
To study man's impact on the nutriënt 
budget of fens, and the role of the hydrologie 
regime in this tespect, a hydrologie and 
nutriënt (nitrogen-N, phosphotus-P, potas-
sium-K) mass balance study was performed 
in one undisturbed discharge fen and one 
euttophied recharge fen. 
Although nutriënt inputs, especially for 
nitrogen, were severely enhanced due to 
agricultural activities, summer harvest of 
aboveground vegetation resulted in a net loss 
of potassium and phosphorus from the fens. 
Nitrogen inputs and outputs were in 
balance. Vegetation harvest provided an ef-
fective tooi to reduce phosphorus and 
potassium availability. In the long run, a 
shift from nitrogen limitation towards 
phosphorus or potassium limitation is to be 
expected in the fens. 

Differences between the fens in tespect of 
theif ovetall nutriënt budgets wete small. 
Annuai differences in biomass production 
and in nutriënt uptake by the vegetation 
wete the result of diffetences in mineraliza-
tion rate. 
If conservation goals ate to be reached, an
nuai harvest operations ate necessaty to pte-
vent the increase of nutriënt availability in 
fens. Moreovet, the supply of polluted watet 
from the rivet Vecht has to be stopped. The 
nutriënt load of this watet is high, and its 
chemical composition may cause an acceleta-
tion of the nuttient cycling (especially of P) 
within the fen ecosystem, tesulting in an in-
ctease of nutriënt availability. Futthermore, 
management plans need to take into account 
the position of protected fens in the ovetall 
hydtologic and nutriënt budgets of the land
scape that they ate part of, and should in-
clude land-use regulations that prevent 
eutrophication of groundwatet and sutface 
water that discharges in fen complexes. 
Under these conditions, thete may still be a 
future for small species-tich fen ecosystems in 
agficultutal landscapes. 
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De ontwikkeling van een voormali 

G.L. Ouweneel 

Twintig jaar geleden werd het Haringvliet afgesloten van de Noord
zee. Beheerders van natuurterreinen in de Biesbosch, het HoUandsch 
Diep en het Haringvliet zagen zich geconfronteerd met volslagen an
dere beheersvraagstukken. Hierbij was nauwelijks ervaring aanwezig 
met vergelijkbare veranderingen eerder en elders in het land. Men stel
de zich tot doel zo veel mogelijk bestaande natuurwaarden te behou
den en daarnaast nieuwe waarden toe te voegen. 

De Plaat van het Land van Essche (Es-
scheplaat) ligt in de Hoeksche Waard 
ten westen van Strijensas, langs de 
noordoever van het HoUandsch Diep 
(fig.1). Met de Zeehondenplaat en Sas-
seplaat vormt de Esscheplaat een ruim 
vijf kilometer lange strook van voormali
ge getijdegrienden. In het westen gaat 
het complex over in het open buiten
dijkse gebied van de Hoogezandsche 
Gorzen. 

Tot 1970 was de Esscheplaat (97 
ha) een getijdegriend. Een drietal au
thentieke griendwerkersketen herinnert 
aan het schilderachtige maar harde 
griendwerkersbestaan, waarin eb en 
vloed de arbeidstijden dicteerden. Op 
de Esscheplaat raakte het griendbedrijf 
lang voor de sluiting van het Haringvliet 
in verval. In 1965 verkreeg het gebied 
zijn huidige status van natuurreservaat. 
Tot verwerving werd besloten, omdat de 
verwachting was dat het gebied na de af
sluiting van het Haringvliet via de 
Dordtse Kil, het Spui, de Oude Maas en 
de Nieuwe Waterweg onder invloed zou 

blijven staan van het getij. Daardoor zou 
de Esscheplaat zijn karakteristieke vloed-
bos met een kenmerkende flora en fauna 
kunnen behouden. De belendende Zee
hondenplaat (50 ha) werd in het kader 
van de Natuurbeschermingswet aange
wezen als Staatsnatuutmonument. 

Waterhuishoudkundige gevolgen 
afsluiting 
Grienden vormen een sterk door de 
mens beïnvloed milieu type. Om te be
vorderen dat de wilg zich als aspektbepa-
lende soort kan manifesteren, regelt de 
mens de waterhuishouding met behulp 
van kaden en greppels en worden de ho
gere ruigtekruiden regelmatig verwij
derd. Op de Esscheplaat werd het water
huishoudkundig onderhoud in 1949 ge
staakt. 

