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Rond igoo telde de Krimpenerwaard nog 

duizenden hectaren blauwgrasland. Al in 

1930 was dit type nat schraalland hier 

zeldzaam geworden, en nu is er minder 

dan drie hectare van over, die ook nog 

grotendeels verzuurd is. Is er nog een 

weg terug? Het Zuid-Hollands Land

schap probeert sinds 1993 nieuw nat 

schraalland te ontwikkelen door de ver

aarde bovengrond van zwaar bemeste 

graslanden af te graven. De eerste resul

taten zijn bemoedigend. Maar tegelijker

tijd duiken nieuwe problemen op. 

Nieuw schraalland in de Krimpenerwaard 
Verschralen of afgraven? 
In de Krimpenerwaard wordt in samenhang 

met een landinrichtingsproject gewerkt aan 

de realisatie van een 2500 ha groot kernge

bied van de Ecologische Hoofdstructuur, 

waarvan 2000 ha is bestemd voor herstel 

van halfnatuurlijke levensgemeenschappen: 

sloten, weidevogelgrasland, bloemrijk gras

land en nat schraalland. Nieuwe moeras

sen zullen worden ontwikkeld in de overige 

500 ha. 

Om in veenweidegebieden nat schraalland 

te ontwikkelen, wordt meestal het waterpeil 

verhoogd en een verschralend beheer van 

maaien en afvoeren toegepast. Een belang

rijk knelpunt daarbij is dat de veraarde en 

langdurig bemeste bovengrond moeilijk te 

verschralen is. Bovendien blijken zich nau

welijks nieuwe soorten te vestigen. Alleen 

planten die in slootkanten hebben stand

gehouden, zoals Gewoon reukgras (Antho-

xanthum odoratum), Moeraswalstro 

(Calium palustre), Echte koekoeksbloem 

(Silene flos-cuculi) en Egelboterbloem 

(Ranunculusfaminula), breiden zich uit 

over de percelen (vergelijk Altena &, 

Oomes, 1991). 

Om dit knelpunt te omzeilen, beproeft het 

Zuid-Hollands Landschap een alternatieve 

methode, namelijk het plaatselijk afgraven 

van de bovengrond, gevolgd door een hooi-

landbeheer, zonder daarbij de oppervlakte

waterpeilen te verhogen. Hiermee wordt in 

één keer een schrale(re) en natte(re) uit

gangssituatie bereikt, die geschikt zou moe

ten zijn voor herstel van nat schraalland. 

Bovendien kunnen zo dicht bij elkaar natte 

schraallanden en drogere biotopen voor 

weidevogels gerealiseerd worden, en blijven 

de percelen en sloten - via de niet afgegra

ven delen - toegankelijk voor gangbaar 

agrarisch materieel. 

Het afgraafconcept is overgenomen in het 

ontwerpplan voor de landinrichting (Eilan

der et al., 1998), nadat de haalbaarheid 

ervan theoretisch was onderbouwd door 

externe deskundigen (van Herk et al., 

1997). Zij concludeerden onder meer dat 

de methode economisch haalbaar is van

wege de vraag naar grond voor landinrich-

tingswerkzaamheden. 

De Krimpenerwaard: bodem en water
huishouding 
De Krimpenerwaard is een bedijkt laag-

veengebied in het oosten van Zuid-Hol

land, begrensd door de Lek, de Holland-

sche Ijssel en de Vlist. De bodem van het 

centrum van de waard bestaat uit broek- en 

zeggenveengronden, waarvan de bovenste 

1 è 2 dm veraard is, en die in de richting 

van de randen overgaan in klei-op-veen-

gronden (fig. 1). 

Door de ontwatering ging het veen inklin-

ken, waardoor de zomerpeilen nu 1,70 tot 

2,45 m beneden NAP liggen. In een ca 2 

km brede strook langs de Lek treedt rivier-

kwel op. Ook langs de Vlist kan enige kwel 

optreden. In het centrale deel van de waard 

treedt geen kwel of wegzijging van beteke

nis op. In het noordwestelijke deel treedt in 

een ca 2 km brede strook langs de Holland-

sche Ijssel wegzijging op naar diepe droog

makerijen (Boland, 1994). 

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt 

sterk bepaald door de inlaat van water uit 

de Lek in de zomer en het neerslagover

schot, dat varieert per seizoen. In de zomer 

is het water matig hard, zoet-brak (met veel 

natrium en chloride) en in de winter hard 

en zoet (met vooral bicarbonaat). De kwali

teit van het oppervlakkige grondwater wordt 

bijna overal bepaald door zeer lokale pro

cessen: bemesting, bekalking, mineralisatie, 

uitspoeling en direct langs de sloten infil

tratie van oppervlaktewater (Boland, 1994). 

In de landinrichting zal de waterhuishou

ding worden aangepast. Er komt een peil-

scheiding tussen natuurgebieden en land

bouwgebieden. De laatste krijgen een 15 è 

25 cm lager peil dan de natuurgebieden. 

Hierdoor zal in de natuurgebieden de weg

zijging Iets toenemen met als mogelijk 

gevolg een grotere invloed van regenwater 

in de wortelzone van de vegetatie. Het 

grootste deel van de natuurgebieden krijgt 

een geïsoleerd oppervlaktewaterstelsel met 

eigen inlaatpunten, waardoor geen men

ging zal optreden met water uit landbouw

gebied. 

Uitgevoerde afgravingen 
Het afgraven is in het winterhalfjaar 

1993-1994 voor het eerst experimenteel 

toegepast in het proefgebied van project 
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Foto 1. Een deel van een perceel langs 

de Craafkade in oktober 2003, zeven 

jaar na afgraving. Blauwe zegge en 

Geelgroene zegge bepalen het aspect. 

