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Een warme ontvangst op een regenachtige dag: koffie met zelfgebakken appeltaart. Zo begon
voor deelnemers deze veldwerkplaats nat zandlandschap. De groep bestond uit medewerkers
van landschappen, Staatsbosbeheer, adviesbureaus en een waterschap. Het programma was
divers: een introductie in de systeemanalyse en een kennismaking met herstelde hydrologie op
Landgoed Staverden. Na afloop getuigden deelnemers geïnspireerd te zijn geraakt en
tegelijkertijd praktische handvesten te hebben gekregen voor natuurherstel. Belangrijkste
advies voor natuurherstel: onderzoek je terrein voordat je de schop in de grond steekt. Bezint
eer ge begint!
Landgoed Staverden
Terreinbeheerder Ger Verwoerd leidt de dag in met een beschrijving van Landgoed Staverden.
Het landgoed bestrijkt 740 hectare en alle gebiedstypen behalve stuifzand zijn hier aanwezig.
Deze veldwerkplaats behandelt specifiek het deelgebied 'Het Verbrande Bos'. Tot 1993 stond
hier nog gecultiveerd bos. In de 19e eeuw is dit bos twee keer is afgebrand, vandaar de
traditionele naam. In 1993 rooiden beheerders de bomen en verwijderden zij de humuslaag
waardoor een kale, natte vlakte ontstond.
Systeemanalyse
Op het Verbrande Bos is de hydrologie succesvol hersteld, en daarmee het oorspronkelijke
soortenrijke natte heidelandschap. De oorzaken van dit succes worden duidelijk door een
gedegen landschapsecologische systeemanalyse. André Jansen van de Unie van Bosgroepen
geeft een korte inleiding op het gebied van systeemanalyse, waarna hij de deelnemers zelf aan
de slag konden. In groepjes trachten deelnemers een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van
het Verbrande Bos, op basis van liggings-, hoogte-, grondsoort- en isohypsenkaarten, gronddoorsneden en informatie over vegetatie en chemie van de bodem. Dergelijke kaarten zijn ook
voor andere gebieden te vinden op www.ahn.nl en www.dinoloket.nl.
Nadat iedere groep haar bevindingen heeft gepresenteerd, geeft Jansen zijn analyse. Van
nature is het Verbrande Bos erg nat en voor boscultuur zijn er in het verleden drainageslootjes
gegraven. Van hoger terrein stroomt grondwater richting de beek en dit kwelt bij het
Verbrande Bos omhoog, opgestuwd door ondergrondse leemschollen. Een hogere rug scheidt
het Verbrande Bos van het beekdal, waardoor het grondwater dat hier boven het maaiveld
uitkomt niet direct in contact staat met de beek. Lokale grondwatersystemen, basenbronnen,
geologische opbouw en reliëf zorgen voor een zeer gevarieerde vegetatie.
Maar met alleen kaarten kom je er niet. Zeer lokale variatie kun je het alleen begrijpen door
waarnemingen in het veld en zelf onderzoeken met bijvoorbeeld grondboor en pH-papier.
Lokale variatie
Lokale grondwatersystemen zorgen voor veel variatie, wat duidelijk blijkt bij het bezoek aan

het Verbrande Bos. Een klein kopje – wellicht overgebleven van een gerooide boom of een
stukje dekzandreliëf – is hier al gauw een stuk droger dan een laagte twee meter verderop.
Kleine verschillen in het maaiveld veroorzaken daardoor meteen grote verschillen in vegetatie.
Voor de scherpe observeerder zijn overal indicatoren die vertellen hoe een gebied in elkaar zit.
In een rij eiken verraden enkele dode exemplaren de plaats waar grondwater het gebied
instroomt. Jansen: “Je kunt al die informatie gebruiken om dat landschap te lezen.”
Grondwater dat omhoog komt is chemisch anders dan regenwater, maar ook tussen
grondwater is verschil. Hoe langer water onder de grond zit, hoe zuurstofarmer en
gereduceerder. Een paar meter onder het Verbrande Bos bevindt zich een grote leemschol met
daarboven grof zand wat lokaal grondwater vasthoudt. Het zachte, zuurstofarme Veluwewater
bevindt zich onder die leemschol, en dat komt dus niet naar boven. Hier is dus juist zuurstofrijk
lokaal water, met soorten als duizendknoop fonteinkruid, wat groeit op uittredend
zwakgebufferd, zuurstofrijk grondwater. Jansen voorspelt dat er een klein zuur heggemoeras
met riet zal komen, en langs de randen gagelstruwelen, met verderop de natte heide.