Nadien beperkte men zich tot het 
'wieden' van de ruigtekruiden en het 
hakken van het griendhout. Met een ge
middelde getijamplitudo van ca 2 m was 
voor 1970 de waterhuishouding de be
langrijkste sturende faktot voot het abio-
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etijdegriend langs het HoUandsch Diep 

Fig. 1. Ligging van de Esscheplaat. 
Situatlon of the Esscheplaat. 

Luchtfoto. Plaat van het Land van Essche 
genomen 18 maart 1989. 
Aerlal photograph. Plaat van het Land van 
Essche taken on the 18th of March 1989. 
(Topografische Dienst). 

tische milieu van de Esscheplaat. Het ge
bied ligt voor her merendeel rond het 
gemiddeld hoog waterpeil of daarboven. 
Alleen de lagere delen van de Essche
plaat werden dus dagelijks overspoeld. 
De afsluiting van het Haringvhet in 
1970 brachr her gerijdeverschil terug tot 
ca 0,2 m. De waterafvoer van Rijn en 
Maas alsmede het spuiregime van de Ha-
ringvlietsluizen gingen nu de waterhuis
houding beheersen. Figuur 2 geeft de si
tuatie voor en na 2 november 1970 weer. 
Hoge rivierafvoeren in combinatie met 
gesloten Haringvlietsluizen als gevolg 
van storm op zee konden na deze datum 
leiden tot extreem hoge waterstanden, 
waardoor de Esscheplaat nog slechts inci
denteel overspoelde. 

De veranderde waterhuishouding 
was niet de enige wijziging, waarmee de 
beheerder te maken had. De oeverafkal
ving nam in korte tijd een grote omvang 
aan. Ook groeide de zorg om de water
kwaliteit. De door het water van het 
HoUandsch Diep binnengebrachte ver
ontreinigingen konden leiden tot ernsri-
ge verstoring van de kringlopen in het 
oecosysteem. 

Nieuwe toestand 
Het proces dar in voormalige gerijde
grienden als gevolg van de veranderde 
waterhuishouding op gang kwam, is be
schreven door De Boois (1982). Door de 
geringere overspoeling daalde her 
grondwater tot ongeveer de gemiddelde 

stand van het HoUandsch Diep (ca 0,4 m 
-I- NAP). De Esscheplaat werd dus aan
zienlijk droger. Met name in de lage de
len van het gebied nam de droge, ge-
aereerde zone aanzienlijk toe. Deze ae-
ratie (doorluchting) leidde tot rijping 
van de bodem, waarbij vooral de mine-
ralisatie van grote hoeveelheden organi
sche stof van belang was. Het proces van 
uitdroging en aeratie had klink tot ge
volg; plaatselijk bedroeg deze verzak
king bijna 0,3 m! 
Het was verbazend hoe snel de Essche
plaat na 1970 een ander aanzien kreeg. 
Ruigtekruiden als Fluitekruid (Anthris-
cus sylvestris), Valeriaan (Valeriana offi-
cinalis) en vooral Grote brandnetel (Ur-
tica dioica) gingen zich sterk manifeste-
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Vóór nov. 1970 
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ren. Omdat de uitdrogende bodem de 
wortelstelsels niet langer steun kon bie
den, kapseisden stuk voor stuk de grote 
wilgen, die men op markante punten 
had laten doorschieten. Ook de doorge
schoten grienden werden in toenemende 
mate door de wind gestreken. Voorts viel 
ook het grootste deel van een unieke rij 
oude knotpeppels. Iedere boom was een 
adembenemende levensgemeenschap op 
zich. 

Enkele jaren na de afsluiting van 
het Haringvliet verscheen het Konijn 
(Oryctolagus cuniculus) op de Essche-
plaat, waarbij het weldra tot een 
populatie-explosie kwam. 

Ook waren er veranderingen in de 
avifauna (Ouweneel, 1979). Blauwborst-
je (Cyanosyhia svecica cyanecula) en 
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris), 
twee na 1970 in het Noordelijke Delta-

Na nov. 1970 

frequentie LW 

MHW 

MLW 

100 50 O % 

Fig. 2. Hoogteligging t.o.v. NAP in relatie 
tot de overspoelingsfrequentie tijdens 
hoog water (HW) en laag water (LW) als
mede de overspoelingsduur voor en na de 
afsluiting van het Haringvliet (IVliddelhar-
nis). Bron: Hermelink & Mes, 1987. 
Height (Dutch ordnance level) and inunda-
tion frequency during high (HW) and low 
tide (LW) and inundation period (duur) be-
fore and after the closure of the Haringvliet 
in 1970. 

