
Vegetatie-ontwikkeling in dichtgroeiende veensloten in
het Drentse A-gebied

J. DE LEEUW

Inleiding
Het Stroomdallandschap Drentse A heeft zich
in de afgelopen vijftien jaar snel ontwikkeld.
Het oppervlak aangekocht terrein nam elk jaar
toe. De personeelsbezetting van de beherende
instantie, het Staatsbosbeheer in Oudernolen,
bleef hierbij achter. Goedkopere en meer geme
chaniseerde vormen van terreinbeheer werden
daardoor noodzakelijk. Het maaien van de ma
delanden wordt met groter materieel verricht
dan voorheen (Ernst 1976).
Ook de grondwaterhuishouding wordt tegen
woordig op grootschaliger wijze gereguleerd. In
dit artikel wordt ingegaan op deze verandering.
Het effect van verschillende vormen van sloot
beheer op de biologische verscheidenheid en de
grondwaterhuishouding wordt beschreven.

Verandering in ontwatering
Grote delen van bovengenoemde madelanden
hebben een vochtig karakter. Een grote toevoer
van water van elders en een geringe afvoer van
water naar de beek veroorzaken deze vochtig
heid. In de middenloop van het beekdalsysteem
treedt sterke toestroming van water van de ho
gere zandgronden naar het lager gelegen met
veen gevulde beekdal op. In de benedenloop is
overstroming van de madelanden van belang,
terwijl de invloed van kwelwater hier geringer is
(Fig. 1).
Om tijdig te kunnen hooien is het zaak water
overlast te voorkomen. Vroeger werden daartoe
greppels in de madelanden gegraven. Deze voer
den het oppervlaktewater af naar de beek. Ze
hadden weinig invloed op de grondwaterstand.
Eén of meer malen per jaar werden deze grep
peltjes met de hand opengehaald.
Voor het gemechaniseerde beheer dat nu ge
voerd wordt is in het maaiseizoen een stevige en
dus niet te natte bodem gewenst. Sinds een aan
tal jaren worden daarom met een freesvijzel slo
ten gemaakt. Deze sloten zijn breder en dieper
dan de vroegere greppels. Naast een oppervlak-
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tewater-afvoerende hebben deze sloten ook een
grondwateronttrekkende werking (Fig. 2). Daar
waar de onder het veen gelegen zanden aange
sneden worden, kan kwelwater direct in de sloot
stromen. Het hoeft zich niet eerst door de moei
lijk doorlaatbare veenpakketten te boren alvo
rens aan de oppervlakte te komen.
De sloten krijgen de kans dicht te groeien. Na
zes tot acht jaar wordt een sloot weer opengevij
zeld. Een perceel wordt op zodanige wijze be
heerd dat er sloten van verschillende leeftijd in
aanwezig zijn (Fig. 2).

Fig. I. Waterhuishouding in middenloop (rechter deel fi
guur) en benedenloop (linker deel) van een beekdalsysteem
(n~ar Grootjans 1980). ~ Kwelwater~ Overstro
mmgswater.

Fig. 2. Schematische doorsnede van een perceel met sloten
van verschillende leeftijd. A = oppervlakkig afstromend wa
ter; B = onttrekking grondwater; C = direkte wegvang kwel
water.
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de Leeuw (1980) en van Huisman en De Vries
(1980).

Twee percelen
De twee in 1977 en 1978 onderzochte percelen
verschillen in vegetatie (Tabel 1). In Oudemolen
komen kensoorten uit de klasse der vochtige
graslanden (Molinio-Arrhenatheretea) en het
Dotterverbond (Calthion palustris) voor. In de
Polma komen daarnaast kensoorten van het

