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Ontgronden
Ontgrondingen hebben door heel Neder-
land plaatsgevonden en er staat nog een
groot aantal projecten op stapel. Niet alle
ontgrondingen, op alle mogelijke bodem-
typen en grondwaterregimes zijn meege-
nomen in dit onderzoek. Het bleef beperkt
tot ontgrondingen van voormalig landbouw-
kundig gebruikte percelen op minerale
gronden in het pleistocene deel van Neder-
land. Vanwege de complexe interactie tussen
grondwaterhuishouding en decompositie-
processen werden organische (veen)gron-
den buiten beschouwing gelaten. Door de
hoge nutriëntenrijkdom van kleigronden,
de anders georiënteerde problematiek en
de verschillende doelstellingen die een rol
spelen bij ontgronding in het rivierengebied
en het zeekleigebied werden ook deze
projecten in dit onderzoek buiten beschou-
wing gelaten. Deze inperking maakte het
tevens mogelijk voor de evaluatie van het
vestigingsucces van planten gebruik te
maken van de lijst van doelsoorten van
heides, droge en vochtige schraalgraslanden,
zoals eerder toegepast door Klooker et al.
(1999) en Verhagen et al. (2003).

Waar werd er ontgrond?
In de eerste fase van het onderzoek bleek
de vraag ‘waar is sinds 1989 ontgrond?’
niet eenvoudig te beantwoorden (Sanders,
dit nummer). Een eerste ingang waren
enkele interne evaluatierapporten van de
drie grote beheerorganisaties waarin
natuurontwikkelingsterreinen tegen het

licht werden gehouden (Mulder, 2002;
Nuis, 2001, 2003; Bobbink et al., 1998).
Voor het overzicht werd ook een beroep
gedaan op de terreindatabanken. Uit de
terreindatabanken van de grote terrein-
beherende instanties bleek geen compleet
overzicht van ontgronde terreinen te kun-
nen worden gegenereerd. Aanvulling via de
administratieve ingang van de subsidie-
stroom (omvormingssubsidie bij Staats-
bosbeheer, inrichtingssubsidie voor
Natuurmonumenten en de Landschappen)
via de Subsidieregeling Natuurbeheer van
het Programma Beheer bleek mogelijk van
2001 tot heden. Ter aanvulling is onder
andere gebruik gemaakt van twee eerdere
inventarisaties: het Natland-rapport (de
Ridder et al., 1998) en de inventarisatie-
ronde van natuurontwikkelingsterreinen
van de Rijksuniversiteit Groningen in 1998
en 1999. Daarnaast werd de kennis van
enkele regio-ecologen van verschillende
organisaties geraadpleegd.
De inventarisatie heeft in eerste instantie
meer dan 300 terreinen opgeleverd waar
volgens opgave ontgrond is onder
beheer/eigendom van Staatsbosbeheer,
Vereniging Natuurmonumenten of één van
de provinciale Landschappen. Hierbij zijn
geen terreinen in particulier eigendom
opgenomen. Uit nadere bestudering bleek
echter dat bij strenge selectie op uitvoering
van de maatregel, fysisch-geografische
regio en de te ontwikkelen doelvegetatie,
het aantal ontgronde terreinen op de hoge-
re zandgronden te moeten worden terug-

gebracht tot 150. Daarbij zijn terreinen
waar slechts stobben zijn verwijderd om
bos tot stuifzand om te vormen, danwel
waar alleen vennen werden uitgebaggerd
uitgesloten. De criteria van toelating, nl.
a) voormalige landbouwgrond, b) tenmin-
ste 1 ha groot en c) een grote verandering
van vegetatietype als gevolg van de ont-
gronding, bleven zodoende overeind.

