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. Woekering van pitrus in het Wormer- en Jisperveld. Foto: Wim Ruitenbeek. 

De terreinen met ontwikkeling van natte natuur 
op voormalige landbouwgrond zijn meestal al 
van verre herkenbaar, omdat pitrus er welig tiert. 
Boeren en natuurbeheerders hebben er de pest 
aan, want koeien lusten het niet en weidevogels 
maden het. Maar hoe kom je ervan af? 

Er komt steeds meer agrarisch land 
beschikbaar voor natuurontwikke- 
ling in Nederland, dat al dan niet 
ingezet wordt voor de Ecologische 
Hoofdstructuur. De terreinen met 
ontwikkeling van natte natuur op 
voormalige landbouwgrond zijn 
meestal al van verre herkenbaar. 

Het zijn de percelen waar pitrus 
welig tiert, zowel op zandgrond als 
op veengrond. Een boer wordt door 
zijn collega9s beticht van slecht 
onderhoud als pitrus zijn land 
domineert. Het vee haalt zijn neus 
er immers voor op. 
Natuurbeheerders zijn er meestal 

ook niet dol op, aangezien er wei- 
nig kans is op een soortenrijk 
vegetatie of faunagemeenschap bij 
monotone pitrusvegetaties. Het is 
vooral frustrerend als de doelstelling 
biodivers schraalland of moeras is, 
maar ook in extensief gebruikt 
veenweidegebied met een weidevo- 
geldoelstelling levert pitrus proble- 
men op. 
Pitrus (Juncus efiïøsus) is een zeer 
algemene soort met enorme groei- 
kracht, als er maar genoeg voeding 
is. Er worden jaarlijks grote hoe- 
veelheden zaden per plant geprodu- 
ceerd, die erg licht zijn en dus 
gemakkelijk verspreid worden. De 
zaden blijven lang leven en kiemen 
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natuurbeheer? 
Lastige beheersvragen in de 
Nederlandse veer weiden 

• Veenmosgroei ondersteund door pitrus. Foto: A. Sm olders. • Tureluur Foto: Piet Munsterman. 

snel. Hierdoor is pitrus in staat om 
zeer efficiënt nieuwe ruimte te 
koloniseren. De dichte pollen wor- 
den wel anderhalve meter hoog en 
via wortelstokken is deze, meerja- 
rige soort zonder seks zeer goed in 
staat zich te vermeerderen. Een 
goed ontwikkelde pitrusvegetatie 
heeft door schaduw-werking zeer 
negatieve effecten op andere plan- 
ten (Erving & Wetzel, 2002). Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat 
juist deze soort het natuurbeheer 
op veel plaatsen frustreert, met 
name als het bestaan-de of te ont- 
wikkelen schraallanden betreft 
(Kemmers et al., 2004, Lamers et 
al., 2005, Smolders et al., 2006a) 
maar ook als het om weidevogel- 
graslanden gaat (Van 't Veer & 
Witteveldt, 2002) . 
Stikstof kalium of fosfor? 
Snelgroeiende plantensoorten als 
pitrus, kunnen alleen kofigehouden 

worden door een lage beschikbaar- 
heid van voedingsstoffen. De 
belangrijkste voedingsstoffen voor 
planten zijn stikstof (nitraat en 
ammonium), fosfor en kalium. 
In Nederland valt. ondanks de suc- 
cesvolle inspanningen om de 
ammoniakuitstoot in de landbouw 
aan te pakken, nog steeds 30 tot 40 
kilogram stikstof per hectare per 
jaar uit de lucht op de vegetatie. 
Niet alleen uit landbouwgrond, 
maar ook uit bossen op zandgronden 
spoelen grote hoeveelheden nitraat 
uit naar het grond- en oppervlakte- 
waterwater. Schraallanden en heiden 
op veen of zand, hoogvenen en 
vennen, al deze voedselarmere 
typen vereisen echter een stikstof- 
aanvoer van 10 kg per hectare per 
jaar of minder voor een goede ont- 
wikkeling (Bobbink & Lamers, 
1999). Het is voor deze natuurtypen 
dus nog steeds zeer moeilijk, zonet 
onmogelijk om in het beheer, 

gericht op biodiversiteit, alleen te 
sturen op beperking van de aanwe- 
zigheid van stikstof. Kalium kan in 
de meeste gevallen in voldoende 
mate vrijkomen uit de verwering 
van silicaten of wordt via grond- en 
oppervlaktewater aangevoerd en 
beperkt daardoor de productie van 
snelgroeiende soorten niet. Daarom 
is meestal het terugdringen van de 
hoeveelheid fosfor het meest kans- 
rijk. Ook in het (bemeste) veen- 
weidegebied zal voor verlaging van 
de beschikbaarheid van voedings- 
stoffen gestuurd moeten worden op 
fosfaat. 