Ook Blonde zegge, Tormentil en Cestekeld 

goudkorrelmos komen hier voor. 

Nooitgedacht nabij Berkenwoude, waar de 

effectiviteit van verschillende inrichtings

maatregelen werd onderzocht (ZHEW et al., 

1993). Vervolgens werden in de periode 

1995-1998 in de herfst of het vroege voor

jaar ook elders voormalige landbouwgras-

landen afgegraven (fig. 1). De grootte van 

de afgegraven stukken ligt tussen 0,02 en 

1,3 ha. Na afgraven varieert de drooglegging 

van de percelen t.o.v. slootpeil van o tot 

maximaal 35 cm. 

De meeste af te graven plekken werden 

geselecteerd op basis van de uitvoerbaar

heid van het toekomstige beheer en de 

waterkwaliteit. Alle grote afgegraven terrei

nen grenzen aan geïsoleerde sloten met 

relatief schoon water. Terrein Craafkade (een 

voormalige onderbemaling) en proefgebied 

Nooitgedacht zijn voorzien van buizen en 

sluisjes waarmee het waterpeil min of meer 

onafhankelijk van het polderpeil geregeld 

kan worden. In de polders Middelblok en 

Veerstalblok werden enkele koppen van per

celen en andere kleine locaties afgegraven 

om in te spelen op de vraag naar veraarde 

bovengrond. Deze kleine locaties werden 

uitgekozen, omdat ze vlak langs een weg en De samenstelling van het grasland langs de 

een pad naar een vogelkijkscherm liggen. Craafkade vóór het afgraven (fig. 2) is 

Zodoende kunnen passanten de ontwikke- representatief voor de uitgangssituatie in 

lingen na afgraven volgen. alle afgegraven terreinen. Het ging om krui-

Het afgraven gebeurde met een rupskraan denarme graslanden, waarin Ruw beemd

die 'achteruitwerkte', zodat de al afgegraven gras (Poa trivialis), Ceknikte vossenstaart 

delen niet meer werden bereden. Sommige (Alopecurus geniculatus), Engels raaigras 

terreinen werden in hun geheel vrijwel vlak 

afgegraven. De afgraafdiepte verschilde 

echter per perceel, omdat niet bekend was 

op welke diepte de zaadvoorraad het rijkst 

zou zijn aan de gewenste soorten en omdat 

voor de fauna werd gestreefd naar meer en 

minder moerassige delen. In andere (delen 

van) terreinen werd doelbewust een hoog

tegradiënt aangebracht: daar nam de 

afgraafdiepte geleidelijk af van 30 cm vlak 

naast de sloot tot minder dan 1 cm het 

verst bij de sloot vandaan. 

Vegetatiesuccessie 

De vegetatieontwikkeling is gevolgd met 

behulp van grote permanente kwadraten 

(gemiddelde oppervlakte 63 m^), waarvan 

de meeste aanvankelijk ieder jaar en later 

tweejaarlijks zijn opgenomen. Voorts zijn 

Rode Lijstsoorten en meetsoorten van Pro

gramma Beheer gekarteerd en werden extra 

opnamen of soortenlijsten gemaakt (Kerk

hof 2004). 
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Fig. 1. Ligging van de afgegraven 

terreinen in de Krimpenerwaard. 

Tevens zijn de in 1924-1927 onder
zochte voormalige boezems aan
gegeven. De door De Vries onder

zochte polderschraallanden lagen 

verspreid door de waard; hiervan 

is alleen Kooilust aangegeven. 

Bodemgegevens naar Alterra, www.bodemdata.nl. 

Figuur gemaakt met Stipt, een programma van 

Peter Frigge (Ravon). 
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bk = Boezem kattendijks-
blok 

bm = Boezem Middelblok 
bv = Boezem Veerstalblok 
sb = Stolwijkse Boezem 

(Lolium perenne) en Fioringras (Agrostis sto-

lonifera) domineerden. Herderstasje (Cap-

sella bursa-pastoris) en Straatgras (Poa 

annua) waren heel talrijk, 'betere' soorten 

als Madeliefje (Bellis pereinnis) en Veldzuring 

(Rumex acetosa) daarentegen schaars. 

De vegetatieontwikkeling verliep in grote lij

nen steeds op dezelfde wijze. Direct na het 

graafwerk verschenen eenjarige stikstofmin-

nende pioniers, zoals Knikkend tandzaad 

(Bidens cernua), Waterpeper (Persicaria 

hydropiper) en Gewoon knikkertjesmos 

(Physcomitrium pyriforme). Al na één jaar 

namen deze sterk af Waarschijnlijk hebben 

ze geprofiteerd van de mineralisatie van het 

bovenste bodemlaagje (van Herk et al., 

1997). Voorts sloegen vooral russen en 

soorten van bemest agrarisch grasland op, 

vermoedelijk uit de zaadvoorraad (van Herk 

et al., 1997). Pitrus (juncus effusus), Biezen-

knoppen (Juncus conglomeratus), Zomprus 
(Juncus articulatus). Egelboterbloem, Krui

pende boterbloem (Ranunculus repens), 

^ H Houtige gewassen (juv) 

I I Pitrus 

^M Overige eutrafente soorten 

^ H Weegbree-klasse 

• • Tandzaad-klasse 

^ H Riet-klasse 

I I Dwergbiezen-klasse 

^ H Klasse der natte strooiselruigten 

I I Overige schraallandsoorten 

II I Klasse der kleine zeggen 

^ H Pijpenstrootje-orde 

I I Klasse der matig voedselrijke 

graslanden 

2 0 0 2 -

2003 

Fig. 2. Vegetatieontwikkeling in de afgegraven percelen langs de Craaf

kade. De uitgangssituatie is in 1994 vastgelegd door middel van drie 

vegetatieopnamen. In het vroege voorjaar van 1996 is het terrein afge

graven, waarna met behulp van zeven nieuwe PQ's de ontwikkeling 

gevolgd is. 
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C P L Plag 
Periode 1924-1927 2002-2003 

