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Flinke impuls voor 
kleine valeriaan 
André de Bonte, ecoloog van Geldersch Landschap & Kasteelen, 
zaaide en plantte kleine valeriaan in het Wisselse Veen.

”Samen met Natuurbalans en Wageningen Universiteit 
hebben we in het Wisselse Veen stekjes geknipt van de kleine 
valeriaan. In de kas groeiden die uit tot zo’n honderd nieuwe 
pollen. Toen die gingen bloeien, zijn de bloemen van de 
vrouwelijke planten met de hand bestoven. Afgelopen oktober, 
na twee seizoenen in de kas, zijn er zaden verzameld en 
gezaaid in het natuurgebied. Ook zijn de opgekweekte planten 
teruggezet, mannetjes en vrouwtjes bij elkaar; het is een 
tweehuizige plant. Inderdaad, dat voelt als tuinieren – je pakt 
zo’n plastic potje, gat in de grond, plant erin, aanaarden –  
maar we denken dat het de beste manier is om de soort hier in 
de benen te houden.
“Het Wisselse Veen is een 80 ha groot gebied bij Epe, op de 
flank van de Veluwe richting de IJsselvallei. Vanaf de jaren 
negentig is het hier begin 19e eeuw ontwikkelde cultuurland 
omgetoverd tot natuurgebied met schraalland en veenontwik-
keling. Op meerdere plekken is er uittredend grondwater met 
mooie groeiplaatsen van bijvoorbeeld draadgentiaan. Voor 
Nederlandse begrippen is de grondwatersituatie goed op orde; 
ook de afgelopen droge jaren bleef de beek die hier ontspringt 
water afvoeren.
“Het gebied lijkt heel geschikt voor de kleine valeriaan. De 
plant was nog aanwezig, maar vooral in slootkanten en 
wegbermen, waar die de landbouwperiode heeft doorstaan. 
Veel muziek zat er echter niet meer in. Er waren in totaal nog 
vijf groeiplaatsen; de meeste met maar enkele, uitsluitend 
vrouwelijke planten. Dat was een uiterst kwetsbare situatie. 
Door de gebrekkige verspreiding wist de plant de nieuwe 
geschikte groeiplaatsen niet te bereiken. Daarom hebben we 
de helpende hand toegestoken, kunstmatig maar wel met 
gebiedseigen materiaal.”

Kleine valeriaan in de kas. (Foto: Peter Verbeek)
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B asisschoolkinderen spelen steeds 
minder buiten. Ook de afstand 
waarop zij zonder toezicht naar 

buiten mogen, is kleiner geworden. 
Konden onze grootouders in hun kinder-
tijd hun omgeving en de natuur verkennen 
tot zo’n 3 km in de omtrek; de vrijheid van 
de kinderen van de huidige generatie om 
alleen of met elkaar op pad te gaan, reikt 
niet verder dan zo’n 25 m. Het – onbe-
doelde – gevolg is dat jongeren steeds 
minder directe ervaringen hebben met de 
natuur. Hierdoor weten ze er ook steeds 
minder van.  
Ook de helende krachten van de natuur 
verdwijnen hierdoor naar de achtergrond. 
Dit terwijl onderzoek keer op keer posi-
tieve effecten aantoont, niet alleen op onze 
fysieke gezondheid, maar ook op ons 
welbevinden en geluk en zelfs op ons 
sociaal gedrag. Regelmatig wandelen in de 
natuur is goed voor de conditie, het helpt 
hart- en vaatziekten voorkomen en het 
verhoogt de levensverwachting, zo laat 
onder meer het proefschrift van Magda-
lena van den Berg zien. Natuurlijke 
omgevingen vormen perfecte omstandig-
heden voor mentale ontspanning: anders 
dan stedelijke of technologische omgevin-
gen eisen ze niet al onze aandacht op. In 
plaats daarvan nodigen zij uit tot naden-
ken en het verwerken van ervaringen. 
Wandelen is daarmee een van de meest 
heilzame manieren om stress tegen te 
gaan en onszelf te relativeren. Als we ons 
één voelen met de natuur, dan voelen we 
via de natuur ook een verbondenheid met 
elkaar. We horen erbij, ook als we niks 
bijzonders doen. “Het doet er niet meer 
toe wie we zijn, wat anderen van ons 
denken en ook niet wat we van onszelf 
denken. Al onze mooie eigenschappen en 
bijzondere prestaties zijn niet meer van 
betekenis. Dat geldt ook voor onze 
zwakheden en mislukkingen”, schrijft de 
Wageningse hoogleraar Cees van Woerkum 
in zijn boekje In Contact met de Natuur. 
Zelfs onze fundamentele angst voor de 

tering van de Kameroense filosoof Pius 
Mosima dat het woord depressie in 
inheemse Afrikaanse talen niet voorkomt. 
Dit betekent niet dat Afrikaanse mensen 
zich nooit neerslachtig voelen, hun 
interesse voor dingen verliezen en zich 
afzonderen. Maar de diagnose is dan niet 
dat iemand een depressie heeft; diens 
relatie met de omgeving is verstoord. De 
oplossing is dan om de verbroken verbin-
ding te herstellen en ervoor te zorgen dat 
deze persoon weer deel gaat uitmaken van 
de omgeving.  
Er is voldoende reden om de kwaliteit van 
de natuur te herstellen vanwege haar 
intrinsieke waarde. Voor een gezonde 
samenleving is het noodzakelijk om ook 
onze relatie met de natuur te herzien en te 
werken aan voorwaarden die helpen om 
onszelf weer onderdeel van de natuur te 
laten zijn. Niet alleen om depressie te 
voorkomen of te overwinnen, maar ook 
omdat verhalen van mensen over zin-
geving telkens laten zien dat we het 
belangrijk vinden om deel uit te maken van 
een groter geheel. Dit wordt ook bevestigd 
door het ongemak dat mensen ervaren 
vanwege vervreemding van de natuur. Er 
zijn intussen artsen en psychologen die 
zich inspannen om de mensen naar de 
natuur te brengen en andersom. Zo is er 
het initiatief van de psycholoog Ad 
Bergsma om een wandeling uit te zetten 
langs de Waal. ‘Het Pad’ loopt van Millin-
gen tot Rockanje, is ruim 200 km lang en 
bedoeld voor mensen met psychische 
klachten, zoals een depressie. Dergelijke 
initiatieven verdienen navolging. Zij 
passen binnen de tendens om onze positie 
ten opzichte van andere bewoners van 
onze planeet te herzien. Op zoek naar een 
nieuwe verbondenheid met elkaar en de 
aarde, voor onszelf, de planeet en alle 
toekomstige generaties. Laten we om te 
beginnen stimuleren dat onze kinderen 
weer naar buiten kunnen om vrij en veilig 
te struinen en te spelen in de natuur in de 
buurt. 

Heilzame natuur
Noelle Aarts

dood wordt gerelativeerd. Wanneer we 
sterven, verworden we immers tot elemen-
ten die de basis vormen voor nieuw leven, 
voor wat komt. Zo draagt het contact met 
de natuur bij aan de zin van ons bestaan, 
aan het gevoel om opgenomen te zijn in 
een groter geheel, aan enige relativering 
van het onderscheid tussen leven en dood 

en daarmee aan ons geestelijk welzijn. 
Deze gedachte sluit aan bij de manier 
waarop in sommige niet-westerse culturen 
met depressie wordt omgegaan. Volgens 
de cijfers van het Trimbos-instituut krijgt 
bijna een op de vijf Nederlanders in zijn of 
haar leven te maken met een depressie. 
Verontrustend is dat steeds meer jongeren 
last hebben van depressieve gevoelens. 
Interessant in dit verband is de consta-

‘De helende 
krachten van de 

natuur verdwijnen 
naar de achter-

grond’
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De duingraslanden van de Grijze duinen 
(H2130) behoren tot de prioritaire habitat-
types binnen Natura 2000 (foto 1). Veel 
typische duinplanten zijn arbusculaire 
mycorrhiza (AM)-planten die samenwer-
ken met endomycorrhiza in en rond de 
wortels, een schimmelnetwerk dat helpt 
bij de opname van fosfor (P) uit de 
bodem. Denk hierbij aan soorten als 
duinviooltje, geel walstro en jacobskruis-
kruid, maar ook dauwbraam en wilde 
liguster. Soorten als zandzegge, schapen-
zuring en buntgras hebben daarentegen 

hier oplopen tot 90 % van de kruidlaag 
(foto 3). Dit patroon trad op in zowel 
jonge als oudere bodems met verschil-
lende organische stofgehaltes. Het totale 
aantal hogere plantensoorten was aan-
merkelijk hoger in kalkrijke dan in kalk-
arme duinen, vooral door het grote aantal 
AM-soorten. 

PH en P-beschikbaarheid 
Kalkrijke duinen komen in Nederland 
vooral voor ten zuiden van Egmond aan 
Zee, en worden gekenmerkt door een 
hoge pH in de bodem. In kalkrijke duinbo-
dems is volop P aanwezig, maar vooral in 
slecht beschikbare vorm, zoals calcium-
fosfaat dat bij hoge pH onoplosbaar is 
(Kooijman et al., 2010). Een deel van de P 
bestaat uit ijzergebonden P, maar ook dit 
is bij hoge pH slecht beschikbaar. Bij pH 7 
bestaat ijzer voor ongeveer 80 % uit 
ijzeroxiden (fig. 2), die een relatief sterke 
binding met P aangaan (Kooijman et al., 
2009). Bij pH 4 zijn deze ijzeroxiden 
echter grotendeels omgezet in complexen 
van ijzer en organische stof, waardoor P 
veel zwakker wordt gebonden.  
Een NM-plant heeft het bij de lage 

Fosfor en plantstrategie sturen
biodiversiteit in duingraslanden 

geen mycorrhiza (niet-mycorrhizaplanten, 
of NM). Die nemen P op uit de bodem 
zonder hulp van schimmels. 
Onderzoek in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen (Kooijman et al., 2020) liet 
zien dat het aantal AM-plantensoorten 
vooral hoog was in kalkrijke Grijze duinen 
(fig. 1). Dit gold ook voor de bedekking 
van AM-planten, die kon oplopen tot 78 % 
van de kruidlaag (foto 2). Het aantal 
NM-soorten was niet verschillend, maar 
de bedekking hiervan was veel hoger in 
kalkarme dan in kalkrijke duinen, en kon 

Foto 1. Kalkarm duingrasland in het Vlaggenduin bij Katwijk. (Foto: Anton van Haperen)

De vegetatie in kalkrijke en kalkarme duingraslanden verschilt niet alleen in 
soortenrijkdom, maar ook in strategie om fosfor op te nemen uit de bodem. 
In kalkrijke duinen komen veel mycorrhizaplanten voor met een schimmel-
netwerk rond de wortels, maar in kalkarme duinen vooral niet-mycorrhiza-
planten. In dit artikel gaan we in op hoe dit komt, wat dit betekent voor de 
biodiversiteit en de gevoeligheid voor hoge stikstofdepositie, en waarom 
het zo belangrijk is de pH in de bodem hoog te houden. 

Annemieke Kooijman, Bas Arens, Job van de Voort, Jaap Bloem & Mark van Til
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P-beschikbaarheid in kalkrijke duinen 
moeilijk, maar een AM-plant kan met de 
hulp van haar schimmelnetwerk slecht 
beschikbaar P goed opnemen. Dit kost 
wel wat, want de plant staat een deel van 
de suikers die geproduceerd worden bij de 
fotosynthese af aan de schimmels. Een 
AM-plant is vooral afhankelijk van deze 
samenwerking als P een groeibeperkende 
factor is (Hoeksema et al., 2010), zoals in 
de kalkrijke duinen. Wel is het zo dat hoe 
meer schimmels er in en rond de wortels 
zitten, hoe lager de relatieve groeisnelheid 
van de plant wordt (Koziol & Bever, 2015). 
Dit is echter gunstig voor de vegetatie als 
geheel, omdat de bovengrondse biomassa 
hierdoor relatief laag blijft, en de soorten-
rijkdom zelfs bij hoge stikstofdepositie 
groot kan zijn.  
Kalkarme duinen met een lage pH in de 
bodem komen voor in de oudere delen 
van het Hollandse en Zeeuwse duinge-
bied, en ten noorden van Egmond aan 
Zee, waar het duinzand van nature 
kalkarm is. Als de kalk in de bodem oplost 
en de pH lager wordt dan 6,5, lost ook het 
calciumfosfaat op. Dit komt direct 
beschikbaar voor de vegetatie. Daarnaast 
worden ijzeroxiden bij lagere pH steeds 
meer omgezet in complexen van ijzer en 
organische stof, waardoor de binding van 
P zwakker wordt. Dit geldt voor zowel de 
relatief ijzerrijke duinen ten zuiden van 
Egmond aan Zee als de ijzerarme duinen 
ten noorden hiervan. Door deze processen 
is de P-beschikbaarheid voor de vegetatie 
in kalkarme duinen hoger dan in kalkrijke.
AM-planten hebben in kalkarme duinen 
meer last dan plezier van hun schimmel-
partner, vooral als ze sterk geïnfecteerd 
zijn. De plant heeft door de hogere 
P-beschikbaarheid de schimmels niet 
meer nodig, maar moet deze nog wel 

Figuur 2. De relatie tussen pH en de vorm van ijzer (Fe) in de bodem van kalkrijke en kalkarme Grijze 
duinen. Weergegeven is het percentage Fe dat aanwezig is als ijzeroxide. Het andere deel is aanwezig als 
complex van ijzer en organische stof. De gegevens zijn afkomstig uit drie verschillende studies. 

onderhouden. Ook bestaat een steeds 
groter deel van de zwak-gebonden P uit 
organisch P; dit kunnen AM-schimmels 
niet gebruiken. De langzaam groeiende, 
sterk met schimmels bezette AM-planten 
worden verdrongen door snelgroeiende 
AM-planten met minder schimmels. 
Soorten als duinriet profiteren hierdoor 
van de hogere P-beschikbaarheid, en 
kunnen gaan woekeren als ook de stikstof-
depositie hoog is. Daarnaast worden 
NM-planten steeds talrijker. 
Niet-mycorrhizaplanten kunnen kalkarme 

duinen met veel zwak gebonden P heel 
goed aan. Zij scheiden via de wortels 
kleine organische moleculen uit, waarmee 
de zwak gebonden P van het ijzerorgani-
sche stofcomplex wordt verdreven. Ook 
produceren NM-planten enzymen die 
zwak gebonden organisch P kapot kunnen 
maken, waarbij fosfaat vrijkomt voor de 
plant. Door de hoge P-beschikbaarheid 
kunnen NM-planten als zandzegge in 
kalkarme duinen goed groeien. Als ook de 
stikstofdepositie hoog is, kan dit leiden 
tot sterke vergrassing.

Figuur 1. Het gemiddelde aantal soorten vaatplanten, arbusculaire mycorrhizaplanten (AM) en niet-mycorrhizaplanten (NM) in vijf proefvlakken van 3x3 m in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen in kalkrijke en kalkarme duinen met verschillend organische stofgehalte (OS) in de bodem. Lichtgroen = laag OS (1,8 %); 
groen = hoog OS (2,6-2,8 %) en donkergroen = zeer hoog OS (5,0-6,6 %). De letter b geeft aan dat het gemiddeld aantal soorten in die groep significant hoger is 
(p < 0,05) dan in de groep met de letter a.
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Gevolgen van dominantieverschillen
De verschillen in dominantie van AM- en 
NM-planten bleken gevolgen te hebben 
voor het bodemleven (Kooijman et al., 
2020). Gewoonlijk wordt het bodemvoed-
selweb in kalkrijke bodems gedomineerd 
door bacteriën en bacterie-eters, en in 
kalkarme bodems door schimmels en 
schimmeleters. Dat bleek in de duinen 
echter niet het geval. Zo waren er meer 
schimmeleters in kalkrijke dan in kalk-
arme duinen, en meer bacteriën en 
bacterie-eters in kalkarme dan in kalkrijke 

duinen. De dominante AM-planten zorgen 
in kalkrijke duinen mogelijk voor een 
hoger nutriëntgehalte van het schimmel-
weefsel in de bodem, waardoor dit 
aantrekkelijker en voedzamer wordt voor 
schimmeleters. De dominante NM-plan-
ten in kalkarme duinen scheiden kleine 
organische moleculen uit, die bedoeld zijn 
om P van het adsorptiecomplex af te 
halen, maar mogelijk ook kunnen dienen 
als voedsel voor bacteriën. 
De verschillen in dominantie van AM- en 
NM-planten zijn ook van belang voor de 

bovengrondse voedselketen. In de door 
AM-planten gedomineerde kalkrijke 
duinen bleek de voedselkwaliteit van de 
vegetatie hoger te zijn dan in de door 
NM-planten gedomineerde kalkarme 
duinen (fig. 3). Het gaat hierbij om hogere 
gehalten van zowel P als stikstof (N). Gek 
genoeg bleef de N:P ratio van de vegetatie 
in kalkrijke en kalkarme duinen min of 
meer gelijk, omdat de AM-schimmels niet 
alleen helpen bij de opname van P, maar 
ook bij die van N. Ook het calciumgehalte 
van de vegetatie is hoger in kalkrijke dan 
in kalkarme duinen. Het verschil in 
voedselkwaliteit tussen AM- en NM-plan-
ten is belangrijk voor rupsen en andere 
herbivore insecten en ook voor konijnen. 
Deze zijn belangrijk voor het terugdringen 
van vergrassing als gevolg van hoge 
stikstofdepositie en voor het bevorderen 
van kleinschalige verstuiving. De hogere 
voedselkwaliteit in kalkrijke duinen zou 
een reden kunnen zijn waarom konijnen 
daar in het algemeen meer voorkomen 
dan in kalkarme duinen. 

