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Hooien zonder bemesting: 

hoe langer hoe schraler? 

J. P. Bakker In ons land zijn door bemesting voor een 
steeds intensiever gebruik grote opper
vlakten heischraal-grasland of blauwgras-
land veranderd in hoog produktieve, 
maar soortenarme, Beemd-Raaigraswei-
den. In een aantal gevallen is dit proces 
tot op perceelsniveau goed gedocumen
teerd. Een voorbeeld vormt de herhaling 
voor een aantal percelen in 1967-68 van 
het gtaslandonderzoek van D. M. de 
Vries uit de jaren 1934-58. Het gaat hier 
om graslanden met een geïntensiveerd 
gebruik gepaard gaande met hoge stik
stofgiften. In deze vergelijking zijn de 
echt voedselarme of, zoals ze genoemd 
worden, chemisch arme percelen niet 
betrokken. De soorten Ruw Beemdgras 
(Poa trivialis), Engels Raaigras Lolium 
perenne), Straatgras (Poa annua), Ge
knikte Vossestaart (Alopecurus genicula-
tus), Grote Vossestaart (A. pratensis) en 
Pinksterbloem (Cardamine pratensis) 
blijken in de afgelopen decennia duide
lijk te zijn toegenomen. Andere soorten 
daarentegen zijn afgenomen: Madeliefje 
(Bellisperennis). Zachte Dravik (Bromus 
mollis), Gewone Hoornbloem (Ceras-
tium fontanum), Duizendblad (Achillea 
millefolium), Herfstleeuwetand (Leon-
todon autumnalis), Kamgras (Cynosurus 
cristatus), Reukgras (Anthoxantum odo-
ratum), Roodzwenkgras (Festuca rubra). 
Scherpe Boterbloem (Ranunculus acris) 
en Witte Klaver (Trifolium repens) (Dir-
ven en Wind, 1982). 

Hooien zonder te bemesten is een dikwijls geadviseerde en toegepaste 
beheersvorm in het beheer van graslanden ten behoeve van de natuur
bescherming. Door verschraling zou dan een successie op gang komen 
en de waarde van een perceel worden vergroot. In het onderstaande 
worden de ervaringen over een reeks van jaren met deze beheersvorm 
in het stroomdallandschap Drentsche Aa gepresenteerd aan de hand 
van onderzoek met permanente kwadraten. 

Voor veel graslanden is de doel
stelling van het beheer ten behoeve van 
de natuurbescherming om vanaf de 
Beemd-Raaigrasweide de weg terug te 
bewerkstelligen. 

Hooien zonder bemesting 
De 'weg terug' wordt vaak nagestreefd 

door het stoppen van de bemesting bij 
uitsluitend maaien en afvoeren van het 
gewas (hooien). Deze natuurtechnische 
beheersmaatregel wordt in de praktijk 
'verschralen' genoemd. Hierbij wordt er 
vanuit gegaan dat voedingsstoffen aan 
de bodem worden onttrokken. Een, vaak 
impliciet aanwezig, uitgangspunt is dan 
dat de verschraling verder voortschrijdt 
naarmate een dergelijk beheer langer 
wordt gevoerd. Hoewel verschralen in 
Nederland al tientallen jaren in het be
heer wordt toegepast zijn er nog maar 
weinig resultaten van langlopend onder
zoek, gericht op de effectiviteit van de 
maatregel, gepubliceerd. Daarom is nog 
betrekkelijk slecht bekend of verschra
ling inderdaad mogelijk is en zo ja hoc 
dit proces dan verloopt. 

Beekdalgraslanden in het Stroom
dallandschap Drentsche Aa bieden inte
ressant vergelijkingsmateriaal voor de 
vraag naar het realiseren van de doelstel
ling van het natuurtcchnisch graslandbc-
heer. Sedert 1965 zijn geleidelijk stukjes 
aangekocht en in (verschralings-)bcheer 
genomen door het Staatsbosbeheer. In 
het gebied liggen daardoor percelen met 
een uiteenlopend aantal jaren hooiland-
beheer zonder bemesting. Het gaat hier
bij in alle gevallen om éénmaal jaarlijks, 
in juli, hooien en afvoeren van het ge
was. Ruimtelijke vergelijking van perce
len met een enigszins vergelijkbare bo
dem en grondwaterstand en een uiteen
lopend aantal beheersjaren nodigen als 
het ware uit tot opstellen van een 'ver
schralingsreeks', zoals geïllustreerd in de 
figuren 1 en 2. De vraag is of en hoe de
ze ruimtelijke verschillen ook als een 
successierccks op één plaats zijn terug te 
vinden en of verschraling optreedt. We 
zullen op deze vraag ingaan met als 
voorbeelden een aantal percelen in een 
bovenloop situatie aan het Anloër Diep-
je. Het tijdstip waarop begonnen werd 
met hooien zonder bemesting verschilt 
voor deze percelen: 1946, 1967 en 1972. 