Men denkt wel eens dat gagel een verdrogingsindicator is, maar Jansen weerspreekt dit:
“Gagel groeit juist op plaatsen waar water uit een helling stroomt. Als deze soort als relict op
een droge plek staat, kun je zien hoe nat het daar ooit geweest is. Als gagel terugkomt, is de
hydrologie hersteld en weet je dat daar een hellend vlak is waar water uittreedt.”
Zuurgraad
Bij een leemkuil haalt Jansen de pH-papiertjes tevoorschijn. In de leemkuil staat zwak gebufferd
water van pH 5 - 5,5. Puur regenwater is zuurder: ongeveer pH 4 - 4,5. Dat zuurgraad veel
invloed heeft, blijkt even later. Op een stuk nat heischralig grasland groeit een combinatie van
klokjesgentiaan, heidekartelblad, dopheide, grof veenbies en kleine zonnedauw. Amper tien
meter verderop staat juist blauwgrasland met soorten als blauwe knoop, moeraswespenorchis,
parnassia, stekelbrem, blonde zegge, vlozegge, kruipwilg en tormentil. Vanwaar deze lokale
variatie? De pH papiertjes die Jansen tegen de bodem duwt bieden uitkomst: pH 6,5-7 van
blauwgrasland, pH 5 van heischralig grasland. Het blauwgrasland groeit op een zogenaamde
leemmorsplaats waar leem uit de leemputten op een bult werd gelegd en vervolgens
afgegraven. Dan blijft er leem achter, wat zorgt voor gebufferde omstandigheden. Samen met
de goede vochtvoorziening ontwikkelt zich zo een mooi blauwgrasland, typisch voor leemrijke,
zwak gebufferde bodems. De grondboor laat de stevige, zwarte leemlaag nog duidelijker zien.
Oplettendheid blijft geboden. Jansen: “Ik was op Öland [Zweeds eiland], en zag daar
breedbladig wolfgras en pijpestrootje, typisch voor kalkmoeras. Maar er stonden ook massa’s
veenpluis, juist typisch voor zure milieus. Ik dacht: dat is aan het verzuren, maar de pH
papiertjes zeiden: pH 7. Het was dus niet aan het verzuren, maar in zulke milieus wordt niet de
pH maar juist de inundatieduur onderscheidend. Breedbladig wolfsgras kan niet tegen
langdurige inundatie, maar veenpluis wel. Plaats soorten dus altijd in de context van hun
plantengemeenschap.”
Bodemrijkheid
Op een ander stukje blauwgrasland staan de enige driedistels die zich in Nederland buiten de
duingebieden bevinden. Andere soorten zijn parnassia, grote ratelaar, blauwe knoop, gevlekte
orchis, tandjesgras, bevertje en moeraswespenorchis. Er staat ook heide tussen, daaraan zie je
de oorsprong van het terreintje, maar volgens Jansen staat in blauwgrasland wel vaker dop- en
struikheide. Dit wijst op weer een ander soort terreinvariatie. Jansen: “Struikhei en dophei in
dit blauwgrasland zeggen niet dat het hier aan het verzuren is, maar juist dat het heel
voedselarm is. Zuurgraad is niet meer onderscheidend. Pijpestrootje zit in blauwgrasland, maar
ook in vergraste heide. Het komt dus in zowel hoge als lage pH voor, maar overeenkomstig zijn
lage fosfaatgehaltes. Pas dus op met het blindelings toepassen van de indicatiewaarden.”
In het gebied zijn veel vleesetende planten als kleine zonnedauw, klein blaasjeskruid en

vergeten blaasjeskruid. Ze verteren macrofauna en gebruiken de stikstof en fosfaten in de
dierlijke eiwitten. Deze soorten zijn dus indicatief voor voedselarme milieus. Fosfaten zijn
schaars in heel kalkrijke-, maar ook in zure milieus. In tussengelegen milieus mineraliseert de
bodem goed en zijn dit soort aanpassingen niet nodig. Daar zul je dus geen vleesetende
planten aantreffen.
