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Het doel van dit artikel is om een 
indruk te geven van de vegetatie 
die men zou kunnen verwachten 
bij bepaalde beperkingen van het 
graslandgebruik die zijn gericht 
op het herstel van bloemrijke 
graslanden. De gegevens kunnen 
ook worden gebruikt voor een 
tussentijdse beoordeling van het 
resultaat. 

Beheersgebieden en reservaatsge-
bieden 

De laatste jaren is in een aantal grasland-
gebieden in Nederland het beleid ge
voerd zoals dat omschreven staat in de 
relatienota. Daarin wordt een onder
scheid gemaakt tussen beheersgebieden 
en reservaatsgebieden. 

In beide gevallen wordt beoogd 
om de in het betreffende gebied voorko
mende natuur- en landschapswaarden te 
behouden, te herstellen en zo mogelijk 
te ontwikkelen. Daarvoor zijn min of 
meer ingrijpende wijzigingen in de agra
rische bedrijfsvoering nodig. Indien de 
hieruit voortvloeiende maatregelen van 
dien aard zijn dat deze redelijkerwijs 
passen in een op continuïteit gerichte 
agrarische bedrijfsvoering, dan wordt 
een dergelijk gebied aangeduid als be-
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heersgebied. De betreffende boeren 
kunnen op basis van vrijwilligheid voor 
hun bedrijf, of voor gedeelten ervan, be
heersovereenkomsten afsluiten, waar
voor beheersvergoedingen worden ver
strekt. Wanneer de uit de doelstelling 
voortvloeiende aanpassingen in de be
drijfsvoering zo ingrijpend zijn dat in
passing in de bedrijfsvoering redelijker
wijs niet mogelijk is, dan wordt een ge
bied aangeduid als reservaatsgebied. Als 
zich een geschikte gelegenheid voor
doet, kunnen in een dergelijk gebied 
gronden worden aangekocht door een 

natuurbeschermingsinstantie. Vooruit
lopend hierop kunnen de boeren op ba
sis van vrijwilligheid ook in de reser
vaatsgebieden beheersovereenkomsten 
afsluiten. 

Men dient zich echter goed te rea
liseren wat de gevolgen van deze aanpas
singen zijn voor de kosten van het be
heer of de bedrijfsvoering. Een afweging 
van de kosten tegenover de te verwach
ten resultaten is dan ook zeker gerecht
vaardigd. Tevens moet vaststaan dat het 
gekozen middel, bijvoorbeeld het volle
dig achterwege laten van bemesting, ge
schikt is voor het bereiken van het be
oogde doel, bijvoorbeeld een soortenrijk 
grasland. Daarvoor is het gewenst een 
globaal beeld te hebben van het te ver
wachten resultaat onder de heersende 
omstandigheden van o.a. waterbeheer
sing en gebruik. Dit voorkomt boven
dien dat de beheersmaatregel te lang 
toegepast zou worden waarmee het doel 
voorbij geschoten wordt. Vooral in het 
verschralen als doel op zichzelf zonder 
inzicht in het resultaat dat daarvan ver-
wadht mag worden, schuilt een gevaar 
voor zowel het natuurbeheer als voor de 
aangepaste graslandexploitatie. 
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In reservaatsgebieden — in dit ge
val in graslanden — is het beheer er op 
gericht, de voor flora en vegetatie nega
tieve gevolgen van de intensieve agrari
sche werkwijze der laatste jaren zoveel 
mogelijk ongedaan te maken. Dat kan 
betrekking hebben op het herstel van de 
vroegere waterhuishouding, maar in de 
eerste plaats gaat het om het terugdrin
gen van zware bemesting. Men beoogt 
daarmee de botanische waarde van het 
gebied te herstellen, dus de halfnatuur-
lijke graslandgemeenschappen, die tot 
aan de tweede wereldoorlog nog overal 
in ons land voorkwamen en thans nage
noeg verdwenen zijn, te regenereren (zie 
Westhoff & den Held, 1969, Westhoff 
et al., 1970-1973). Dit houdt tevens in, 
dat men er naar streeft de soortsdiversi
teit, dus het aantal plantesoorten per 
oppervlakte-eenheid, weer te vergroten, 
waarbij zeldzaam geworden, doch vroe
ger algemeen voorkomende soorten weer 
een kans krijgen. 