Aantal m*-parcellen (C-P-L) / pq's (Plag) 158 142 52 33 b 

Klasse der matig voedselrijke graslanden 
Gewone margriet (Leucanthemum vulgare) 

Knoopkruid (Centaureajacea) 
Gewone brunel (Prunella vulgaris) 

Gestreepte witbol (Holcus lanatus) * 
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris) 

Veldzuring (Rumex acetosa) 
Pinksterbloem (Cardamine pratensis) 

Gewone hoornbloem (Cerastium font. v.) * 
Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus squarr.) 

Paardebloemen (Taraxacum species) 
Madeliefje (Bellis perennis) * 

Rode klaver (Trifolium pratense) 

27 

Pijpenstrootje-orde 
Kleine valeriaan (Vaieriana dioica) 

Vlozegge (Carex pulicaris) 
Biezenknoppen (Juncus conglomeratus) 

Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora) * 
Kale jonker (Cirsium palustre) 
Blauwe zegge (Carex panicea) 42 

Spaanse ruiter (Cirsium dissectum) 
Blonde zegge (Carex hostiana) 

IMoerasrolklaver (Lotus pedunculatus) 
Echte koekoeksbloem (Sileneflos-cuculi) * 
Biezenknoppen x Pitrus (Juncus x kernreich.) 

4 
10 

34 

7 

9 
1 

1 

19 

19 
6 

6 

2 0 

33 

42 
56 

2 

12 

3 

58 
12 

25 

13 
10 

8 

1 

6 

51 

43 

32 

49 

33 

95 

54 

74 

4 

6 

38 

94 

25 
96 

31 

54 
f 

29 

4 

10 

2 

31 

54 

54 
10 

6 

19 

91 
36 

70 
100 

52 

9 
70 

39 

33 

82 

27 
76 

42 

9 
6 

73 

55 

52 

6 

2 

3 

3 

3 

3 
2 

3 
2 

5 
2 

4 

5 
6 

5 

5 

3 

4 

Klasse der kleine zeggen 
Moerasgaffeltandmos (Dicranum bonjeanii) 

Wateraardbei (Connarum palustre) 
Moerasviooltje (Viola palustris) 

Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) * 50 
Moerasstruisgras (Agrostis canina) 

7 
32 

63 
50 
50 

la 

24 
42 
92 

6 

17 
17 

100 
46 
27 

6 
5 

C P L Plag 
Periode 1924-1927 2002-2003 

Aantal m*-parcellen (C-P-L) / pq's (Plag) 158 142 52 33 b 

Egelboterbloem (Ranunculus flammula) * 
Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata) 

Haakveenmos (Sphagnum squarrosum) 
Zwarte zegge (Carex nigra) 

Glanzend veenmos (Sphagnum subnitens) 
Gewoon + Wrattig veenmos (S. pal. + papil.) 

Groot vedermos (Fissidens adianthoides) 
Zomprus Quncus articulatus) * 

Sterzegge (Carex echinata) 
Geelgroene zegge (Carex oederi oedocarpa) 
Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamedr.) 

Klasse der heischrale graslanden & Klasse der droge heiden 
Tandjesgras (Danthonia decumbens) 11 93 

Hondsviooltje (Viola canina) 1 85 58 
lorrrxerxtW (Potentilla erecta) 45 89 15 3 2 

Klauwtjesmos (Hypnum cupress. + jutland.) 9 d 6 2 

Klasse der hoogveenslenken & Klasse der hoogveenbulten en natte heiden 
Veenpluis (Eriophorum angustifolium) 2 27 2 3 2 
Roodviltmos (Aulacomnium palustre) 44 9 3 

Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) * 61 3 3 1 

1 

9 
8 

4 
70 
12 

9 

17 

24 
la 
la 
f 

2 

1 

3 

13 88 

82 

21 

30 

0 
0 
0 

1 0 0 

21 

2 79 

33 

5 
6 

3 

3 

5 

3 

5 

3 

Klasse der natte strooiselruigten 
Grote wederik (Lysimachia vulgaris) 36 

Poelruit (Thalictrum flavum) 13 35 

Overige schraallandsoorten 
Boskronkelsteeltje (Campylopus flexuosus) 

Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scopar.) 
Gewoon kussentjesmos (Leucohr glaucum) 

Bevertjes (Briza media) 
Smalle weegbree (Plantago lanceolata) 

15 

5 
1 

1 

la 
la 
la 
32 
29 62 

Tabel 1. Presentie/abundantie (% of Tansley) van vaatplanten en mossen in de 
Gouderakse boezems (G), het polderschraalland (P) en de Lekkerkerksche Boezem (L) 
omstreeks 1927, en in recente natuurontwikkelingsterreinen (Plag) 5 ^9 jaar na afgraven. 
Soorten die in alle kolommen een presentie <20% of abundantie <f zouden hebben, 
zijn weggelaten. De presenties/abundanties van soorten die (plaatselijk) veel bedekken, 
zijn vet gedrukt. Van de soorten in de recente opnamen is behalve de presentie ook de 
karakteristieke bedekking (b) gegeven (ordinale schaal 1-9). () = Aanwezig buiten de PQ's. 
De met een asterisk gemarkeerde soorten produceren volgens Tamis et al. (2004) 
langlevende zaden (levensduur > 5 jaar). 

Kolommen C, P en L gebaseerd op Scheygrond (1931 - lijsten 3 en 8), de Vries 
(1929 - lijsten 41 en 43) en Scheygrond & de Vries (1940). 