Bij vergelijking tussen landbouw- 
gebieden, gebieden met natuuront- 
wikkeling op voormalige landbouw- 
grond en natuurgebieden waarin 
geen mest uitgereden wordt, valt 
op dat de nitraatconcentratie rela- 
tief snel daalt na het stoppen van 
landbouwkundig gebruik (figuur › 
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Figuur 1. Beschikbaarheid van nitraat (NO3) en f . 

(Olsen-P) op verschillende diepten in de bodem § 

een landbouwgebied, voormalig landbouwgebied 
soortenrük schraalland (uit Sm olders e.a. 2006a).= 

I 

l ) .  Dit komt doordat nitraat gemak- 
kelijk uitspoelt naar het grondwater 
en in natte gebieden als stikstof- en 
lachgas de lucht in gaat. Voor fos- 
faat ligt dit geheel anders. Deze 
voedingsstof bindt zeer sterk in de 
bodem, waardoor de hele bemestings- 
erfenis aan fosfaat zich in de 
bovenste laag bevindt. Naarmate de 
bovenste laag verzadigd raakt, 
schuift het fosfaatfront verder naar 
beneden. Omdat een bodem die rijk 
is aan organische stof en/of klei, 
zoals in veer weiden, veel meer fos- 
faat kan opnemen, zal bij gelijke 
bemesting het front hier minder 
diep liggen dan in een zandbodem. 
De stapeling van fosfaat in de top- 
laag maakt zijn beschikbaarheid 
voor planten zeer groot. Hiervan 
profiteert pitrus sterk ten koste van 
andere planten, als tenminste de 
bodem nat genoeg en niet te kalk- 
rijk is. 

De beschikbaarheid van fosfaat 
voor planten kan goed geschat wor- 
den met behulp van een eenvoudige 
methode die door Olsen e.a. ( 1954) 
bedacht is: de Olsen-extractie. 
Totaalwaarden aan fosfor in de 
bodem zeggen voor veenbodems 

zee 
deel organisch gebonden is en 
daardoor niet direct beschikbaar. 
De groei van pitrus op drassige, 
min of meer zure bodem blijkt sterk 
gerelateerd aan de beschikbaarheid 
van fosfaat, bepaald door de Olsen- 
extractie (Figuur 2, Smolders et al., 
2007). Voor zandgrond bleek in het 
veld dat pitrus pas harder gaat 
groeien als de Olsen-P waarde 
boven 250 micromol per kilogram 
droge bodem (7,7 mg P/kg) komt. 
Een liter veenbodem is (na ver- 
damping van het water) lichter dan 
een liter zandbodem. Daarom is het 
voor veenbodem beter om de fos- 
faatbeschikbaarheid uit te drukken 
per liter natte bodem. ln een niet of 
nauwelijks bemeste laagveenbo- 
dem, waar pitrus niet domineert 
ondanks verzuring, wordt een 
Olsen-P waarde gemeten tussen 
100 en 500 micromol per liter 
(3.l-15.5 mg P/l). 

Afplaggen, hoe diep ? 
Het verwijderen van de voedselrijke 
laag verbetert de kans op herstel of 
ontwikkeling van biodiversiteit in 
grote mate, blijkt uit vele projecten . 
De zaadbank die verwijderd wordt 