Het kan daarbij niet zozeer de be
doeling zijn in het geheel geen be
mesting meer toe te passen. In de veerti
ger jaren lag de gemiddelde bemesting 
tussen de 40 en 60 kg stikstof per ha per 
jaar; deze gebruiksintensiteit wordt dan 
ook thans vaak in beheersgebieden en 
soms zelfs in reservaatgebieden toelaat
baar geacht (Oomes, 1983). Ook dan 
gaat het evenwel om extensivering van 
het gebruik. 

Grasland-onderzoek 

Om te kunnen beoordelen, welke resul
taten een extensiverend, op regeneratie 
gericht graslandbeheer zou kunnen 
opleveren, hebben we een referentieka
der nodig, dus vergelijkingsmateriaal 
waaruit blijkt hoe de toestand vroeger 
was. Gelukkig kunnen we voor dit doel 
beschikken over een breed opgezet 
graslandonderzoek van Kruyne et al. 
(1967), dat hieronder nader besproken 
zal worden. Ter beantwoording van de 
in de titel van deze bijdrage gestelde 
vraag zijn deze gegevens bewerkt door 
Altena (1982, 1983). Dit artikel geeft 
daarvan enkele resultaten. Meer gede
tailleerd onderzoek is verricht door van 
Duuren et al. (1981) en Oomes & Mooi 
(1981); de grotere diepgang hiervan 
heeft echter tot gevolg, dat het slechts 
enkele situaties betreft van de vele die 
zich voor kunnen doen. 

Bij de interpretatie van het vroege
re materiaal nemen we aan, dat de weg 
terug van soortenarm, intensief gebruikt 

grasland naar bloemrijk, extensief ge
bruikt grasland leidt tot een vegetatie 
die te vergelijken is met die van voor
heen. Wanneer waterbeheersing en re
liëf echter irreversibel veranderd zijn, zal 
dit zeker niet opgaan en zal de verschei
denheid binnen het perceel in ieder ge
val geringer blijven. 
In het kader van een onderzoek naar de 
oecologie van Nederlandse grasland-
planten zijn in de periode 1940-1949 
van 915 graslandpercelen monsters ge
nomen en zijn een aantal gegevens over 
bodem en gebruik verzameld (Kruijne et 
al., 1967). Per perceel werden 100 
monsters van 0,25 dm^ genomen en 
werd op grond van de aan- of afwezig
heid van een soort per monster het per
centage bepaald waarin een soort voor
kwam (zgn. frequentiepercentage) op 
dat perceel. Afwijkende perceelsgedeel
ten zoals randen, slootkanten en grep
pels werden daarbij buiten beschouwing 
gelaten. 

Om aan te sluiten bij een aantal 
gebieden waar de problematiek van de 
relatienota speelt, en op grond van de 
verdeling van de bemonsterde percelen 
over het land, zijn zeven graslandgebie-
den onderscheiden met in totaal 385 
percelen (tabel 1). Soms omvatte zo'n 
graslandgebied één bodemtype, maar 
waar dat niet het geval was, zijn bodem-
kundig vergelijkbare percelen tot nader 
omschreven groepen samengevoegd. De 
percelen binnen een groep kunnen ver
schillend zijn wat betreft ontwatering en 
gebruiksvorm. Een verdere opsplitsing 

in kleinere groepjes, die meer zijn toe
gespitst op een bepaalde situatie, is ge
zien de aard van het materiaal niet zin
vol. Omdat het niet mogelijk is in dit 
bestek alle beschikbare materiaal te 
bespreken is daaruit een keuze gemaakt 
(tabel 2). Een volledig overzicht geeft 
Altena (1982, 1983). 

