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Samenvatting



Veranderend landgebruik

Mensen hebben hun stempel gedrukt op het Nederlandse landschap. Onder in-

vloed van maaien, grazen en branden ontstonden op de Pleistocene zandgronden

de eerste schrale vegetatietypen. Eerst nog op kleine schaal, maar nadat rond 400

n.C. een nieuw landbouwkundig systeem werd ingevoerd, het zogenaamde potstal-

systeem, breide het areaal met schrale vegetaties zich snel uit en ontstond het typi-

sche heidelandschap. Het heidelandschap werd intensief benut. Vee, en later ook

schapen, werden hier geweid, en grote delen werden regelmatig geplagd. Natte

delen werden gebruikt als hooiland.

Het heidelandschap wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan plantenge-

meenschappen over relatief kleine afstanden, zoals heides en soortenrijke graslanden,

met een geheel eigen flora en fauna. De plantengemeenschappen hebben met elkaar

gemeen dat ze voor komen op schrale bodems, waardoor de productiviteit laag is. 

Het hoogtepunt van het heidelandschap ligt aan het begin van de 19e eeuw. Het

heidelandschap besloeg toen zo’n 600.000 tot 800.000 ha. Onder invloed van

landbouwkundige ontwikkelingen en sociaal-economische veranderingen werd

vanaf de tweede helft van de 19e eeuw heide op grote schaal omgezet in landbouw-

grond. Daarnaast werden hele stukken aan hun lot overgelaten, waardoor de na-

tuurlijke successie naar bos niet langer meer voorkomen werd. Daarnaast werden

grote oppervlakten aangeplant met naaldbomen. Dit leidde ertoe dat het opper-

vlakte heide in Nederland drastisch afnam. 

In 1983 was niet meer dan 40.000 hectare over. De resterende heidegebieden

zijn in het algemeen klein, en liggen geïsoleerd van elkaar in een omgeving gedomi-

neerd door een intensive landbouw. De ecologische kwaliteit van de resterende hei-

des en schraallanden heeft te leiden onder de bekende ‘ver-thema’s: verdroging,

verzuring, vermesting en versnippering. Dit heeft er toe geleid dat veel kenmerken-

de plant- en/of diersoorten van het heidelandschap inmiddels zeldzaam of geheel

verdwenen zijn. De restanten van het heidelandschap zijn alleen nog aanwezig in

natuurreservaten. 

Zo aan het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontstaat het besef dat

het beschermen van de bestaande natuurreservaten voor veel soorten niet voldoen-

de is om hun voortbestaan veilig te stellen. De omvang van de gebieden met heides

en schraallanden is veelal te klein om negatieve invloeden van buitenaf te kunnen

weerstaan. Uitbreiding van het areaal aan natuur is noodzakelijk om de negatieve

gevolgen van de ver-thema’s te keren. Dit resulteert onder andere in het concept

van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Tegelijkertijd maakt de Europese land-

bouwpolitiek het mogelijk dat landbouwgronden uit productie worden genomen:

landbouwgronden kunnen aangekocht worden met het doel hier wederom natuur-

waarden te ontwikkelen. Op deze manier kan het areaal aan heide uitgebreid wor-

den, en kunnen geïsoleerde heideterreinen met elkaar verbonden worden.
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Ontgronden

De karakteristieke levensgemeenschappen en soorten van het heidelandschap zijn

gebonden aan voedselarme omstandigheden. Agrarische gronden bevatten ten ge-

volge van zware bemesting hoge gehaltes nutriënten. Verschralen is dan ook een

eerste vereiste om de gewenste laag productieve levensgemeenschappen terug te

krijgen. Sinds het einde van de tachtiger jaren van de vorige eeuw wordt steeds

vaker (een deel van) de bouwvoor afgraven. Hiermee worden de landbouwkundig

verrijkte bodemlagen geheel of gedeeltelijk verwijderd, en daarmee de nutriënten. 

Dit proefschrift

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is opgezet om de effectiviteit van ont-

gronden als inrichtingsmaatregel voor het herstel van heides en schraallandvegeta-

ties op voormalige landbouwgronden nader te beschouwen. Hiertoe zijn gedurende

de periode 1994 – 2001 zowel de abiotische als biotische ontwikkelingen gevolgd

in tien terreinen in Noord Nederland waar recent de bouwvoor verwijderd was.