pitrus en bevat gewoonlijk vrijwel 
geen schraallandsoorten meer. Dit 
betekent dus dat het herstel van de 
vegetatie sterk afhangt van de aan- 
voer van zaden van buiten, en dat 
in sommige gevallen herintroduc- 
tie (bijvoorbeeld door het opbren- 
gen van maaisel) overwogen moet 
worden. De diepte van de fosfaat- 
verzadiging is echter met het oog 
totaal niet zichtbaar, en kan in 
(voormalige) landbouwgronden 
sterk variëren. Wanneer 10 cm te 
weinig wordt verwijderd, zijn alle 
kosten voor niets geweest. Wordt 
er 10 cm te veel weggehaald, dan 
nemen de kosten onnodig toe. 
Deze diepte hoeft zeker niet over- 
een te komen met de diepte van de 
bouwvoor. Meting van Olsen-P op 
verschillende dieptes geeft op een- 
voudige wijze aan hoe groot de 
kans op eutrofiëring is en tot welke 
diepte geplagd of ontgrond moet 
worden. Is dit te diep, dan is het 
verstandiger om het betreffende 
perceel niet te vermatten, maar te 
kiezen voor droger natuur en wat 
meer verschraling door maaien en 
afvoeren. Dit kan eventueel 
gecombineerd worden met lichte 
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• Sloot in het veen weidegebied, bedekt door een dikke laag van grote kroos varen. By 
hoge fosfaatconcentraties is deze soort in het voordeel, omdat ook stikstof uit de lucht 
gebruikt kan worden en de groeisnelheid zeer hoog kan worden. Foto: L. Lamers. 

• Grutto. Foto: Bert Pis. 

bemesting met stikstof en kalium 
om de productie van het gewas 
hoog te houden en voldoende fos- 
faat °uit te mijnen9. 

Negatieve effecten van 
vernatting 
Onder natte, zuurstofloze omstan- 
digheden wordt fosfaat in de bodem 
slechter gebonden aan ijzer. 
Vernatting. zeker van veen, leidt 
daardoor onherroepelijk tot het 
versterkt beschikbaar komen van 
fosfaat. Dit gebeurt ook met regen- 
water. Hierdoor zie je na vernatting 
van een bemeste verweide vaak 
algen- en blauwalgenbloei in het 
water op het perceel, maar ook in 
de omringende sloten. Vanwege de 
enorme hoeveelheid fosfaat die 
vrijkomt, is het onverstandig om 
(zwaar) bemeste landbouwpercelen 
zomaar onder water te zetten en te 
koppelen aan een nat natuurgebied. 
Met iedere hectare onder water 
gezet land kan in vele tientallen tot 
honderden hectaren aangrenzende 
voedselarme natuur alle oppervlak- 
tewater groen kleuren door algen. 
De 'fosfaatborns die in ieder 
bemest weiland onder het gras zit, 
is enorm en groot genoeg om 

gedurende enkele tientallen tot hon- 
derden jaren een veel te hoge fos- 
faatuitstroom te veroorzaken. Via 
maaien en afvoeren van de vegeta- 
tie zou het overigens even lang 
duren om de fosfaatconcentratie 
laag genoeg te krijgen om soorten- 
rijke natuur mogelijk te maken 
(Lamers et al., 2005, Smolders et 
al., 2006a) . 
Kalk? 
Wetland-ontwikkeling op deze 
bemeste bodems zal dus, zonder 
extra maatregelen, onherroepelijk 
leiden tot zeer eutrofe natuur. Daar 
is op zich niks mis mee. maar het is 
meestal niet het streefbeeld van de 
natuurbeheerder, en we hebben er 
al ZO veel van. Meestal leidt de ver- 
natting op den duur ook tot massale 
ontwikkeling van pitrus, vooral op 
vertrapte en door machines en slag- 
regen verslempte plaatsen waar 
zaden uit de zaadbank of nieuw 
ingewaaide zaden kiemen. Hoewel 
dit ook op niet-verzuurde gronden 
voorkomt (door snelle kolonisatie 
van open plekken), lijkt pitrus een 
voorkeur te hebben voor zuurdere 
bodems. Kalk neutraliseert verzu- 
ring en bindt fosfaat. Daarom is het 

