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Foto 1. Het natte perceel op de Veenkam
grondwaterstand

pen. Door de hoge
neemt Kruipende

Leidt een

repens) sterk toe.
The high groundwater level causes an in
crease in Ranunculus repens.

verschralend graslandbeheer
tot de ontwikkeling

H.J. Altena & MJ.M. Oomes

van soortenrijke graslanden?
Op veel plaatsen wordt in het ka
( r van natuurontwikkeling ge
probeerd de soortenrijkdom van
graslandvegetaties te vergroten
door het uitvoeren van een ver
schralend beheer. Een belangrijke
vraag hierbij is tot welk produk
tieniveau er moet wotden ver
scliraald om liet beoogde resultaat
te verkrijgen. Bij het beantwoor
den van deze vraag is liet van be
lang aan te geven welke botani
sche doelstelling wordt nage
streefd.
Is het de bedoeling om bijvoorbeeld
blauwgraslandachtige vegetaties te ont
wikkelen, dan zal liet produktieniveau
veel kritischer (meestal lager) zijn dan
wanneer men bloemrijke hooilanden wil
creëren waarin voornamelijk meer alge
metie soorten zoals Pinksterbloem (Cir
dirnine pratensis,). Boterb]oemen (Ra
iuncuÏu.r repens en R.acrit) en Veldzu

ring Rurnex acetosa voorkomen. In dit
artikel zal aan de hand van beschikbare
oude gegevens uit liet landbouwkundig
onderzoek en de resultaten van lopende
beheerscperimenten worden ingegaan
op de relatie tussen produktie van droge
stoten de soortenrijkclom van de vegeta
tie. Hierbij is alleen naar het aantal soor
ten gekeken en is de ecologische waarde
van de soorten buiten beschouwing gela
ten. Bovendien zal worden ingegaan op
liet eftect van verschillende vormen van
beheer op veranderingen in de produk
tie en de botanische samenstelling van
de vegetatie.

Tot hoever verschralen?
Uit gegevens van het landbouwkundig
onderzoek dat 40 jaar of langer geleden
heeft plaatsgevonden kan, met macht
netning van een zekere reserve vanwege
de spreiding in het materiaal, een rede
lijke indruk worden gekregen van liet
produkrieniveau van het vroegere grasland (Korevaar et al., 1981). Zo werd

vastgesteld dat op proefvelden waar geen
stikstofbernesting werd gegeven, de bru
to drogestof-produkrie op zandgrond lag
tussen de 5 en 6,5 toii.ha1, op kleigron
den in noord-Nederland tussen de 6 en
7,5 ton.ha’ en op de rivierkleigronden
tussen de 5 en 6 ton.ha1. Op veengron
den en op klei-op-veengronden varieer
de de produktie tussen de 5 en 8
ton.ha . Hierbij moet weliswaar wor
den opgemerkt, dat meestal wel een P
en / of K-bemesting werd gegeven.
Uit gegevens van een landelijk
produktieonderzoek op grasland (CI
203) in de periode 1943-1958 Øagten
berg, 1961) bleek dat percelen met een
grote botanische verscheidenheid voor
namelijk voorkomen bij een produktie
niveau dat ligt tussen de 4 en 6,7 ton ds
hat per jaar (Korevaar et al., 1981).
Ook recente gegevens waarbij is gekeken
naar de relatie tussen soortenrijkdom en
produktieniveau vertonen een overeen
komstig beeld (Grime, 1979; Vermeer &
Berendse, 1983; Oomes, 1988; Korcvaar
et al., 1989). Er blijkt eeti duidelijke af
name van liet aantal sootteti plaats te
vinden wanneer de drogestof-produktie
hoven de 6 ton.ha1 komt.
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Op grond van de aangehaalde on
derzoeksresultaten lijkt het redelijk om
bij het uitvoereii van een verschralend
beheer, met als doelstelling een soortenrijke vegetatie te ontwikkelen, in eerste
instantie te streven naar een produktie
niveau van maximaal 6 ton.ha’ .jaar*
Om aan deze voorwaarde te voldoen zal
meestal een op produkrieverlaging ge
ficht beheer moeten worden uitgevoerd.
Dit kan gerealiseerd worden door de
hoeveelheid nutriënten die beschikbaar
is voor opname door de plant te verklei
nen. Bijvoorbeeld door maaien of plag
gen kunnen deze nutriënten worden af
gevoerd. Een andere mogelijkheid is te
proberen door een hogere grondwa
terstand omstandigheden te scheppen
die tot een lagere mierobiële activiteit
leiden, waardoor de snelheid van de nu
triëntenkringloop wordt vertraagd. Dat
het uitvoeren van een verschralend be
heer in de praktijk verschillend kan uit
pakken, zal aan de hand van twee veldexperimenten worden geïllustreerd.