Gevoeligheid voor verstuiving
Het aandeel van AM- en NM-planten in 
verschillende duingebieden is mogelijk 
ook van belang voor de gevoeligheid voor 
verstuiving. In een onderzoek naar 
kleinschalige verstuiving langs de hele 
Nederlandse kust bleek het aantal stuif-
kuilen en het door stuifkuilen beïnvloede 
gebied in kalkrijke duinen meer dan twee 
keer zo groot te zijn als in kalkarme 
duinen (Arens et al., 2020; Kooijman et 
al., 2021). Ook nam net als in het eerdere 
onderzoek in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen het relatieve aandeel van 
AM-plantensoorten in de vegetatie toe 
met de pH (fig. 4). De wortelbiomassa 
was bij hoge pH echter veel lager, ook als 
het ging om oudere bodems met meer 
organische stof. De wortelmassa nam 
juist toe bij lage pH, ook in jonge bodems 
met relatief weinig organische stof. Het 
zou kunnen dat AM-planten minder 
wortels nodig hebben omdat ze gebruik-
maken van een schimmelnetwerk. De 
correlatie tussen het percentage AM-plan-
ten en de wortelmassa was echter niet 
significant en dit moet verder worden 
uitgezocht. Het kan tenslotte ook zo zijn 
dat zowel het hoge percentage AM-soor-
ten als de lage wortelbiomassa bij hoge 
pH worden veroorzaakt door de lage 
P-beschikbaarheid, zonder dat ze iets met 
elkaar te maken hebben. Wel is duidelijk 
dat een hoge wortelmassa een belemme-

Foto 2. Kalkrijk duingrasland in de Amsterdamse Waterleidingduinen met veel arbusculaire mycorrhiza 
(AM)-planten, waaronder duinpaardenbloem en duinviooltje. (Foto: Mark van Til)

Foto 3. Kalkarm duingrasland in de Amsterdamse Waterleidingduinen met planten zonder mycorrhiza, 
zoals zandzegge. (Foto: Leo van Breukelen)
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ring is voor het stuiven van het duinzand. 
In ieder geval was de pH in de stuifkuil 
(en daarmee samenhangende factoren als 
P-beschikbaarheid en wortelbiomassa) 
belangrijker om de verschillen in verstui-
vingsactiviteit te verklaren dan de wind-
kracht of de ligging ten opzichte van de 
overheersende windrichting. 

Hoge pH belangrijk
Met de bovenstaande puzzelstukjes wordt 
duidelijk waarom kalkrijke duinen er beter 
voor staan en minder gevoelig zijn voor 
hoge stikstofdepositie dan kalkarme  
(fig. 5). De kritische depositiewaarde is 
niet voor niets hoger voor kalkrijke dan 
kalkarme Grijze duinen, met waarden van 
respectievelijk 15 en 10 kg N ha-1 jaar-1. In 
beide duingebieden treedt een vliegwiel-
effect op, maar de kringloop van interac-
ties pakt positief uit voor de kalkrijke 
duinen en negatief voor de kalkarme. 
De kringloop van de kalkrijke duinen 
begint bij een hoge pH van de bodem, 
die leidt tot een lage P-beschikbaarheid, 
minder wortels, meer AM-planten en een 
hoge voedselkwaliteit voor konijnen. 

Figuur 4. De relatie tussen pH en het percentage AM-plantensoorten (A) en de wortelbiomassa (B) in en rond stuifkuilen in kalkrijke en kalkarme duinen. 

Doordat AM-planten bij lage P-beschik-
baarheid niet snel groeien is de vergras-
sing beperkt, zelfs bij een hoge stikstof-
depositie. Ook konijnen kunnen helpen 
tegen vergrassing, en bevorderen de 
verstuiving, als er tenminste voldoende 
konijnen zijn. Door de lage wortelbio-
massa wordt verstuiving ook makkelijker. 
Verstuiving leidt weer tot vers zand aan 
de oppervlakte en een hoge pH in de 
bodem, die er voor zorgt dat de P-be-
schikbaarheid laag blijft, enzovoorts. Als 
de bodem kalkrijk genoeg is, kan deze 
kringloop zichzelf in stand houden en 
hoef je als beheerder niet veel te doen. 
Een hoge pH kan ook voorkomen in 
kalkarme stuifkuilen met een klein beetje 
kalk, zoals in de duinen tussen Egmond 
en Bergen aan Zee. Hier is de ligging van 
de duinen ten opzichte van de overheer-
sende wind relatief gunstig, maar op 
andere plekken moeten de stuifkuilen 
door de beheerder geholpen worden. 
Zolang de pH van de bodem door 
verstuiving hoog genoeg blijft, blijft de 
vegetatie soortenrijk, wordt deze gedomi-
neerd door AM-planten, en is de wortel-

massa relatief laag. Als de pH echter de 
kans krijgt te dalen, kom je in de kalk-
arme kringloop terecht met minder 
biodiversiteit.  
In de kringloop van de kalkarme duinen 
is de pH van de bodem laag en de 
P-beschikbaarheid hoog, wat leidt tot 
meer wortels, meer NM-planten, meer 
vergrassing, lagere voedselkwaliteit voor 
konijnen en minder verstuiving, waar-
door de pH verder afneemt. Als het zand 
zeer kalkarm is, is dit proces bij de 
huidige hoge stikstofdepositie haast niet 
meer om te buigen. De beheerder moet 
dan stevig ingrijpen om de kalkarme 
Grijze duinen te behouden, door vergras-
sing met begrazing tegen te gaan en 
verstuiving actief gaande te houden. In 
veel gevallen treedt er vestiging op van 
struikheide of kraaiheide. Dit zijn planten 
met ericoïde mycorrhiza, die juist gebruik 
maken van organisch P, dat bij lage pH 
steeds belangrijker wordt, in tegenstel-
ling tot calciumfosfaat en aan ijzer 
geadsorbeerd fosfaat. Ook zijn de 
ericoïde mycorrhiza beter bestand tegen 
lage pH en de giftige concentraties ijzer 

Figuur 3. De gemiddelde chemische samenstelling van de bovengrondse delen van de kruidlaag in vijf proefvlakken in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 
kalkrijke en kalkarme duinen met verschillend organisch stofgehalte (OS) in de bodem. Lichtgroen = laag OS (1,8-2,2 %) en groen = hoog OS (4,0 %). De letter b 
geeft aan dat de gemiddelde waarde in die groep significant hoger is (p < 0,05) dan in de groep met de letter a.  
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en aluminium die dan kunnen optreden. 
Als kraaihei of struikheide zich in en 
rondom de stuifkuilen gaan vestigen, kan 
de beheerder ervoor kiezen om de 
ontwikkeling naar het habitattype Duin-
heide met kraaihei (H2140) of struik-
heide (H2150) zijn gang te laten gaan. 
Dat zijn binnen Natura 2000 tenslotte 
ook prioritaire habitattypen, die boven-
dien iets minder gevoelig zijn voor hoge 
stikstofdepositie.
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Summary
Biodiversity in dune grasslands: P 
availability and plant strategies
Lime-rich and lime-poor Grey dunes (H2130) 
differ in soil P availability and consequently in 
plant strategies for P uptake. This affects many 
ecosystem properties and may lead to different 
stable states. In lime-rich dune soils, mineral P 
may be abundant, but unavailable to the vegeta-
tion at high pH. Therefore, lime-rich Grey dunes 
are dominated by arbuscular mycorrhizal (AM) 
plants, which improve P uptake with help of 
AM-fungi. These plants profit especially when P is 
a growth-limiting factor. However, photosynthesis 
costs of sugar supply to the fungi may lead to 
reduced growth rates, low plant biomass and 
high species diversity even under unfavourable 
conditions of high atmospheric N deposition. In 
lime-poor dunes, in contrast, availability of P to 
the vegetation is higher due to dissolution of 
calcium phosphates and weaker P sorption at low 
pH. The vegetation is dominated by nonmycorr-
hizal (NM) plants, which take up weakly bound P. 
High P availability leads to high plant biomass 
and grass-encroachment, especially when N 
deposition is also high. Thus, dominance of AM- 
or NM-plants in different dune zones may lead to 
changes in the soil community, but also to diffe-
rences in food quality of aboveground vegetation 
and in root biomass, which may in turn affect 
rabbit density and blowout activity, and reinforce 
patterns in pH, P availability to the vegetation, 
plant uptake strategies and plant diversity.   
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Figuur 5. Zichzelf 
versterkende interacties in 
duinen met hoge (A) en 
lage (B) pH. In duinbo-
dems met een hoge pH 
leidt de lage P-beschikbaar-
heid in de bodem zelfs bij 
hoge stikstofdepositie tot 
gunstige ontwikkelingen in 
de vegetatie, waardoor 
verstuiving wordt 
bevorderd en de pH van de 
bodem hoog blijft. In 
duinbodems met lage pH 
gebeurt het omgekeerde en 
leidt een hoge P-beschik-
baarheid tot vergrassing en 
afname van verstuiving, 
vooral bij hoge stikstof-
depositie, en een nog 
lagere pH in de bodem. 
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Kiezelwieren (diatomeeën) zijn eencellige 
microscopische algen, waarvan de bruin
geel gekleurde celinhoud is omgeven door 
een stevige kiezelwand. Ze zijn zeer 
algemeen in meren, plassen, beken en 
rivieren, maar ook in moerassen en op 
droge bodems. In Nederland komen 
waarschijnlijk ongeveer 1.500 soorten voor. 
De meeste soorten leven op en om 
waterplanten, beschoeiingen of in de 
bovenste lagen van de bodem: in de 
modder of vastgehecht aan zandkorrels. 
Wanneer er verontreiniging plaatsvindt van 
het oppervlaktewater met organisch 
afbreekbaar materiaal, vermesting, verzu
ring en verzilting, verandert de soorten
samenstelling van de diatomeeën sterk. 
Aan de hand van de soortensamenstelling 
kunnen daardoor uitspraken worden 
gedaan over het milieu waarin het monster 
is genomen (Van Dam et al., 1994).

Dit artikel geeft een analyse van historische 
kiezelwierengegevens van het voormalige 
Beekbergerwoud, waaruit de waterkwaliteit 
in het verleden wordt afgeleid. De details 
zijn vastgelegd in Van Dam & Mertens 
(2020). 

Bodem
Het Beekbergerwoud lag in de IJsselvallei, 
tussen Apeldoorn en Zutphen, op enkele 
kilometers van de oostelijke Veluwse 
stuwwal. De bodem ontwikkelde zich in 
een dunne laag fijn, lemig dekzand op 
grindrijk daluitspoelingsmateriaal. Lokaal 
komen leemlagen in de bovengrond voor. 
Met name aan de noord en oostzijde van 
het Woud zijn dekzandruggen afgezet. Er 
was een veenlaag tot een dikte van 2 m, 
bestaande uit (vergane) restanten van 
elzen en ander hout, elzenblad, struiken, 
dorens, gras en moerasplanten, vermengd 
met klei, stuifzand en kiezel (Hanhart & 
Maljaars, 2011). Er was een ‘altoosdurende 
kwel van zuiver water’ (Bosker, 1874). De 
voeding bestaat uit regionale kwel, lokale 
kwel en neerslag (fig. 1).
Een groot deel van het water uit het 
middeldiepe Veluwesysteem stroomt door 
het kalkrijke freatisch pakket boven de 
Eemklei af (de oranje pijl in fig. 1). Deze 
kwelstroom bereikt in het zuidwestelijke 
deel van het gebied het freatisch grondwa
ter. Een ander deel van het systeem 
infiltreert tot onder de Eemklei en stroomt 
door het eerste watervoerend pakket (de 
groene pijlen). Waar de regionale kwel tot 
aan de wortelzone doordringt is deze 
basenrijk tot zeer basenrijk (Hanhart  
& Maljaars, 2011).

Kiezelwieren van herbariummateriaal  
uit het Beekbergerwoud

Het Beekbergerwoud
Dit bosch is een der merkwaardigste bosschen van ons Vaderland en misschien het eenig natuurwoud, 
waar nooit in geplant is of wordt. De plantengroei is er zo weelderig als nergens in ons geheele land. Het 
bestaat meest uit elzenbomen, die zich zelven zaaien, en soms wel een hoogte van 20 ellen bereiken. 
Voorts ziet men er de schoonste essen en eikenbomen, heesters van de vreemdste soort en wilde bloemen. 
De zwarte bezie, de framboos, de braam- en de boschbes vindt men er in overvloed. Ook nestelen er 
goudvinken en nachtegalen; terwijl er eenige hoge terpen, horsten genaamd, in gevonden worden, 
waarvan de hoogste eenige oudheden opgeleverd heeft, die waardig zijn verder nagespeurd te worden. 
Wegens de weeken, moerassigen grond, kan uit dit bosch niet dan bij sterke vorst gehaald worden, en is 
het slechts bij drooge zomers te begaan. Het is 156 bunder, 16 vierk. roeden, 20 v. ellen groot.
Uit: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Van der Aa, 1840)

Kiezelwieren uit het verleden blijven goed 
geconserveerd op water en moerasplanten 
uit herbaria en zijn met succes gebruikt voor 
reconstructie van historische milieuomstan
digheden, bijvoorbeeld in het Beuven (Van 
Dam & Mertens, 1989) en de Nieuwkoop 
se Plassen (Van Dam & Mertens, 1993).  

Een kaart van Beekbergen uit 1866, met daarop ‘Het Woud’.

Het vellen van het Beekbergerwoud, in de periode 1869-1871, beslechtte het 
lot van een moerasbos van duizenden jaren oud. Kiezelwieren op herbarium-
materiaal van water- en moerasplanten uit de jaren 1834-1854 geven informa-
tie over de milieuomstandigheden uit die tijd en bieden inzicht in de poten-
ties van het gebied voor natuurherstel.

Herman van Dam & Adrienne Mertens
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De lokale kwel beperkt zich tot de grondla
gen boven de Zutphenklei. De sturende 
factor bij deze kwelstromen (blauwe pijlen) 
zijn hoogteverschillen tussen dekzandrug
gen en laagtes. Er waren gradiënten in de 
watersamenstelling: in de ruggen (kopjes) 
was het water vrij zuur (regenwater), en in 
de slenken was er sprake van uittredend 
basenrijk kwelwater en permanent natte 
omstandigheden. De plaatselijke aanwezig
heid van regenwaterlenzen zorgde voor 
zuurdere en basenarme standplaatsen 
(Hanhart & Maljaars, 2011).
In het Woud stroomde het water over het 
maaiveld en via een stelsel van vertakte 
slenken naar een vlak gebied (De Zomp) 
aan de oostzijde (Hanhart & Maljaars, 
2011). In de lengte van het woud (2 km) 
was een verval van ruim 2 m. Het water 
vond een uitweg door enkele laagten door 
een rug aan de noordzijde van het bos 
(Bosker, 1874). De waterstand in het gebied 
varieerde zeer sterk. In de winter was het 
hele bos, met uitzondering van de horsten, 
geïnundeerd en in warme zomers zakte 
waterstand diep weg, maar de bosbodem 
bleef over grote oppervlakten drassig.

Gebruik
Alleen in zeer droge zomers en in winters 
met veel vorst was Het Woud toegankelijk 
(fig. 2). ‘Gedurende dezen tijd heeft het 
woud een geheel eigenaardig aanzien. Het 
is alsdan met menschen opgevuld, een 
ieder is werkzaam, overal heerscht drukte, 
terwijl de groote vuren, omringd van lieden, 
welke zich in en uitwendig zoeken te 
verwarmen, een geheel eigenaardig beeld 
opleveren.  Valt de dooi schielijk in, dan 
moet er veel van het gehakte hout achterblij
ven, hetwelk door het ijs zakt en voor den 
eigenaar voor altijd verloren is’ (Wttewaall, 
1836). De bomen werden op ongeveer drie 
voet boven de grond (vlak boven de ijsvloer) 
gekapt. Verder werden er in het bos koeien 
‘geweid’. Bij ‘De Zomp’ was een reigerkolo
nie, die voor lokale bemesting gezorgd zou 
kunnen hebben (Moerman & Van Zinderen 
Bakker 1950; Van Lohuizen, 1980).

Figuur 1. Geohydrologische schematisatie. De eerste 
scheidende laag staat bekend als Eemklei of Zutphenklei 
(Hanhart & Maljaars, 2011; topotijdreis.nl).

Figuur 2. Topografische ontwikkeling van het Beekbergerwoud.
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Op de topografische kaart van 1869 staat 
‘Het Woud’ aangegeven als ‘ontoegankelijk 
moeras met hooge Steenboomen’. In de 
jaren 18691971 werd Het Woud geveld, en 
het waterpeil drastisch verlaagd, om de 
grond te kunnen gebruiken voor de 
landbouw (fig. 2).
Het gebied werd in 1972 doorsneden door 
Rijksweg 50. In de jaren negentig schonken 
de erven Van Spreekens 20 ha grond ten 
westen van de snelweg aan Natuurmonu
menten en begon de vereniging met de 
aankoop van gronden, met het doel om 
weer natuurlijk bos tot ontwikkeling te 
brengen. Dat werd kansrijk geacht, van
wege de sterke kwel en de aanwezigheid in 
houtwallen van enkele soorten die vroeger 
in het bos voorkwamen (Veen, 1993). 
Daartoe werd de waterhuishouding 
aangepast en werd bovengrond afgevoerd. 
Doordat er toch nog veel fosfaat in het 
gebied is achtergebleven en er onvol
doende oog was voor het herstel van het 
ecohydrologisch functioneren van het 
gebied, is het helaas niet gelukt om het bos 
volgens plan te ontwikkelen (Hanhart & 
Maljaars, 2011; R. Ketelaar, pers. med.).
De kern van het bos bestond uit zeer hoge 
zwarte elzen, vaak met klimop begroeid, 
hier en daar met essen. Op enkele hogere 
plekken (horsten) groeiden (deels aange
plante) eiken. Op de bodem vond Wtte
waall (1836) door het ‘gansche woud’ 
waterviolier en gewoon bronmos; daar

naast veel planten van voedselrijke water
kanten en moerassen zoals liesgras, gele 
lis, watermunt en moerasvergeetmijnietje. 
Waterviolier is afhankelijk van vrij koolzuur 
(H2CO3) en komt daardoor vaak op 
kwelplekken voor, ook in regelmatig 
opdrogende broekbossen. Gewoon 
bronmos kan uitdroging verdragen, mits 
niet te langdurig, en is gevoelig voor de 
waterkwaliteit: het geeft de voorkeur aan 
niet verontreinigd, matig voedselrijk water. 
Wttewaall maakt geen melding van de 
bosbies, hoewel hij daarvan overvloedig 
herbariummateriaal heeft verzameld. Dit is 
een soort van lichte plekken in bronbossen, 
waar diep grondwater uittreedt. Volgens 
Molkenboer (1847) was de bodembegroei
ing met vaatplanten van het broekbos 
tamelijk eentonig. Het merendeel van de 
planten groeide op elzenstobben en meer 
open plekken. 