Geknikte vossenstaart, Fioringras en Grote 

weegbree (Plantago major) waren de talrijk

ste meerjarige soorten. Kale jonker fOVsi-

um palustre) en Moerasrolklaver (Lotus 

pedunculatus), kenmerkend voor dotter-

bloemhooilanden, namen in de eerste 

twee jaren snel toe, evenals eutrafente 

moerasplanten uit de Riet-klasse. Voor een 

deel zullen deze soorten zich hebben uit

gebreid vanuit de slootoevers, waar ze nog 

talrijk voorkwamen. De schraallandsoorten 

Blauwe zegge (Carex panicea), Ceelgroene 

zegge (Carex oederi ssp. oedocarpa), Snavel-

zegge (Carex rostrata) en Gewone waterna

vel (Hydrocotyle vulgaris) verschenen vrijwel 

direct in bijna alle afgegraven terreinen, 

maar nergens in grote aantallen. 

Vooral de grote russen produceerden veel 

biomassa, die zich meer en meer ophoopte 

doordat er wegens de zeer natte bodem 

nog niet werd gemaaid en afgevoerd. Na 3 

è 4 jaar was de veenbodem iets omhoog 

gekomen en werd een hooilandbeheer 

ingevoerd, waarna de bedekking door 

Pitrus sterk afnam. Inmiddels is de gemid

delde bedekking in de proefvlakken terug

gelopen tot ca 8 % (tabel i ) , in terrein 

Graafkade zelfs tot minder dan 5 % (flg. 

2). Een vergelijkbare afname vertoonden 

Biezenknoppen, Kruipende boterbloem. 

Grote weegbree en de intussen ook opge

slagen houtige gewassen. 

Na de invoering van het hooilandbeheer 

wonnen Blauwe zegge. Geelgroene zegge, 

Snavelzegge en Gewone waternavel snel 

veel terrein (foto 1). Blonde zegge (Carex 

hostiana), Sterzegge (Carex echinata) en 

Zwarte zegge (Carex nigra), die enkele 

jaren na het afgraven waren verschenen, 

breidden zich langzamer uit. De topkapsel-

mossen werden minder talrijk, het aantal 

levermossen nam toe en de slaapmossen 

breidden zich sterk uit. 

Vanaf ca 7 jaar na afgraven begon in de 

lagere delen de toename van veenmossen 

op te vallen (foto 2). Vooralsnog gaat het 

hoofdzakelijk om Haakveenmos (Sphag

num squarrosum), Gewimperd veenmos 

(Sphagnum fimbriatum) en Glanzend veen

mos (Sphagnum subnitens), dus om soor

ten van zwak zure standplaatsen, maar 
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G P L Plag 

Periode 19x4-1927 2002-2003 

Aantal m*-parcellen (C-P-L) / pq's (Plag) 158 142 52 33 b 

Groot laddermos (Pseudosclerop. purum) 7 

Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis) 

Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum) 

Grote kattenstaart (b/thrum salicaria) '-

Rood zwenkgras s.s. (Festuca rubra) 

Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) 

Moerasvaren (Thelypteris palustrisj 

Gewoon sterrenmos (Mnium homum) 

Kruipwilg (Salix repens) 

Paddenrus (Juncus subnodulosus) 

f f 
7 17 29 

65 91 98 55 5 

36 36 21 61 4 

7 19 33 9 2 

5 33 3 1 
22 3 1 

25 9 4 
22 2 12 1 

22 1 12 6 

Melkeppe (Peucedanum palustre) 29 3 27 2 

Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 66 lOO 3 2 

Gerand haarmos (Polytrichum longisetum) 20 f ( ) 

Breekblaadje (Campybpus pyriformis) la 18 3 

Knolrus (Juncus bulbosus) * 1 58 4 

Snavelzegge (Corex rostrata) 1 21 6 

Kruipganzerik (Potentilla anglica) 2 50 3 2 

Groot r impelmos (Atrichum undulatum) 42 5 

Moerasdikkopmos (Brachyth. mildeanum) 36 5 

Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introfl.) 36 5 

Moerassikkelmos (Drepanocladus aduncus) 30 5 

Gestekeld goudkorrelmos (Fossomb. wondr.) 21 3 

Gewoon pluisjesmos (Dicranella heterom.) 21 3 

Riet-klasse 

Kleine lisdodde (Typha angustifolia) 

Geverzegge (Carex riparia) 

Riet (Phragmites australis) 

Pijptorkruid (Oenanthefistulosa) 

Moeraswalstro (Calium palustre) 

Rietgras (Phalaris arundinacea) 

Wolfspoot (Lycopus europaeus) 

Grote egelskop (Sparganium erectum) 

23 
1 

95 
1 

13 

9 
1 

1 

52 
17 

8 
6 
12 

42 
21 

88 
21 

64 

49 

5 
2 

5 
2 

5 

3 

C P L Plag 

Periode 1924-1927 2002-2003 

Aantal m^-parcellen (C-P-L) / pq's (Plag) 158 142 52 33 b 

Liesgras (Clyceria maxima) 

Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorp.) 

