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Samenvatting 

In het kader van het Watergebiedsplan Noorderpark en Natura 2000 zijn knelpunten in de huidige 
ontwikkeling van het Noorderpark (onderdeel van de Oostelijke Vechtplassen) en de gehele 
Oostelijke Vechtplassen benoemd. Eén van de belangrijkste problemen in de in standhouding en 
uitbreiding van de habitattypen H7140A (Trilvenen) en H7140B (Veenmosrietlanden) is het 
ontbreken van jonge verlandingsvegetaties in het gebied, van waaruit deze habitattypen kunnen 
ontstaan. De vraag die in het voorliggende onderzoek behandeld wordt, is hoe het ontstaan van 
jonge verlandingsvegetaties gestimuleerd kan worden.  

De aanpak van het onderzoek is drieledig: het eerste deel bestaat uit een historisch onderzoek. Met 
behulp van een literatuurstudie, historische luchtfotostudie, interviews met deskundigen en een 
analyse van (historische) waterkwaliteitsgegevens is een beeld verkregen van de veranderingen in 
de vegetatie van het gebied (begin 20e eeuw tot heden), veranderingen in de verlandingssnelheden, 
de manier waarop het beheer werd gevoerd en de veranderingen in waterkwaliteit van de afgelopen 
decennia. Het tweede deel van het onderzoek beslaat veldonderzoek aan petgaten met en zonder 
jonge verlanding in de Oostelijke Vechtplassen en als referentie in De Wieden&Weerribben, 
Nieuwkoopse Plassen, De Mieden en Nationaal Park Drawa (Polen). Hiermee wordt bekeken onder 
welke omstandigheden verschillende typen van verlanding voorkomen. In het derde deel van het 
project zijn drie verschillende maatregelen bestudeerd die verlanding mogelijk stimuleren: het 
inbrengen van kleine rietvlotten waarop zogenoemde ecosystem engineers (Slangenwortel, 
Moerasvaren, Kleine lisdodde en Riet) zijn aangebracht, het afplaggen van oevers van legakkers met 
het al dan niet inbrengen van deze zelfde ecosystem engineers, tezamen met 
Krabbenscheerveldjes, en het maaien van jonge verlandingsvegetaties. 

De oorspronkelijke veenvorming in de Oostelijke Vechtplassen ontstond onder invloed van kwel 
vanuit de Utrechtse Heuvelrug, die in het laaggelegen gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug 
opkwelde en afwaterde richting de Vecht. Onder de permanent natte condities die daarbij aanwezig 
waren, werden een deel van de plantenresten niet afgebroken, waarbij veen ontstond. Dit eerste 
veen stond onder invloed van grond- en rivierwater (zeggeveen, rietveen, bosveen), maar naarmate 
de veenlaag dikker werd, ontstond onder invloed van regenwater hoogveen (veenmosveen). De 
petgaten in de Oostelijke Vechtplassen zijn ontstaan door vervening in de 16e tot 20e eeuw. Mits de 
petgaten niet te groot en de legakkers niet de smal waren, waardoor het risico bestond dat 
legakkers door werking van wind en golfslag werden weggeslagen en grote meren ontstonden, trad 
er na vervening weer verlanding op. Hierbij ontstonden drijvende kraggen of vegetaties met in de 
bodem wortelende helofyten, die langzamerhand het gehele petgat weer opvulden. Er kon op die 
manier na enige decennia tot circa een eeuw opnieuw veen worden gewonnen uit de petgaten. Om 
het gebied voor de landbouw en veenwinning geschikt te maken, werden sloten aangelegd, die het 
kwelwater efficiënter afvoerden richting De Vecht. Er werd een systeem van polders ingesteld, die 
elk hun eigen peil handhaafden. Enkele polders werden drooggelegd (Bethunepolder & 
Horstermeer), waarvoor er kwelwater actief moest worden uitgeslagen. In de afgelopen eeuw nam 
de kweldruk vanuit de Utrechtse Heuvelrug daarnaast af door drinkwaterwinning en ander 
landgebruik. Al deze hydrologische veranderingen hebben er toe geleid dat er in een groot deel van 
het gebied minder kwelwater tot in de wortelzone van verlandingsvegetaties komt. 

In de vegetatie van de Oostelijke Vechtplassen zijn in de afgelopen eeuwen grote veranderingen 
opgetreden. Hoewel de eerste beschrijvingen uit de tijd van Thijsse nog anekdotisch waren, weten 
we uit het begin van de 20e eeuw dat er een grote botanische diversiteit aanwezig was, met soorten 
die de verlanding in gang konden zetten, zoals Waterdrieblad, Holpijp, Krabbenscheer, 
Wateraardbei en Slangenwortel. Gedetailleerdere beschrijvingen zijn er vanaf de jaren ’50, waaruit 
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deze diversiteit variërend van mesotrafente (o.a. verlandingen met Waterdrieblad) tot eutrafente 
(o.a. Grote lisdodde) jonge verlandingsvegetaties eveneens bleek. Rond dorpen en afvoerkanalen 
van de industrie waren toen de eerste, nog lokale, effecten van eutrofiëring te zien. De 
beschrijvingen van de toenmalige grootschalige aanwezigheid van trilveenmoerassen met orchidëen 
spreken zeer tot de verbeelding. Grote veranderingen traden in de jaren ’60 en ’70 op in de 
gebieden die direct onder invloed van water uit de Vecht stonden. Eutrofiëringsindicatoren deden 
hun intrede, aquatische en semi-aquatische vegetaties verdwenen en de kwaliteit van de trilvenen 
nam af. Tegelijkertijd nam, onder meer door minder intensief beheer, het areaal moerasbos toe, 
ten koste van het oppervlak van jongere successiestadia. Om jonge successie weer een kans te 
geven, werden in een aantal gebieden, zoals de Westbroekse Zodden, oude petgaten van het bos 
ontdaan en opnieuw uitgegraven, of, zoals in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, nieuwe 
petgaten aangelegd. In deze petgaten werden al snel soorten aangetroffen die de verlanding op 
gang zouden kunnen brengen. Deels verdwenen deze weer, zoals Krabbenscheer, die eerst in een 
aantal petgaten in de Westbroekse Zodden voorkwam. Ook traden er recent nog verslechteringen op 
in jonge verlandingsvegetaties, zoals in Het Hol, waar grote aaneengesloten velden met 
Krabbenscheer verdwenen. 

Met behulp van luchtfoto’s uit 1936, 1943, 1956, 1967, 1977, 1995, 2001, 2006 en 2012 is 
gereconstrueerd hoe snel de verlanding in de Molenpolder, Het Hol, Tienhoven en Westbroek 
(laatste alleen nieuwe petgaten) verliep in een groot aantal petgaten. Hiertoe is de oeverlijn van de 
petgaten op elke luchtfoto ingetekend en is berekend hoe snel deze opschoof en welke fractie van 
het open water van het petgat jaarlijks verdween. Door deze reconstructie werd duidelijk dat er in 
deze gebieden nog steeds verlanding optreedt en kan de aanname dat de verlanding geheel is 
stilgevallen na de jaren ’50 worden verworpen. Wel lijkt het erop dat de verlanding in veel van de 
gebieden in de afgelopen decennia trager is verlopen. De grootte van het petgat, noch de 
oeverlengte blijken de verlandingssnelheid te verklaren, maar de verhouding tussen de grootte en 
de oeverlengte (d.w.z. de vorm van het petgat) hangt negetatief samen met de 
verlandingssnelheid. De verlandingssnelheid is momenteel maximaal ongeveer 25-35 cm per jaar in 
geleselceerde petgaten waar nu nog verlanding optreedt. Voor de jaren ’60 werd een snellere 
verlanding geconstateerd: tot wel 90 cm per jaar in de Molenpolder. In de Westbroekse Zodden is de 
verlanding in de petgaten die begin jaren ’90 gegraven werden, bestudeerd. In deze voor het 
onderzoek geselecteerde nieuwe petgaten trad in de helft verlanding op. In enkele van de petgaten 
met verlanding is in de periode 2001-2012 zelfs ongeveer de helft van het oppervlak van het petgat 
verland. 

Door middel van gesprekken met 13 laagveendeskundigen is een beeld verkregen van de 
aanwezigheid van jonge verlandingsvegetaties in de Oostelijke Vechtplassen, de Wieden en 
Weerribben en de Nieuwkoopse plassen vroeger en nu en de veranderingen die zijn opgetreden in 
waterkwaliteit, beheer en graasdruk. Ondanks een verbeterde waterkwaliteit van de laatste jaren 
lijkt verlanding te worden geremd door de erfenis van een slechte waterkwaliteit in het verleden, 
waardoor fosfaat en toxinen als sulfide en ammonium zich opgehoopt hebben in de waterbodem. 
Ook heeft bemesting en peilverstarring geleid tot veraarde, voedselrijke oevers waar verlanders 
weggeconcurreerd worden door snelgroeiende soorten. Het verdwijnen van kwel heeft er bovendien 
toe geleid dat er van nature minder gebufferd, ijzerrijk water de petgaten inkomt. Daarnaast is ook 
een juiste aanleg van nieuwe petgaten (niet te diep en niet te steil talud) en het beheer na aanleg 
(intensiever) belangrijk voor de ontwikkeling van verlandingsvegetaties. Als de omstandigheden wel 
allemaal gunstig zijn, kan echter een grote graasdruk door ganzen en rivierkreeften ervoor zorgen 
dat de verlanding toch niet goed op gang komt. 
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Met behulp van waterkwaliteitsgegevens van onder andere Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vechtstreek en onderliggend onderzoek is gekeken naar de veranderingen die sinds de jaren ’80 op 
zijn getreden in de oppervlaktewaterkwaliteit. Omdat er nauwelijks waterkwaliteitsgegevens van 
vóór deze periode beschikbaar zijn, zijn kon de omslag van relatief schoon water in de jaren ’50 
naar geeutrofiëerd water in de jaren ’60 en ’70 niet in beeld worden gebracht. Uit de analyse blijkt 
dat de huidige waterkwaliteit in dit gebied divers is: enerzijds petgaten met erg ionenarm water en 
anderzijds petgaten die harder en geëutrofieerder water hebben, waarschijnlijk samenhangend met 
de mate van isolatie van elk petgat. In de Westbroekse Zodden waren in de jaren ’80 en ’90 de 
fosfaatconcentraties vrij hoog, maar de concentraties van vervuilingsindicatoren chloride en sulfaat 
waren ook in die jaren nog vrij laag. In het algemeen hebben de petgaten nu vrij lage 
nutriëntenconcentraties en vrij hoge concentraties calcium en bicarbonaat (mogelijk door de kwel 
die in het gebied optreedt), maar dit verschilt wel sterk per petgat. Ook in de Oostelijke 
Binnenpolder van Tienhoven is de invloed van kwel goed terug te zien in de waterkwaliteit van veel 
van de nieuwe petgaten. Aan de hand van langere meetreeksen van de Tienhovense Plassen is goed 
te zien dat met name de chloride- en fosfaatconcentraties hier sinds de laatste jaren sterk zijn 
afgenomen. Uit het Weerslootgebied zijn met name recente metingen beschikbaar, omdat de 
petgaten hier recent gegraven zijn; hieruit blijkt dat zij fosforconcentraties in het 
oppervlaktewater hier erg hoog zijn. In Het Hol is de waterkwaliteit sinds 1999/2000 sterk 
veranderd: de nutriëntenconcentraties waren al vrij laag vóór die periode, maar vanaf dat moment 
daalden ook de concentraties calcium, bicarbonaat, magnesium en kalium sterk. In de Molenpolder 
was het water in de jaren ’80 en ’90 eutroof en had hoge concentraties chloride, sulfaat en kalium; 
sinds circa 2000 zijn deze concentraties flink gedaald. Samenvattend kan gezegd worden dat in de 
meeste gebieden de anti-eutrofiëringsmaatregelen ervoor gezorgd hebben dat de waterkwaliteit 
van de Oostelijke Vechtplassen sterk is verbeterd. Wel wordt geconstateerd dat in een deel van de 
gebieden die geen meer kwel ontvangen, zoals Het Hol en De Molenpolder, de vermindering van de 
concentraties bicarbonaat, calcium en kalium nadelige effecten kan hebben op het voorkomen van 
jonge verlandingsvegetaties van gebufferd water. 

Om te achterhalen onder welke omstandigheden petgaten verlanden zijn 37 petgaten met 
verlanding en 12 petgaten zonder verlanding bemonsterd. Hierbij werd onder andere gekeken naar 
de oppervlaktewaterkwaliteit, de kwaliteit van de waterbodem en de kwaliteit van de oever. 
Hoewel de trofiegraad van het oppervlaktewater op de meeste plekken sterk verbeterd was, was 
deze op een paar locaties in het Weerslootgebied en Loosdrecht nog zo hoog dat dit een mogelijke 
belemmering voor verlanding op zou kunnen leveren. Anderzijds had het water in enkele petgaten 
zo’n atmotroof karakter dat dit een oorzaak zou kunnen vormen voor het ontbreken van jonge 
verlandingsvegetaties. Krabbenscheerverlandingen kwamen voor in relatief eutroof water en 
relatief hard water, maar verlandingen die vanuit de oever plaatsvinden of vanuit de waterbodem 
(helofyten) kwamen ook onder mesotrofere omstandigheden voor. Bij hoge fosfaatconcentraties 
werd alleen nog verlanding met Grote lisdodde en Riet aangetroffen. Er werd geen verband 
gevonden tussen gemeten fosfaatconcentraties in de legakker en het al dan niet optreden van 
verlanding vanuit de oever. Er trad echter geen verlanding vanuit de oever op vanuit legakkers 
waarvan de vegetatie als hypertroof werd beoordeeld. Verlanding vanuit de oeverof door drijvende 
waterplanten werd met name aangetroffen als de sliblaag organisch was, terwijl 
helofytenverlanding ook optrad op minerale onderwaterbodems. De plekken waar verlanding met 
Krabbenscheer werd aangetroffen, hadden een hoge beschikbaarheid van kalium ten opzichte van 
ammonium in zowel de sliblaag als de oever. Kragges met een verschillende samenstelling van 
plantensoorten, weken in chemische samenstelling van elkaar af, waarbij kragges met 
Krabbenscheer vooral opvielen door hun nutriëntenrijkdom en hoge magnesium- en 
ijzerconcentraties. Onder de kragges waren door anaerobe afbraakprocessen de concentraties 
fosfor, ijzer, bicarbonaat en kalium veel hoger dan in het oppervlaktewater. Planten die in staat 
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zijn om drijvende kragges te vormen, beïnvloeden zo hun eigen wortelmilieu, zowel in als onder de 
kragge. Voor een aantal verlandende soorten is dispersie het belangrijkste probleem bij het 
uitblijven van verlanding: met name Riet, Paddenrus en Kleine lisdodde kwamen vaak voor op de 
oevers van niet-verlandende petgaten. Slangenwortel, Waterscheerling, Galigaan, Grote 
boterbloem, Wateraardbei en Galigaan daarentegen werden echter alleen aangetroffen op locaties 
waar verlanding optrad. Mogelijk is voor een deel van deze soorten dispersie een probleem. In het 
Drawa Nationaal Park in Polen werden op twee locaties verlandingsvegetaties bemonsterd in 
systemen die hydrologisch vrijwel intact waren. Het ene systeem betrof een weinig gebufferde 
verlanding, die naar schatting niet (meer) zo snel verliep en die op korte afstand overging in 
veenmosdominantie en de andere een sterk gebufferd kalkmoeras, waar de actieve jonge verlanding 
overging in trilveen. De waterkwaliteit van beide locaties werd gekarakteriseerd door een lage 
nutriëntenbeschikbaarheid. 

Om kraggevorming te stimuleren zijn in petgaten in de Westbroekse Zodden en de Molenpolder 
rietvlotten met Slangenwortel, Moerasvaren Kleine lisdodde en Riet ingebracht. Als drijvers werden 
pvc buizen en houten stammen gebruikt. Om de helft van de vlotten werd een kooi geplaatst die 
graas door watervogels moest voorkomen. De vlotten met de houten drijvers bleken te diep onder 
het wateroppervlak te komen liggen. Hierdoor was de ontwikkeling minder goed dan op de vlotten 
met de pvc drijvers. Na twee jaar groeiden Slangenwortel en Moerasvaren vanaf de helft van de 
vlotten het water. Slangenwortel deed het in Westbroek beter binnen de kooien. Ook kiemden er, 
met name op de hoger gelegen vlotten met pvc drijvers, na twee jaar al spontaan doelsoorten zoals 
Moeraswederik, Grote boterbloem, Snavelzegge en Paddenrus op de vlotjes. In het tweede jaar is 
Rood schorpioenmos uitgezet op de vlotjes. Deze soort deed het beter op de vlotten met pvc 
drijvers en binnen de kooien. 

In de Westbroekse Zodden en de Molenpolder werd in twee petgaten een deel van de oever 
afgeplagd. Dit deel van de oever werd vergeleken met het ongeplagde deel van de oever. In 
subplots werd het effect uitgetest van het aanplanten van Moerasvaren, Kleine lisdodde en 
Slangenwortel, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van een Krabbenscheerveldje voor de 
oever. Over de helft van de plots werd een kooi aangebracht tegen begrazing, over de andere helft 
niet. Omdat de Krabbenscheerplanten ook binnen de kooien aangevreten werden, werden binnen en 
buiten de kooien enkele Krabbenscheerplanten voorzien van een kooi met een zeer fijne 
maaswijdte om graas door Amerikaanse rivierkreeften te voorkomen. Krabbenscheer deed het in 
Westbroek goed binnen de kooien, bij afwezigheid van vogelvraat. In de Molenpolder groeide 
Krabbenscheer alleen als er daarnaast ook geen vraat door Amerikaanse rivierkreeft plaats kon 
vinden. Van de aangeplante ecosystem engineers deden Slangenwortel en Moerasvaren het beter op 
de geplagde oevers. Op de geplagde oevers in de Westbroekse Zodden vestigden zich een jaar na 
afplaggen onder andere Paddenrus en breidden Snavelzegge en Holpijp zich uit. In de Molenpolder 
vestigde Waterscheerling zich op de geplagde oever, maar Moerasandoorn verdween hier juist 
(mogelijk tijdelijk). 

In drie maaiexperimenten in de Westbroekse Zodden, één met Riet, één met Kleine lisdodde en één 
op een drijvende kragge, werd de jonge verlandignsvegetatie in de zomer gemaaid. De helft van de 
plots werd in een kooi geplaatst, de andere helft niet. Door het maaien nam de abundantie van de 
dominante soort af en verschuivingen in abundantie van andere soorten toe. Met bescherming van 
een kooi tegen vogelgraas ontwikkelde de vegetatie zich beter dan zonder kooi. Buiten de kooien 
kunnen positieve effecten van maaien teniet worden gedaan door graas van watervogels. Op deze 
korte termijn waren er geen effecten van maaien te zien op de vestiging en uitbreiding van 
ecosystem engineers. 
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In een mesocosmosexperiment werd het effect van het maaien van een jonge kragge bestudeerd 
onder mesotrofe en eutrofe omstandigheden. Onder eutrofe omstandigheden groeide de kragge 
significant sneller aan dan onder mesotrofe omstandigheden. Ook namen kroos en flab hier toe. 

In de Oostelijke Vechtplassen, waaronder het Noorderpark, liggen goede kansen voor de 
ontwikkeling van jonge verlandingsvegetaties nu de eutrofiëring sterk is teruggedrongen. Slechts in 
een deel van het gebied is de waterkwaliteit nog niet afdoende door te hoge 
nutriëntenconcentraties, of juist door atmotrofiëring door isolatie van solitaire petgaten of in 
gebieden waar geen kwel (meer) optreedt. Verlanding treedt in de Oostelijke Vechtplassen nog 
steeds op, hoewel de snelheid in het algemeen lager ligt dan in de jaren ’30-’50. Het beheer van 
jonge verlandingsvegetaties – zoals maaien en opslag verwijderen- is tegenwoordig minder intensief 
dan toen deze activiteiten nog economisch rendabel waren. Hierdoor, in combinatie met de 
verhoogde stikstofdepositie, zullen jonge verlandingsvegetaties sneller doorschieten naar 
moerasbos, waardoor de successiestadia met Trilveen of Veenmosrietland minder snel zullen 
ontstaan. Voor sommige ecosystem engineers, soorten die de verlanding moeten starten, zou 
dispersie een probleem kunnen zijn, maar op de meeste legakkers zijn wel algemenere soorten als 
Riet en Grote lisdodde aanwezig. Een groot probleem dat nu echter speelt is de hoge graasdruk door 
ganzen, zwanen, meerkoeten, muskusratten en Amerikaanse rivierkreeften. Deze dieren eten 
aquatische vegetatie en jonge helofyten die belangrijk zijn in het initiëren van de verlanding. In de 
Molenpolder, waar een grote populatie van Amerikaanse rivierkreeften aanwezig is, lijkt het er zelfs 
op dat Krabbenscheer door de vraat van deze kreeften volledig aan het verdwijnen is. Het inzetten 
van rietvlotten van waaraf kraggevormers het water in kunnen groeien, lijkt een potentieel 
succesvolle maatregel. Als stekken van Slangenwortel en Moerasvaren van volgroeide planten op 
deze vlotten worden aangebracht, hebben ze een goede kans om te overleven en binnen twee 
groeiseizoenen het water in te groeien. Het aanbrengen van (lokaal) slib uit de petgaten op deze 
rietvlotten, zorgt voor een voldoende hoge nutriëntenbeschikbaarheid voor de stekken en zorgt 
eveneens voor aanvoer van zaden van lokale planten die kunnen kiemen en zich kunnen vestigen op 
de vlotten. Het afplaggen van oevers en het aanplanten van stekken van ecosystem engineers op 
deze oevers zou eveneens een succesvolle maatregel kunnen vormen. Met het afplaggen van oevers 
kunnen nutriënten verwijderd worden, waardoor eutrafente soorten minder kans krijgen om de zich 
op de oevers uit te breiden. Daarnaast zorgt het afplaggen voor meer ruimte en licht, minder steile 
oevers, nattere omstandigheden op de oevers en een grote kans op inundatie van de 
oevervegetatie. Cruciaal bij het nemen van maatregelen, zowel bij het inzetten van vlotten, het 
aanbrengen van Krabbenscheerveldjes, het afplaggen van oevers, het inzetten van stekken als bij 
maaien, is dat de jonge vegetatie wordt beschermd tegen begrazing. Tegen vogelbegrazing is het 
neerzetten van tijdelijke, grootschalige anti-graaskooien te overwegen. Begrazing door Amerikaanse 
rivierkreeften is echter moeilijker te voorkomen, omdat zelfs een maaswijdte van 1x1 cm niet 
afdoende beschermt tegen het binnendringen van juveniele Amerikaanse rivierkreeften. 

Voor het nieuwe watergebiedsplan voor het Noorderpark dat door Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vechtstreek in 2015 zal worden vastgesteld, en het nieuwe peilbesluit dat hier onderdeel van 
uitmaakt, kunnen op grond van deze studie een aantal maatregelen worden geformuleerd. Ten 
eerste is in een deel van de gebieden de nutriëntenconcentratie van het oppervlaktewater nog 
steeds te hoog. Het instellen van een flexibel peilbeheer kan zorgen voor lagere 
nutriëntenconcentraties, omdat er dan minder water van slechtere kwaliteit hoeft worden 
ingelaten. Ook kan een flexibel peilbeheer de kieming van water- en oeverplanten stimuleren. In de 
Molenpolder, een wegzijgingsgebied, zijn de concentraties kalium, calcium en bicarbonaat aan het 
dalen. Om dit tegen te gaan kan water met een grondwaterachtige kwaliteit, dat hogere 
concentraties van deze ionen bevat, afkomstig uit de Westbroekse Zodden en de Oostelijke 
Binnenpolder Tienhoven worden aangevoerd. Daarnaast kunnen ook binnen de gebieden die kwel 
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ontvangen (Westbroekse Zodden en Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven) maatregelen genomen 
worden om opgekweld grondwater in de petgaten te krijgen en niet na opkwellen via het 
slootsysteem direct af te voeren. Dit kan bereikt worden door het afdammen van sloten en het 
verbinden van petgaten. 

