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Fig. 1. De ligging 
van Schepping 
(rood omlijnd) ten 
opzichte van andere 
natuurgebieden 
(Topografische kaart 
1988) met de 
terreingedeelten 
Schapenwei (geel), 
Natuurtuin (blauw) 
en Vergraven akker 
(paars). 

Vestiging van planten in Schepping, 
een nieuw natuurgebied in Drenthe 

Schepping is een natuurterrein van 

5,6 hectare, gelegen op het Drents 

plateau bij Beilen. Het gebied werd tot 

1975 intensief agrarisch gebruikt. Sinds

dien is het gefaseerd aangekocht en 

door diverse ingrepen geschikt gemaakt 

voor een gevarieerde flora en fauna. 

In dit artikel worden resultaten gepre

senteerd van onderzoek naar de vesti

ging van hogere planten in een deel van 

Schepping. De belangrijkste onderzoeks

vragen zijn: Welke soorten vestigen zich 

in een geïsoleerd gelegen habitatontwik

kelingsgebied? Kunnen deze soorten 

zich handhaven en uitbreiden? Wat is de 

herkomst van de nieuwkomers? 

Schepping wijkt af van de meeste habitat
ontwikkelingsgebieden doordat (1) aan
koop en inrichting van het terrein tot stand 
zijn gekomen door particulier initiatief; 
(2) bij de ontwikkelingvan biotopen niet 
gestreefd is naar herstel van een histori
sche situatie, maar naar het creëren van 
nieuwe, kansrijke milieus; (3) de nieuwe 

voedselarme habitats niet grenzen aan 

overeenkomstige natuurgebieden. De term 

habitatontwikkeling wordt hier geprefe

reerd boven natuurontwikkeling, omdat 

het gaat om het creëren van nieuwe 

milieuomstandigheden, waarna planten en 

dieren zich spontaan vestigen. 

Voorgeschiedenis, inrichting en beheer 
In de negentiende eeuw vormde het ter

rein een uitloper van het Scharreveld, een 

uitgestrekt heide- en veengebied tussen 

Holthe en Bruntinge. Het ligt op een lage 

dekzandrug, destijds begroeid met een 

droge heidevegetatie, maar tussen 1900 

en 1930 in cultuur gebracht en sindsdien 

afwisselend gebruikt als bouwland of 

grasland. Aan de oostzijde grenst nu een 

spontaan eikenbosje, aan de noordzijde 

geplant naaldbos. Het dichtst bijzijnde hei-

deterreintje (2 ha) bevindt zich 400 meter 

ten oosten van Schepping. Een uitgestrek

ter overblijfsel van het Scharreveld, het 

Holtherzand, ligt een kilometer ten zuid

oosten van het terrein. Beide heiderelicten 

zijn van Schepping gescheiden door inten

sief gebruikte landbouwgronden (fïg. 1). 

In 1975 is het huis met 1,4 hectare grond 

verworven, bestaande uit een erf en een 

aardappelakker. In 1978 werd ca 1 ha 

omrasterd en sindsdien beweid door enke

le Drentse heideschapen. Dit gedeelte 

wordt verder aangeduid als 'Schapenwei

de'. De vegetatie heeft zich ontwikkeld tot 

een betrekkelijk soortenarm grasland. Het 

minst begraasde gedeelte behoort thans 

tot het rompgezelschap van Gewoon 

struisgras {Agrostis capillaris) en Gewoon 

biggenkruid {Hypochaeris radicata) (Scha-

minée et al., 1996) met plaatselijk Zand

blauwtje IJasione montana) en Muizenoor 

{Hieracium pilosella). Soorten van heide

vegetaties en Rode-lijstsoorten ontbreken. 

Rond het huis is een natuurtuin aangelegd 

van 0,4 ha met bosjes, een kunstmatige 

vijver en bloemrijk hooiland (Arnolds, 

2004). De daar geïntroduceerde planten 

vormen onbedoeld een potentiële bron 

van dispersie naar andere terreingedeeltes. 

In 1989 is een aangrenzend bouwlandper

ceel van 2,8 hectare aangekocht. Het ter

rein lag in 1990 braak. In 1991 zijn twee 

plassen gegraven tot 4 meter onder maai

veld. Bij de werkzaamheden werd op grote 

schaal keileem aangesneden. Een deel van 

de keileem is verwerkt in een vier meter 

hoge heuvel, terwijl 12000 m3 geel dek-

zand werd afgevoerd. De voedselrijke 

bouwvoor is verwerkt in wallen rond het 

terrein en grotendeels beplant met 
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inheems bosplantsoen (Arnolds, 1997, 
2004). Het terrein wordt vanaf het begin 
door heideschapen beweid, behalve de 
beboste randzone. Behoudens de aange
plante bomen en struiken zijn er geen soor
ten doelbewust geïntroduceerd. 
Het vele graafwerk was één van de redenen 
om het hele natuurterrein de naam Schep
ping te geven. Het nieuw ingerichte perceel 
wordt hier verder aangeduid als 'Vergraven 
akker'. De kale, zeer voedselarme zand- en 
leemgrond is in principe een geschikt 
milieu voor soorten van natte en droge hei
develden en schrale graslanden. 
Schepping werd in 1998 afgerond met de 
aankoop van 1,4 hectare bouwland 
(Arnolds, 2004). Dit terreingedeelte blijft 
hier buiten beschouwing. 