Wat zijn de kosten van ontgronden?
De financiën die werden ingezet om deze
ingrepen uit te voeren zijn niet duidelijk
vergelijkbaar en slechts van bijzonder wei-
nig terreinen (n=29) beschikbaar (fig. 1). In
sommige opgaven zit duidelijk meer werk
dan de ontgronding alleen, zoals bijv. het
plaatsen van rasters voor het geschikt
maken voor beweiding. De prijzen per hec-
tare zijn zodoende niet zeer betrouwbaar
uit de cijfers af te leiden; het schetst echter
wel een beeld van de kosten die dit instru-
ment met zich mee brengt (zie ook Stoker,
dit nummer). Kanttekeningen hierbij zijn
o.a. dat naarmate er dieper wordt afgegra-
ven er een hogere prijs wordt berekend in
verband met bijv. transportkosten. Ook
kon tot ver in de jaren negentig van de
vorig eeuw met gesloten beurs ontgrond
worden, omdat toen de vraag naar voedsel-
rijke grond nog hoog was. De problemen
met afzet van de grond blijken ook uit
figuur 2, waarin over 126 terreinen de jaren
van uitvoering staan uitgezet. Nadat de
daling van de afzetmogelijkheden had
ingezet volgde ook een daling in de uitvoe-
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Foto 1. In de zuidelijke gebieden
werd met name de Heikikker (Rana

arvalis) regelmatig waargenomen.

In 1989 is voor het eerst in Nederland de

nutriëntenrijke bouwvoor van voormalige
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afgegraven met als doel natuurontwikkeling van

levensgemeenschappen van voedselarme tot

matig voedselrijke omstandigheden. Dit jaar

bestaat deze maatregel, die voornamelijk in

Nederland wordt toegepast, 20 jaar. Maar hoe

effectief is deze eigenlijk? In 2005 werd door de
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naar de effecten van ontgronden van zand-
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geeft een kort overzicht van de resultaten.
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ring van projecten. De laatste jaren werden
veel plannen voor ontgronding bijgesteld
of uitgesteld om de kosten beheersbaar te
houden.

Aanvullende veldonderzoeken
De inventarisatie van ontgronde terreinen
leverde veel informatie op, maar deze was
vaak te versnipperd om in detail het suc-
ces van de maatregel te kunnen vergelij-
ken. Er werd besloten eigen veldobserva-
ties uit te voeren in een steekproef van de
terreinen. Er werden 42 willekeurige reser-
vaten bezocht, en in elk terrein werd de aan-
wezigheid van doelsoorten en ongewenste
plantensoorten als Pitrus (Juncus effusus)
en Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris)
geïnventariseerd. Ook werden vegetatie-
structuur, fase van ontwikkeling en beheer
en de waarneembare fauna-elementen in
een standaardprotocol vastgelegd. Tevens
werden bodemmonsters genomen van elk
gebied voor het bepalen van de chemische
samenstelling.

Vegetatiesamenstelling
Opvallend is het grote verschil in de ont-
wikkeling tussen de bezochte terreinen,
zowel in vegetatiesamenstelling en struc-
tuur als in de hoeveelheid doelsoorten van
heides en schraalgraslanden. In 12,5% van
de bezochte terreinen hebben zich geen
doelsoorten gevestigd; in alle overige ter-
reinen varieert het aantal aangetroffen
doelsoorten van twee tot maximaal 20 per
terrein. De heidesoorten met een langle-
vende zaadvoorraad in de bodem hebben
zich in veel terreinen gevestigd (foto 1). Er
zijn echter ook terreinen waar de vegetatie
na ontgronding wordt gedomineerd door
Pitrus (foto 2). Tabel 1 geeft een overzicht