interessant om na te gaan of de 
woekering van pitrus met bekalking 
kan worden gestopt. Bij proeven 
bleek dat kalk inderdaad een deel 
van het fosfaat kan binden, maar 
onvoldoende om pitrus langzamer 
te laten groeien (Smolders et al., 
2007). Dit wordt ook bevestigd 
door beheerders van veenweiden: 
Pitrus is niet meer weg te krijgen 
door bekalking. Zolang de bodem 
voldoende kalk bevat, heeft pitrus 
minder kans om een voet aan de 
grond te krijgen in een productie- 
weiland tussen het raaigras, maar 
als de plant er eenmaal staat is zij 
met bekalking niet meer weg te 
krijgen. Doordat het stoppen met 
bekalking leidt tot verzuring van de 
bodem op termijn, krijgt pitrus meer 
kans, zeker op vertrapte en drassige 
delen van het weiland. Dit is waar- 
schijnlijk de oorzaak van het 'ver- 
pitrussen" van percelen waarop 
landbouwkundig gebruik gestopt is. 
Een lage dosering met kalk voor- 
komt dit proces meestal, maar kan 
een eenmaal met pitrus volgelopen 
weiland niet meer redden. Begrazen 
werkt doorgaans averechts, omdat 
het vee pitrus niet lust en omdat 
door begrazing van natte percelen › 
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"mptzragtñïvaanrhrflvaöraf de tbsfašf 
diepte gemeten moet worden en het 
maaiveld daalt ten opzichte van het 
slootpeil), of het gebruik van herbi- 
ciden tegen pitrus (wat niet altijd 
gewenst is›. .\logelijk werkt het 
ook om de planten net voor een 
vorstperiode te maaien en onder 
water te zetten, hoewel de ervarin- 
gen hiermee wisselend zijn en het 
klimaat steeds minder meewerkt. 
Een taaie rakker dus! Bekalking 

J Veen'."rnfed"'hoge" g-ëaïtëfi aan 
ijzersulfiden (onder andere pyriet). 
leidt verdroging tot linke verzu- 
ring. Boeren weten ook dat ze sul- 
fidenrijke bagger uit de sloot, die 
vaak naar waterstofsulfide (rotte 
eieren) ruikt, niet op de oever 
moeten aanbrengen. Door de hoge 
zuurgraad (lage pH) groeit er dan 
de eerste tijd niets meer. Ook bij 
het plaggen van veeweider in het 
kader van natuurbeheer moet niet 

Het zal in de toekomst steeds meer moeite kosten het 
veen weidegebied niet te laten overstromen 

deïëltäEe äïëñ' worden oom 
posthopen bekalkt, net als land- 
bouwgrond (naast het ontzuren van 
de bodem voor het gewas). Door 
bekalken daalt de bodem in het 
veenweidegebied dus harder, en 
moet er steeds dieper (onder)- 
bemalen worden. Dat weet overi- 
gens iedere boer. De afbraak van 
het veen en de bodemdaling wordt 
ook gestimuleerd door bemesting, 
(Smolders et al., 2006a). Niet 
alleen verdroging, maar ook 
bemesting leidt dus tot meer 
afbraak en snellere bodemdaling. 

kan er echter wel voor zorgen dat 
de uitspoeling van fosfaat naar de 
bovenstaande waterlaag (bij plas- 
vorming) en naar de sloten afneemt 
(Smolders et al., 2006a) en dat de 
pH van de bodem tijdens droogte 
niet te sterk afneemt. 

De mate waarin een bodem ver- 
zuurt bij verdroging, hangt niet 
alleen af van de concentratie van 
kalk in de bodem, maar ook van de 
productie van zuren door de inwer- 
king van zuurstof. IJzer kan door 

alleen naar de nutriënten gekeken 
worden, maar ook naar de verzu- 
ringsgevoeligheid van de vrijgeko- 
men laag. Deze is eenvoudig te 
meten (Lucassen et al., 2002). 
Lichte bekalking na het plaggen 
kan ongewenste verzuring voorko- 
men, maar er bestaat ook een risi- 
co dat veer mossen bij te lichte 
bekalking juist harder gaan groei- 
en doordat extra kooldioxide 
gevormd wordt (Smolders et al., 
2006b). Het gaat dus om maat- 
werk . 