Bemonstering en analyse van kiezelwieren
In de collectie van Naturalis werden de 
planten uit tabel 1 opgezocht (foto 1A). Eén 
van de planten komt niet uit het Beekberger
woud, maar uit het Beekbergerbroek, een 
moerassig schraallandcomplex aan de 
noordwestzijde van Het Woud. Van elke 
plant werd een fliebertje materiaal verza
meld (foto 1B). Dit werd geoxideerd in 
waterstofperoxide (30 %). De vrijgekomen 
kiezelschaaltjes werden ingebed in hars met 
een hoge brekingsindex. De preparaten zijn 
bekeken onder de microscoop met fasecon
trastbelichting bij een vergroting van 1.000 x 
(n.a. 1,30). Er zijn zo mogelijk 200 schaal
tjes in aselect gekozen beeldvelden gedeter
mineerd en geteld. Buiten de tellingen zijn 
vaak nog andere soorten aangetroffen. Als 
het aantal schaaltjes zeer gering was, zijn er 
50 geteld, waarbij gebruik is gemaakt van 
recente determinatieliteratuur.

Nederlandse naam Verzamelaar Locatie Datum Materiaal

Bosbies Wttewaall Beekbergerwoud mei/juni 1834 uitgeklopt wortelmateriaal

Gewoon puntmos Molkenboer Beekbergerwoud september 1846 mostakjes

Gewoon bronmos Molkenboer Beekbergerwoud september 1846 takjes + debris

Waterdrieblad Kok Ankersmit Beekbergerbroek 28 mei 1853 rizoom

Gewoon bronmos v.d. Sande Lacoste in het Beekbergerwoud 2 augustus 1854 takjes + debris

Verspreidbladig goudveil Vlieger het Woud bij Beekbergen 12 mei 1941 bodemmodder tussen 
worteltjes

Omschrijving Toelichting

Verzuringsindicator Het kiezelwier Eunotia exigua

Triviale soorten uit zuur water Soorten uit zure wateren

Soorten uit zwak gebufferde 
wateren

Soorten die  vaak zeldzaam zijn in Nederland en de rest van 
Europa

Rheofiel - rheobiont Soorten die (vrijwel) alleen in stromende wateren voorkomen

Generalisten Achnanthidiumsoorten, uit niet al te sterk verontreinigde wateren 

Trofieindicatoren Algemene soorten uit voedselrijke wateren

Saprobie Soorten van organisch belaste, vaak zuurstofarme wateren

Tabel 1. Bemonsterd herbariummateriaal. Het Beekbergerbroek was een schraallandgebied aan de noordwestzijde van Het Woud.

Tabel 2. Indeling in ecologische groepen.

Foto 1. A: Opzoeken van materiaal door Barbara Gravendeel in het herbarium van Naturalis (foto: Herman van Dam). B: Bemonsteren van waterdrieblad door 
Herman van Dam en Christel Schollaardt (foto: Barbara Gravendeel)

A B
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Soorten met een montane, alpiene of 
noordelijkealpiene verspreiding zijn als 
zodanig gemarkeerd. Montaan betekent 
hier: met een verspreidingsaccent in de 
middelgebergten van aangrenzende 
landen. Dergelijke soorten zijn meestal 
indicatief voor niet verontreinigd water en 
zeldzaam in Nederland. De verspreidings
gegevens zijn voornamelijk aan de 
gebruikte literatuur ontleend, met name 
LangeBertalot et al. (2017). De naar eigen 
ervaring In Nederland zeldzame en voor 
het eerst in ons land aangetroffen taxa zijn 
als zodanig aangegeven. 
Alle aangetroffen soorten zijn ingedeeld in 
ecologische groepen volgens tabel 2. De 
indeling is geïnspireerd door die van Van 
Dam & Arts (1993) voor vennen. De 
grootste aanpassing is die van een catego
rie rheofiel tot rheobiont. Dat zijn soorten 
die vrijwel alleen in stromende wateren 
voorkomen. De gegevens van de individu
ele soorten werden ontleend aan Van Dam 
& Arts (1993), aangevuld met gegevens uit 
latere publicaties, zoals LangeBertalot e.a. 
(2017) en eigen ervaring. Per monster werd 
berekend welk percentage van de getelde 
individuen tot de vermelde ecologische 
groepen behoorde. Daarnaast is het 
percentage van de droogtetolerante 
soorten berekend. Die komen verspreid 
voor door de klassen van tabel 2.

Soorten
Er zijn 157 soorten gevonden, waarvan 109 
in de tellingen (tabel 3). In de 19eeeuwse 
monsters zijn in de tellingen 84 soorten en 
daarbuiten nog eens 23 soorten aange
toond. Dat zijn normale aantallen voor 
monsters uit matig voedselarm tot matig 
voedselrijk milieu. In het enige monster 
van 1941 zijn in totaal liefst 73 soorten 
gevonden, wat niet uitzonderlijk is voor 
een voedselrijke omgeving. 
In het bosbiesmonster uit 1834 en het 

puntmosmonster uit 1846 zijn de dichthe
den van de kiezelwieren zeer laag, zodat er 
slechts 50 exemplaren gedetermineerd en 
geteld konden worden. Het monster van 
1854 bevat van de 19eeeuwse monsters het 
hoogste aantal soorten en ook het hoogste 
aantal zeldzame soorten. 
Eunotia glacialispinosa (foto 2A) was bekend 
van humusrijke, ionenarme (maar niet puur 
door regenwater gevoede) laagvenen en in 
een kalkrijke Alpenbron, maar nu ook van 
enkele monsters uit Het Woud en Het 
Broek. E. islandica (foto 2H) is een zuurmin
nende soort van voedselarm, humeus, 
ionenarm water en is frequent aangetroffen 
in diverse Europese berggebieden. Door ons 
is de soort gevonden in het waterdrieblad
monster. E. pomeranica (foto 2I) is bekend 

van niet noodzakelijk voedselarme OostEu
ropese zuurneutrale wateren en moerassen 
met laag tot gemiddeld ionengehalte. Er 
werd een enkel exemplaar aangetroffen in 
het soortenrijke Bronmosmonster van 1854. 
Gomphonema bozenae (foto 2E) was bekend 
van voedselarme, humusrijke Finse, 
Scandinavische en Duitse meren en een 
Pools veenmoeras. Wij vonden meerdere 
exemplaren in het soortenrijke bronmos
monster van 1854. De ecologie van  
G. pratense (foto 2F) is weinig bekend. Het 
type stamt uit een gegraven waterloop met 
stilstaand, matig voedselrijk water bij 
Frankfurt/M. Wij vonden enkele exemplaren 
in de beide bronmosmonsters (1846, 1854) 
en enkele andere Nederlandse wateren.
In alle monsters samen zijn 32 voor 

Foto 2. Enkele soorten kiezelwieren. De maatstrepen komen overeen met 0,01 mm. A. Caloneis sp., B. C. 
sp., C. Sellaphora vekhovii, D. Navicula cf. cantonatii, E. Gomphonema bozenae, F. G. pratense, G. Eunotia 
glacialispinosa (fragment), H. E. islandica, I. E. pomeranica.

Periode 19e eeuw 20e eeuw 19e + 20e eeuw

Gebied Woud Broek Woud + Broek ‘Woud’ Woud + Broek

Aantal monsters 4 1 5 1 6

In telling 67 26 84 35 109

Buiten telling 20 9 23 38 48

Totaal 87 35 107 73 157
Tabel 3. Aantallen soorten  
per deelgebied en periode.

Tabel 4. Aantallen kiezelwieren en soorten per monster.

Substraat:
Jaar:

Maand:

Bosbies
1834

mei/jun.

Puntmos
1846
aug.

Bronmos
1846
sept.

Bronmos
1854
aug.

Waterdrieblad
1853
mei

Goudveil
1941
mei

Eigenschap

Geteld aantal kiezelwieren 50 50 200 200 200 200

Totaal aantal soorten 10 24 38 57 35 73

Totaal aantal nieuwe soorten 0 0 1 2 2 0

Totaal aantal zeldzame en nieuwe soorten 2 3 9 18 11 3
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Nederland zeldzame soorten aangetroffen, 
vooral in het bronmosmonster van 1854  
(18 stuks) en het waterdriebladmonster uit 
Het Broek (11 stuks) (tabel 4). Het zijn 
vooral soorten uit (zwak) zure wateren, 
met vaak een hoofdverspreidingsgebied in 
de Europese middelgebergten, de Alpen of 
Scandinavië, zoals Humidophila perpusilla, 
Achnanthidium caledonicum en Eunotia 
neoscandinavica. De soorten die nog niet 
eerder in Nederland zijn aangetroffen en 
diverse andere zeldzame soorten, met 
name van soorten uit de bergen en 
noordelijk Europa, geven het destijds 
bijzondere karakter van het gebied aan.

Ecologische interpretatie
De meest algemene soorten zijn vermeld 
in tabel 5, gerangschikt in ecologische 
groepen. De ecologische spectra van de  
beschikbare monsters zijn zeer verschil
lend. In het bosbiesmonster komen de aan 

stroming gebonden soorten met 40 % van 
het totaal veel voor. In dit monster is ook 
de procentuele hoeveelheid voor indicato
ren van voedselrijk water hoog. In de 
andere monsters uit de 19e eeuw zijn er 
veel minder kiezelwieren uit voedselrijk 
water, maar meer generalisten en soorten 
uit zuur en/of zwakgebufferd water.
Het waterdriebladmonster uit Het Broek 
heeft het laagste percentage aan indicato
ren voor voedselrijkdom en de hoogste 
aandelen van soorten uit zuur en zwak 
gebufferd water. Daartegenover staat het 
goudveilmonster van 1941. Het Broek was 
een deels moerassig hooiland waar 
voortdurend nutriënten werden verwijderd 
en waar een geringe organische belasting 
was. De omgeving van het Goudveilmon
ster werd in 1941 kennelijk al sterk bemest, 
gezien de hoge hoeveelheden saprofiele 
soorten en soorten uit voedselrijk water.
De vier monsters uit Het Woud van 1834 

tot 1854 liggen tussen beide extremen in. 
Aanwezige soorten wijzen op neutraal tot 
alkalisch milieu. Er zijn verschillen tussen 
de monsters in zuurgraad, voedselrijkdom, 
stromingsindicatie en organische belasting 
(saprobie), die goed overeenkomen met de 
verwachte heterogeniteit van het milieu van 
Het Woud. De saprofiele soorten zullen 
zijn gestimuleerd door de aanwezigheid en 
de vertering van de elzenbladpakketten op 
de bodem. Het water was meso tot 
eutroof. De relatief hoge abundanties van 
droogtetolerante soorten wijst op de 
regelmatige droogval van de bemonsterde 
locaties in Het Woud.

Conclusies
Het oude Beekbergerwoud was een 
bijzonder milieu voor zeldzame kiezelwie
ren, wat ook blijkt uit de aanwezigheid van 
nog niet eerder in ons land gevonden 
kiezelwiersoorten. Uit vergelijkingen van 

Tabel 5. Procentuele hoeveelheden van de ecologische groepen. Per groep zijn de meest voorkomende soorten gespecificeerd. +: aanwezig buiten telling, *: 
zeldzaam, **: nieuw voor Nederland, dik onderstreept: berggebieden (montaan), dun onderstreept: droogtetolerant.

Ecologische groep Substraat Bosbies Puntmos Bronmos Bronmos W.drieblad Goudveil Gemiddeld

Soort Jaar 1834 1846 1846 1854 1853 1941 18341854

Verzuurd - 2 - - - - 0

Eunotia exigua  2     0

Zuur, voedselarm - 8 36 21 48 + 23

Eunotia bilunaris   5 6 7 + 4

E. implicata   16 4 9  6

E. incisa     17  3

E. minor  8 15 9 1 + 7

Zwak gebufferd 4 14 13 10 28 6 14

**Eunotia glacialispinosa   5 2 1  2

E. juettnerae     13  3

Gomphonema exilissimum   1 1 8  2

G. productum  6     1

G. sarcophagus  8  1   2

Stromend (rheofiel-rheobiont) 40 6 + + 3 1 10

*Hannaea arcus 34      7

Meridion circulare 6 6  +  + 2

Generalisten 2 12 30 38 18 3 20

Achnanthidium jackii    9  3 2

A. microcephalum 2 12 30 29 18  18

Voedselrijk, neutraal - alkalisch 54 28 14 20 2 39 24

Achnanthidium nanum   3 8 1  2

Encyonema ventricosum 6 4  1   2

Gomphonema capitatum  4 3    1

G. minutum 6      1

G. pumilum var. rigidum 38      8

G. subclavatum  4 5 +  + 2

Saprofiel + 18 3 5 - 51 5

Navicula gregaria      16 

N. slesvicensis      20 

Nitzschia amphibia  8 1 2   2

Droogtetolerant 2 8 21 10 4 5 9
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oude en meer recente kiezelwierenmon
sters van herbariummateriaal uit laagveen
plassen en vennen kwam de verarming van 
de kiezelwierenflora ook al sterk naar voren 
(Van Dam & Mertens, 1989, 1993).
Bij adequate herstelmaatregelen ten 
behoeve van de waterkwaliteit kunnen de 
bijzondere soorten, althans gedeeltelijk, 
ook weer terugkeren zoals in het Naarder
meer (Boosten, 2006). Het is een grote 
uitdaging voor Natuurmonumenten, in 
samenwerking met betrokkenen als het 
Waterschap Vallei en Veluwe om ook in het 
gebied van het voormalige Beekberger
woud een vergelijkbare ontwikkeling op 
gang te brengen. Er zijn grote knelpunten 
om het Beekbergerwoud van vroeger terug 
te krijgen: daarvoor is er nog te veel fosfaat 
in de bodem, wordt het ecohydrologisch 
functioneren beperkt door aanwezigheid 
van sloten en de afvlakking van het terrein, 
is er interne eutrofiëring door stagnatie van 
het water en dan loopt ook de snelweg nog 
eens dwars door het gebied (R. Ketelaar, 
pers. med.)
Toch zou het interessant zijn om de 
huidige kiezelwierenflora in beeld te 
brengen, rekening houdend met de 
verschillen in de terreingesteldheid (zoals 
uiteenlopende fosfaatgehalten van de 
bodem) en te volgen in hoeverre er als 
gevolg van de maatregelen nog bijzondere 
soorten van vroeger terugkeren en zich 
mogelijk nieuwe gaan vestigen.
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Summary
Diatoms on old (1834-1854) herbarium 
material from the former Beekberger-
woud
The Beekbergen alder forest was cut down in 
the years 18691871 and transformed to agri
cultural grassland. 
In Naturalis Biodiversity Center, herbarium 
material from aquatic and marsh plants 
(including mosses) from the years 18341854 
was traced. Small pieces of plants were used 
to make prepared microscopic slides of the 
attached diatoms. The species composition 
was determined semiquantitatively.
107 taxa were found, of which 28 are rare for 
the Netherlands. These are mainly taxa from 
clean, (weakly) buffered waters, which often 
have a main distribution in low mountain 
ranges, the Alps or Scandinavia. Five new taxa 
were found for the Netherlands. These too are 
mainly taxa of clean waters.
There are samples with many and few flow 
indicators and there are differences in the 
presence of drought indicators. The acidity 
indications indicate predominantly neutral to 
alkaline conditions, but locally there would 
have been slightly acidic conditions as well. 
This corresponds with the variations in quality 
of upwelling groundwater. The tropic state 
was in the meso to eutrophic range. The vari
ation in saprobity indications is probably rela
ted to differences in the presence of digestive 
tree leaf.
In the last decades, parts of the former Beek
bergerwoud were acquired by a nature conser
vancy organization. As there is still a strong 
influx of clean, alkaline groundwater, a partial 
comeback of the former rich diatom flora 
might be possible, when proper restoration 
measures are taken.
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Foto 3. Enkele soorten kiezelwieren. A: Navicula slesvicensis, B: Eunotia minor, D: E. incisa, D: Hannaea 
arcus, E: Gomphonema exilissimum, F: Navicula gregaria, G: Encyonema ventricosum, H: Eunotia 
juettnerae. De maatstreepjes komen overeen met 0,01 mm. 
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Opinie

De vergrote belangstelling voor natuur
gebieden, ontstaan tijdens de Covid19 
crisis, heeft positieve en negatieve gevol
gen. De belangstelling en waardering voor 
natuur neemt toe; tegelijkertijd is er wel erg 
veel belangstelling, waardoor de rust van 
dieren verstoord wordt. Een deel van de 
recreanten gedraagt zich alsof zij het 
alleenrecht hebben op natuur. Vennen 
worden omgeploegd door ruiters te paard, 
honden jagen reeën op en kinderen spelen 
op dassenburchten. Dat het opzettelijk 
vernielen en verstoren van rust en voort
plantingsgebieden verboden is, wordt 
massaal genegeerd en hierop wordt ook 
niet gehandhaafd.
Boswachters staan soms machteloos. Niet 
alleen recreatie, maar ook verkeer, land
bouw en industrie kunnen voor verstoring 
van rust zorgen; soms eenmalig maar vaak 
met een blijvende invloed. De toenemende 
recreatie in natuurgebieden is al langer een 
belangrijke factor. Tellingen in Planken 
Wambuis tonen aan dat het recreatiebezoek 
rond 2005 al ongeveer 26 maal hoger was 
dan in 1970. (Bijlsma, 2006) In de natuur
gebieden is het vervolgens alleen maar 
drukker geworden (CBS, 2021).  Ook het 
aantal paden en de dichtheid van het 
padennet is in veel natuurgebieden 
toegenomen, evenals de variatie in recrea
tieve activiteiten, zoals wandelen, nordic 
walking, mountainbiken, motorcrossen, 
droppings, speurtochten, ballonvaarten, 
spelen, honden uitlaten en festivals.
Vogels van open terrein die op de grond 
broeden, zoals de duinpieper, blijken zeer 
gevoelig voor verstoring (Bijlsma, 2006). 

gezien en werd er midden op de dag in alle 
openheid gegraasd (Ten Hoedt, 2001). 
Verwarrend genoeg zijn er soms ook dieren 
die je tot dichtbij kunt benaderen. Zo 
broeden de grote sterns op Texel soms 
dicht bij de publiek toegankelijke weg. 
Waarschijnlijk zijn de brede sloot en de vrij 
constante stroom van voorspelbare 
bezoekers geruststellend genoeg.