Gele lis (Iris pseudacorus) 

Mannagras (Clyceria fluitans) * 

Grote lisdodde (Typha latifolia) * 

Weegbree-klasse 

Fioringras (Agrostis stolonifera) 

Moeraszoutgras (Triglochin palustris) 

Liggende vetmuur (Sagina procumbens) * 

Grote weegbree (Plantago major) * 

Overige eutrafente soorten 

Veldbeemdgras (Poa pratensis) 

Hondsdraf (Glechoma hederacea) 

Gewoon dikkopmos (Brachyth. rutabulum) 

Akkermunt (Mentha arvensis) 

Watermunt (Mentha aquatica) * 

Pitrus (Juncus effusus) * 

Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) * 

Ruw beemdgras fPoo trivialis) * 

Penningkruid (Lysimachia nummularia) 

Veenwortel (Persicaria amphibia) 

Witte klaver (Trifolium repens) 

Kantige basterdwederik (Epilobium tetrag.) * 

Blauw glidkruid (Scutellaria galericula) 

Slankmos (Leptobryum pyriforme) 

Akkerdistel (Cirsium arvense) 

40 

40 

10 

23 
lO 

13 

39 
30 
30 
27 
27 

88 

39 
76 
52 

30 

79 
21 

36 
88 
82 

42 
33 
33 
82 

27 
27 
24 
21 

Houtige gewassen 

Zwarte els -jl (Ainus glutinosa) 20 21 2 

Grauwe wi lg- j l (So/iVc/nereoj 18 2 49 2 

Gewone es -jl (Fraxinus excelsior) 36 2 

ook Geoord veenmos (Sphagnum denticula-

tum), een soor t van zuurdere mi l ieus, heeft 

z ich op enkele plekken gevest igd. 

V i j f to t negen jaar na het afgraven is de 

vegetat ie nog niet gesloten. Vooral de laag

ste delen, die elke w in te r langdur ig onder 

water s taan, bevatten veel kale p lekken. Het 

z i jn m i n o f meer permanente mi l ieus voor 

p ion iers als Knolrus (Juncus bulbosus), Teer 

guichelhei l (Anagallis tenella), Kleine zonne

dauw (Drosera intermedia) en Gestekeld 

goudkor re lmos (Fossombronia wondraczekii), 

die deze plekken 's zomers (weer) begroeid 

doen raken. Hoger in de zoner ing begint 

het vegetat iedek zich echter langzaamaan te 

s lu i ten. Schraal landsoor ten w innen hier 

steeds meer ter re in . Langs de Graafkade 

nemen ze in 2002-2003 samen al r u im 70 

% van het vegetat iedek in, terwi j l het aan

deel van soor ten van (zeer) voedselr i jke 

oms tand igheden is gedaald to t ongeveer 

25% (f ig. 2) . Het succes van de maatregelen 

is ook goed af te lezen aan de (terugkeer 

van) Rode L i js tsoor ten en doe lsoor ten u i t 

het P rog ramma Beheer (kader i , tabel 2) . 

Kader 1. Bijzondere soorten 

Na het afgraven zijn in 33 proefvlakken in 

totaal 261 soorten waargenomen. Al met 

al hebben zich 28 Rode Lijstsoorten of 

doelsoorten van het Programma Beheer 

gevestigd. Verheugend is dat zich hieron

der diverse zeldzame en kenmerkende 

soorten bevinden van blauwgraslanden, 

dotterbloemhooilanden en kleine-zeggen

moerassen (tabellen 1 en 2). Het meest 

opvallend is de terugkeer van Teer gui

chelheil, dat in 1924-1927 vlak bij de hui

dige groeiplaats sporadisch optrad in 

Blauwgrasland (de Vries, 1929) en nu één 

van de aspectbepalende soorten is langs 

de Graafkade (foto 3). Maar ook de vesti

ging van Blonde zegge, Moeraskartelblad 

(Pedicularis palustris), Vleeskleurige orchis 

(Dactylorhiza incarnata), Parnassia (Par-

nassia palustris), Klokjesgentiaan (Centia-

na pneumonanthe) en Groot vedermos 

(Fissidens adianthoides) is zonder meer 

vermeldenswaard. Onder de soorten van 

zure standplaatsen zitten eveneens bij

zonderheden; Kleine zonnedauw. Ronde 

zonnedauw (Drosera rotundifolia), Glan

zend veenmos. Glanzend etagemos 

(Hylocomium splendens) en zelfs Veen-

dubbeltjesmos (Odontoschisma sphagni), 

een levermos van natte heide en hoog-

veen. Vooral op kale, natte en voedsel-

arme plekken verschenen pioniers die 

nooit eerder in de Krimpenerwaard waren 

vastgesteld: Pilvaren (Pilularia globulifera), 

Hol moerasvorkje (Riccardia incurvata), 

Gestekeld goudkorrelmos. Grof goudkor

relmos (Fossombronia foveolata) en Beek-

staartjesmos (Philonotis fontana), naast de 

al genoemde Kleine zonnedauw. Borstel-

bies (Isolepis setacea) - plaatselijk talrijk -

was pas tweemaal eerder gevonden in 

slootoevers. Op de afgegraven percelen 

vestigden zich ook nog diverse andere 

kritische soorten, zoals Koningsvaren 

(Osmunda regalis), Kruipwilg (Salix repens), 

Paddenrus (Juncus subnodulosus), Blaas-

zegge (Carex vesicaria), Veelbloemige 

veldbies (Luzula multifora) en Veenknik-

mos (Bryum pseudotriquetrum). 
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Inlevende ^atuur 

Binnen tien jaar na afgraven is - afgaande 

op de vegetatie - de nutriëntenbeschik-

baarheid fors afgenomen en lijkt herstel 

van natte schraallanden haalbaar. 

Dispersie en zaadvoorraad 
Vijf tot negen jaar na afgraven vertonen de 

begroeiingen overeenkomsten met alle 

schraallandtypen die in 1924-1927 in de 

Krimpenerwaard onderzocht zijn (kader 2; 

tabel 1). De terugkeer van planten van 

soortenrijke matig voedselrijke graslanden 

verloopt voorspoedig. Hoewel diverse 

zeldzame soorten van blauwgraslanden en 

pionierstadia daarvan zijn verschenen, is 

het nog te vroeg om te spreken van herstel 

van blauw/graslanden op grote schaal. In 

de lagere delen van de percelen treedt her

stel op van kleine-zeggenmoerassen die lij

ken op Veenmosrietland. 