Per gebied werd van elke soort het 
gemiddelde frequentiepercentage bere
kend en werd vastgesteld in hoeveel per
celen de soort werd aangetroffen. Hier
uit krijgt men een indruk van de kans 
dat een soort aanwezig zou kunnen zijn 
en van de mate waarin de soort zou kun
nen voorkomen. 

In de meeste gevallen bleek het 
aantal bemonsterde percelen groot ge
noeg om een goede indruk te geven wel
ke soorten in een bepaald gebied aange
troffen kunnen worden. Van de hier te 
bespreken gebieden nam alleen bij de 18 
hooiweiden in het zandgebied het totaal 
aantal soorten nog steeds toe bij het gro
ter worden van het aantal percelen. 

Wij leggen er echter de nadruk 
op, dat bij de hierboven beschreven me
thode van onderzoek slechts een zeer 
klein deel (nog niet één promille) van 
het terreinoppervlak wordt bemonsterd. 
Dat leidt ertoe, dat ongeveer 30% van 
het aantal in werkelijkheid aanwezige 
soorten niet wordt aangetroffen; dit ef
fect wordt nog groter doordat randen, 
slootkanten en greppels buiten beschou
wing worden gelaten. Helaas zijn niet 
van alle bemonsterde percelen volledige 
soortenlijsten beschikbaar. 

Tabel 1. 

Gebied 
area 
Gelderland, Overijssel 
Gelderland, Overijssel 
Gelderse vallei 
Zuid-Holland, Utrecht 
Zuid-Holland, Utrecht 
Zuid-Holland, Utrecht 
Rivierengebied 
Rivierengebied 
Rivierengebied 
Noord-Holland 
Noord-Holland 
Zuid-West Friesland 
Friesland-midden 

Bodem 
soil 
zand (sand) 
zavel (loamy sand) 
zand (sand) 
veen (peat) 
zavel (loamy sand) 
venige klei (peaty clay) 
zavel (loamy sand) 
klei (clay) 
komklei (heavy clay) 
veen (peat) 
zavel (loamy sand) 
klei (clay) 
venige klei (peaty clay) 

-'' 

aantal percelen 
number of fields 

42 
31 

m 46 
18 
14 
40 
43 
44 
19 
20 
21 
17 

Tabel 1. De in het materiaal van Kruijne et al. (1967) te onderschelden graslandgebieden en 
de daarin aangetroffen bodemtypes. Per gebied is het aantal bemonsterde percelen aange
geven. 

Table 1. The grassland areas that can be distinguished in the material of Kruijne et al. 
(1967) and the soil types found. For each area the number of sampled fields has been men-
tioned. 
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Hooiweiden (hay pasture) 

1 I 1 -

Echte weiden (pasture) 

Buw beemdgras 

Engels raaigras 

Veldbeemdgras 

Fioringras 

Witte klaver 

Paardebloem 

Gestreepte witbol 

Rood zwenkgras 

Keukgras 

Gewoon struisgras 

Kruipende boterbloem 

Scherpe boterbloem 

Timotheegras 

Kamgras 

Veldzuring 

Beemdlangbloem 

Zachte dravik 

Pinksterbloem 

Kropaar 

Herfstleeuwetand 

Gewone hoornbloem 

Kweek 

Hondsdraf 

Straatgras 

Madeliefje 

Geknikte vossestaart 

Ruwe smele 

Zwarte zegge 

Kruipend struisgras 

Goudhaver 

Duizendblad 

Knolboterbloem 

Smalle weegbree 

Grote vossestaart 

Rode klaver 

Velddravik 

Akkerdistel 

Gewone veldbies 

Mannagras 

Veldgerst 

Echte karwij 

Knoopkruid 

Margriet 

Rietzwenkgras 
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Fig. 1. Gemiddeld frequentiepercentage 
van de in de percelen aangetroffen soorten. 