De opzet van cle experimenten
De eerste proef is aangelegd in een per
ceel grasland op zandgrond bij Wage
ningen waarop sinds 1972 heheersexpe
rimenten zijn uitgevoerd. In de jaren
daarvoor werd jaarlijks 25t) kg N per ha
gegeven en een zodanige P- en
bemesting dat deze nutriënten niet he
perkend waren voor de groei. In dit arti
kel zal bij de behandeling maaien in ju
ni en in september, waarbij het maaisel
werd afgevoerd, een vergelijking worden
gemaakt tussen geen bcrnesting (t)
object) en een bemesting van 5f) kg N,
9 kg P en 17 kg K per ha per jaar (NPK
object). De oppervlakte van de afzon
derlijke veldjes was 100 m2; de behande
lingen lagen in viervoud. Veranderingen
in de vegetatie zijn vastgelegd door per
veldje van 100 m2 jaarlijks 50 monsters
van ¼ dm2 te nemen en per monster na
te gaan welke soorten werden aangetrof
fen. Het aantal monsters waarin een
soort voorkwam werd in een percentage
uitgedrukt. Dit percentage wordt liet
frequentiepercentage (F%) genoemd.
Een frequentiepercentage gelijk aan 0
betekent niet dat de soort totaal verdwe
nen is, maar dat ze met cle gebruikte be
monsteringsmethode niet werd aange
troffen.
Het tweede proefobject betreft
een complex van graslandpercelen op ve
nige kleigrond in het Wageningse Bin
nenveld, ‘De Veenkampen’ genaamd.

Dit complex is sinds 1977 jaarlijks twee
maal gemaaid waarbij liet maaisel werd
afgevoerd. V66r 1977 werd jaarlijks ge
middeld een gift van 300 kg N, 33 kg P
en 125 kg K per ha gegeven. In dit com
plex worcieti sinds 1987, dus nadat al ne
gen jaar een versch’ralend beheer werd
gevoerd, de effecten van zowel verschil
lende gronciwaterregimes als van ver
schillende beheersvarianten bestudeerd.
De verschillende gronciwarerstanden zijn
in 1985 door enkele cultuurtechnische
ingrepen gerealiseerd. hierbij wordt be
halve van regenwater gebruik gemaakt
van voedselarm, maar relatief calcium
rijk water uit diepere bodemlagen, dat
door middel van een bron wordt toegevoerd.
Vergeleken worden een behande
ling waarbij een juni- en septembersne
de plaatsvinden, clie beide worden afge
voerd (AA), ccii behandeling waarbij
zowel de juni- als de septembersnede
wel worden gemaaid en het maaisel niet
wordt afgevoerd maar geklepeld op liet
veldje achterblijft (MM), en een behan
cleling waarbij cle junisnede wel wordt
afgevoerd maar die van september niet
(AM). Deze behandelingen werden in
vij fvoud uit gevoerd. Bovencl icn zijn in
1985 enkele proefvelden afgeplagd tot
een diepte van 5 cm om een snelle ver
schraling te bewerkstelligen. Deze zijn
aanwezig in enkelvoud. Ze worden ook
in juni en iii september gemaaid en liet
maaisel wordt afgevoerd. De genoemde
behandelingen zullen worden vergele
ken hij twee verschillende grondwa
terstanden. Het ene perceel (nat) heeft

een winterwaterstand van 0 cm en een
zomerwaterstand van 30 cm beneden
maaiveld. Deze hoge grondwaterstand is
gerealiseerd om na te gaan of het moge
lijk is de N-mineralisatie en dus de nu
triëntenbeschikbaarheid op deze manier
te verlagen. De waterstand in het droge
perceel volgt de fluctuaties in het agrari
sche cultuurgrasland in de omgevitig.
De winterwaterstand schommelt rond 30
cm en de zomerwaterstand rond 75 cm
beneden maaiveld.
Om de veranderingen in de vege
tatie vast te leggen werden jaarlijks per
behandeling 100 monsters van ¼ dm2
verdeeld over vijf veldjes (herhalingen)
van 100 m2 genomen. In de afgeplagde
veldjes werden 50 monsters van ¼ dm2
genomen op een oppervlakte van 375 m2
(enkelvoud). Van de aangetroffen soor
ten werd het frequentiepercentage be
paald.