Door het blootleggen van de zaadvoorraad 

van soorten met langlevende zaden heeft 

een deel van de vroegere blauwgrasland-

flora zich opnieuw bovengronds kunnen 

manifesteren (Jansen, 2000). In tabel 1 is 

aangegeven welke soorten volgens Tamis 

et al. (2004) zaden produceren met een 

levensduur langer dan 5 jaar. Hun data zijn 

echter nog verre van volledig en niet altijd 

betrouwbaar. Zo geven zij geen levensduur 

i J ? ^ ^ 

Foto 2. Op veel plekken heeft zich inmiddels Haakveenmos gevestigd. 

Begin van de vorming van Veenmosrietland? 

Kader 2. De vroegere schraallanden in de Krimpenerwaard 
Schraallanden in de Krimpenerwaard kwamen voor in de polders en in 

de boezems. Ze zijn in de jaren 1924-1927 vegetatiekundig onderzocht 

door Peeters, Scheygrond en De Vries. 

De vier boezems bij Couderak zijn in de late middeleeuwen aangelegd 

door enkele haaks op de IJsseldijk gelegen percelen uit te graven en te 

omringen met boezemkaden. Toen ze nog in bedrijf waren, waren ze 

hoofdzakelijk begroeid met 'Riet, Lischdodden en Biezen' (Schey

grond, 1931). In de tweede helft van de negentiende eeuw werden ze 

buiten gebruik gesteld en werden de boezemkaden geslecht, waardoor 

het waterpeil daalde. De aanvankelijk dichte rietlanden, gelegen op 

kraggen en jong rietveen, ontwikkelden zich tot ijle veenmosrietlanden 

met overgangen naar blauwgrasland en trilveenachtige begroeiingen. 

De basenminnende moerasplanten van het Knopbies-verbond, zoals 

Groot vedermos, Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Vleeskleuri-

ge orchis. Grote muggenorchis (Cymnadenia conopsea), Groenknol-

orchis (Liparis loeselii), Goudsikkelmos (Drepanocladus polygamus) en 

Rood schorpioenmos (Scorpidium scorpioides), waaraan de boezems 

een deel van hun faam danken, hadden een gering aandeel. Door 

voortschrijdende verzuring zijn in de tweede helft van de 20ste eeuw 

alle soorten van het Knopbies-verbond uit de boezems verdwenen. 

De Lekkerkerksche Boezem, gelegen ter plaatse van het huidige Loet-

bos, is in de 15de eeuw aangelegd door kaden op te werpen. Het boe-

zemland werd niet afgegraven en ligt ongeveer even hoog als het aan

grenzende polderland. Tot de opheffing van de boezem in 1878 stond 

het boezemland het grootste deel van het jaar onder water. Peeters en 

De Vries onderzochten De Loet, een door een eigen lage kade omringd 

deel van de boezem dat eeuwenlang in mei, juni en juli was droog 

gehouden en gehooid (Teixeira de Mattos, 1927). In dit schraalland 

hadden soorten van de Klasse der matig voedselrijke graslanden en 

het Dotterbloem-verbond, en andere eutrafente soorten zoals Oever-

zegge (Carex riparia) en Hondsdraf fC/ec^omo hederacea), een veel 

hogere presentie dan in de polderschraallanden en in de Couderakse 

boezems. De hogere voedselrijkdom is vermoedelijk vooral veroor

zaakt door de langdurige inundaties met polderwater vóór 1878, al had 

in sommige percelen ook nabeweiding een licht bemestend effect. 

Het polderschraalland van de Krimpenerwaard behoorde onmisken

baar tot het Blauwgrasland (Cirsio dissecti-Molinietum), wegens de 

hoge presenties van de kensoorten Blonde zegge. Blauwe zegge. Vlo-

zegge en Spaanse ruiter. Het aandeel van heischrale soorten was ook 

hoog, wat wijst op de subassociatie nardetosum, die vooral voorkomt 

op tamelijk hooggelegen, vrij zure standplaatsen, die relatief sterk 

beïnvloed worden door neerslagwater (Zuidhoff et al., 1996). Ook 

bijna alle mossen wijzen op zure omstandigheden. Veranderingen in 

de waterhuishouding in de negentiende eeuw hadden ten tijde van het 

onderzoek door De Vries vermoedelijk al geleid tot wijzigingen in de 

soortensamenstelling van de polderschraallanden. Tot 1859 werd de 

hele Krimpenerwaard nog met windmolens bemalen en stonden de 

polders in de winter vaak onderwater (Scheygrond & de Vries, 1940). 

Dit water, een mengsel van neerslagwater, kwelwater, afvalwater en 

ingelaten Lekwater, bevatte voedingsstoffen en basen. Na de invoering 

van stoombemaling in de jaren 1859-1881 nam het aantal inundaties 

met oppervlaktewater sterk af waardoor de percelen vermoedelijk 

zuurder en voedselarmer werden (van Herk et al., 1997). 
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Terrein 

Afgegraven oppervlakte In hectare 

Cra 
2.2 

Com 

1-3 

Noo 
0.84 

MId 

0.03 

Vee 

0.03 

Pijpenstrootje-orde 
Echte koekoeksbloem (Silene Jlos-cuculi) 

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifoHus) 

Gewone dotterbloem (Caltha palustris palustris) 

Waterkruiskruid (Jacobaea aquatica) 

Gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum) 

Rietorchis (Dactylorhiza majalis praetermissa) 

Boompjesmos (Climacium dertdroides) 

Blonde zegge (Carex hostiana) 

