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Leden van de Paddenstoelenwerkgroep Dren-
the troffen onlangs het Gesteeld veenknoopje
aan in het terrein Takkenhoogte. Een zeldzaam
klein paddenstoeltje dat in Nederland nog
maar van twee plekken bekend was. Het pad-
denstoeltje is een voorlopige hekkensluiter in
een reeks van verrassende waarnemingen in
dit in 1997 ingerichte natuurgebied op de flank
van het Reestdal. Bijzonder aan dit gebied is
dat de potenties voor ontwikkeling van een nat
soortenrijk heideterrein niet bij voorbaat bij-
zonder hoog werden ingeschat. De locatie was
decennia lang in gebruik als akker. Bij aankoop
door Het Drentse Landschap lag op een deel
van de locatie al een ontgrondingsvergunning voor de winning van geel
zand. Na aankoop lukte het om het ontgronden te combineren met de
inrichting als natuurgebied van 30 ha. Een belangrijk doel lag niet eens
zozeer in de ontwikkeling van ecologische kwaliteiten op de plek zelf als
wel in de rol die dit perceel vervulde als schoon onbemest inzijgings- en
voedingsgebied voor de verderop gelegen hooilanden langs de Reest.
Toch is ook het gebied zelf ondertussen uitgegroeid tot een verrassend
gevarieerd heidegebied. Het terrein levert de ene na de andere bijzon-
dere waarneming op. In de eerste jaren na inrichting was dat vooral de

massale opkomst van Moeraswolfsklauw en
Kleine en Ronde zonnedauw. Al vrij snel hadden
ook Bruine en Witte snavelbies zich in het ter-
rein gevestigd. Enkele jaren geleden dook de
eerste Grote wolfsklauw op die hier tegenwoor-
dig op meerdere plekken indrukwekkende groei-
plaatsen vormt. Andere verrassingen waren
onder meer enkele plantjes Heidekartelblad,
een soort die bekend staat om zijn kortlevende
zaadbank en moeizame verspreiding over grote
afstanden. In de omringende heideterreinen is
de soort nooit waargenomen. Ook voor de
mossen blijkt Takkenhoogte ondertussen een
verrassend waardevol gebied te zijn. Tijdens

een voorjaarskamp in 2015 van de Bryologische en Lichenologische
werkgroep werden de Rode lijstsoorten Zandschoffelmos, Cederhout-
mos en Kropgoudkorrelmos gevonden alsmede de zeldzame leem-
pionier Roodknolpeermos. Paddenstoelenkarteerders treffen in het
gebied al drie soorten wasplaten aan. Ook de Zandaardtong komt er
voor. In Drenthe nog maar één keer eerder aangetroffen: in 1951 in het
Mantingerzand.
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Takkenhoogte blijft verrassen

De Yerseke Moer (500 ha) is één van de grootste binnen-
dijkse zilte graslanden van Nederland. Het bestaat uit
laaggelegen poelgronden afgewisseld met lage en
hoge kreekruggen. Zoutwinning in de 15e eeuw
heeft het een hollebollig uiterlijk gegeven.
Behalve vanwege zoutvegetaties, is het gebied
van belang voor weide-, trek-, kolonievogels en
graslandpaddenstoelen.
Van oudsher stond het gebied ’s winters groten-
deels plas/dras. Nu is het merendeel van de gras-
landen echter droog. Omdat de natuurwaarden
zich vooral concentreren in de laagste, natste
en meest kwelgevoede delen, zijn de mogelijk-
heden van verdrogingsbestrijding en verzilting
onderzocht.
Grootschalige maaiveldverlaging was gezien
de aardkundige waarden geen optie. Groot-
schalige peilopzet evenmin, aangezien de effecten op kwalificerende
Natura2000 habitats en doelsoorten te onzeker waren. Bovendien zou
dit, vanwege de praktische uitvoerbaarheid, wellicht een kostbaar en
langdurig traject zijn.
Daarom is gekozen voor een pilot: in vijf deelgebieden met minimaal
grondverzet ’s winters een areaal van 30-60% plasdras realiseren (bij
peilopzet van 30-40 cm.).
Peilopzet in zilte gebieden is niet onomstreden. Extra vasthouden van

zoet regenwater zou juist ten koste gaan van zilte vege-
taties. Uit de praktijk weten we echter dat bij (vol-
doende) peilopzet het brakke slootwater ’s winters
in verbinding komt te staan met het regenwater op
het maaiveld. De inundatietijd is bij peilopzet ook
nog eens veel langer en het areaal plasdras groot-
schaliger. Direct contact tussen de laagtes en de
brakke sloten zorgt voor een 2-4x hoger zoutge-
halte in de plassen op het maaiveld. Inundatie en
zout leiden tot grootschalige sterfte van zoete meer-
jarige vegetaties ten gunste van zilte pioniersoorten

en meerjarige zoutvegetaties.
De nul-situatie is d.m.v. vegetatiekartering
vastgelegd. Jaarlijks zullen 55 pq’s, broed- en
trekvogels worden gemonitord. Indien de
pilot na drie jaar heeft geleid tot uitbreiding
van zilte vegetaties en versterking van andere

natuurwaarden, zal grootschalige peilopzet in het gehele reservaat wor-
den overwogen. Indien peilopzet tot verzoeting leidt, verlengen we de
pilot met experimenten als aanleg van kwelbuizen, peilverlaging in het
groeiseizoen, extra peilverhoging in de winter etc. om alsnog een uit-
breiding van zoutvegetaties te realiseren. Deze pilot zal de betekenis
van langdurige winterse inundatie voor zoutvegetaties in binnendijkse
zilte graslanden verder verduidelijken.
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Gesteeld veenknoopje (foto: Joop Verburg)

De nieuwe plasdras situatie in één van de
vernatte deelgebieden (jan.2016) (foto: P. Calle).
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