Als te ontwikkelen natuurdoelen zijn een zevental vegetatietypen op verbondsni-

veau benoemd (doelvegetaties), waarvan bekend is dat ze in het verleden veelvuldig

in deze regio voorkwamen. Herstel van de doelvegetaties is gevolgd aan de hand

van een beperkt aantal soorten (doelsoorten), die kenmerkend zijn voor de doelve-

getaties. In de meeste studiegebieden is de toplaag niet eerder dan eind jaren

tachtig, begin jaren negentig verwijdert. Deze benadering geeft dan ook inzicht in

de ontwikkelingen en knelpunten voor de korte en middellange termijn.

Vooruitzichten voor de lange termijn zijn ingeschat aan de hand van de ontwikke-

lingen in de abiotische omstandigheden en vegetatie tot dusverre, en de gesignaleer-

de knelpunten voor een optimale ontwikkeling. Naast de vegetatie is de ontwikke-

ling van de bodemfauna bestudeerd aan de hand van de soortgoep Loopkevers.

Studiegebieden

Het onderzoek is uitgevoerd in een achttal terreinen in Noord-Nederland. De gese-

lecteerde terreinen vormen tezamen de meest voorkomende uitgangssituatie op

kalkarme zandgronden in Nederland. Zowel het grondwaterregime als de samen-

stelling van het bovenste grondwater duiden er op dat deze gebieden worden ge-

voed door regenwater. Het grondwater is verrijkt met kalk en nutriënten, sporen

van het voormalige landbouwkundig gebruik. Het verschil tussen de laagste en de

hoogste grondwaterstand bedraagt in de meeste gebieden tussen april en oktober

ongeveer 80 cm. Door de aanwezigheid van oppervlakkig gelegen slecht doorlaten-
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de lagen, zoals ijzeroer, veen of keileem, kunnen zich in enkele studiegebieden ex-

treem droge of natte omstandigheden voordoen. 

Bodemvruchtbaarheid

Ontgronden blijkt een effectieve methode te zijn om snel de gewenste verschraling

te bereiken. Door ontgronden neemt de nutriëntenvoorraad in de bodem snel af.

De mate waarin de bodem verschraald wordt, hangt echter sterk af van de ont-

grondingsdiepte en het betreffende nutriënt. De hoeveelheid stikstof in de bodem

wordt reeds bij oppervlakkig afgraven van de bouwvoor verlaagd. Om de hoeveel-

heid fosfaat in de bodem te verlagen moet de bouwvoor nagenoeg geheel verwij-

derd worden. Uit vergelijking met gegevens van goed ontwikkelde doelvegetaties

blijkt dat na het geheel verwijderen van de bouwvoor de nutriëntengehaltes verge-

lijkbaar zijn met die gemeten in droge en natte heidevegetaties. Na oppervlakkige

ontgronden zijn de gehaltes vergelijkbaar met Kleine zeggenvegetaties en soortenrij-

ke graslanden. De vestiging van doelsoorten is voor de vegetatie echter beperkt tot

gedeelten waarbij de nutriënten gehaltes lager zijn dan 1 mg totaal-N /gr, 14 mg to-

taal P /100 gr en 4 mg uitwisselbaar-P /100 gr. Om dergelijke lage gehalten te berei-

ken moet de gehele bouwvoor afgegraven worden.

Vegetatieontwikkeling

Behalve de nutriënten worden met ontgronden ook alle plantendelen, zaden, eie-

ren en bodemorganismen aanwezig in deze bovenste lagen verwijderd. Er blijft dus

een kaal substraat achter, dat opnieuw gekoloniseerd moet worden. Kolonisatie

hiervan kan plaatsvinden vanuit de zaadbank of vanuit zaadbronnen in de omge-

ving. Uit bemonstering van de zaadbank is gebleken dat na decennia lang agrarisch

gebruik er nauwelijks nog kiemkrachtige zaden van doelsoorten aanwezig zijn in de

vegetatie, terwijl zaden van algemene pionier- en verstoringssoorten in grote aantal-

len voorkomen. Hierdoor heeft ontgronden geen effect op de zaadvoorraad van

doelsoorten, maar is het wel een effectieve methode om de zaadvoorraad van alge-

meen voorkomende soorten te verminderen.

Na oppervlakkig afgraven van de bouwvoor ontstaat snel een dichte vegetatie.