MHW = gemiddeld hoog water/ mean 
high water 
MLW = gemiddeld laag water/ mean low 
water 

gebied aspektbepalende broedvogels van 
uitdrogende oevergebieden, verschenen 
op de Esscheplaat. Toen de voormalige 
grienden voldoende op hoogte waren, 
kwamen Buizerd (Buteo buteo) en 
Boomvalk (Falco subbuteo) in het reser
vaat broeden. De Bruine kiekend ief 
(Circus aeruginosus) wist zich in de ver-
ruigende rietgorzen als broedvogel te 
handhaven. 

Beheersplan 1979 - 1989 
Na 1970 kwam het beheer aarzelend op 
gang en droeg begrijpelijkerwijs een ex
perimenteel karakter. Ook in de andere 
reservaten langs het Hollandsch Diep -
Haringvliet en in de Biesbosch zag 
Staatsbosbeheer zich geplaatst voor grote 
veranderingen. Voor de periode 1979-
1989 kwam voor de Esscheplaat een be-

Oeverafkalving langs het Hollandsch Diep. 
After the closure of the Haringvliet in 1970 
the banks of the Hollandsch Diep/ Haring
vliet started to cave in. 
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heersplan tot stand (Anonymus, 1979). 
De hoofdlijnen van dit plan konden 
worden verwezenlijkt. Aan een aantal in 
dit beheersp] m naar voren gebrachte 
ideeën werd echter niet toegekomen. In 
1991 zal een nieuw beheersplan worden 
opgesteld. 

Langs het Hollandsch Diep kwam 
een oeververdediging om de afkalving 
tegen te gaan (Anonymus, 1985). 
Grindbestorting werd aangebracht op de 
oever en deels om een voor de oever lig
gende blokkendam. Verheugend is dat 
in de lagune, liggend tussen deze blok
kendam en de natuurlijke oever. Riet 
(Phragmiies australis) zich spontaan her-
vestigt. Bij de ten westen van de Essche
plaat gelegen Hoogezandsche Gorzen 
ontbreekt een oeververdediging helaas 
nog steeds. Sinds de sluiting van het Ha
ringvliet is hier ruim dertig procent van 
het gors afgekalfd. 

Om mineralisatie van organisch 
materiaal in de bodem en daarmee de 
verruiging van de vegetatie tegen te 
gaan, werd een tweede hoofdpunt in het 
beheersplan gevormd door een verho
ging van het waterpeil. De struktuur van 
het reservaat leende zich daartoe. Het 
Hans Koolengat, een brede aan de west
zijde rechtstreeks in het Hollandsch 
Diep uitmondende waterloop, scheidt 
de Esscheplaat van de achterliggende ak-
kerbouwpolder 'De Buitenlanden'. 

Aangebrachte oeververdediging voor de 
Esscheplaat. 
Constructed banl< defence along the Hol
landsch Diep near the Esscheplaat. 

A 

Vanuit het Hans Koolengat lopen grote 
en kleine kreken tot diep in het reser
vaat. Vletsloten, stromers en prielen zor
gen verder voor een fijn vertakt waterlo-
penstelsel. 

De eerste aanzet tot verhoging van 
het waterpeil werd gegeven in 1977. In 
de monding van de op het Hans Koolen
gat uitkomende kreken werden vaste 
gronddammen gelegd met binnenwaarts 
gerichte klepduikers. Hierdoor werd bij 
hoge rivierstanden water binnengelaten 
en vastgehouden. Later werd een elek
trisch gemaaltje geplaatst om ook bij la
ge rivierstanden de waterstand in het ge
bied te kunnen regelen. Deze stopt 
automatisch, indien in het reservaat de 
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Hakbeheer op de Esscheplaat. 
Cutting of willows on the Esscheplaat. 

gewenste waterstand bereikt is. Raakt als 
gevolg van een extreem hoge waterstand 
de Esscheplaat geheel geïnundeerd, dan 
zorgt een in een van de oeverwallen ge
graven overlaat ervoor dat de als ideaal 
beschouwde waterstand weer spoedig 
wordt bereikt. Dat is een niveau waarbij 
in het lage komvormige middengebied 
van het complex plas-drassituaties ont
staan of gehandhaafd blijven. Enkele 
smalle, ondiepe geulen zijn gegraven 
om water te brengen naar terreindelen 
die niet via natuurlijk verval bereikbaar 
zijn. 