Kader 1. Literatuuronderzoek naar soortsinformatie uit ontgronde terreinen
Bij gebrek aan detailinformatie van terreinen is ook een literatuuronderzoek uitgevoerd naar
de melding van vondsten van soorten die zich vestigden na een ontgrondingsmaatregel.
Hiervoor is de volgende set aan tijdschriften geheel doorgeplozen: Stratiotes, PKN excursie-
verslagen en De Levende Natuur.
Stratiotes, het tijdschrift van de Plantensociologische Kring Nederland, werd opgericht in 1990.
In Stratiotes staan vooral beschrijvingen van vegetatiekundig onderzoek en is de presentie van
soorten in tabellen gezet.
De Plantensociologische Kring Nederland organiseert ook excursies voor botanici naar planten-
sociologisch gezien interessante gebieden. Regelmatig worden gebieden bezocht waar herstel-
maatregelen als plaggen en afgraven hebben plaatsgevonden, aangezien hier zeldzame en
kwetsbare soorten voorkomen. De excursieverslagen worden per jaar gebundeld en gepubliceerd.
Gehele opnames worden hierin gepubliceerd met (vaak) nauwkeurige plaatsaanduiding.
Dit tijdschrift De Levende Natuur werd vanaf de jaargang 1985 in het onderzoek opgenomen.
De detailinformatie verkregen uit deze publicaties is gebundeld in tabel 1 en 2 en terug te vinden
in Bekker (2008).

Fig. 1. De kosten van ontgronding zijn moeilijk te achterhalen;
dit staafdiagram geeft de kosten van 29 terreinen die tussen
1989 en 2005 werden ontgrond.

Fig. 2. De meeste ontgrondingen vonden plaats aan
het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw.

Foto 1. Succesvolle vestiging van heidesoorten.
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van de frequentieverdeling van de doel-
soorten over de bezochte terreinen (kader
1). Van de totale lijst van doelsoorten wer-
den negen soorten (11%) in geen enkel ter-
rein aangetroffen.
De soorten met de hoogste frequentie van
vestiging staan vermeld in tabel 2. Zowel
Gewone dophei als Struikhei staan in de
top 5, en worden begeleid door Blauwe
zegge, Pijpestrootje en Kleine zonnedauw.
Allen, behalve Pijpestrootje, zijn soorten
met een langlevende zaadvoorraad.
Van de soorten op de Rode Lijst worden er
minder gevonden naarmate ze meer wor-
den bedreigd. Van de ‘Kwetsbaren’ (KW)

werden nog vier van de negen soorten
meer dan tien keer aangetroffen; van de
15 ‘Gevoeligen’ (GE) werden slechts vier
soorten meer dan tien keer aangetroffen.
Van de 15 Bedreigde (BE) en Ernstig
bedreigde (EB) soorten werd slechts één
soort in meer dan tien terreinen aangetrof-
fen. Van alle 42 Rode Lijstsoorten in onze
doelsoortenlijst is van slechts 6 soorten
bekend dat ze een langlevende zaadvoor-
raad hebben, twaalf soorten hebben een
kortlevende zaadvoorraad en van de rest
is het onbekend door de lage frequentie
waarmee deze soorten werden waargeno-
men.

De vestiging van doelsoorten hangt niet
alleen af van de aanwezigheid van kiem-
krachtige zaden in de bodem of de moge-
lijkheid het gebied vanuit nabije bronpopu-
laties te bereiken (Ozinga, 2008). Het aan-
tal doelsoorten in ontgronde terreinen
neemt vaak al na enkele jaren niet meer
toe doordat een gesloten vegetatiedek van
niet-doelsoorten zich heeft gevestigd.
Gebieden die na ontgronding niet volledig
dicht groeien en nog open plekken voor
vestiging beschikbaar hebben, herbergen
meer doelsoorten dan gebieden die in ver-
gelijking net zo lang geleden ontgrond zijn
maar wel 60-100% begroeid zijn (fig. 3).
Hoe snel een vegetatiedek zich sluit hangt
o.a. af van hoe diep en hoe zorgvuldig de
ontgronding werd uitgevoerd.

De juiste diepte
De diepte van afgraven van de bouwvoor is
van cruciaal belang voor het afvoeren van
voldoende nutriënten, maar ook van zaden
van ongewenste soorten. Als richtlijn kan
worden aangehouden dat de gehele orga-
nische laag wordt afgevoerd. Er zijn projec-
ten waarbij dit slechts gedeeltelijk kon en
deze zijn allen niet fraai ontwikkeld. Hoe
diep moet worden afgegraven komt aan
op precisiewerk. In enkele terreinen werd
afgegraven tot op het minerale zand maar
maakte 1-5 cm dieper afgraven het verschil
tussen vestiging van doelsoorten als
Moerashertshooi, Kleine zonnedauw,

Foto 2a en 2b. Dominantie van Pitrus (Juncus effusus) in een
natte laagte met relatief weinig organisch materiaal en mans-
hoge Pitrus op vochtige zandgrond waar nog een dikke laag
zwarte grond na inrichting is achtergebleven.