Onderzoekopzet
In 1977 en 1978 werd in een perceel in de mid
denloop en in een in de benedenloop de vegeta
tie van dichtgroeiende en nieuw gegraven sloten
beschreven. In beide lag één in de herfst van
1976 gefreesde sloot. In het in de benedenloop
gelegen perceel (Polma) waren in 1974 en 1971
gefreesde sloten aanwezig. Zodoende kon de ve
getatie beschreven worden van 1, 2, 3, 4, 6 en 7
jaar oude sloten en oevers. Ook in het in de
middenloop gelegen perceel (Oudernolen) werd
de vegetatie van een reeks in leeftijd verschillen
de sloten en oevers beschreven (Fig. 3.).
In 1978 werd de vegetatie van een viertal één
jaar oude sloten, gelegen ten zuiden van de an
dere sloten in de Polma, opgenomen (Polma
Zuid). In het perceel Polma-Zuid werd alleen de
presentie van soorten genoteerd. Twee sloten
hadden een open verbinding met de beek, de an
dere twee waren door een dam ervan geschei
den. Ten zuiden van Oudemolen werd een één
jaar oude sloot beschreven in 1978 (Oudemolen
Zuid).
Vegetatie-opnamen werden gemaakt van de
sloot, de oever en het grasland tussen de sloten
volgens een decimale schaal (Londo 1975). De
verwantschap tussen de opnamen werd bere
kend volgens S0rensen (1948). Voor meer uitge
breide onderzoekresultaten wordt verwezen
naar de doctoraalverslagen van Van Netten en

164



~ Gras land opnamen van perceel Oudemolen en perceel Polma, augustus 1978. Oppervlak 4 ro
2

•

Oudemolen Polma

MOllN IQ-ARRHENATHERETEA KLASSE DER VOCHTIGE GRASLANDEN

HolcU5 lanatus 1- 3 2 2 2 la lp lp 2a Echte witbol
Rumex acetosa 4rn 1- 4rn 4rn la 4rn 4rn 2rn 1- Veldzuring
Cerast lum hC'losteoides lp lp lp Gewone hoornbloem
Cardamine pratensis 2rn 1- 1- 1- la 4rn 1- 1- 1- 1- Pinksterbloem
PI antagC' lanceolata

"
4a 2p 1- I. 2p Smalle weegbree

Climacium dendn'ides Ir lp Boompjesmos

Achil h·a ;>taroîc:a 2a lp Wilde bertram
ei rSlUI!. ;>.<:Iuslre Ir Kale jonker
:"'H~:,a:n?~ia ':óes?i t, I a Ruwe smele

."G •••• e, ~c ..... str:~ 1- I. 2a 2a 2p 4a 1- 2r Dotterbloem
~ . -: _: ::~in St.:'; la la Noerasro lklaver
-:.-: -. ~-.:. ..:.:ul i lp lp Ir Ir lp Echte koekoeksbloem

:: "~.é':':: "'C;Cét:Cl:S Ir Ir Ir Waterkruiskruid

?H,..,;,C:~1TElE;. RIETKLASSE

Glyceria maxima la lp lp lp Liesgras
Myosotis scorpioides 2a la 2a lp lp lp 2a Moerasvergeet-mij -nie tj e
Equisetum fluviatile Ir lp lp lp Ir Holpij p

Care x aquatil is/acuta 4rn 1- 1- 1- Noordse/ scherpe zegge
Gal ium pa lus tre 2rn 2rn Hoeraswalstro

Carex rostrata la lp lp Snavel zegge
Potenti lla palustris lp 2a lp 2p Wateraardbei
Henyanthes trifoliata 1- Waterdrieblad

Phalaris arund inacea 2a lp lp la la 4rn Rietgras

AGROPYRO-RUMlCION CRISP I Zilverschoon VERBOND

Leontodon autumnalis 2p Ir lp lp Ir 2p lp Herf s t leeuwetand
Potentilla anserina lp Ir zi 1verschoon
Ranunculus repens 4rn

"
2

"
1- I'

"
Kruipende boterbloem

Rumex crispus Ir Krulzuring
Ste 11aria palustrls lp Ir lp Moerasmuur
Ranunculus flarmmla 4a 4a 1- 2a Ir Egelboterbloern
Juncus effusus la lp Irn la Pitrus
Veronica scute liata Ir Schi ld-ereprij s

Agros t is stolonifera 4m 2m la 2a 2a 2a 2rn Ir Fioringras
Agrostis canina I' I I

"
I Kruipend struisgras

AJopecurus geniculatus Ir Geknikte vossestaart
Poa trivialis 4rn 1- 4rn Irn 2a 2rn Ruw beemdgras
Trifolium repens 4rn 2rn la lp lp Witte klaver
Festuca pratensis 1- 4rn 4rn 4rn 2a lp I a Beemdiangbloem
Mentha aquat ica lp lp Ir lp Watermunt