Abiotische verschillen binnen een 
perceel 
De proefvelden langs het Anloër Diepje 
liggen in een gebied met hoogtever
schillen en uiteenlopende bodemty-
pen (Fig. 3). Loodrecht op de beek zijn 
in proefpercelen transecten uitgezet met 
6 tot 10 permanente quadratcn (pq's) 
verdeeld over de bodemtypen. Bij een 
aantal pq's is in 1976 en 1977 de grond
waterstand gemeten. De grondwater
standen zijn uitgewerkt in de vorm van 
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Fig. 1. Bemeste en beweide Beemdraai-
gras-weide (Poö-Lolietum), let op Pinkster-
bloem langs de greppels (mei 1980). 

Fertilized and grazed Poo-Lolietum, notice 
Cardamine pratensis along the ditches 
(May 1980). 

Fig. 2. Vijftien jaar hooien zonder be
mesting, onvolledig ontwikkelde associate 
van Waterkruiskruid en Trosdravik (Sene
cioni-Brometum racemosil), let op het veel
vuldig voorkomen van Pinksterbloem. 
Scherpe boterbloem en de grote vlekken 
van de Veldrus (mei, 1980). 

Fifteen years of hay-making without fertili-
zation, incomplete Senecioni-Brometum 
racemosi, notice the abundance of Carda
mine pratensis, Ranunculus acris and the 
extensive patches of Juncus acutiflorus 
(may, 1980). 

duurlijnen. Deze geven aan hoeveel da
gen een bepaalde grondwaterstand ge
durende het jaar optreedt (Fig. 4). De 
duurlijnen van de verschillende buizen 
in de proefpercelen vallen in twee groe
pen uiteen. De lijnen voor de zandige 
delen van de percelen laten duidelijk ge
durende het gehele jaar lagere grond
waterstanden zien dan die in de venige 
delen van de percelen. De 'holle' vorm 
van de duurlijnen in het zandiger sub
straat duidt op infiltratie. De 'bolle' 
vorm van deze duurlijnen in de venige 
bodem duidt op kwel, dus toevoer van 
grondwater van elders (Grootjans & Ten 
Klooster, 1980). 

Groepering van de vegetatiekun-
dige opnamen van de pq's in de proef
percelen voor alle jaren op basis van ver
schillen in de floristische samenstelling 
leidt tot de volgende indeling. Enerzijds 
kunnen in het veld ruimtelijk geschei
den groepen worden onderscheiden die 
voorkomen in natte of droge delen van 
de proefpercelen. Anderzijds kunnen 
groepen opnamen van pq's worden on

derscheiden die elkaar in de tijd opvol
gen binnen de natte of droge delen van 
de proefvelden. Hieruit blijkt dat er in 
de natte en de droge situaties successie 
optreedt. Kwantificering van de mate 
van verschil in soortsamenstelling tussen 
de opeenvolgende jaren en de begin
situatie duidt op een gerichte verande
ring in de vegetatie. Deze verandering 
wordt minder naarmate het aantal be-
heersjaren groter wordt, maar er is spra
ke van een duidelijke trend. De vraag is 
of het hier gaat om het beoogde effect 
van verschralen. 

Het kwantificeren van verschraling 
Wanneer, zoals in dit geval, geen resul
taten van bodemchemische analyses be
schikbaar zijn, kunnen de effecten van 
verschraling nog indirect worden uitge
werkt met behulp van indicatorwaarden 
van voorkomende soorten. Deze indica
torwaarden berusten op bodemchemi
sche analyses (Kruijne, De Vries & Mooi, 
1967) en de resultaten van bemestings-
proefVelden (Klapp, 1965; Ellenberg, 

Fig. 3. Dwarsdoorsnede door het beekdal 
van houtwal tot beek met verschillende bo-
demtypen. 

Cross-section through the brook valley 
from hedgerow to brook with soil types 
'Veld'podzol soil, 'Broek' earth soil, 'Made' 
peat soil and bank bordering the brook, 
respectively. 