Het registreren van planten op de 
Vergraven akker 
De uitgangssituatie is in 1989 en 1990 vast

gelegd in soortenlijsten van respectievelijk 

de maïsakker en het braakland. Het terrein 

is na inrichting in 1991 ingedeeld in 21 

deelgebieden met een homogene abioti-

sche uitgangssituatie, bijvoorbeeld oever

zone, gedumpte bovengrond. Per deel zijn 

jaarlijks alle plantensoorten genoteerd met 

een Tansley schatting. Bovendien zijn jaar

lijks vlakdekkende karteringen uitgevoerd 

van 95 geselecteerde soorten in een grid 

met vakken van 5x5 meter, dat tijdens het 

karteren vanuit vaste punten werd uitgezet. 

De Vergraven akker beslaat circa 1300 grid-

eenheden. 

Ontwikkeling van de soortsdiversiteit 
In de periode 1989-2004 zijn op de Vergra
ven akker 298 soorten vaatplanten vastge
steld, exclusief geplante bomen en struiken 
maar inclusief spontane opslag. Tijdens 
recent floristisch onderzoek in Drenthe zijn 
slechts in 1,5 % van de 2844 kilometer-
hokken meer dan 300 soorten aangetroffen 

De Vergraven akker direct na inrichting met 
voorste plas en keileemheuvel (zomer 1990). 

Voorste plas en keileemheuvel; oeverzone, 

rood van Knolrus {juncus bulbosus) en met 

pollen Pitrus [juncus effusus) (herfst 1999). 

Voorste plas en keileemheuvel; oeverzone 

met Knolrus, Riet {Phragmites australis) en 

Pitrus; op de voorgrond Keizerskaars 

{Verbascum phiomoides), gevestigd vanuit 

aangrenzende tuin (zomer 2004). 
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(Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999). 

Het hoge aantal soorten in Schepping 

wordt mede veroorzaakt door de grote 

onderzoeksintensiteit. Tijdens een gemid

delde FLORON inventarisatie van een kilo-

meterhok wordt circa 3-5 km/km^ afgelegd 

(Bremer, 1997). In de Vergraven akker 

bedraagt de Inventarisatiedichtheid per 

jaar minimaal 300 km/km^. 

In 1989 werden in de maïsakker, inclusief 

randen, 49 soorten vaatplanten aangetrof

fen (flg. 2), voornamelijk triviale soorten 

van akkers en ruigten (ecologische groep 1 

naar Arnolds & van der Maarel in Tamis et 

al., 2004). Tijdens braaklegging in 1990 

konden zich andere soorten uit de diaspo-

renbank in de bouwvoor manifesteren. 

Onder de 93 soorten bevonden zich 40 

akker- en ruigteplanten. Opvallend was het 

verschijnen van vier akkerplanten die niet 

350 

in de maïsakker waren aangetroffen en in 

Drenthe schaars zijn: Herik (Sinapis arven-

sis), Duist (Alopecurus myosuroides), Oot 

[Avena fatua) en Soflekruid (Descurainia 

sophia). Deze planten zijn hoogst waar

schijnlijk in 1989 aangevoerd met tankwa

gens gier. Soorten van heiden en venen 

ontbraken op het braakland geheel. 

Het jaarlijkse aantal soorten steeg na de 

inrichting in 1991 gestaag tot 211 in 1996 

en bleef daarna ongeveer stabiel, maar 

nam in 2004 toe tot 232 soorten (fig. 2). 

Het aantal nieuwe vestigingen bedroeg in 

de jaren 1991-1995 gemiddeld 29 per jaar. 

Dit daalde in de periode 1996-1999 tot 

gemiddeld 8,8 soorten en in de jaren 

2000-2004 tot 4,4 soorten per jaar. De 

toename in 2004 is vooral te danken aan 

hernieuwde kieming van zaden van akker-

planten uit de zaadbank. Door het massa-

Fig. 2. Het aantal soorten vaat

planten per jaar en cumulatief 

op de Vergraven akker in de 

periode 1989-2004. 

• aantal soorten per jaar 

— • — totaal aantal soorten 

— — toename per jaar 

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 
jaar 

Fig. 3. Het aantal soorten vaat
planten, afkomstig uit verschil
lende dispersiebronnen, op de 
Vergraven akker in de periode 
1989-2004. 