Voorts is begonnen met de uitvoe
ring van de in het beheersplan neerge
legde visie, waarin een rivierbegeleidend 
gevarieerd loofbos zich moet kunnen 
ontwikkelen. Verspreid over het gebied 
plantte men op een aantal hoger gelegen 
kavels loofhoutsoorten in als Zomereik 
(Quercus robur), Es (Fraxinus excelsior), 
Els (Alnus spec), Meidoorn (Crataegus 
spec.) en Zwarte populier (Populus ni-
gra). Om bezoekers te tonen hoe het 
vroeger toeging wordt op ruim een halve 
hectare het hakbeheer in ere gehouden. 
Vooralsnog heeft men op ruwweg de 
helft van het gebied de natuur zijn gang 
laten gaan. 

Zomer 1989 zag het ernaar uit dat 
men met het beheer op de goede weg 
was. Zichtbaar werd dat daar waar plas-
drassituaties ontstaan zijn, de Grote 
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brandnetel wijkt en de konijnenpopula
tie terrein prijsgeeft. Vier Noorse Fjor-
denpaarden, afkomstig van de Slikken 
van Flakkee (Kuypers, 1974), werden in-
geschaard, waarbij de dieren een ver
waarloosd doorgeschoten griend en een 
deels plas-drasstaand weiland ter be
schikking hebben. Er broedde weer een 
Ijsvogel (Alcedo atthis) in het gebied en 
er verbleef een Kwak (Nycticorax nyc-
ticorax). 

Toekomstperspektief 
Bij evaluatie van de ervaringen van de 
afgelopen tien jaar, blijkt dat het ge
volgde beleid juist was. Alleen voor de 

Overgroeid geraakte open grasstrook op de 
Esscheplaat. 
Increasing vegetation on grassland on the 
Esscheplaat. 

Dezelfde grasstrook in plas-drassituatie en 
na introduktie begrazing door Noorse Fjor-
denpaarden. 
The same grassland inundated and after in-
troduction grazing by Norwegian ponies. 
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waterkwaliteit wetd geen oplossing ge
vonden. Water uit het Hollandsch Diep, 
waarin Rijn en Maas samenkomen, is 
thans zeer slecht van kwaliteit. Om deze 
te verbeteren moet stroomopwaarts nog 
veel zendingswerk worden verricht. Het 
enige dat thans kan worden gedaan is zo 
weinig mogelijk buitenwater inlaten. 

Bij het opstellen van het nieuwe 
beheersplan lijkt het voor de hand te lig
gen dat Staatsbosbeheet zich richt op 
een geleidelijke omvorming van de voor
malige grienden naar een naruurlijk ri-
vierbegeleidend loofbos (Van der Lans & 
Poortinga, 1986). Door de wijze waarop 
de stormen van februari 1990 huishiel
den in de doorgeschoten grienden, wint 
deze beheersrichting aan aktualiteit. De 
botanische ontwikkelingsmogelijkheden 
van de nieuwe bossen zijn nog onduide
lijk. Het is echter waarschijnlijk dat in de 
vochtige loofbossen karakterisrieke soor
ten als Groot springzaad (Impatiens 
noli-tangere) en Wijdaarzegge (Carexre-
mota) zich kunnen vestigen en hand
haven. 

Maar vooral de avifauna zal baat 
hebben bij de beheerskeuze van een ri-
vierbegeleidend loofbos. Stellig zijn er 
dan goede perspektieven voor de Blauwe 
reiger (Ardea cinerea) en de Aalscholver 
(Phalacrocorax carbo), soorten die eind 

veertiger jaren de Esscheplaat als broed-
vogel de rug toekeerden (mondelinge 
mededeling A. v.d. Pligt). En wie weet 
welke zeldzame en voor Europa kostbare 
vogelsoorten van rivierbegeleidende bos
sen wij dan in de toekomst nog eens 
kunnen verwelkomen als broedvogels 
van de Esscheplaat. 
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Summary 
The development of a former tidal willow 
coppice along the Hollandsch Diep 
On 2nd November 1970 the Haringvliet, the 
most seaward patt of the estuary of the rivers 
Rhine and Meuse, was closed ftom the North 
Sea. Before the closute the river had a tidal 
character with an amplitude of c. 2 m. After 
the closure the tidal amplitude was reduced 
to less than 0,2 m. The governmental nature 
reserve the Esscheplaat (97 hectares) is 
situated along the northern bank of the 
Hollandsch Diep. The Esscheplaat exists of 
old willow coppices which were cut 
periodically. However, cutting of the willows 
stopped during 1958-1978 successively. 
Due to the closing of the estuaty the 
Esscheplaat changed in character. The 
groundwater level sunk from just below the 
surface with more than 0,5 m to the height 
of the new water levels. The area dried out 
and ripening of the soil took place. The 
vegetation changed quickly. During 1979-
1989 measures were taken. To prevent ero-
sion a shore defence was constructed along 
the Hollandsch Diep. Due to the structure of 
the area with relatively high levees along the 
creeks and low lying backswamps behind, it 
appeared to be possible to maintain a high 
water level independant from the Hollandsch 
Diep. Claydams were constructed in the 
mouth of eight creeks with culverts provided 
with valves inside. The measures appear to be 
succesful. However, the waterquality of the 
Hollandsch Diep is poot. A new manage
ment plan will be drawn up in 1991. The 
creation of wet lowland woods turns up as the 
best aim. The prospects as a breeding area for 
birds are favourable. 