DROOG 

dagen 365 

Fig. 4. Duurlijnen van de grondwaterstan
den in natte en droge perceelgedeelten. 

Bundies of duration lines in wet (convex 
bundie) and dry (concave bundie) areas 
during 365 days. 
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Tabel 1. Veranderingen in een pq (2 x 2) m^ op droog zandig substraat waar hooien zonder 
bemesting begon in 1972. Bedekking in %. 

Vegetation changes in a permanent plot (2x2) on dry, sandy soil under hay-making with
out fertilization since 1972. Cover percentage is given. 

Jaar van opname 
Aantal soorten 
A/R verhouding 

Rijke soorten 
Phieum praten se 
LoHum perenne 
Bromus hordeaceus 
Alopecurus geniculatus 
Ranunculus repens 
ftumex obtusifolius 
Poe trivia/is 
Trifolium repens 
Poa pratensis 
Festuca pratensis 
Elymus repens 
Stellaria media 
Agrostls stolonifera 
Plantago major 

Arme soorten 
Rhinanthus angustlfolius 

1974 
15 

0/5 

1 
40 
10 
10 
4 

76 
20 

0/10 

4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

77 
19 

0/11 

4 
20 

2 
4 
4 
8 
2 
1 
1 

1 
1 

78 
20 

0/12 

2 
4 
2 
8 
2 

20 
4 
1 
1 
1 

8 
1 

79 
22 

1/13 

1 
1 
2 

20 
2 

12 
2 
1 
1 
1 
1 

20 
1 

. ^ . . - ü-.:.. :• 

80 
21 

1/11 

2 
1 
1 
2 

30 

20 
2 
2 
1 
1 

12 
1 

1 

81 
20 

1/10 

1 
1 
1 
1 

20 
1 
4 
1 
1 

8 

1 

82 
23 

1/10 

1 
1 
2 

12 

4 
4 
2 
1 

8 
1 

8 

83 
16 
1/5 

1 
30 

4 

2 

1 

8 

84 
20 
1/8 

1 

1 
20 

12 
1 
1 
1 

8 

12 

TImotheegras 
Engels Raaigras 
Zachte Dravik 
Geknikte Vossestaart 
Kruipende Boterbloem 
Ridderzuring 
Ruw Beemdgras 
Witte Klaver 
Veldbeemdgras 
Beemdlangbloem 
Kweek 
Vogelmuur 
Fioringras 
Grote Weegbree 

Grote Ratelaar 

Tabel 2. Veranderingen in een pq (2x2) m^ op nat, venig substraat waar hooien zonder 
bemesting begon in 1972 (zie Tabel 1). 

Vegetational changes in a permanent plot (2x2) m^ on wet, peaty soil under hay-making 
without fertilization since 1972 (see Table 1). 

Jaar van opname 
Aantal soorten 
A /R verhouing 

Rijke soorten 
Rumex obtusifolius 
Poa pratensis 
Lolium perenne 
Alopecurus geniculatus 
Festuca pratensis 
Ranunculus repens 
Trifolium repens 
Poa trivialis 
Agrostls stolonifera 
Bromus hordeaceus 

Arnne soorten 
Epilobium palustre 
Juncus articulatus 
Ranunculus flammula 
Equisetum palustre 
Juncus effusus 
Rhinanthus angustlfolius 
Cirslum palustre 

1974 
22 

3/6 

4 
2 

10 
2 
1 
2 

1 
2 
2 

76 
29 

5/9 

1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 

4 
1 
1 
1 
1 

77 
25 

4/8 

1 
1 
2 
2 

30 
2 
4 
1 

1 

1 
1 
1 

78 
23 

4/6 

1 

8 
44 
30 
8 
1 

1 

1 
2 
4 

79 
27 
5/7 

1 
1 
1 
8 

12 
2 
4 

2 
1 
2 
8 

30 

80 
33 

6/7 

1 
1 
1 
1 

12 
4 

12 

1 
1 
1 
4 
8 
1 

81 
33 

6/7 

1 
1 
1 
1 

12 
1 
2 

4 

82 
30 

6/7 

1 
2 

20 
20 
4 
1 
1 

1 
1 
2 
4 
2 

30 

83 
29 
6/5 

2 
20 
20 
2 
1 

2 
1 

12 
4 

12 
1 

84 
29 

5/6 

1 

1 
12 
2 
8 
1 

1 
1 
8 
4 

30 

Ridderzuring 
Veldbeemdgras 
Engels Rooigras 
Geknikte Vossestaart 
Beemdlangbloem 
Kruipende Boterbloem 
Witte Klaver 
Ruw Beemdgras 
Fioringras 
Zachte Dravik 