Binnen 5 jaar wordt een bedekking van meer dan 80% bereikt waarbij soorten van

mesotrofe omstandigheden domineren. Doelsoorten komen slechts in zeer beperkte

mate voor. Geheel ontgronde terreinen doen er veel langer over om dicht te groei-

en, waarbij de vegetatie vaak gedomineerd wordt door doelsoorten. Dit verschil tus-

sen geheel en oppervlakkig verwijdering van de bouwvoor zal het gevolg zijn van

verschillen in nutriëntenbeschikbaarheid en de samenstelling van de zaadbank.
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Stikstof

Bemestingsexperimenten met bodemmateriaal uit de verschillende onderzoeksge-

bieden heeft aangetoond dat stikstof het groeibeperkende nutriënt is voor de vege-

tatie. Dit houdt in dat een toename van de beschikbaarheid van stikstof tot een ho-

gere productie leidt. Een belangrijke voorwaarde voor het herstel van de doelvege-

taties op de langere termijn is dan ook dat de stikstofbeschikbaarheid laag blijf. Uit

analyse van de stikstofvoorraad in de bodem blijkt dat in alle terreinen het gehalte

totaal-stikstof gedurende de eerste tien jaar toeneemt, terwijl gelijktijdig de C/N-

ratio daalt. Dit laatste vormt een indicatie dat bij afbraak van het organische mate-

riaal in de bodem hieruit meer stikstof beschikbaar zal komen voor de vegetatie. De

stapeling van stikstof in het systeem is het grootste in terreindelen waar een deel

van de oude bouwvoor is achtergebleven, en lijkt beïnvloed te worden door de ve-

getatieontwikkeling. Algemene soorten van matig voedselrijke omstandigheden

produceren in het algemeen meer, en makkelijker afbreekbaar strooisel dan de ka-

rakteristieke soorten van het heidelandschap. Op de langere termijn zal de beschik-

baarheid van stikstof dan ook toenemen. 

Een andere belangrijke bron voor stikstof vormt de atmosferische depositie, met

name in de studiegebieden waar de gehele bouwvoor verwijderd is. Uit metingen

blijkt dat de stikstofdepositie voor lage vegetaties uiteenloopt van 17 tot 27 kg/ ha /

jaar, afhankelijk van de omvang van en afstand tot de lokale emissiebronnen. In re-

gio’s met intensieve dierhouderijen is de depositie van stikstof tot op een afstand

van 1500 meter verhoogd ten opzichte van de achtergrond depositie. Bij dergelijke

omstandigheden kunnen lokale maatregelen leiden tot een verbetering van de situ-

atie. De achtergronddepositie is met waarden van boven de 15 kg/ha /jaar al reeds

hoger dan de in de literatuur opgegeven grenswaarden voor de meest gevoelige ve-

getatietypen.

Kolonisatiepatronen

Spontane regeneratie van de beoogde plantengemeenschappen gaat langzaam.

Aangezien er nauwelijks zaden van doelsoorten in de bodem aanwezig zijn, moeten

deze vanuit de omgeving het terrein koloniseren. Zaden van soorten die in de om-

geving van de ontgronde terreinen voorkomen kunnen deze bereiken via verbrei-

ding met de wind, water of dieren. Alle studiegebieden grenzen direct aan bestaan-

de natuurreservaten waarin nog heide- en schraallandvegetaties voorkomen, en

worden veelal integraal hiermee begraasd door grote herbivoren. Kolonisatie van

de studiegebieden door met de wind of de mest van grote herbivoren verbreide

zaden is waarschijnlijk een incidentele gebeurtenis, terwijl kiemkrachtige zaden van

algemene soorten in grote aantallen in de studiegebieden terecht komen.
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Uit de jaarlijkse vegetatiemonitoring blijkt dat de bedekking in de studiegebie-

den waar de gehele bouwvoor is verwijderd slechts geleidelijk aan toeneemt, zodat

tien jaar na ontgronden er nog voldoende open plekken zijn waar vestiging van

nieuwe soorten mogelijk is. In de studiegebieden waar de bouwvoor lokaal is opge-

schoven neemt de vegetatiebedekking snel toe in de eerste jaren na ontgronden. De

regeneratie van de doeltypen die verwacht mogen worden op grond van de abioti-

sche omstandigheden verloopt echter zeer langzaam in alle studiegebieden. Tien

jaar na ontgronden komt slechts een beperkt aantal van de doelsoorten voor in de

studiegebieden. Er is geen duidelijk verband tussen het al dan niet voorkomen van

een soort en specifieke soortskenmerken, behalve de ‘zeldzaamheid’ van een soort

op regionale schaal. De zeldzame soorten worden nauwelijks aangetroffen in de

studiegebieden, hoewel een groot aantal voorkomt in de directe omgeving van de

studiegebieden. Dit verschil tussen de op basis van de abiotische omstandigheden

verwachte vegetatieontwikkeling en de daadwerkelijke vegetatieontwikkeling is

waarschijnlijk het gevolg van een gebrek aan zaden dat de studiegebieden weten te