  



9 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

Inhoud 

 
Samenvatting ........................................................................................................... 4 

Voorwoord ............................................................................................................ 11 
1. Inleiding ............................................................................................................ 12 

1.1 Aanleiding ..................................................................................................... 12 
1.2 Gebiedshistorie ............................................................................................... 15 
1.3 Verlanding ..................................................................................................... 17 
1.4 Aanpak ......................................................................................................... 17 

2. Waterhuishouding van het Noorderpark ...................................................................... 19 
2.1 Hydrologie ..................................................................................................... 19 
2.2 Huidige peilvoering Noorderpark .......................................................................... 21 

3 Historische ontwikkeling verlanding en abiotiek ............................................................. 23 
3.1 Literatuurstudie .............................................................................................. 23 

Verlandingsvegetaties in de Vechtstreek tussen 1925 en 1960 ........................................ 26 
Verlandingsvegetaties in de Vechtstreek vanaf 1960 ................................................... 27 
Conclusies ....................................................................................................... 28 

3.2 Historische luchtfotostudie ................................................................................ 30 
De verlanding is niet stilgevallen ........................................................................... 31 
Relaties tussen petgatgrootte, oeverlengte en snelheid van verlanding ............................ 32 
Hoe snel verlandt een petgat?............................................................................... 33 
Verlanding in de Westbroekse Zodden? .................................................................... 34 

3.3 Interviews met deskundigen ............................................................................... 36 
Ontstaan van verlanding ...................................................................................... 36 
Verlandingsvormen en jonge successie .................................................................... 37 
Veranderingen in verlandingsvegetaties ................................................................... 40 
Beheer ........................................................................................................... 42 
Snelheid van verlanding ...................................................................................... 45 
Belangrijkste factoren in het op gang krijgen van verlanding ......................................... 46 

3.4 Waterkwaliteitsveranderingen Oostelijke Vechtplassen .............................................. 52 
Inleiding ......................................................................................................... 52 
Materiaal en methode ........................................................................................ 52 
Resultaten ...................................................................................................... 53 
Conclusies ....................................................................................................... 61 

4. Huidige verlanding in relatie tot habitatkwaliteit .......................................................... 62 
4.1 Vergelijkend veldonderzoek Nederland .................................................................. 62 

Inleiding ......................................................................................................... 62 
Materiaal en methode ........................................................................................ 62 
Resultaten ...................................................................................................... 69 
Conclusies en discussie correlatieve veldstudie .......................................................... 95 

4.2 Referentieonderzoek in Polen ............................................................................. 99 



10 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

Methode ......................................................................................................... 99 
Beschrijving studiegebied Konotop ........................................................................ 100 
Beschrijving studiegebied Bukowo ......................................................................... 104 
Voorlopige conclusies & vergelijking met Nederlandse situatie...................................... 108 

5. Concrete herstelmaatregelen voor verlanding ............................................................. 112 
Effecten van begrazing ...................................................................................... 112 

5.1 Experimenteel veldonderzoek inbrengen rietvlotten (pilot) ........................................ 113 
Experimentele opzet ......................................................................................... 113 
Monitoring ...................................................................................................... 115 
Resultaten abiotiek........................................................................................... 115 
Resultaten vegetatieontwikkeling ......................................................................... 116 

5.2 Experimenteel veldonderzoek afplaggen oevers ...................................................... 120 
Experimentele opzet ......................................................................................... 120 
Monitoring ...................................................................................................... 122 
Resultaten abiotiek........................................................................................... 123 
Resultaten vegetatieontwikkeling ......................................................................... 124 
Resultaten vraatexperiment ................................................................................ 130 

5.3 Experimenteel veldonderzoek maaien jonge verlandingsvegetaties .............................. 132 
Experimentele opzet ......................................................................................... 132 
Monitoring ...................................................................................................... 133 
Resultaten abiotiek........................................................................................... 133 
Resultaten vegetatieontwikkeling ......................................................................... 133 

5.4 Mesocosmexperiment maaien jonge kragges .......................................................... 139 
Experimentele opzet ......................................................................................... 139 
Monitoring ...................................................................................................... 140 
Resultaten ..................................................................................................... 140 

6. Conclusies en vertaling naar de praktijk .................................................................... 144 
6.1 Belangrijkste conclusies ................................................................................... 144 
6.2 Vertaling naar de praktijk ................................................................................. 146 

7. Maatregelen voor het watergebiedsplan Noorderpark .................................................... 148 
Bijlage 1. Waterkwaliteitsveranderingen Oostelijke Vechtplassen op kaart ............................. 155 
Bijlage 2. Ligging van de onderzoeklocaties waar concrete herstelmaatregelen worden uitgetest . 178 
 

 
        

  



11 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

Voorwoord 
 

Voor u ligt het resultaat van twee jaar onderzoek naar verlanding in petgaten, uitgevoerd in 
opdracht van Waternet. Dit project is gefinancierd vanuit Waternet en het Europees landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling (POP2). Het onderzoek is nauw gerelateerd aan het driejarige 
onderzoek ‘Verlanding in laagveenpetgaten: speerpunt van natuurherstel in laagvenen’ in het kader 
van Ontwikkeling & Beheer Natuurkwaliteit (OBN) (Ministerie van Economische Zaken) wordt 
uitgevoerd. Het onderzoeksconsortium bestond uit Onderzoekcentrum B-ware (projectleiding, 
experimenten, correlatieve veldstudie, interviews) (Jeroen Geurts, Roos Loeb, Gijs van Dijk, José 
van Diggelen, Fons Smolders), Radboud Universiteit Nijmegen (advies) (Leon Lamers en Jan 
Roelofs), het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) (experimenten begrazing) (Liesbeth Bakker), 
Altenburg & Wymenga (ontwerp en uitvoering rietvlotten en begrazingskooien, luchtfotostudie) 
(Jasper van Belle) en de Universiteit van Amsterdam (advies) (Annemieke Kooijman, Casper Cusell 
(heden Witteveen+Bos) en Bas van Geel) en de zelfstandig experts Wim Weijs (advies) en Rob van 
Leeuwen (veldonderzoek en advies). Naast de leden van dit consortium, hebben nog veel anderen 
een wezenlijke bijdrage aan de inhoud van dit rapport geleverd. Wij willen hiervoor met name 
Winnie Rip (Waternet), Ab Grootjans (Radboud Universiteit Nijmegen/Rijksuniversiteit Groningen), 
Leszek Wolejko (Universiteit Szczecin) bedanken. Ook danken wij de stagiaires Sanne van den Berg, 
Mirte Schipper en Mark Hilbroezen voor de werkzaamheden die zij hebben verricht. 

Dit onderzoek had niet plaats kunnen vinden zonder subsidie van POP2 en subsidie in het kader van 
OBN. Wij danken Waternet, de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, de Vereniging 
van Bos- en Natuureigenaren en het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap voor hun 
financiële en inhoudelijke bijdragen. 

Wij danken de beheerders, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland, voor 
de toestemming voor het onderzoek in hun gebieden en voor de hulp bij de inrichting van de 
veldexperimenten. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

In veel landschapstypen zijn beheersmaatregelen die in natuurgebieden genomen zijn in het kader 
van het programma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) zeer succesvol gebleken (Van 
Duinen et al., 2004). De evaluatie van de effecten van dit type maatregelen op het herstel van 
Rode-Lijstsoorten liet voor een groot aantal natuurtypen een opmerkelijke vooruitgang zien in 
zowel het voorkomen als de dichtheden van zeldzame en bedreigde soorten, met name voor de 
wetlandtypen (‘Rode Lijst met Groene Stip’; Jansen et al., 2010). Grote uitzondering hierop waren 
echter de laagveengebieden. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat de habitattypen van veel 
van de bedreigde soorten in laagveengebieden in verschillende verlandingsfasen van kraggen liggen, 
die in Nederland nauwelijks meer voorkomen en veel moeilijker te herstellen zijn dan andere 
natuurtypen (figuur 1.1). Met name de ontwikkeling van trilvenen is, zowel vanuit de 
soortsbescherming als vanuit de Natura 2000-doelen, van zeer groot belang (Janssen & Schaminée, 
2009). Hoewel voor waterplantenvegetaties door het eerder uitgevoerde OBN-onderzoek veel 
bekend is over de habitatvoorwaarden (zie Lamers et al., 2006; Antheunisse et al., 2008; Lamers et 
al., 2010), is er nog maar relatief weinig bekend over herstelbeheer dat specifiek gericht is op 
herstel van de verlanding van laagveenpetgaten (gaten ontstaan door veenwinning in laagvenen, die 
gevuld zijn met water 1

 

), en ook van sloten en meren. Dit betekent dat er nog belangrijke 
knelpunten bestaan die succesvol verlandingsbeheer in laagvenen in de weg staan. Deze vraag is 
niet alleen aanleiding geweest voor dit OBN-onderzoek (Bosschap, 2012), maar ook voor het 
onderzoek naar verlanding in het Noorderpark dat geformuleerd is door Waternet (Rip, 2012).  

 

Figuur 1.1. Beginnende verlanding in een petgat in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven (Foto: R. Loeb) 

 

Dit plaatst het laagveenbeheer voor een groot dilemma: door het uitblijven van verlanding vindt er 
geen aanwas meer plaats van het Natura 2000-habitattype ‘Overgangsvenen’ (Trilvenen en 
Veenmosrietlanden), waardoor vanzelfsprekend veel energie wordt gestoken in het stoppen van de 

                                                 
1 Pet in petgat is niet verwant aan het Engelse woord peat, maar aan put, pit, putte, ‘kuil, put, poel, waterplas, goot’, 
vanuit vroege Germaanse ontlening aan het Latijnse puteus ‘waterput’ (van Wirdum, 1991; Philippa et al., 2011). Petgat is 
daarmee een pleonasme. 
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vegetatiesuccessie (fixeren) om de zeldzame levensgemeenschappen te behouden (Janssen & 
Schaminée, 2009). Een belangrijk deel van het fixatiebeheer betreft maai- en plagbeheer of zeer 
lokaal hydrologisch beheer, om te pogen latere successiestadia (gedomineerd door veenmossen of 
bomen) tegen te gaan. Dit heeft echter wisselende resultaten. Ook de aquatische gemeenschappen 
van het Natura 2000-type ‘Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden’ komen nog te weinig voor 
in de Nederlandse laagvenen, of alleen slecht ontwikkeld en met een lage biodiversiteit. In veel 
petgaten en vooral ook in nieuw gegraven petgaten is niet of nauwelijks vegetatieontwikkeling, 
noch van aquatische gemeenschappen, noch van verlandingsvegetaties. Hiermee is de vereiste 
habitatheterogeniteit en -diversiteit voor een hoge diversiteit aan laagveenfauna ook onvoldoende, 
zowel op landschapsschaal als op kleinere schaal. 

Bovendien bestaat de nadrukkelijke wens vanuit zowel het natuurbeheer (o.a. OBN), Natura 2000 
doelstellingen en het waterbeheer (o.a. Kaderrichtlijn Water, KRW; Ligtvoet et al., 2006) om de 
natuurlijke ontwikkelingen in laagveengebieden weer kansen te geven (Beltman et al., 2008). Dit is 
expliciet in uitbreidingsdoelen geformuleerd. Met andere woorden, herstel van de 
verlandingsdynamiek in de tijd. Dit zal ook de habitatheterogeniteit, voor vegetatie maar vooral ook 
voor laagveenfauna, zeer ten goede komen. Daarnaast zal dit leiden tot hernieuwde veenvorming, 
en opname van nutriënten uit het water. Hiermee worden drie belangrijke ecosysteemdiensten van 
laagvenen hersteld: biodiversiteit, koolstofvastlegging en waterzuivering (Lamers et al., 2013). In 
de toekomst zal mogelijk ook cyclisch beheer met een cultuurhistorische achtergrond, het graven 
van petgaten, weer tot positieve resultaten kunnen leiden voor de biodiversiteit in 
laagveengebieden. Dit betekent dat het onderzoek in dit project expliciet zal bijdragen aan 
duurzaam beheer van laagveengebieden met petgaten, door de belangrijke habitattypen met 
doelsoorten (flora en fauna) niet alleen te fixeren, maar uit te breiden via herstel van een volledige 
successiereeks vanuit open water. 

Het voorliggende onderzoek staat in dienst van het nieuwe Watergebiedsplan dat voor het 
Noorderpark door Waternet wordt opgesteld. Doel van het onderzoek is het formuleren van 
maatregelen voor het stimuleren van verlanding die opgenomen kunnen worden in het 
Watergebiedsplan. Dit Watergebiedsplan vormt eveneens de voorbereiding voor een nieuw 
peilbesluit voor het Noorderpark. De nadruk van dit onderzoek ligt daarom op de ontwikkelingen in 
de Oostelijke Vechtplassen en met name het Noorderpark. Het onderliggende onderzoek sluit nauw 
aan bij het onderzoek dat gelijktijdig wordt uitgevoerd in het kader van OBN, waaruit moet blijken 
welke kansen en bedrijgingen er zijn voor nieuwe verlanding en welke concrete maatregelen door 
(terrein)beheerders genomen kunnen worden om nieuwe verlanding te stimuleren. Omdat dit OBN-
onderzoek tot december 2015 doorloopt, loopt een deel van het overlappende onderzoek nog een 
veldseizoen langer door dan de hier beschreven resultaten. 

De Nederlandse laagveengebieden zijn niet alleen nationaal, maar ook internationaal van groot 
belang voor de bescherming van natuur en van soorten (Higler & Semmekrot, 1999; Janssen & 
Schaminée, 2008; 2009; Rip, 2012). Daarbij is het cultuurhistorische landschap, met door de mens 
gecreëerde heterogeniteit in het landschap uniek voor Nederland en een paar omringende lage 
landen (Borger, 1992). Binnen het Europese beleid kent Nederland elf Natura-2000 gebieden met de 
habitattypen ‘Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden’ en ‘Overgangsvenen’. Overgangsvenen 
komen onder meer voor in het Oostelijke Vechtplassengebied, laagvenen in noordwest Overijssel en 
Friesland, de Botshol en het Naardermeer, en de Nieuwkoopse Plassen (Janssen & Schaminée, 2009; 
figuur 1.2). Meren met Krabbenscheer (Stratiotes aloides) en Fonteinkruiden (Potamogetonaceae) 
komen voor in de Alde Feanen, de Wieden-Weerribben, de Oostelijke Vechtplassen en de 
Niewkoopse Plassen. 
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Voor vrijwel alle Natura 2000-gebieden bestaat er een Wateropgave, en voor het grootste deel 
gelden Kernopgaven binnen het Natura 2000-beleid. Voor Wateren met Krabbenscheer en 
Fonteinkruiden gaat het om Kernopgave 4.08 ‘Evenwichtig systeem’,  met karakteristieke soorten 
als Zwarte stern (Chlidonias niger), Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) en Gevlekte 
witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis), en 1.19 Binnendijkse brakke gebieden, met soorten als de 
Noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola). Voor Overgangsvenen betreft het Kernopgave 
4.09 ‘Compleetheid in ruimte en tijd’, met soorten als Grote vuurvlinder (Lycaena dispar) en 
Groenknolorchis (Liparis loeselii) (Antheunisse et al., 2008). Deze kernopgave binnen Natura 2000 
verwijst ook expliciet naar instandhouding en herstel van verlanding als proces. Voor de Alde 
Feanen, de Wieden-Weerribben, de Oostelijke Vechtplassen en de Nieuwkoopse Plassen geldt 
bovendien een Sense of Urgency. 

Daarnaast zijn er kleinere laagveengebieden buiten deze Natura-2000 gebieden met dezelfde 
natuurwaarden, of met potenties om deze hier te ontwikkelen. Voor de Oostelijke Vechtplassen zijn 
uitbreidings- en kwaliteitsverbeterings-doelstellingen geformuleerd, en is het beleid om alle 
verlandingsstadia vertegenwoordigd te hebben. Dit is in principe ook het streven van natuur- en 
waterbeheerders in andere laagveengebieden, en onder andere landelijk uitgewerkt in de 
leefgebiedenbenadering voor laagveenmoerassen (Groot Bruinderink et al., 2007). 

 

 

Figuur 1.2. Natura 2000 laagveengebieden met habitattype Overgangsvenen en verlandingsvegetaties. 
(Bosschap, 2012) 

 

Habitatrichtlijnsoorten (Bijlage II en/of IV; Groen & Vreeken, 2002; Janssen & Schaminée, 2008) in 
de onderzochte habitattypen zijn onder andere Gestreepte waterroofkever (Graphoderus 
bilineatus), Gevlekte witsnuitlibel, Grote vuurvlinder, Platte schijfhoren (Anisus vorticulus), 
Rivierkreeft, Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana), Kleine modderkruiper (Cobitis taenia), Grote 
modderkruiper, Kamsalamander (Triturus cristatus), Meervleermuis (Myotis dasycneme), Otter 
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(Lutra lutra), Poelkikker (Rana lessonae), Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus), 
Groenknolorchis en Drijvende waterweegbree (Luronium natans).  Voor soorten uit bijlage II moet 
Nederland beschermde gebieden aanwijzen, voor soorten uit Bijlage IV dienen 
soortsbeschermingsmaatregelen genomen worden. In Bijlage V (maatregelen om exploitatie te 
voorkomen) staat bovendien een groot aantal veenmossen, waaronder Geoord veenmos (Sphagnum 
denticulatum), Gewimperd veenmos (S. fimbriatum), Gewoon veenmos (S. palustre), Haakveenmos 
(S. squarrosum), Moerasveenmos (S. subsecundum), Trilveenveenmos (S. contortum), Wrattig 
veenmos (S. papillosum). Maatregelen genomen op grond van de uitkomsten van dit onderzoek 
zullen de spatiële en temporele habitatdiversiteit in laagveenlandschappen doen toenemen (zie ook 
Beltman et al., 2012), waarmee de kansen voor habitatrichtlijnsoorten zullen toenemen. Deze 
diversiteit zal ook op kleine schaal sterk vergroot worden, binnen verlandingsgradiënten die voor 
macrofaunagemeenschappen van groot belang zijn (Higler, 1977). Deze heterogeniteit kan ook 
gunstig zijn voor moerasvogels (Van der Winden & van der Hut, 1999). 

 

1.2 Gebiedshistorie 

De laagveengebieden van de Oostelijke Vechtplassen (figuur 1.3) zijn ontstaan door veenvorming 
onder de natte, basenrijke condities van die ontstonden door grondwaterstromen vanuit de stuwwal 
van de Utrechtse Heuvelrug. Eerst ontstond hier in het Holoceen laagveen en bij toename van de 
regenwaterinvloed in het veen vond er daarna hoogveenvorming plaats. De rivier de Vecht –en 
voorlopers daarvan- ontstond rond circa 1000 voor Christus (Bos et al., 2009). Door overstromingen 
van de rivier werden voedselrijke afzettingen afgezet. Onder permanent natte condities ontstond er 
daarom aan de Vechtzijde (westen) van het Vechtplassengebied bosveen. De oeverwallen vormden 
de hoogste plekken in het landschap en waren daarom de plekken die het eerst bewoond werden. 
Het grootste deel van het gebied bestond uit een hoogveenkern van veenmosveen. Aan de 
stuwwalzijde bleef er onder de permanente aanvoer van basenrijk kwelwater uit de heuvelrug 
waarschijnlijk een zone met laagveen (zeggeveen) dagzomen. Omdat het zandpakket van 
stuwwalmateriaal van oost naar west helt, is het daarop afgezette veenpakket in het westen het 
dikst en in het oosten, naar de stuwwal toe, het dunst (Weijs, 2011). 

Vanaf de Middeleeuwen werden de huidige Oostelijke Vechtplassen ontgonnen ten behoeve van de 
landbouw. Eerst vond vanuit de bewoonde oeverwallen ontginning plaats. Hiertoe werden sloten 
gegraven die het veen moesten ontwateren. In de tweede plaats werd vanuit nieuwe bewoning aan 
de oostzijde van deze ontginningen ook het verder van de Vecht gelegen veen ontwaterd. Rond 1600 
was de regio waarschijnlijk geheel ontgonnen. De ontginningen werden zowel voor akkerbouw als 
voor veeteelt gebruikt (Buitelaar, 1993). 
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Figuur 1.3. Ligging van de Oostelijke Vechtplassen met daarbinnen de begrenzing van het Noorderpark (rood). 

 

Door de groeiende populatie in De Nederlanden kwam er steeds meer vraag naar brandstof. In de 
veengebieden van Nederland kwam daarom de vervening op gang. Tot ongeveer 1500 werd er droog 
turf gestoken, door stukken van de ontwaterde ontginningen af te plaggen, maar daarna werd het 
technisch ook mogelijk om turf onder de grondwaterspiegel te winnen, tot wel enkele meters diep. 
De prijs van turf was zo hoog, dat het lucratiever was om de percelen te vervenen dan om er 
landbouw op te bedrijven. Zo ontstond het landschap met petgaten: gaten die overbleven na het 
onder de waterspiegel winnen van veen. Tussen deze petgaten bleven legakkers over: smalle zones 
van het oorspronkelijke ontgonnen perceel waarop de turven te drogen konden worden gelegd. Al 
snel werden belastingen geheven en regels opgesteld voor deze verveningen. Als de petgaten 
namelijk te groot werden, of de legakkers ertussen te smal, werden door windwerking en golfslag 
de legakkers weggeslagen, waarna er grote plassen ontstonden. De meeste Nederlandse meren in 
laag Nederland zijn op deze wijze ontstaan. Bekende voorbeelden van plassen die op deze manier 
ontstaan zijn, zijn de Beulakker- en Belterwijde in De Wieden en Loosdrechtse plassen. Als de 
petgaten niet te groot en de legakkers niet te smal werden gemaakt, konden de petgaten weer 
verlanden en kon er weer veenvorming opgang komen. Hierna kon een petgat opnieuw verveend 
worden. Turfwinning heeft in de Vechtstreek plaatsgevonden van de 16e eeuw tot in de Tweede 
Wereldoorlog (Weijs, 2011). 
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1.3 Verlanding 

Verlanding van petgaten vindt op verschillende wijzen plaats. Ten eerste kunnen 
verlandingsvegetaties ontstaan op dichte matten van Krabbenscheer. Dit gebeurt als de 
Krabbenscheerplanten zo dicht opeen groeien dat zij ’s winters niet meer zinken. Op deze matten 
vestigen zich andere planten, zoals Zegges (Carex sp.), Riet (Phragmites australis), Kleine lisdodde 
(Typha angustifolia) en Moerasvaren (Thelypteris palustris). Dit kan ook plaatsvinden op andere 
drijvende waterplanten, hoewel dit zeldzamer is. In dit onderzoek hebben we daarvan een 
voorbeeld met vestiging op Sterkranswier (Nitellopsis obtusa) meegenomen. Als er een dichte mat 
van afgestorven materiaal ontstaat van ongeveer een decimeter of dikker, spreken we van een 
kragge. Kragges kunnen ook ontstaan doordat planten vanaf de legakker het water ingroeien. 
Planten waarvan bekend is dat zij dit doen, zijn Waterdrieblad (Menyanthus trifoliata), 
Slangenwortel (Calla palustris), Moerasvaren, Wateraardbei (Potentilla palustris), Waterscheerling 
(Cicuta virosa) en Grote boterbloem (Ranunculus lingua). Tussen de scheuten van deze planten 
vestigen zich vervolgens ook andere soorten. Verlanding kan ook optreden als er vanuit de oever of 
waterbodem helofyten zoals Riet, Lisdoddes of Zegges een petgat koloniseren. Door ophoping van 
bladafval komt de bodem van de plas steeds hoger te liggen, totdat de plas geheel is opgevuld. Dit 
leidt meestal niet tot vorming van een drijvende kragge, maar het kan wel, als een wortelmat in 
zijn geheel loslaat van de zandondergrond en op gaat drijven. Een laatste manier van verlanding is 
opvulling van een plas met slib dat ontstaat door het afsterven van waterplanten en afbraak van 
venig materiaal. Dit kan een petgat zodanig opvullen dat de sliblaag bijna tot aan het 
wateroppervlak komt, waarna er planten op kunnen gaan groeien. Ook werd er de bovenste 
afgestoken laag van het veen vaak weer terug gegooid in het petgat. Als dit materiaal de goede 
samenstelling daarvoor had, kon het gaan opdrijven en konden zich hierop ook planten vestigen. 

Vaak is er echter sprake van meerdere mechanismen tegelijk waardoor er verlanding optreedt, zoals 
wanneer er een drijvende mat van Krabbenscheer ontstaat en er vervolgens soorten vanuit de oever 
op deze mat gaan groeien, of als er een dichte vegetatie van Kleine lisdodde in de waterbodem 
groeit, die voor zoveel luwte zorgt dat er Moerasvaren vanuit de oever tussen kruipt. 

Door menging van regenwater met het oppervlaktewater in de dikker wordende kragge, kunnen 
soorten van mesotrofere milieus zich op de kragges vestigen. Op die manier kunnen trilvenen en bij 
verdergaande verzuring ook veenmosrietlanden ontstaan.  

Hoewel er al veel informatie beschikbaar is over de mogelijke paden van successie tijdens de 
verlanding van petgaten en andere laagveenwateren (o.a. Westhoff et al., 1971; Schaminée et al., 
1995; Van Wirdum et al., 1992), is het grote probleem dat niet altijd duidelijk is in hoeverre deze 
paden daadwerkelijk gevolgd zijn in de tijd, of achteraf ingevuld zijn. Vegetatiekundige 
indelingenvolgens de Frans-Zwitserse school (gebaseerd op ken- en differentiërende soorten), doen 
vaak geen recht aan de structuurvormende soorten die de verlanding op gang brengen. De nadruk in 
dit onderzoek ligt op deze ‘ecosystem engineers’. 

 

1.4 Aanpak 

De aanpak van het onderzoek is drieledig: het eerste deel bestaat uit een historisch onderzoek. Met 
behulp van een literatuurstudie, historische luchtfotostudie, interviews met deskundigen en een 
analyse van (historische) waterkwaliteitsgegevens is een beeld verkregen van de veranderingen in 
de vegetatie van het gebied (begin 20e eeuw tot heden), veranderingen in de verlandingssnelheden, 
de manier waarop het beheer werd gevoerd en de veranderingen in waterkwaliteit van de afgelopen 
decennia. Hiermee komen we te weten hoe de laagveengebieden in de afgelopen eeuw zijn 
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veranderd en wat de (uiteenlopende) oorzaken van deze veranderingen zijn. Het tweede deel van 
het onderzoek beslaat veldonderzoek aan petgaten met en zonder jonge verlanding in de Oostelijke 
Vechtplassen en als referentie in De Wieden&Weerribben, Nieuwkoopse Plassen, De Mieden en 
Nationaal Park Drawa (Polen). Hiermee wordt bekeken onder welke omstandigheden verschillende 
typen van verlanding voorkomen. De resultaten van dit onderzoek geven de randvoorwaarden aan 
die gecreeërd zouden moeten worden om verschillende typen verlanding mogelijk te maken. In het 
derde deel van het project zijn drie verschillende maatregelen bestudeerd die verlanding mogelijk 
stimuleren: het inbrengen van kleine rietvlotten waarop zogenoemde ecosystem engineers 
(Slangenwortel, Moerasvaren, Kleine lisdodde en Riet) zijn aangebracht, het afplaggen van oevers 
van legakkers met het al dan niet inbrengen van deze zelfde ecosystem engineers, tezamen met 
Krabbenscheerveldjes, en het maaien van jonge verlandingsvegetaties. Dit zijn experimentele 
maatregelen waarvan het succes nog niet op voorhand vaststaat. Hoewel een daadwerkelijk begin 
van verlanding waarschijnlijk langer dan twee jaar op zich laat wachten, levert dit een wel 
informatie op over welke maatregelen in potentie kansrijk zijn. 