De produktie bij de verschillende
beheersvormen
Effect van bernesting
Zowel bij de onbemeste als bij de be
meste behandeling in het experiment op
zandgrond zien we binnen enkele jaren
een sterke daling van de produktie op
treden (fig.I). De produktie van het oti
Fig. 1. Drogestof-opbrengsten (gemiddel
de en standaardfout) van een grasland op
zandgrond bij Wageningen bij maaien en
afvoeren in juni en september in een onbe
mest object 10) en bij een bemesting met 50
kgN,9kgPenl7kgKtNPK).1n1986is
op het 0-object geen jaaropbrengst be
paald.
Dry matter yield (mean and SE of mean) of
a grassland on sandy soil near Wage
ningen, without (0) and with NPK IN = 50,
P = 9, K = 17 kg per ha) fertilization
(NPKI. Cutting dates were June and
September. In 1986 no data available of
treatment 0.
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ren van het maaisel in bermen en slootkanten, en ook het achterwege laten van
een tweede snede kan zodanig produk
tieverhogend werken, dat de ontwikke
(ing van een waardevolle vegetatie on
mogelijk wordt.
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Fig. 2. Drogestof-opbrengsten (gemiddel
de en standaardfout) van een nat en een
droog grasland op venige kleigrond bij Wa
geningen bij maaien in juni en september
waarbij beide sneden worden afgevoerd
(AA), alleen de eerste snede wordt afge
voerd tAM) of geen van beide worden af
gevoerd (MMI. De afgeplagde proefvelden
(PL( worden eveneens in juni en september
gemaaid, waarna het maaise( wordt af
gevoerd.
Dry matter yield (mean and SE of mean) of
a wet tieft) and a dry (right) grass(and on a
humic day soli neer Wageningen. AA =
removal of both cuts in June and Sep
tember, AM = removing of the first cut
and muiching of the second one, MM =
muiching both. PL = removal of both cuts
after sod remova( in 1985.

bemeste object bereikt reeds in het vier
de jaar een niveau van ongeveer 6
ton.ha’ en daalt na een aantal jaren
nog verder tot beneden de 5 ton.hat.
lr vindt hier een snelle daling plaats die
leidt tot liet gewenste produktieniveau.
Op liet bemeste object blijft de produk
tie ongeveer 2 ton.ha-1 hoger cii schom
melt tussen de 7 en 8 ton.ha’. Een licli
te bemesting geeft dus al een flinke pro
duktieverhoging. waardoor een toename
van de soortenrijkdom van de vegetatie
kan worden belemmerd. In het droge
jaar 1986 is van liet onhemeste object
geen tweede snede geoogst. Daarom
ontbreekt de jaarproduktie in de figuur.
Effect van afvoeren van nutriënten
Bij de proef op de venige kleigrond op
de Veenkampen verloopt het verschra
lingsproces duidelijk anders. Na 9 jaar
tweemaal per jaar maaien en afvoeren is
de produktie gedaald van 12 ton.ha1