Moeraswilgeroosje 
Zomprus 
Egelboterbloem 
Lidrus 
Pitrus 
Grote Ratelaar 
Kale Jonker 
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GRASLAND MET GEKNIKTE VOSSESTAART 
VORM VAN KRUIPENDE BOTERBLOEM 

GRASLAND MET ECHTE WITBOL 
VORM VAN GEKNIKTE VOSSESTAART 
EN ROODZWENKGRAS 

DOTTERBLOEMHOOILAND 

VORM VAN GtWONE ZEGGE 

VELDRUSSCHRAALL&ND 

A/R ratio 0.6 
0-12 jaar 

r A/R ratio 1.7 
5-17 jaar 

[ A/R ratio 3.8 
27-36 jaar 

Fig. 5. Een voorbeeld van de vergelijking 
tussen verondersteld verschralingsschema 
op natte bodem op grond van ruimtelijke 
vergelijking en gevonden verschraling op 
basis van gemiddelde verhoudingsgetallen 
van arme en rijke soorten en aantal jaren 
hooien zonder bemesting. De plaats van de 
pijl geeft aan in welk deel van de verschra
lingsreeks de groep pq's geplaatst worden, 
pijl naar beneden: toenemende verschra
ling, pijl naar boven: afnemende verschra
ling, pijl naar boven en naar beneden: geen 
duidelijke richting in de verschraling. 

An example of the comparison between ex-
pected vegetation changes on wet soil (ac-
cording to Everts et al., 1984) and observed 
changes and their mean ratio values be
tween the numbers of 'poor' and 'rich' spe
cies and years of hay-making without ferti-
lization. The situation place and direction 
of the arrow indicates the position in the 
succession, arrow down: increasing poor/ 
rich ratio, arrow up: decreasing poor/rich 
ratio, arrow down and up: fluctuating 
poor/rich ratio (see Table 1). 

GRASLAND MET ENGELS RAAIGRAS 
VORM ZONDER GEKNIKTE VOSSESTAART 

GRASLAND MET ECHTE WITBOL 
VORM VAN ENGELS RAAIGRAS 

GRASLAND MET ECHTE WITBOL 

VORM VAN ECHTE WITBOL 

GRASLAND MET ECHTE WITBOL 
VORM VAN ROODZWENKGRAS 

GRASLAND MET ENGELS RAAIGRAS 
EN KAMGRAS 

GRASLAND MET ROODZWENKGRAS 
EN GEWOON STRUISGRAS 

A/R ratio 0.1 
0-12 jaar 

[ A/R ratio 0.4 
5-17 jaar 

A/R ratio 0.3 
0-12 jaar 

[ A/R ratio 0.9 
5-17 jaar 

Fig. 6. Een voorbeeld van de vergelijking 
tussen verondersteld verschralingsschema 
op droge bodem en gevonden verschraling 
(zie Fig. 5). 

An example of the comparison between ex-
pected vegetation changes on dry soil and 
observed changes (see Fig. 5). 

1979). Indicatorwaarden zijn wel ge
bruikt om verschraling te kwantificeren 
in een tiendelige schaal (Wind, 1980). 
Het bezwaar tegen deze werkwijze is het 
werken met een schijn-exactheid. Om 
verschraling uit te drukken in termen 
van duidelijk voedselarme milieu-om-
standigheden indicerende soorten (arme 
soorten) en duidelijk voedselrijke mi-
lieuomstandighcden indicerende soor
ten (rijke soorten) kan worden volstaan 
met een grove indeling. 

Op basis van de stikstofklassen van 
Ellenberg en van Klapp en de fosfaat-
cijfers van Kruijne c.s. zijn alle soorten 
in drie groepen ingedeeld: de rijke soor
ten, een middengroep en de arme soor
ten. Per pq kan het aantal arme en rijke 
soorten worden geteld. Het verhou
dingsgetal van deze arme en rijke soor
ten is gebruikt als een maat voor het sta
dium van verschraling. Met behulp van 
de gemiddelde arm/rijk verhouding kan 
het stadium van verschraling per groep 
van pq's worden uitgewerkt. Hierbij 
dient de kanttekening te worden ge
maakt dat voor soorten met relatief zwa
re zaden die niet (meer) in de directe na
bijheid van de percelen voorkomen de 
(her-)vestiging lang op zich kan laten 
wachten. Zaaiproevcn met soorten die 
niet in de vegetatie en in het zaadkapi
taal voorkwamen hebben aangetoond 
dat kieming en vestiging veelal wel mo
gelijk is. De verspreiding van zaad is 
kennelijk vaak een beperkende factor 
voor de vestiging van nieuwe soorten 
(Bakker, 1982). Dit ruimtelijke effect is 
bij de hierna gepresenteerde gegevens 
verder buiten beschouwing gelaten. 