 

1.5 Leeswijzer 

Vanwege het belang van het Noorderpark in deze studie en de relevantie van deze studie voor het 
nieuwe gebiedsplan voor het Noorderpark wordt in hoofdstuk 2 de hydrologie en waterhuishouding 
van dit gebied besproken. Dit hoofdstuk gaat ook in op het ontwerppeilbesluit. Hoofdstuk 3 
bespreekt de historische ontwikkelingen in de verlanding: deze zijn gereconstrueerd aan de hand 
van literatuuronderzoek, een luchtfotointerpretatie, interviews met laagveendeskundigen en 
waterkwaliteitsgegevens van de afgelopen vier decennia. In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
gepresenteerd van nieuw uitgevoerd veldonderzoek: in het onderzoek in Nederland ligt het 
zwaartepunt van deze studie in de Oostelijke Vechtplassen (met name het Noorderpark). Daarnaast 
is een referentiegebied in Polen bezocht. In hoofdstuk 5 worden vervolgens de uitkomsten van de 
experimentele maatregelen behandeld. Dit zijn de experimenten met het inbrengen van vlotten op 
zowel kleine als grote schaal, het maaien van jonge verlandingsvegetaties (veld- en 
mesocosmosschaal) en het afplaggen van oevers. In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste 
bevindingen van deze studie vertaalt naar de praktijk. Hoofdstuk 7 vertaalt deze naar concrete 
maatregelen die in het watergebiedsplan kunnen worden opgenomen. 
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2. Waterhuishouding van het Noorderpark 
 

De waterhuishouding van een laagveengebied beïnvloedt de vorming van jonge 
verlandingsvegetaties sterk. Enige peilfluctuatie (’s zomers droog en ’s winters natter) leidt voor 
veel plantensoorten tot kieming. Daarnaast kunnen toxische stoffen die zich onder anaerobe 
condities in het sediment hebben gevormd (zoals sulfides en ammonium) worden afgebroken als er 
bij een lager zomerpeil weer aanvoer van zuurstof plaatsvindt. Aan de andere kant kan een te laag 
peil leiden tot verdroging van doelvegetaties en het vastslaan van jonge kragges aan de zandbodem. 
Minstens even belangrijk is het effect van de waterhuishouding op de waterkwaliteit. Aanvoer van 
kwelwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug betekent in het algemeen dat de petgaten gevoed worden 
door water met een gewenste waterkwaliteit: gebufferd water, rijk aan mineralen als ijzer, calcium 
en magnesium, en arm aan fosfaat. Op plekken waar er geen (of niet afdoende) kwel optreedt, 
moet water in het gebied worden ingelaten. Het water dat wordt ingelaten, is vaak te rijk aan 
fosfaat, waardoor er algen en soorten van voedselrijke wateren kunnen gaan domineren en de 
gewenste soorten voor het starten van jonge verlandingsreeksen worden weggeconcureerd. Ingrepen 
in de waterhuishouding beïnvloeden direct de kwaliteit van het water: het voeren van een laag peil 
in de ene polder, betekent vaak dat er water in een andere polder wordt ‘weggetrokken’. De 
gehanteerde oppervlaktewaterpeilen en de mate waarin deze mogen fluctueren, bepalen eveneens 
hoeveel water er van buiten moet worden ingelaten. Daarnaast is de ligging en diepte van sloten en 
petgaten in een gebied bepalend voor de lokale grondwaterstromen en kunnen ondiepe, geïsoleerde 
petgaten regenwatergevoed zijn, terwijl naastgelegen petgaten die met het slootsysteem 
verbonden zijn een veel gebufferder waterkwaliteit kunnen hebben. 

In de beschrijving van de waterhuishouding hieronder is de focus gelegd op het Noorderpark, omdat 
hier een nieuw watergebiedsplan voor wordt opgesteld (hoofdstuk 7). 

 

2.1 Hydrologie 

Door het stijghoogteverschil tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Vechtplassengebied was er 
eeuwenlang sprake van een flinke kweldruk. Deze kwel was relatief rijk aan calcium, bicarbonaat 
en ijzer. Mogelijk was slechts er een beperkte zone waar deze kwel uittrad, en stoomde dit water 
vervolgens lateraal door de wortelzone van het veen richting de Vecht voordat het gebied 
ontgonnen werd (Van Loon, 2010). Inmiddels is er zowel in het inzijggebied als in het de Oostelijke 
Vechtplassen zelf veel veranderd in de hydrologie. Op de Utrechtse Heuvelrug liggen enkele 
drinkwaterwinningen die door hun onttrekkingen effect hebben op de stijghoogte van het 
grondwater. Daarnaast was er in de 19e eeuw meer heide en stuifzand op de heuvelrug aanwezig, 
waardoor er meer inzijging en minder verdamping was dan nu de heuvelrug grotendeels bebost is en 
ook het verharde oppervlak (bebouwing) is toegenomen.  

Ook in het gebied tussen de Heuvelrug en de Vecht voltrokken zich grote hydrologische 
veranderingen. Bij de ontginning werden sloten aangelegd om het gebied te ontwateren. Door deze 
sloten wordt water snel richting de Vecht afgevoerd, zonder dat dit de wortelzone van planten 
bereikt. De sloten vangen zoveel toestromend grondwater af dat het effect van deze sloten op de 
hydrologie van de laagveengebieden groter is dan dat van de drinkwaterwinningen op de Heuvelrug 
(Van Loon, 2010). In de 19e eeuw zijn het Horstermeer en de plas die ten zuidwesten van Tienhoven 
ontstaan was door vervening (de huidige Bethunepolder) drooggemaakt. Door hun lage ligging 
trekken zij grondwater aan, evenals de zandwinplassen Grote Maarseveenseplas en Kleine 
Maarseveenseplas.  



20 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

De waterhuishouding na ontginning werd van oudsher al per polder gevoerd; per polder probeerde 
men de waterstand op een bepaald niveau te handhaven (voor landbouw vaak een hoger peil in de 
zomer dan in de winter) en werd het water afgevoerd richting de Vecht. Elk gebied dat een 
afzonderlijk peil heeft, wordt een peilvak genoemd. Het maaiveld van percelen binnen deze 
peilvakken is in de loop van de tijd op deze peilen door ophoging of verlaagd door inklinking. In de 
Oostelijke Vechtplassen functioneren deze peilvakken als een soort cascade, waarin  de peilvakken 
trapsgewijs naast elkaar leggen. Door de peilverschillen tussen de peilvakken, kwelt er aan de 
oostzijde van het peilvak water op, terwijl aan de westzijde water inzijgt (figuur 2.1). Figuur 2.2 
verduidelijkt dit met een doorsnede door polder Loosdrecht en het Hol (ten noorden van het 
Noorderpark). 

Hoewel voor de peilvakken van het Noorderpark in het algemeen geldt dat er water aan de 
noordoostzijde opkwelt en aan de zuidwestzijde inzijgt, is het niet precies te zeggen welke 
petgaten kwel ontvangen en welke niet. Dit hangt onder meer ook samen met preferente 
grondwaterstromen, maaiveldhoogte en of de petgaten in het zandpakket zijn aangelegd en hoe dik 
het overgebleven veenpakket nog is. De sloten in de Westbroekse Zodden en de Oostelijk 
Binnenpolder Tienhoven zijn tot in het zand aangelegd en staan dus in contact met het grondwater. 
Hierdoor kunnen zij ook lokaal kwel aantrekken zonder dat dit in naastgelegen petgaten terecht 
komt. Het kwelwater is niet noodzakelijkerwijs regionaal water, maar kan ook lokaal water uit het 
naastgelegen peilvak zijn. Door de anaerobe condities in de grondwaterbanen, heeft ook dit lokale 
grondwater echter vaak de gewenste, wat hogere ijzer- en bicarbonaatconcentraties. 

 

 

Figuur 2.1. Kwelkaart van het Noorderparkgebied (Schep, 2011). Blauw: kwel (donkerder is meer), rood: 
wegzijging (donkerder is meer). In donkerblauw zijn de Bethunepolder en de Grote Maarseveense Plas 
duidelijk zichtbaar. Op de kaart is te zien dat in Polder Westbroek en Oosterlijke Binnenpolder Tienhoven 
water aan de nooroostzijde opkwelt en aan de zuidwestzijde weer inzijgt. De Tienhovense plassen en de 
Molenpolder zijn in zijn geheel wegzijgingsgebieden. 
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Figuur 2.2. Doorsnede vanaf de Utrechtse Heuvelrug (Lage Vuursche) door polder Loosdrecht en Het Hol naar 
de Horstermeerpolder (in bovenste deel figuur weergegeven als ‘cross-section 1’). Het grondwater zijgt in op 
de Utrechtse Heuvelrug, kwelt op in het oosten van polder Loosdrecht, zijgt in aan de westzijde van de 
polder, kwelt op aan de zuid(oost)zijde van polder Kortenhoef en zijgt in aan de noord(west)zijde), om 
vervolgens op te kwellen in de Horstermeerpolder. Figuur afkomstig uit: Van Belle, 2006.  

 

2.2 Huidige peilvoering Noorderpark 

Sinds 2000 is het huidige peilbesluit van kracht. Sinds dit peilbesluit wordt er in de Molenpolder en 
Westbroekse Zodden geen water meer uit de Vecht ingelaten, maar vanuit de Loosdrechtse Plassen, 
die gevoed worden door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit water is minder rijk aan onder andere fosfor 
en chloride dan het water dat eerst vanuit de Vecht werd ingelaten. Het water van de Loosdrechtse 
Plassen wordt via het Tienhovens Kanaal en de Nedereindse Vaart naar de Molenpolder gevoerd. 
Hier wordt het bij gemaal De Krom in het zuidwesten van de Molenpolder ingelaten en kan het 
vanuit de Molenpolder via een duiker in de weg naar de Westbroekse Zodden worden gevoerd. Door 
deze lange weg is het water dat in de Westbroekse Zodden wordt ingelaten al vrij arm aan 
nutriënten. Bij een wateroverschot wordt het water uit het gebied ook weer uitgelaten via gemaal 
De Krom. 

Sinds het peilbesluit zijn polders met agrarisch gebruik en polders met een natuurfunctie van elkaar 
losgeknipt en hebben zij een verschillend peil gekregen. De Westbroekse Zodden en de Molenpolder 
liggen samen in één peilvak (figuur 2.3) en hebben een zomerpeil van 1,00 meter –NAP en een 



22 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

winterpeil van 1,05 –NAP. Het winterpeil is dus in theorie iets lager dan het zomerpeil, maar omdat 
de petgaten alleen via duikers met elkaar verbonden zijn en Westbroek alleen via een duiker 
afwatert op de Molenpolder, stijgt het peil in de petgaten bij een regenoverschot wel boven dit 
peil.  

De drie oostelijke petgaten in de Westbroekse Zodden, waarin in het meest oostelijk gelegen petgat 
de maaiproef op de kragge wordt uitgevoerd in dit onderzoek, liggen in een ander peilvak met een 
hoger peil (’s zomers 0,70 m –NAP; ’s winters 0,80 –NAP).  

In de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven wordt bijna nooit water ingelaten. Door de kweldruk is dit 
hier zeer zelden (alleen in extreem droge zomers) nodig om het water via inlaat op peil te houden. 
De Oostelijke Binnenpolder bestaat momenteel uit 2 peilvakken: in het noordwesten ligt een klein 
peilvak dat voornamelijk uit nieuwe petgaten bestaat, waar een flexibel peil wordt gevoerd. 
Gemiddeld is het peil hier 1,06 m –NAP. De rest van de polder heeft een zomerpeil van 1,25 –NAP en 
een winterpeil van 1,35 –NAP. Bij een wateroverschot wordt water uitgeslagen op de Tienhovense 
Plassen. 

In 2015 wordt een nieuw watergebiedsplan door Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek 
vastgesteld. Hoofdstuk 7 maakt de koppeling tussen de resultaten van onderliggend onderzoek en 
het nieuwe watergebiedsplan. 

 

 

Figuur 2.3. Actuele peilkaart Noorderpark. Bron: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. 
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3 Historische ontwikkeling verlanding en abiotiek 
 

3.1 Literatuurstudie 

Watervegetaties en verlanding in de Vechtplassen 1895-1925 

Om een indruk te krijgen van het aanzien van water- en verlandingsvegetaties in de Vechtplassen in 
het begin van de twintigste eeuw zijn alle vermeldingen, aangetroffen in het tijdschrift De Levende 
Natuur, jaargang 1-25, en de Verkade-albums ‘De Vecht’ en ‘Het Naardermeer’(deze laatste zonder 
concrete resultaten) samengevat. Geselecteerd zijn de waarnemingen die (1) een redelijk-exacte 
plaatslocatie bevatten (2) een aanduiding van de hoeveelheid planten en/of dominantie van de 
betreffende soort geven. Uit alle bronnen wordt duidelijk dat soorten als riet, ‘lisdodde’, 
wilgenroosje, ‘egelskop’ en gele lis alomtegenwoordig waren; omdat de schrijvers de aanwezigheid 
van deze soorten slechts aangaven in algemene termen (zonder locatie, hoeveelheid of dominantie) 
zijn deze opgaven weggelaten. Maar het leidt geen twijfel dat deze eutrafente soorten, samen met 
waterlelies, gele plompen en mattenbies, ook in deze tijd al zeer algemeen waren in en langs de 
wateren van de Vechtstreek (zie bv ref nr 3). Men was natuurlijk vooral in de bijzondere soorten 
geïnteresseerd. Zo trokken juist aandacht: Krabbenscheer, Waterviolier (Hottonia palustris), 
Slangenwortel (gezocht om thuis te kweken) en Blaasjeskruid (Utricularia spec.). 

 

 

Figuur 3.1. Topografische militaire kaart 1848, met de in de tekst aangegeven locaties. 
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Onderstaande referenties zijn genummerd en verwijzen naar figuur 3.1; de plaatsbeschrijvingen zijn 
gecheckt aan de hand van de Topografische Militaire kaarten (Abcoude, 1910, Ankeveen, 1911). 

1 Een wandeling van Abcoude via Nigtevecht naar Ankeveen (Thijsse, 1896) 
A Sloot langs de Velderslaan (van Gein tot fort Nigtevecht). Waterviolier, enorm veel 
B Tussen Merwedekanaal en Vecht, bij fort Nigtevecht. Holpijp, heel hoog, in de sloten die 
uitkomen op de straatweg langs de Vecht 
C Torenstraat (Nederhorst). sloten vol Holpijp. 
D Ankeveense Vaart (nu Spiegelplas). eerst (vanaf de Vecht): Waterlelie of Gele plomp, Kalmoes; 
verder richting Ankeveen: weldra honderden bloeistengels Waterdrieblad 
E Oude Googh: in sloot: Waterdrieblad; in poel met riet: Slangenwortel; open plekken tussen het 
riet: duizenden exemplaren Waterdrieblad en (waarschijnlijk Kleine) valeriaan. 
F Ankeveen, bij brug aan (tegenwoordige) weg naar Weesp: in de sloten: duizenden exemplaren 
Waterviolier en langs de slootkanten duizenden exemplaren Waterdrieblad  
 
2. Kortenhoefse Plassen (Anonymus, 1902) 
foto van Slangenwortel (dit was een veelgezochte, toen mogelijk vrij onbekende plant) 
 
3. Roeitocht van ’s Graveland via de Drecht naar de Loosdrechtse Plassen (Bueno de Mesquita, 
1904). 
A ’s Gravelandse Vaart. a-b-c: Gradiënt van bewoond naar onbewoond. 
a. In het dorp zelf: veel Gele plomp en ‘Fonteinkruiden’ (lastig roeien),  
b. Ten zuiden van ’s Graveland:, Gele plomp, Watergentiaan, Azolla; langs de oevers: Zwanebloem, 
Moerasvaren, ‘Lisdodde’, Riet, Pijlkruid, Gele lis, ‘Egelskop’, Moerasvergeetmenietje. 
c. Tussen de Oud Loosdrechtse Dijk en de Drecht: water bedekt met Watergentiaan, Azolla en 
Krabbenscheer (belemmert het roeien) 
B Drecht Waterlelies. Langs de oevers (dit was een dijk waarop petgaten en legakkers uitkwamen) : 
‘Lisdodde’, Riet, Grote boterbloem, Waternavel, Waterscheerling, Moerasspirea, Gewone wederik, 
Harig wilgenroosje. 
C Loosdrechtse Plassen Water: velden Mattenbies, Veenwortel, ‘Fonteinkruid’. Eiland (restant 
legakker?) Omzoomd door: oude Elzen, Hop, Bitterzoet, Haagwinde, Kattenstaart, Gewone wederik, 
‘Lisdodden’. Centraal deel is een open plek met: Moerasvaren, Wateraardbei, Watermunt, 
Moeraskartelblad, Grote boterbloem,  
Restanten legakker: Elzen, Brandnetel, Knopig helmkruid 
 
4. Fort Ruigenhoek (Anonymus, 1907) 
Sloten direct grenzend aan het fort in ZW en NO: vol met Wateraardbei en Waterdrieblad, en verder 
Grote boterbloem, Breedbladige orchis en Veenpluis. 
niet op kaart, ten Westen van Groenekan, coördinaten 137250/460100 
 
5. Naardermeer (Thijsse, 1920) 
A. Het meer is in 1884 drooggemalen, de ondiep gelegen rietzodden zijn geploegd en bezaaid; in 
1886 is de bemaling gestopt en kwam het meer weer onder water. Thijsse beschrijft de situatie 25 
jaar later en vergelijkt die met de toestand van vóór 1884. Veel was ondiep en al gauw werd daar 
weer riet gemaaid (zie kaartje bij 5). Bodembegroeiing van de meren bestaat in 1925 uit nagenoeg 
ononderbroken tapijten van Bronmos, ‘Waterpest’, Kranswieren en ‘Nimfkruid’, met als 
bijzonderheid Waterviolier. De sloten stonden vroeger helemaal vol met Waterviolier, nu (1925) 
gevuld met Krabbescheer (opmerking: die vroegere sloten waren die van de eerste drooglegging uit 
1629). 
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B. Oeverbegroeiing. Sterke groei van Moerasvaren (tot 1 m hoog), met lange wortelstokken het 
water in, oeveraanwas veroorzakend. Thijsse noemt deze soort een der hoofdfiguren van het meer. 
C. Verbossing: in de botanische reservaten wordt sinds 1906 geen riet meer gesneden. Effecten zijn 
in 1921 duidelijk te zien overal jonge elzen, berken lijsterbes en ook Aronia (appelbes); in dat 
bosgebied heel veel haarmos, en ook veenmos; op één plek is dopheide verschenen. Koningsvaren 
toegenomen (tussen Westtocht en Ringdijk). Op Siepeltjeskade toename van lissen en valeriaan, 
rondbladig wintergroen verdrongen.  
 
5. Naardermeer (Thijsse, 1922) 
Dit artikel bevat een kaart waarin onderscheiden worden: open water, begaanbaar rietland 
(jaarlijks gemaaid, en met bomen) en onbegaanbaar rietland 
A water van alle grote plassen begroeid met: Bronmos, ‘Kranswier’, ‘Nimfkruid’, ‘Waterpest’, 
slierten Hoornblad, diverse Fonteinkruiden, ‘Vederkruid’. Drijvend veenwortel, velden 
Watergentiaan, en (witte?) Waterlelies (Gele plomp werd soms gele waterlelie genoemd, maar 
waarschijnlijk niet door Thijsse), dicht gedrang van Krabbescheer (overal in het Naardermeer te 
vinden), verder ‘Blaasjeskruid’. In de diepe tochten: Waterviolier, ‘Waterranonkel’. 
 
6. De Vecht (Thijsse, 1915)  
A. p. 64 vergelijkbaar met  locatie nr 1. Tussen Gein (de Vink) en Nigtevegt: Waterviolieren in de 
sloten, “deze zullen ons (op de wandeling) blijven begeleiden tot in Bussum toe” 
B. p. 67 Hollands Ankeveen, uiterste westpunt, ten N van Jan Toonekade (Dammerkade)  
verlandende trekgaten. De vervening hiervan vond plaats tussen 1775 en 1830, ze waren dus ca 100 
jaar oud, en nog niet geheel verland. Oevers: Riet, Lisdodden, Egelskop en Wilgenroosjes, en hier 
en daar Waterdrieblad (viel op door bloei). Ook elzenbossen en rietvelden.   
C. a. p.68 Hollands Ankeveen: direct ten O van Oude Googh. Hier is bos opgegroeid (leeftijd 
petgaten ca 100 jaar), bestaande uit Els, Lijsterbes, Gelderse roos, Vogelkers, Meidoorn, Eik en 
Beuk. De legakkers zijn goed begaanbaar, maar op de kraggen moet je oppassen.  
b. Ten oosten van deze verlanding: plassen met waterlelies. 
c. In de buurt van de Googh wordt de verlandingsvolgorde gespecificeerd:  
 - diep water met Waterlelies en Fonteinkruiden 
 - rustiger en ondieper: bevloerd met Krabbenscheer 
 - buitenste oevers: Lisdodde, Egelskop, ook velden met Holpijp 
 - Riet, met Waterdrieblad en Moerasvaren, ook Slangenwortel 
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Verlandingsvegetaties in de Vechtstreek tussen 1925 en 1960 

Het belangrijkste werk over de vegetatie van de Vechtstreek is de uitgebreide studie van Meijer & 
De Wit (redactie) (1955) van de Kortenhoefse Plassen (welbekend als “Het Kortenhoefboek”, 
uitgegeven door de Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied. 
Dit is de eerste wetenschappelijke inventarisatie van de vegetatie in deze omgeving. Hoewel de 
studie alleen de ‘Kortenhoefse Plassen’ (‘Oostzijde’ (Achter de Kerk), Het Hol, Wijde Blik, en 
‘Westzijde’) beslaat, geeft het toch een goed tijdsbeeld van de kwaliteit van de begroeiingen in 
deze periode. Westhof et al. (1971) geven een korte beschrijving van de Molenpolder in de jaren 
’50. 

In Het Hol was een diversiteit aan verlandingsvegetaties te vinden: bij de ingang aan het Moleneind 
groeide eutrofere vegetaties van Riet met Moerasvaren. Dieper het gebied in vielen 
Galigaanbegroeiingen op. Waterdrieblad was een veelgevonde verlander, die vanaf verdronken 
legakkers het water in groeide. Van het Witte Water beschreven Meijer & De Wit (1955) 
kwelverschijnselen en een dichte begroeiing met Krabbenscheer, met aan de randen Galigaan 
(Cladium mariscus), Mattenbies (Schoenoplectus lacustris) en Holpijp. In Het Hol troffen zij ‘overal’ 
trilveentjes aan, met onder andere Draadzegge (Carex lasiocarpa) en op sommige plekken 
Moeraskartelblad (Pedicularis palustris), Veenmosorchis (Hammarbya paludosa) en Groenknolrochis. 

In het gebied ‘Achter de Kerk’ troffen zij, naast veel moerasbos, ook een grote plas met een dichte 
Krabbenscheerbegroeiing, en tussen de legakkers drijftillen met Waterscheerling, Hoge cyperzegge 
(C. pseudocyperus), Moeraszegge, Moerasvaren, Holpijp en Paddenrus (Juncus subnodulus). Elders 
vonden zij verlandingsvegetaties van Moeraszegge (C. acutiformis) met Paddenrus, die overgingen 
in trilveenachtige begroeiingen met Ronde zegge (Carex diandra), mossen, Groenknolorchis en 
Veenmosorchis, en trilvenen met Moerasvaren, Waterdrieblad, Wateraardbei en Ronde zegge. Er 
waren ook eutrofere verlandingsvegetaties met Grote lisdodde en Grote boterbloem. 

In de plassen aan de ‘Westzijde’ beschreven zij kraggevorming door Krabbenscheer, vaak met 
wortelstokken van Waterscheerling, Gele plomp of Kleine lisdodde. Specifiek werd ook een 
bijzondere vegetatie aan de noordoever van het Wijde Gat beschreven; een Galigaanveld met 
daarachter een trilveen met onder andere Moerasvaren, Ronde zegge, Gewoon puntmos 
(Calliergonella cuspidata) en veel exemplaren Groenknolorchis. Het grootste deel van de 
verlandingsvegetaties betroffen echter Moerasvarenbegroeiingen met overgangen naar 
Moerasspireabegroeiingen en Veenmosverlandignen met Zompzegge (Carex curta). 

In het algemeen kon Het Hol toentertijd als mesotroof gekarakteriseerd worden, en de overige 
delen van de Kortenhoefse Plassen als eutroof. De Oostzijde en de Westzijde stonden in open 
verbinding met het Hilversums Kanaal, waarop de industrie van ’s-Gravenland loosde, terwijl Het 
Hol hiervan afgeschermd was (Meijer & De Wit, 1955). Lokaal werden ook hypertrafente soorten 
aangetroffen: Kroosvegetaties en vegetaties met Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum)en 
Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) kwamen voornamelijk voor rondom de 
bebouwing van het dorp Kortenhoef en langs het Moleneind. 

In Het Hol zien Meijer & De Wit (1955) vooral vrij losse begroeiingen van Snavelzegge (Carex 
rostrata), Holpijp, Galigaan, Riet en Mattenbies overgaan in trilvenen met Schorpioenmossen 
(Hamatocaulis sp. en Scorpidium sp.) in de moslaag en Ronde zegge in de kruidlaag. Dit is minder 
het geval met Waterscheerlingdrijftillen en vegetaties van Moeraszegge, Oeverzegge (Carex 
riparia), Pluimzegge (Carex paniculata) en Moerasvaren. 
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In de Molenpolder kwamen Krabbenscheer, Galigaan en Draadzegge vegetatievormend voor en in de 
Molenpolder werden eveens trilvenen met Ronde zegge, Draadzegge, Groenknolorchis en 
Veenmosorchis aangetroffen (Westhof et al., 1971). 

Verlandingsvegetaties in de Vechtstreek vanaf 1960 

In Wilde Planten (1971) maken Westhoff et al. reeds melding van een sterke achteruitgang in de 
vegetatie van een deel van de gebieden van de Oostelijke Vechtplassen. Bij Oud- en Nieuw-
Loosdrecht zijn door aanleg van illegale recreatieplekken onder andere vegetaties met 
Krabbenscheer en Slangenwortel verloren gegaan, maar bij de Vuntus en in het Weerslootgebied 
kwamen nog zowel vrij voedselrijke als mesotrofe verlandignsreeksen voor. 

De uitgestrekte velden Kranswieren en Fonteinkruiden die op de zandbodem van de Loosdrechtse 
Plassen voorkwamen, waren verdwenen (Leentvaar & Morzer Bruyns, 1962). In de Molenpolder 
waren Liesgras (Glyceria maxima), Bultkroos (Lemna gibba) en Gedoornd hoornblad, 
eutrofiëringsindicatoren, sterk toegenomen, terwijl soorten van goed ontwikkelde trilvenen al zijn 
verdwenen (Westhoff et al., 1971). De vegetaties in de Tienhovense Plassen, de Oostelijke 
Binnenpolder Tienhoven en Het Hol waren echter nog goed bewaard gebleven. In de Oostelijke 
Binnenpolder groeien onder andere Kleinste Egelskop (Sparganium mimimum), Drijvende 
waterweegbree en Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) onder mesotrofe omstandigheden op de 
zandbodem. Krabbenscheer kwam hier ook voor, maar door deze omstandigheden het gehele jaar 
onder water, geworteld in de sapropeliumlaag. In Het Hol kwam Krabbenscheer echter juist wel 
voor in drijvende matten, en ook zich daaruit ontwikkelende drijftillen. Westhoff et al. noemen 
echter in Het Hol met name de vrij open Draadzeggebegroeiingen met daarin Waterdrieblad, 
Holpijp en Paddenrus, en de Galigaanvelden als beginstadium voor goed ontwikkeld trilveen. Op 
plekken waar zich nog een onverveende laag op de zandbodem bevond, ontstonden jonge 
verlandingsstadia met Paddenrus en Waterdrieblad. Ook noemenswaardig waren de aquatische 
vegetaties met Kleinste egelskop, Vlottende bies (Eleogiton fluitans), en ook de uitgestrekte velden 
met Waterviolier (Hottonia palustris). Westhoff et al. (1971) geven echter aan dat –mogelijk door 
watervervuiling en vermindering van kwel uit het Gooi-, in de trilvenen in Het Hol Groenknolorchis  
en Schorpioenmos sterk achteruit zijn gegaan. Daarnaast zijn de twee mooiste trilvenen die 
beschreven werden door Meijer & De Wit (1955) in bos veranderd, omdat er niet beheerd kon 
worden (Westhof et al., 1971). Buiten Het Hol in de polder Kortenhoef was Krabbenscheer al sterk 
achteruitgegaan. Als oorzaken voor de botanische achteruitgang die Westhoff et al. begin jaren ’70 
in de Oostelijke Vechtplassen constateerden, wordt met name de inlaat van eutroof Vechtwater 
genoemd, naast de toegenomen recreatiedruk, het ontbreken van riolering, het wegvallen van de 
kweldruk, en in de Molenpolder ook het doorbreken van legakkers vanwege de ruilverkaveling, 
waardoor ook voorheen geïsoleerde petgaten in contact kwamen met het inlaatwater. 