1987

1988

1989
jaar

tot ongeveer 7 ton.ha1 in 1987 (fig.2).
De grote hoeveelheid organische stof
(21-23%) in de laag van 0-10 cm is er
waarschijnlijk verantwoordelij k voor dat
de produktie nog steeds zo hoog is. De
grote voorraad nutriënten die hij dit tv
iie gronden in cle organist he stof ligt op
geslagen als gevolg van dc jarenlange be
mesting raakt blijkbaar slechts langzaam
uitgeput.
De toename van de produktie in
de periode 1987-1989 bij maximaal ver
sehralen op liet natte perceel moet als
een jaareffect worden beschouwd, ver
oorzaakt door de droge, warme zomers.
De korte onderzoeksperiode van drie
jaar maakt liet onderscheid tussen dui
delijke veranderingen in produktiever
loop en fluetuaties moeilijk. Het is daar
om beter om meer naar de optredende
verschillen tussen de behandelingen te
kijken.
Na één jaar niet alvoeren van liet
maaisel (bij de behandeling MM) blijkt
er al een significant (p < 0,01) hogere
produktie op te treden in vergelijking
met behandeling AA, doordat de voe
dingsstoffen uit liet gemaaide materiaal
ter beschikking zijn gekomen aan de
planten. Deze verhoging treedt bij beide
waterstanden op. Na twee jaar niet af
voeren blijkt dit effect nog groter te zijn
geworden. Het verschil in produktie tus
seti wel en niet afvoeren blijkt dan al
meer dan 2 ton ds.ha’ te zijn. Ook het
niet afvoeren van alleen de tweede snede
(AM) werkt produktieverhogend, maar
leidt pas na twee jaar tot een significant
(p < 0,01) hogere produktie. Voor de
beheerspraktijk is het goed zich dit te
realiseren. Klepclen in plaats van afvoe

Effect van grondwaterstand
Een vergelijking tussen de opbrengsten
bij maaien en afvoeren op het natte en
het droge perceel laat zien dat in 1987
de produktie op het natte perceel weinig
lager was dan op het droge perceel. Hier
uit blijkt dat de microhiëlc activiteit op
liet natte perceel door de hoge grondwa
terstand nauwelijks wordt afgerernd.
Daardoor treedt er ook geen verlaging
van de N-mineralisatie en de nutriënten
beschikbaarheid op, met als gevolg een
hoog blijvende produktie. In de droge
zomer van 1989 leidt vochttekort op het
droge perceel tot remming van de groei.
Op her natte perceel is de produktie re
latief hoog, omdat hier de omstandighe
den juist gunstig zijn om een snelle mi
neralisatie te bevorderen. De waterstand
is nier hoog genoeg om bclernmerend te
werken op de microbiële activiteit, maar
wel hoog genoeg om een nadelig effect
als gevolg van droogte te voorkomen.
Hieruit blijkt dat verhoging van de
grondwaterstand om de microbiële acti
viteit te verlagen niet altijd een adequaat
instrument is om een lage produktie te
realiseren. Waarschijnlijk is de door ons
gekozen zomergrondwaterstand voor dit
bodemtype nog te laag, waardoor er in
de laag van 0-30 cm nog te veel nutriën
ten uit de organische stof beschikbaar
kunnen komen.
Effect van plaggen
Door afplaggen, als mogelijk middel
voor een snelle verschraling op rijke
gronden, wordt de eerste jaren inder
daad het gewenste lage produktieniveau
bereikt (Pl in fig.2). De hoge produktie
op het natte perceel in 1989 is vermoe
delijk veroorzaakt door een relatief goe
de vochtvoorziening gedurende deze ex
treem warme en droge zomer. In de ko
mende jaren zal blijken hoe het produk
tieniveau op de afgeplagde plekken zich
verder ontwikkelt.

Veranderingen in de soortensa
menstelling van de vegetatie
Op zandgrond
Leidt de daling van de produktie nu ook
inderdaad tot de gewenste vegetatieont
wikkeling? Het blijkt dat de vegetatie in
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Engels ras/gras
Lolium perenne

Ruw beemdgras
Poa trivia/is
Gestreepte wltbol
Ho/cus lanatus
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het experiment op zandgrond zich wel
aan de verschraalde situatie aanpast (fig.