Fig. 1. Mean frequency percentage of the 
species found in the fields. 
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Poa trivialis 

Lolium perenne 

Poa pratensis 

Agrostis stolonifera 

Trifolium repens 

Taraxacum officinale 

Holcus lanatus 

Festuca rubra 

Anthoxanthum odoratum 

Agrostis capillaris 

Ranunculus repens 

Ranunculus acris 

Phleum pratense 

Cynosurus cristatus 

Rumex acetosa 

Festuca pratensis 

Bromus hordeaceus 

Cardamine pratensis 

Dactylis glornerata 

Leontodon autumnalis 

Cerastium fontanum 

Elymus repens 

Glechoma hederacea 

Poa annua 

Bellis perennis 

Alopecurus geniculatus 

Deschampsia cespitosa 

Carex nigra 

Agrostis canina 

Trisetum flavescens 

Achillea millefolium 

Ranunculus bulbosus 

Plantago lanceolata 

Alopecurus pratensis 

Trifolium pratense 

Bromus racemosus 

Cirsium arvense 

Luzula campestris 

Glyceria fluitans 

Hordeum secalinum 

Carum carvi 

Centaurea jacea 

Leucanthemum vulgare 

Festuca arundinacea 

kXXXX"» Gelderland Overijssel zand (sand) 

, Zuid-Holland Utrecht veen (peat) 

I rivierklei (heavy clay) 

18 
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Resultaten 

Bij de interpretatie van de resultaten 
dient men te beseffen dat de toegepaste 
methode het vegetatie-patroon binnen 
een perceel buiten beschouwing laat. Bij 
analyse van honderd willekeurig verdeel
de zeer kleine monsters (0,25 dm^!) is 
het onvermijdelijk, dat de feitelijke 
ruimtelijke grenzen tussen de aanwezige 
plantengemeenschappen niet worden 
onderkend. Bovendien worden door het 
samenvoegen van de gegevens van af
zonderlijke percelen tot één geheel, alle 
aangetroffen plantcsoorten op één hoop 
geveegd; daarbij kunnen uiteenlopende 
plantengemeenschappen betrokken 

zijn. Elkaar in oecologisch opzicht uit
sluitende soorten zijn dus in één soor-
tenlijst opgenomen. Op grond van zijn 
specifieke terreinkennis zal de lezer zelf 
moeten uitmaken, welke soorten in een 
bepaald vegetatietype wél en welke er 
niét te verwachten zijn. 

Uit tabel 2 blijkt dat de hooiwei-
den (hooiland met voor- of naweide) in 
het algemeen meer soorten per perceel 
bevatten dan de weiden. Hooiweiden 
werden vaak als zodanig gebruikt omdat 
ze te nat waren voor permanente bewei
ding. Daarom konden er naast een aan
tal weide-soorten ook hooiplanten van 
nattere standplaatsen worden aangetrof
fen. Ook wordt door het late maai-
tijdstip de zaadproduktie van een aantal 
soorten mogelijk gemaakt, zodat ze 
meer kans op verspreiding hebben. Op
vallend is dat de volgorde in soortenrijk
dom per perceel in de gebieden onaf
hankelijk is van de gebruiksvorm, het
geen wijst op aan de streek gebonden 
verschillen. De Zuidhollandse veen-
graslanden zijn duidelijk het armst aan 
soorten per perceel, terwijl het geringe 
totale aantal aangetroffen soorten in de 
19 weidepercelen wijst op een relatief 
geringe diversiteit in het hele gebied. 