Fig. 3. Het aantal doelsoorten in de ontgronde terreinen neemt toe naar-
mate terreinen langer geleden ontgrond zijn, echter alleen wanneer de

totale vegetatiebedekking niet snel toeneemt en rond de 60% blijft.
De regressiecoëfficiënt (doorgetrokken lijn) is R2 = 0,5216.
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Agrostis canina Moerasstruisgras 3 TNB 0 20
Aira caryophyllea Zilverhaver ? TNB 1 1

Aira praecox Vroege haver 3 TNB 1 3
Apium inundatum Ondergedoken moerasscherm ? KW 1 13

Arnica montana Valkruid 1 BE 1 2
Calluna vulgaris Struikhei 3 TNB 19 15

Carex arenaria Zandzegge ? TNB 0 2
Carex curta Zompzegge ? TNB 1 2

Carex echinata Sterzegge 1 TNB 2 11
Carex flacca Zeegroene zegge 2 TNB 1 0

Carex hostiana Blonde zegge ? BE 0 7
Carex nigra Zwarte zegge 1 TNB 2 12

Carex oederi subsp. oederi Dwergzegge ? TNB 13 10
Carex panicea Blauwe zegge 2 TNB 15 21

Carex pilulifera Pilzegge 3 TNB 4 6
Carex pulicaris Vlozegge ? BE 0 4

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 2 TNB 2 0
Cirsium dissectum Spaanse ruiter ? KW 1 5

Corynephorus canescens Buntgras 3 TNB 0 1
Danthonia decumbens Tandjesgras 2 TNB 2 6

Deschampsia setacea Moerassmele ? EB 1 1
Drosera intermedia Kleine zonnedauw ? GE 15 18

Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw 3 GE 5 10
Echinodorus ranuncoloides Stijve moerasweegbree ? BE 0 8

Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies ? TNB 11 13
Empetrum nigrum Kraaihei 1 TNB 2 3

Erica tetralix Gewone dophei 3 TNB 20 20
Eriophorum angustifolium Veenpluis 1 TNB 0 9

Euphrasia stricta Stijve ogentroost ? EB 0 0
Festuca ovina Schapengras 1 EB 1 5

Filago minima Dwergviltkruid 1 GE 3 2
Galium saxatile Liggend walstro 3 TNB 0 0
Genista anglica Stekelbrem 1 GE 7 2

Genista pilosa Kruipbrem ? KW 0 0
Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan ? GE 5 9
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem ? TNB 6 0

Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 2 GE 2 0
Hydrocotyle vulgaris Waternavel 3 TNB 2 17

Hypericum elodes Moerashertshooi ? KW 9 11
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid 1 TNB 2 7

Jasione montana Zandblauwtje 1 TNB 2 2
Juncus acutiflorus Veldrus 3 TNB 6 2

Juncus conglomeratus Biezenknoppen 3 TNB 4 5
Juncus filiformis Draadrus 2 KW 0 0

Juncus squarrosus Trekrus 3 TNB 6 12
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwetand 1 TNB 2 6

Littorella uniflora Oeverkruid 3 BE 3 16
Luronium natans Drijvende waterweegbree ? KW 0 1
Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 3 TNB 1 4

Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw - KW 14 15
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw - BE 0 0

Lycopodium tristachyum Kleine wolfsklauw - EB 0 0
Lythrum portula Waterpostelein 3 TNB 11 6

Menyanthes trifoliata Waterdrieblad 1 GE 0 2
Molinia caerulea Pijpestrootje 2 TNB 14 21

Nardus stricta Borstelgras 1 GE 3 2
Narthecium ossifragum Beenbreek ? BE 0 6
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje 2 TNB 2 1