—•^— akker 

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 
jaar 

4' schapenwei 

^ natuurtuin 

- g — aanvoer grond in 1991 

- • — binnen 200 meter 

meer dan 200 m 
en binnen 1 km 

— I — meer dan 1 km 

Ie afsterven van grassen in de droge zomer 

van 2003 ontstonden er open plekken voor 

deze planten die merendeels in de beginja

ren al verdwenen waren. In 2004 vestigden 

zich slechts twee nieuwe soorten in het 

terrein. 

Van de plantensoorten die gedurende de 

onderzoeksperiode zijn aangetroffen, wer

den er slechts 56 (19%) alle jaren waarge

nomen, terwijl 44 soorten (15%) er maar 

één of twee jaar groeiden. De grote dyna

miek in de flora wordt veroorzaakt door 

successie van de vegetatie, milieufactoren 

en beheer. Ten gevolge van successie is bij

voorbeeld het aantal soorten van akkers en 

ruigten afgenomen van 56 in 1992 tot 36 in 

2003, met de hierboven verklaarde opleving 

tot 44 soorten in 2004. Het aantal soorten 

van heide en venen (ecologische groep 7) 

nam toe van 1 in 1990 tot 35 in 2003. 

Milieufactoren spelen bijvoorbeeld een rol 

bij de vestiging van oeverplanten als Grote 

egelskop {Sparganium erectum), Koningin-

nenkruid (Eupatorium cannah'mum) en Kat

tenstaart (Lythrum salicaria). In sommige 

jaren werden jonge planten gevonden, 

maar deze waren altijd het jaar daarop ver

dwenen. Het milieu is te voedselarm voor 

duurzame vestiging. Begrazing verhindert 

waarschijnlijk de permanente vestiging van 

soorten als Schermhavikskruid (Hieracium 

umbellatum) en Knoopkruid [Centaurea 

jacea), die nu en dan kiemen maar niet tot 

wasdom komen. 

Herkomst van soorten 
Plantensoorten vestigen zich in nieuwe 

habitats vanuit de diasporenbank of vanuit 

de omgeving. In Schepping zijn beide bron

nen ongunstig. Een zaadbank was voorna

melijk aanwezig in de bouwvoor, die is 

afgevoerd naar de met bos beplante randen 

van het terrein. Van de bovenste laag 

humusarm zand is gemiddeld 40 cm ver

wijderd en daarmee eventueel resterende 

zaden van heidesoorten na een eeuw agra

risch gebruik. De directe omgeving wijkt 

sterk af van de nieuwe, vochtige en voed-

selarme habitats en is daardoor als bron

gebied van soorten weinig geschikt. 

Voor alle plantensoorten zijn aannames 

gemaakt over de meest waarschijnlijke her

komst, verdeeld over zeven categorieën 

(%• 3). 

1. Akker en braakland. Op de oorspronkelij

ke maïsakker en het braakland waren 87 

soorten in de diasporenbank aanwezig als 

zaad of wortelstokken, inclusief vijf soorten 

die vermoedelijk met gier zijn aangevoerd. 

Het aantal soorten uit deze groep neemt 
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Oevervegetatie na 
10 jaar met massaal 

Kleine zonnedauw 

{Drosera intermedia), 

verder Moeraswolfs-

klauw (Lycopocliiim 

inundatum), Wolfs-
poot (Lycopus euro-

paeus) en opslag van 

Zachte berk (Betuia 

pubescens). 

na 1991 af doordat een open, dynamisch 

milieu geleidelijk verdwijnt. 

2.Schapenwei. De Schapenwei vormde 

vanaf het begin één beheerseenheid met 

de Vergraven akker. In 1990 kwamen in de 

weide 58 soorten voor, waarvan 45 

gemeenschappelijk met het braakland. De 

13 resterende soorten hebben vrijwel alle 

binnen drie jaar het habitatontwikkelings

gebied bereikt door korte afstand disper

sie, mogelijk via vacht en poten van scha

pen. Een uitzondering vormt Grasmuur 

{Stellaria gmminea), die pas na 10 jaar in 

de Vergraven akker verscheen en daar nog 

schaars is. Omgekeerd soortentransport 

heeft nauwelijks plaats gehad. Alleen 

Hazenzegge [Carex ovalis) en Dwergvilt-

kruid (Filago minima) hebben zich vanuit 

de Vergraven akker in de Schapenwei 

gevestigd. 

3. Natuurtuin. Uit de natuurtuin hebben 

zich door korte afstand dispersie (< 200 m) 

vermoedelijk 54 soorten spontaan in de 

Vergraven akker gevestigd, i 8 % van de 

totale flora. Sommige planten zijn daar 

snel verdwenen, maar andere zijn ingebur

gerd. Het aantal soorten uit deze bron 

neemt nog steeds toe (flg. 3). Deze groep 

kan worden verdeeld in drie categorieën. 