Wat doet verstoring?
Hoe erg is verstoring van rust voor de 
natuur? Verstoring kost energie, verkleint 
de kans van jongen om te overleven en 
verlaagt de aantallen dieren in een gebied. 
Onderzoek naar de effecten van recreatie 
wordt slechts mondjesmaat uitgevoerd. 
Vaak gaat het om soorten waarvoor een 
strikte bescherming geldt, zoals vleermui
zen. We hebben het over verstoring door de 
mens (en hond) op de handel en wandel 
van dieren. Dat kan om heel verschillende 
menselijke activiteiten gaan: feesten in de 
natuur, branden, vuurwerk, racen, windmo
lens, maaien, wegen of paden aanleggen, 
wandelen, vliegen, varen, jagen, heien van 
palen, enzovoort, enzovoort. Het kan gaan 
om effecten van geluid, licht of beweging. 

Dieren verdienen rust 

De Veluwe was een zeer belangrijk broedge
bied voor deze op insecten jagende vogel 
van open droge terreinen. De duinpieper 
broedt helaas niet meer in ons land. De 
provincie Gelderland heeft dit jaar besloten 
de stuifzanden in het Natura 2000gebied 
de Veluwe een deel van het jaar af te 
sluiten; de grondbroeders worden te veel 
verstoord. Voor de duinpieper is deze 
maatregel jammer genoeg dus te laat.
Er is ook een tegenactie van bezorgde 
burgers die vragen om meer respect voor 
de natuur. Bij Holten is, op verzoek van 
sommige inwoners, een bos aangewezen 
dat van zichzelf is. Kinderen hebben het 
bos geopend en de komende honderd jaar 
gebeurt daar niets. Er komt geen hek 
omheen en er lopen geen paden doorheen. 
Ook elders zijn dergelijke oorden van 
onthouding gesticht. Dat blijft om begrijpe
lijke redenen meestal buiten de publiciteit, 
maar het zijn belangrijke maatregelen. 
Tijdens de mondenklauwzeercrisis van 
2001 werden natuurgebieden afgesloten 
voor recreatie en landbouwactiviteiten. 
Zoogdieren als edelhert, ree, wild zwijn, vos 
en haas vertoonden minder vluchtgedrag. 
Ook werden de dieren op andere plaatsen 

Er is bitter weinig wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar de invloed 

van verstoring op dieren. Wat richten 
recreanten, honden en geluid precies 

aan? Uit de schaarse onderzoeksre-
sultaten komt geen rooskleurig beeld 

naar voren, maar veel weten we er 
niet van. Krijgt de natuur wel vol-

doende rust?

Piet Schipper & Wouter van Steenis

Drukte op de Posbank. (Foto: Rolf Hensel)
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Iedere soort reageert anders; negatieve 
ervaringen, de mate van herkenbaarheid en 
de ernst van de bedreiging bepalen het 
gedrag. Soorten die in groepen leven 
reageren anders dan solitaire soorten. De 
reactie is ook afhankelijk van het seizoen en 
al die menselijke activiteiten hebben andere 
effecten. Kraanvogels zijn als ze jongen 
hebben extreem gevoelig voor verstoring 
(Bijlsma, 2019). 
Van de reactie en het gedrag van vogels is 
nog wel een en ander bekend (Krijgsveld, 
2008); dat geldt echter niet voor andere 
soorten. Wel is duidelijk dat veel dieren 
(zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen, 
vissen en geleedpotigen) reageren op 
verstoring zoals geluid, vooral als het de 
bron zich verplaatst zo blijkt uit een 
metastudie (Doherty et al., 2021). Ook 
Noordzeebewoners zoals bruinvis, tuime
laar en zeehond zijn gevoelig voor geluid, 
evenals verschillende vissen en kreeft
achtigen (Jak et al., 2000). 
Hoe de beschikbare gegevens vertaald 
kunnen worden naar effectieve maatregelen 
is niet eenvoudig, ook voor vogels niet. Er 
zijn veel factoren die van invloed zijn, zoals 
de structuur van het terrein, het moment 
van verstoring, het type verstoring, latent 
(bijvoorbeeld een permanent geluid op 
afstand), of actief. Dassen zijn bijvoorbeeld 
zeer gevoelig voor verstoring als ze de 
burcht in de avond verlaten om voedsel te 
zoeken; vogels broeden minder bij drukke 
verkeerswegen.

Wij moeten ons bovendien verplaatsen in 
de noden en behoeften (eten, rusten, 
jongen voeden en opvoeden, ruien, 
broeden) van de dieren om te begrijpen 
hoe ze reageren. Een onverwachte plotse
linge ontmoeting kan heel bedreigend zijn 
en meer invloed hebben dan een constant 
drukke weg. Het gaat kortom om de kans 
op een ontmoeting tussen mens en dier, de 
gevoeligheid van de diersoort en de ernst 
van de verstoring. Wandelaars met honden 
bijvoorbeeld zorgen voor meer verstoring 
dan andere recreanten, ook als de honden 
aan de lijn lopen. Want als zelfs maar een 
klein deel van de honden losloopt, zal elke 
hond een onvoorspelbare bezoeker worden 
in de beleving van de dieren. Door hun 
jachtinstinct vormen ze een reëel gevaar 
voor veel dieren. (Van der Haterd et al., 
2014). Interessant in dit opzicht is de 
Groene Jonker, een moeras waar veel 
vogels zich wél van dichtbij laten zien. Dit 
gebied is geheel afgesloten voor honden. 
Het handhaven van rust in natuurgebieden 
is een belangrijke maatregel om zeldzame 
en bedreigde dieren een geschikt biotoop te 
geven en te beschermen. Het is vreemd dat 
er niet meer bekend is over de verstorende 
effecten van recreatie op de natuur. Vogels 
worden nog het beste beschermd; er zijn 
gebieden die in het broedseizoen gesloten 
worden voor recreatie of houtoogst. 
Soortenorganisaties geven echter voor veel 
meer soorten aan dat ze rust nodig hebben. 
Dat wringt, zeker bij soorten die op de een 
of andere manier een beschermde status 
hebben. Natuurbeschermingsorganisaties 

zijn afhankelijk van de subsidies die 
Rijk en Provincie beschikbaar 

stellen. Een belangrijke 
voorwaarde van de beheer

subsidie is dat de terreinen 
opengesteld zijn. De 
negatieve effecten van 
deze verplichting 
mogen meer aandacht 
krijgen. Net als de 
negatieve gevolgen 
van nieuwe parkeer
plaatsen en gemar
keerde wandelroutes, 

mountainbikeroutes, et 
cetera, et cetera in 

natuurgebieden. Over de 
gevolgen van deze open

stelling lijkt niet echt nage
dacht.

Het grootste knelpunt is echter dat 
de steeds toenemende buitenrecreatie 

op een steeds kleiner oppervlak wordt 
samengedrongen. Er moet nu eindelijk 
werk worden gemaakt van het beter 
ontsluiten van wandelpaden in het buiten
gebied rondom de steden; er kunnen veel 
meer boerenpaden komen, de onder
houdspaden van de waterschappen kunnen 
worden opengesteld; zelfs langs het spoor 
lijkt veel meer mogelijk als het hek juist 
tussen onderhoudspad en spoor wordt 
geplaatst. 
Dat geeft meer ruimte voor de recreant. En 
ook voor grotere rustige kernen in natuur
gebieden.
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A an de rand van het dorp Velp ligt 
Beekhuizen, een van de prachtige 
landgoederen in ons werkgebied. 

Waar elders de natuur min of meer zijn 
gang mag gaan, knippen, snoeien, 
repareren en harken we ons suf om het 
landgoed in de staat te houden zoals die 
ooit door de ontwerper bedoeld was.
Een maand of wat geleden ontdekten we 
dat er aan de dorpsrand een illegale 
ingang was gecreëerd. Helemaal onlo-
gisch is dat niet: een van de wegen uit de 
wijk komt precies hier uit, aan de rand 
van het parkbos. En wat is er dan makke-
lijker dan rechtdoor te lopen, de beek 
over te steken en aan de andere kant het 
dichtstbijzijnde wandelpad te zoeken, in 
plaats van 100 meter om te lopen naar 
een van de officiële ingangen?
De ontdekking was het begin van een 
stammenstrijd. In letterlijke zin. Wande-
laars legden boomstronken over de beek 
om de ingang nog toegankelijker te 
maken. Onze vrijwilligers haalden die 
boomstronken vervolgens weer weg. 
Maar een paar dagen later lagen ze er 
weer: 1-2! Met een volgende boomstronk 
blokkeerden wij vervolgens de ingang, 
maar daar gingen de wijkbewoners weer 
omheen. 
Het strijdveld werd groter: er waren ook 
omwonenden die zich stoorden aan het 
rommeltje dat er aan het ontstaan was 
en zij gingen zich ermee bemoeien. Ik 
heb geen idee wat de stand momenteel 
is… Het is een klassiek voorbeeld van een 
olifantenpaadje: je kunt nog zo’n mooi 
ontwerp maken, belangengroepen laten 
meedenken, de aanleg perfectioneren; in 
de praktijk ontstaat het echte gebruik.
Het is misschien een wat onbenullig 
voorbeeld, maar olifantenpaadjes zijn er 
in alle soorten en maten. In ons beheer, 
bij het lobbyen, bij het maken van 
gebiedsvisies: overal kan de praktijk 

MTB’ers of ruiters, dan is er altijd wel 
een groep wandelaars of hardlopers die 
dat niet zint en in de pen klimt. Wij 
hebben echter slechts de beschikking 
over één gebied en moeten daar elke keer 
maar weer integrale chocola van zien te 
maken. 
Ik hoop dat ik hiermee niemand beledig, 
maar ik maak wel eens de vergelijking 
met de keuze tussen gereformeerd of 
katholiek gedrag dat ik op zo’n moment 
moet vertonen. Recht in de leer of een 
beetje meebewegen. Gereformeerd 
gedrag is eigenlijk het makkelijkst, want 
lekker duidelijk. Maar soms is het echt 
niet handig en moet je ook kijken naar 
bijvoorbeeld de relatie met je omgeving 
of de energie die je ergens in wilt steken. 
Slappe knieën is het verwijt dat je bij 
deze benadering al snel krijgt.
Hoe dan ook, nergens is de persoonlijke 
overtuiging van de mensen die het 
moeten doen groter dan in het schemer-
gebied van de olifantenpaadjes. Het 
enige dat we mensen kunnen vragen is 
om begrip te hebben voor de uiteinde-
lijke keuze en om die keuze goed toe te 
lichten en uit te leggen. Ik merk dat het 
er niet makkelijker op wordt in dit 
tijdperk waarin iedereen altijd klaarstaat 
met een mening en die soms op onver-
kwikkelijke manieren laat blijken.
En op Beekhuizen? We hebben gewikt en 
gewogen en hier heb ik mijn spreekwoor-
delijke gereformeerde kant laten prevale-
ren. Beekhuizen is aangewezen als 
rijksmonument. Daar zit een ontwerpge-
dachte achter en het heeft de hoogst 
denkbare beschermstatus, ook als Natura 
2000-gebied. In het Rijksmuseum maak 
je ook geen extra ingang als dat voor 
sommige bezoekers misschien handig 
zou zijn. Kortom: we gaan de strijd aan. 
Ik ben benieuwd of we dit olifanten-
paadje weggepoetst krijgen.

Olifantenpaadjes
Jeroen de Koe

botsen met ons beleid, met procedures, 
toegangsregels, een vastgesteld ontwerp, 
of simpelweg met wet- en regelgeving. 
Als natuurbeheerder is het best lastig om 

hier je weg in te vinden. Extra ingewik-
keld wordt het als allerlei sectorale 
wensen hetzelfde gebiedje betreffen. Wat 
goed is voor reptielen, is niet altijd bevor-
derlijk voor vogels. Doe je iets voor 

‘In het  
Rijksmuseum 

maak je ook geen 
extra ingang als 

dat voor sommige 
bezoekers  

misschien handig 
zou zijn’

Column
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Overstromingsvlaktes zijn delen van rivieruiterwaarden die vrijwel elk jaar in 
voorjaar en vroege zomer overstromen en na enkele weken tot maanden 

weer droogvallen. In deze tijdelijke wateren vindt een snelle productie van 
biomassa plaats en vormt zich een karakteristieke, diverse gemeenschap van 

diersoorten die zich hieraan hebben aangepast. Overstromingsvlaktes 
vormen dan ook een in ecologisch opzicht essentieel onderdeel van natuurlij-

ke laaglandrivieren. In Nederland zijn deze vlaktes grotendeels verdwenen 
met het reguleren van de rivieren. Waar liggen de herstelkansen voor ecolo-

gisch functionerende natte overstromingsvlaktes?

Marijn Nijssen, Gijs Kurstjens, Henk Moller Pillot, Martijn Dorenbosch, 
Chris van Turnhout & Alphons van Winden

Natuurontwikkeling en -herstel en een 
verbetering van de waterkwaliteit hebben de 
afgelopen decennia in het rivierengebied 
voor een opleving gezorgd voor veel 
planten- en diersoorten op oeverwallen en 
grindbanken, in geulen en ooibossen 
(Peters et al., 2014). Een nog ontbrekende 
schakel in het Nederlandse rivierengebied 
vormen ondiepe, natte overstromingsvlak-
tes (Kurstjens et al., 2014) en de daaraan 
gekoppelde ‘biomassaliteit’: een hoge 
dichtheid aan kleine fauna die zo kenmer-
kend is voor natuurlijk functionerende 
uiterwaarden (De Lange et al., 2013) en die 
het voedsel vormt voor de doelsoorten van 
laag-dynamische rivierhabitats, zoals 
kwabaal, roerdomp en porseleinhoen. Waar 
blijven in Nederland de dansmugwolken, de 
padden- en kikkerkoren, de grote zwermen 
foeragerende zwaluwen en sterns?
Nadat het water is gezakt tot onder de 

onze rivieren te herstellen, maar dat is niet 
realistisch. Ook in het huidige bedijkte 
rivierengebied liggen echter kansen om het 
waterpeil zodanig te beheren dat delen eco-
logisch functioneren als een periodieke 
overstromingsvlakte. Een pilot in 2009 en 
2010, waarbij water werd vastgehouden in 
de bekade uiterwaard Buiten Ooij langs de 
Waal bij Nijmegen, leverde vrijwel direct 
positieve resultaten op voor fauna (Kurst-
jens et al., 2010). 
De vraag is waar en op welke schaal er 
mogelijkheden voor herstel van overstro-
mingsvlaktes aanwezig zijn in het rivieren-
gebied. In opdracht van Kennisnetwerk 
OBN is op een rij gezet wat de eisen zijn 
van kenmerkende soorten en wat randvoor-
waarden zijn voor de ontwikkeling van een 
rijk voedselweb (Kurstjens et al., 2020). 
Daarnaast bood het vasthouden van 
hoogwater op locatie Buiten Ooij in voorjaar 
2020 de mogelijkheid om enkele hypothe-
sen direct in het veld te testen. Vervolgens is 
een kansenkaart opgesteld van locaties waar 
de hydrologie van rivier en uiterwaarden aan 
deze criteria (kunnen) voldoen. 