Uit figuur 1 blijkt dat in alle ge
bieden bij beide gebruiksvormen Ruw 
Beemdgras (Poa trivialis), Engels Raai
gras {Lolium perenne), Veldbeemdgras 
{Poa pratensis), Fioringras {Agrostis sto-
lonifera) en Witte Klaver (Trifolium re-
pens) in belangrijke mate aanwezig wa
ren. Het hoge gemiddelde percentage 
van Ruw Beemdgras en Fioringras is een 
indicatie dat deze graslanden betrekke
lijk vochtig waren. Er zijn enkele duide
lijke gebiedsgebonden verschillen te on
derkennen zoals: het minder frequent 
voorkomen van Engels Raaigras in het 
zandgebied; het minder voorkomen van 

Tabel 2. 

amital 
percelen 

number 
of fields 

rivierklei (heavy clay) 19 

Gelderland 
Overijssel zand (sand) 18* 

Z-Holland 
Utrecht veen (peat) 27 

hooiweiden 
haypasture 
aantal 
soorten 
per perceel 
number of 
species per 
field 

39,5 + 5,9 

33,7 ± 7,1 

29,4 ± 5,8 

totaal 
aantal 
soorten 
total 
number 
species 

85 

86 

94 

aantal 
percelen 

number 
of fields 

24 

24 

19 

i 

weiden 
pasture 
aantal 
soorten 
per perceel 
number of 
species per 
field 

33,7 + 6,5 

30,8 ± 3,8 

25,4 + 4,6 

;A-V-'^yji^-iï*- '̂ 

totaal 
aantal 
soorten 
total 
number 
species 

78 

85 

56 

Tabel 2. Enkele gegevens van de in dit artikel besproken graslandgebieden. 
* = aantal te klein (zie tekst) 

Table 2. Some data on the grassland areas discussed in this article. 
* = number too small (see text) 

Witte Klaver, Paardebloem (Taraxacum 
sp.). Rood Zwenkgras (Festuca rubra) en 
Herfstleeuwetand (Leontodón autumna-
lis) op veen en van Gestreepte Witbol 
(Holcus lanatus) op klei. Hierbij komen 
uiteraard ook nog de verschillen als ge
volg van gebruiksvorm en bodem type. 
Zo zijn in figuur 1 duidelijk te onder
scheiden de hooilandsoorten van de klei: 
Goudhaver (Trisetum flavescens). Grote 
Vossestaart (Alopecurus pratensis) en 
Veldgerst (Hordeum secalinum). Boven
dien vinden we in alle gebieden typische 
hooilandsoorten zoals Gestreepte Wit
bol, Rcukgras (Anthoxanthum odora-
tum), Veldzuring (Rumex acetosa), 
Beemdlangbloem (Festuca pratensis) en 
Zachte Dravik (Bromus hordeaceus ssp. 
hordeaceus) en de weilandsoorten Thi-
motheegras (Phleum pratense) en Kam-
gras (Cynosurus cristatus). 

Op allerlei details kunnen we hier 
niet verder ingaan. De lezer kan zich op 
grond van de lokale situatie die hij voor 
ogen heeft en het totale ter beschikking 
staande materiaal (Altena 1982, 1983) 
een gedetailleerder beeld vormen. We 
willen hier alleen nog volstaan met enke
le algemene opmerkingen. Het beeld 
dat we van deze en ook van de andere 
gebieden krijgen is, dat het aantal soor
ten grassen vrij hoog is en dat Witte Kla
ver, Paardebloem, Kruipende en Scher
pe Boterbloem (Ranunculus repens resp. 
acris) en Pinksterbloem (Cardaminepra
tensis) steeds in belangrijke mate voor
kwamen. Verder waren er een aantal 
minder algemene soorten waarvan het 
voorkomen afhankelijk is van een reeks 

specifieke factoren zoals gebruiksvorm, 
vochthuishouding en bodem type. Wan
neer eind juni of later wordt gemaaid, 
leveren juist deze soorten het gewenste 
aspect van bloemrijk hooiland op. Bij 
beweiding zullen deze soorten in het al
gemeen niet tot bloei komen tenzij de 
veebezetting zeer laag is. 