Twintig soorten zijn in Drenthe wijd ver

breid en hadden waarschijnlijk de Vergra

ven akker ook op eigen kracht bereikt, bij

voorbeeld Jacobskruiskruid [Senecio jaco-

baea), Dagkoekoeksbloem {Silene dioica) 

en Hazelaar (Corylus avellana). Twintig 

andere soorten worden in de wijde omge

ving van Schepping zo weinig aangetroffen 

(Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999), 

dat de kans op spontane vestiging in het 

terrein gering is, onder andere Grote klap

roos [Papaver ri^oeas), Fijne ooievaarsbek 

(Geranium columbinum), Bosaardbei (Fra-

garia vesca) en Echt duizendguldenkruid 

(Centaurium erytiirea). De meest verras

sende soorten in deze groep zijn Verfbrem 

(Cenista tinctoria) en Vetblad (Pinguicula 

vulgaris). Beide soorten zijn in Nederland 

bedreigd (Tamis et al., 2004) en worden in 

Drenthe als uitgestorven beschouwd 

(Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999). 

De derde subgroep omvat 14 soorten die 

in Drenthe oorspronkelijk niet inheems 

zijn, bijvoorbeeld Keizerskaars (Verbascum 

phiomoides) en Ossentong (Anchusa arven-

sis). Beide soorten handhaven zich goed in 

droge delen van het terrein, mede omdat 

ze niet door heideschapen worden gege

ten. 

Benadrukt moet worden dat het nooit de 

opzet is geweest van de tuinaanleg dat 

geïntroduceerde soorten zich naar de 

meer natuurlijke omgeving zouden uitbrei

den. Het is de vraag of met name de 

inburgering van (regionale) exoten in een 

natuurterrein moet worden toegejuicht. 

4. Aangevoerde grond. Tijdens het grond

verzet in 1991 zijn enkele vrachtwagenla-

dingen humusrijke grond uit bouwputten 

elders in Drenthe gedumpt. Op deze plek 

werden in 1992 vier soorten gevonden die 

hoogst waarschijnlijk met wortelstokken in 

deze grond aanwezig waren. Hiervan heb

ben zich Heermoes (Equisetum arvense) en 

Ruige zegge (Carex hirta) vegetatief sterk 

uitgebreid. 

5. Vestiging vanuit directe omgeving. 66 

soorten zijn niet op het braakland of in 

de Schapenwei aangetroffen, maar wel 

binnen een straal van 200 meter rond 

Schepping, bijvoorbeeld Waterpostelein 

(Lythrum portula), Tormentil (Potentilla 

erecta) en Blauwe knoop (Succisa praten-

sis). Van beide laatste soorten kwamen 

kleine populaties voor in een wegberm op 

50 meter van het ontgronde terrein. 

6. Vestiging over middellange afstand. 

Deze groep omvat 6n soorten. Ze komen 

niet voor in de onmiddellijke omgeving 

(< 200 m) van Schepping, maar zijn vol

gens floristische inventarisaties in de peri

ode 1982-1995 wel aangetroffen binnen 

een straal van één kilometer (Werkgroep 

Florakartering Drenthe, 1999). Deze groep 

telt 18 soorten van heiden en venen (eco

logische groep 7) en 11 Rode Lijstsoorten 

(Tamis et al., 2004). Het belangrijkste 

brongebied van deze planten is vermoede

lijk het Holtherzand, één kilometer ten 

zuidoosten van Schepping (fig. 1). Van de 

Rode Lijstsoorten hebben Bosdroogbloem 

(Cnaplialium syhaticum, gevestigd in 

1993), Dwergviltkruid (Filago minima, 

1994), Kleine zonnedauw (Drosera interme-

c//a,1995) en Moeraswolfsklauw (Lycopo-

diella inundata, 1997) inmiddels omvang

rijke populaties gevormd van minstens 

500 planten. Anderzijds lijden Kruipbrem 

(Cen/stop;7oso,1993), Bruine snavelbies 

(Rhynchospora fusca, 1999) en Gewone 

veenbies (Scirpus cespitosus, 2002) tot op 

heden een marginaal bestaan. De meest 

verrassende nieuwkomer uit deze groep is 

het zeldzame en bedreigde Oeverkruid 

(Littorella unifora) in 2002. 