Q

3). Binnen de bestaande vegetatie zijn
grote verschuivingen opgetreden. Soor
ten als Reukgras (Antbo.vinthurn odoni
tuin), Rood zwenkgras (Festuca rubn7),
Fioringras (A,grosfls stolwnfcriz) en Veld
zuring (Ru?nex we/osi) zijn toegeno
men, terwijl Engels raaigras (Lo/tuin c
renne). Beemdlangbloern (Festucc7 j7itetisis). Gestreepte witbol (1-Jo/cus lana
tits) en Paardebloem (Iartlxacurn offiu
na/t) zijn afgenomen. Kruipencie boterbloem (Ranunci//us repenr) en Rttw
heemdgras (Poa t,ivm/is. soorten die als
inclicator voor vochtige omstandigheden
kunnen worden beschouwd, zijn waar
schijnlijk afgenomen als gevolg van een
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daling van de grondwaterstand die in de
loop van het onderzoek in liet gebied is
opgetreden. Een massale intocht van
nieuwe soorten heeft tot nu toe niet
plaatsgevonden. Incidenteel is een aan
tal nieuwe soorten waargenomen zoals
Pitrus Cuncus effiisus en Zomprus Urin
cus articu/atus), Gewone veld hies (Luzu
/a campestris), Echt knoopkruid (Cel?
taurea jacea) en Blauwe knoop (Succisci
p7itensis). Deze soorten hebben zich
echter niet verder uitgebreid. Het blijft
hij enkele exemplaren. Op het bemeste
object zien we in grote lijnen dezelfde
verschuivingen optreden. Het meest op
merkelijke verschil is dat Grote vos
sestaart (Alopecurus p?7tentls) hier niet
af- maar toeneemt. Deze soort weet
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Frequentiepercentage

Fig. 3. Veranderingen in frequentiepercen
tages (percentage van 50 monsters van ¼
dm2 bij 4 herhalingen) in de periode 19731988 bij een onbemest object en hij een be
mesting van 50 kg N, 9 kg P en 17 kg K op
zandgrond in de omgeving van Wage
ningen.
Changes in the occurrence of species in a
grassiand on sandy soil near Wageningen,
expressed in frequency percentages tF%
=
% in 50 samples of ¼ dm2, four
replicates), without (left) and with NPK fer
tilization.

blijkbaar goed van de gegeven bernes
ting te profiteren. Reukgras, een soort
die op wat armere groeiomstandigheden
wijst, neemt ook hier ondanks de gege
ven NPK-bemesting toe. Verschraling
alleen is bij dit experiment niet genoeg
om een grotere soortenrijkdom van eni
ge betekenis te realiseren. Voor nieuwe
soorten is het blijkbaar moeilijk om zich
in de bestaande vegetatie te vestigen.
Gunstige ervaringen met verschralings
experimenten in bijvoorbeeld het gebied
van de Drentsche A (Bakker, 1989) to
nen aan dat verschraling onder andere
omstandigheden wel tot het gewenste
resultaat kan leiden. Hieruit kan gecon
cludeerd worden dat een lage produktie
weliswaar een noodzakelijke, maar niet
altijd een voldoende voorwaarde is om
een waardevolle vegetatie te ontwikke
len.
Foto 2. Detailopname van het natte per
ceel bij twee sneden maaien en afvoeren.
Detail of the wet grassland after two cut
tings and removal of the hay.

81

De ontwikkeling van de vegetatie
op de 5 cm afgeplagde veidjes levert een
interessant beeld op. De rigoreuze ver
schraling door plaggen in combinatie
met de daardoor ontstane kale grond gaf
veel soorten een katis. Na vier jaar blijkt
wel dat dc vegetatie weer voor een be
langrijk deel bestaat uit soorten die er
ook véôr het plaggen voorkwamen. Maar
daarnaast vestigden zich ook soorten die
niet of sporadisch in de percelen aanwe
zig waren. Zo komen Koekoeksbloem
(‘Lychnis J7os-cucutt) en Kruipend zene
groen (Aluga reptan.r,) nu frequent voor.
Verder werden soorten aangetroffen als
Scherpe zegge (Carex acuta,), Zwarte
zegge (Carex mgra, Ruw walstro (Ga/i
um uttinosum), Margriet (Leucanthe
mum vit/gare), Kattestaart (Lythrum
vu/gare), Tormentil (Potentit/a erecta),
Moerasandoorn (Stachys patu.ttnr,) en
Poelruit (Tha/ictrurn flavurn). Ook zijn
enkele tientallen exemplaren van Blau
we zegge gevonden en incidenteel Bleke
zegge, Geelgroene zegge (Carex oeden
Retz ssp. oedocaipa), Blonde zegge en
Hondsviooltje. Dit zijn soorten dic ook
in het vroegere blauwgrasland iii deze
omgeving voorkwamen. Waarschijnlijk
is het merendeel van deze soorten weer
ertig dankzij het nog aatiweuig zijn van
hun zaden in de zaadbank. Ook als cle
produktie op de afgeplagde veld jes in de
loop der jaren weer wat oploopt, is er
toch een kans dat deze soorten zich zul
len kunnen handhaven, omdat de vesti
gingsfase waarschijnlijk de meest kriti
sche periode is.