In de periode tussen 1937 en 1989 veranderde de vegetatie van de petgaten van de Westbroekse 
Zodden sterk: aquatische en  semi-aquatische vegetaties (van 45 ha in 1937 naar 5 ha in 1989, 
respectievelijk van 17 ha naar 4 ha), terwijl broekbossen sterk toenamen (van 1 ha naar 42 ha). Op 
grond van een vergelijking van luchtfoto’s uit verschillende jaren lijkt de trilveenbedekking in deze 
periode zijn hoogtepunt te kennen in de jaren ’50 en ’60) (Bakker et al., 1994). Op het eerste 
gezicht lijkt het misschien vreemd dat zich juist de afgelopen 60 jaar een sterke verandering heeft 
voltrokken van open water richting moerasbos, terwijl de petgaten in Westbroek al veel langer 
aanwezig waren, maar Bakker et al. (1994) geven wel een deel van de verklaring hiervoor: tot eind 
jaren ’60 werden waterplanten in Westbroek op grote schaal geoogst door boeren als meststof. 
Sinds de introductie van kunstmest was dat niet meer nodig en konden open wateren verlanden. 
Vanwege de veroudering van de kragges in Westbroekse Zodden werden in het begin van de jaren 
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’90 petgaten opnieuw uitgegraven. Daartoe werden eerst de bomen verwijderd, waarna de petgaten 
machinaal werden uitgegraven tot een diepte van 1 tot 2 meter (Beltman et al., 1996). In een groot 
deel van de petgaten vestigden zich binnen 1 à 3 jaar al Kranswieren en Fonteinkruiden. Aan 
soorten die de jonge verlanding op gang kunnen brengen, waren binnen deze periode al Holpijp (9 
van de 14 petgaten), Kleine lisdodde (8 petgaten), Riet (6 petgaten) Slangenwortel (5 petgaten), 
Waterdrieblad (2 petgaten), Wateraardbei (1 petgat) en Grote boterbloem (1 petgat) aanwezig) 
(Beltman et al., 1996). In het overzicht van Beltman et al. ontbreekt Krabbenscheer in de petgaten. 
Na circa 10-15 jaar waren er echter nieuwgegraven petgaten waarin Krabbenscheer abundant 
voorkwam (med. SBB aan J. Geurts). Mogelijk heeft de soort zich vanuit bestaande sloten goed 
kunnen verspreiden. De afgelopen 10 jaar is Krabbenscheer echter uit een groot deel van de 
petgaten van de Westbroekse Zodden verdwenen en vormt hij geen aaneengesloten matten meer. 
Alleen in een aantal sloten komt de soort nog veelvuldig voor. 

Tussen 1944 en 1993 nam het aandeel semi-aquatische vegetatie in Het Hol met 50% af, terwijl het 
eindstadium van de successie –Elzenbossen- toenamen. Ook werd in die periode een verschuiving 
geconstateerd van de mesotrofe trilveensuccessieserie (met als voorlopers vegetaties met Holpijp 
en Snavelzegge en Veenmosrietlanden als opvolgend successiestadium) richting meer eutrofe 
verlanding met Riet (Van Belle et al., 2006). Het Hol was altijd een plek waar Krabbenscheer 
uitbundig groeide –in 1993 zelfs meer dan in 1943 (Van Belle et al., 2006)- ook toen de soort vanaf 
de jaren ’70 in veel gebieden achteruitging. Rond 2005 werd echter een plotselingen achteruitgang 
van Krabbenscheer in Het Hol geconstateerd (figuur 3.2). Krabbenscheer verdween grotendeels en 
nog aanwezige Krabbenscheer kwam niet meer geheel bovendrijven. In de periode tussen 1993 en 
2005 verdween eveneens een aantal soorten Fonteinkruiden en nam Waterviolier af. Wel werd juist 
een toename van Waterdrieblad geconstateerd (Loeb et al., 2010). 

 

 

Figuur 3.2. Krabbenscheer in Het Hol op 22-7-03 (links) en dezelfde locatie op 1-7-2005 (rechts). Foto’s: 
Jeroen Geurts. 

 

Conclusies 

Vegetatiebeschrijvingen van vóór 1950 zijn vooral anekdotisch, maar hieruit blijkt wel al de 
botanische verscheidenheid van het gebied, inclusief zowel mesotrafente als eutrafente soorten.  
De eerste kennis lijkt te zijn opgedaan bij wandelingen langs bestaande kaden en zuwen, en 
roeitochtjes. De jonge trilvenen werden pas later op hun (botanische en vegetatiekundige) waarde 
geschat, toen men, vanaf ca. 1935, (met rubberlaarzen) dieper in de moerassen binnendrong. Het 
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eerste wat opvalt is de toenmalige botanische rijkdom van de sloten in de Noordelijke Vechtstreek. 
Met name de Waterviolier, doorgaans als een kwelindicator beschouwd, lijkt overal aanwezig en 
aspectbepalend, maar ook Holpijp (Equisetum palustre), niet alleen rond Ankeveen en het 
Naardermeer, maar ook ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal, bij Abcoude en Nigtevecht. Ten 
oosten van de Vecht worden op veel plaatsen geweldige hoeveelheden Waterdrieblad gezien. Ten 
westen van de plassen wordt Waterviolier tegenwoordig vrijwel niet meer gevonden en holpijp bijna 
uitsluitend in de kleipolders. De kwelinvloed was in het begin van de twintigste eeuw kennelijk veel 
en veel groter dan nu en reikte veel verder westwaarts.Ten tweede lijkt het erop, dat de 
Ankeveense en Loosdrechtse Plassen en het Naardermeer een goed ontwikkelde submerse vegetatie 
hadden (de bodem van de Loosdrechtse Plassen was nog in 1942 volledig begroeid met Kranswier) 
terwijl daarnaast veel soorten waterplanten van een (zwak) eutroof milieu voorkwamen 
(Krabbenscheer, Bronmos (Fontinalis), Waterlelie (Nymphaea alba), Gele plomp en Veenwortel). 
Tegenwoordig is in het Naardermeer (sinds de defosfatering) de diversiteit van de waterflora weer 
toegenomen; de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen hebben vrij weinig submerse flora maar wel 
veel waterlelievelden; in de Loosdrechtse Plassen vinden we nu vrijwel geen submerse flora meer 
en sporadisch drijfplanten. De derde conclusie die getrokken kan worden uit de literatuur van het 
begin van de 20e eeuw is dat in de Ankeveense Plassen en het Naardermeer Riet, Kleine lisdodde, 
Grote egelskop (Sparganium erectum) en Moerasvaren de dominante soorten uit de oeverzone 
waren, net als nu, maar er was wel sprake van grote velden Krabbenscheer langs de oevers. Deze 
soorten vinden we ook in de deels verlande petgaten van Hollands Ankeveen. Op specifieke locaties 
worden waterdrieblad en velden met Holpijp gezien. Voor Hollands Ankeveen wordt ook een 
zonering aangegeven. Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat Riet, Kleine lisdodde, 
Waterdrieblad, Moerasvaren, en ook Slangenwortel zich vanaf de oevers uitbreiden in luw water 
met Krabbenscheer. 

Uit de beschrijvingen vanaf de jaren ’50 komt een duidelijker beeld naar voren: de Oostelijke 
Vechtplassen waren een botanische parel, met veelvuldig voorkomen van verschillende typen jonge 
verlandingen (oa Krabbenscheer, Galigaan, Paddenrus, Holpijp, Waterscheerling, Grote boterbloem, 
Waterdrieblad, Mattenbies, Moerasvaren, Kleine en Grote lisdodde, Riet, Snavelzegge) en goed 
ontwikkelde trilvenen met o.a. Ronde zegge, Rood schorpioenmos (Scorpidium scorpioides), 
Groenknolorchis en Veenmosorchis. Hypertrafente soorten kwamen onder invloed van vervuiling al 
wel voor, maar hadden zich nog niet sterk verspreid. In de decennia daarna nam in de meeste 
gebiedsdelen de botanische rijkdom af. De belangrijkste oorzaak hiervan was het op grote schaal 
inlaten van vervuild Vechtwater. De gebieden die het laatst achteruitgingen waren in het algemeen 
de gebieden die minder inlaat van gebiedsvreemd water kenden, zoals Het Hol en de Oostelijke 
Binnenpolder Tienhoven, terwijl gebieden met veel waterinlaat zoals de Molenpolder (Wassen, 
1989), al eerder in kwaliteit achteruitgingen. Parallel aan de toegenomen watervervuiling liep ook 
een afname van de beheerintensiteit, doordat onder andere maaien, houtkap en het oogsten van 
waterplanten niet meer economisch rendabel waren. Hierdoor waren in de jaren ’80 en ’90 veel 
voormalige petgaten begroeid met moerasbos. De achteruitgang van bijvoorbeeld Krabbenscheer 
heeft zich, ondanks waterkwaliteitsverbeteringen in een deel van de gebieden de laatste decennia 
nog voortgezet. 
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3.2 Historische luchtfotostudie 

In dit onderzoek is aan de hand van historische luchtfoto’s gereconstrueerd hoe snel petgaten in de 
Molenpolder, Tienhoven, en Het Hol zijn dichtgegroeid in de periode tussen 1936 en 2012. Naast 
deze reconstructie van de langere termijn, is in de Westbroekse Zodden onderzocht of de petgaten 
die daar zijn gegraven in de jaren ’90 sindsdien zijn verland.Details van deze studie zijn beschreven 
in een aparte rapportage (van Belle et al. 2015); in het voorliggende, oeverkoepelende rapport 
worden alleen de hoofdlijnen beschreven.  

De reconstructie is uitgevoerd door per historische luchtfoto de grens de tussen water en land in te 
tekenen, zodat een tijdreeks ontstaat van de ontwikkeling van het oppervlakte water. Van 1936 tot 
en met 1995 zit steeds een periode van ongeveer 10 jaar tussen de gebruikte luchtfoto’s. Daarna 
zijn luchtfoto’s gebruikt uit 2001, 2006 en 2012. Het resultaat is geïllustreerd in figuur 3.3, waar 
voor een aantal petgaten in de Molenpolder oeverlijnen uit verschillende jaren zijn geprojecteerd 
op de luchtfoto uit 2012. 

“Verlanding” is in deze studie op twee manieren gekwantificeerd, namelijk als de fractie van het 
water dat jaarlijks in land is veranderd, en als het aantal meters dat de oeverlijn jaarlijks is 
opgeschoven. Beide aspecten van verlanding zijn steeds bepaald per periode tussen 2 luchtfoto’s, 
dus meestal over een periode van ca. 10 jaar en vanaf 1995 meestal over ca. 5 jaar. De fractie van 
het water dat jaarlijks verlandt is bepaald voor ca. 25 petgaten per deelgebied. De verschuiving van 
de oeverlijn is voor ieder deelgebied bepaald in vijf van de sterkst verlandende petgaten. Dit 
resulteert in een absolute maat van de snelheid waarmee een petgat kan dichtgroeien onder 
kennelijk gunstige omstandigheden, en hoe dit is veranderd in de loop der tijd.  

 

  

Figuur 3.3 Verlanding in petgat 10, 12 en 13 van de Molenpolder. De oeverlijnen voor de verschillende jaren 
zijn geprojecteerd op de luchtfoto uit 2012. Merk op dat tussen 1936 en 1943 een stuk is uitgegraven in het 
zuiden van petgat 13. Dit was in 1956 al weer dichtgegroeid. Verder verliep de verlanding in het begin van de 
onderzochte periode in grote stappen, terwijl ze later nog maar langzaam voortschrijdt. 
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De verlanding is niet stilgevallen 

Ondanks de selectie van verlandende petgaten lijkt de snelheid van verlanding in de onderzochte 
petgaten te zijn afgenomen sinds de vroegste onderzochte periodes (figuur 3.4), maar dit is niet 
statistisch getoetst. In alle deelgebieden verliep de verlanding op een gegeven moment nog maar 
zeer traag, maar ze valt vrijwel nooit volledig stil. Deze bevinding strookt met een eerdere 
reconstructie van verlanding in de Westbroekse Zodden (Bakker et al. 1994), waarin ook vertraging 
maar geen stilvallen van de verlanding werd gevonden. Dat betekent dus dat de notie dat de 
verlanding is stilgevallen na 1950 genuanceerd dient te worden. 

Mogelijk geeft onze studie een enigszins positief vertekend beeld, doordat de onderzochte petgaten 
niet willekeurig zijn geselecteerd. We hebben voornamelijk petgaten geselecteerd die flink zijn 
verland tussen 1936 en 2012. Daardoor geeft deze studie vooral inzicht in de ontwikkeling van 
verlanding in petgaten die verlanden, en niet in de gemiddelde ontwikkeling van de deelgebieden. 
De snelheid van verlanding blijkt sterk te verschillen tussen de onderzochte petgaten. In 
verschillende petgaten is de verlanding inderdaad volledig stilgevallen, of nam het areaal water op 
een gegeven moment weer toe. Overigens lijkt dat laatste vaak het gevolg te zijn van menselijk 
handelen. 
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Figuur 3.4 Boxplots van de jaarlijkse verlanding per petgat, uitgezet tegen het startjaar van de onderzochte 
periodes. A. Molenpolder, B. Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en Tienhovense Plassen, C. Het Hol. 

 

Relaties tussen petgatgrootte, oeverlengte en snelheid van verlanding 

Met behulp van regressietechnieken is onderzocht of de fractie van het wateroppervlak dat jaarlijks 
verlandt is gerelateerd aan het oppervlakte water, de lengte van de oever, of de verhouding tussen 
deze beide.  

De verhouding tussen oeverlengte en het oppervlak water blijkt significant gecorreleerd te zijn met 
de fractie verlanding, terwijl de oeverlengte en oppervlakte zelf dat niet zijn (tabel 3.1). Dat duidt 
er op dat de vorm van het petgat van belang is voor de snelheid van verlanding. De relatie tussen de 
verhouding oeverlengte/oppervlakte en de fractie verlanding is negatief. Aangezien een cirkel de 
kleinste omtrek ten opzicht van de oppervlakte heeft, suggereert dit dat een rond petgat het snelst 
zal verlanden. Dit is verrassend, omdat je zou verwachten dat de wind- en golfwerking toeneemt 
met de oppervlakte, wat de verlanding waarschijnlijk remt. Veel oeverlengte lijkt daarentegen 
gunstig, aangezien dat meer ruimte lijkt te bieden aan verlanding vanuit de oever. Niet voor niets 

A. B. 

C. 
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zie je in het veld vooral (brede) sloten snel dichtgroeien, en sloten hebben juist veel oeverlengte 
ten opzichte van de oppervlakte.  

 

Tabel 3.1 Significantiewaarden voor de variabelen in een GLM van de jaarlijkse fractie verlanding, plus de 
correlatie tussen significant gecorreleerde variabelen en de fractie jaarlijkse verlanding (Pearson product 
moment). Significantiewaarden zijn gegeven als P-waarden voor een F-toets, n.s. is niet significant. 

 Molenpolder  Tienhoven  het Hol  

Variabele Significantie Correlatie Significantie Correlatie Significantie Correlatie 

Oppervlakte n.s.  n.s.  n.s.  

Oeverlengte n.s.  n.s.  n.s.  

Verhouding < 0,05 -0,14 < 0,01 -0,20 < 0,01 -0,19 

 

Waarschijnlijk heeft de gevonden negatieve relatie tussen de oeverlengte/oppervlakte-verhouding 
en de verlandingssnelheid te maken met de variatie in de vormen van de petgaten die zijn 
onderzocht: dit onderzoek was primair gericht op petgaten en niet op sloten, waardoor weinig 
sloten zijn onderzocht. Waar wel brede vaarten en sloten zijn onderzocht, worden deze actief open 
gehouden als ze smal worden en dus een maximale oeverlengte/oppervlakte-verhouding hebben. 

Hoe snel verlandt een petgat? 

De analyse van de verschuiving van de oeverlijn laat zien hoe snel een petgat dicht kan groeien 
onder gunstige condities. Dit noemen we de potentiële verlandingssnelheid. Deze snelheid wordt 
niet in het hele petgat gehaald, maar geldt voor de verlandende delen van het petgat. In de 
analyses is dit gekwantificeerd als het 90e percentiel van de waargenomen verschuiving van de 
oeverlijn. 

De gevonden potentiële verlandingssnelheid verschilt tussen de deelgebieden en in de tijd, zie tabel 
3.2. In die tabel is voor ieder deelgebied per tijdvak weergegeven welke potentiële 
verlandingssnelheid is vastgesteld. In de Molenpolder kende de oudste beschouwde periode de 
snelste verlanding, met tot 90 cm verschuiving van de oeverlijn per jaar. In Tienhoven is de snelste 
verlanding vastgesteld in de periode 1967 – 1977, toen de 90-percentielwaarde voor de 
oeverlijnverschuiving 68 cm per jaar bedroeg. In het Hol is de snelste verlanding vastgesteld in de 
periode 1995 – 2006. Voor die periode is 54 cm oeverlijnverschuiving per jaar vastgesteld. In de 
Molenpolder en Tienhoven neemt de potentiële verlanding vanaf 2006 weer wat toe tot 36, 
respectievelijk 25 cm/jaar. In het Hol is een dergelijk voorzichtig herstel al te zien vanaf 1986, en 
in 1995 – 2006 neemt ze verder toe tot 54 cm/jaar. 
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 Tabel 3.2 De potentiële verlandingssnelheid in cm/jaar, per tijdvak en per deelgebied. In de meeste gevallen 
loopt de onderzochte periode van één startjaar tot het volgende startjaar, maar in een aantal gevallen zijn 
periodes samengenomen. Dit is herkenbaar aan de open gelaten velden, zie bijvoorbeeld de periode 1936 – 
1956 in Tienhoven. De laatste periode loopt van 2006 tot en met 2012. 

Startjaar periode Molenpolder Tienhoven het Hol 
1936 90 41 40 
1943 / 1945 35   
1956 45 51 20 
1967 22 68 19 
1977 18 33 17 
1986  25 30 
1995 15 16 54 
2006 (t/m 2012) 36 25 35 
 

Verlanding in de Westbroekse Zodden? 

In de Westbroekse Zodden is de analyse uitgevoerd in een deel van de petgaten die in de jaren ’90 
zijn gegraven. De analyse laat zien dat ongeveer de helft van de onderzochte petgaten niet of 
nauwelijks verlandt. In de andere helft van de petgaten treedt echter wèl verlanding op, en in twee 
gevallen gaat dat zelfs erg hard: hier is meer dan 50% van het water verland tussen 2001 en 2012. 
Vergelijking met een bestaande reconstructie van de verlanding in de Westbroekse Zodden in de 
periode 1937 - 1989 (Bakker et al. 1994) wordt bemoeilijkt door verschillen in de gehanteerde 
methodiek. Desondanks is  duidelijk dat de recente verlandingspercentages lager liggen dan in de 
periode 1937 – 1957, toen de verlanding hier nog goed op stoom was. 

We hebben berekend hoe snel de oeverlijn is verschoven in de 5 meest verlandde (in de jaren ’90 
gegraven) petgaten. Dat levert een potentiële verlandingssnelheid op van 67 cm/jaar in 2001 – 2006 
en 58 cm/jaar in 2006 – 2012. Dat geeft aan dat de snelheid waarmee oever opschuift in de 
verlandende ‘nieuwe’ petgaten in Westbroek zich kan meten met potentiële verlandingssnelheden 
in de jaren ‘30 en ‘40 in andere deelgebieden.  

De petgaten die verlanden zijn niet willekeurig verdeeld over de Westbroekse Zodden, maar liggen 
geclusterd (figuur 3.5). Uit onze analyse blijkt niet of deze clustering het gevolg is van ruimtelijke 
variatie in ecohydrologische condities, verschillen in (water)beheer of verschillen in de manier 
waarop de petgaten zijn aangelegd. Het zuidoostelijke cluster van verlandende petgaten ligt deels 
in een ander peilvak dan de rest van de Westbroekse Zodden. Dat kan er op duiden dat het 
waterbeheer een rol speelt, maar het snelst verlandende petgat in dit cluster ligt juist wel weer in 
het peilvak van de Westbroekse Zodden. Het noordwestelijke cluster ligt naast één van de grotere 
complexen van relatief goed ontwikkelde trilvenen, zodat het er sterk op lijkt dat hier gunstige 
bodemkundige en/of ecohydrologische condities heersen. 
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Figuur 3.5 Ruimtelijke verdeling van de variatie in totale verlanding tussen 2001 en 2012. 
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3.3 Interviews met deskundigen 

In dit onderzoek zijn interviews gehouden met laagveendeskundigen Hanneke den Held, Marc 
Schmits, Boudewijn Beltman, Jos Verhoeven, Aat Barendregt, Sam Segal, Winnie Rip, Piet Kuiper, 
Rob van Leeuwen, Casper Cusell, Wim Weijs, Ron van Overeem en Jan Roelofs. In deze paragraaf 
worden de belangrijkste bevindingen van deze interviews besproken. mm = mondelinge mededeling 

Ontstaan van verlanding 

Gehanteerde typologie en successiereeksen 
De vegetatietypologie en successiereeksen die het meest gebruikt worden om verlanding te 
beschrijven zijn gebaseerd op de plantensociologische beschrijvingen van Westhoff & Den Held 
(1969), die verder uitgewerkt zijn in Schaminée et al. (1995). Veel van de geïnterviewde 
deskundigen gaven ongevraagd aan veel moeite te hebben met hoe deze typologie en 
successiereeksen tot stand zijn gekomen en hoe bruikbaar deze zijn in het veld. Victor Westhoff, 
maar ook andere vegetatiedeskundigen in zijn tijd, kozen de locaties voor opnames vaak vooral uit 
omdat dit ‘mooie’ plekken waren, en niet zozeer omdat deze plekken representatief zouden zijn 
(mm Segal, Beltman). Segal vertelde bijvoorbeeld dat hij de permanente kwadraten in de Wieden 
van Westhoff had overgenomen voor Natuurmonumenten. Sam Segal wist waar hij deze permanente 
kwadraten ongeveer moest zoeken, maar hij kon ze in praktijk goed terugvinden aan de hand van de 
opnames van Westhoff, omdat er vaak zeldzame soorten, zoals Knotszegge in voorkwamen (mm 
Segal). Ook in het Oostelijk Vechtplassengebied werden locaties voor opnames, zoals beschreven in 
het Kortenhoefboek (Meijer & De Wit, 1955), op eenzelfde manier gekozen (mm Segal). In het veld 
worden juist vaak overgangen tussen de gedefinieerde vegetatiekundige eenheden aangetroffen 
(mm Segal, Cusell), maar in de tijd waarin de opnamen gemaakt werden die ten grondslag lagen aan 
de beschrijving van de associaties, was er nog weinig oog voor de dynamiek en ontwikkeling van 
vegetaties (mm Segal, Verhoeven). De reden dat men er toentertijd voor koos om onderzoek te 
doen aan de overgebleven ‘mooie’ plekken, was dat de tijdgeest werd overheersd door de 
achteruitgang die men in het landschap zag (mm Verhoeven). Veel van de plekken die geselecteerd 
werden voor ‘mooie’ opnamen, werden vaak in meerdere jaren opgenomen, of vanuit verschillende 
hoeken, waardoor deze plekken oververtegenwoordigd zijn in de beschrijvingen van bepaalde 
associaties (mm Segal, Van Wirdum, Verhoeven). Ook blijkt de typologie in het veld niet bruikbaar 
te zijn, omdat de typologie niet gebaseerd is op structuurvormers zoals Riet (mm Den Held, Kuiper) 
en staan in associatiebeschrijvingen soorten bij elkaar die nooit samen voorkomen (mm Beltman). 

De successiereeksen die voor verlanding van laagvenen beschreven zijn, dat wil zeggen de volgorde 
waarin de beschreven gemeenschappen elkaar opvolgen, zijn afgeleid van ruimtelijke zones die men 
in het veld aantrof (mm Segal, Beltman). Als er aangrenzend aan een trilveen bijvoorbeeld een 
Krabbenscheermat werd aangetroffen met daarnaast open water met Fonteinkruiden, werd 
aangenomen dat het trilveen uit een Krabbenscheerverlanding was ontstaan en dat de vegetatie 
met Fonteinkruiden zou overgaan in een Krabbenscheervegetatie en dat de Krabbenscheervegetatie 
zich tot trilveen zou kunnen ontwikkelen. Op plekken waar oude vegetatie-opnamen zijn herhaald, 
zoals de opnamen uit het Kortenhoefboek (Meijer & De Wit, 1955), bleek dat successie heel anders 
verliep dan beschreven in de successiereeksen (mm Barendregt). Dit zou kunnen liggen aan de 
vervuiling en aan het gefixeerde Nederlandse landschap; alleen in onvervuilde gebieden met een 
natuurlijke dynamiek, waarin bijvoorbeeld nog winteroverstroming optreedt, zoals in de Biebrza in 
Polen, zijn de beschreven successiereeksen wel herkenbaar (mm Barendregt). De richting waarin de 
successie verloopt, ligt echter ook niet vast (mm Barendregt, Cusell). Zo is het bekend van jonge 
verlandingsstadia met Krabbenscheer dat zij ook weer, om vaak onduidelijke redenen, weer kunnen 
verdwijnen (mm Van Leeuwen, Cusell, van Wirdum, Weijs).  
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Er zijn successiereeksen beschreven voor verlanding in brakke, lichtbrakke en zoete 
omstandigheden. Hierbij is uitgegaan van statische situaties van onder andere het Ilperveld, 
Botshol, de Nieuwkoopse Plassen en de Wieden-Weerribben. Nieuwe inzichten wijzen echter uit dat 
alle Nederlandse laagveengebieden van oorsprong zoet waren en successiereeksen kunnen daarom 
niet gezien worden als kenmerkend voor (licht) brakke milieus (mm Den Held, Van Wirdum). 