Spaanse ruiter (Cirsium dissectum) 

Klasse der kleine zeggen 
Geelgroene zegge (Carex oederi oedocarpa) 

Sterzegge (Carex echinata) 

Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) 

Clanzend veenmos (Sphagnum subnitens) 

Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) 

Parnassia (Parnassia palustris) 

Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) 

Moerasbasterdwederik (Epilobium palustre) 

Groot vedermos (Fissidens adianthoides) 

Klasse der hoogveenbulten en natte heiden 
Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) 
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) 
Veendubbeltjesmos (Odontoschisma sphagni) 

Overige schraallandsoorten 
Moerasdikkopmos (Brachythecium mildeanum) 

Klokjesgentiaan (Centiana pneumonanthe) 

Middelst knikmos (Bryum intermedium) 
Teer guichelheil (Anagallis tenella) 

Glanzend etagemos (Hylocomium splendens) 

Ongewimperd knikmos (Bryum archangeiicum) 

Weegbree-klasse 
Moeraszoutgras (Triglochin palustris) 

Tabel 2. Meetsoorten van pluspakket Nat soortenrijk grasland (geel gemarkeerd) 

en Rode-Lijstsoorten (vet) in de afgegraven terreinen. 

Gra = Graafkade, 

Com = Commissarissenlanden, ^ ^ ^ | zeldzaam of hier en daar voorkomend 

Noo = Nooitgedacht, ^ ^ ^ | frequent tot abundant voorkomend 

IVlid = Middelblok, 

Vee = Veerstalblok. 

op voor de zaden van bijvoorbeeld Teer gui

chelheil en Melkviooltje (Viola persicifolia), 

die er om bekend staan gemakkelijk op te 

slaan na afgraven. Voor de zaden van Blau

we zegge en Snavelzegge geven zij een 

levensduur op van respectievelijk minder 

dan 5 en minder dan 1 jaar. In de Krimpener-

waard, maar ook in vele andere herstelpro

jecten (mond. med. A.J.M. Jansen), vestig

den deze soorten zich binnen 1-2 jaar na 

afgraven van percelen die tientallen jaren 

intensief landbouwkundig werden gebruikt. 

Niet alle bijzondere of zeldzame soorten die 

zich hebben gevestigd bezitten langlevende 

zaden, zoals bijvoorbeeld Parnassia, Spaan

se ruiter (Cirsium dissectum) en Klokjesgen

tiaan. Pas op één afgegraven plek, op enke

le honderden meters afstand van een kleine 

relictpopulatie op een slootkant, is Spaanse 

ruiter verschenen. De Spaanse ruiters van 

het oude blauwgrasland bij Kooilust heb

ben de sprong naar de nabijgelegen afge

graven percelen echter nog niet weten te 

maken. Van Pijpenstrootje (Molinia caeru-

lea) is tot dusver slechts één pol ontdekt. 

De vestiging van orchideeën, Parnassia 

(vergelijk Westhoff, 1951), mossen en 

varens hoeft op zich niet te verbazen. Ze 

bezitten uiterst lichte zaden of sporen die 

door de wind over grote afstand verplaatst 

kunnen worden. 

Opvallend is de geringe presentie van hei-

schrale soorten in de afgegraven percelen 

in vergelijking met de blauwgraslanden in 

de jaren 1920. Deze soorten hebben over 

het algemeen kortlevende zaden (mond. 

med. A.J.M. Jansen). Ook allerlei andere 

soorten ontbreken: niet alleen zeldzaam-

heden als Vlozegge (Carex pulicaris), Kleine 

valeriaan (Valeriana dioica) en Bevertjes 

(Briza media), maar ook 'gewone' gras-

landplanten als Smalle weegbree (Plar^tago 

lanceolata) en Gewone brunel (Prunella 

:>iilgaris). Veel talrijker dan in de jaren 1920 

zijn Snavelzegge, Ceelgroene zegge, Zomp

rus en Knolrus, hoewel die zijn opgeslagen 

uit de zaadvoorraad onder voormalig 

blauwgrasland. Deze soorten met een uit

gesproken voorkeur voor natte open plek

ken, kregen in het goed gesloten en relatief 

droge vroegere blauwgrasland - volgens 

Scheygrond en de Vries (1940) was dat 

plaatselijk zelfs rijk aan korstmossen (!) -

kennelijk veel minder kans. 

Vanwege de natte omstandigheden op de 

afgegraven plekken hebben zich vele moe-

rasplanten gevestigd. Riet neemt duidelijk 

toe, terwijl zich de laatste jaren steeds 

meer moerasplanten vestigen van voedsel-

arme, vrij zure standplaatsen, zoals veen-

mossen en Veendubbeltjesmos; plaatselijk 

zien de afgegraven percelen er zelfs al uit 

als Veenmosrietland. Deze ontwikkeling, 

die zich vooral voordoet in lage, permanent 

met water verzadigde, maar niet langdurig 

geïnundeerde delen van de percelen, hangt 

samen met het optreden van inzijging en 

stagnatie van regenwater, waardoor relatief 

zure standplaatscondities ontstaan. De 

uitbreiding van Riet hangt samen met de 

keuze plaatselijk laat te maaien ten behoe

ve van de fauna. De soortensamenstelling 

van deze plaatsen begint te lijken op die 

van de voormalige Gouderakse boezems 

in de jaren 1920. De door Scheygrond 

(1931) onderzochte vegetaties hadden ech

ter al een ontwikkeling van 40 è 50 jaar 

achter de rug en waren rijker aan overwe

gend zuurtolerantere, rond 1900 nog alge

mene soorten van blauwgraslanden, zoals 

Spaanse ruiter en Pijpenstrootje, en soor

ten van kleine-zeggenmoerassen, zoals 

Moerasviooltje (Viola palustris) en Water

aardbei (Comarum palustre) (tabel 1). 