Ter illustratie wordt de ontwikke
ling in een droog en in een nat pq weer
gegeven in percelen die vanaf 1972 ge
hooid worden zonder bemesting. In het 
droge pq (Tabel 1) verschijnt na een aan
tal jaren de eerste arme soort, terwijl in 
het natte pq vanaf 1972 al arme soorten 
aanwezig zijn en na enkele jaren het 
aantal arme soorten even groot is als het 
aantal rijke soorten (Tabel 2). De verkla
ring ligt misschien in de agrarische ge-
bruiksintensiteit vóór de aankoop en het 
veranderde beheer. Blijkens een gras-
landkartering van het CABO in 1965 
hadden de droge delen van de percelen 
langs het Anloër Diepje een matige, de 
natte delen een slechte kwaliteit voor 
agrarisch gebruik. Met andere woorden 
de natte delen werden vroeger door de 
boeren al minder intensief gebruikt. 

Toenemende verschraling tijdens 
de successie? 
Gebaseerd op ruimtelijke vergelijkingen 
is door Everts et al. (1984) een veronder
steld verschralingsschema opgesteld. We 
zullen nagaan in hoeverre de pq gege
vens van percelen langs het Anloër Diep
je aan dit schema beantwoorden. In Fig. 
5 zijn de resultaten in natte perceelge
deelten weergegeven. Het blijkt dat de 
gemiddelde arm/rijk verhoudingsgetal
len en het aantal behecrsjaren goed in 
het schema passen. In de waarnemings
periode is één overgang naar een schraler 
vegetatietype ook werkelijk gevonden. 
In de groep pq's met een groot aantal 
beheersjaren waren de veranderingen zo 
gering dat geen trend in de arm/rijk ver
houding werd gevonden. In het perceel 
waar hooien zonder bemesting al in 
1946 begon, waren in 1974, 1979 en 
1984 de arm/rijk verhoudingsgetallen 
respectievelijk 11/3, 13/3 en 13/4. Het 
percentage bedekking van de verschil
lende arme zowel als rijke soorten fluctu
eert, maar een trend is moeilijk te onder
kennen en zeker niet zonder meer dui
delijk. 

In de groepen pq's die 5-13 jaar in 
beheer waren, werd geen overgang naar 
een ander vegetatietype gevonden, maar 
wel een verandering in de arm/rijk ver
houdingen en een toename in het aantal 
soorten. De verhoudingsgetallen veran
deren van 6/3, 5/4 en 6/4 in 1972, 
1973, 1974 in 9/7, 8/6, 8/6 in 1982, 
1983 en 1984. Duidelijk nieuwe of toe
genomen arme soorten zijn Grote Rate
laar (Rhinanthus angustifolius), Veldrus 
(Juncus acutiflorus) en Breedbladige Or
chis (Dactylorhiza majalis). In het ene 
geval betrof het het binnen de natte 
groep droogste perceel, waar enige op
pervlakkige uitdroging van de veenbo-
dem optradt met daarmee gepaard gaan
de mineralisatie van organisch materiaal. 
In het andere geval ging het om het nat
ste perceel met zoveel kwel dat enige 
greppeltjes voor oppervlakkige ontwate
ring moeten zorgen om de zware maai-
machines niet te laten vastlopen. 