Ontwikkeling van een rijk voedselweb
De ontwikkeling van biomassaliteit in het 
voedselweb hangt af van een paar basale 
factoren: voldoende beschikbaarheid van 
nutriënten, genoeg licht en warmte voor 
biologische processen en voldoende tijd 
(tot volledige droogval) om het water als 
leefgebied voor soorten te laten fungeren.
De beschikbaarheid van nutriënten in 
overstromingsvlaktes wordt verklaard door 
het ‘Flood Pulse Concept’ (Junk et al., 

Waar liggen kansen voor ecologisch 
herstel van overstromingsvlaktes?

oeverwal of zomerdijk, hebben overstro-
mingsvlaktes een laag-dynamisch karakter. 
De biologische ontwikkeling in het water 
dat achter zo’n drempel in kommen blijft 
staan, brengt leven in het rivierenland-
schap. Studies in (vrij) natuurlijke buiten-
landse rivieren als de Pripyat in Belarus 
(Moller Pillot et al., 2002) en de Elbe in 
Duitsland (Pellmann, 2008) laten het 
belang van overstromingsvlaktes voor 
biodiversiteit en biomassaliteit zien. 
De Nederlandse rivieren zijn echter zo 
ingericht dat grote delen niet snel overstro-
men bij hoogwaters en dat het water zo 
snel mogelijk via de rivier weer wordt 
afgevoerd. Van de ooit 400.000 ha is in het 
huidige bedijkte riviersysteem slechts circa 
54.000 ha aan uiterwaarden over. (WNF, 
2017). Het zou prachtig zijn om het 
uitgestrekte, historische systeem van 
natuurlijke overstromingsvlaktes langs 

Foto 1. Overstromingsvlakte Buiten Ooij bij Nijmegen, 21 maart 2020. Rechts de winterdijk, links de Waal en een gegraven nevengeul. De waterhoudende afvoer 
(midden onder) kruist de zomerdijk bij de Waardse Sluis, waarmee het water wordt vastgehouden na een hoogwater. (Foto: Remco Versluijs)
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waren verbonden met de rivier en met 
permanente wateren (Kurstjens et al., 
2020). De algen en kleine ongewervelden 
vormen voedsel voor onder meer amfibieën 
en vissen. In het permanente water wat 
achterblijft in Buiten Ooij blijken dichtheden 
juveniele vissen na het vasthouden van een 
hoogwater veel hoger dan in jaren zonder 
inundatie (Dorenbosch & Schoor, 2021). De 
grotere ongewervelden, amfibieën en vissen, 
vormen het voedsel voor roofvissen en veel 
soorten vogels. In Buiten Ooij werden in 
2020 voor het eerst na het hoogwater in 
2010 twee territoria van roerdomp vastge-
steld en er foerageerden dagelijks groepjes 
ooievaars in de plas-dras-graslanden. 
Er is voldoende tijd nodig om biomassa te 
laten ontwikkelen als basis voor het 
voedselweb en om diersoorten de tijd te 
geven om de tijdelijke wateren te kolonise-
ren én succesvol te reproduceren, voordat 
de wateren droogvallen. Vanaf half maart 
dient er tenminste tot half mei (8 weken), 
liefst tot de tweede helft van juni  
(12 weken) water aanwezig te zijn om als 
leefgebied voor soorten te functioneren.

Hoe profiteren kenmerkende soorten?
Naast de snelle opbouw van een rijk 
voedselweb is ook voldoende landschappe-
lijke variatie van belang om karakteristieke 
diersoorten te laten profiteren. Om de 
relatie tussen deze variatie en de soorten te 
begrijpen, is gekeken naar hun levensstrate-
gieën (gebaseerd op Moller Pillot, 2003). De 
meest karakteristieke soorten van overstro-
mingsvlaktes zijn in fysiologie en gedrag 
aangepast om ongunstige omstandigheden 
tijdens droogval in de zomer of sterke water-
stroming in de winter te doorstaan (resis-
tente soorten). Zo kunnen bijvoorbeeld de 
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Figuur 1. Ontwikkeling 
van zoöplankton op 
twee van de vijf 
monsterpunten in 
overstromingsvlakte 
Buiten Ooij. In de 
heldere, tijdelijke 
wateren ontwikkelen 
zich binnen 28 tot  
35 dagen wolken 
mosselkreeftjes, 
roeipootkreeftjes en 
watervlooien.  
(Bron: Klink, 2020)

Foto 2. Monsterpunt 1 
in de overstromings-

vlakte van Buiten Ooij, 
respectievelijk 28, 35  

en 42 dagen na het 
dichtzetten van de 

Waardse Sluis om het 
water in de uiterwaard 
vast te houden. Zowel 

de ontwikkeling van 
algen en fauna als het 

langzaam inkrimpen 
van het waterlichaam 

leiden tot zeer hoge 
concentraties aan 

zoöplankton en water- 
macrofauna (fig. 2).  

(Foto’s: Marijn Nijssen)

1989). Jaarlijkse overstroming bij hoogwa-
ter leidt tot een uitwisseling van soorten en 
nutriënten tussen de rivier en de overstro-
mingsvlaktes. Afwisseling van inundatie in 
het vroege voorjaar en droogval in de loop 
van het zomerhalfjaar zorgt telkens voor 
een flinke verstoring van het systeem. 
Nutriënten worden hierdoor niet langdurig 
vastgelegd in organisch materiaal, maar 
komen telkens opnieuw beschikbaar. In 
riviersystemen waar overstromingen 
regelmatig en grootschalig optreden, zijn 
diersoorten in staat om hun levensstrategie 
hier op aan te passen en optimaal te 
profiteren van de hoge beschikbaarheid van 
nutriënten. Riviersystemen die door 
menselijke ingrepen geen regelmatige 
overstromingen meer kennen, missen de 
verhoogde biomassaproductie, waardoor 
ook goed aangepaste soorten verdwijnen 
(Junk et al., 1989).
Bij overstromingen die in het voorjaar 
(ongeveer vanaf half maart) en in de zomer 
plaatsvinden, is de watertemperatuur hoog 
genoeg en is er voldoende daglicht om een 
snelle groei van algen en een hoge activiteit 
van koudbloedige fauna te faciliteren 
(Winemiller, 2004). Winterhoogwaters 
leiden weliswaar tot een hoge beschikbaar-
heid aan nutriënten, maar door de korte 

daglengte en lage watertemperatuur is de 
biologische productiviteit laag en wordt er 
weinig biomassa geproduceerd. 
Het voedselweb in de tijdelijke wateren 
ontwikkelt zich in het voorjaar razendsnel en 
kent een eenvoudige opbouw: in twee, drie 
stappen van eencelligen naar bedreigde 
hogere doelsoorten. Op basis van opgeloste 
nutriënten ontwikkelen zich zwevende en op 
planten en bodem vastzittende algen. De 
algen en kleine organische deeltjes (detri-
tus) worden gegeten door zoöplankton 
(zoals raderdiertjes, watervlooien en 
roeipootkreeftjes), insecten, amfibieënlarven 
en sommige vissoorten. Dit werd ook 
vastgesteld in gebied Buiten Ooij (foto 1). 
Vier tot vijf weken na het dichtzetten van de 
sluis in de zomerkade trad een sterke 
ontwikkeling van algen en zoöplankton op 
(Klink, 2020; fig. 1). Direct daaropvolgend 
nam ook de dichtheid aan watermacrofauna 
sterk toe, zowel door kolonisatie en voort-
planting, als door langzame uitdroging van 
de geïsoleerde wateren (foto 2, fig. 2). 
Verschillen in de ontwikkeling van zoö-
plankton en watermacrofauna tussen 
locaties konden deels verklaard worden 
door de variatie in bodemreliëf. Hierdoor 
verschilde zowel de duur van de inundatie 
als de periode waarin de tijdelijke wateren 
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verschillende oerkreeftjes (Anostraca en 
Notostraca), de slaapslak, de dansmug 
Hydrobaenus lugubris en vissen als grote 
modderkruiper en kroeskarper in de bodem 
periodes van droogte overleven als ei, 
half-volgroeide larve, of adult. Andere 
kenmerkende soorten zoeken gericht 
tijdelijke wateren op voor hun voortplanting 
en als opgroeiplek van jonge dieren, waarna 
ze naar meer stabiele habitats migreren 
voordat de wateren droogvallen (habitat-
wisselaars). Larven van de in de winter 
paaiende kwabaal groeien in de snel 
opwarmende, voedselrijke overstromings-
vlaktes op en hebben hiermee een concur-

rentievoordeel ten opzichte van vissoorten 
die later in het jaar paaien. De jonge dieren 
overleven in de overblijvende permanente 
wateren en migreren bij een volgend 
hoogwater weer naar de hoofdgeul van de 
rivier. Verschillende andere soorten vissen 
(Dorenbosch et al., 2020) en waterkevers 
gebruiken de tijdelijke wateren op deze 
manier. Zowel de permanente wateren als 
de hoogwatervrije plekken (voor amfibieën 
als rugstreeppad en kamsalamander) 
dienen hierbij als wisselhabitat. 
Ook algemene, mobiele diersoorten 
profiteren van de gunstige condities in 
overstromingsvlaktes. Deze kleine aquati-

sche ongewervelden (muggen, wantsen, 
kevers en libellen) en vissen bereiken hier 
zeer hoge dichtheden en vormen het 
bulkvoedsel voor vogelsoorten die in de 
vlaktes broeden of enkel komen foerageren. 
Porseleinhoentjes (foto 3) lijken in het 
rivierengebied zelfs afhankelijk van hoogwa-
ters eind mei of in juni (fig. 3), waarbij het 
waarschijnlijk gaat om tweede broedsels van 
paartjes die eerst elders hebben gebroed. 
Geleidelijke gradiënten in bodemreliëf 
spelen een belangrijke rol in overstromings-
vlaktes, omdat ze zorgen voor een geleide-
lijke droogval van wateren. Hierdoor kunnen 
soorten opschuiven in hun leefgebied en 
ontstaan er tijdelijk geïsoleerde eilandjes en 
wateren. Vroeg in het broedseizoen droog-
vallende ruggen met kale bodem of korte 
vegetatie in combinatie met de onbereik-
baarheid voor grondpredatoren en vee, 
voorzien in veilige nestgelegenheid voor 
plevieren en visdieven. Verschillende 
soorten ‘moerassterns’ zijn juist afhankelijk 
van inundaties tot in juni. In het tussenlig-
gende deel van de gradiënt broeden vogels 
die voor hun nest- en voedsellocatie de 
voorkeur geven aan plas-dras-situaties, van 
kortgegraasd gras tot overjarig riet. Voor 
weidevogels en ook kwartelkoning (Flade, 
1997) vormen overstromingsvlaktes een 
belangrijke natuurlijke habitat. Omdat de 
vegetatiegroei na droogval pas laat en 
gradueel op gang komt, is het habitat tot ver 
in de zomer beschikbaar in kleinschalige 
mozaïeken en wordt deze jaarlijks door 
hoogwater weer teruggezet. In natuurlijke 
overstromingsvlaktes vormen deze ruimte-
lijke variatie en het grote schaalniveau van 
tienduizenden hectares bovendien een 
buffer tegen de onvoorspelbare dynamiek 
van hoogwaters. Of de vlaktes nu diep of 

Figuur 2. Dichtheid van watermacrofauna (individuen/m2 bodem) na 28, 35 en 42 dagen op twee van de 
vijf monsterpuntenin de overstromingsvlakte van Buiten Ooij. De sterke toename na 35 dagen in 
monsterpunt 1 is deels toe te schrijven aan uitdroging van de tijdelijke plas waardoor een concentratie 
van de aanwezige fauna optreedt (zie foto 2). Monsterpunt 3 betreft het droogvallende deel van een oever 
van een plas met permanent water.
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ondiep, vroeg of juist laat in het voorjaar 
overstromen: door variatie in het landschap 
is er elk jaar ergens in het rivieren gebied 
voldoende leefgebied voorhanden waar 
soorten optimaal kunnen profiteren, of 
tenminste kunnen overleven.

Criteria voor herstel
Kansen voor herstel van periodieke overstro-
mingsvlaktes liggen in uiterwaarden waar 
(hoog)water kan worden vastgehouden in 
een laagte achter een ‘drempel’. Vroeger 
was dit een natuurlijke oeverwal, in het 
huidige landschap veelal een sluis in de 
zomerkade waarmee water gecontroleerd 
kan worden in- en uitgelaten. De meest 
kansrijke locaties voor herstel zijn opge-
spoord met criteria gebaseerd op het 
ecologisch functioneren van de vlaktes zoals 
beschreven in bovenstaande paragrafen:

1.  Frequente kans op overstroming (min-
stens eenmaal per twee jaar) en de 
mogelijkheid om dit minimaal acht weken 
achter een ‘drempel’ vast te houden;

2.  Connectiviteit van de tijdelijke wateren met 
permanente wateren (voor aquatische 
soorten) en hoogwatervrije delen (voor 
terrestrische en amfibische soorten);

3.  Ruimte voor gradiënten in reliëf, substraat 
en vegetatiestructuur, zodat tijdelijk 

geïsoleerde wateren én droge eilanden 
ontstaan tijdens het wegzakken van water, 
alsook langdurige plasdras-situaties;

4.  Voldoende areaal (20-25 ha binnen een 
uiterwaard van minimaal 100 ha) om niet 
alleen voor kleine fauna, maar ook voor 
vissen en vogels voldoende leefruimte te 
bieden.

Op basis van deze criteria blijken de meeste 
herstelkansen langs (voormalige) sedimen-
terende rivieren te liggen waar laagtes 
(kommen) van de hoofdgeul zijn geïsoleerd 
door oeverwallen of zomerdijken. In 
Nederland behoren vrijwel alle Rijntakken 
en de Beneden-Maas tot dit riviertype. Het 
Maastraject in Limburg is minder geschikt, 
omdat het een meer insnijdend riviertype 
betreft waar het patroon van oeverwallen en 
lage kommen ontbreekt. Bovendien treden 
hoogwaters in de door regen gevoede Maas 
vooral in de wintermaanden op. De Rijn 
kent juist in maart een afvoerpiek van 
smeltende sneeuw vanuit middelgebergten, 
waardoor hoogwaters regelmatiger optre-
den vlak voor de start van het groeiseizoen. 
Voor de kansenkaart ligt daarom de focus 
op de Rijntakken.
Uit de kansenkaart (fig. 4) blijkt dat er 
tientallen kleine en enkele grotere bekade 
uiterwaarden langs de Rijntakken zijn die aan 
de vier criteria voldoen en dus geschikt zijn 

om weer ecologisch te functioneren als een 
periodieke overstromingsvlakte. Om de kans 
op functioneel leefgebied voor grotere 
soorten te verhogen, is er gezocht naar 
clusters van gebieden die samen één groot, 
gevarieerd gebied vormen. Deze clusters zijn 
te vinden in de Gelderse Poort met onder 
andere de Rijnstrangen, de Beneden-Waal, de 
IJssel tussen Zutphen en Zwolle en het 
Zwarte Water in de IJssel-Vechtdelta. Om 
deze gebieden ook daadwerkelijk te laten 
functioneren als overstromingsvlakte moeten 
ze soms aanvullend worden ingericht, 
bijvoorbeeld door maaiveldverlaging met oog 
voor de oorspronkelijke geomorfologie 
(Kurstjens et al., 2021). Het verplaatsen van 
dijken is zelden een serieuze optie. Deze 
liggen vaak op historische oeverwallen, 
waardoor ze honderden meters of meer 
moeten worden verplaatst voordat er weer 
een geschikte kom wordt aangekoppeld. 
Alleen bij Munnikenland heeft dit plaatsge-
vonden, waarbij laagdynamische natuur met 
ook rietmoeras is hersteld. 
Realisatie van enkele duizenden hectares in 
enkele grote clusters blijkt op termijn 
realistisch, maar weerstand van lokale 
grondeigenaren en kans op beperkte 
toename van binnendijkse kweldruk leiden 
op verschillende locaties tot terughoudend-
heid. Voor het realiseren van overstromings-
vlaktes ligt dan ook een belangrijke opgave 
voor beleid, beheerders en waterschappen. 
De vlaktes kunnen functioneren als noodza-
kelijke klimaatbuffers en herstel van deze 
bijzondere habitats is essentieel om het 
riviersysteem meer natuurlijk te laten 
functioneren.
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Summary
Opportunities for ecological recovery of 
spring inundated river floodplains
Temporal inundated floodplains are almost 
absent in human-influenced rivers but are 
important ecological elements in natural river 
systems, given their high diversity and produc-
tivity. In this study, restoration chances of tem-
poral floodplains in the Netherlands are analy-
sed. To function as a habitat for typical species 
and to create the opportunity for development 
of a rich food web, the following factors should 
occur: 1) a sufficient long period of inundation 
(minimum of eight weeks, preferably longer) 
starting at early March to ensure a sufficient 
high water temperature and light availability; 2) 
connectivity with permanent waters and with 
non-inundated areas; 3) gradients in both 
meso-relief, substrate and vegetation structure; 
4) a sufficient large area (i.e., 20-25 ha within a 
floodplain with a minimum area of 100 ha). 
Based on a GIS analysis, four areas along the 
rivers Rhine and IJssel are selected as promi-
sing for restoration of temporal inundated 
floodplains.
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Natuurnetwerk Nederland (NNN).



240 | De Levende Natuur | jaargang 122 - nummer 6

Tegenwoordig komen overstromingsvlaktes als habitat in Nederland nog 
weinig voor; water- en natuur beheerders trachten hier echter verandering in 
te brengen. In de overstromingsvlakte Buiten Ooij langs de Waal bij Nijme-

gen wordt geëxperimenteerd om in het voorjaar water langer vast te houden 
na overstromingen. Is dit een zinvolle maatregel met een merkbaar effect op 

vissen? En welke vissoorten komen eigenlijk in dit habitat voor? 