Dat brengt ons op een lastig punt, 
aangezien bekalking en bemesting 
nodig is voor het beheer gericht op 
weidevogels (Brandsma, 1999). 
Gunstige plasdras omstandigheden 
vóór, en minder natte situaties en 
het broedseizoen moeten niet 
gepaard gaan met massale ontwik- 
keling van pitrus of oeverzegge. 
Massale ontwikkeling van deze 
soorten verslechtert het biotoop 
voor weidevogels, doordat er min- 
der zicht is op mogelijke predato- 
ren. Zowel nationaal als internatio- 
naal staat het behoud van vogels 
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als grutto en tureluur, ooit vogels 
van het ruimere en extensieve 
gebruikte rivieren- en kustgebied, 
hoog op de agenda. In weidevogel- 
reservaten wordt verzuring en ver- 
schraling en de daardoor achteruit- 
gaande rijkdom aan prooidieren 
(vooral regenwormen) beschouwd 
als belangrijke problemen voor de 
effectiviteit van het beheer. Kort 
door de bocht kan er dus gesteld 
worden dat er bij het weidevogel- 
beheer voor gekozen wordt om 
veen in wormen om te zetten, en 
daarmee dus onvermijdelijk de 
bodemdaling te versnellen. Los van 
dit gegeven, wordt er al geen nieuw 
veen meer gevormd, doordat de 
bovengrondse biomassa telkens 
gemaaid en afgevoerd wordt. Veen 
wordt immers gevormd als de pro- 
ductie en ophoping van biomassa 
sneller gaat dan de afbraak. Dit 
betekent dat het in de toekomst 
steeds meer moeite zal kosten om 
het veenweidegebied niet te laten 
overstromen. Niet echt een duurza- 
me manier van landgebruik, dus. 
Bovendien leidt sterke bemesting 
en bekalking tot een verslechtering 
van de waterkwaliteit in het veen- 
weidegebied, waardoor niet alleen 
drijvende waterplanten als grote 
kroosvaren en eendenkroos soorten 
de waterlaag kunnen afsluiten, maar 
ook algen en blauwalgen kunnen 
toenemen. Het afsluiten van de water- 

laag leidt tot het versneld vrijkomen 
van fosfaat uit de waterbodem. 

Drie opties 
Er zijn wellicht drie opties voor het 
veenweidegebied. De eerste is 
doorgaan met de huidige bekalking 
en bemesting met als doel weide- 
vogels te behouden. Dit zal resulte- 
ren in een slechtere waterkwaliteit 
en snellere bodemdaling en biedt 
nog steeds geen garantie dat weide- 
vogels behouden blijven, omdat die 
ook door andere factoren beïnvloed 
worden. Er zou voor gekozen kun- 
nen worden om het weidevogelbe- 
heer zo veel mogelijk te concentre- 
ren op locaties waar weinig veen 
(meer) is en de (verdere) bodem- 
daling gering zal zijn. Dat wil zeg- 
gen, als de bodem voldoende voed- 
sel blijft bieden, voldoende door- 
dringbaar is voor snavels en de 
weidevogels zich daar ook daad- 
werkelijk gevestigd hebben. 
Een andere optie is het opnieuw 
streven naar veenvorming. Dit zal 
echter ten koste gaan van de weide- 
vogels, omdat het toelaten van 
moerasvorming met wilgen- en 
elzenstruweel in een grote straal er 
omheen een negatief effect heeft op 
de weidevogels. Het wordt in dat 
geval makkelijker voor roofvogels 
en vossen nesten te prederen. Om 
deze reden wordt moerasvorming 
in het veenweidegebied vaak 

• Kievit. Foto: Janus Verkerk, Saxifraga. 

bestreden. Indien (hoog-)veenvor- 
ming wordt nagestreefd kan pitrus 
juist een zeer nuttige rol spelen als 
zogenaamde nursery erop voor 
veer mossen (Sphagnum). Het 
veenmos kan hierbij pitrus gebrui- 
ken om in te groeien bij te hoge 
waterstanden en bij te lage water- 
standen kan de pitrusvegetatie 
bescherming bieden tegen uitdro- 
ging. Uiteindelijk kan het veenmos 
de pitruspollen overgroeien. Een 
groot voordeel van hoogveenont- 
wikkeling is dat veenmossen in 
staat zijn om relatief grote hoeveel- 
heden voedingstoffen vast te leggen 
in het veen, waardoor op termijn 
een verschraling van de toplaag zal 
optreden. Wanneer de toplaag vol- 
doende arm is, kunnen ook de 
hoogveenvormende veen mossen 
(Sphagnum magellanicum, S. 
rubellum en S. papillosum) zich 
vestigen in de vegetaties en zal de 
groei van pitrus verder afnemen. 