Osmunda regalis Koningsvaren - B 5 0
Pedicularis palustris Moeraskartelblad 2 KW 0 3
Pedicularis sylvatica Heidekartelblad 1 BE 0 3
Pilularia globulifera Pilvaren - TNB 3 7
Pinguicula vulgaris Vetblad ? EB 1 2

Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem 1 KW 0 0
Potamogeton polygonifolius Duizendknoopfonteinkruid ? TNB 0 7

Potentilla argentea Viltganzerik 3 TNB 0 0
Potentilla erecta Tormentil 2 TNB 7 14

Potentilla palustris Wateraardbei 1 GE 0 4
Ranunculus flammula Egelboterbloem 3 TNB 6 18
Ranunculus ololeucos Witte waterranonkel ? BE 2 0

Rhynchospora alba Witte snavelbies ? GE 3 1
Rhynchospora fusca Bruine snavelbies ? GE 6 11

Rumex acetosella Schapezuring 3 TNB 2 3
Scirpus (Trichophorum) Veenbies ? GE 1 2

cespitosus
Scirpus (Eleochiton) fluitans Vlottende bies ? KW 1 15

Scleranthus perennis Overblijvende hardbloem ? EB 0 0
Stellaria palustris Zeegroene muur 1 TNB 0 2
Succisa pratensis Blauwe knoop 1 GE 0 1
Trifolium arvense Hazepootje 1 GE 0 1
Valeriana dioica Kleine valeriaan 1 KW 0 2

Veronica scutellata Schilderereprijs 3 TNB 2 5
Viola canina Hondsviooltje 2 GE 1 3

Viola palustris Moerasviooltje 1 TNB 0 4

Tabel 1. Doelsoorten van heides en vochtige schraal-
landen met hun zaadvoorraadcategorie, Rode Lijst-
status en frequentie van vestiging. Veldwaarnemingen
werden gedaan in 42 ontgronde terreinen aangevuld
met informatie van de beheerders, en literatuurover-
zicht van vondsten gemeld uit 53 andere ontgronde
terreinen in Stratiotes, PKN-verslagen en De Levende
Natuur (kader 1, p.10).
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Bruine snavelbies i.p.v. Pitrus en Zomprus
(J. articulatus) (foto 3). Gedegen vooron-
derzoek naar de vroegere vegetatie vóór de
ontginning en zaadvoorraad-onderzoek op
verschillende diepten kan onaangename
verrassingen met ongewenste soorten of
een nog steeds te hoog nutriënten (fos-
faat) niveau voorkomen (Smolders et al.
en Lamers et al., dit nummer). Wanneer
afvoeren tot op de gewenste diepte niet
kan, wordt met klem afgeraden het gehele
terrein ondiep af te graven. Een betere
oplossing is in dat geval het aanleggen van
een laagte in een klein deel van het terrein,
terwijl de rest van de bovengrond niet
wordt verstoord. Dit houdt tevens verband
met het vervolgbeheer.

Het vervolgbeheer
In vrijwel alle terreinen wordt vervolgbeheer
toegepast. Dit is meestal in de vorm van
beweiding (seizoen of jaarrond), vaak in
combinatie met maaien en afvoeren of het
regelmatig verwijderen van boomopslag
om dichtgroeien van de vegetatie te voor-
komen. In de gebieden zonder vervolg-
beheer binnen de eerste vijf jaar na ont-
gronding pakte het ontgronden ongunstig
uit. Er heeft zich bos ontwikkeld en de
doelsoorten die zich wellicht vestigden
zijn inmiddels weer (vrijwel) verdwenen.
De inspanning die het nu gaat kosten om
de stobben te verwijderen staat in geen
verhouding tot een tijdige maaibeurt.
Vervolgbeheer in de vorm van lokaal maai-
en in verband met het doorbreken van
monocultures van Pitrus of dominantie
van Jacobskruiskruid wordt in elk terrein
toegepast, maar met zeer wisselend resul-