7. Vestiging over grote afstand. Van deze 

13 soorten liggen de dichtst bijzijnde 

bekende groeiplaatsen minstens één kilo

meter ver weg (Werkgroep Florakartering 

Drenthe, 1999). Het is aannemelijk dat 

diasporen van zeven soorten het terrein 

via de wind hebben bereikt, bijvoorbeeld 

Kraakwilg (Salixfragilis, 1991), Bleekgele 

droogbloem (Cnaphalium luteo-album, 

2000), Kamvaren (Dryopteris cristata, 

2003) en Grote wolfsklauw (Lycopodium 

clavatum) in 2005. Van de andere soorten 

is het onduidelijk hoe ze in Schepping 

terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld het 

bedreigde Dwergvlas (Radiola linoides). De 

dichtst bijzijnde recente vindplaatsen 

bevinden zich bij Ruinen ( lo kilometer) en 

Witten (12 km) (Werkgroep Florakartering 
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Wet. Naam/ jaar 
Caricion nigrae 
Agrostis canina 
Carex curta 
Carex nigra 
Eriophorum angustifolium 
Hydrocotyle vulgaris 
Potentilla palustris 
Ranunculus flammula 
Calluno-Cenistion 
Calluna vulgaris 
Cenista anglica 
Cenista pilosa 
Ericion tetralicis 
Drosera intermedia 
Drosera rotundifolia 
Erica tetralix 
Juncus squarrosus 
Lycopodiella inundata 
Rhynchospora fusca 
Trichophorum cespitosum 
HydrocotyJo-Baldeilion 
Littorella uniflora 
Junco-Molinion 
Carex panicea 
Juncus conglomeratus 
Succisa pratensis 
Nardo-Calion saxatilis 
Festuca filiformis 
Luzula campestris 
Luzula multiflora 
Molinia caerulea 
Potentilla erecta 
Thero-AIrlon 
Aira caryophyllea 
Ai ra praecox 
Filago minima 
Hypochaeris radicata 
Jasione montana 
Leontodon autumnalis 
Ornithopus perpusillus 
Rumex acetosella 

Totaal aantal doelsoorten 

1990 

-
-
-
--
--
--
--

-
-
-

--
--
--
--
--
-
-

-

-
--
--

-
-
--
--
-

-
-
--
X 

--
X 

X 

XXX 

4 

1993 

--
--
-
1 

--
--
--

4 
3 
2 

--
--
1 

53 
--
-
-

--

--
-
--

n 

7 
3 
--
-

2 

7 
--

29 

9 
X 

64 
XXX 

H 

1996 

X 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 0 

7 
6 

1 

--
3 

98 
-
-
-

-

3 
27 

4 

17 
2 0 

4 
2 

-

34 
32 

45 
484 

2 0 

XX 

155 
XXX 

28 

1999 

X 

5 
2 

3 
9 
2 

4 

2 2 

7 
4 

32 
--
4 

139 

31 
1 

-

-

3 
50 

19 

34 
56 
7 
3 
2 

62 

195 
168 

495 
25 
XX 

413 
XXX 

31 

2 0 0 2 

X 

9 
3 
4 

59 
3 
7 

51 

7 
2 

104 

1 

8 

179 
97 

1 

1 

1 

6 
XX 

26 

86 
132 

41 
62 

4 

95 
305 
143 
XXX 

70 
XX 

XXX 

XXX 

34 

2004 

X 

2 

2 

1 

103 

3 
8 

57 
8 

7 

132 

1 

n 
XXX 

92 
1 

1 

2 

7 
XX 

46 

XX 

XX 

72 
104 

6 

77 
XXX 

65 
XXX 

81 

XX 

XXX 

XXX 

34 

Bron 

m 
m 
m 
k 

m 
m 
m 

k 
m 
m 

m 
m 
k 

m 
m 
m 
m 

m 

m 
m 
k 

w 
w 
m 
k 
k 

m 
w 
m 
a 
w 
a 
a 
a 

Disp 

2 

0 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

1 

2 

2 

1 

Zaadb 1 

la 
zk 
> 

la 
zk 
zk 
la 

la ! 
zk 

? 

? 

la 
la 
la 
} 

} 

zk 

la 

ko 
ko 
zk 

J 

ko 
la 

ko 
ko 

? 

la 
zk 
zk 
zk 
zk 
ko 
la 

Tabel 1. Vestiging van doelsoorten (naar Verhagen et al., 2003), gerang

schikt volgens vegetatiekundig verbond, op de Vergraven akker (Schep

ping, Bellen). 

Per soort is het aantal grideenheden (5 x 5 m) in 6 peiljaren aangegeven; 

x: schatting < 50; xx: schatting 51-200; xxx: schatting >200 

Bron: Meest waarschijnlijke herkomst: a = akker of braakland, w = schapen-

Vi/eide, k = korte afstand (< 20om), m = middellange afstand (200-1500 m). 

Disp: Dispersiemogelijkheid over lange afstand: o = geen aanpassingen 

voor lange afstanddispersie; 1 = aangepast aan één vector; 2 = aangepast 

aan twee of meer vectoren (naar Tamis et al., 2004). 

Zaadb: Zaadbank, levensduur van zaden in de bodem: zk = zeer kortlevend 

(< 1 jaar overlevend); ko = kortlevend (1-5 jaar); la = langlevend (> 5 jaar) 

(naar Tamis et al., 2004). 

Drenthe, 1999). Vanaf 1994 heeft Dw/erg-

vlas zich vanuit één exemplaar uitgebreid 

in de oeverzone van beide plassen (fig. 3). 

In 2004 werden meer dan 1000 plantjes 

gevonden. 