Een derde variant, die met recht 
een poldermodel genoemd kan 
worden, is het streven naar een 
(veel) lagere graad van bemesting 
en bekalking, die nog hoog genoeg 
is voor de weidevogelstand. 
Metingen in het Wormer- en Jisper- 
veld lijken aan te geven dat ook bij 
lage bemesting (Olsen-P 2000 
micromol/l, 62 mg P/l) en wat 
minder bekalkte, zuurdere bodems 
(met een pH-zout van 5-5.5) nog 
steeds even veel wormen beschik- 
baar zijn en pitrus uit kan blijven 
(Kleijn, et al., 2008). Wanneer de 
grondwaterstand te laag is, zitten 
de wormen echter te diep voor de 
weidevogels. Waarschijnlijk speelt 
ook de kwaliteit van het organisch 
materiaal (uit de mest), een 
belangrijke rol. Deze gegevens lij- 
ken dus ruimte te bieden voor 
matiging, waarbij de bodemdaling 
langzamer zal verlopen en de 
waterkwaliteit minder slecht zal 
zijn. Verdere verzuring zal leiden 
tot pitrusontwikkeling, als er niet 
(licht) bekalkt wordt. Er kan dan 
bijvoorbeeld l tot 2 ton kalk per 
hectare opgebracht worden, wat, zo › 
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• De grutto, een belang/*üke soort ze het kader van het 
soortenbeheen Foto: Piet Munsterman, Saxifraga. 

nodig. het jaar daarop herhaald kan 
worden. Het is echter belangrijk 
dat niet de vanuit de landbouw- 
doelstelling voorgeschreven, veel 
hogere bekalking gebruikt wordt. 
De poldervariant in het veenweide- 
gebied biedt echter nog steeds geen 
garantie dat de bodemdaling vol- 
doende geremd wordt. Er vindt 
geen veenvorming plaats, de 
bodem blijft dalen en de waterkwa- 
liteit zal slecht blijven door 
bemesting. Het is dus de vraag of 
het weidevogelbeheer in de toe- 
komst mogelijk zal blijven. Vanuit 
het soortenbeleid beschouwd heeft 
weidevogelbeheer echter wel een 
hoge prioriteit. 

Moeras vorming 
Het streven naar moerasvorming, 
zonder bemesting en bekalking 
leidt niet tot bodemdaling, maar 
levert niet altijd sooitenrijke situa- 
ties op. Afhankelijk van de water- 
en bodemkwaliteit en het gevoerde 
natuurbeheer, kunnen er veenmos- 
rietlanden. moerasheiden, rietvege- 
taties, elzen- of wilgenbossen ont- 
staan, met moerasvogels als grote 
karekiet en roerdomp. Daarnaast 
kunnen ook ontwikkelingen plaats- 
vinden richting dotterbloemhooi- 
landen of veen schraallanden. 
Wanneer de bemesting in het verle- 
den niet extreem hoog was, kan 
mogelijk ook via een pitrus- en 
veenmosrijke vegetatie opnieuw 
veen gevormd worden via successie. 
Dit type natuur is echter vanuit het 

beheer vaak minder interessant, 
maar kan wellicht wel de bodem- 
daling verminderen als er niet 
gemaaid en afgevoerd wordt. 
Wanneer de bodem niet te zuur is 
en het voedselaanbod toereikend is, 
kunnen bij wisselende waterstan- 
den pitrusvegetaties interessant zijn 
voor de sterk bedreigde Noordse 
woelmuis. Dit komt wellicht ook 
doordat andere concurrerende mui- 
zensoorten afllaken bij wisselende 
waterstanden. Daarnaast kunnen 
pitrusvelden ook geschikt zijn voor 
de roerdomp (als fourageergebied), 
ringslang en graspieper, mits er 
voldoende structuurvariatie is (Van 
9t Veer & Witteveldt. 2002). 

Samenvattend kunnen we zeggen 
dat het lastige keuzes zijn die 
gemaakt moeten worden voor het 
natuur- en waterbeheer in het veen- 
weidegebied. Wij wilden hier ech- 
ter niet pleiten voor één bepaalde 
variant, maar aangeven welke 
implicaties de verschillende 
beheerskeuzen hebben, en hoe 
moeilijk de verschillende doelstel- 
lingen gecombineerd kunnen wor- 
den. Hoewel pitrus de verwachtin- 
gen van het natuurbeheer vaak 
frustreert, hoeft deze soort wellicht 
niet altijd alleen maar als enfant 
terrible gezien te worden. 
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