taat. Beide soorten bezorgen menig
beheerder hoofdbrekens. Eenmaal massaal
gevestigd bestaat er nog steeds geen pas-
klaar recept om deze soorten weer snel
kwijt te raken, waarbij moet worden opge-
merkt dat met name beweiding (met run-
deren) in matig vochtige terreinen de uit-
breiding van Pitrus nog extra versterkt. Dit
geldt in mindere mate voor Jacobskruis-
kruid; deze soort wordt door runderen en
paarden als verse plant niet gegeten, maar
profiteert wel d.m.v. massale vestiging van
kiemplanten in opengetrapte kale grond.
Voorkomen is ook hier beter dan genezen.
Dat kan door voldoende grond af te voe-
ren, wisselvochtigheid te voorkomen of de
voedselrijke grond zo min mogelijk te ver-
storen, zodat kieming en vestigingsmoge-
lijkheden beperkt blijven.

Bodemchemie
Uit de chemische analyses van de bodem
komt naar voren dat er een duidelijke rela-
tie bestaat tussen de hoeveelheid beschik-
baar fosfaat en totaal fosfaat in de bodem
en de mogelijke dominantie van Pitrus
(Smolders et al. en Lamers et al., dit num-
mer). Als richtgetal wordt vaak gegeven
dat er niet meer dan 10 micromol totaal
fosfor per gram droge grond in de bodem
mag achterblijven, om problemen met
Pitrus zo goed mogelijk te voorkomen.
Daarnaast is het zaak om het beschikbare
fosfaat (hier uitgedrukt in P-Olsen) op
zandgronden lager dan 200 micromol per
kilo droge grond te laten zijn. In figuur 4
is te zien dat de terreinen met een hoge
pitrusbedekking allemaal hogere waarden
voor beschikbaar fosfaat hebben dan het

Gewone dophei 3 TNB 40
Blauwe zegge 2 TNB 36
Pijpestrootje 2 TNB 35

Struikhei 3 TNB 34
Kleine zonnedauw ? GE 33
Moeraswolfsklauw - KW 29

Veelstengelige waterbies ? TNB 24
Egelboterbloem 3 TNB 24

Dwergzegge ? TNB 23
Tormentil 2 TNB 21

Moerasstruisgras 3 TNB 20
Moerashertshooi ? KW 20

Waternavel 3 TNB 19
Oeverkruid 3 BE 19

Trekrus 3 TNB 18
Waterpostelein 3 TNB 17

Bruine snavelbies ? GE 17
Vlottende bies ? KW 16

Ronde zonnedauw 3 GE 15
Ondergedoken moerasscherm ? KW 14

Zwarte zegge 1 TNB 14
Klokjesgentiaan ? GE 14

Sterzegge 1 TNB 13
Pilzegge 3 TNB 10
Pilvaren ? TNB 10

Foto 3. Kleine reliëfverschillen hebben een grote invloed
op de vestiging van doelsoorten vanuit de zaadvoorraad.

Vooronderzoek kan verrassingen voorkomen.

Tabel 2.
Top 25 soorten met
hoogste frequentie van
vestiging na ontgronding
in 98 terreinen met
informatie over de
levensduur van zaden
in de bodem, Rode Lijst-
status en frequentie van
vestiging.
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richtgetal. Daarentegen komen hoge pitrus-
bedekkingen ook voor bij relatief lage
waarden van totaal fosfor. De hoeveelheid
totaal fosfor is dus, in tegenstelling tot
beschikbaar fosfaat, geen goede voorspel-
ler, zoals ook Smolders et al., Chardon et
al. en Lamers et al. in dit nummer vaststel-
len. Wanneer we deze grenswaarde in de
grafiek zetten, blijkt dat een aantal terreinen
die nu nog geen hoge pitrusbedekking
hebben, zijn aan te wijzen als Hoog risico-
gebieden om deze hoge bedekking in de
toekomst te gaan ontwikkelen. De chemische
analyses laten zien dat deze terreinen na
ontgronden nog een hoge fosfaatlast heb-
ben: als Pitrus zich hier vestigt zal deze
soort zeer waarschijnlijk zeer hoge dicht-
heden gaan bereiken. Enkele van deze
gebieden zijn Kolham (Gr.), Eexterveld
(Dr.), Rijkmanshoeve (Dr.) en Duivelshof
(Ov.). Daar staat tegenover dat er tevens
Laag risicogebieden zijn, waaronder bijv.
de Reuselse Moeren (NBr.), Eekmaten (L.)
en Hertenkamp in de slenk (Dr.)