Een stukje hogergelegen verwildering met elzen en veldrus lijkt een probleem te kunnen
vormen voor het open landschap omdat het een rijkere bodem heeft. Jansen ziet er echter
geen probleem in: “We moeten niet dramatisch doen over een beetje voedingsstoffen in
schrale milieus. Het is zelfs goed, want het zorgt voor variatie. Waarom waren er vroeger
korhoenders op de hei? Er was rust op de hei, maar er waren ook akkertjes met kruiden, zaden
en insecten waar de kuikens voedsel vonden. Tegenwoordig is er een harde scheiding tussen
hypertroof landbouwgebied en natuur, en zal je in je natuurlandschap zelf een gradiënt in
voedselrijkdom moeten aanbrengen.”
Beheer is een keuze
Beheer van het Verbrande Bos bestaat met name uit tegengaan van verbossing door eens in de
drie jaar met de rupsmaaier over het terrein te gaan, en een groep vrijwilligers die berken
trekt. Jansen adviseert om vooral laag en vroeg in het jaar (rond juni) te maaien wanneer de
boomopslag in scheut staat, om zo de bomen geen kans te geven energie in de wortels op te
slaan. Deelnemers beamen dit, en raden zelfs aan in april te maaien. Jansen: “Bij
overgangsbeheer hoef je niet voorzichtig te zijn. Als je plagt, doe dit dan ook grondig en
volledig. Laat zo min mogelijk organisch materiaal achter, want dit bevoordeelt de snelle
groeiers zoals pijpestrootje. De zaden hiervan zitten vooral in de bovenste lagen, haal deze dus
weg! Verder zou ik dit terrein nog verder vernatten door de drainagesloten te verondiepen.
Droge hei verbost, natte hei niet.”
Dat natte hei open blijft, bleek meerdere malen. Terreinbeheerder Verwoerd vroeg zich af wat
te doen met de rietvlekken aan de rand van het terrein. Aanvankelijk dachten ze dat riet in dit
gebied een teken was van eutrofiëring en was men bang dat het riet het gebied zou
overwoekeren. Momenteel maaien ze de randen van de rietvlekken om dit te voorkomen.
Jansen hanteerde de grondboor en doet terplekke een opmerkelijke vondst: veen met
rietblazen. Riet blijkt dus op een aantal plaatsen oorspronkelijk te zijn! Het zal alleen groeien
op plaatsen die 's zomers droog vallen en niet te zuur zijn, en zich tot die plaatsen beperken.
De hydrologische en chemische condities beperken dus de rietvlekken, waardoor verder beheer
ervan overbodig is. Toch blijft beheer een keuze voor de beheerder.
Het deelgebied de Leemputten, aangrenzend aan het Verbrande Bos, is van de gemeente, en
wordt extensiever beheerd. Hier zijn dezelfde patronen zichtbaar: riet blijft ijl, neemt de
plekken waar het thuishoort en vormt daarbuiten geen probleem. Dit gebied is al honderden
jaren open: een stuk oud heidelandschap zoals de Staverdense boeren het gebruikten voor de
leemwinning (big business met het rijke Harderwijk vlakbij), met natte heide om wat gagel te
snijden en de heidekoeien te laten grazen.
Terreinbeheerder Verwoerd merkt bij de eindbespreking op: “Ik heb nog meer het besef
gekregen dat het Verbrande Bos een heel kostbaar stukje natuur is. Je denkt als beheerder: ik
moet vooral iets doen, anders raak ik het kwijt. Dat je soms juist niet moet ingrijpen is een
nieuw inzicht.”
Jansen: “Je hebt de grootste kans op natuurherstel met kennis en gebruik van lokale
grondwaterstystemen. Herstel natuurlijke watersystemen en neem simpele maatregelen,
daarna hoef je nog maar weinig – en dus goedkoop – te beheren.”
Introduceren van soorten
Tijdens de eindbespreking opent een deelnemer het onderwerp bijzaaien: “In het kader van de

EHS lijkt het of beheerders willen scoren. Als er binnen twee jaar na het treffen van
natuurherstelmaatregelen bepaalde rode lijst doelsoorten nog niet terug zijn willen beheerders
al gauw gaan zaaien. Heeft die scoringsdrang zin?” Andere deelnemers vallen bij: “Officieel is
het beleid: niet zaaien, maar men doet het toch omdat men wat wil laten zien. Beheerders
dragen dan een zakje met zaad bij zich, omdat zij denken dat ergens wel een leuk plekje is voor
een bepaald plantje. Vaak wordt bijzaaien niet gedocumenteerd. Dit is ook moeilijk omdat
particulieren het ook doen.”