OVEfl lGEN

Calamagrostis canescens 2a 1- 4rn 4rn 2a Hennegras
Anthoxanthum odoratum 4rn 2rn Irn la I a la I a la Reukgras
Festuc.'l rubra 2rn 4rn 2rn 2rn 2rn Rood zwenkgras
Taraxacum spec. 4a . 4a 2p 2a 2a lp I a Paardebloem
Glyceria fluitans la I-lannagras

Filipenduia ulmaria (4x) • Valeriana officinalis (Ix) • Lythrum salicaria (Ix) • Polygonum mite (Ix) , Sagina procumbens (I x).
Juncus articulatus (I x). Juncus bufonius (I x). Stellaria alsine (2x) .

Aantal soorten 22 15 16 18 24 24 23 15 24 27

Bedekking 67 87 90 77 64 63 76 57 80 92

Grote zeggenverbond (Magnocaricion) en de as
sociatie van Scherpe zegge en Blaaszegge (Cari
cetum acuto-vesicariae) voor.
De grondwaterstand voor vegetaties uit het Dot
terverbond is lager dan voor vegetaties bestaan
de uit het verbond van de Grote zeggen (Figuur
4). Laatstgenoemde vegetaties raken vaker en
langduriger overstroomd. De slootwaterstand
in de Polma was altijd hoog, terwijl gedeelten

van het grasland tot laat in het voorjaar onder
water stonden. In Oudemolen stond het water
in de sloot 30-40 cm onder het maaiveld, dit per
ceel stond in voorjaar en zomer dan ook niet
onder water.
Het zal uit figuur 4 duidelijk zijn, dat handha
ving van de waterhuishouding van belang is
voor het behouden van deze vegetatie. Het zou
verkeerd zijn te veronderstellen dat de wa-
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Tabel 2. De gemiddelde bedekking van dominante soorten ~n grasland- en

oeveropnamen (Polma).

gras- oever oever oever

land 1 jr 3 jr 6 jr

n = 10 10 22 20

Ranunculus repens 20 3 9 13 Kruipende boterbloem

Agrostis canina 19 10 22 Kruipend struisgras

Holcus lanatus 16 6 2 Echter witbol

Phalaris arundinacea 3 21 6 Rietgras

Stachys palustris 13 Moerasandoorn

Physcomitrium pyriforme 11 Knikkertjesmos

Calamagrostis canescens 5 9 29 9 Hennegras

terstand binnen de gegeven marges veranderd
zou kunnen worden zonder effect op de vegeta
tie.
Oevervegetatie
In de Polma komen de in het grasland domine
rende soorten, Kruipende boterbloem (Ranun
culus repens) en Kruipend struisgras (Agrostis
canina), op de één jaar oude oever met zeer lage
bedekking voor (Tabel 2). Een aantal andere
graslandsoorten, Echte witbol (Holeus lanatus)
en Rietgras (Phalaris arundinacea) neemt deze
dominerende plaats over.
Knikkertjesmos (Physcomitrium pyriforme) en
Moerasandoorn (Stachys palustris) komen in
het grasland en op de oude oevers niet voor. Op
de één jaar oude oever domineren zij. Er zijn
meer soorten, die hoewel ze nooit een hoge be
dekking halen, juist op de één jaar oude oever
voorkomen. Allereerst zijn dit kensoorten van
de associatie van Knikkend tandzaad en Water
peper (Polygono-Bidentetum) , Waterpeper
(Polygonum hydropiper) en Zachte en Kleine
duizendknoop (resp. Polygonum mite en mi
nus). Driedelig tandzaad (Bidens tripartitus) is
de kensoort van de klasse waar deze associatie
onder valt (Bidentetea tripartiti). Ze zijn ken
merkend voor de oevers van bemeste sloten en
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verse slootbagger (Westhoff en Den Held 1969).
Greppelrus (Juneus bujonius) treedt op als een
zame vertegenwoordiger van het later nog ter
sprake komende Dwergbiezenverbond (Nano
eyperion jlavescentis).
Kattestaart (Lythrum salicaria), Valeriaan (Va
leriana ojjicina!is) , Moerasspiraea (Filipenduia
ulmaria) en Moerasandoorn komen op de één
en de drie jaar oude oever voor. Deze soorten
horen in het Moerasspiraea-verbond (Filipendu
!ion) en een hieronder vallende associatie thuis.
Westhoff en Den Held (1969) omschrijven dit
verbond als: 'een ruigtkruidengemeenschap
langs sloten [...] vooral op plaatsen voorko
mend waar organisch materiaal gedeponeerd
is' .
Terwijl de inslag uit bovengenoemde vegetatie
eenheden op de oudere oevers niet voorkomt,
zien we de in het grasland dominerende soorten
(Kruipende boterbloem en Kruipend struisgras)
hier met een hogere bedekking dan op de éénja
rige oevers.
De verwantschap (een maat voor de overeen
komst tussen twee vegetatieopnamen) tussen
oever- en graslandopnamen verschilt nogal.
Tussen grasland en jonge oeveropnamen is ze
laag, tussen grasland en oude oeveropnamen is
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Fig. 5. Verwantschap tussen oeveropnamen en graslandop
namen in relatie tot de leeftijd van de oevers. Horizontale
lijn is onderlinge verwantschap van de graslandopnamen.
___ Polma, Oudemolen.