Fauna op ontgronde terreinen
Onderbelicht is de kolonisatie van fauna in
ontgronde terreinen. Na een screening van
de databestanden en een koppeling aan de
veldinventarisatiegegevens kunnen enkele
conclusies worden getrokken. Alleen insec-
ten, amfibieën en reptielen blijken de nieu-
we terreinen snel te koloniseren mits daar
biotopen voor zijn ingericht (zie ook Bek-
ker & Wallis de Vries, dit nummer). In de
groep gemakkelijk te identificeren insecten
werden opvallend vaak de Groene (Cicindela
campestris) (foto 4) en de Bronzen zand-
loopkever (Cicindela hybrida) waargenomen.
In vier gebieden werden ook al meerdere
individuen van de Wespenspin (Argiope
bruennichi) aangetroffen, een soort die
Nederland vanaf het zuiden snel koloniseert
(foto 5). Het veldbezoek in de zomer van
2007 leverde de eerste vondst op van de
Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum)
in het Eemboerveld (foto 6).
Tijdens de veldbezoeken werden door het
hele land Bruine (Rana temporaria) en
Bastaard kikker (Rana esculenta) veel waar-
genomen; in de zuidelijke gebieden werden
met name Rugstreeppad (Bufo calamita,
juvenielen) en Heikikker (Rana arvalis)
regelmatig waargenomen (foto 1).
Vogels die in het bijzonder werden gemeld
op de ontgronde terreinen betroffen broed-
gevallen van Kleine plevier (Charadrius
dubius), Grauwe klauwier (Lanius collurio)
en Roodborsttapuit (Saxicola rubicola).

De toekomst van ontgronden
Er is veel geleerd gedurende de afgelopen
20 jaar. In veel gevallen waren de vroege
projecten niet succesvol, maar de latere
projecten wel. Dit is vooral te danken aan
verhoogde kennis, inzicht en ervaringen
van beheerders in het veld. Veel van de
gemaakte fouten in het verleden konden
bij recente door dezelfde beheerder uitge-
voerde projecten worden voorkomen.
Intern bij beheerorganisaties worden op
lokaal en regionaal niveau regelmatig erva-
ringen uitgewisseld.
De hoeveelheid natuur in hectares is dui-
delijk toegenomen en een flink aantal soor-
ten heeft hiervan geprofiteerd. Echter, het
motto bij ontgronding blijft: ‘Bezint eer ge
begint’. Nog steeds zijn er veel voorko-
mende problemen, o.a. het herstellen van
regionale hydrologische omstandigheden
(vaak door externe gebiedsproblemen),
fosfaatverzadiging, ontbreken van zaad-
bronnen van doelplantensoorten en dicht-
bij gelegen bronpopulaties voor flora- en
faunasoorten. Het vergt veel technische
inspanning deze problemen op te lossen.
Veelal moet met adequaat vervolgbeheer
worden bijgestuurd; echter de financiële
middelen zijn hiertoe vaak niet toereikend.
Onderzoek heeft voor het actief herstel van
de flora inmiddels enkele succesvolle
maatregelen opgeleverd zoals bijv. het toe-
passen van extra bekalking (Dorland et al.,
2003) of het aanbrengen van maaisel met
zaden (Bekker et al., 2005).
Voor de verschillende faunagroepen geldt
dat met name amfibieën en reptielen zich
snel vanuit aanliggende (natte) heidegebie-
den op eigen kracht kunnen vestigen. Dag-