Verlandingsvormen en jonge successie 

Jonge verlanding en kraggevorming 
Onder jonge verlanding wordt het ‘vollopen’ van open water met planten verstaan. Dit kan 
gebeuren door het op de bodem groeien van helofyten of door het vormen van drijftillen of kragges. 
Kraggevorming kan op verschillende manieren verlopen: 1) door het vanaf de oever koloniseren van 
het water door planten die met hun wortels het water in groeien (zoals Slangenwortel); 2) door het 
dichtgroeien van het open water met drijvende planten waarop zich vervolgens andere planten 
kunnen vestigen (zoals Krabbenscheer) en 3) door het opdrijven van helofytenmatten die in de 
waterbodem wortelen (zoals Riet) (mm Roelofs). 

In de Oostelijke Vechtplassen waren, en zijn nog steeds, verschillende manieren van verlanding van 
belang. Verlanding met Krabbenscheer was belangrijk; zowel in de periode voorafgaand aan de 
eutrofiëring tot in het begin van de 21e eeuw (mm Weijs, Van Overeem, Barendregt, Beltman). Deze 
soort is de laatste 10-15 jaar echter zeer sterk achteruitgegaan (mm Weijs, Roelofs). Vanuit de 
oever vond ook verlanding plaats met Moerasvaren en Kleine lisdodde, ook zonder dat er een mat 
van Krabbenscheer aanwezig was (mm Weijs), met Slangenwortel (mm Roelofs) en met 
Waterdrieblad. Krabbenscheerverlandingen waren bekend van veel plekken van het Oostelijk 
Vechtplassengebied. Uit de jaren ’30 is beschreven dat op doorgaande vaarroutes Krabbenscheer 
geschoond moest worden (mm Barendregt). Ook rond de Drecht was er verlanding met 
Krabbenscheer. Grote Krabbenscheervelden waren recent nog aanwezig in o.a. ’t Hol en de 
Suikerpot (mm Weijs, Van Overeem, Barendregt). In het Tienhovens Kanaal werd tot in de jaren ’70 
nog een uitgebreide Krabbenscheervegetatie aangetroffen (mm Beltman). Verlanding met 
Slangenwortel vond in elk geval al plaats in de eerste helft van de 20e eeuw en de soort kende een 
gelijktijdige achteruitgang met Krabbenscheer (mm Roelofs). Desondanks wordt Slangenwortel door 
Barendregt als een exoot gezien en niet als een verlander die het Oostelijk Vechtplassengebied 
belangrijk is (mm Barendregt).  

Een belangrijke vorm van verlanding in het Oostelijk Vechtplassengebied waren de 
Holpijpverlandingen, waar ook vaak Paddenrus en Waterdrieblad in stonden (mm Barendregt, 
Verhoeven, Weijs). Er wordt aangenomen dat deze vorm van verlanding samenhing met de kwel 
vanuit de Utrechtse Heuvelrug die vroeger veel sterker aanwezig was (mm Barendregt, Verhoeven, 
Van Overeem). Zulke verlandingen kwamen vooral voor aan de kant van de Utrechtse Heuvelrug, 
waar de kwel het sterkst was (mm Verhoeven), maar Thijsse beschrijft in zijn boek over de Vecht 
ook vegetaties met Holpijpdominantie van de Ankeveense Plassen (mm Weijs). Hoewel deze 
verlandingsvorm sterk in oppervlak is afgenomen, komt deze nog wel voor, zoals in een kleine plas 
in Westbroek (mm Weijs). Van Wirdum waarschuwt om Holpijp te zien als indicator voor kwel. Hij 
kent Holpijpverlandingen ook van plekken zonder kwel (mm Van Wirdum). 

Ook helofyten hadden een groot aandeel in de verlanding in de Oostelijke Vechtplassen: onder 
andere Riet, Kleine lisdodde, Galigaan, Mattenbies, en Pluimzegge en andere zeggesoorten (mm 
Verhoeven, Barendregt, Van Overeem, Beltman). De meeste van deze soorten liepen vanaf de oever 
het water in. Ook de verlanding met helofyten is in oppervlak afgenomen (mm Verhoeven, Van 
Overeem). In de bodem wortelende helofyten kunnen verlanding veroorzaken als ze een petgat 
vanaf de bodem dichtgroeien, maar de wortelmat kan ook op komen drijven en op die manier een 
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kragge vormen. Dit mechanisme wordt door sommige als een belangrijk mechanisme in de 
verlanding gezien (o.a. Weijs, Roelofs), maar anderen hebben dit nooit waargenomen, of 
betwijfelen of dit op grote schaal gebeurde (Beltman, Van Leeuwen, Van Wirdum, Barendregt). 

In de Wieden-Weerribben is verlanding met Krabbenscheer momenteel de belangrijkste vorm van 
verlanding (mm Cusell, Van Leeuwen). In ongeveer 20-30% van de petgaten treedt momenteel 
verlanding met Krabbenscheer op (mm Cusell). Hieruit ontstaan in het gebied op twee manieren 
kragges: ofwel als Riet hierin loopt of kiemt en wortelmatten maakt, ofwel als er zegges op kiemen 
en dominant worden: dit kan gebeuren met Pluimzegge, Hoge cyperzegge en Ronde zegge (Van 
Leeuwen). Deze jonge verlandingen zijn nog erg kwetsbaar; zolang de helofyten nog geen 
aaneengesloten kragge vormen, verdwijnen zij ook onder water als de Krabbenscheerpopulatie in 
een petgat instort. Dit gebeurt regelmatig (mm Van Leeuwen, Cusell). Vestiging van soorten op de 
Krabbenscheermatten kan zowel uit de oever geschieden (Moerasvaren, Kleine lisdodde, Riet), als 
via kieming (zeggensoorten, Waterzuring (Rumex hydrolapatum), Kleine lisdodde). Opmerkelijk is 
dat Riet niet zo gauw de Krabbenscheermatten op loopt, ook niet als er veel riet op de oevers van 
de petgaten aanwezig is (mm Van Leeuwen). Moerasvarenverlanding zonder aanwezige 
Krabbenscheermatten speelt en speelde ook een belangrijke rol (mm Segal, Cusell, Van Leeuwen, 
Van Wirdum). Voor de verlanding met Pluimzegge is echter wel een drijvende laag op het water 
nodig; deze ook vrij algemene verlandingen vinden plaats op matten van Krabbenscheer of op 
veenmodder (mm Van Wirdum, Cusell), en niet zozeer via het vormen van horsten op de bodem. 
Verlandingen met Waterscheerling waren vroeger algemeen in de Wieden-Weerribben (mm Segal, 
Van Leeuwen) en hebben tot in de jaren 80 standgehouden (Van Leeuwen). Daarna verdween de 
soort door onbekende reden vrijwel geheel uit het gebied (Van Leeuwen, Cusell), maar wordt de 
laatste jaren weer waargenomen (mm Van Leeuwen). Verlandingen met Waterdrieblad komen lokaal 
in het gebied voor, maar hebben qua oppervlakte geen belangrijke aandeel in de verlanding (mm 
Van Wirdum, Roelofs). Slangenwortel is een zeldzaamheid in het gebied en vormt op enkele plekken 
in De Wieden verlandingen (mm Cusell, Van Wirdum). Dit kan waarschijnlijk verklaard worden door 
de brakwaterinvloed die er, met name in de Weerribben, geweest is; Slangenwortel is een soort die 
voorkomt in uitermate zoete wateren (mm Van Wirdum). Holpijp speelt geen rol in de verlanding in 
de Wieden-Weerribben, omdat er geen kwel is in het gebied (mm Cusell, Van Leeuwen). Van 
Wirdum en Kuiper kennen wel enkele Holpijpverlandingen in de Wieden-Weerribben, maar Van 
Wirdum bestrijdt dat deze met kwel samen zouden hangen. Volgens Kuiper trad Holpijp hier in de 
bodem wortelend op in Krabbenscheervelden. Van Leeuwen kent Holpijpverlandingen van petgaten 
bij Wapserveen, waar kwel vanuit het Drents Plateau optreedt (mm Van Leeuwen). 

In het Nieuwkoopse Plassengebied hebben de afgelopen decennia weinig grootschalige verlandingen 
van petgaten plaatsgevonden; de meeste petgaten waren al verland of legakkers waren juist 
weggeslagen, waardoor er grote open plassen ontstonden waar door windwerking geen verlanding 
plaatsvond. Wel treedt er verlanding van sloten op. Deze verlanding vindt plaats door Riet, Kleine 
lisdodde, Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Paddenrus en mogelijk Holpijp. Toen de 
waterkwaliteit in de Nieuwkoopse Plassen verbeterde, was er tijdelijk een enorme toename van 
Krabbenscheer, hoewel Krabbenscheerverlandingen niet karakteristiek zijn voor het gebied. 
Momenteel neemt het voorkomen van Krabbenscheer weer af ten gunste van Sterkranswier (mm Den 
Held & Schmitz). 

Rol van aquatische vegetatie 
In de sucessiereeksen zoals beschreven door Westhoff & Den Held (1969) begint verlanding met de 
kolonisatie van het petgat door waterplanten, zoals Fonteinkruiden en Kranswieren. De vraag is of 
deze aquatische vegetaties echt nodig zijn om de verlanding op gang te krijgen. Als dat zo zou zijn, 
zou het beheer eerst gericht moeten worden op de ontwikkeling van vegetaties met ondergedoken 
waterplanten, voordat er verlanding te verwachten is. Over de vraag of aquatische vegetaties nodig 
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zijn voor verlanding, zijn de meningen verdeeld. Doordat deze aquatische soorten voorkomen in 
helder water waar ook verlanding optreedt, kan het mogelijk lijken alsof deze soorten altijd 
voorafgaand aan verlanding aanwezig zijn (mm Verhoeven). Volgens Beltman zijn deze soorten 
weldegelijk nodig voordat de verlanding op gang komt (mm Beltman). Zij verminderen de dynamiek 
in een petgat, waardoor de wind minder vat krijgt op de verlanding (mm Verhoeven, Barendregt). Er 
is echter nauwelijks koolstofvastlegging (veenvorming) door ondergedoken waterplanten (mm 
Roelofs). Volgens de meeste deskundigen is de vestiging van ondergedoken waterplanten niet 
noodzakelijk voor de ontwikkeling van jonge waterplantenvegetaties (mm Den Held, Van Leeuwen, 
Roelofs). 

Overgang naar trilveen 
Vanuit jonge verlandingsvegetaties kunnen trilvenen (Scorpidio-Caricetum diandrae) ontstaan; 
basenrijke venen met slaapmossen (vaak Schorpioenmossen), kleine zegges en orchideeën, die 
botanisch en uit oogpunt van natuurbeleid als zeer waardevol worden gezien. Dit type vegetaties is, 
net als het voorkomen van Schorpioenmossen, momenteel erg zeldzaam in het Nederlandse 
laagveengebied. In de Wieden-Weerriben komen in nog slechts 1% van de trilvenen 
Schorpioenmossen voor (mm Cusell). In de jaren '50/'60 waren Schorpioenmossen vrij algemeen 
aanwezig (mm Segal, Kuiper, Weijs). Het idee leeft dat trilveenvorming vanuit jonge 
verlandingsvegetaties vroeger makkelijker verliep, maar mogelijk waren trilvenen vroeger ook al 
zeldzaam (mm Segal, Van Wirdum). Uit de hardheid van de kraggen is op te maken of ze ontstaan 
zijn als trilveen of als rietland; harde kragges waren van oorsprong rietverlandingen en zachtere 
kragges trilveen (mm Den Held). In de Nieuwkoopse Plassen blijkt uit de hardheid van de kraggen 
dat er 100 jaar veel trilveenverlanding optrad en weinig rietverlanding. Dit is nu niet meer goed 
zichtbaar, omdat er op deze oude trilveenverlandingen nu ook Riet groeit (mm Den Held). In dit 
kraggeveen worden nog relicten van Draadzegge en Snavelzegge aangetroffen. Uit de mondelinge 
overlevering uit de jaren ’30 en ’40 blijkt dat er in de Wieden-Weerribben in die jaren ook veel 
trilvenen voorkwamen; dit is echter niet goed gedocumenteerd (mm Segal). Cusell stelde vast dat 
tegenwoordig Puntmossen vaak de eerste mossen zijn die op jonge verlandingsvegetaties gaan 
groeien, en niet meer Schorpioenmossen. De groei van Puntmossen vergemakkelijkt waarschijnlijk 
de overgang naar Veenmosdominantie (mm Cusell).  

Trilveen kan ontstaan uit verschillende typen verlandingen. Uit het Oostelijk Vechtplassengebied is 
bekend dat er zeer goed ontwikkelde trilvenen ontstonden uit de kwelgevoede verlandingen met 
Holpijp en onder andere Waterdrieblad, Paddenrus, Draadzegge en Snavelzegge. De verlanding 
vanuit deze vegetaties naar trilveen verliep erg snel en soms waren er nog aquatische soorten als 
Gele plomp in te vinden (mm Verhoeven, Barendregt). Deze trilvenen stonden locaal bekend als de 
‘Van den Berg-trilvenen’, naar de heer Van den Berg, die hier woonde (mm Verhoeven). 
Trilveenvorming is ook bekend uit de eerdergenoemde Holpijpverlandingen tegen het Drents Plateau 
(mm Van Leeuwen). Trilveenvorming kan echter ook vanuit andere verlandingstypen optreden. In de 
Wieden-Weerribben zijn veel trilvenen uit Krabbenscheerverlanding ontstaan (mm Cusell). Verder 
kunnen trilvenen waarschijnlijk ontstaan uit op de bodemwortelende zeggenverlandingen (mm 
Beltman), Waterscheerlingverlandingen (soms in combinatie met Krabbenscheer) (mm Beltman), 
Moerasvarenverlanding (mm Segal, Van Wirdum), en helofytenverlandingen, zoals verlandingen met 
Riet (mm Roelofs, Verhoeven), Galigaan (mm Van Overeem) en Kleine lisdodde (mm Den Held). Bij 
Krabbenscheerverlanding moet er eerst sprake zijn van een de vorming van een flinke wortelmat 
met bijvoorbeeld Riet, voordat het overgaat naar trilveen (mm Segal). In het trilveen De Grote van 
Garderen in Westbroek zijn wortels van Riet in het veen aangetroffen, die aangeven dat Riet daar 
mogelijk een structuurvormende rol heeft gespeeld (mm Verhoeven). Segal,  Kuiper, Barendregt en 
Beltman betwijfelen echter of er vanuit dicht rietland trilveenvorming op kan treden; zulke 
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rietlanden ontstaan onder eutrofe omstandigheden (mm Segal), waardoor trilveensoorten ook bij 
maaibeheer overschaduwd zullen blijven worden door Riet of kruidachtigen (mm Barendregt). 

Het beheer is essentieel voor het ontstaan van trilvenen. Hiervoor moeten jonge verlandingsstadia 
al gemaaid worden, omdat er anders snel bomen in komen (mm Verhoeven, Weijs, Van Leeuwen, 
Cusell). Dit kan en kon alleen als een kragge dik genoeg was om te maaien (mm Weijs) of als er ijs 
lag (mm Van Wirdum). Veel semi-terrestrische verlandingen, zoals met Krabbenscheer, gingen 
daarom ook vroeger al gelijk over in bos (mm Weijs). Mogelijkerwijs was het vroeger eerder 
mogelijk om jonge verlandingsstadia te maaien, toen dit nog handmatig met een zeis gebeurde. 
Voor maaien met machines moet een kragge al veel dikker zijn (mm Barendregt). Om vervolgens 
echte trilveenvegetaties te krijgen moeten daarna de vegetaties in zomermaaibeheer genomen 
worden, zodat Riet geen kans krijgt en er geen rietland ontstaat (mm Van Wirdum, Verhoeven, 
Weijs & Van Overeem). Overigens zijn in de Wieden-Weerribben ‘typische’ trilveensoorten zoals 
Rood schorpioenmos en Groenknolorchis ook bekend uit rietlandbeheer (wintermaaibeheer) (mm 
Van Leeuwen, Segal, Van Wirdum) in met name bevloeide rietlanden (mm Van Leeuwen, Van 
Wirdum). Daarnaast is het ook van belang dat trilvenen niet verzuren. Kwel zou nodig zijn voor de 
vorming van trilvenen in de Oostelijke Vechtplassen (mm Barendregt, Rip), omdat alleen onder 
sterke druk het water met de juiste kwaliteit de wortelzone kan bereiken (mm Barendregt). De 
enige plek in de regio waar er nog sprake is van sterke kwel ligt ten oosten van het Naardermeer; 
hier komt nog goed ontwikkeld trilveen met Ronde zegge en Moeraswespenorchis (Epipactis 
palustris) voor (mm Barendregt). Deze buffering kan ook geleverd worden door oppervlaktewater, 
zoals de door de sloot langs de Grote van Garderen (mm Verhoeven). Trilveen dat gevormd is op 
Krabbenscheervegetaties en niet afkomstig is van Holpijpverlanding zou sneller verzuren door de 
vorming van een neerslaglens (mm Barendregt). In de Wieden-Weerribben komt in het grootste deel 
van het gebied al zeer lange tijd (nagenoeg) geen kwel voor (mm Van Wirdum, Cusell, Van 
Leeuwen), terwijl hier ook goed ontwikkelde trilvenen voorkomen. De zeer goed ontwikkelde 
trilvenen in het zuiden van de Wieden, worden deels echter mogelijk wel door kwel uit het 
Meppelerdiep gevoed (mm Cusell, Van Wirdum). 

Veranderingen in verlandingsvegetaties 

In het Oostelijk Vechtplassengebied kwamen tot in de jaren ‘30 weinig verlandingsvegetaties voor, 
omdat het lange tijd gebruik was om waterplanten te oogsten voor gebruik op het land. Toen dit 
gebruik verminderde, is de verlanding sterk op gang gekomen (mm Verhoeven). Toen vanaf het 
begin van de 20e eeuw de populatie rond Hilversum en ’t Gooi sterk groeide, begon men met het 
winnen van drinkwater op de Utrechtse Heuvelrug. Door deze waterwinning daalde de stijghoogte 
van het grondwater binnen 50 jaar met twee meter. Hierdoor nam de kweldruk in de Oostelijke 
Vechtplassen sterk af. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de achteruitgang van uitgestrekte velden 
met Waterviolier en Holpijpverlandingen (mm. o.a. Barendregt, Verhoeven, Van Overeem, Weijs). 
Hier moet echter als kanttekening bij geplaatst worden dat deze soorten op zichzelf geen indicatie 
zijn voor (regionale) kwel, maar voor bepaalde standplaatsomstandigheden die soms door kwel 
veroorzaakt worden, maar soms ook niet (mm Van Wirdum). Daarnaast was de kweldruk in 
Nederland slechts een korte periode (aan het eind van de 19e/begin van de 20e eeuw) zo hoog, 
omdat er toen enerzijds polders aangelegd waren waar onderbemalen werd en er anderzijds nog 
geen grondwateronttrekkingen waren (mm Van Wirdum). Tegelijkertijd met het wegvallen van de 
kweldruk verslechterde de waterkwaliteit van bijvoorbeeld De Vecht en het Hilversums Kanaal door 
industriële lozingen en het ontbreken van rioolwaterzuiveringen. Omdat er door het wegvallen van 
de kwel ’s zomers een watertekort ontstond, werd dit water uit De Vecht en het Hilversums Kanaal 
in het gebied ingelaten (mm Rip, Barendregt, Van Overeem). In de jaren ’50 werd daarnaast het 
oppervlaktewaterpeil in het gebied verlaagd (mm Van Overeem). Vanaf de jaren ’50 trad er door 
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deze veranderingen een verslechtering op in de vegetatie van het gebied. Van de Loosdrechtse 
Plassen is bekend dat de uitgestrekte kranswiervelden in 1952-1953 ineens verdwenen (mm 
Barendregt). Ook de zeer droge zomer van 1976 was funest; nadat er die zomer erg veel Vechtwater 
was ingelaten waardoor de externe fosfaatbelasting boven de kritieke fosfaatbelasting voor omslag 
naar troebel water uitsteeg, was het oppervlaktewater zwart en stonk het (mm Barendregt, Rip). In 
de tweede helft jaren ’60-begin jaren ’70  was een sterke achteruitgang te zien in Krabbenscheer- 
en Slangenwortelverlandingen (mm Roelofs). Begin jaren ’80 was het oppervlaktewater één grote 
algensoep met zo’n slecht doorzicht dat als je je hand in het water stak, je je eigen vingers niet 
meer kon zien (mm Van Overeem). Op veel plekken was er nauwelijks meer oppervlaktewater, maar 
bestonden watergangen vooral uit bagger. Natuurmonumenten moest jaarlijks de dode eenden 
opruimen die aan botulisme waren gestorven (mm Van Overeem). Op plekken die ver van de inlaat 
lagen, of waar nog enige kwel aanwezig was (soms uit naastgelegen peilvak), konden goed 
ontwikkelde vegetaties zich nog handhaven, zoals in Westbroek en ’t Hol (mm Van Overeem, 
Barendregt). De nog aanwezige verlandingen in Westbroek bestonden in die tijd echter voornamelijk 
nog uit eutrofe verlandingen met grote helofyten, zoals Riet en Kleine Lisdodde (mm Verhoeven). 
Vanaf de jaren ’80 verbeterde de waterkwaliteit door de aanleg van rioolwaterzuivering, tegengaan 
van overstorten en vermindering van de drinkwaterwinning. Daarnaast werd een aantal grote 
baggerprojecten uitgevoerd in o.a. ’t Hol, Oostzijde en Ankeveen tussen 1980 en 1992. In de 
Kortenhoefse Plassen is niet gebaggerd, maar verminderde de hoeveelheid bagger vanzelf (mm Van 
Overeem). In 2000 kwam er voor het Noorderpark een nieuw peilbesluit en werd de waterinlaat voor 
de Westbroekse Zodden en de Molenpolder verplaatst van de Vecht naar de Loosdrechtse Plassen, 
die gevoed worden met water uit het Amsterdam-Rijkanaal. Dit water heeft een lagere 
chlorideconcentraties en wordt gedefosfateerd (mm Rip). Ook na het peilbesluit van 2000 vonden 
grootschalige baggerprojecten plaats (mm Rip). Ondanks de waterkwaliteitsverbeteringen, namen 
jonge verlandingsvegetaties nog steeds af; in ’t Hol gingen afgelopen decennia de 
Waterdriebladverlandingen sterk achteruit en ook Krabbenscheerverlandingen verdwenen hier en 
elders in het gebied (mm Van Overeem, Barendregt, Weijs). Vanaf de jaren ’90 zijn 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer begonnen met het graven van nieuwe petgaten om plaats te 
maken voor nieuwe verlandingen. In de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven waren dit petgaten die 
gegraven werden op plekken die niet eerder verveend waren geweest, op andere plekken, zoals in 
Westbroek en Ankeveen werden oude petgaten, die met bos waren volgelopen, opnieuw uitgegraven 
(mm Beltman, Van Overeem, Weijs). 

In de Wieden-Weerribben is er pas vrij laat verveend en binnen een relatief korte periode. In de 
Weerribben vond de meeste vervening tussen 1850 en 1910 plaats. De verlanding volgde in tijd 
hetzelfde patroon als de vervening (mm Van Leeuwen). Vanaf de jaren ’80 zijn er weer nieuwe 
petgaten aangelegd om jonge verlandingen de ruimte te geven. Dit gebeurde door oude petgaten te 
openen om zo het oude verveningspatroon weer terug te krijgen (mm Van Leeuwen). In 1928 kregen 
De Wieden en Weerribben een vast peil, waardoor het gebied geïsoleerd werd en wegzijging 
ontstond (mm Van Leeuwen). Uit overlevering is bekend dat er rond dezelfde tijd veel 
verlandingsvegetaties ontstonden, maar het is niet duidelijk of dat hiermee samenhing (mm Van 
Leeuwen). Kuiper sprak in de jaren '50 een gepensioneerde van Provinciale Waterstaat die tussen 
1910 en 1950 Krabbenscheer in de Wieden had gevolgd. Deze man vertelde hem dat Krabbenscheer 
in die periode enorm was toegenomen (mm Kuiper). In de jaren 60 en begin van de jaren ’70 namen 
de waterplantenvegetaties en jonge verlandingen in het gebied af onder invloed van de inlaat van 
water van slechte kwaliteit (mm Cusell, Van Wirdum, Van Leeuwen). In De Weerribben werd 
IJsselmeerwater ingelaten. Binnen 3-4 dagen na de inlaat was het water meestal groen van de algen 
(mm Van Leeuwen). Begin jaren ’80 lag het dieptepunt van verlandingsvegetaties in de Weerribben. 
Er waren toen nog maar enkele plekjes met Krabbenscheerverlanding over, zoals in de geïsoleerd 
liggende Lokkenpolder en het Woldlakebos. Drijftillen waren alleen nog in de uiteinden van 
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petgaten te vinden (mm Van Leeuwen). In De Weerribben bestond de vegetatie vooral uit ruigtes en 
rietlanden, terwijl in De Wieden, die vanuit het zuiden gebiedsvreemd water ontving, nog goed 
ontwikkelde trilvenen te vinden waren. De oppervlaktewaterkwaliteit verbeterde sterk door de 
aanleg van riolering en vermindering van lozingen. De Weerribben ontving tot 1996 water uit het 
IJsselmeer (mm Cusell). Vanaf de jaren ’90 nam Krabbenscheer weer toe. Af en toe lagen petgaten 
toen weer vol met Krabbenscheer, maar telkens verdween hij weer. Sinds 2005 zette de toename 
van Krabbenscheer permanent door (mm Van Leeuwen, Cusell). Vanaf de jaren ’90 namen ook 
aquatische soorten zoals Krans- en Glanswieren, Waterviolier en Plat fonteinkruid (Potamogeton 
compressus) toe (mm Van Leeuwen, Cusell). Uit vergelijkingen van vegetatiekarteringen uit 1995 en 
2008 blijkt dat in die periode de aquatische vegetatie en jonge verlandingsstadia vooruit zijn 
gegaan. Deze vooruitgang heeft zich in de laatste jaren verder doorgezet. Momenteel kent ongeveer 
20-30% van de petgaten in de Wieden-Weerribben verlanding met Krabbenscheer (mm Cusell). Van 
Wirdum plaatst het begin van het herstel van de aquatische vegetatie al eind jaren ’70. Volgens 
hem is de achteruitgang dus zeer tijdelijk geweest en speelde naast de waterkwaliteit ook de 
extreem droge en natte jaren in het begin van de jaren ’70 een rol in de achteruitgang (mm Van 
Wirdum). De kwaliteit van het huidige oppervlaktewater is nieuw voor het gebied: nutriëntenarm en 
zwakgebufferd. Hierdoor verschijnen er opeens andere soorten in het gebied, zoals Kleinste 
egelskop en Naaldwaterbies. Als deze trend zich doorzet, zal verlanding met Krabbenscheer en 
kraggevorming weer afnemen (mm Van Leeuwen).  