Martijn Dorenbosch & Margriet Schoor

Na hoogwater bevinden zich in overstro
mingsvlaktes ondiepe wateren met een 
hoge voedselrijkdom. In deze snel opwar
mende wateren ontwikkelt zich in het 
voorjaar een gemeenschap van fyto
plankton, zoöplankton en epi en macrofy
ten. Overstromingsvlaktes vormen een 
belangrijke voedselbron en schuilhabitat 
voor opgroeiende vissen (Kurstjens et al., 
2020) en zijn belangrijk als kraamkamer en 
dispersiestapsteen voor vissen in uiter
waarden (Górski et al., 2010). Vissen die in 
droogvallende wateren achterblijven 
vormen daarnaast een belangrijke voedsel
bron voor vogels (Nijssen et al., 2021). 
Het huidige Nederlandse oppervlak aan 
overstromingsvlaktes is beperkt en 

kan de sluis vervolgens worden gesloten. 
Daardoor blijft Buiten Ooij langer onder 
water staan, terwijl de waterstand in de 
rivier alweer aan het dalen is. 
In de overstromingsvlakte Buiten Ooij is de 
visstand in de periode 20182020 gevolgd. 
In 2020 was er sprake van een hoogwater 
dat relatief laat in de winter optrad, waarbij 
er tot ver in het voorjaar water in de 
overstromingsvlakte bleef staan. De 
visstand is in dit jaar in meer detail 
bemonsterd. Deze meetreeks stelt ons in 
staat om twee relevante hypothesen te 
testen. Ten eerste verwachten we een hoge 
soortenrijkdom en hoge dichtheden jonge 
vis in Buiten Ooij, op zijn minst vergelijk
baar met rivierhabitats zoals aangetakte 
strangen. Ten tweede verwachten we een 
positief effect van het langer vasthouden 
van water in Buiten Ooij op visdichtheden, 
in het bijzonder voor het jaar 2020 waarbij 
er sprake was van een laat winter hoogwa
ter. De data geven een beeld of het langer 
vasthouden van hoogwater door een 
aangepast sluisbeheer bij kan dragen in het 
herstellen van overstromingsvlaktes in 
andere Nederlandse laaggelegen uiterwaar
den die omgeven zijn door een zomerkade.

Methodiek
De visstand in Buiten Ooij is in de periode 
20182020 in beeld gebracht met een 
combinatie van zegen en elektrovisserij. 
Jaarlijks zijn in juli twee trajecten (75 m 
lengte) in de grootste ondiepe uiterwaard
plas (locatie 1 in fig. 1; tabel 1) van de 
overstromingsvlakte bemonsterd met een 
zegen (30 m breed, maaswijdte zak 5 mm). 
Gedurende de onderzoeksperiode is ook 
de waterstand in het gebied continu 
gemonitord met een logger (fig. 1). In 2020 
zijn na een laat winter hoogwater de 
oeverzones (over een lengte van 75 m) van 
zeven (deels tijdelijke) wateren driemaal 
bemonsterd met draagbare gelijkstroom 
elektroapparatuur (Brettschneider) in mei, 
juni en juli. Van deze zeven wateren zijn de 
twee grootste wateren (fig. 1: locatie 1 – de 
jaarlijkse monitoringsplas – en locatie 2) in 
juli 2020 met zegenvisserij bemonsterd. 
Van gevangen vissen werden de aantallen 
en lengtes bepaald en werd de dichtheid 

Effect van water vasthouden op vissen 
in de overstromingsvlakte Buiten Ooij

versnipperd. Door rivierinsnijding in 
combinatie met opslibbing van uiterwaar
den komen (langdurige) inundaties van 
overstromingsvlaktes bovendien steeds 
minder voor (Reeze et al., 2017). Om het 
areaal overstromingsvlaktes te vergroten 
wordt in Nederland geëxperimenteerd met 
maatregelen om water na een overstro
ming voor een langere periode vast te 
houden. Een praktijkvoorbeeld is Buiten 
Ooij langs de Waal bij Nijmegen. 
De uiterwaard Buiten Ooij is omgeven 
door een zomerkade met een doorlaatsluis 
(Waardse Sluis). Via de sluis overstroomt 
Buiten Ooij bij hogere waterstanden in de 
rivier (ook als de zomerkade nog niet 
overstroomt); bij een dalende waterstand 

Overstromingsvlakte Buiten Ooij. (Foto: Martijn Dorenbosch)



1) 
gr

ote
 plas

 A

2) 
plas

 w
eil

an
d A

3) 
kle

ine p
las

 w
es

t 
B

4)
 gr

ote
 plas

 w
es

t 
B

5) 
inga

ngs
loo

t 
B

6) o
ndiep

te 
weil

an
d B

7) 
rie

tm
oe

ras
 B

soort:  

De Levende Natuur | november 2021 | 241

uitgerekend. De gemiddelde visdichtheden 
op basis van zegenvisserij uit Buiten Ooij 
uit de periode 20182020 zijn vergeleken 
met gemiddelde visdichtheden uit andere 
rivierhabitats (rivieroever, geul, strang, plas 
en overstromingsvlaktes waar geen water 
is vastgehouden) uit de periode 2009
2020, zoals gerapporteerd in andere 
studies (Dorenbosch et al., 2011; data 

RWSOost 20172020; Dorenbosch, 2021) 
waarbij dezelfde zegenvisserijmethodiek is 
gebruikt.

Visgemeenschap in Buiten Ooij
Tijdens het onderzoek in Buiten Ooij zijn 
in 20182020 in juli in totaal 19 vissoorten 
aangetroffen. De plantminnende soorten 
bittervoorn en ruisvoorn en de generalis

tische pos bepaalden in deze periode het 
grootste deel van de visdichtheid van de 
centrale plas in Buiten Ooij (fig. 2; tabel 1). 
Daarnaast zijn ook de soorten vetje, 
blankvoorn, baars, marmergrondel en 
kleine modderkruiper in hogere dichtheden 
in de plas aangetroffen. 
Visdichtheden zoals die in de overstro
mingsvlakte Buiten Ooij zijn aangetroffen, 
behoren tot de hoogste visdichtheden die in 
Nederlandse rivierhabitats zijn waargeno
men. Ze zijn daarmee in overeenstemming 
met andere productieve habitats, zoals vrij 
afstromende overstromingsvlaktes (waar 
geen water wordt vastgehouden) en grote 
(geïsoleerde) uiterwaardplassen (fig. 3). 
Dynamische habitats rechtstreeks verbon
den met de rivier zoals rivieroevers, geulen 
en strangen kenmerken zich door aanzien
lijk lagere visdichtheden. Ook in soorten
samenstelling verschilt de visgemeenschap 
in Buiten Ooij van andere rivierhabitats. In 
de dynamische habitats rivieroevers en 
geulen domineren doorgaans stromings
minnende winde en generalistische baars en 
in strangen en grote uiterwaardplassen 
behoren blankvoorn en brasem meestal tot 
de meest voorkomende soorten (Doren
bosch et al., 2011).
Dorenbosch et al. (2021) geeft aan dat de 
visgemeenschap in overstromingsvlaktes in 
het algemeen wordt gedomineerd door de 
plantminnende vissen bittervoorn, vetje en 
rietvoorn. Deze soorten zijn ook veelvuldig in 
Buiten Ooij aangetroffen. Vetje en rietvoorn 
bereiken in Buiten Ooij echter niet jaarlijks 
hoge dichtheden. Beide soorten werden 
vooral in 2018 en 2019 aangetroffen, terwijl 
de dichtheden in 2020 laag waren (tabel 1). 
Van vetje is bekend dat de soort in bepaalde 
jaren tot explosieve populatiegroei kan 
komen om daarna weer snel af te nemen 
(Bašić et al., 2019). Ook pos (in Buiten Ooij 
massaal aanwezig in 2020) kan deze grillige 
populatiegroei vertonen (Van Emmerik, 
2004). De visgemeenschap in Buiten Ooij 
bestaat daarmee voor een deel uit soorten 
die jaarlijks sterk in aantallen fluctueren.

Voortplanting van vis in 2020
In 2020 heeft zich in maart een hoogwater
periode voorgedaan waarbij de hele over
stromingsvlakte Buiten Ooij overstroomde 
(fig. 1). Het sluiten van de doorlaatsluis na 
de overstroming heeft ervoor gezorgd dat 
het water in het gebied bleef staan en 
langzaam kon uitzakken. Van zeven wateren 
is de visgemeenschap gevolgd in de periode 
meijuli. Na de overstroming zijn in alle 

Figuur 1. Overstromings
vlakte Buiten Ooij 
(WaalNijmegen), die in 
maart 2020 is over
stroomd, met de zeven 
onderzochte wateren 
(tabel 1). Vanaf half maart 
is de Waardse Sluis 
gesloten om water vast te 
houden.

Tabel 1. Aangetroffen vissen (# 100 m2) in de zeven wateren in Buiten Ooij in 2020 (fig. 2). Per water is 
het wateroppervlak (ha) weergegeven op 24 april en 16 juli. ‘’ en ‘<0,01’ geven aan dat het water op  
16 juli (vrijwel) is drooggevallen. Bemonstering is uitgevoerd met een zegen (A) of elektronet (B). 
Zegenvisserij is op 16 juli 2020 uitgevoerd, elektrovisserij op 12 mei, 10 juni en 16 juli 2020. 

wateroppervlak (ha) 24 april:
wateroppervlak (ha) 16 juli:

2,74
1,62

0,51
0,12

0,03
<0,01

0,13
0,04

0,05
<0,01

0,13
--

0,08
--

baars 23* /6/

bittervoorn 1.600*

blankvoorn 90* 52*

blauwband 2

brasem 8 2.308* /1.000/500 /100/63

karper 16 2*

Kaukasische dwerggrondel 38

kleine modderkruiper 18

kolblei 1

marmergrondel 33 8

Pontische stroomgrondel 1

pos 369

ruisvoorn 5 //5

snoek 2 4 7//1 //15 3//5 1// 4//

vetje 2

zeelt 1 63* 2//

zwartbekgrondel 3

totaal aantal soorten 16 7 2 3 1 1 3

A zegennet,16 juli 2020, # 100 m2; B elektronet, 12 mei 2020/10 juni 2020/16 juli 2020, # 100 m2

* op 10 juni 2020 ook aangetroffen met elektronet
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wateren vissen aangetroffen (tabel 1). Van 
een aantal vissoorten kon voorplanting 
worden bewezen na het hoge water, omdat 
er sprake was van larven/vroege juvenielen 
(geboren in 2020). In mei betroffen dit 
uitsluitend jonge snoeken (aangetroffen op 
alle locaties, tabel 1). Later in juni werden 
ook jonge baars, bittervoorn, blankvoorn, 
brasem, karper en zeelt aangetroffen. Drie 
van de zeven wateren waren in juli 2020 
alweer volledig drooggevallen (tabel 1, fig. 1: 
locatie 3, 6 en 7). Deze drie wateren lagen 

geïsoleerd van andere wateren waarbij alle 
vissen dood zijn gegaan. Alleen in de grote 
plas (tabel 1, fig. 1: locatie 1) en de weiland
plas (locatie 2) was nog sprake van vol
doende water met een waterdiepte van 
enkele decimeters. In deze twee ondiepe 
plassen werden in juli in totaal 17 vissoorten 
aangetroffen. Het grootste deel van de hier 
gevangen vissen betrof juvenielen geboren 
in 2020. Er werden echter ook adulte vissen 
aangetroffen (onder andere baars, bitter
voorn, blankvoorn, brasem, kleine modder

kruiper, marmergrondel, pos en snoek) die 
meer dan 1 jaar oud waren (geboren in 2019 
of eerder). Deze dieren overleven jaarrond 
in de ondiepe plassen (bijvoorbeeld 
bittervoorn, kleine modderkruiper, marmer
grondel en vetje), of worden met hoogwater 
aangevoerd (bijvoorbeeld blankvoorn en 
brasem).

Effecten vasthouden hoogwater
In 2018 en 2020 was in de Waal sprake van 
hoogwater dat relatief laat in de winter 

 Bittervoorn

 Pos

 Ruisvoorn

 Vetje

 Blankvoorn

 Baars

 Marmergrondel

 Kleine modderkruiper

Figuur 2. Relatieve voorkomen (percentage van de 
totale gemiddelde visdichtheid) van de acht 
abundante vissoorten in de periode 20182020 in 
de centrale plas in Buiten Ooij (zegenvisserij, fig. 1, 
locatie 1). De acht soorten bepalen 95 % van de 
gemiddelde visdichtheid. 

Figuur 3. Visdichtheden in de habitats rivier (oever), geul (tweezijdig aangetakt), strang 
(eenzijdig aangetakt) en plas (geïsoleerd), in relatie tot dichtheden in ‘vrije’ overstromings
vlaktes (geen zomerkade aanwezig, overstromingsvlakte vrij) en de overstromingsvlakte 
Buiten Ooij waar water wordt vastgehouden. Data betreffen zegenvisserij (30 m zegen, 
bemonsteringen in juli) uit de periode 20092020 (Dorenbosch et al., 2011; data RWSOost; 
Dorenbosch, 2021).
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optrad (2018: half februari; 2020: half 
maart). In de winter van 2018 op 2019 was 
er alleen in januari sprake van een kort 
hoogwater. De Waardse Sluis in Buiten 
Ooij mag tussen 1 maart en 1 mei worden 
gesloten. De hoge waterstanden die zich 
aan het eind van de winter van 2018 en 
2020 in Buiten Ooij voordeden, konden 
dientengevolge worden vastgehouden door 
het sluiten van de sluis in maart (fig. 4). 
Hierdoor was de gemiddelde waterstand in 
de maanden april t/m juli in 2018 70 cm en 
in 2020 20 cm hoger dan in 2019, toen er 
geen water vastgehouden kon worden. De 
maximale afvoer tijdens de hoogwatergolf 
van 2018 was hoger dan die in 2020. Het 
warme voorjaar van 2020 zorgde daarnaast 
voor snelle verdamping en lagere overstro
mingsdiepten dan in 2018.
Net als de waterstand in de overstromings
vlakte was in 2018 en 2020 ook de visdicht
heid in beide jaren aanzienlijk hoger ten 
opzichte van 2019 (fig. 4). De hogere 
waterstanden in het voorjaar 2018 en 2020 
zorgden voor een groter areaal ondiep 
water met een hogere voedselbeschikbaar
heid. In dit ondiepe, snel opwarmende 
water ontwikkelt zich veel zoöplankton, een 
belangrijke voedselbron voor juveniele 
vissen. De juveniele visstand in de daarop
volgende zomer heeft waarschijnlijk 
geprofiteerd van dit gunstige voedsel
aanbod (Górski et al., 2011).

Kansen voor overstromingsvlaktes
Het visonderzoek geeft aan dat een 
overstromingsvlakte zoals Buiten Ooij 
hoge visdichtheden kan herbergen, waarbij 
sprake is van een gemeenschap, gedomi
neerd door plantminnende vissen en 
soorten die snel hoge dichtheden kunnen 
bereiken. Het langer vasthouden van water 
na een hoogwaterperiode door de regel
bare sluis in Buiten Ooij heeft daarbij een 
positief effect op de visproductie in de 
daaropvolgende zomer. De maatregel lijkt 
een zinvolle manier om water langer vast te 
houden in Nederlandse uiterwaarden die 
omgeven zijn door een zomerkade. Een 
open sluis in de winter zorgt voor vroegere 
overstroming bij een lagere waterstand 
(wanneer de zomerkade nog niet over
stroomt); een dichte sluis houdt het water 
vervolgens langer in de uiterwaard (wan
neer de rivierstand al zakt) en voorkomt te 
vroege droogval. Indien de sluis al eerder 
dan 1 maart gesloten mag worden, kan ook 
water vastgehouden worden na hoogwaters 
die bijvoorbeeld in januari optreden. 

Regelbare sluizen kunnen mogelijk ook een 
rol spelen in andere habitats waar sprake is 
van te vroege droogval (bijvoorbeeld 
stangen en geulen). Vroegtijdige droogval 
van wateren in uiterwaarden zal steeds 
vaker optreden door klimaatverandering 
(Van Geest, 2020) of rivierinsnijding 
(Reeze et al., 2017). 
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Summary
Effect of retaining water on fish in the 
inundated floodplain Buiten Ooij
Natural temporarily inundated floodplains are 
characterized by a fish community with a high 
diversity and productivity. It is unknown 
whether the present Dutch humaninduced 
temporarily inundated floodplains are also 
relevant for fish. In this study, the fish commu
nity is analysed for the period 20182020 in the 
temporarily inundated floodplain ‘Buiten Ooij’. 
In Buiten Ooij, river water in the floodplain is 
contained after inundation by closing a locking 
mechanism in the summer dike. 
Results of the survey show both high (juvenile) 
fish densities and species richness in the flood
plain compared to other rivierhabitats. The 
waterbodies in Buiten Ooij are dominated by 
fish species associated with macrophytes such 
and European bitterling, rudd and sunbleak. 
Within the floodplain, some waterbodies fall 
completely dry during summer (killing all 
remaining fish), whereas other waterbodies 
greatly decrease in size but retain water (ensu
ring survival of fish). This mechanism greatly 
influences the fish community that may deve
lop in temporarily inundated floodplains.
It is also shown that the measurement in which 
water is artificially contained in the floodplain 
by closing a lock after a period of inundation, 
results in both higher water levels and fish 
densities in the subsequent spring and sum
mer. Measurements that are aimed to increase 
and extend the flooding duration in a flood
plain such as water containment by a lock 
mechanism, will have positive effects on fish 
communities in this river system.
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Door studenten / promovendi

Grote grazers beïnvloeden door 
vertrapping en graasgedrag de 

bodem en de vegetatie en daarmee 
indirect ook bodemdieren, zoals 
regenwormen en pissebedden. 

Begrazings effecten hangen af van 
de grondsoort en het vochtgehalte. 
Hoe dit samenspel de bodemfauna 
beïnvloedt, is niet goed bekend. In 
Nationaal Park Lauwersmeer werd 

onderzocht hoe de aanwezigheid 
van grote grazers en hoogte boven 
het waterniveau de samenstelling 

van de bodemfauna beïnvloedt.