vlinders koloniseren ontgronde terreinen,
mits er ook nectarplanten groeien en
waardplanten voor de rupsen aanwezig
zijn, en het terrein door de ontgronding
met name in de winter niet te nat wordt
(Bekker & Wallis de Vries, dit nummer).
Echter, voor alle groepen fauna, en in een
zekere mate ook voor de flora, geldt dat er
in ontgronde terreinen gestreefd moet
worden naar het doorbreken van eentonig-
heid. Kleinschalig afwisselend (micro-)-
reliëf en structuurrijke begroeiing zijn de
beste garantie voor een hoge biodiversiteit
op zandgronden. Hierop zou de nadruk
moeten liggen, zowel bij de inrichting van
het gebied alsook bij het vervolgbeheer.
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Summary
20 years practice of top soil removing on
sandy soils
Former agricultural fields in the Netherlands
are being transformed into natural areas by
removing the entire nutrient-rich top soil up to
the mineral sand. These fields are mostly
extensions of existing nature reserves and have

often harbored a (semi-)natural divers commu-
nity of plants and animals before its cultivation
somewhere during the last century. The mea-
sure of stripping a vast layer of soil, often 20 -
>100 cm, is expensive and of high impact to
the landscape. It has been carried out in many
projects all over the country since the 1990s.
Now, after 20 years of practice, a comparative
study was carried out on the effects and
results of top soil removal.
First of all, over 300 sites could be evaluated
by reading through plans, databases and sta-
tus reports of the nature management authori-
ties, but this gave not much information about
the colonization of these sites by plants and
animals. A set of 42 sites was chosen to be
included into a field survey during 2006 and
2007. Details about the plan, the soil removal
and following management were gathered
from the local managers. Vegetation structure
and composition, soil chemical status and
visible fauna aspects were recorded in the
field. Target plant species were often found in
low abundances, depending of the rate of clo-
sure of the canopy. The longer gaps are availa-
ble in the sward after top soil removal, the
more chance target species have to establish.
This is also depending on the accuracy of top
soil removal. The less nutrients (organic mat-

ter and phosphate) were left (well targeted
depth of removal based on pre-research) the
more successful the vegetation developed. Yet,
these sites acquire a vast amount of follow-up
management to prevent tree species and Com-
mon rush (Juncus effusus) from dominating the
vegetation within a few years. Altogether this
study reveals that top soil removal for the crea-
tion of more natural habitat is complex. It
needs to be well considered against less inva-
sive alternatives.

Dankwoord
Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de
Adviescommissie Natuurbehoud van het Prins
Bernhard Cultuur Fonds. Het werd uitgevoerd
met financiële steun en heel veel informatie
van De Landschappen, Staatsbosbeheer en de
Vereniging Natuurmonumenten. Mijn dank
voor de prettige samenwerking en de inspire-
rende bijeenkomsten gaat ook uit naar Jan
Bakker, Jan Holtland, Piet van den Munckhof
en Bart van Tooren die samen de begeleidings-
commissie vormden van het project. Ook de
vele medewerkers van de terreinbeherende
instanties wil ik hartelijk danken voor hun gast-
vrijheid, hun gezelschap in het veld en hun
medewerking om zoveel mogelijk informatie
over de ontgronde terreinen ter beschikking te
stellen. Daarnaast verdienen ook Lotte Ooste-
brink en Sophie Jongeneel mijn dank voor hun
inzet en literatuurstudie naar onderdelen in
het project.

Dr.ir. R.M. Bekker
Community and Conservation Ecology Group
Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 14, 9750 AA Haren
r.m.bekker@rug.nl

Foto 4. In de groep gemakkelijk te
identificeren insecten werd opvallend

vaak de Groene zandloopkever
(Cicindela campestris) waargenomen.

Foto 6. Het veldbezoek in de zomer
van 2007 leverde de eerste vondst op
van de Moerassprinkhaan (Stetho-
phyma grossum) in het Eemboerveld.

Foto 5. In vier gebieden werden ook al meer-
dere individuen van de Wespenspin (Argiope

bruennichi) aangetroffen, een soort die Neder-
land vanaf het zuiden snel koloniseert
(alle foto’s zijn van de auteur).