G.L. Ouweneel 
Lijster 17 
3299 BT Maasdam 

Griendkeet op de Esscheplaat. 
Old barrack on the Esscheplaat. 

Herstel van riviertrekvissen in 

de Rijn een realiteit? 

3. De Grote & Kleine marene 

(Coregonus lavaretus & C albula) 

SJ. de Groot 

In het kader van het nationale onderzoeksprogramma 'Ecologisch Her
stel Rijn' (EHR) werd een literatuurverkenning, aangevuld met ar
chiefonderzoek, uitgevoerd om een beeld te krijgen van de herstelkan
sen van een aantal anadrome riviertrekvissen. Dit is het derde artikel; 
hierin zullen de houtingachtigen (Coregonidae), de Grote en Kleine 
marene, besproken worden. 

Al naar gelang de systematische inzich
ten die men wenst te volgen, komt er in 
Nederland een twee- of drietal soorten 
voor. Volgens Svetovidov (1984) zijn 
Grote marene {Coregonus lavaretus) en 
Houting (C. oxyrinchus) verwant en is 
de laatste een ondersoort van C. lavare
tus, te weten C. lavaretus oxyrinchus (fo
to 1). Daarnaast kwam ook de Kleine 
marene (C. albula) voor (foto 2). Deze 
laatste soort is slechts enkele malen in 
onze wateren aangetroffen, het laatst in 
1927 (Redeke, 1941; Nijssen & De 
Groot, 1987), maar komt wel vaker voor 
in de Duitse deelstaat Nordrhein-
Westfalen. De Grote marene en Hou
ting zullen in deze studie als één soort 
worden beschouwd (Redeke, 1934). Dit 
op grond van de vele kruisingen en vor
ming van lokale populaties die een ken
merk zijn van de vele houtingsoorten en 
die de soortidentificatie zowel binnen de 
lavaretus-groep (Cl. lavaretus, Cl. me-
diosponatus, Cl. pallasi, Cl. oxyrin
chus, C l. pidschianoides) als daarbuiten 
(C albula, C baunti, C nasus, C pe-
led) moeilijk tot soms onmogelijk ma
ken. De vele synoniemen voor deze soor
ten (en ondersoorten) maken het geheel 
nog complexer. 

Ecologie 
Zoals alle andere salmoniformes (Salmo-
nidae, Coregonidae) bezitten de soorten 

behorende tot deze groep van vissen, 
trekkende en niet-trekkende variëteiten. 
De houtingen (Coregoniden) kunnen 
derhalve naast standvis ook anadrome 
trekvis zijn: vissen die hun eieren in het 
zoete water afzetten om daarna naar zee 
te trekken. De houtingen die trekken, 
gaan niet ver de zee in en blijven in het 
brakke water. Er kan ook een onderver
deling gemaakt worden van houtingen 
die in het oppervlaktewater voorkomen 
en houtingen die meer bodemgebonden 
zijn. C albula is een soort van het op
pervlaktewater ('Schwebrenken') en C 
lavaretus is meer bodemgebonden ('Bo-
denrenken'). Deze indeling wordt on
duidelijker doordat bepaalde stammen 
van de ene soort, bv. C lavaretus, die als 
meer bodemgebonden wordt be
schouwd, geheel overgaat naar een pela-
gische levenswijze. In het Meer van 
Konstanz komen beide variëteiten van 
C lavaretus naast elkaar voor (Eckmann 
& Pusch, 1988). De ene variëteit zet haar 
eieren ver boven de bodem in het vrije 
watet af, de andere zet haar eieren nabij 
de bodem in de oeverzone van het meer 
af. Ook hier zien wij dat de 'generalist' 
vis zich in verschillende richtingen ont
wikkelt, zoals eerder beschreven voor de 
Zalm (Salmo salar) (De Groot, 1990). 

Houtingachtigen zijn bewoners 
van koele, zuurstofrijke, oligotrofe me
ren. Maar ook hier bevestigen uitzonde-