Tirza Moerman

Begraasde gebieden hebben over het 
algemeen een hogere rijkdom aan planten-
soorten dan onbegraasde gebieden. 
Bovendien beïnvloedt de geringe vegetatie-
hoogte in begraasde gebieden bodemkli-
maat en bodemchemie (Davidson et al., 
2017). Zo hebben begraasde gebieden 
langs het Lauwersmeer plaatselijk vaak 
open onbedekte gronden waar het zoutge-
halte hoger is door een hogere verdamping. 
Ook compacteren grote grazers de bodem 
door betreding, wat kan resulteren in 
vermindering van het totale bodemporievo-
lume, afwezigheid van grote poriën en een 
afname van de connectiviteit tussen poriën 
(Taboada et al., 2011). Dit begrazingseffect 
is afhankelijk van het type bodem. De 
invloed is het grootst op vochtige kleibo-
dems, wat resulteert in verminderde 
waterinfiltratie en zuurstoftransport en een 
afname van microhabitats voor bodemdie-
ren die zelf niet kunnen graven. In zandbo-
dems zijn de begrazings effecten op 
bodemkarak teristieken kleiner, omdat 
zandbodems moeilijk te compacteren zijn 
(Howison et al., 2017; Taboada et al., 2011). 
Door hun effect op bodem en vegetatie 
hebben grote grazers ook indirecte effecten 
op de bodemfauna door het veranderen van 
bijvoorbeeld het microklimaat, lichtintensi-

bodemfauna beïnvloedt, is nog niet goed 
bekend. Daarom onderzochten wij de 
effecten van begrazing door runderen en 
paarden op de bodemfauna (> 1 mm 
lichaamslengte, zichtbaar met het blote oog 
en kruipend in en op de bodem) zoals 
regenwormen, spinnen en pissebedden in 
Nationaal Park Lauwersmeer in hoog- en 
laaggelegen gebieden (als proxy voor 
respectievelijk minder of meer bodem-
vocht). Met dit project probeerden wij 
inzicht te krijgen in het samenspel tussen 
begrazing, bodemvocht en de bodemfauna 
en mogelijke negatieve en positieve 
begrazings effecten op de bodemfauna.

Onderzoek
Het Lauwersmeer ontstond in 1969 na het 
sluiten van de Waddenzeemonding, wat 
resulteerde in een zoet/brak meer met 
kalkhoudende zandbodems (Beukema et 
al., 2016). Konikspaarden, Schotse 
hooglanders en andere runderrassen 
begrazen het gebied, met het doel dit open 
te houden en verruiging tegen te gaan. 
Sinds de jaren ‘90 is er een aantal exclosu-
res geplaatst op landplaten de Rug en 
Schildhoek voor onderzoek en evaluatie 
van het beheer en om de effecten van 
begrazing beter te begrijpen door het 

Effecten van begrazing op de 
bodemfauna in het Lauwersmeer

teit aan het bodemoppervlak en voedselbe-
schikbaarheid (Van Klink et al., 2015). Het is 
belangrijk om de effecten van begrazing te 
begrijpen, omdat bodemdieren een cruciale 
rol spelen in het functioneren van het 
ecosysteem door bijvoorbeeld bioturbatie, 
strooiselafbraak, nutriëntenrecycling, het 
creëren van habitats voor andere organis-
men, en ook omdat de bodemfauna dient als 
voedselbron voor gewervelden (Lavelle et al., 
2006). Door bioturbatie wordt de structuur 
van bodems gewijzigd, wat gasdiffusie en 
waterinfiltratie bevordert en habitats voor 
dieren die zelf niet kunnen graven creëert 
(Meysman et al., 2006). Verder speelt de 
bodemfauna een grote rol in de nutriënten-
cyclus; regenwormen brengen bijvoorbeeld 
strooisel in de bodem en verhogen door 
fragmentatie het oppervlak van strooisel dat 
vervolgens versneld kan worden afgebroken 
door andere organismen, zoals schimmels 
en bacteriën (Wurst et al., 2012). Negatieve 
en positieve effecten van begrazing op 
bodemdieren kunnen dus gevolgen hebben 
voor deze ecosysteemprocessen. De effecten 
van begrazing door runderen en paarden op 
de bodem hangen af van abiotische bodem-
gesteldheid, zoals droogte, overstromingen 
en hoogteverschillen. Echter, hoe samenspel 
tussen begrazing en bodemvocht de 

Foto 1. Grazende runderen in het begraasde controlegebied. Op de voorgrond een 2 x 2 m uitgezette plot 
om het aantal bodemdieren, vegetatiehoogte en bodemkarakteristieken te bepalen. (Foto: Tirza Moerman)
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buitensluiten van grote grazers. 
Voor deze studie kozen we op beide 
landplaten meetgebieden van 16 x 16 m 
binnen twee grote exclosures (48 x 26 en 
100 x 53 m), een op lager en een op hoger 
gelegen delen van het gebied. Als controles 
kozen we even grote begraasde locaties 
naast de exclosures. Dit resulteerde in vier 
meetgebieden van 16 x 16 m op de twee 
landplaten. Binnen elk meetgebied selec-
teerden we vier plots van 2 x 2 m (foto 1) 
waarin we het aantal bodemdieren  
(> 1 mm, zichtbaar met blote oog en 
kruipend op de bodem, geanalyseerd op 
orderniveau) bepaalden door deze te tellen 
in een transect van 100 x 10 cm. Daarnaast 
telden we het aantal regenwormen in een 
uitgegraven 30 x 30 x 30 cm bodemmonster 
(foto 2) en bepaalden we in elke plot de 
vegetatiehoogte en bodemkarakteristieken, 
zoals zoutgehalte, bodemcompactie en 
dikte van de strooisellaag.
In de transecten telden we 976 in dividuele 
bodemdieren in totaal, met name pissebed-
den, spinnen, kevers en teken. Het aantal 
pissebedden was significant hoger in de 
exclosures dan in de begraasde controles, 
zowel op de hogere als op de lager gelegen 
gebieden (fig. 1A). De strooiseldikte kan de 
dichtheid aan pissebedden verklaren; de 
strooisellaag was significant dikker in 
onbegraasde gebieden dan in begraasde 
gebieden, zowel op hoger als lager gelegen 

locaties (fig. 1D). Pissebedden houden zich 
op in de strooisellaag en foerageren daar 
(Patoine et al., 2017). Daarnaast was de 
strooisellaag op de laaggelegen onbegraasde 
locaties mogelijk natter en vaker door water 
weggespoeld dan op hooggelegen onbe-
graasde gebieden. Dit heeft mogelijk geleid 
tot de gevonden grotere verschillen in de 
hoeveelheid pissebedden tussen begraasde 
en onbegraasde gebieden op hoger gelegen 
gebieden dan lager gelegen gebieden. 
Het aantal teken lag juist significant hoger in 
de begraasde locaties in vergelijking tot de 
afgesloten locaties, zowel op hoger als lager 
gelegen delen van het gebied, wat goed te 
verklaren is doordat teken van bloed van de 
grote grazers leven (fig. 1B). 
In de uitgegraven bodemmonsters telden we 
in totaal 145 regenwormen. Het aantal 
regenwormen was significant hoger in de 
onbegraasde laaggelegen meetgebieden in 
vergelijking met begraasde gebieden, maar 
was ook hoger in onbegraasde hoge dan in 
begraasde lage gebieden(fig. 1C). Lagere 
regenwormaantallen in de begraasde 
gebieden kunnen mogelijk verklaard worden 
doordat de bodem daar uit sterke wortelnet-
werken bestaat, die wellicht het graven van 
regenwormen bemoeilijken. Er is geen 
verschil in bodemcompactie gevonden 
tussen meetgebieden, wat mogelijk ook 
wordt veroorzaakt door de sterke wortelnet-
werken, of doordat de zanderige bodem 

moeilijker te verdichten is dan een kleibodem 
(Howison et al., 2017). Het aantal spinnen 
was alleen significant lager in begraasde 
hoge dan in onbegraasde lage gebieden, 
terwijl het aantal kevers niet verschilde 
tussen de meetgebieden. 

Conclusie
Uit dit onderzoek concluderen we dat het 
samenspel tussen begrazing en hoogte boven 
het waterniveau van invloed is op de bodem-
fauna, maar dat de richting van het effect 
varieert voor verschillende taxonomische 
groepen. Het aantal regenwormen en pisse-
bedden was hoger in onbegraasde gebieden 
dan in begraasde gebieden, op lage hoogte 
voor regenwormen en vooral op hoger gelegen 
gebieden voor pissebedden. De negatieve 
effecten van begrazing en hoogte op regen-
wormen en pissebedden kunnen mogelijk 
consequenties hebben voor bodem, vegetatie 
en andere trofische niveaus. Een vermindering 
in regenwormen bijvoorbeeld, kan wellicht 
zorgen voor een minder losse bodem, lokaal 
zuurstofloze omstandigheden en minder 
habitats voor andere organismen. Het aantal 
teken was juist hoger in begraasde gebieden 
dan onbegraasde gebieden, op zowel hoger  
als lager gelegen gebieden. 
Op basis van dit project en studies naar de 
biodiversiteit van planten pleiten we voor 
behoud van een combinatie van begraasde 
en niet-begraasde gebieden, verdeeld over 
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Figuur 1. Gemiddeld aantal pissebedden (A), teken (B), regenwormen (C) en gemiddelde strooiseldikte (D) per meetgebied (G-H = begraasd hoog; U-H = 
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laag en hoog in het Lauwersmeer. Dit is een   
heterogeen landschap dat een basis biedt 
voor plantendiversiteit en de bodemfauna 
van verschillende taxonomische groepen. 
De resultaten van dit onderzoek zijn ook 
relevant voor andere natuurgebieden, zoals 
uiterwaarden en kwelders, waar we soortge-
lijke wisselwerkingen verwachten tussen 
begrazing, abiotiek en de bodemfauna.

Literatuur
Beukema, K., S. Krap, R. Mulder, W. Molenaar, 
H. Hut, M. Clerx & B. Roelevink, 2016. Natura 
2000- Beheerplan Lauwersmeer (8).
Davidson, K.E., M.S. Fowler, M.W. Skov,  
S.H. Doerr, N. Beaumont & J.N. Griffin, 2017. 
Livestock grazing alters multiple ecosystem 
properties and services in salt marshes: a 
meta-analysis. Journal of Applied Ecology 54(5): 
1395-1405. 
Howison, R.A., H. Olff, J. van de Koppel  
& C. Smit, 2017. Biotically driven vegetation 
mosaics in grazing ecosystems: the battle bet-

ween bioturbation and biocompaction. Ecological 
Monographs 87(3): 363-378.
Klink, R. van, M. Schrama, S. Nolte, J.P. Bakker, 
M.F. WallisDeVries & M.P. Berg, 2015. Defoliation 
and soil compaction jointly drive large-herbivore 
grazing effects on plants and soil arthropods on 
clay soil. Ecosystems 18(4): 671-685.
Lavelle, P., T. Decaëns, M. Aubert, S. Barot,  
M. Blouin, F. Bureau, P. Margerie, P. Mora  
& J.P. Rossi, 2006. Soil invertebrates and ecosys-
tem services. European Journal of Soil Biology 42: 
S3-S15.
Meysman, F. J. R., J.J. Middelburg & C.H.R. Heip, 
2006. Bioturbation: a fresh look at Darwin’s last 
idea. Trends in Ecology and Evolution 21(12): 
688-695.
Patoine, G., M.P. Thakur, J. Friese, C. Nock,  
L. Hönig, J. Haase, M. Scherer-Lorenzen  
& N. Eisenhauer, 2017. Plant litter functional 
diversity effects on litter mass loss depend on the 
macro-detritivore community. Pedobiologia 65: 
29-42.
Taboada, M.A., G. Rubio & E.J. Chaneton, 2011. 

ADVERTENTIES

TIJD VOOR 
TIJDSCHRIFTEN

TIJD VOOR 
TIJDSCHRIFTEN

“De webshop voor tijdschriften 
met karakter”

Schrijf je in voor de 
nieuwsbrief 

en ontvang direct 
€5,00 korting!

Met deze korting 
heb je al een jaar-
abonnement voor 

€9,95

www.tijdvoortijdschriften.nl



De Levende Natuur | november 2021 | 247

Natuurlijk met de vogel- en vleermuiskasten van
Neem voor advies of een offerte op maat contact op via sales@veldshop.nl of 050-2053300

www.veldshop.nl



248 | De Levende Natuur | jaargang 122 - nummer 6

Boeken

landbouwgronden goeddeels geïnundeerd. 
Deze voor een breed publiek opgezette uit-
gave geeft in woord en beeld inzicht in het-
geen zich sinds de Sint-Elisabethsvloed 
afspeelde en aan welke krachten mens en dier 
het hoofd moesten bieden. Dat de samenstel-
lers verknocht zijn aan het gebied en zijn 
natuur komt in de tekst evident naar voren, 
zodat het boek zich plezierig laat lezen. Om 
via tekst en beeld voorgeschoteld  te krijgen 
hoe het toeging en toegaat in dit 9.000 ha 
metende nationale park, is dit boek zijn  
40 euro best waard. Maar wel met kantteke-
ningen: de Sint Anthonie-polder ligt ten wes-
ten, niet oostelijk van de in 1421 ontstane 
Biesbosch-binnenzee. En het bevreemdt dat 
de auteurs afzagen van een natuurweten-
schappelijke beschrijving van de spaarbek-
kens, omdat het waterleidingbedrijf niet deel-
nam aan de sponsoring van de uitgave. 
Er is een hausse aan Biesbosch-boeken. Eind 
2020 kwam de met waardering ontvangen 
avifauna uit en dit najaar verscheen Biesbosch 
en Haringvliet, een populair gehouden boek. 
In 1970 schreef wijlen Biesbosch-veteraan Ies 
Zonneveld ‘De Biesbosch is dood. Leve de 
Biesbosch’. Het ziet er naar uit dat een halve 
eeuw na die prognose deze dan toch in vervul-
ling gaat.

Gerard Ouweneel

De Biesbosch. Na 
zes eeuwen, land 
van het (weer) 
levende water. 
Frank J.A. Saris, 
Jan van der 
Straaten, Han 
Sluiter, Valentine 
Wikaart, Dick 
Veenhuizen & 
Eismund Hin-

borch. Uitgeverij Pictures Publishers. 328 pagi-
na’s. € 39,95.
 
De titel van dit boek refereert aan de in 1961 
verschenen klassieker Het land van het levende 
water. Toen was de Biesbosch een gebied van 
water, grienden, riet en biezen, waarin het 
getijverval van twee meter het bestaan van 
mens en dier regisseerde. Sober uitgevoerd, 
voorzien van sprekende tekstgerichte penteke-
ningen en zwart-witfoto’s, paste dit boek bij 
het omineuze vooruitzicht dat na de Haringv-
lietsluiting het met het unieke Biesbosch-mi-
lieu gedaan zou zijn. Die milieuschok vond op 
2 november 1970 plaats.
Geen sprake van soberheid in dit Bies-
bosch-boek. Het formaat van 240 x 320 mm 
en het gul ingebrachte kleurenbeeldmateriaal 
doen denken aan een koffietafeluitgave. Het 
contrast tussen ‘het levende water’ van 1961 

en het ‘nieuwe levende water’ dat het auteurs-
team ons nu presenteert, lijkt een weerspiege-
ling van de onzekere somberheid over toe-
komst van zestig jaar geleden versus de 
vreugde over de beloftevolle doorstart die de 
Biesbosch onderging naar een optimistisch 
stemmende toekomst. Voor illustraties kon 
men terecht bij de beeldbank van Saxifraga. Er 
zijn schitterende foto’s, oer-Hollandse tafere-
len die herinneren aan het werk van Haagse 
Scholers. De bijschriften vertellen een parallel 
verhaal, dat soms ver van de boektekst verwij-
derd raakt.
Dit boek biedt veel. Het auteursteam neemt 
het verleden, heden en de toekomst door, 
waarbij de verschillende hoedanigheden van 
het gebied door de eeuwen heen de revue 
passeren: de Biesbosch als productiegebied, 
als waterbuffer, de sinds begin vorige eeuw 
toenemende vervuiling en de consequenties 
van de annexatie door de recreatie. Het diep-
tepunt was de periode na de Haringvlietslui-
ting die het tijverschil reduceerde. Er volgde 
een herleving. 
Na een zwalkend beleid werd in 1994 de sta-
tus van nationaal park toegekend. Beïnvloed 
door riskant hoge winterwaterstanden kwam 
er een ‘Deltawet Grote Rivieren’. Deze voorzag 
onder meer in grootscheepse ontpolderingen, 
welke het gebied zijn huidige aanzien gaven. 
Bij ruime rivierafvoeren raken de voormalige 

Fraaie schets van de oude en nieuwe Biesbosch

Ecologie en verplaatsingspatroon van de IJsvo-
gel. Frans van Erve & Henk Moller Pillot. Uit-
geverij Pictures Publishers. 96 pagina’s. € 17,50 
(hardcover).

In de zeer strenge winter van 1962/1963 werd de 
ijsvogelpopulatie in Nederland gedecimeerd van 
ongeveer driehonderd tot zo’n tien broedparen. 
Er werd gevreesd voor het voortbestaan van de 
soort als broedvogel in ons land. Dit vormde de 
aanleiding voor de beide auteurs om de ontwik-
keling en ecologie van de soort nader te onder-
zoeken. Dat gebeurde in Noord-Brabant, Vlaams 
Brabant, Limburg en Gelderland. De verzamelde 
gegevens presenteren ze in dit boek. Ze laten 
zien hoe de ijsvogel er in slaagde om de klap 
van ‘62/’63 te overleven en hoe de populatie in 
2016 was uitgegroeid tot ongeveer 1.250 broed-
paren, verspreid over het hele land.