Het Nieuwkoopse Plassengebied werd vanaf de 17e eeuw verveend. Uit studies van historische 
kaarten blijkt dat er sinds 1830 al grote stukken verland zijn. Het gebied werd ten tijde van de 
vervening al sterk beïnvloed door rivierwater, waardoor er ook kleiafzettingen zijn ontstaan. 
Dichtbij deze afzettingen kon minder diep verveend worden (mm Den Held & Schmitz). In de 20e 
eeuw werd het ingelaten rivierwater minder zoet, waardoor er zich ook soorten van lichtbrak water 
vestigden. Van oorsprong in het Nieuwkoopse Plassengebied echter zoet. Door de verslechtering van 
de kwaliteit van het inlaatwater verdwenen in de jaren ’60 veel waterplantenvegetaties. In de 
rietlanden namen ondertussen Haarmossen toe, mogelijk als gevolg van de verhoogde 
stikstofdepositie (mm Den Held). De beste ontwikkelde vegetaties zijn nu het verst van het 
inlaatpunt, dat in het westen van het gebied ligt, te vinden, hoewel vogelkolonies de waterkwaliteit 
in het oosten van het gebied de laatste jaren negatief zijn gaan beïnvloeden. Door de verbetering 
van de waterkwaliteit is een duidelijke verbetering in de aquatische vegetatie te zien sinds de jaren 
’90; eerst nam onder andere Krabbenscheer sterk toe en later ook Sterkranswier (mm Den Held en 
Schmitz). De mossamenstelling in de oevers is echter nog steedse verarmd. Mossen die 
karakteristiek zijn voor trilvenen zijn erg zeldzaam geworden (mm Den Held). Het water in het 
gebied is ook veel minder gebufferd dan voorheen. Waar in de jaren ’70 nog calciumconcentraties 
rond 70 tot 80 mg/l werden gemeten, is dat nu circa 25-30. Dit zal niet voldoende zijn voor 
trilveenvorming (mm Den Held). De terrestrische vegetaties zijn momenteel al sterk aan het 
verzuren. Hierdoor trekken soorten van tamelijk gebufferde standplaatsen, zoals Welriekende 
nachtorchis en Veenmosorchis, zich terug van bovenop de percelen naar de slootranden (mm Den 
Held). De buffering van het veen in de kern in het centrum van Nieuwkoop, waar de mooiste oude 
verlandingsvegetaties voorkomen, is waarschijnlijk te verklaren door oplading van de bodem die 
vroeger met rivierwater heeft plaatsgevonden (mm Den Held). Net als in de Wieden-Weerribben 
neemt de regenwaterinvloed in het gebied dus toe.  

Beheer 

Voordat de terreinbeherende organisaties de grote laagveengebieden aankochten en in beheer 
namen, werd het landschap intensief gebruikt. Door dit gebruik (‘beheer’) zijn de huidige half-
natuurlijke vegetaties ontstaan die in het laagveengebied zo gewaardeerd worden. Het toenmalige 
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beheer was nog deels in stand toen een deel van de deskundigen kennismaakte met de 
laagveengebieden. Het beheer was zo intensief dat de Nieuwkoopse Plassen eruit zagen ‘alsof er 
met een stofzuiger overheen was gegaan’ (mm Den Held) en dat je ‘Vanaf Weesp de Domtoren kon 
zien’ (mm Weijs). Het meest intensieve beheer hield ongeveer aan tot de Tweede Wereldoorlog. 
Het Oostelijke Vechtplassengebied werd tot die tijd door ongeveer 1000 mensen intensief gebruikt, 
daarna waren er nog ongeveer 10 beheerders van Natuurmonumenten in het gebied die het beheer 
moesten overnemen (mm Weijs & Van Overeem). Na de Tweede Wereldoorlog werd het intensieve 
gebruik economisch niet meer rendabel, onder andere door het beschikbaar komen van kunstmest, 
veevoer en aardgas.  

Zomermaaien 
Zomermaaibeheer (hooilandbeheer) werd uitgevoerd om hooi voor het vee te oogsten. 
Hooilandbeheer was niet gangbaar in verlandingsvegetaties in Wieden en Weerribben vóór de 
zestiger jaren. Voor de vervening werd het gebied maar extensief gebruikt. Hoogveengroei was 
gestopt en het veen was zodanig goed te betreden dat vee geweid werd. Voor de dorpen die tijdens 
de vervening ontstonden, als Kalenberg, Dwarsgracht, was de gebruikelijke oppervlakte grasland 
voor vee was niet aanwezig. Vee kon alleen geweid worden op plaatselijke aanwezige onverveende 
percelen (zegge- en broekveenbodem), ribben en een enkel rivierduin. Er was dus een tekort aan 
weidegrond om vee te houden, want kraggeland is ongeschikt voor beweiding. Geen vee betekende 
ook geen noodzaak voor winning van veel hooi, dus weinig zomermaaibeheer. Vaak hadden boeren 
slechts enkele stuks vee (één of twee koeien) (mm Van Leeuwen). Pas toen het gebied in 
natuurbeheer kwam, heeft zomermaaibeheer een grote vlucht genomen. In de Weerribben was het 
vooral verlaten, meestal relatief droog en/of verzuurd rietland dat in de zomer gemaaid werd (m 
van Leeuwen).  

In Loosdrecht en Kortenhoef was in de jaren ’50 het gemiddeld landbezit van een boer 12 ha 
weiland met 10-20 koeien. Dit land bestond deels (soms wel tot de helft) onland; land op met 
kraggen verlande petgaten. Dit onland werd gebruikt als hooiland, rietland of voor houtproductie; 
zo leverde het nog iets op. In Loosdrecht en Weersloot waren er in de jaren ‘60 nog veel door 
particulieren (zomer)gemaaide trilvenen, soms met Schorpioenmossen (m Weijs).  

Riet verdraagt zomermaaibeheer slecht. Hierdoor kon op sommige kraggen met zomermaaibeheer 
trilveen ontstaan. In De Weerribben heeft Staatsbosbeheer na aankoop  vanaf de jaren ’60 een deel 
van de percelen die in wintermaaibeheer waren, in zomermaaibeheer genomen. Het maaien werd 
vroeger, zelfs tot in de jaren ’80, nog met een zeis gedaan (mm Van Overeem, Barendreg). Kragges 
waren daardoor eerder begaanbaar dan toen het maaien door machines werd overgenomen (mm 
Barendregt). Voor de Stobberibben, een van de eerste percelen die door Staatsbosbeheer werden 
aangekocht, werd een speciale machine ontworpen om de kragge in de zomer te kunnen maaien 
(mm Van Leeuwen). Uit Westbroek is bekend dat hier ook Holpijpvegetaties gemaaid werd om te 
gebruiken als bedding voor het vee (mm Verhoeven). 

Wintermaaien 
Rietlanden waren in wintermaaibeheer. Dan werd het Riet geoogst dat voor daken gebruikt werd. 
Dit Riet moest weliswaar dun zijn, maar niet te kort. Daarom was het Riet uit de laagveengebieden 
hier wel geschikt voor, in tegenstelling tot Riet uit het Rivierengebied (mm Den Held). In de jaren 
’50 werd het Riet goedkoper door import uit de Oostbloklanden. Hierdoor werd de rietteelt minder 
rendabel en heeft Staatsbosbeheer percelen aan kunnen kopen in de Weerribben. Toen het Riet 
weer duurder werd, zijn veel van deze percelen weer verpacht aan de riettelers (mm Van 
Leeuwen). Door goedkope import uit China is de rietteelt nu weer marginaal (mm Den Held). In de 
Oostelijke Vechtplassen was er tot 1990 nog een rietteler actief (mm Weijs). Op de momenten dat 
er ijs lag in de winter, konden ook jonge kraggen die in de zomer nog niet betreden konden worden, 
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gemaaid worden (mm Van Wirdum). Of het daadwerkelijk gebruik was jonge kraggen al te maaien, 
is niet duidelijk. Cusell vroeg huidige beheerders in de Wieden-Weerribben hoe dit vroeger gedaan 
werd en sommigen vertelden dat hun opa’s dit wel deden en anderen dat dit juist niet gedaan werd 
(mm Cusell). 

Bladriet snijden 
Een economisch belangrijke activiteit die in zowel de Oostelijke Vechtplassen, Nieuwkoopse Plassen 
als de Wieden-Weerribben plaatsvond, was het snijden van ‘bladriet’ om in de winter de bollen in 
de Bollenstreek mee af te dekken tegen de vorst (mm Den Held, Van Leeuwen, Weijs, Kuiper). In 
het najaar werden daarvoor rietruigtes, waar zo weinig Riet stond dat het niet rendabel was voor de 
rietteelt, gemaaid. In de Weerribben was dit met name in de jaren ’50 een belangrijke activiteit en 
werd van grote oppervlakten bladriet gesneden (mm Van Leeuwen). In de Nieuwkoopse Plassen 
werd er nog tot 1975 bladriet gesneden (mm Den Held). Vanuit de Oostelijke Vechtplassen werd 
bladriet met dekschuiten naar de Bollenstreek vervoerd (mm Weijs). Het bladrietsnijden was niet 
meer rendabel toen men stro ging gebruiken in de bollenteelt (mm Weijs). Het effect van het 
snijden van het bladriet was dat de rietruigtes niet overgingen in struweel, maar rietland bleven. 

Hout kappen/boompjes trekken 
Totdat er in 1962 aardgas ter beschikking kwam, werd hout door bewoners gebruikt voor 
verwarming. Tot die tijd werd het hout uit de Oostelijke Vechtplassen ook door bakkers gebruikt om 
hun ovens mee te stoken (mm Weijs). Vooral in de Hongerwinter is alles gekapt dat gebruikt kon 
worden (mm Weijs). Vroeger werden zelfs op jonge verlandingen boompjes getrokken om te 
voorkomen dat de kragges zouden verbossen en niet meer geschikt zouden zijn voor de rietteelt 
(mm Cusell).  Toen er geen noodzaak meer was om de bomen te rooien, is er veel moerasbos 
ontstaan (mm Weijs). Nu wordt er weer bos gekapt om om te vormen tot trilvenen (mm Beltman, 
Barendregt). Deze percelen ontwikkelen zich echter niet zo goed als de oorspronkelijke hooilanden 
(mm Verhoeven). Nadat er 25-40 jaar veenbos is geweest, zijn er geen zaden van doelsoorten meer 
aanwezig (mm Beltman). Een probleem is daarnaast dat stobben overblijven na het rooien; hierdoor 
zit de kragge via de boomwortels vast aan de ondergrond (mm Barendregt). 

 

Peilbeheer op perceelsniveau 
Om de rietteelt of (botanisch) hooiland te optimaliseren, regelden pachters en terreinbeheerders 
zelf lokaal het peil van hun percelen door percelen te bevloeien, water vast te houden of juist 
water uit te malen bij hoge waterstanden. Van de Weerribben is bekend dat op 95% van de percelen 
het peil op een of andere manier lokaal geregeld werd (mm Van Leeuwen). 

Landwinning 
Omdat land schaars en economisch belangrijk was, werd er door agrariërs vroeger veel aan gedaan 
om land aan te winnen en verlanding te stimuleren. Bekend is het citaat van Staring (1846) waarin 
beschreven wordt hoe in de omgeving van Giethoorn jonge verlandingen gesneden werden, aan 
elkaar geknoopt en naar het eigen land werden gevaren om daar het perceel uit te breiden. Dit was 
lange tijd gemeengoed. Dit was nog gebruik toen Sam Segal in De Wieden onderzoek deed. Hij heeft 
zelf nog gezien hoe een boer in de Belterwieden stukken kragge hiervoor oogstte. Deze manier van 
landaanwinning vond toen echter niet op grote schaal plaats (mm Segal). In de Vechtstreek 
gebeurde dit ook (mm Barendregt). Daarnaast stimuleerden boeren hier verlanding die aan de 
waterkant van hun percelen plaatsvond. Zodra dit enigszins begaanbare kraggen waren, maaiden ze 
en vormden dit om tot grasland (mm Barendregt). Dit was tot in de jaren 50 nog een gangbare 
methode om land aan te winnen. In Loosdrecht werd sinds 1880 op die manier ongeveer 20% meer 
agrarisch land gecreëerd, terwijl in totaal ongeveer evenveel agrarisch land in de loop der tijd aan 
bebouwing en recreatie verviel (mm Barendregt).  
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Bemesten, baggeren, land ophogen 
Voor de komst van kunstmest werd er bagger gebruikt uit sloten en petgaten om rietlanden, akkers 
en weilanden mee te bemesten en op te hogen (mm Van Overeem, Schmitz). In ’t Hol werd er 
daarbij Galigaan aan de onderkant gelegd om het geheel te verstevigen. Bij vorst vroor dit dan goed 
aan (mm Van Overeem). Tot in de jaren ’80 werd bagger nog het weiland op of het bos in gespoten 
(mm Van Overeem). Naast bagger werden ook waterplanten geoogst om de percelen mee te 
bemesten. Dit werd in de Vechtstreek tot in het begin van de 20e eeuw nog zo grootschalig gedaan, 
dat dit verhinderde dat open water verlandde (mm Verhoeven). Voor het ophogen van land werd 
verder van alles gebruikt, ook puin en vuilnis (mm Schmitz, Barendregt). 

Schonen 
In de laagveengebieden werden, en worden, sloten geschoond. Omdat men met de boot het land 
moest bewerken en de oogst moest transporteren, werden vaarroutes van waterplanten ontdaan. 
Ook mocht van de respectievelijke water- en hoogheemraadschappen de aan- en afvoer van water 
niet geblokkeerd worden en is schouwplicht nog steeds in de waterschapsleggers vastgelegd. In 
praktijk betekent dit dat er in het gebied van bijvoorbeeld Waternet de plicht bestaat sloten die de 
scheiding vormen tussen verschillende landeigenaren, zowel tussen agrariërs onderling als tussen 
natuureigenaren en agrariërs, te schonen. De hoofdwatergangen worden hier door Waterschap 
Amstel, Gooi & Vechtstreek zelf geschoond, maar in Molenpolder, Westbroek en Oostelijke 
Binnenpolder Tienhoven liggen geen hoofdwatergangen meer. Natuureigenaren kunnen een 
ontheffing aanvragen voor de schouwplicht (mm Rip). Het schonen kan duidelijke effecten hebben 
op de verlanding. Sloten die vroeger niet jaarlijks geschoond werden, moesten vanaf een plank met 
een snijzeis weer opengesneden worden, zo snel verliep de verlanding (mm Van Overeem). In de 
jaren ’70 in het Tienhovens Kanaal een uitgestrekte Krabbenscheervegetatie weggehaald omdat hier 
een kanoroute moest komen. Beltman kent een recente verlanding in de Oostelijke Binnenpolder in 
een sloot die erg breed was aangelegd omdat hier pramen elkaar moesten kunnen passeren. Omdat 
hier alleen vanaf het land geschoond is, kon de verlandingsvegetatie in het midden van de sloot 
blijven liggen en vond hier binnen 20 jaar verlanding van open water naar wilgenstruweel plaats 
(mm Beltman). In de Wieden-Weerribben worden alleen de grote watergangen nog geschoond, niet 
de sloten tussen percelen van de natuurbeheerders. Van Leeuwen waarschuwt echter dat dit ook 
negatieve gevolgen kan hebben voor de terrestrische vegetaties; in wegzijgingsgebieden leidt 
verlanding van deze sloten tot een hollere waterspiegel in de percelen. Zijn ervaring is dat hier dan 
vaker rompgemeenschappen ontstaan (mm Van Leeuwen). 

Snelheid van verlanding 

Uit mondelinge overlevering uit de tijd van de verveningen is bekend dat op plekken waar verveners 
op jonge leeftijd veen wonnen, weer turf gewonnen kon worden als verveners oud waren (mm 
Barendregt, Van Wirdum). Binnen een eeuw was open water dus weer veen geworden (mm 
Barendregt). Nog steeds lijkt de verlanding met deze snelheid te verlopen. Weijs kent een verhaal 
van een trilveen in Westbroek waarvan iemand hem vertelde dat het in de jaren ’20 nog open water 
was en hij er gevist had (mm Weijs). Eenzelfde verhaal is uit de jaren ’50 bekend van Het Maatje of 
De Vlakte in De Wieden, waar de vader van een opzichter nog gevist had. Uit luchtfoto’s blijkt 
echter dat het hier in 1936 al verland was (mm Van Wirdum, Cusell). Beltman kent iemand die in 
zijn jeugd nog gezwommen had in een van de petgaten in Tienhoven dat binnen 50-60 jaar 
moerasbos is geworden. Ook de afgelopen decennia hebben deskundigen zelf verlanding zien 
plaatsvinden: Van Overeem noemt een plas in ’t Hol waar hij 33 jaar geleden nog heeft gevaren en 
nu zodanig is verland dat er gemaaid kan worden (mm Van Overeem). In een sloot in Westbroek is 
een sloot met Krabbenscheer die niet gemaaid werd, in 10-15 jaar Wilgenstruweel geworden (mm 
Beltman). In de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven werd een sloot waar in 1994/1995 nog  een mat 
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van Krabbenscheer was, en 10 jaar daarvoor nog open water, binnen 5 jaar trilveen; daarna kwam 
er Harig wilgenroosje en Wilgen in en werd het binnen nog 5 jaar Wilgenstruweel (mm Beltman). In 
het algemeen blijven petgaten vaak lang in het stadium met open water, maar als dan eenmaal 
verlanding op gang komt, kan het snel gaan (mm Verhoeven). Volgens Beltman zijn er geen redenen 
om aan te nemen dat de snelheid van verlanding, als verlanding eenmaal op gang is gekomen, 
momenteel anders is dan vroeger; de waterkwaliteit is goed en als de diasporen er zijn, zal de 
verlanding even snel verlopen (mm Beltman). Roelofs denkt dat eutrofe verlanding momenteel zelfs 
sneller verloopt, omdat er nog veel voedingsstoffen in de waterbodem zitten en helofyten deze met 
hun wortels op kunnen nemen. Cusell ziet dat er zich op Krabbenscheervegetaties die nog niet 
beheerd kunnen worden al snel Elzen, Berken en Wilgen vestigen (mm Cusell). Westhoff tekende 
echter in zijn tijd ook al op dat jonge drijftillen bomen hadden (mm Verhoeven). Segal kent de 
vestiging van bomen op jonge Krabbenscheerverlandingen ook uit eigen waarnemingen uit de jaren 
’60. Het waren toen vooral de eutrofe plekken waar dit gebeurde (mm Segal). Mogelijk vestigen 
boompjes zich nu sneller en eerder dan vroeger door de verhoogde stikstofdepositie (mm Cusell, 
Verhoeven) en aanvoer van fosfor uit de landbouw (mm Verhoeven). 

Belangrijkste factoren in het op gang krijgen van verlanding 

Oppervlaktewaterkwaliteit 
Toen de kwaliteit van het oppervlaktewater vanaf de jaren '50 verslechterde, leidde dit tot de 
sterke degradatie in waterplantenvegetaties in de Nederlandse laagveengebieden. Over welke 
stoffen deze vegetaties precies de das om hebben gedaan, verschillen de meningen. Deels waren 
het waarschijnlijk de hoge concentraties voedingsstoffen, die op sommige plekken tot algenbloei 
leidden, waardoor ondergedoken waterplanten geen kans meer kregen, deels de hoge concentraties 
aan sulfaat, chloride, zware metalen of herbiciden. Van Krabbenscheer is bekend dat de soort vrij 
eutrofe standplaatsen prefereert (mm Van Wirdum, Roelofs, Kuiper). Het lijkt daarom 
waarschijnlijker dat de achteruitgang van Krabbenscheer verklaard kan worden door hoge 
concentraties aan de anorganische toxinen sulfide en ammonium (mm Roelofs). Omdat 
Krabbenscheer een hoge behoefte heeft aan kalium, en ammonium de opname van kalium 
bemoeilijkt, lijkt vooral de verhouding tussen ammonium en kalium van belang (mm Cusell). In de 
Wieden-Weerribben lijkt het voorkomen van Krabbenscheerverlandingen goed verklaard te worden 
door de verhouding tussen kalium en ammonium in het poriewater van de sliblaag (mm Cusell). 
Mogelijk ontstaat de ophoping van ammonium in de sliblaag door de hoge stikstofdepositie (mm 
Roelofs, Cusell). Slangenwortel is beter bestand tegen deze toxines dan Krabbenscheer. Voor 
Slangenwortel is het waarschijnlijk eerder de eutrofiëring van oevers, waardoor de soort de 
concurrentie verloor van hoog opgaande planten en sterk achteruit ging (mm Roelofs). De 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater is inmiddels in een groot deel van de laagveengebieden 
sterk verbeterd. Het inlaatwater is minder eutroof en wordt vaak ook nog bij inlaat gedefosfateerd. 
Ook wordt er op plekken met een flexibeler peil minder water ingelaten dan vroeger, en is de 
kweldruk nog steeds laag op plekken die vroeger kwel kenden. Door deze veranderingen is het 
oppervlaktewater zo arm geworden aan calcium en andere bufferende stoffen dat de vraag is of er 
in de toekomst nog wel verlanding met soorten van gebufferd water of ontwikkeling naar trilveen op 
zal treden (mm Den Held, Van Leeuwen). Dit speelt in De Wieden-Weerribben en Nieuwkoopse 
Plassen, maar ook in afgesloten petgaten in de Oostelijke Vechtplassen, zoals in Ankeveen en ’t Hol 
(mm Weijs). De vraag is echter of het erg is als er hier op den duur weer een hoogveenlandschap 
zou ontstaan (mm Van Leeuwen, Van Wirdum). 

Kwel 
Hoewel de waterkwaliteit verbeterd is, is de kweldruk in het Oostelijk Vechtplassengebied nog niet 
hersteld. Barendregt ziet de sleutel van herstel van het gebied in het terugbrengen van de kwel; 
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volgens hem is, vanwege de erfenis van vervuiling uit het verleden die nu nog in de bodem en het 
grondwater aanwezig is, het doorspoelen van het systeem met schoon, basenrijk water onder grote 
druk de enige remedie om de verlandingsvegetaties echt te herstellen (mm Barendregt). Vanwege 
het gebrek aan kwel probeert Waternet opgekweld grondwater in de toekomst langer door het 
systeem te leiden, in plaats van dat het gelijk afgevoerd wordt. In Kortenhoef loopt nu een project 
waarin grondwater dat in de randen van de Horstermeer is opgepompt, in de zomer wordt ingelaten 
(mm Van Overeem, Rip). Dit heeft een positief effect op Krabbenscheer gehad, maar zou 
waarschijnlijk nog meer effect hebben als het water jaarrond wordt ingelaten (mm Van Overeem). 
Omdat dit water nog erg rijk aan fosfor is, zal het binnenkort gedefosfateerd worden. Het systeem 
waarin opgekweld grondwater gedefosfateerd wordt en vervolgens door meerdere polders gevoerd 
wordt, zal op meerdere plekken in de Oostelijke Vechtplassen worden ingevoerd (mm Rip). 
Oppervlaktewater is echter niet hetzelfde als kwelwater. Juist de druk en zuurstofloosheid van de 
kwel zorgen ervoor dat basen en ijzer in de wortelzone van de vegetatie doordringen en zo 
verzuring en eutrofiëring tegengaan.  

Peil en peilfluctuatie 
In 2015 introduceert Waternet een nieuw peilbesluit voor de polders Westbroek, Binnenpolder 
Tienhoven en Molenpolder. Vanaf 2015 wordt een nieuw peilbesluit voor Ankeveen en Kortenhoef 
voorbereid. In het voorstel dat er voor het peilbesluit in Westbroek, Binnenpolder Tienhoven en de 
Molenpolder ligt, wordt een aantal zaken aangepast ten opzichte van het huidige peilbesluit. De 
belangrijkste veranderingen voor de natuurgebieden zijn dat er een enigszins flexibel peilbeheer 
wordt ingevoerd, in plaats van het nu vaste en omgekeerde zomer- en winterpeil, en dat het 
gemiddelde peil in de Oostelijk Binnenpolder Tienhoven wordt opgezet (mm Rip). Over de precieze 
invloed van peil- en peilfluctuaties op verlanding zijn de laagveendeskundigen het niet geheel eens. 
Waterstandsfluctuaties kunnen positief zijn voor verlanding, omdat ze kieming stimuleren bij 
uitdrogen (mm Verhoeven, Weijs). De waterstand moet dan niet te snel weer stijgen, want dan 
verdrinken deze gekiemde planten weer (mm Verhoeven). Als vastgeslagen kragges gedurende meer 
dan een paar weken overstromen, zou dat betekenen dat planten die geheel onder water zouden 
staan, dood zouden gaan (mm Verhoeven). Er wordt gezegd dat de verlanding in de Wieden-
Weerribben pas goed op gang is gekomen na de introductie van een vast peil, maar dit is nooit goed 
onderbouwd (mm Van Wirdum). Barendregt maakt zich echter juist zorgen over het ontbreken van 
dynamiek en overstroming, waardoor bij het huidige starre peil snel verzuring optreedt (mm 
Barendregt). Winterinundatie was voor de peilregulatie in West-Nederland heel gewoon (mm 
Verhoeven). Eigenlijk zouden kragges in de winter 20 cm onder water moeten staan, maar het 
flexibele peil dat door sommige waterbeheerders gevoerd wordt, is alleen flexibel in de zomer; in 
de winter mag het peil niet te ver stijgen en wordt water afgevoerd (mm Barendregt). Dit geldt 
overigens niet voor het nieuwe peilbesluit voor het Noorderpark; hier mag het water (tot een 
bovengrens) vrij fluctueren. Beltman ziet het als positief dat bij een flexibel peil geen water van 
mindere kwaliteit hoeft te worden ingelaten; tijdelijke droogval is minder erg (mm Beltman). De 
waterkwaliteit van inlaatwater is echter wel veel beter van kwaliteit geworden (mm Verhoeven). In 
een peilexperiment in petgaten in de Lokkenpolder in de Weerribben, die afgesloten werden en 
waar het peil kon fluctueren, leidde dit tot een peilfluctuatie van 20 cm en een zodanige invloed 
van regenwater dat het EGV daalde tot onder 100 µS/cm (mm Van Leeuwen). Bj lagere waterpeilen 
in de zomer kunnen trilvenen vastslaan en gaan verzuren (mm Weijs). Volgens Roelofs kunnen 
trilvenen wel een fluctuaties van 40 cm aan; in Polen zijn er onder die omstandigheden ook 
trilvenen (mm Roelofs). Hij wijst er verder op dat peilfluctuaties nu door de verhoogde 
stikstofdepositie noodzakelijk zijn. Alleen door gekoppelde nitrificatie-denitrificatie raak je 
voldoende stikstof kwijt (mm Roelofs). 
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De voorgestelde peilverhoging in de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven heeft als doel om de 
waterstand voor terrestrische vegetaties te verbeteren (mm Rip). Als gevolg hiervan wordt het 
stijghoogteverschil met het grondwater kleiner en zal er minder kwel optreden in de Oostelijke 
Binnenpolder Tienhoven. Van Overeem en Roelofs vrezen dat de vegetatie hiervan te lijden zal 
hebben. 