Vergelijken we dit vroegere, agra
risch gebruikte grasland met het heden
daagse intensief gebruikte grasland dan 
zal het verschil geen toelichting behoe
ven. Als gevolg van de lage bemestings-
giften, de kleinschalige verschillen in 
bodem, waterhuishouding en reliëf, de 
verscheidenheid in graslandgebruiksvor-
men en de geringe onkruidbestrijding 
waren deze graslanden veel soortenrij-
ker. We kunnen echter uit dit materiaal 
ook afleiden dat men de floristische kwa
liteit van het grasland uit de 40-er jaren 
niet moet overschatten. Het beeld van 
"toen" wordt wel eens overtrokken en 
ten onrechte geïdealiseerd. De meeste 
voor ons nu zeldzame soorten waren ook 
toen niet algemeen in het agrarische ge-
bruiksgrasland. Het gaat hier om een 
kwestie van schaal: op een oppervlakte 
van bv. één hectare waren zulke soorten 
weliswaar schaars, maar wanneer men in 
uurhokken denkt (vlakken van 5 x 5 km, 
dus van 2500 ha), kwamen zij in veel 
meer uurhokken voor dan thans het ge
val is. 

Relatie met de fosfaat- en kali
toestand van de bodem 
In figuur 2 is de relatie gegeven tussen 
het soortenaantal en de bodemvrucht-
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Fig. 2. Relatie tussen de bodemvruchtbaar
heid en het soortenaantal van percelen. Al
leen percelen met een soortenaantal boven 
het gemiddelde (omcirkeld op de y-as) zijn 
weergegeven. • Gelderland Overijssel 
zand, A Z-Holland Utrecht veen, o rivier-
klei. 

Relation between soil fertility and the num-
ber of species in fields. Only the fields with 
a number of species higher than the avera
ge (circled on ordinate) are shown. 

P-citr. getal = mg PjOg in 100 mg droge 
grond. 
P-citr. getal = mg PjOg in 100 mg dry soil. 

K-getal = mg K^ in 100 mg droge grond, in 
relatie tot het humusgehalte. 
K-getal = mg Kj in 100 gr dry soil, related 
to the humus content. 

baarheid. Alleen de percelen met een 
soortcnaantal groter dan of gelijk aan 
het gemiddelde van een bepaald gebied 
bij één van beide gebruiksvormen zijn 
erin betrokken. Het blijkt duidelijk dat 
in alle gevallen een grotere soortenrijk
dom ook kan voorkomen bij een hogere 
vruchtbaarheid. Het volledige materiaal 
laat bovendien zien dat omgekeerd een 
lagere bodemvruchtbaarheid lang niet 
altijd gepaard gaat met een grotere soor
tenrijkdom. Factoren als ontwatering en 
gebruiksvorm zijn daarvoor eveneens be
palend. De uitspraak dat verschraling 
noodzakelijk is, moet dus genuanceerder 
worden; men zal moeten aangeven om 
welke soorten het gaat. Hogere cijfers 
voor de bodemvruchtbaarheid geven dus 
niet per definitie aan dat het beheer ge
richt moet zijn op verschraüng. Een be
tere maat daarvoor is het produktieni-
veau van de vegetatie, dat niet hoger 
dan 5-6 ton droge stof per ha per jaar 
moet zijn (Korevaar et al., 1981). 
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Summary 

The grassland vegetation that can be expec-
ted on formerly intensively used gtasslands. 

Grassland management in reserves and natio-
nal parks is often aimed at changing produc-
tive grasslands, poor in species, into lower 
productive vegetations with a higher diversi-
ty. An impression is given of the vegetation 
we can expect in some regions of the Nether-
lands. The data are taken from ecological re
search of grassland in the period 1940-1949. 
Data on soil fertility show that a higher num
ber of species may also occur at a high P-en 
K-status of the soil. Therefore management 
only aimed at lowering the nutriënt level of 
the soil, does not guarantee the intended re-
sult. The water management and the way the 
grassland is used, are also important. 
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