Evaluatie van de ontwikkeling van de 
plantengroei 
Het succes van habitatontwikkeling wordt 

niet zozeer afgemeten aan de totale 

soortsdiversiteit, maar aan de duurzame 

vestiging van soorten die kenmerkend zijn 

voor de gecreëerde milieuomstandighe-

den. Voor de evaluatie van de vegetatie

ontwikkeling in negen vergelijkbare, ont-

gronde gebieden In Noordoost Nederland 

hebben Verhagen et al. (2003, 2004) 

gebruik gemaakt van een lijst van 75 doel

soorten. Daarvan zijn er op de Vergraven 

akker 34 aangetroffen: 8 soorten van droge 

schrale graslanden (Dwerghaververbond, 

Thero-AIrlon) en 26 van heiden, vennen, 

venen en vochtige schraallanden, de laat

ste verder kortweg aangeduid als heide-

doelsoorten (tabel 1). 

Acht doelsoorten kwamen al voor op de 

braakliggende akker of in de Schapenwei, 

waarvan zich vier al in het eerste jaar In de 

afgegraven akker vestigden en vier andere 

tussen 1990 en 1993 (tabel 1). Sinds de 

inrichting van het gebied hebben zich 26 

nieuwe doelsoorten gevestigd; alle doel

soorten hebben zich tot op heden gehand

haafd. Zes soorten hadden populaties bin

nen een straal van 200 meter rond het ter

rein. Van 20 doelsoorten liggen de dichtst 

bijzijnde groeiplaatsen verder weg en deze 

soorten zijn dus aangewezen op incidente

le lange afstandsdispersie (Bouman et al., 

2000; Cain et al., 2000). Van de 34 doel

soorten hebben er 28 één of meer aanpas

singen aan lange afstanddispersie door 

wind, water, zoogdieren, vogels of/en 

mensen (Tamis et al., 2004). Zes soorten 

missen zulke aanpassingen, maar zijn 

toch in de Vergraven akker terecht geko

men. Voor de volledigheid is ook de poten

tiële overleving van zaden in de grond 

beoordeeld, hoewel de aanwezigheid van 

een zaadbank van doelsoorten vrijwel uit

gesloten is gezien de ontginningsgeschie

denis en de grove ingrepen in de bodem. 

Sommige soorten hebben geen aanpas

sing aan lange afstandsverspreiding èn 

zeer kort levende zaden, zodat ook een 

eventuele zaadbank geen verklaring kan 

vormen voor de aanwezigheid van o.a. 

Dwergviltkruid, Stekelbrem en Zompzegge 

(Carex curta). 
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Alle doelsoorten hebben zich sinds hun 

vestiging gehandhaafd, maar met wisse

lend succes. Sommige hebben snel het 

grootste deel van hun potentiële habitat 

gekoloniseerd, bijvoorbeeld Paashaver 

{Aira praecox), Waternavel [Hydrocotyle vul-

garis), Trekrus (Juncus squarrosus) en Kleine 

zonnedauw (Drosera intermedia) (tabel i ) . 

Andere planten laten een langzame, maar 

gestage uitbreiding zien, zoals Struikhei 

{Calluna vulgaris) en Blauwe knoop. Vrij 

veel soorten blijven beperkt tot enkele 

individuen, bijvoorbeeld Bruine snavelbies 

{Rliynciiospora fusca), Veenpluis [Eriopho-

rum angustifolium) en Wateraardbei 

(Potentilla palustris). Vermoedelijk is de 

variabele waterstand een belemmering 

voor de verbreiding van deze soorten. Ook 

begrazing kan een rol spelen. 

Betekenis van lange afstandverspreiding 
Een beperkte kolonisatie van nieuwe ter

reinen door doelsoorten wordt vooral 

geweten aan beperkte dispersie van plan

ten vanuit brongebieden (Ozinga et al., 

2005; Verhagen et al., 2003). Experimen

ten hebben uitgewezen dat zelfs bij soor

ten die door de wind verspreid worden 

slechts een gering percentage zaden ver

der komt dan enkele meters van de bron 

(Cain et al., 2000; Klooker et al., 1999). 

Sommigen menen dat menselijke hande

lingen in half-natuurlijke landschappen 

belangrijker voor de verbreiding van plan

tensoorten zijn geweest dan hun eigen 

verbreidingscapaciteit (Poschlod &, Bonn, 

1998). Sinds het begin van de 20e eeuw 

zijn deze handelingen grotendeels verdwe

nen waardoor kolonisatie van nieuwe 

gebieden belemmerd zou worden. 

