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Landschappelijke beplanting met zeggen 
F. W . RAPPARD E N 

J. A. C. SLINGERLAND. 

Het natuurreservaat „Oeverlanden van 
het Braassemermeer" bestaat uit twee 
soorten eilanden en water. De eilanden 
zijn gelegen langs de zuidoevers van het 
Braassemermeer en voor het grootste deel 
van de daar gelegen Zuidhollandse pol
ders gescheiden door de Ringsloot. De 
grootste groep bestaat uit gedeeltelijk be
boste vceneilanden of vennen — zoals men 
ze daar in de streek wel noemt •—, een 
restant van een in vroeger eeuwen veel 
uitgestrekter bos- en moerasgebied. Twee 
langgerekte smalle eilanden zijn resten 
van een vroegere dijk, welke in het Braas
semermeer zijn blijven bestaan na een 
dijkdoorbraak in het jaar 1788. 
Vóór enkele jaren werden alle oevers van 

alle eilanden gelijkmatig aangedaan door 
pleziervaartuigen, die zich op het wijde 
Braassemermeer waagden. Om verschil
lende redenen kwam dit de instandhouding 
van de langgerekte, meest smalle, eilan
den en van het reservaat niet ten goede, 
Onder andere deden in de slappe oevers 
en rietkragen stekende jachten steeds gro
tere gaten en aanvalspunten voor de op het 
meer bij herfst- en winterstormen niet ge
ringe golfslag ontstaan. 
Eén van de eilanden van het tweede soort, 
een smal dijkrestant, werd verbreed tot 18 
a 20 meter, enkele schiereilanden werden 
er geconstrueerd, zodat temidden van land 
en water van het reservaat een aanleg-
plaats met grote oeverlengte voor plezier-
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Fig. 1. Scherpe zegge, in 1965 aangeplant op klei, tussen zwaar puin, als oeverbescher
ming aangebracht langs de buitenkant van een kunstmatig schiereiland; oktober 1967. 

vaartuigen ontstond, waar nu 's zomers 
duizenden mensen van het landschap kun
nen genieten. Deze maatregel, in combi
natie met andere, leidde tot rust in het 
eigenlijke reservaat, de vennen of veen-
eilanden en het daarbij behorende water. 
Flora en fauna reageerden in korte tijd 
op de concentratie van datgene, wat men 
„recreatie" noemt, terwijl die nu ook beter 
aan haar trekken komt. Zo vestigde zich 
binnen twee jaar na het in gebruik nemen 
door de watersport van de geschapen aan-
legplaats een reigerkolonie op de vennen. 
waar sinds mensenheugenis deze vogels 
niet hebben gebroed. In groter aantal maak
ten roofvogels ongestoord gebruik van ge
plaatste kunstnesten. Maar dit laatste ter
zijde. 

Bij de afwerking van het zogenaamde re
creatie-eiland „Grote Hem" werd de zwa
re oeververdediging, o.a. in de vorm van 
grote brokken puin, vanaf het water door 
de toeristen als storend in het landschap 
ondervonden. In het jaar 1965 was het 

nodig de ongeveer 2 kilometer lange Ring
sloot op breedte en diepte te houden; ver
landing van dit belangrijke grenswater 
schreed te ver voort op deze beschutte 
plaatsen. De gedachte kwam op, de daar 
ter beschikking komende plantenmassa te 
selecteren op die soort of soorten, welke 
aan de beschermende puinbrokken van het 
eiland „Grote Hem" een beter aan het 
landschap aangepaste aanblik zouden kun-

Fig. 2. Scherpe zegge op klei tussen de 
puinbrokken; juli 1967. 
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nen geven. Voor de vrij steil aflopende 
buitenoevers van het kleieiland „Grote 
Hem" viel de keuze op de van de randen 
van de Ringsloot vrijkomende 80 tot 90 
cm hoge zeggepollen, welke, op klei ge
plant tussen het puin van buitenoevers, 
binnen een jaar tijd een nog forser ont
wikkeling tot 1.10 a 1.20 meter hoogte 
verkregen. 

Vrijkomend Riet zou op deze plaats onder 
de heersende omstandigheden een te ijle 
ontwikkeling hebben verkregen om het 
gestelde doel te bereiken. Mattenbies 
(Scirpus lacustris) was nog niet beschik
baar; als eerste kunstmatige vegetatiegor
del op diepere plaatsen zou deze soort 
dienst hebben kunnen doen. Evenals in de 
Ringsloot, zijn bij het recreatie-eiland de 
verschillen in waterstanden 's zomers en 
's winters niet meer dan ten hoogste 30 
centimeter. Meer dan het verschil in grond
soort van de beide standplaatsen zou uit
maken, leek ons, dat beschikbare Scherpe 

De aanleiding tot het schrijven van dit 
artikel vormt de lezing, die Prof. Dr. D. 
M, de Vries op 22 april 1967 hield op de 
algemene ledenvergadering van de Ver
eniging van Vrienden van De Hoge Ve
luwe. Prof. De Vries behandelde hierin 
o.m. de mogelijkheid tot bestuderen van 
de baad- en drinkgewoonten van vogels 
vanuit schuilhutten, waardoor men tevens 
een inzicht kan krijgen omtrent het aan
tal soorten en de talrijkheid van de indi-

zegge (Carex acuta) en een enkele vrijko
mende pol Moeraszegge (C. acutiformis) 
bij de aanplant voor het beoogde doel meer 
kansen van slagen zouden bieden, omdat 
de aard van het water, waterstanden en 
oeverhelling op beide standplaatsen ver
gelijkbaar of hetzelfde zijn. Waterwild-
soorten als de Wilde eend hebben intus
sen de aangeplante Carejc van het recre
atie-eiland als nestplaats reeds gevonden 
en brengen er, voordat eind april de wa
tertoerist het eiland opzoekt, jongen groot. 
Bijgaande afbeeldingen (fig. 1 en 2) van 
deze praktijkproef geven een idee van het 
resultaat van dit gebruik van elementen 
van onze wilde flora. Wij verwachten, dat 
op de duur zal blijken, dat combinatie van 
kunstmatig gevestigde vegetatie en be
scherming van buitenoevers door middel 
van puinstort de aanvallen van golven op 
het recreatie-eiland hier het beste breekt, 
Beter, dan de verdediging van het eiland 
met dood materiaal alléén. 

viduen (De Schouw, nr. 2, 1967). 
Reeds sedert 1955 wordt in de bossen van 
het zuidelijk deel van het Nationale Park 
„De Hoge Veluwe" door het Instituut 
voor Oecologisch Onderzoek te Arnhem 
de populatie-dynamiek van de Koolmees 
bestudeerd. De bossen van het proefter-
rein bestaan voor meer dan 50% uit Gro
ve den, terwijl op de rest gemengd bos van 
Grove den en Berk voorkomt alsmede en
kele percelen Berken en slecht ontwikkel-

De broedvogels van de zuidelijke Hoge Veluwe 
J, VISSER EN D, W E S T R A . 

(Instituut voor Oecologisch Onderzoek, 
Arnhem) 
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