor de bodem ook veel minder verzuurt dan die van de
proefveldjes. Het voorkomen van mos in het oude perceel duidt a! op die verzuring. Metingen
van de pH in de 80'erjaren tonen ook een verzuring van deze veidjes aan (Bakker, 1989).
Hydrologisch onderzoek zou kunnen aantonen of de hydrologische situatie inderdaad anders
is. Of deze veranderingen natuurlijk zijn of een gevoig zijn van de !andbouw in de
omringende gebieden zou verder onderzoek moeten uitwijzen.
Everts en De Vries (1991) geven aan dat het verbond Juncion acutiflori tot de orde
Molinietalia van de kiasse Mo!inio-Arrhenatheretea hoort. Het verbond is onderverdeeld in de
associaties Cirsio dissecti-Mo!inietum en Juncetum acutiflori. De twee onderscheiden zich
door de aard van het grondwater dat bij de laatste zomers wegzakt. De associatie Cirsio
dissecti-Molinietum wordt onderverdeeld in de subassociatie peucedanetosum en nardetosum.
De laatste is de drogere vorm.
Volgens Schaminée et al. (1996) komt het echte verbond Juncion acutiflori niet in Nederland
voor. Het verbond wordt ook hier bij de orde Mo!inieta!ia geplaatst in de Molinio-
Arrhenateretea. De associatie Cirsio dissecti-Molinietum wordt hier in het verbond Junco-
Molinion gep!aatst. De subassociatie hiervan, het nardetosum komt voor op plaatsen waar
zuur regenwater meer invloed heeft dan kwelwater.
Op dit moment lijkt de vegetatie van de verschraalde ve!djes op de rompgemeenschap van
Holcus lanatus-Lychnis flos-cuculi dat ook tot de Molinio-Arrhenateretea behoort. Verdere
verschraling zal volgens Schaminée et a!. (1996) !eiden tot het ontstaan van een Caithion
pa!ustris, maar dit type heeft veel meer inv!oed van kwelwater nodig. Het is waarschijnlijk
dat de doelvegetatie in de kiasse Mo!inio-Arrhenateretea moet worden gezocht. Naast de
subassociatie nardetosum van het Cirsio dissecti-Molinietum zou ook de subassociatie
luzuletosum campestns van de associatie Arrhenateretum elatioris een moge!ijkheid kunnen
zijn. De subassociatie nardetosum heeft veel overeenkomsten met heischrale gras!anden dus
het verbond Nardo-Galion saxatilis in de k!asse Nardetae zou ook nog een goede referentie
kunnen zijn. Door Everts Ct a!. (1980) wordt een tabel gegeven met vegetatiegegevens van
Waterbolk uit 1944 van een Cirsio dissecti-molinietum subassociatie nardetosum. De
indicatie van oligo-trofie die uit deze tabe! kan worden berekend, is 2.64 wat overeenkomt
met de waarde die het oude perceel nu heeft. Het nardetosum zou dus misschien de goede
referentie kunnen zijn.
Het is in ieder geval we! duidelijk dat er nog steeds veranderingen in de vegetaties optreden.
Dit komt overeen met wat is gevonden voor graslanden die a! 30 jaar geleden uit gebruik zijn
genomen. (Van Duuren et a!., 1981). Hier was de successie naar een armer stadium nog niet
afgelopen. In de proefveldjes lijkt het er op dat er we! een constant niveau in de produktie is
bereikt van 300 g/m2. Blijkbaar is dit ongeveer een minimumproduktie in dit soort systemen
want in een ander veld met zandige bodem kwam de produktie ook niet lager uit dan 300
gIm2(Olff& Bakker, 1991).
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CONCLUSLES

Uit de resultaten blijkt dat na 25 jaar de doelvegetatie (Juncion acutiflori) niet is bereikt.
Waarschijnlijk is deze doelvegetatie niet de vegetatie die uiteindelijk zal ontstaan in de
proefveldjes omdat de hydrologische situatie te veel afwijkt. We! is het duide!ijk dat door
maaien en afvoeren, a!s dit jaarlijks gebeurt, de bodem armer aan nutriënten wordt waardoor
de produktie afneemt tot een vrij stabie!e waarde van 300 gIm2. Het aantal (arme) soorten
neemt daardoor toe. Hooien met de zeis heeft een negatief effect op het aantal soorten in dit
systeem. Ook als er twee keer per jaar injuli en september gemaaid wordt, gaat na een
stijging het soortenaanta! om!aag. In dit veidje is we! het aandeel arme soorten het hoogst.
Blijkbaar is de vestiging van meer arme soorten een probleem. Omdat het oude perceel
waarschijnlijk minder gedegradeerd is geweest en veel soorten nog (in de zaadbank)
aanwezig zijn geweest, kan dit veidje niet als een stadium van verdere verschraling van de
proefveldjes worden gezien, tenzij de flu gebrekkige dispersie van soorten verbetert.
Voor het beheer kunnen de volgende conc!usies worden getrokken. Twee keer per jaar
maaien in juli en september !eidt het sneist tot een armere situatie. Het tijdstip van maaien is
niet zo belangrijk a!s er één keer per jaar gemaaid wordt. Het maaien met machines heeft de
voorkeur omdat daardoor open plekken in de vegetatie kuimen onstaan waar nieuwe soorten
zich kunnen vestigen. Het maaien met de zeis is afte raden in dit systeem. A!s er niet elk jaar
gehooid kan worden, za! er geen armer systeem ontstaan. Niets doen is dan waarschijnlijk,
wat kosten en uiteindelijke vegetatie betreft, nog het interessantst.
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Bijiage 1.
Dissimilariteitsmetingen.
A: percentage dissimilarity ten opzichte van het voorgaande jaar.
B: Fresco coëfficiënt ten opzichte van het voorgaandejaar.
C: percentage dissimilarity ten opzichte van de doelvegetatie
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Bijiage 1. (vervoig)
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Bijiage 2.
Responsiecurves van verschillende soorten in de verschillende veidjes.
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Bijiage 2. (vervoig)
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Bijiage 2. (vervoig)
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Bijlage 2. (vervoig)
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Bijlage 2. (vervoig)
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Bijiage 2. (vervoig)
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Bijiage 2. (vervoig)
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Bijiage 2. (vervoig)
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