Fig. 6. Verwantschap tussen slootopnamen en graslandop
namen in relatie tot de leeftijd van de sloot. Horizontale lijn
is onderlinge verwantschap van de graslandopnamen.
___ Polma, Oudemolen.

ze veel hoger (Figuur 5). De verwantschap tus
sen twee graslandopnamen onderling is niet ho
ger dan de verwantschap tussen een oude oever
opname en graslandopname. Het lijkt er dus op
dat het gecreëerde verschil tussen oever en gras
land na zes jaar verdwenen is.
In Oudemolen zien we dezelfde ontwikkeling
optreden, zij het dat de in het grasland domine
rende soorten op de één jaar oude oever niet zo
sterk in bedekking zijn achteruitgegaan als in de
Polma. De verwantschap tussen jonge oevers en
het grasland is hier dan ook hoger dan in de
Polma (Figuur 5). Tandzaadklasse en Dwerg
biezenverbond (slecht vertegenwoordigd) zijn
ook hier beperkt tot de één jaar oude oevers.
Het Moerasspiraea-verbond komt op alle oevers
voor, ongeacht de leeftijd.
Samenvattend kan gesteld worden, dat door het
ophalen van sloten een verschil in vegetatie ge
schapen wordt tussen grasland en oever. Na zes
jaar is dit verschil verdwenen. Naast verschui
vingen in de bedekking, die optreden tussen de
graslandsoorten onderling, speelt hierbij ook
het verschijnen van soorten die thuishoren in
vegetatie-eenheden die kenmerkend zijn voor
min of meer tijdelijke en wat verstoorde
milieu's een rol. Tabel 3 geeft hiervan een over
zicht.

Slootvegetatie
Bij vergelijking van de éénjarige sloten in Oude
molen en de Polma valt het verschil in soorten
rijkdom eI1 bedekking op (Tabel 4). In de Pol
ma zijn bovendien weinig 'echte' slootplanten
aanwezig. Als we deze planten definiëren als die
soorten die niet ook op de oever of in het gras
land voorkomen, dan vallen alleen Grote water
weegbree (Alisma plantago-aquatica) en Grote

egelskop (Sparganium erectum) hieronder. Uit
de Eendekroos-klasse (Lemnetea) en de Fon
teinkruidenklasse (Potametea) komen helemaal
geen soorten voor in de Polma. In Oudemolen
bevat de één jaar oude sloot twaalf soorten
slootplanten. Hier zijn bovengenoemde vegeta
tie-eenheden wel vertegenwoordigd.
Het viertal één jaar oude sloten in de Polma
Zuid verschilt onderling in aantal slootplanten.
De sloten met open verbinding met de beek heb
ben zeven respectievelijk elf soorten, de afge
damde sloten vier respectievelij k vij f soorten
slootplanten. De Eendekroos- en Fonteinkrui
denklasse zijn alleen vertegenwoordigd in de
open sloten. Een goede open verbinding met de
beek is kennelijk van belang voor kolonisatie
door slootplanten van een nieuwe met een frees
vijzel opengehaalde sloot.
De sloot in Oudemolen is direct met de beek
verbonden. De sloot in de Polma staat door een
lange dwarssloot met de beek in contact. Net als
een afsluitende dam, zou een grote afstand tot
de beek een barrière kunnen vormen voor kolo
nisatie van een sloot door slootplanten.
Wie goed gelezen heeft, zal gemerkt hebben, dat
in de één jaar oude sloten veel grasland- en oe
versoorten voorkomen. Het aandeel hiervan is
nog groter in oudere sloten. Typische water
planten komen hierin minder voor (Tabel 4). De
verwantschap tussen sloot en grasland is daar
door hoger naarmate de sloot ouder is (Figuur
6). Na zeven jaar is de verwantschap tussen de
sloten en het grasland in de Polma hoog. De
graslandsoorten zijn de dichtgroeiende sloot
'ingetrokken'. Er is weinig verschil meer in ver
wantschapsniveau tussen graslandopnamen on
derling en tussen grasland- en slootopnamen. In
Oudemolen bestaan er na zes jaar nog duidelij-
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Tabel 3. Het voorkomen van drie plantengemeenschappen ~n oever- en