geniculatus), Ruw beemdgras en
fioringras toe. Op liet droge perceel ne
men Kruipende boterbloem en fiorin
gras af en is er een toename van Grote
vossestaart. Dc soorten Zachte dravik
(l3mmu.r hordeaceus) en Veld beem 4 gras
(Poa /?altensir) lopen zowel op het droge
als liet natte perceel sterk terug. Veldzu
ring neemt op beide percelen toe. Bij de
behandeling twee sneden maaien en niet
afvoeren zijn bij de hiervoor genoemde
soorten dezelfde verschuivingen opge
treden als bij twee sneden maaien en wel
afvoeren. Het verschil in behandeling
heeft in de drie jaar dat liet onderzoek
loopt bij de door ons gebruikte metho
dick van beschrijven dus nog niet gere
sulteerd in een verschil in vegetatieont
wikkeling. De tijd is hiervoor blijkbaar
nog te kort.
\Vel treedt er een verruiging op
met Akkerdistel (Ci:rium arvense,) en
Ridderzoring (‘Rumex obtus;fotzus en
we verwachten dat in cle komende jaren
de negatieve invloed van het niet afvoe
ren van het maaisel in de vegetatie ster
ker rot uitdrukking zal komen. De grote
hoeveelheid maa sel clie t cruggevoerd
wordt werkt namelijk op twec manieren
belemmerend op een gewenste veget a
t ieontwikkcling. In cle eerste iltt zal
cle proclcikteverlioging clie opi rectlt het
aantal soorten waarschijnlijk doen afne
men en in dc tweede plaats zal cle ver
stikkende werking van het teruggevoer
de maaisel nadelig zijn voor de ontwik
keling van kleinblijvende soorten en
kiemplanten.

Op kleigrond
Het experiment op de venige kleigrond
ligt in een gebied waar 40 tot 50 jaar ge
leden veel blauwgraslanden voorkwa
men die naast veel Pijpestroorje (Molinrn
caerulea.) en Kro i pe ncl stro isgras (Agro.r
ijs canina..l ook soorten als Spaanse ttuter
(Cii:rium dissectum) Tri 1 gras (Briza me
dia), Tandjesgras (Danthonia decum
bens), Blauwe zegge (Carex panicea,),
Blonde zegge (Carex hostiana,), Bleke
zegge (carexpattescenc), Zeegroen e zeg
ge (Carexj7acca,), Klokjesgentiaan (Gen
tiana pneumonanthe), Gevlekte orchis
(Dacty/orhiza macutata, l-londsviool tje
(Viola canina en Melkviooltje (Vio/a
peizicifolii,) herbergdcn.
De vegetatie was bij het begin van
het experiment in 1987 erg soortenarm.
Er hebben reeds enige verschuivingen in
liet aanwezige soortenbestand plaatsge
vonden. In figuur 4 zijn deze voor de
meest voorkomende soorten weergege
ven hij de behandeling twee sneden
maaien en afvoeren. Op liet natte per
ceel nemen als gevolg van de hoge
grondwaterstand vochtminnende soor
Pink—
t en zoals Kro ipeticle hoterhloem
sterbloem, Geknikte vossestaart

curus

,

Fig. 4. Veranderingen in frequentiepercen
tages (percentage van 20 monsters van ¼
drn2 hij 5 herhalingen) in de periode 1987-

1989 in een nat en in een droog perceel op
venige kleigrond bij Wageningen.
Changes in the occurrence of species, ex
pressed in frequency percentages tF% =
% in 20 samples of ¼ drn2, five replicates),
on a wet (Ieft) and a dry (right) grassiand
on a humic day soil near Wageningen.

droog

nat
Plnksterbtoem
Cardamine palustre

Paa,dehtoem
Taraxacum officluale
Veldzu,ing
Rumex acetosa
Kwipende boterbloem
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Ranunculus repens
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Alopecurus geniculatus
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Mopecurus pratensis
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Etylrigia repens
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FiorinGras
Agrostis stoîonifera