Het onderzoek richtte zich in de eerste plaats op 
de ecologie van de ijsvogel. Daarbij werden 
voedselkeuze, terreinkeuze en invloed van omge-
vingsfactoren zoals weersgesteldheid, predatie 
en verstoring onderzocht. Al die facetten zijn 
compact, helder en consequent beschreven en 
geïllustreerd met passende foto’s, tabellen en 
grafieken. Daarbij worden ook veel interessante 
waarnemingen beschreven. Zo blijken stekel-
baarsjes het favoriete voedsel, maar worden ook 
veel andere vissoorten zoals karperachtigen, 
baarzen, en zelfs hondsvissen en rivierdonder-
padden gegeten als stekelbaarsjes ontbreken. 
Kale en steile beekoevers zijn favoriet als nest-
plaats en dat verklaart waarom de ijsvogel van 
oudsher alleen in Zuid- en Oost-Nederland 
voorkwam. Ook kunstmatige holtes bij duikers 
en in zwaluw-wanden worden inmiddels veelvul-
dig gebruikt. Dit verklaart de toename van de 

De ijsvogel krijgt het steeds meer naar     z’n zin in Nederland 
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Kerken van goud, 
dominees van 
hout – over de 
verwording van de 
Nederlandse 
natuurbescher-
ming. Rob 
Bijlsma. Atlas 
Contact. 352 pagi-
na’s. € 24,99.

Rob Bijlsma kennen we als eminent (roof)- 
vogelkenner en natuurlijk van de blikjesindex, 
zijn sinds 1993 lopende meetreeks over zwerf-
vuil langs 3 km fietspad. Of wellicht van zijn 
data over de toename van doodgereden 
hazelwormen op fietspaden, waarover hij 
vorig jaar schreef in dit tijdschrift. In Kerken 
van goud, dominees van hout strooit Bijlsma 
volop met dergelijke ‘meten is weten’-kennis 
over natuur en aanverwante zaken. Een kleine 
greep: de enorme groei van het aantal honden 
in het bos, hazelnotenproductie en eek-
hoorns, het aandeel foto’s met mensen erop 
in jaarverslagen van natuurorganisaties, de 
vluchtafstand van vogels, et cetera. Niks 
onderbuikgevoel; alles vastgelegd in aan-
tallen, grammen, meters, percentages. Fijn 
dat er zo’n bevlogen en onvermoeibare waar-

nemer is die op een creatieve én stelselma-
tige manier de natuur en onze bemoeienis 
daarmee vastlegt. 
Hoe vermakelijk Bijlsma ook schrijft, de toon 
van het boek is grimmig: de bezem moet door 
“die augiasstal van geldverslaafde natuurver-
nielers en uitbaters”. Korhoenders uitzetten, 
recreatie propageren, exoten uitroeien, de 
‘diarree’ aan natuurrapportjes; Bijlsma richt er 
vlijmscherpe pijlen op. En hij is fel gekant 
tegen de zucht om natuur te ontwikkelen tot 
iets dat past in het Natura 2000-straatje. 
“Natuurclubs zijn meesters in het najagen van 
utopieën”, schrijft hij. “Het is frappant dat de 
inzet zich vooral richt op de bescherming van 
soorten of leefgebieden die morsdood of op 
sterven na dood zijn. (..) Eerst moet er ver-
dwenen worden. Pas dan wordt er geld en 
mankracht in gepompt, eindeloos, totdat we 
zinken. En altijd gericht op iets uit het verle-
den, daarmee elke spontane ontwikkeling naar 
iets anders in de kiem smorend.” 
Uit de waslijst aan kritiekpunten die de lezer 
krijgt voorgeschoteld, rijst een beeld op van 
een door marketing, subsidies en regeltjes 
gedreven natuurindustrie die geregeld van het 
ecologische padje raakt. Dit tegendraadse 
geluid – leuk en scherp beschreven – is zeer 
welkom. De venijnige saus waarin Bijlsma de 
kritiek opdient, benam me echter meer en 
meer de leeslust. Boswachters en beheerders 

zijn ecologische nitwits die hun terrein amper 
kennen, zijn zwaarlijvig, beheersen hun talen 
onvoldoende om vakliteratuur te lezen; zijn 
“twitterend wrakhout”. Als stralend tegen-
wicht is er de erudiete Rob zelf, de kenner die 
wél altijd voldoende afstand van een nest 
houdt, wél de juiste literatuur heeft doorgeno-
men.
Om de natuur te redden van haar beheerders 
wil Bijlsma de tollenaars uit de groene kerk 
verdrijven. Ter inspiratie voert hij zijn oude 
leermeesters ten tonele, bewust karig levende 
mensen – let wel: bijna een halve eeuw gele-
den in villawijk Wageningen Hoog – die zich 
door natuurliefde lieten leiden, niet door geld. 
Die spirit moet terugkeren. Want wie zich voor 
natuurliefde laat betalen, of uit de subsidieruif 
eet, raakt gecorrumpeerd.
De consequentie: bij de professionele organi-
saties wordt driekwart van het personeel ont-
slagen, onder wie alle cluster- en teamhoof-
den, projectleiders, nep-ecologen en 
voorlichters; de salarissen gaan omlaag, bij 
voorkeur naar minimumniveau; subsidies met 
voorwaarden zijn uit den boze. “De schaarste 
aan geld dwingt tot ontslag, de weinige over-
blijvers vangen een hongerloontje maar zijn 
geheid enthousiast. Buiten zijn en onderzoek 
doen is immers beloning op zich.”

Rik Nijland 

De ijsvogel krijgt het steeds meer naar     z’n zin in Nederland 

Een venijnige afrekening in het groene milieu

soort als broedvogel in laag-Nederland.  
Ook de populatiebiologie is onderzocht. Onder 
optimale omstandigheden blijken ijsvogels wel 
twee broedsels per jaar met elk zes jongen te 
kunnen voortbrengen. Het broedsucces kan 
echter sterk worden gehinderd door ecologische 
en populatiebiologische omstandigheden, waar-
onder ook territoriale conflicten met soortgeno-
ten. Het broedsucces kent vele risico’s; daar 
staat een grote voortplantingscapaciteit tegen-
over. Slechte voortplantingsjaren kunnen 
gecompenseerd worden door goede jaren.  
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ver-
plaatsingen van de ijsvogel. Daarvoor worden 
ringgegevens gebruikt. Daaruit blijkt, zoals 
bekend, dat de vogel een standvogel is in Neder-
land. Na het broedseizoen verlaten de ouderdie-
ren het broedterritorium. De jongen verlaten dat 
al kort na het uitvliegen. Beide verblijven door-

gaans in het winterseizoen niet ver van het 
broedgebied. Al vanaf februari gaan de dieren op 
zoek naar hun volgende broedterritorium. De 
ijsvogel toont zich daarbij een opportunist. 
Mannetjes en vrouwtjes tonen geen hechte 
paarband. Ze kunnen elk jaar een nieuw broed-
territorium en een nieuwe partner kiezen. 
Er zijn echter ook waarnemingen van ijsvogels 
die zich verder, tot wel 200 km van hun broed-
gebied verplaatsen. Om hoeveel dieren het exact 
gaat en wat deze reizigers beweegt, is niet 
bekend en zou dus nog nader onderzocht moe-
ten worden. Anders is dat voor de vogels die in 
Scandinavië en in Midden-Europa broeden. Uit 
ringgegevens is bekend dat veel van deze vogels 
in warmere landen, waaronder Nederland, over-
winteren. Wie dus in de winter een ijsvogel 
tegenkomt, kan te maken hebben met een uit 
Nederland afkomstige standvogel of een over-

winterende trekker uit het buitenland. 
Tot slot geven de auteurs adviezen over hoe de 
stand verder vergroot kan worden. Aan veel 
voorwaarden is al voldaan: het voedselaanbod in 
de binnenwateren is al verbeterd; veel beeklopen 
zijn ecologisch hersteld. Aanleg van ijsvogelwan-
den zou een nieuwe broed-impuls kunnen 
geven, met name in Laag-Nederland. Ook kan 
de ijsvogel verder ‘profiteren’ van de opwarming 
van het klimaat. 
De auteurs beschrijven op heldere wijze alle 
puzzelstukjes in het leven van de ijsvogel in 
Nederland. Na het lezen van het boek snap je 
hoe dit dier zich zo goed heeft kunnen herstel-
len, maar ook welke risico’s het vogeltje elke 
winter weer loopt. Het boek is vlot geschreven, 
goed gedocumenteerd en leest als een roman. 

Piet van der Reest
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DIJKEN voor biodiversiteit
Miriam Scherpenisse van Natuurbalans 
werkt mee aan het onderzoek van 
Waterschap Rivierenland naar het effect 
van gefaseerd beheer. Miriam zegt: 
“Kruidenrijke dijken bieden in ons 
intensieve landschap ruimte voor meer intensieve landschap ruimte voor meer 
biodiversiteit. De vegetatie varieert nu 
nog van soortenarm tot zeer soortenrijk. 
Bijzondere bijen hebben al hun weg naar 
de dijk gevonden; we gaan kijken hoe dit 
zich verder ontwikkelt”.

Meer weten?
Bureau Natuurbalans - Limes Divergens
Adviesbureau voor natuur en landschap
Toernooiveld 1  6525 ED Nijmegen
info@natuurbalans.nl
www.natuurbalans.nl  024 - 352 8801

Oók NATUURBALANS

Een scherp oog voor goed ecologisch advies,
betrouwbaar onderzoek en vakkundige analyse. 
Al ruim 30 jaar lang.

Een scherp oog!           

Súderwei 2 | 9269 TZ Feanwâlden | Telefoon: (0511) 474764  
www.altwym.nl  | iso 9001 / lid NGB

VACATURE 

ERVAREN  
ECOLOGISCH ADVISEUR 
Salarisindicatie: € 3.598,96 – 5.119,70

32 - 40 uur per week

Weet jij alles over de Wet Natuurbescherming, 
en weet jij genoeg over de beschermde soorten 
om hier goede adviezen over te kunnen geven? 
De provincie Utrecht een ervaren ecologisch 
adviseur!

Jij werkt aan de meer ecologisch complexe  
ontheffingsaanvragen, en adviseert je  
collega-vergunningverleners over ecologische 
vragen.

Bekijk ook onze andere vacatures!  
https://werkenbij.provincie-utrecht.nl/natuur

1_2_liggend_advertentie_vacature_ecoloog.indd   11_2_liggend_advertentie_vacature_ecoloog.indd   1 11-11-21   12:5211-11-21   12:52
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Ten oosten van Zuidwolde beheert Het Drentse Land
schap meerdere kleinere natuurgebieden bestaande 
uit enkele hoogveenrestanten, heideterreinen, ven
nen en bosgebiedjes. Ze liggen ingebed in een 
grootschalig agrarisch landschap. Verdroging, 
maar vooral ook versnippering heeft geleid tot 
achteruitgang van reptielen en diverse vlinder
soorten in deze gebieden. 
De kleine terreinen liggen van noord naar zuid in 
de Eggelaagte; een van de oorspronkelijke voe
dingsgebieden van de Reest. Binnen deze laagte 
vormt de Vogelzangsewijk een verbindend nat element 
tussen de afzonderlijke natuurgebiedjes en de wat 
grotere terreinen in het Noorden. Vanuit het provinci
aal beleid werd dit watersysteem als ecologische ver
bindingszone (EVZ) aangewezen. Het afgelopen 
anderhalf jaar is rond de Vogelzangsewijk hard 
gewerkt aan het herstel van ecologische verbindingen tussen natuurterrei
nen. Ook het tegengaan van verdroging in het gebied langs de waterlos
sing was een belangrijk onderdeel van de plannen. Het waterschap 
DrentsOverijsselse Delta was dan ook een belangrijke partij in de realise
ring en is ook verantwoordelijk voor het beheer van de oeverzone van de 
verbindingszone.  

Het resultaat mag er ondertussen zijn. Er is rond de Vogel
zangsewijk een groter, aanmerkelijk vochtiger en veel 

meer samenhangend natuurgebied ontstaan. De 
oeverzone kent een gevarieerde oeverlijn. Op diverse 
plekken zijn natte laagten en poelen aangelegd om 
variatie in leefgebied en gradiëntsituaties te laten 
ontstaan. Een drogere strook geeft ruimte aan 
soorten van schralere, heideachtige gebieden. 
Rond de Zuidwoldiger waterlossing gaat het om 

een moeras en ruigtestrook die het leefgebied biedt 
aan diverse soorten vogels, libellen en zoogdieren. 

Tussen de terreinen Zwarte gat, De Slagen en Steenberger 
Oosterveld kon een veel breder gebied ingericht wor
den dan alleen de 30meterzone. Hier konden toege
deelde en verworven percelen worden meegenomen. 
Uiteindelijk is hier een gebied met een doorsnee van 
gemiddeld 500 m ontstaan. Hierdoor maken de 

bestaande terreinen nu onderdeel uit van een samenhangend groter geheel. 
Wij verwachten dat de uitgevoerde ingrepen meer ruimte en overlevingskan
sen bieden aan de onder druk staande flora en fauna van het gebied. 

Uko Vegter
Hoofd Team Natuur en Landschap

      Het Drentse Landschap 
Vogelzangsewijk omgevormd tot ecologische verbinding

De Vogelzangsewijk. 
(Foto: Het Drentse Landschap)

De Lepelaarplassen, een vogelrijk moerasgebied bij 
Almere, zijn dit jaar vijftig jaar natuurgebied. Mis
schien niet op papier, maar wel in de hoofden en 
harten van mensen. Want in 1971 broedden hier 
de eerste lepelaars van Flevoland.
De plassen ontstonden tijdens de aanleg van 
de Zuidelijke Flevopolders, door zandwinning 
voor de Oostvaardersdijk. In het vroege voor
jaar van 1971 ontdekte een groep lepelaars – 
waarschijnlijk afkomstig uit het Naardermeer – 
het drassige gebied. Maar liefst zestien legsels 
kwamen dat jaar uit. Natuurliefhebbers waren 
opgetogen; Nederland telde in die tijd nog maar 
rond de 150 broedparen. De plassen kregen 
dan ook snel de naam van deze iconische moe
rasvogel.
Het onontgonnen gebied in de piepjonge pol
der heeft op dat moment nog geen bestem
ming, maar de natuur weet er zelf wel raad 
mee. Binnen een paar jaar zijn er naast riet spontaan diverse soorten 
wilgen opgeschoten, alsook moerasandijvie, grote en kleine lisdodde 
en zeezuring. Je hoort en ziet er rietgorzen, rietzangers en baardman
netjes, maar bijvoorbeeld ook kiekendieven (bruine, blauwe én 
grauwe), uiteenlopende soorten eenden, steltlopers, kokmeeuwen, 
grauwe ganzen, kwakken én natuurlijk lepelaars. 

Onderzoek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
(RIJP) in 1978 wijst uit dat het plassengebied onge

schikt is voor land of bosbouw. Bovendien zijn de 
mogelijkheden voor vogels “belangwekkend 
genoeg” om het definitief de status van natuur
gebied te geven. Had het buiten de IJsselmeer
polders gelegen, dan was het allang aange
kocht als natuurgebied, aldus het rapport. En 
zo bleven de Lepelaarplassen natuur, met later 
erkenning als Staatsnatuurmonument (1989), 

Vogelrichtlijngebied (1994) en Natura 
2000gebied (2009). Sinds 2018 vormt de Lepe

laarplassen, samen met de Oostvaardersplassen, de 
Marker Wadden en het Markermeer, de kern 
van Nationaal Park Nieuw Land. 
Beheerder Het Flevolandschap is trots op de 
verbondenheid van de Lepelaarplassen met het 
ontstaan van Flevoland. De komst van de zee
arend als broedvogel in 2019 tekent de volwas

senheid van het natuurgebied. Zeearendjong Jannie werd gezenderd 
en is nog altijd te volgen via portal.werkgroepzeearend.nl. In 2020 en 
2021 werden in totaal drie jonge zeearenden grootgebracht.

Yvonne de Hilster
Adviseur projectcommunicatie Het Flevolandschap

      Het Flevo-landschap 
Vijftig jaar natuurgebied Lepelaarplassen

Het ringen van jonge lepelaars in de latere 
Lepelaarplassen. (Foto: Potuyt/Het Flevolands 

Archief/RIJP)
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Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale  
Landschappen. Deze keer berichten van Het Flevo-landschap 
en Het Drentse Landschap.

105 jaar terug

De verwording van onze duinflora
In een volkomen goed begroeid duin 
kan de wind natuurlijk niets uitrichten. 
Aan het strand heeft hij vrij spel, maar 
binnenwaarts kon ‘t anders zijn. Hier 
treedt nu echter het konijn op, dat te 
kwader ure in onze duinen is ingevoerd, 
hoogstwaarschijnlijk door de Romeinen. 
Die diertjes worden met den dag scha-
delijker, door het graven van hun woon-
holen, fokholen, speelholen leveren zij 
duizenden kubieke Meters los zand en 
geven zij meteen de wind aangrijpings-
punten ter uitschuring. Bovendien 
vreten zij kiemplantjes en jonge spruiten 
af en ontschorsen ze de boomen. Nu 
het in dezen winter weer een paar keer 
gesneeuwd heeft, zijn de knagers weer 
geducht aan den gang geweest, alle 
kardinaalsmutsjes staan met witte 
beenen, ook berken en meidoorns, zelfs 
eglantiers hebben het moeten ontgel-
den. De boschmuizen hebben een 
handje geholpen en nu zullen we in de 
loop van den zomer weer heele boschjes 
zien kwijnen en sterven.
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