graslandopnamen. + = wel, niet, (0) = verarmd voorkomend.

Leeftijd

Tandzaadklasse

Dwergbiezenverbond

Moerasspireaverbond

+

(0)

+

oever

3

+

6

+

gras

land

!~. Opnar::en van sloulvegtutie . Augustus 1977 en augustus 1978. Oppervl.1k: 1-40\ Polma-Zuid sloot I en 4 open verbinding Del de beek, sloot 2 en ) afgesloten.

Perceel

Leeftijd

Sloot

Spirodela polyrhiza
Leona cinor
I.el:'.lla nisulca
Riccia fiuitans

l'OTA.'lETEA

Potacogeton cUl:lpressus
CeratophylluCl deClersul:I
Elodea eanadensis
Ranunculus cireinatus
Hydrocharis oorsus-ranae
Utricularia vulgaris
Hottonia p.:tlustris
Hanunculus aquatilis
Puta:::ogeton alpinus
Callitriche spec"

Chara vulgaris

PIlRAGHITETEA

"lisl:l3 plantago-aquatica
SiUJ:l erectut.!
Equisetu::l fluviatile
Glyceria r:laxif:la
GlIliu::I palustrc
Glyceri.a fluitans
Veronica anagallis-aquatica
Hyosotis scorpioides
Oenanthe fistulosa
Nasturt ium microphy Ilu::l
llippuris vulgaris
Sparganiur:l erectu'"
Sagittaria S3.gittifolia
I:::Leocharis palustris
Oenanthe aquatica
Sparganiur:l e::lerSU::l
Carel' aeut3
C3rel' aquati I is
Lysil:lachia th)"rsif lor a
Poa palustris
Care x riparia
Potentilla palustrÎs
Cau'x rostrata
Phalaris arundinacea

HOL IN lO-ARRHENATHERETEA

Aanta I soorten
Bedekking

SaUl' aurîta

OVERICE SOOIl.TEN

Aantal so"rten
Bedêkking

Totaal aantal soorten

Totale bedekking

Oude"lOlen
Oudcr:lOlen Zuid

b c

10 lp I. 2. I,
1- 20 lp 20

2p
4.
7 20
I,
lp 2. lp
bo

4p 4

2p 9

4, lp 4. lp I, I, lp lp
lp

1. 1. 20 10 I, lp I. lp I.
lp lp ,. 2. 4, 4. 4. 2. I.
lp 40 I. 2 2 2 l-

Ip I. lp
I, I,

lp
2. lp

lp 2p lp " I, I, I, 2.

I. 10 20 2.
"

10 2.
I, lp " lp

I,

lp I,

I. bo 20 bo 1.
I, lp lp

7 9

" 14

) 4p I'

I) 9 11 11 10 10
34 10 30 " 28 "

2' " 29 " 20 25 25 25

110 lil 6' b> 72 114 76 6l 10

p"toa Pull:l<l Zuid

d . d b c d

Et:NI>EKROO5-KLASSE

\'c:ehrortelig kT""s
Klein kroos
Puntkruos
\J.:ltervurkje

FOSTE l~KRU I HEN-KLASSE

Plat fonteinkruid
Ceduornd h..,'rnblad
Brede ....aterpest
Stijve ,",alerr.monkel

I, Kiklterbeet
Ge",.('on blaasjeskruid
I<aterviol ier
Ge....""e lJaterr:lnnnkel
Russig funteinkruid

lp ,. Slcrrekruns

l'ranswÎer

KI ET-KLASSE

2p I, Grute 1.'ater\leeRbree
Kleine '-''''tereppe

lp I, I, I, 2. I, 1l"lpijp
I, lp 1- I' 1- l- Ip lp Liesgras

lp 2. 20 2.
"

