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Weg met het fosfaat in het Merkske?
Pieter Struyk, student aan Wageningen Universiteit, heeft
onderzoek gedaan in natuurgebied het Merkske (nabij Baarle-
Nassau) naar uitmijnen van fosfaat ten behoeve van ontwik-
keling van kwalitatief goede kruiden- en faunarijke graslanden.
Provincie Noord Brabant heeft dit onderzoek mede gefinan-
cierd. De bodems van de 19 onderzochte percelen bevatten
zeer veel fosfaat – erfenis van de landbouw – en ze komen in
aanmerking voor de gebruikelijke wijze van uitmijnen. Dat
betekent: intensief telen van een landbouwgewas met een
aanvullende stikstof- en kaliumbemesting. Voor Staatsbos-
beheer is dat een rigoureuze kunstgreep die indruist tegen de
normale werkwijze op die percelen: verschralen door maaien
met afvoer, vaak in combinatie met nabeweiden, of soms
alleen door extensieve beweiding. Daarbij kan het verschralen
decennia vergen en blijkt het soms onmogelijk. Volgens Pieter
zou Staatsbosbeheer een minder rigoureus alternatief kunnen
toepassen: uitmijnen met het telen van grasklaver. Klaver
bindt de stikstof en zo hoeft er alleen nog maar kalium te
worden toegevoegd. Het uitmijnen gaat zo vier keer sneller
dan de klassieke manier van ver-
schralen via maaien en afvoeren
zonder bemesting. Volgens zijn
berekeningen – op basis van de
specifieke bodemcondities –
geeft het voor de meeste van de
19 percelen een goed resultaat na
10 tot 18 jaar, soms al na drie jaar
(die percelen bevinden zich al
bijna op het niveau van een
kruidenrijk grasland). Soms zijn
daar bijna 50 jaar voor nodig (op
zwaar met fosfaat verzadigde
percelen). Grasklaver is een
mengsel van Engels raaigras
(Lolium perenne), Timotee
(Phleum pratense), Veldbeemd
(Poa pratensis), Beemblangbloem
(Festuca pratensis), Rode klaver
(Trifolium pratense) en Witte kla-
ver (T. repens). Zie:
http://issuu.com/mark…/…/ fos-
faat_uitmijnen_ten_behoeve_van_k

Bruine beer in Zeeland
In 2015 zijn in de duinen van de
Kop van Schouwen botten van de
Bruine beer (Ursus arctos arctos)
gevonden. Botresten van de voor-
poot van een jong dier, aldus de
geraadpleegde deskundige Dick
Mol. Bruine beer kwam in Neder-
land in ieder geval tot in de 11de
eeuw in het wild voor. Er zijn hier
en daar berenbotten gevonden – maar nog niet eerder in
Zeeland.
De Zeeuwse botresten zijn aangetroffen in een duinvallei,
onder in een oude veenlaag die door uitstuiven bloot was
komen te liggen. Met toestemming van Staatsbosbeheer
komen daar twee keer per jaar vrijwilligers van de AWN
(Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) om de archeo-

logische informatie veilig te stellen. Vrijwilliger Frans Beekman
vertelt: “We vinden er vooral scherfjes. Soms uit de midden
ijzertijd (500-250 v.Chr.), de vroege middeleeuwen (500-1000
na Chr.), en meer uit de hoge middeleeuwen, tot rond 1200.
Vooral eenvoudig geïmporteerd Rijnlands aardewerk. Het sor-
teren en determineren van de scherven naar vorm en kleur is
op zich niet zo interessant, maar wél de kennis die het oplevert:
uit onze vondsten is bijv. af te leiden dat de valleien dicht bij
het strand eerder zijn overstoven dan de meer landinwaartse.
Alles wijst op aanwezigheid van redelijk permanente kleine
agrarische gemeenschappen. De berenpoot lag dieper in de
veenlaag dan het stuk hertengewei dat we eerder vonden. Voor
C14 datering zijn nog geen fondsen gevonden. In de tijd van de
beer en het hert waren de duinen hier veel lager, de mensen
die hier leefden verbouwden wat rogge, hadden schapen en
koeien, waarschijnlijk hebben ze ook gevist en gejaagd. Hun
afval hebben ze gedeponeerd op laaggelegen drassige plekken
en dat vinden wij nu terug in de verwerende veenlaag. In
november is er weer bot gevonden. Een onduidelijk fragment,
daar moet nog een deskundige naar kijken.”

Twee herstelde Zeeuwse vogel-
paradijsjes
Kluten (Recurvirostra avosetta) en
Visdiefjes (Sterna hirundo) kunnen
in 2016 met een gerust hart terug-
keren naar Tholen. Staatsbosbeheer
heeft bij de Heideweg, pal naast
hun wegrestaurant Oosterschelde,
een broedeiland voor ze aangelegd
waar ze minder kwetsbaar voor pre-
datie van marterachtigen zijn. Het
sluit aan bij Slikken en schorren van
de Dortsman waar Lepelaars (Plata-
lea leucorodia), Kleine zilverreigers
(Egretta garzetta), Grote zilverreiger
(Ardea alba), Bergeenden (Tadorna
tadorna) en Tureluurs (Tringa tota-
nus) hun voedsel vinden. Vanaf de
dijk is de vogelfauna prima te bele-
ven. Boswachter Herman Nieuwen-
huize: “Het mooiste is om in het
voorjaar te zien hoe de kustvogels
met duizenden tegelijk terug komen
vanuit hun overwinteringsgebied.”
Het voormalige Schor van Bath ligt
in een weinig bezochte uithoek in
de hals van Zuid-Beveland. De com-
binatie van ruigte, bosaanplant en
open grasland met waterpartijen en
de daarbij horende vogelfauna “kan
je in vervoering brengen”, aldus
boswachter Peter Maas. Recent zijn
hier enkele oude geulen hersteld.

Vanaf de Bathseweg loopt een wandelpad tot aan een uitkijk-
punt midden in het gebied. Het is in de winter erg in trek bij
Grauwe gans (Anser anser), Kolgans (Anser albifrons) en Brand-
gans (Branta leucopsis). Nog even wachten dan buitelen er
Kieviten (Vanellus vanellus) en zingen er Veldleeuweriken
(Alauda arvensis). Heel eigentijds wel - met aan de horizon
grote windmolens en de kerncentrales bij Doel.

De bijdragen zijn verzameld en geschreven door: Bureau Bio-redactie, drs. Moniek J.Nooren,
Centrumlaan 10, 6869 VE Heveadorp, e-mailadres: M.Nooren@inter.NL.net
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Rest van oude veenlaag in duinvallei op Schouwen

Graslandperceel het Merkske – huidige situatie

Botresten van Bruine Beer
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