Bodemkwaliteit oevers 
Veel van de karakteristieke kraggevormende plantensoorten groeien vanaf de oever het water in. De 
oevers van de legakkers zijn echter van andere kwaliteit dan enkele eeuwen geleden. Ten tijde van 
de vervening bestonden deze legakkers uit onveraard veen. Door het huidige lagere waterpeil zijn 
deze oevers echter veraard (mm Weijs). Daarnaast zijn de meeste oevers in de Vechtstreek voor de 
landbouw bemest geweest (mm Weijs). De inlaat van sulfaatrijk water heeft daarnaast geleid tot 
verdere degradatie van de oevers (mm Roelofs). Deze veranderingen hebben geleid tot een veel 
hogere nutriëntenbeschikbaarheid in de oevers en op de legakkers. Hierdoor verliezen soorten met 
een horizontale groeistrategie die het water in kruipen, zoals Slangenwortel of Moerasvaren, de 
concurrentie van verticale groeiers als Kleine lisdodde, Riet, Waterscheerling en Pluimzegge (mm 
Roelofs). Oeververrijking heeft op sommige plekken ook plaatsgevonden doordat bij het graven van 
nieuwe petgaten het materiaal dat bij het graven vrij kwam op de legakkers is gelegd, zoals in 
Westbroek. Hierdoor zijn de oevers rijk aan fosfaat en kan zich niet de juiste oevervegetatie 
vestigen (mm Roelofs, Van Overeem). 

Dispersie 
De precieze problematiek die dispersie momenteel voor sommige soorten met zich mee brengt, is 
niet geheel duidelijk. In Westbroek lieten nieuw gegraven petgaten waarin nog een oude sloot zat 
een veel snellere vegetatie-ontwikkeling zien dan petgaten waarin geen sloot met waterplanten zat 
(mm Beltman, Rip). Naar één van de geïsoleerd aangelegde petgaten in Westbroek, die 
gedomineerd werd door Waterpest, is later een sloot aangelegd, waar vanuit Kranswieren en 
Krabbescheer vervolgens het petgat in liepen (mm Beltman). Ook de stromingsrichting van het 
water speelt een rol; als planten zich vanaf benedenstrooms door een serie petgaten moeten 
verspreiden, zoals in sommige petgaten in De Wieden, gaat dit moeizamer (mm Beltman). Alleen 
petgaten waarin Krabbenscheer gemakkelijk kon komen, kregen snel vegetatie-ontwikkeling. 
Volgens Verhoeven is dispersie voor Krabbenscheer hier een belangrijke factor. Ook Van Leeuwen 
constateert dispersie van planten mogelijk een probleem is, omdat het na aanleg vaak lang duurt 
voordat er voor het eerst vegetatie-ontwikkeling in petgaten optreedt (mm Van Leeuwen). Cusell 
deed experimenten met het uitzetten van Schorpioenmossen op Krabbenscheermatten en vegetaties 
met Moerasvaren en Waterdrieblad waar nog geen Schorpioenmossen stonden. De mossen 
handhaafden zich goed op deze nieuwe plekken. Dit geeft aan dat er mogelijk een probleem voor 
Schorpioenmossen met dispersie of kieming is (mm Cusell). Schorpioenmossen kapselen echter wel 
in sommige jaren, dus het is niet echt te verwachten dat er op langere termijn een probleem met 
verspreiding zou zijn (mm Van Wirdum). Weijs en Van Overeem voeren aan dat veel kraggevormers  
zoals Kleine lisdodde, Moerasvaren en Riet overal wel aanwezig zijn, en dat dit dus niet het 
ontbreken van jonge verlanding kan verklaren. In de nieuw gegraven petgaten van 
Natuurmonumenten in het Vechtplassengebied is in de helft wel eens Krabbenscheer gesignaleerd, 
maar de planten verdwenen weer. Dit zou betekenen dat dispersie voor Krabbenscheer niet zo’n 
probleem vormt. Ook hebben in Ankeveen kortstondig tienduizenden exemplaren Grote boterbloem 
gestaan, die vervolgens ook weer verdwenen (mm Weijs, Van Overeem). Ook Van Wirdum en 
Barendregt geloven niet dat dispersie voor algemene soorten als Krabbenscheer, Waterdrieblad en 
algemene helofyten een rol speelt. Dit zou alleen een rol spelen voor echt zeldzame soorten als 
Slank wollegras, orchideeën en laagveenmossen (mm Barendregt). 
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Vraat 
In de Oostelijke Vechtplassen in de graasdruk de afgelopen tien tot vijftien jaar sterk toegenomen 
(mm o.a. Beltman, Barendregt, Van Overeem, Weijs, Rip), in tegenstelling tot in de andere grote 
Nederlandse laagveengebieden (mm Van Wirdum, Van Leeuwen). Vraat door ganzen, zwanen, 
meerkoeten, muskusratten en Amerikaanse rivierkreeften kunnen hier een groot effect hebben op 
zich ontwikkelende jonge verlandingsvegetaties (mm Van Overeem, Weijs, Beltman, Barendregt, 
Verhoeven). Na aanleg van de petgaten hebben zwanen in sommige petgaten de 
Kranswiervegetaties weggegeten, waarna er geen vegetatie-ontwikkeling meer op gang kwam (mm 
Van Wirdum). Ook knopen van Fonteinkruid zijn in Tienhoven definitief weggegeten door zwanen 
(mm Beltman). In Westbroek heeft een Muskusratteninvasie een jonge verlanding met Riet en 
Lisdodde gesloopt (mm Beltman). Riet wordt met name door ganzen weggegeten. Hierdoor is veel 
Riet in Loosdrecht aan het verdwijnen (mm Weijs). Krabbenscheer heeft met name te lijden van 
vraat door zwanen, meerkoeten, ganzen (volgens Roelofs van ganzen minder omdat deze niet door 
dichte Krabbenscheervelden heen zwemmen), muskusratten en Amerikaanse rivierkreeft (mm 
Roelofs, Van Leeuwen, Beltman, Barendregt, Van Overeem). Deze invasieve exoot heeft zich de 
afgelopen 10 jaar over de Oostelijke Vechtplassen verspreid en komt nu in sommige gebieden, zoals 
de Molenpolder, in grote dichtheden voor en knipt de vegetatie kapot (mm o.a. Beltman, 
Barendregt). Binnenkort gaat Amerikaanse rivierkreeft commercieel bevist worden voor verkoop aan 
restaurants (mm Beltman). Ook voor de komst van Amerikaanse rivierkreeft was er echter weinig 
ontwikkeling van jonge verlandingsvegetaties, dus het wegvangen van het beest betekent niet dat 
dan het probleem opgelost is (mm Barendregt). Verlanding zou mogelijk wel sneller verlopen als er 
geen ganzen en Amerikaanse rivierkreeften zouden zijn (mm Beltman). Barendregt ziet als gevaar 
van commerciële kreeftenvangst dat de dieren mogelijk bijgevoederd zullen worden zodra de 
populatie kleiner wordt. Weijs en Van Overeem betwijfelen of het zeer recente plotselinge 
verdwijnen van Krabbenscheervelden in bijvoorbeeld De Suikerpot aan Amerikaanse rivierkreeft kan 
worden toegeschreven, omdat er daar al langere tijd Amerikaanse rivierkreeften zaten.  

Ganzen vormen ook een probleem voor de oever; op plekken waar ze veel zitten, zoals in de 
Binnenpolder Tienhoven vind je grote vlakten met  Knikkend tandzaad (Bidens cernua) (mm Weijs). 
Afgesloten gebieden, zoals de Binnenpolder Tienhoven, hebben meer last van ganzen dan gebieden 
waar veel mensen komen, zoals Westbroek (mm Weijs). Met inrichting en uitrastering zouden jonge 
verlandingsvegetaties tegen (ganzen)vraat beschermd kunnen worden (mm Roelofs, Rip). Het 
systeem moet de graasdruk uiteindelijk wel kunnen dragen en de vraag is of dat kan bij de huidige 
populatie-omvang van ganzen (mm Rip). 

Karakteristieken en beheer petgaten 
Omdat alle oude petgaten al verland waren, hebben terreinbeherende organisaties de laatste 
decennia nieuwe petgaten aangelegd, onder andere in De Wieden-Weerribben, Oostelijk 
Vechtplassengebied (o.a. Westbroek, Oostelijke Binnenpolder Tienhoven, Stichts Ankeveen, 
Loosdrecht en Hollands-Ankeveen) en de Nieuwkoopse Plassen. Den Held denkt dat het aanleggen 
van nieuwe petgaten een succesvollere maatregel is om weer basenrijke kragges te krijgen dan het 
afplaggen van oude kragges, die vaak snel weer verzuren. Van Wirdum vraagt zich echter af of al 
deze graafwerkzaamheden niet wat veel zijn en er niet gewoon geaccepteerd moet worden dat de 
successie verder gaat. 

Bij het aanleggen van de petgaten is veel ervaring opgedaan met verschillende vormen van petgaten 
en de effecten daarvan op vegetatie-ontwikkeling. In Westbroek is er bewust voor gekozen om alle 
petgaten andere dimensies te geven om te kijken wat het beste resultaat opleverde: de petgaten 
kregen dieptes van respectievelijk een halve, één en twee meter. Er is voor gekozen om de gaten 
niet te diep te maken, omdat de graafwerkzaamheden binnen drie jaar gerealiseerd moesten zijn. 
Sommige hebben een helling richting de Utrechtse Heuvelrug en andere richting De Vecht gekregen. 
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Ook is er geëxperimenteerd met oevervorm: in het begin kregen de petgaten een rechte oever, 
later zijn ze juist met een flauw talud aangelegd (mm Beltman).  

Ondiepe petgaten verlanden sneller dan diepe (mm Van Wirdum, Weijs, Beltman). Meer dan 1,20 m 
(Van Overeem) of 1,5-2 m (Van Wirdum) zou te diep zijn. In het Oostelijk vechtplassengebied zijn 
de petgaten in het algemeen ondieper dan in de Wieden-Weerribben, Nieuwkoop en het Ilperveld 
(mm Van Wirdum). Naast de diepte speelt ook de grootte een belangrijke rol (mm Rip, Verhoeven, 
Van Wirdum, Barendregt). In grote petgaten heeft de wind meer vat op de verlandingsvegetaties en 
vindt afkalving plaats. Plassen met een ronde vorm zijn wat dat betreft het ongunstigst voor 
verlanding; in de langwerpige petgaten zijn altijd hoeken waar het luwer is. Het open Nederlandse 
landschap is wat dat betreft ongunstig voor verlanding (mm Verhoeven). In Westbroek is gewerkt 
met dwarsdammen; juist vanuit deze dwarsdammen zie je vaak de verlanding op gang komen (mm 
Beltman). Den Held zou juist willen adviseren om de nieuwe petgaten niet af te dammen, zodat er 
een trofiegradiënt  van de sloten naar de kop van het petgat kan ontstaan. Bij afdamming bestaat 
het risico dat het petgat een regenwaterreservoir wordt (mm Den Held). In veel gebieden, zoals 
Westbroek, zijn nieuwe petgaten echter met duikers met grotere watergangen verbonden, zodat 
deze isolatie minder snel optreedt (mm Rip). 

Het is niet duidelijk of de ligging op de windrichting van belang is. Sommige deskundigen zien dat 
verlanding eerder aan de luwe westzijde plaatsvindt (mm Van Wirdum, Beltman), terwijl dit volgens 
anderen niet uitmaakt (mm Weijs, Van Leeuwen, Barendregt). Petgaten mogen echter ook niet 
weer te smal zijn, omdat er anders geen ruimte is voor waterplanten (mm Beltman). Grote petgaten 
trekken meer ganzen aan (mm Weijs). De reden dat er in de Binnenpolder Tienhoven ook grote 
petgaten zijn aangelegd, was dat men de belasting vanuit omringende landbouw zo klein mogelijk 
wilde maken door ervoor te zorgen dat er een groot volume oppervlaktewater was (mm Van 
Overeem). 

Petgaten met flauwe oevers verlanden gemakkelijker dan petgaten met steile oevers (mm Beltman, 
Van Overeem, Rip, Van Wirdum). Soms konden de opnieuw uitgegraven petgaten in de Oostelijke 
Vechtplassen echter niet anders dan met steile oevers worden aangelegd, omdat bestaande 
slootkanten steil waren (mm Van Overeem). Als er nog rhizomen van Riet aanwezig zijn in legakkers 
die vroeger sloten geweest zijn -dit betreft een aanzienlijk deel van de legakkers- loopt Riet van 
daaruit sneller het water in (mm Van Wirdum). Vanuit afgesneden kragges blijkt in praktijk juist  
geen verdere verlanding te ontstaan, dus het heeft weinig zin om deze in je petgat aan te leggen 
(mm Weijs).  

In de Weerribben werden tot in de jaren ’90 petgaten uitgegraven door met een dragline de kragge 
te verwijderen, maar de onderliggende sliblaag te laten zitten. Dit had een negatief effect op de 
verlanding (mm Van Leeuwen). Als er echter met zware machines en rijplaten in het petgat wordt 
gereden, wordt de bodem dichtgereden, zoals in Ankeveen is gebeurd en kan er ook moeilijker 
verlanding optreden (mm Beltman, Van Overeem). Bij het graven van de petgaten in Westbroek is 
een dragline op een vlot in het petgat gezet, wat goed werkte (mm Beltman). Een aantal petgaten 
is bij het graven droog gepompt. Deze liepen binnen een dag weer vol. Deze tijdelijke droogval had 
een zeer positief effect op de kieming van Kranswieren en waarschijnlijk ook van Kleine lisdodde 
(mm Beltman). Sommige petgaten zijn tot op de zandbodem uitgegraven, terwijl bij andere nog 
veen is blijven zitten. Vanuit stukjes veen dat was blijven zitten kwamen in een petgat in 
Westbroek binnen drie jaar Kleine lisdodde en Riet op (mm Beltman). Ook in de Binnenpolder 
Tienhoven is op de plek waar wel restveen te vinden is, een van de mooiste verlandingsvegetaties 
ontstaan, en in de Suikerpot kwam op restveen binnen twee jaar Riet op, terwijl er in de rest van 
het petgat niets gebeurde (mm Weijs). Verlanding vindt echter zowel op veen- als op zandbodem 
plaats (mm Beltman, Weijs). 
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Uit onderzoek van Cusell bleek dat petgaten in de Wieden-Weerribben minimaal 20 jaar oud waren 
voor er Krabbenscheerverlanding optrad en kan het gebrek aan verlanding in de nieuwe petgaten in 
de Oostelijke Vechtplassen mogelijk worden verklaard door de jonge leeftijd van de petgaten. Wat 
de in het onderzoek in de Wieden-Weerribben de sturende factor was, was niet duidelijk (mm 
Cusell). Van Leeuwen twijfelt echter aan de zekerheid waarmee de leeftijd van deze petgaten kon 
worden vastgesteld. Barendregt, Van Overeem en Weijs geloven niet dat leeftijd sturend is in de 
verlanding. Mogelijk speelt de dikte van het sapropelium, dat bij opnieuw uitgraven van oude 
petgaten soms achterblijft, een rol (mm Van Leeuwen). 

In de Wieden-Weerribben was het ten tijde van de vervening gebruik om een laag bonkveen (circa 
20 cm) weer terug te gooien (mm Van Leeuwen, Van Wirdum). Verhoeven denkt dat dit mogelijk 
ook in de Oostelijke Vechtplassen algemeen gebruik was. Van Wirdum en Van Leeuwen hebben nooit 
waargenomen dat dit bonkveen is gaan opdrijven. In het westen van De Weerribben was dit veen 
dat te kleiig was om te gebruiken.  Van Leeuwen denkt niet dat het opdrijven van bonkveen in het 
gebied een rol heeft gespeeld in de verlanding. In de Nieuwkoopse Plassen wordt het opdrijven van 
veen in bepaalde stukken wel veel waargenomen. Dit beperkt zich niet tot veengrond alleen; soms 
komen hele palenoevers mee. Dit is geen bonkveen, maar de onderkant van het ondergedoken veen. 
Op dit veen vestigt zich momenteel Harig Wilgenroosje snel. Het is goed mogelijk dat het opdrijven 
van dit veen hier een rol speelt in de verlanding (mm Den Held, Schmitz).  

Het werken met vlotten in petgaten, zoals in dit project gedaan wordt, is volgens Van Wirdum 
kansrijk. Ook is interessant wat er straks in de luwte van de vlotten gebeurt (mm Rip). Roelofs 
beveelt aan om de vlotten vast te leggen, zodat helofyten in de waterbodem kunnen wortelen en 
daaruit nutriënten op kunnen nemen. Verlandingsvegetaties kunnen niet ontstaan als ze alleen de 
nutriënten uit het oppervlaktewater tot hun beschikking hebben (mm Roelofs). 

Een cruciaal onderdeel van de aanleg van nieuwe petgaten is het vervolgbeheer. Vaak wordt hier 
van te voren te weinig bij stilgestaan (mm Weijs, Van Overeem). Een beheer voeren zoals in de 
jaren ’50 werd gedaan, is nu echter niet meer te betalen (mm Van Leeuwen, Kuiper). 
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3.4 Waterkwaliteitsveranderingen Oostelijke Vechtplassen 

 

Inleiding 

De waterkwaliteit is essentieel voor het voorkomen van jonge verlandingsvegetaties. De 
waterkwaliteit in de Oostelijke Vechtplassen is in de jaren ’60 en ’70 sterk verslechterd. Door de 
inlaat van zeer fosfaatrijk water (dat eveneens veel ammonium bevatte) ontstonden er 
algenbloeien, waardoor vegetaties van ondergedoken waterplanten verdwenen. Ook de hoge 
concentraties sulfaat die in het inlaatwater aanwezig waren, hadden een eutrofiërende werking: 
onder zuurstofarme condities werd een deel van dit sulfaat omgezet in sulfide, dat in de 
onderwaterbodem aan ijzer bond en zo fosfaat vrijmaakte, dat ook in het oppervlaktewater terecht 
kwam.  In de afgelopen decennia is de waterkwaliteit in de natuurgebieden sterk verbeterd: het is 
veel minder eutroof. Dit heeft een aantal oorzaken: ten eerste zijn er veel maatregelen genomen 
die moeten voorkomen dat er nog dergelijk hoge nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater 
terecht komen: fosfaat is verboden in wasmiddelen, huishoudelijk afvalwater wordt behandeld in 
rioolwaterzuiveringsinstallaties en agrarische bedrijven voeren een mestboekhouding. Daarnaast 
wordt er in de natuurgebieden van de Oostelijke Vechtplassen deels gebruik gemaakt van 
inlaatwater van een andere herkomst en is de weg die het inlaatwater naar bijvoorbeeld de 
Westbroekse Zodden verlengd (zie Hoofdstuk 2). In de toekomst wordt er in een deel van de 
gebieden nog minder water ingelaten doordat het peil meer mag gaan fluctueren (zie Hoofdstuk 7). 
Ondanks de veronderstelde waterkwaliteitsverbeteringen lijkt het erop dat in veel petgaten de 
verlanding uitblijft. De vraag is of er in de Oostelijke Vechtplassen nog problemen zijn door 
eutrofiëring, of de huidige waterkwaliteit op een andere manier tot het uitblijven van verlanding 
kan leiden, of dat de waterkwaliteit overal op orde is en het uitblijven van verlanding geweten 
moet worden aan andere oorzaken, zoals vraat (Watervogels, Amerikaanse rivierkreeft) of de 
moeizame verspreiding van de benodigde plantensoorten die de verlanding op gang moeten 
brengen. In dit hoofdstuk zoeken we daarom uit hoe de waterkwaliteit in de verschillende 
natuurgebieden van de Oostelijke Vechtplassen is veranderd en of er nog mogelijke knelpunten in 
de waterkwaliteit aanwezig zijn. 

Materiaal en methode 

Voor de analyse van de waterkwaliteitsveranderingen in de Oostelijke Vechtplassen is gebruik 
gemaakt van de volgende bronnen: 

-Waterkwaliteitsdata van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek/Waternet, daterend 
vanaf ca. 1960. Hieruit is een selectie gemaakt van de meest relevante monsterpunten van het 
meetnet, waarbij punten zijn meegenomen die in de haarvaten (petgaten) van de natuurgebieden 
lagen, of op locaties waarvandaan water wordt aangevoerd om in te laten. Data zijn gecorrigeerd 
voor waarden die in een deel van de dataset in een andere eenheid leken te zijn opgenomen (bijv. 
factor 10.000 voor enkele data EGV); 

- Waterkwaliteitsdata van de Universiteit Utrecht in de jaren ’80, gerapporteerd in Cals & Roelofs 
(1989). Omdat in dit rapport geen coördinaten of een exacte kaart is opgenomen, zijn deze punten 
midden in de bemonsterde gebieden geplaatst; 

- Waterkwaliteitsdata verzameld door Jeroen Geurts tussen 2002 en 2009 in de Westbroekse 
Zodden, Molenpolder, Het Hol, Tienhovense Plassen (o.a. Geurts (2008), Lamers et al., 2010 en 
ongepubliceerde data) 
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-Waterkwaliteitsdata uit het onderzoek van Weijs (2013): bemonsterde petgaten in de gebieden van 
Natuurmonumenten in Hollands Ankeveen, Stichts Ankeveen, Het Hol, de Suikerpot, Loosdrecht, 
Tienhoven-Kanaaldijk en overit Tienhoven, bemonsterd rond 23 mei en 15 augustus 2012; 

- Waterkwaliteitsdata uit onderliggend onderzoek; 

Voor het vervaardigen van de gebiedskaarten per decennium (Bijlage 1) is van elk monsterpunt een 
gemiddelde van alle metingen in het betreffende decennium genomen. Omdat er nauwelijks 
waterkwaliteitsgegevens van vóór 1980 beschikbaar waren, is de waterkwaliteitsverandering sinds 
de jaren ’80 in beeld gebracht. De grootste verslechteringen in de waterkwaliteit hebben zich 
echter al in de jaren ’60 en ’70 voorgedaan. Ter illustratie van processen die uit de 
waterkwaliteitskaarten blijken, zijn hieronder waterkwaliteitsgegevens van enkele langlopende 
meetreeksen van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek/Waternet opgenomen. 

 

Resultaten 

De waterkwaliteitskaarten per deelgebied, die hieronder besproken worden, zijn opgenomen in 
Bijlage 1. 

 

Vecht 
Vanwege verdrogingsproblemen is in een groot deel van de Oostelijke Vechtplassen gebruik gemaakt 
van Vechtwater als inlaatwater. Sinds de jaren ’60 was de kwaliteit van dit water echter ook sterk 
verslechterd. Om deze reden is er in 2000 voor gekozen om voor het Noorderparkgebied geen 
gebruik meer te maken van Vechtwater, maar water uit de Loosdrechtse Plassen in te laten. 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek monitort sinds 1963 de waterkwaliteit in de Vecht 
aan de Noordkant van Utrecht. Van het begin van deze meetreeks zijn slechts enkele parameters 
beschikbaar (figuur 3.6). De chlorideconcentratie in de Vecht was aan het begin van de jaren ’60 al 
hoog, maar nam aan het begin van de jaren ’70 nog verder toe. Gemiddeld lag de concentratie 
chloride tussen 100 en 150 mg/l (tussen ongeveer 1500 en 2500 µmol/l), maar ’s zomers konden de 
concentraties oplopen tot lichtbrakke waarden (> 200 mg/l). Sinds 2000 is de chlorideconcentratie 
in de Vecht sterk verminderd tot waarden tussen 50 en 100 mg/l (1500 - 3000 µmol/l. Ook de 
ammoniumconcentraties waren in de jaren ’60 al erg hoog (meestal tussen 3 en 10 mg/l; ca 150-500 
µmol/l). In de zomers van begin jaren ’70 liepen de concentraties regelmatig op tot 20 mg/l. 
Inmiddels is de ammoniumconcentratie sterk verlaagd; nu worden er concentraties van ongeveer 0,5 
mg/l gemeten (rond 25 µmol/l). In de fosforconcentratie is eenzelfde patroon te zien. In de jaren 
’60 lagen de fosforconcentraties rond 1,5 mg/l (ca 50 µmol/l). In de jaren 70 namen deze ’s zomers 
toe tot boven 5 mg/l (160 µmol/l) en inmiddels zijn deze gereduceerd tot ongeveer 0,25 mg/l (8 
µmol/l). De sulfaatconcentratie is op het monsterpunt in de Vecht in de jaren ’60 en ’70 niet 
gemonitord, maar was in de jaren ’80 zo’n 75 mg/l (750 µmol/l) en is inmiddels iets lager (circa 50 
mg/l; 500 µmol/l). De calciumconcentratie fluctueerde aan het eind van de jaren ’80 en begin jaren 
‘90 tussen circa 50 en 100 mg/l (1250 to 2500 µmol/l). Momenteel is de fluctuatie kleiner en liggen 
de concentraties tussen circa 50 en 70 mg/l (1250 tot 1750 µmol/l).  De kaliumconcentratie lijkt de 
afgelopen jaren te zijn afgenomen; eind jaren ’80 tot de eerste helft van de jaren ’00 was de 
kaliumconcentratie ongeveer 6,5 -12 mg/l (170 – 307 µmol/l), terwijl deze de afgelopen 10 jaar nog 
maar 4,5 tot 6 mg/l was (115 – 150 µmol/l). De bicarbonaatconcentratie van de Vecht (niet 
getoond) bleef gedurende dezelfde periode ongeveer gelijk met circa 170 mg/l (2800 µmol/l). 
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Figuur 3.6. Concentraties Cl, NH4, totaal-P, SO4, Ca en K in de Vecht ten noorden van Utrecht (monsterpunt 
VEC011). 