20 2, lp M"crasualslfn

lp I. lp lp I. Mannllgras
ISllluwe water-ereprijs

lp 60 lp M"er asvergee t -l:Ii j-n Î et j e
Pijptorkruid
Slanke waterkers
Lidsteng

I, Gr,'te ege:sk"fl
I, Pijlkruid

Gew"ne ....aterbies
I.'aterorkruid
Kleine egclsk"fl

1- 2. 40 1- 40 2 Scherpe zegge
bo

"
Noordse zegge
11"erasweder ik

" "
2, H"l!rasbl'er.dgras

" Oeverzl'ggl'

lp lp I. lp loIateraardbei

40 I, 20 2. 40
"

Snavl.!lzegge

"
2, lp lp I' 4, ,. IHl'tgra~

KLASSE 1ll::1t VOCHTIGE GItAS1.J\:-mt::-<

0 J 0 0
O' 10

Ge.'orde .... ilg

) • • 4 6 8 "
, , 10 9 10 7

10 10 16 " 12 86 " 48 "
10 12 " 19 " 17 16 21 " I)

" 29 27 '" 26 41 97 84 62 27

• ~ geen kensoort van bovengenoeod syntal'on
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ke verschillen. De verwantschap tussen sloot- en
graslandopnamen is er niet zo hoog als tussen
graslandopnamen onderling (Figuur 6). Lang
niet alle soorten uit het grasland hebben zich in
de sloot gevestigd. Reukgras (Anthoxanthum
odoratum) , Echte witbol, Smalle weegbree
(Plantago lanceolata), Dotterbloem (Caltha pa
lustris) , Paardebloem (Taraxacum officinale),
Beemdlangbloem (Festuca pratensis) en Rood
zwenkgras (Festuca rubra) worden niet in de zes
jaar oude sloot aangetroffen. Anderzijds zijn er
soorten in de oude sloten die niet of veel minder
in het grasland voorkomen. Fioringras
(Agrostis stolonifera) , Waterbies (Eleocharis
palustris) , Moeraswalstro (Galium palustre) ,
Liesgras (Glyceria maxima), Snavelzegge (Ca
rex rostrata) , Penningkruid (Lysimachia num
mularia) en Geoorde wilg (Salix aurita) zijn hier
voorbeelden van. Daarnaast werd nog een twee
tal soorten uit de klasse der Kleine zeggen aan
getroffen in deze oude slootjes: Moerasmuur
(Stel/aria alsine) en een mos, Calliergon cordi
folium. Het voornamelijk tot oude slootjes be
perkte voorkomen van deze soorten kan twee
oorzaken hebben: 1. het niet kunnen verdragen
van een maairegime (Geoorde wilg); 2. het ver
kiezen van het vochtige slootmilieu. Veel van
bovengenoemde soorten zijn meer vochtmin
nend dan de graslandsoorten. Wellicht zouden
bovengenoemde soorten meer in het grasland
voorkomen indien er geen ontwatering door
diepe sloten van die graslanden zou plaatsvin
den.
Voor het verschil in snelheid tussen de percelen
waarmee de slootvegetatie op het grasland gaat
lijken zijn twee redenen aan te voeren:
- de ondergrond in het perceel de Polma is veel

slapper dan in het perceel Oudernolen. De
sloot zakt daardoor sneller in elkaar. Het
hoogteverschil tussen sloot en grasland ver
dwijnt dus sneller naarmate de ondergrond
weker is;

- het grasland in de Polma heeft een vochtiger
karakter dan het grasland in Oudernolen.
Een deel van de soorten in dit eerstgenoemde
grasland hoort juist in verlandingssituateis
thuis. In Oudemolen kunnen zich in de sloot
soorten vestigen en handhaven die in het
grasland niet hun optimale milieu vinden.

De snelle nivellering van het slootprofiel en de
soortensamenstelling van het grasland doen in
de Polma de verwantschap tussen sloot en gras
land snel toenemen. In Oudemolen bewerkstel
ligen de langzame nivellering van het slootpro-

fiel en de soortensamenstelling van het grasland
een langzame toename van de verwantschap en
dus een langduriger verschil in vegetatie tussen
sloot en grasland.