De floristische ontwikkelingen op de Ver

graven akker indiceren dat lange afstands

dispersie van kritische soorten in een ver

snipperd landschap nog steeds mogelijk 

is. Kolonisatie van nieuwe biotopen kan 

afhankelijk zijn van incidentele verre ver

breiding van één of meerdere zaden 

(Strykstra &. Bekker, 1997), bijvoorbeeld 

tijdens stormen. Op grond van de verbrei

dingspatronen op de Vergraven akker mag 

worden aangenomen dat van de 26 heide-

doelsoorten zich tenminste de helft heeft 

gevestigd en uitgebreid vanuit slechts één 

succesvol zaad, bijvoorbeeld Kleine zon

nedauw, gearriveerd in 1995 en nu aanwe

zig met meer dan 10.000 planten. Dwerg-

Droog, zandig gras

land met massaal 

Gewoon biggenkruid 

(Hypodnaeris radicata); 

in de plas Knolrus 

{]uncus bulbosus), 

Gewone waterbies 

{Eieocinaris palustris), 

Pitrus {juncus effusus) 

en Grote lisdodde 

{Typha latifolia); 

op de achtergrond 

voormalige bouwvoor 

met ruigtevegetatie, 

voornamelijk 

Grote brandnetel 

(Urtica dioica). 

vlas vertoont een soortgelijk beeld. 

Het wegvallen van traditioneel agrarisch 

verkeer wordt wellicht gecompenseerd 

door andere vormen van onbedoeld zaden-

transport, bijvoorbeeld door verplaatsing 

van grond bij wegenaanleg, bouwactivitei

ten en tegenwoordig ook habitatontwikke

ling. Verkeer van machines tussen natuur

gebieden is tevens een bron van zaden-

transport (Strykstra & Verweij, 1995). De 

toegenomen mobiliteit van natuurliefheb

bers, die in kleding en schoeisel allerlei 

zaden kunnen meedragen, wordt als ver

spreidingsvector wellicht onderschat en 

verdient nader onderzoek. 

Begrazing 
Het beheer speelt voor duurzame vestiging 

van populaties een cruciale rol. Begrazing 

van de Vergraven akker is enerzijds nood

zakelijk om de massale opslag van berken 

en wilgen te onderdrukken, maar leidt 

anderzijds tot verminderde vitaliteit en 

reproductie van sommige doelsoorten. 

Heideschapen laten sommige doelsoorten 

(vrijwel) ongemoeid, zoals Trekrus, Fijn 

schapengras {Festucafiliformis), Schapen-

zuring (Rumex acetoselia) en Pijpenstro 

{Molinia caerulea). Andere soorten hebben 

door hun groeivorm weinig van vraat te 

duchten, bijvoorbeeld Vogelpootje [Orni-

tliopus perpusiiius) en iVloeraswolfsklauw. Al 

deze planten hebben zich sterk uitgebreid. 

Planten als Struikhei, Tormentil en Blauwe 

knoop staan wel op het schapenmenu en 

komen bij begrazing nauwelijks tot zaad

vorming. Om deze soorten te bevorderen 

wordt het terrein een wisselend deel van 

het groeiseizoen niet beweid. Van de doel

soorten hebben Kruipbrem en Stekelbrem 

het erg moeilijk, omdat heideschapen deze 

soorten tot de bodem afvreten. Het her

stelvermogen van deze dwergstruiken is 

weliswaar groot, maar de begrazingsvrije 

periode is te kort voor de vorming van 

rijpe zaden. Daardoor lijken deze soorten 

gedoemd om uit het terrein te verdwijnen. 

Conclusie en discussie 
De perspectieven voor de ontwikkeling van 

een interessante flora van heide en schrale 

graslanden waren op de Vergraven akker in 

principe ongunstig: een zaadbank van ken

merkende soorten ontbreekt; door vergra-

ving zijn milieus ontstaan die eerder niet 

werden aangetroffen; het terrein is klein en 

het ligt relatief geïsoleerd ten opzichte van 

potentiële brongebieden van doelsoorten. 

Toch heeft zich binnen 15 jaar een soorten

rijke flora ontwikkeld, waarbij aannemelijk 
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Vogelpootjes-associatie (Ornithopodo-

Corynephoretum) met massaal 

Zandblauwtje {Jasione montana) en 

op de voorgrond Keizerskaars 

(Verbascum phiomoides), gevestigd 

vanuit aangrenzende tuin (zomer 2003). 

is dat tenminste 74 soorten een afstand 

van meer dan 200 meter hebben over

brugd. 

Onder de soorten bevinden zich acht 

soorten van droge schrale graslanden en 

26 heidedoelsoorten. Dit aantal steekt 

gunstig af bij de situatie in negen andere 

habitatontwikkelingsgebieden in Noord

oost-Nederland, die vaak groter zijn en 

direct grenzen aan brongebieden (Verha

gen et al., 2003). Daar varieert het aantal 

heidedoelsoorten van 3 tot 19. 

Vijf factoren spelen mijns inziens een rol 

bij dit onverwachte resultaat. 

• Onderzoeksintensiteit. De Vergraven 

akker is jaarlijks intensief en vlakdekkend 

geïnventariseerd. In de negen genoemde 

gebieden is het voorkomen van doelsoor

ten geregistreerd in een aantal proefvlakjes 

van één vierkante meter. De aldus onder

zochte oppervlakte beslaat hoogstens 2 % 

van het totaal (Verhagen et al., 2003). 