bereiken. Zeldzame soorten hebben een minder grote zaadbron in de omgeving

dan meer algemene soorten, waardoor de kans dat zaden in het ontgronde gedeelte

terecht komen veel kleiner zal zijn. Introductieproeven toonden voor een aantal

ontbrekende doelsoorten aan dat de abiotische omstandigheden geschikt zijn voor

vestiging en voortplanting. Dit geldt in het bijzonder voor de eerste jaren na ont-

gronden, omdat dan de vegetatiebedekking nog laag is. In latere jaren nemen de

mogelijkheden voor kolonisatie van de studiegebieden door de doelsoorten af ten

gevolge van competitieve uitsluiting door reeds gevestigde niet-doelsoorten.

In tegenstelling tot de vegetatie, verloopt de kolonisatie door loopkevers wel

voorspoedig. Behalve kans speelt hierbij disperie een grote rol. Natuuront-

wikkelingsterreinen worden vrijwel onmiddellijk gekoloniseerd door vliegende

soorten. Deze groep wordt snel gevolgd door de grotere, niet-vliegende soorten,

maar wel over een redelijk loopvermogen beschikken. Als laatste zijn de kleinere,

niet-vliegende soorten aan de beurt. Ook voor deze laatste groep, die over een be-

perkt loopvermogen beschikken, geldt dat het merendeel van de lokaal aanwezig

soorten binnen 10 jaar na de ingrepen aanwezig zijn. Dit duidt erop dat soorten

met een opportunistische levensstijl, snel in staat zijn om de nieuwe gebieden te ko-

loniseren. Het belang van bronpopulaties in de omgeving wordt geïllustreerd door

vergelijking van geïsoleerde natuurontwikkelingsgebieden en gebieden nabij een be-

staand heideterrein. Geïsoleerde gebieden worden uitsluitend door vliegende soor-

ten gekoloniseerd.
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Vooruitzichten

Uit dit onderzoek blijkt dat de kansen voor de regeneratie van heide- en schraal-

landvegetaties door geheel ontgronden sterk zijn verbeterd. De nutriëntenbeschik-

baarheid is fors gereduceerd, terwijl tegelijkertijd concurrentiekrachtige niet-doels-

oorten zijn verwijderd. De regeneratie van de doeltypen gaat echter zeer langzaam,

met name doordat de kenmerkende soorten van deze vegetatietypen slechts een be-

perkt verspreidingsvermogen hebben, en zal zeker enige tientallen jaren in beslag

nemen. Tien jaar na ontgronden is de stikstofbeschikbaarheid nog vergelijkbaar

met goed ontwikkelde voorbeelden van de doeltypen, maar deze zal meer en meer

toenemen ten gevolge van de atmosferische stikstofdepositie en de accumulatie van

organisch materiaal in de bodem. Op de lange termijn nemen de kansen voor de

volledige regeneratie van de doeltypen dan ook af, doordat zowel de stikstofbe-

schikbaarheid als de vegetatiebedekking toenemen. De toename van de stikstofbe-

schikbaarheid wordt versneld door de dominantie van niet-doelsoorten die makke-

lijk afbreekbaar organisch materiaal produceren. Een hoge vegetatiebedekking van

niet-doelsoorten zal tevens de vestiging van doelsoorten verder beperken door

competitieve uitsluiting, met name in combinatie met een toegenomen stikstofbe-

schikbaarheid.

De beste kansen voor de succesvolle regeneratie van heides en schraallanden op

de lange termijn bieden dan ook gebieden waar de bouwvoor geheel verwijderd is

en die omringd worden door goed ontwikkelde heides en schraallanden. In verge-

lijking met de omstandigheden waarbij deze vegetatietypen zich in het verleden

ontwikkeld hebben is de huidige atmosferische stikstofdepositie nu vele malen

hoger. Ook de hoeveelheid fosfaat in de bodem van voormalige landbouwgronden

is vele malen hoger dan in het verleden. Het beheer na ontgronden moet dan ook

gericht zijn op verschraling. Met het beheer moet ook de verspreiding van zaden

van doelsoorten in de omgeving naar het studiegebied gestimuleerd worden.

Actieve introductie van soorten zou overwogen moeten worden, om de ontwikke-

ling van heide- en schraallandvegetaties te versnellen. Op de lange termijn is het

echter noodzakelijk dat bij landschapsplanning, zoals in het kader van de Ecolo-

gische Hoofdstructuur, rekening gehouden wordt met ruimtelijke verbindingen,

zodat uitwisseling van genen, zaden en individuen tussen gebieden mogelijk wordt. 
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