Andere greppel- en slootelementen
De in de inleiding beschreven greppels werden
gekenmerkt door een nu bijna verdwenen
vegetatie-type, het Dwergbiezenverbond (Nano
cyperion flavescentis). Kenmerkende soorten
hiervan zijn Waterpostelein (Peplis portuia) ,
Bronkruid (Montia fontana) , Greppelrus (Jun
cus bufonius) , Moerasdroogbloem (Gnaphali
um uliginosum) en een aantal andere kleine één
jarige kruiden en mossen. Het vóórkomen van
dit vegetatietype hangt samen met naakte, voch
tige, vaak dichtgeslagen bodem (Westhoff en
Den Held 1969). Het niet meer jaarlijks uithalen
van de greppels doet dit milieu verdwijnen. Bo
vengenoemde soorten komen overigens nog wel
voor op door vee opengetrapte plekken, langs
kale beekranden etc.
In oude dichtgegroeide sloten en in greppels die
niet meer opengehaald worden is vaak een
waardevolle flora aanwezig. Naast een typische
greppel- of slootvegetatie komen hier soorten
voor die, hoewel het greppelmilieu voor hen niet
optimaal is, zich in de greppel nog wel kunnen
handhaven. Door intensief gebruik zijn ze uit
het naast gelegen grasland verdwenen (Bakker
1976). Deze soorten zouden bij een verschralend
beheer van de graslanden vanuit de greppels dit
grasland weer kunnen binnendringen. Oude slo
ten en greppels kunnen voor deze soorten als re
fugium (vluchtplaats) dienen, totdat de omstan
digheden in de graslanden weer gunstig zijn.
Voorbeelden in madelanden van de Drentse A
zijn Pinksterbloem (Cardamine pratensis) en
Zomprus (Juncus articulatus).
Een derde type dat het milieu van greppels en
dichtgegroeide sloten zoekt bestaat uit soorten
die niet tegen het maairegime in de madelanden
bestand zijn. Zo treffen we hier regelmatig gro
te hoeveelheden kleine wilgen - Geoorde en
Grauwe wilg (Salix aurita en cinerea) - en soms
de horstvormende Paardehaarzegge (Carex ap
propinquata) aan.

Slotopmerkingen
De doelstelling van het natuurwetenschappelijk
beheer van het stroomgebied van de Drentse A
wordt omschreven als: 'het streven naar behoud
en waar mogelijk herstel van de natuurweten
schappelijke verscheidenheid' (Prov. Staten
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Drenthe 1973). Verschraling van de door vroe
ger gebruik bemeste madelanden is een van de
gebruikte methoden. De sloten hebben bij deze
beheersvorm de functie dat ze door ontwatering
de zode stevig genoeg houden voor de maaima
chines. Vanuit bovenstaande doelstelling is een
beheer gewenst dat ook rekening houdt met de
functie van sloot, greppel en oevervegetaties als
verscheidenheid herstellende elementen.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het ver
schijnen van slootvegetaties, die van oudsher
nauwelijks voorkwamen langs de Drentse A,
eerder creatie dan herstel van natuurweten
schappelijke verscheidenheid is. Waar wil men
naar toe met het beheer? Naar een verscheiden
heid zoals die vroeger aanwezig geweest moet
zijn (overigens ook een probleem, er zijn geen
geschreven gegevens hierover bekend), of naar
een verhoging van de verscheidenheid als doel
op zich?
In percelen met een stevige ondergrond lijkt het
laten dichtgroeien van sloten getoetst aan bo
venstaande doelstellingen, een zinnige beheers
vorm. In percelen met een slappe ondergrond is
dit niet het geval. Het beheer van echte slootve
getaties dient, ter vergelijking van een optimale
biologische verscheidenheid, met een grotere
dan de nu gebruikelijke frequentie te geschie
den. Het gebruik van een freesvijzel moet hier
bij afgeraden worden in verband met de vegeta
tievernietigende werking (RIN 1979).
Greppels worden tegenwoordig niet meer met
de hand opengehaald. Bij weer invoeren van de
ze beheersvorm zou er sprake kunnen zijn van
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