Vervolgstappen 
Door nieuw af te graven percelen zo dicht 

mogelijk bij bestaande schraallanden te 
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levende ̂ atuur 

situeren, wil het Zuid-Hollands Landschap 

ze beter bereikbaar maken voor doelsoor-

ten die ontbreken in de zaadvoorraad. Dit 

kan worden gestimuleerd door tussen de 

bestaande schraallanden en de af te gra

ven locaties slootkanten te plaggen. Soor

ten die zich via oppervlaktewater versprei

den, zullen zich op geplagde slootkanten 

kunnen vestigen, en zich vervolgens kun

nen uitbreiden naar de afgegraven perce

len. Verder kan zaadverspreiding worden 

bevorderd door met hetzelfde materieel 

eerst de bestaande schraallanden te maai

en en daarna de afgegraven percelen. 

Te sterke verzuring van het polderschraal-

land in de Krimpenerwaard werd vóór 1880 

voorkomen door inundaties met basenrijk, 

matig voedselrijk oppervlaktewater (Jalink, 

1995; van Herk et al., 1997; Jansen, 2000). 

Een zeer belangrijke vervolgstap is daarom 

de herinvoering van winterse inundaties 

met gebufferd water. Aangezien de water

peilen in de Hollandse polders nauwkeurig 

geregeld kunnen worden en de afgegraven 

percelen zeer laag liggen, is dit technisch 

goed te realiseren. Een struikelblok is ech

ter de waterkwaliteit. Het oppervlaktewater 

bevat thans behalve de gewenste calcium-

en magnesiumionen ook veel stikstof fos

faat en sulfaat. Na realisatie van een eigen 

waterinfrastructuur voor de natuurgebieden 

zal de invloed van landbouwwater echter 

nagenoeg verdwijnen, waardoor de aan

voer van stikstof en fosfaat drastisch zal 

afnemen. De sulfaatrijkdom van ingelaten 

Rijnwater zal echter een probleem blijven 

vormen. Een hoog sulfaatgehalte kan lei

den tot interne eutrofiëring en sulfldetoxi-

citeit (Lamers et al., 1996). Conform het 

landinrichtingsplan zal ingelaten Lekwater 

eerst door een nog aan te leggen zuive

ringsmoeras geleid worden, voordat het 

zijn weg kan vervolgen naar de schraalland-

reservaten. Of dit tot een aanvaardbare 

waterkwaliteit zal leiden, moet nog blijken. 

Er zal zeker nader onderzoek gedaan moe

ten worden naar zaken waarover nog te 

weinig bekend is, zoals: 

• Hoe hoog mag het sulfaatgehalte van het 

oppervlaktewater zijn? 

• Hoe voedselrijk mag/moet het oppervlak

tewater zijn? 

• Welke afgraafdiepten leveren de meest 

bevredigende resultaten? 

• Hoe vaak en hoe lang moeten de afge

graven percelen geïnundeerd worden? 

• Hoeveel bagger of slootschoningsmateri-

aal mag/moet opgebracht worden? 

Immers, vroeger werd op de graslanden 

af en toe organisch materiaal opgebracht 

Foto 3. Teer guichelheil in een perceel langs de Craafkade. De soort doet het 

vooral goed in de laagste, iedere winter geïnundeerde delen. 

als meststof, maar mogelijk ook om ver

zuring tegen te gaan (Zuidhoff et al., 

1996). 
Vanwege het nieuwe vernattingsbeleid voor 
inklinkende veengronden van de Krimpe
nerwaard, is het ook van groot belang te 
onderzoeken of ondieper afgraven even
eens tot goede resultaten leidt. Dat beleid 
is vastgelegd in het Veenweidepact Krim
penerwaard van december 2005. In het 
pact is afgesproken dat nieuwe natuur 
vooral zal worden ontwikkeld in het noord
westelijke deel van de waard, waar de 
hoogste peilen ingesteld zullen worden, 
maar waar tevens sterke inzijging optreedt. 
Deze laatste omstandigheid lijkt minder 
perspectieven te bieden voor het herstel 
van blauwgraslanden. 
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Summary 

New fen meadows in the Krimpenerwaard 
Before 1900, fen meadows (Cirsio-Molinietum) 

were widespread in the Krimpenerwaard, a 

peatland region in the western part of The 

Netherlands. Fen meadows almost completely 

disappeared between 1900 and 1930 as a con-

sequence of lowering of the water tables and 

the increased use of fertilisers. Since 1993 the 

organisation for nature conservation 'Het Zuid-

Hollands Landschap' is trying to restore fen 

meadows by removingthe mineralised and 

eutrophic top soils of former agricultural gras-

slands. The flrst results are promising. Red List 

species like Anagallis tenella, Carex hostiana and 

Centiana pneumonanthe are colonising the new 

sites, partly from their seed bank. Some basi

ophilous species which are uniikely to be pre

sent in the seed bank, such as Dactylorhiza 

incarnata and Fissidens adianthoides, have also 

appeared, probably by air However, due to the 

influence of stagnating and infiltrating rain 

water in the centre of the parcels, these parts 

are unmistakably acidifying eight years after 

top soil removal. Acidophilous plants, like 
5phagnum species, are now spreading more 
rapidly than basiophilous species. To maintain 
a sufficiënt pH and base saturation for fen 
meadow species, the excavated meadows 
should be extensively inundated by base-rich, 
mesotrophic surface water during winter, as 
happened before 1880. It is also recommen-
ded to situate new restoration sites in the vici-
nity of existing nature reserves, to promote the 
dispersai of threatened species, which have 
not survived in the seed bank. 
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