Genoemde auteurs geven zelf aan dat hier

door mogelijk schaarse soorten gemist 
zijn. 

• Introductie van soorten in de omgeving. 
Steeds vaker worden inheemse soorten 

geplant of gezaaid in openbaar groen en 

particuliere tuinen. Ze vormen een secun

daire bron voor dispersie, soms ver buiten 

het oorspronkelijke verspreidingsgebied. 

De resultaten in de Vergraven akker tonen 

aan dat de dispersie naar aangrenzende 

natuurgebieden aanzienlijk kan zijn: 54 

soorten hebben zich vermoedelijk onbe

doeld vanuit de natuurtuin gevestigd, waar

onder overigens geen doelsoorten. 

Het uitzaaien van (doel)soorten kan de 

kolonisatie van nieuwe biotopen ongetwij

feld bevorderen (Verhagen et al., 2003). Ik 
beschouw spontane dispersieprocessen 

evenwel niet als een mogelijke beperking 

voor natuurontwikkeling, maar als een 

essentiële ecologische factor. De kolonisa

tiekansen zijn per terrein uniek, evenals de 

milieuomstandigheden ter plekke (Ozinga 

et al., 2005). Vanuit die optiek is uitzaaien 

van (doel)soorten in natuurgebieden onge

wenst. 

• De kwaliteit van het milieu. Bij veel ont-

grondingen wordt maar een deel van de 

bouwvoor verwijderd om regeneratie vanuit 

de zaadbank een kans te geven. Zelfs klei

ne hoeveelheden organische stof lelden tot 
zodanige nalevering van fosfaat en stikstof 

dat dergelijke terreinen snel dicht groeien 

met triviale soorten, zodat eventuele doel

soorten uit de zaadbank weinig perspectief 

hebben (Verhagen et al., 2003). Het verwij

deren van alle organisch materiaal, zoals 

op de Vergraven akker, leidt tot een zeer 

voedselarm substraat, waarop doelsoorten 

uiteindelijk een grotere kans maken. Dit 
past goed bij de constatering door Soons 

& Ozinga (2005) dat lange afstandsdisper

sie en een lang levende zaadbank van veel 

minder groot belang zijn voor de samen

stelling van de vegetatie dan de voedselrijk-

dom van de bodem. 

• Milieuvariatie. In de meeste habitatont

wikkelingsgebieden is de milieuvariatie 

beperkt, vaak door landschappelijke over

wegingen. In de Vergraven akker is op een 

kleine oppervlakte een grote variatie gerea

liseerd van zeer droog zand tot periodiek 

geïnundeerde leem en permanente plas

sen. Dit verklaart mede de grote soorten

rijkdom aldaar. Met wat meer durf en crea

tiviteit zal de diversiteit van landschap en 

natuur mijns Inziens bevorderd worden. 

• Optimalisering van beheer. Enerzijds 

worden veel planten van heide en grasland 

bij te extensieve begrazing overvleugeld 

door bosopslag, maar anderzijds kunnen 

ze zich moeizaam handhaven door inten

sieve vraat van grote grazers. Het vinden 

van het juiste evenwicht is een lastige 

opgave voor de beheerder. Op de Vergra

ven akker variëren duur en Intensiteit van 

begrazing van jaar tot jaar, afhankelijk van 

voedselaanbod, weersomstandigheden en 

de periodiciteit van bepaalde (doel)soor-

ten. In terreinen van natuurbeschermings

organisaties is zo'n flexibel beheer moeilij

ker te realiseren. 
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Summary 
Development of phanerogam flora in 
Schepping, a new nature area in Drenthe 
Schepping is a private nature reserve (5,6 ha), 

situated on dry Pleistocene sand. In 1991 new 

habitats were developed in a former arable field 

(2,8 ha) by removal of top soil and digging of 

ponds. Until 2004 298 native plant species were 

recorded. Most species originate from the for

mer arable field or populations within a distan-

ce of 200 m, but 61 species had nearest popula

tions between 200 and looo m and 13 species 

further than 1 km. Among the species are 34 tar

get species of heathlands and poor grasslands, 

20 of them with nearest populations over 200 

m away (table i). Accidental long term dispersai 

is considered an important factor in colonisa-

tion of new habitats. The numbers of plant 

species and target species are high compared 

to similar newly developed habitats elsewhere in 

Northeastern Netherlands. This is mainly 

explained by the intensive research and the 

large variation in environmental conditions, 

good habitat quality and optimal management. 

Bezoek aan Schepping. 
Schepping is niet vrij toegankelijk voor 

publiek. In 2006 worden rondleidingen 
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I 18 juni om 10, 12, 14 en 16 uur. De kosten 

bedragen € 3,50 p.p., inclusief koffie of 

thee. Opgaven met voorkeur voor een tijd

stip telefonisch of per e-mail: Eef Arnolds, 

Holthe 21, 9411 TN Bellen, 0593-523645, 

e-mail: eefarnolds@hetnet.nl 
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