In Fig. 6 is de vergelijking tussen 
verwachte en gevonden overgangen in 
de droge perceelgedeelten in het ver
onderstelde verschralingsschema weerge
geven. Ook hier blijken de gemiddelde 
arm/rijk verhoudingen en het aantal be
heersjaren goed in het schema te passen. 
Duidelijk is dat de niveaus van de ver
houdingen lager liggen dan in de natte 
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perceelgedcelten. In het droge perceel
gedeelte blijkt de arm/rijk verhouding 
duidelijk toe te nemen: van 2/3 in 1973 
via 4 /3 in 1978 tot 5/3 in 1983. De rijke 
soorten Veldbeemdgras (Poa pratensis) 
en Kruipende Boterbloem (Ranunculus 
repens) zijn daar duidelijk afgenomen 
en de arme soorten toegenomen, met als 
nieuwkomer o.a. Zwarte Zegge (Carex 
nigra). In de groepen pq's waarin geen 
overgang naar een ander vegetatietype 
werd gevonden, veranderde de arm/rijk 
verhouding niet. Wanneer wel overgan
gen werden gevonden, werden stadia in 
de veronderstelde verschralingsreeksen 
overgeslagen. Uit Tabel 1 blijkt dat met 
name in droge pq 's het aantal rijke soor
ten aanvankelijk toeneemt, terwijl het 
niet waarschijnlijk is dat de bodem
vruchtbaarheid toeneemt. Het zou kun
nen dat de vroeger hoge bemestingsdruk 
een zeer soortenarme vegetatie veroor
zaakt. Na het stoppen van de bemesting 
krijgen ook andere, dan de paar over
heersende, rijke soorten een kans. De rij
ke soorten die verschijnen zijn o.a. Wit
te Klaver, Veldbeemdgras, Ruw Beemd
gras, Ridderzuring (Rumex obtusifo-
lius), Beemdlangbloem (Festucapraten
sis). Voor een deel zijn dit laagblijvende 
soorten die in een hoge, dichte vegetatie 
niet aan bod komen, wellicht door licht
gebrek op de bodem. De bodemvrucht
baarheid speelt op de lange termijn on
getwijfeld een belangrijke rol in de ver
schraling. Op kortere termijn lijkt de 
structuur van de vegetatie, met name de 
beïnvloeding van de hoeveelheid licht 
die de bodem bereikt, echter van belang 
bij het verschijnsel verschraling, geme
ten aan het voorkomen van de soorten. 

Conclusies 
Ruimtelijke vergelijking van een aantal 
percelen met sterk uiteenlopende perio
des van een bepaald constant beheer kan 
slechts een globale indruk geven van de 
(in de tijd) te verwachten verschralings
reeks. Vergelijkingen in de tijd voor 
meerdere plaatsen aan de hand van pq-
onderzoek laten zien dat de overgangen 
van de verschillende vegetatietypen met 
de jaren langzamer verlopen dan op 
grond van ruimtelijke vergelijking ver
wacht zou mogen worden. 
Klaarblijkelijk is de samenstelling van de 
vegetatie bij het begin van het verschra-
lingsbeheer van grote invloed. Deze be
ginsituatie hangt sterk af van de intensi
teit van het agrarisch gebruik voor het 
moment van aankoop en het daarmee 

veranderend beheer. Binnen een perceel 
kunnen grote verschillen in natte en dro
ge terreingedeelten bestaan, ieder met 
hun eigen verschralingsreeks, zodat ver
gelijking van hele percelen niet zinvol is. 

De ontwikkeling in droge perceel
gedeelten komt traag op gang en ver
loopt langzaam. Er werd voor die situa
tie geen verband tussen het arm/rijk ver
houdingsgetal en het aantal beheersja-
ren gevonden. De ontwikkeling in de 
natte perceelgedeelten met kwel ver
loopt zodanig, dat wel een duidelijk ver
band gevonden werd tussen een toene
mende arm/rijk verhouding en het aan
tal beheersjaren. Wanneer oppervlakki
ge uitdroging plaatsvindt, hetzij door 
geringe kweldruk, hetzij door geringe 
ontwatering, neemt de arm/rijk verhou
ding af en treedt geen verschraling op. 
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Sununary 

Does hay-making without fettilization im-
poverish the soil? 
The nature management practice of hay-
making without the application of artificial 
fertilizers aims to develop vegetationtypes as-
sociated with nutriënt poot soil conditions. 
The results of hay-making without fettiliza
tion are discussed on the basis of permanent 
quadrat data by the increase of 'poor' spe
cies, indicating nutiient poot soil conditions, 
and the dectease of 'rich' species, indicating 
nutriënt rich soil conditions. It appeared that 
the poor/tich latio decreased sometimes in 
superficially drying peat soils. If the soil re-
mained wet by seepage the poor/rich ratio 
was positively cortelated with the period of 
hay-making without fettilization. The 
poor/rich ratio was very low at the beginning 
of hay-making without fettilization and in-
cteased slowly on dty sandy soils. This dif-
ference between dty and wet soils may be due 
to the mote intensive agricultural use of the 
dry parts of the plots concetned ptioi to the 
procutement foliowed by management prac-
tices fot nature consetvation. 
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