“Dat is heel erg jammer,” vindt Jansen, “omdat we juist willen weten welke soorten wel en niet
uit zichzelf terugkomen. Zaai dus liever niet, maar als je het doet, documenteer het! Als we
weten welke soorten echt niet op eigen kracht kunnen terugkomen, kunnen we altijd nog
zaaien. Bovendien, wat is je referentie? Niet elke rode lijst soort hoort in elk gebied! We willen
geen soorten introduceren, we willen verloren gegane soorten herintroduceren. Pas als de
standplaats weer geschikt is kunnen die terugkomen. Soorten met kortlevend zaadkapitaal
moeten de kans krijgen zich ergens naartoe te verspreiden. Andere soorten komen pas na
afplaggen of als de humuslaag goed is. In twee jaar heb je nog geen goede humuslaag, dus
zijn die soorten er niet!”
Het advies is dus: kijk gewoon wat vanzelf terugkomt. Jansen: “Ik deed zelf ooit onderzoek naar
het herstel van een blauwgrasland in een gebied waar door afplaggen het oorspronkelijke
bodemprofiel weer aan het maaiveld was gebracht. Hier kwam 75% van de soorten vanzelf
terug. 2/3 daarvan had lang levende zaden en kwam dus uit zaadbank. 1/6 kwam met goed
verspreidende sporen en 1/6 waren planten waarvan de literatuur beweert dat het kortlevend
zaad heeft. Dit kwam dus onverklaarbaar vanzelf terug. Wees dus nooit te snel met
herintroduceren. Als je het dan toch doet, blijf het documenteren!”
Jansen gaat verder: “Men noemt bijzaaien soms het ‘compleet maken van de
leefgemeenschap’, maar dat is een menselijke term. Het Verbrande Bos als voorbeeld nemend:
hier is blauwgrasland, maar een karakteristieke soort als Spaanse ruiter kwam hier nooit voor.
Introductie ervan zou zowel de natuurlijke plantengemeenschap als de wetenschappelijke
informatie verpesten, en heeft niets te maken met natuurherstel.”
Het succes van de EGM
Bij de vondst van een moerassprinkhaan in het Verbrande Bos blijven we staan. “Er wordt wel
gezegd: wat zeldzaam is moet zeldzaam blijven,” grapt Jansen, “Dit is nu nog een rode
lijstsoort, maar komt al weer zo veelvuldig voor, dat hij er eigenlijk wel vanaf kan.”
Hij gaat verder: “Ik ben erg blij met het rapport ‘Rode lijst, groene stip’ wat we vorig jaar
gemaakt hebben met de evaluatie van de EGM-regeling. Van alle terreinbeheerders, de
landschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Unie van Bosgroepen hebben we
de gegevens bij elkaar gelegd waaruit duidelijk bleek dat de EGM voor plantensoorten in veel
verschillende habitats heel succesvol is geweest. Van de rodelijstsoorten die voor kunnen
komen binnen habitats waar EGM gepleegd is, krijgt waarschijnlijk 33% een groene stip. Deze
zouden dus van de rode lijst af kunnen. Ik heb wel eens de vergelijking gemaakt met ernstige
ziekten. Onze natuur is met zure regen, stikstofdepositie en verdroging gewoon ernstig ziek,
als ruim een derde van je plantensoorten en 60-70% van je dagvlindersoorten op de rode lijst
staan. Als ziektebestrijding ook de herstelpercentages van de EGM zou halen, spraken we van
wetenschappelijke doorbraken in de ziektebestrijding.
Helaas is dat voor ministerie van EL&I niet van belang en hebben ze nog een grote bezuiniging
van 6 miljoen gerealiseerd. Ik vind dat ontzettend jammer. De tijden zijn natuurlijk niet best,
maar ik hoop dat we blijven vertellen aan onze eigen bazen, aan bestuurders maar ook aan
gewone mensen dat wij natuur kunnen herstellen.”
Jansen sluit af met een kritische noot: “De natuurdruk blijft. Stikstofdepositie werd de
afgelopen 10 jaar geen mol minder en we hebben maar een schamele 6 of 7%
verdrogingsbestrijding gerealiseerd dus: we still have a job to do.”