Veldbeerndgras
Poa pratensis

Zachte dravik
Bromus hordaaceus

Ruw beerndgras
Poa trMalis
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Conclusies
In graslanden die aan her agrarisch ge
bruik worden onttrokken en waar gepro
beerd wordt een waardevolle, soortenrij
ke vegetatie te ontwikkelen zal het pro
duktieniveau door middel van een ver
schralend beheer moeten worden terug
gebracht tot maximaal 6 ton.hat per
jaar. Bij een hoger produktieniveau valt

er in botanisch opzicht weinig te ver
wachten. Dit heeft als consequentie dat
zelfs een lage bemesting niet toelaatbaar
is.
Een produktieniveau van 6 ton.
hat of lager is een noodzakelijke, maar
niet altijd voldoende voorwaarde voor
het ontwikkelen van gewenste vegeta
ties. Bij verschralen alleen is succes nog
niet verzekerd.
Niet afvoeren van (een gedeelte
van) de jaarlijks geproduceerde biomassa
leidt meestal tot te hoge produktieni
veaus en tot een afname van de soortenrijkdom van de vegetatie. Niet afvoeren
is daarom als beheersvorm ongewenst.
Verhoging van de grondwater
stand om de microbiële aktiviteit in de
bodem te verlagen blijkt niet altijd een
adequaat instrument om een lage pro
duktie te realiseren. Waarschijnlijk moet
de waterstand zo hoog zijn dat de bo
dem bijna voortdurend verzadigd is.
Veranderingen in de vegetatie als
gevolg van een verschralend beheer en
van verschillen in beheersx’orm beperken

Q

zich, zowei onder natte als droge om
standigheden, voornamelijk tot ver
schuivingen in de onderlinge verhoudin
gen tussen de al aanwezige soorten.
Nieuwe soorten ondervinden dui
delijk barrières bij het zich vestigen in
een bestaande vegetatie. Na plaggen
bhjken ook nieuwe soorten kans te zien
zich te vestigen.

Slotopmerkingen
Voortgaand kiemings- en vestigingson

derzoek is nodig om te kunnen begrij
pen waarom het voor veel soorten zo
problematisch is om vanuit de zaadvoor
raad in de bodem tot in dc vegetatie
door te dringen.
Voor soorten waarvan geen zaden
(meer) in de bodem aanwezig zijn is het
belangrijk om meer inzicht te krijgen in
hun mogelijkheden om zich via versprei
ding van zaden in deze verschralende
graslanden en in nieuwe natuurgebieden
te vestigen.
t-let is belangrijk om zich te reali
seren, dat naast de aangegeven rand
voorwaarden voor de nutriënrenhuis
houding en de aanwezigheid of toevoer
van zaden ook een aantal andere aspec
ten van grote betekenis is. Hierbij moet
met name worden gedacht aan de vochthuishouding van de bodem en de aan
wezigheid van kalkrijke kwel, die een te
sterke verzuring kan tegengaan.
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Summary
Does managenient aitned at soil exhaustion
develop species ricli grassiands?
It is often tried to increase species diversitv of
grassland communities by management
systems that aim to reduce ntitrient supply
and prirnary production. An analysis of data
of grassland research carried out in the fourties and fïfties revealed that species rich

grassiands occurred at productivity levels
betwecn 4 and 6,7 ton.ha-1. Other studies
showed that species diversity decreases, if
productivity increases beyond the level of 6
ton.ha1. It is, therefore, advised to aim at
primary production levels that do not excced
6 ton.ha1Two experiments ton sand and on day-no
pest) wcre carricd out in agriculttiral
grassiands, where fertilization was stopped
and which were mown twice a vear. In the ex
periment on sand It appeared to be possible
to reduce primary production below 6
ton.ha-1, whereas in the experiment on day
on-peat this level was not reached. The ap
plication of small amounts of fertilizer or
stopping the removal of the mown material
led to a rapid increase in production and had
a negative effect upon species diversity. It is
shown that productivity levels below 6
ton.hat are a necessary, but not a sufficient
condition to allow the restoracion of species
rich communities. Other conditions that in
many cases should be fullfilled involve the
arrival of seeds of new species, the ground.
water table and the presence of flows of
upwelling groundwater.

0

Foto 3. De vegetatie op de afgeplagde
plekken is soortenrijker, o.a. Koekoeks
bloem (Lychnis flos-cuculi) komt frequent
voor.
The vegetation which is re-established
after removal of the sod is relatively species
rich. Lychnis flos-cucuhoccurs frequently.
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