 

Ankeveen en Stichts Ankeveen 
Vóór 2010 is slechts van een klein aantal punten de waterkwaliteit bekend. Dit is voornamelijk van 
de hoofdwatergangen. Deze voeren ionenrijk water met vrij veel fosfaat en ammonium. de 
concentraties calcium, magnesium, kalium, bicarbonaat, sulfaat en chloride zijn hier ook erg hoog. 
De waterkwaliteit in veel van de petgaten, gemeten na 2010, is totaal anders: dit water is erg 
ionenarm en heeft lage concentraties aan o.a. calcium, bicarbonaat, kalium en magnesium. Ook de 
concentraties fosfaat en ammonium zijn hier laag, hoewel er soms wel enig nitraat in het water zit. 
In enkele zuidelijke petgaten lijkt de waterkwaliteit meer op die in de hoofdwatergangen. De grote 
verschillen in waterkwaliteit hangen waarschijnlijk grotendeels samen met de mate van isolatie van 
de petgaten en hoe de petgaten zijn aangelegd; veel petgaten zijn afgesloten van de boezem, 
waardoor de waterkwaliteit in deze petgaten een meer regenwaterachtig karakter krijgt. Doordat 
sommige petgaten in het zand liggen, staan zij in direct contact met het freatische water, in 
tegestelling tot de petgaten met een veenbodem, die voornamelijk door regenwater gevoed 
worden.  
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Westbroekse Zodden, Oostelijke Binnenpolder Tienhoven, Tienhovense Plassen en Weerslootgebied 
In de Westbroekse Zodden is de waterkwaliteit altijd vrij goed geweest, omdat er hier in het 
noordoosten sprake is van kwel en er daarom weinig water ingelaten hoefde te worden. Hierdoor 
was er sprake van vrij hoge concentraties calcium en bicarbonaat, terwijl de concentraties van 
onder andere chloride en sulfaat ook in de jaren '80 en '90 vrij laag waren. In die tijd waren de 
fosfaatconcentraties wel vrij hoog. De huidige waterkwaliteit in de nieuwgegraven petgaten, lijkt 
flink te verschillen tussen petgaten. In het algemeen hebben de petgaten lage 
nutriëntenconcentraties, hoewel lokaal toch ook hoge concentraties fosforconcentraties kunnen 
worden aangetroffen. De calcium- en bicarbonaatconcentraties verschillen sterk per petgaten over 
het gebied. Er is geen gradiënt van calcium en bicarbonaat van noordoost naar zuidwest aanwezig, 
die er in kweldruk wel is. De variatie kan deels verklaard worden door hoe de petgaten zijn 
aangelegd; sommige liggen in het veen en andere zijn tot het zand uitgegraven. Dit zal eveneens 
verschillen opleveren in kwelintensiteit. Daarnaast zijn sommige petgaten via sloten of duikers met 
elkaar verbonden en zijn andere vrij geisoleerd, waardoor ook verschillen in waterkwaliteit kunnen 
ontstaan. De kaliumconcentraties in de petgaten zijn vrij laag, altijd onder 4 mg/l (100 µmol/l), 
maar vaak ook onder 2 mg/l (50 µmol/l). Ook de magnesiumconcentraties waren niet zeer hoog (< 6 
mg/l; < 250 µmol/l). 

In de Oostelijke Binnenpolder zijn weinig metingen verricht voorafgaand de aanleg van de nieuwe 
petgaten. Omdat de petgaten zijn aangelegd op de plek waar waarschijnlijk de meeste kwel in het 
gebied terecht komt, hebben de meeste petgaten in het noorden hoge concentraties calcium (> 50 
mg/l; > 1200 µmol/l) en bicarbonaat (>120 mg/l; > 2000 µmol/l). Het water in de petgaten is arm 
aan chloride (meestal <18 mg/l; < 500 µmol/l) en sulfaat (meestal < 10 mg/l; < 100 µmol/l). Ook de 
nutrientenconcentraties zijn in de meeste van deze petgaten erg laag. De kaliumconcentraties 
liggen in de meeste petgaten onder 2 mg/l (50 µmol/l), hoewel er in sommige petgaten juist ook 
hoge concentraties (>6 mg/l; > 150 µmol/l) worden aangetroffen.  

De petgaten van de Tienhovense plassen zijn matig rijk aan calcium (20-40 mg/l; 500 - 1000 µmol/l) 
en bicarbonaat (120 mg/l; 1500-2500 µmol/l). Sinds 2010 zijn de concentraties chloride en fosfaat 
sterk afgenomen. Dit is ook te zien aan de meetwaarden van monsterpunt MBP045 van Waternet, 
waarvan een meetreeks van een deel van de fysisch-chemische parameters beschikbaar is van 2004 
tot en met 2014 (figuur 3.7). In deze periode nam de fosforconcentratie af van circa 0,06 tot 0,03 
mg/l (van 2 tot 1 µmol/l). De chlorideconcentratie nam af van circa 30 naar circa 20 mg/l (van 850 
naar 560 µmol/l). Mogelijk is ook de calciumconcentratie in de laatste jaren iets aan het dalen, 
maar dat is niet met zekerheid te zeggen aan de hand van de gegevens. 
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Figuur 3.7. Concentratie calcium, chloride, sulfaat en totaal-fosfor (mg/l) in meetpunt MBP045. 

 

In het Weerslootgebied, ten noorden van de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven zijn recentelijk door 
Weijs (2013) petgaten onderzocht. Deze petgaten verschillen onderling in kwaliteit, maar hebben 
alle zeer hoge fosforconcentraties (>0,2, maar soms ook > 0,5 mg/l; > 6, respectievelijk > 15 
µmol/l). De petgaten zijn arm aan sulfaat (< 10 mg/l; < 100 µmol/l ) en chloride (18 mg/l; < 500 
µmol/l). Het oostelijke petgat met de boogvormige oever zijn eveneens arm aan calcium (32 mg/l; 
< 800 µmol/l) en bicatbonaat (120 mg/l; < 2000 µmol/l), terwijl het westelijke petgat en het L-
vormige petgat iets hogere concentraties aan deze ionen hebben. 

Het Hol en De Suikerpot 
In het Hol is de waterkwaliteit in de afgelopen vier decennia sterk veranderd. Het Hol stond er om 
bekend dat, toen de waterkwaliteit vanaf de jaren ’70 in de Oostelijke Vechtplassen verslechterde 
onder invloed van inlaat van vervuild Vechtwater, de waterkwaliteit nog lange tijd goed bleef. Dit 
kwam mogelijk door kwel. Uit de jaren ’80 en de jaren ’90 zijn er weinig metingen bekend, maar 
het vaste meetpunt van Waternet in Het Hol is in deze jaren intensief bemonsterd. Hieruit blijkt 
inderdaad dat de concentraties van fosfaat, ammonium en nitraat in deze jaren erg laag waren. De 
concentraties calcium (gemiddeld tussen 22 en 50 mg/l; 800 en 1200 µmol/l) en bicarbonaat (circa 
90 mg/l; 1500  µmol/l) waren wel vrij hoog en via het inlaatwater kwam er eveneens sulfaat (tussen 
circa 20 en 50 mg/l; 200 en 500 µmol/l) en chloride (70-100 mg/l; 2000-3000 µmol/l bij het 
monsterpunt) binnen. Van Belle et al. (2006) vermelden een meting uit 1950uit Het Hol (‘Gat van de 
Zandheuvel’) met een calciumconcentratie van 34 mg/l (850 µmol/l) en een chlorideconcentratie 
van 72 mg/l (2000 µmol/l). Deze concentraties zijn dus vergelijkbaar met de metingen van calcium 
en chloride in de jaren ’80 en ’90 op meetpunt PKH020. De bicabonaatconcentratie was destijds 
echter hoger (113 mg/l; 1850 µmol/l) en de sulfaatconcentratie lager (11,4 mg/l; 119 µmol/l). 
Vanaf 2000 zijn er meer waterkwaliteitsgegevens beschikbaar, o.a. van Lamers et al. (2010). Hieruit 
blijkt dat sindsdien de concentraties calcium, bicarbonaat, magnesium en kalium sterk zijn 
afgenomen. Lag in de jaren ’00 de calciumconcentratie op de meeste monsterpunten nog boven 32 
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mg/l (800 µmol/l), in de jaren ’10 lagen de concentraties tussen de 16 en 32 mg/l (400 en 800 
µmol/l) en op sommige plekken zelfs al onder 16 mg/l (400 µmol/l). In de jaren ’00 lag de 
gemiddelde bicarbonaatconcentratie tussen 90 en 120 mg/l (1500 en 2000 µmol/l_; in de jaren ’10 
was dit al verminderd tot 60 – 90 mg/l (1000-1500 µmol/l), met op sommige locaties concentraties 
onder 60 mg/l (1000 µmol/l). Ook de werden er in de jaren ’10 vaker kaliumconcentraties onder 2 
mg/l ( 50 µmol/l), gemeten, terwijl de meeste bemonsterde locaties in de jaren ’00 bijna allemaal 
concentraties tussen 2 en 4 mg/l (50 en 100 µmol/l) hadden. 

In de meetreeks van monsterpunt PKH020 (figuur 3.8) zijn deze veranderingen, die sinds 1999/2000 
vrij abrupt zijn opgetreden, goed terug te zien. Uit deze meetreeks blijkt dat tijdens inlaatperiodes 
in de zomer chlorideconcentraties in de jaren ’80 en begin jaren ’90 op konden lopen tot licht 
brakke concentraties (> 200 mg/l; 5600 µmol/l). In precies dezelfde periodes namen ook de 
concentraties calcium, bicarbonaat, sulfaat en kalium toe. Deze elementen werden mogelijk met 
het inlaatwater aangevoerd (figuur 3.9). 

 

 

 

 

Figuur 3.8. Meetreeksen van Cl, SO4, Ca, HCO3, K en P op monsterpunt PKH020. 
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Figuur 3.9. Concentraties Ca, SO4, HCO3 en K (x10) als functie van de chlorideconcentratie in monsterpunt 
PKH020 in het Hol. Hogere concentraties van deze ionen hangen sterk samen met hogere 
chlorideconcentraties. 

 

Een deel van de waterkwaliteitsveranderingen in Het Hol kan verklaard worden door de 
veranderingen in de kwaliteit van het inlaatwater, zoals de sterke vermindering van de 
chlorideconcentratie (zie: Vecht). Ook zijn er in het gebied hyrdrologische maatregelen genomen 
die samen kunnen hangen met de waterkwaliteitsveranderingen: in 1999 heeft Natuurmonumenten 
damwanden geplaatst op de grens met de Suikerpot om instroom van water van slechte kwaliteit 
tegen te gaan en Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek heeft in 2004 een schot heeft geplaatst 
langs het Moleneind (zijde van de Wijde Blik), eveneens om instroom van water tegen te gaan (med. 
Natuurmonumenten). 

Het water in de Suikerpot is van andere kwaliteit dan het water in Het Hol. Het water is hier iets 
nutriëntenrijker dan in Het Hol, maar het is ook rijker aan calcium (32 mg/l; > 800 µmol/l) en 
bicarbonaat (73 mg/l; > 1200 µmol/l, en vaak > 97 mg/l; > 1600 µmol/l). Het is bekend dat er in De 
Suikerpot vanwege het peilverschil met de het naastliggende peilvak nog sprake is van kwel, terwijl 
er aan de kant van Het Hol sprake is van wegzijging (Lamers et al., 2010). 

Molenpolder 
De Molenpolder is een inzijggebied, waar regelmatig water moet worden ingelaten om de peilen te 
handhaven. Omdat in 2000 het inlaatwater niet meer afkomstig is uit de Vecht, maar uit de 
Loosdrechtse plassen, zijn de effecten hiervan zichtbaar in de Molenpolder. Uit de periode van voor 
2000 zijn echter weinig waterkwaliteitsgegevens van de Molenpolder beschikbaar. In de jaren ’90 
werden de Molenpolder hoge concentraties, calcium (50 mg/l; ca > 1200 µmol/l), bicarbonaat (>122 
mg/l; > 2000 µmol/l), sulfaat (20-50 mg/l; 200-500 µmol/l), magnesium (> 6 mg/l; > 250), chloride 
(> 35 mg/l; > 1000 µmol/l) en orthofosfaat (0,08 mg P/l; > 2,5 µmol/l) gemeten. Momenteel worden 
in het gebied vrij veel lagere concentraties chloride (< 35 mg/l; < 1000 µmol/l, en op sommige 
plekken ook < 18mg/l; < 500 µmol/l), sulfaat (<20 mg/l (< 200 µmol/l), soms <10 mg/l (< 100 
µmol/l)), kalium (< 4 mg/l; < 100 µmol/l, soms ook <2 mg/l; <50 µmol/l), bicarbonaat (meestal< 90 
mg/l; < 1500 µmol/l) en nutriënten gemeten. 
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Op twee punten in de Molenpolder is zowel in de jaren ’90 als recent de waterkwaliteit bepaald 
(PMW023 en PMW024; figuur 3.11). Beide punten lijken qua concentraties erg op elkaar. Metingen 
tussen 1997 en 2004 ontbreken. Tussen 1997 en 2004 nam de chlorideconcentratie af van ongeveer 
60 mg/l (1700 µmol/l) tot ongeveer 21 mg/l (600 µmol/l). In 1996 werden nog vrij hoge 
concentratie sulfaat gemeten (ongeveer 45 mg/l; 450 µmol/l), terwijl deze in 2012 op nog maar 10 
mg/l (100 µmol/l) lagen. Ook de kaliumconcentratie nam af: van ongeveer 8 mg/l (200 µmol/l) tot 
minder dan 4 mg/l (100 µmol/l). Magnesium nam in deze periode af van meer dan 7 mg/l (300 
µmol/l) tot minder dan 5 mg/l (200 µmol/l). De concentratie bicarbonaat nam tot 2012 op de 
meetlocatie niet af en bleef boven 60 mg/l (1500 µmol/l). 

 

  

   

  

Figuur 3.11. Concentraties Cl, SO4, HCO3, K, Mg en P op monsterpunt PMW023 in de Molenpolder. 
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Vergelijking van de deelgebieden 
Het water in de petgaten in de Oostelijke Binnenpolder en in een deel van Westbroek heeft een 
samenstelling die een sterk grondwaterachtig (lithoclien) karakter heeft (figuur 3.12). In de andere 
deelgebieden is er sprake van water dat meer op rivier- of regenwater lijkt, of een mengsel van 
deze watertypen. In de vergelijking van de Ionic Ratio (IR, [Ca]/([Ca]+[Cl]) in meq/l) ten opzichte 
van het EGV (figuur 3.12) zijn de waterkwaliteitsveranderingen die sinds de jaren 80 hebben 
plaatsgevonden goed terug te zien. Het Vechtwater veranderde sterk van samenstelling: doordat 
het EGV en de chlorideconcentratie sterk daalden, verschuift de waterkwaliteit vanuit de richting 
van thalassoclien (water met een zeewaterkarakter) meer richting lithoclien water. Een verlaging 
van het EGV en de chlorideconcentratie is in veel van de deelgebieden terug te zien, zoals in de 
Molenpolder en in Tienhoven. In Het Hol en in werd in een deel van de petgaten de 
calciumconcentratie echter ook lager; een deel van de petgaten schuift hierdoor op richting 
atmoclien water; een ander deel behoudt een meer grondwaterachtig karakter. In de Molenpoldre 
nam ook de calciumconcentratie af. Door de grotere afname van de chlorideconcentratie en het 
EGV, lijkt het oppervlaktewater hier in de figuur een meer lithoclien karakter te krijgen. Ook in 
Stichts en Hollands Ankeveen wordt nu oppervlaktewater met een regenwaterachtig karakter 
aangetroffen in een deel van de nieuw gegraven petgaten. 

 

 

Figuur 3.12. IR-EGV-diagram van het water in petgaten in de deelgebieden van de Oostelijke Vechtplassen, en 
van het water in de Vecht in de jaren ’50, ’80, ’90 en de perioden 2000-2009 (‘2000’) en 2010-2014 (‘2010’). 
Referentiewaarden voor atmotroof, lithotroof en thalassotroof water uit Van Wirdum et al. (1992).  
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Conclusies 

In de meeste deelgebieden hebben de anti-eutrofiëringsmaatregelen ervoor gezorgd dat de 
nutriëntenconcentraties sterk zijn verlaagd. Daarnaast traden er in een aantal gebieden ook andere 
veranderingen in de waterkwaliteit op. De waterkwaliteitsveranderingen in Het Hol springen het 
meest in het oog. Hier namen de concentraties van onder andere calcium, magnesium, kalium en 
bicarbonaat af, waardoor het water meer op regenwater is gaan lijken. In de Molenpolder lijkt 
eenzelfde trend te zien, maar hier is het water nu nog tamelijk hard. Een dergelijke verarming, 
zoals in het Hol te zien is, kan leiden tot een achteruitgang in (semi)-aquatische vegetatie van meer 
gebufferde wateren, zoals Krabbenscheervegetaties en verlandingsvegetaties van bijvoorbeeld 
Slangenwortel, Grote boterbloem of Galigaan; van Krabbenscheer is bekend dat een plant een hoge 
behoefte aan CO2 in het water heeft; bij lage concentraties komen de planten in het voorjaar niet 
opdrijven en kan er dus geen permanente mat gevormd worden waar andere planten zich in kunnen 
vestigen (Harperslager et al., 2015). Daarnaast heeft de soort een hoge behoefte aan kalium 
(Cusell, 2013). De aanwezigheid van gebufferd water met hoge calciumconcentraties is noodzakelijk 
voor de ontwikkeling van Trilvenen. Jonge verlanding onder atmotrofe condities zal bij successie 
waarschijnlijk snel in een stadium met veenmossen doorschieten. Om een goede conclusie te 
trekken over de oorzaken van de waterkwaliteitsveranderingen is een gedegen analyse van de 
water- en stoffenbalansen per gebied noodzakelijk. Voor de hand liggende oorzaken zijn de 
veranderingen in de waterkwaliteit van het inlaatwater, vermindering van de waterinlaat en 
veranderingen in de kwelintensiteit (o.a. door lokale maatregelen), maar het is niet duidelijk hoe 
groot de bijdrage van de verschillende veranderingen aan de waterkwaliteit is. De geïsoleerde 
hydrologische ligging van afzonderlijke petgaten, zoals in Hollands Ankeveen, kan daarnaast ook tot 
atmotrofe omstandigheden leiden. Mogelijk kan in gebieden met wegzijging het verder verminderen 
van de inlaat (zoals bij een flexibeler peilbeheer) leiden tot een grotere invloed van regenwater 
(Sarneel et al., 2012), maar om te bepalen of dit daadwerkelijk tot atmotrofiëring leidt, is een 
balansstudie noodzakelijk. Bij het formuleren van maatregelen om het gebufferde, mineraalrijke 
karakter van het water te bewaren of te versterken, zal echter een precaire afweging gemaakt 
moeten worden tussen het belang van de mineralenrijkdom enerzijds en het belang van het 
tegengaan van eutrofiëring anderzijds. 
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4. Huidige verlanding in relatie tot habitatkwaliteit 
 

4.1 Vergelijkend veldonderzoek Nederland 

Inleiding 

Om te onderzoeken onder welke omstandigheden verlanding op kan treden, zijn petgaten met en 
zonder verlanding bemonsterd. Uitgangspunt hierbij was de aanname dat de 
oppervlaktewaterkwaliteit, kwaliteit van de onderwaterbodem en van de oevers bepalend is voor 
het al dan niet optreden van (verschillende typen van) verlanding. Hierbij is zowel gekeken naar de 
directe beschikbaarheid van ionen in de waterfase (oppervlakte- en poriewater) als naar de 
beschikbaarheid op iets langere termijn door extracties van bodemmateriaal. Nadruk in de keuze 
van de gemeten parameters ligt op nutriënten (fosfaat, totaal-fosfor, ammonium en nitraat, 
kalium), zuurgraad en buffering van het water (pH, concentratie HCO3), en de aanwezigheid van 
andere macroionen (Na, Ca, Mg, Fe, SO4,

 Cl, elektrisch geleidingsvermogen (EGV)). Een te hoge 
concentratie aan nutriënten leidt tot algenbloei, waardoor ondergedoken waterplanten geen kans 
krijgen te groeien. Op de oevers leidt een te hoge nutriëntenconcentratie tot dominantie van 
ruigtekruiden en grassen in plaats van begroeiingen met doelsoorten. Andersom zijn nutriënten ook 
belangrijk voor verlandingsvegetaties. Met name de waterfase kan ook te arm zijn voor vegetaties 
die al hun nutriënten daaruit moeten betrekken. Zuurgraad en buffering van het water zijn 
bepalend voor de koolstofbeschikbaarheid voor ondergedoken waterplanten en zijn eveneens 
bepalend voor welk type semi-terrestrische vegetatie er voorkomt. De verlandingsvegetatie zelf kan 
een grote invloed hebben op de beschikbaarheid van verschillende nutriënten en de verhoudingen 
daartussen bij afbraak van het opgebouwde organisch materiaal. Om deze invloed te meten zijn ook 
de kragges zelf en de bovengrondse biomassa bemonsterd. 

Bij het uitblijven van verlanding in petgaten zou de kwaliteit van het oppervlaktewater, de oever of 
de onderwaterbodem een van de belemmeringen kunnen vormen. Daarom zijn ook petgaten zonder 
verlanding bemonsterd. Bij het interpreteren van deze gegevens moet er echter rekening mee 
gehouden worden dat er ook andere belemmeringen kunnen zijn voor verlanding, zoals vraat aan 
uitlopers en waterplanten of dispersie van bepaalde ecosystem engineers. Een afwijkende kwaliteit 
van het oppervlaktewater, de onderwaterbodem of de oever zou een indicatie kunnen zijn voor een 
belemmering voor het optreden van verlanding, maar andersom is aan te nemen dat veel petgaten 
waarin verlanding uitblijft daarin niet afwijken van petgaten met verlanding, omdat er andere 
belemmerende factoren voor verlanding zijn. 

Materiaal en methode 

Selectie van locaties 
Voor deze studie zijn petgaten onderzocht met en zonder verlanding. Kennis van deskundigen over 
de plekken waar jonge verlandingen voorkwamen, is daarbij sturend geweest voor de keuze. Ook 
zijn er in het veld locaties geselecteerd. Er is vanuitgegaan dat als er vanaf een jonge 
kraggevormende vegetatie nieuwe uitlopers waren naar het open water, of in het geval van een 
helofytenvegetatie er jonge helofyten aan de buitenrand van de helofytenvegetatie stonden, er 
actief verlanding optrad. Omdat locaties eenmalig bezocht zijn, is het echter niet met zekerheid te 
zeggen dat er actieve verlanding optrad op de geselecteerde locaties met verlanding. Soms waren 
de plekken met verlanding klein, slechts zo’n 10 m2, soms betrof het kragges of helofytenzones van 
tientallen meters lang en zo’n 10 m breed. De selectie van locaties zonder verlanding werd 
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eveneens op het oog gedaan, waardoor het niet geheel is uit te sluiten dat er op andere plekken in 
het petgat wel sprake was van (kleine) plekken met verlandingsvegetaties.  

In totaal zijn er in 2013 en 2014 gezamenlijk 37 locaties bemonsterd met verlanding en 12 locaties 
zonder verlanding verspreid over Het Hol, Tienhovense plassen, Oostelijke Binnenpolder Tienhoven, 
Weerslootgebied, Suikerpot, Westbroek, Molenpolder, Loosdrecht, Hollands Ankeveen en Stichts 
Ankeveen, Wieden-Weerribben, Nieuwkoopse Plassen, Mieden en het Ilperveld (figuur 4.1; figuur 
4.4). Het zwaartepunt van de studie lag in de Oostelijke Vechtplassen (figuur 4.2). Het veldwerk 
werd uitgevoerd tussen juni en oktober 2013 en tussen mei en september 2014. Omdat de locatie in 
het Ilperveld chemisch sterk afweek van de andere locaties (brak water) is besloten deze niet mee 
te nemen in de analyse. 

 

 

Figuur 4.1. Luchtfoto van Nederland met hierop de onderzochte locaties binnen het correlatieve onderzoek. In 
geel de locaties die in 2013 zijn bemonsterd in blauw de locaties die in 2014 zijn bemonsterd. Bron luchtfoto: 
Google Earth. 
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Figuur 4.2. Luchtfoto van het Oostelijke vechtplassengebied (links). En een uitsnede van de gebieden 
Tienhoven en Westbroek (rechts). In geel de locaties die in 2013 zijn bemonsterd in blauw de locaties die in 
2014 zijn bemonsterd. Bron luchtfoto: Google Earth. 

 

Op alle locaties zijn de volgende monsters verzameld (figuur 4.3): 
-  oppervlaktewatermonster van het petgat; 
- poriewatermonsters van het slib, het sediment, de oever, de kragge (bij meerdere 
vegetatiekundige eenheden in één kragge, van elke eenheid een monster), net onder de kragge en 
het sediment onder de kragge; 
- bodemmonsters: slib en sediment van het petgat, oever op 20 en 100 cm van waterlijn, kragge 
(van elke vegetatiekundige eenheid 1 monster); 
- vegetatiemonster: van elke vegetatiekundige eenheid 1 mengmonster van de bovengrondse 
biomassa van een oppervlak van 50x50 cm. 
 
De volgende parameters zijn in het lab bepaald aan de meegenomen monsters: 
- oppervlaktewater: pH, alkaliniteit, EGV, turbiditeit, PO4, NO3, NH4, N-totaal, Na, K, Cl, CO2, HCO3 
en totaalconcentraties Al, Ca, Fe, Mg, Mn, P, S, Si, Zn; 
- poriewater: pH, alkaliniteit, EGV, PO4, NO3, NH4, N-totaal, Na, K, Cl, CO2, HCO3 en 
totaalconcentraties Al, Ca, Fe, Mg, Mn, P, S, Si, Zn; 
- bodemmonsters: organische-stofgehalte, plantbeschikbaar P (P-Olsen), zoutextraheerbaar NH4, 
NO3, pH, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, P, S, Si, Zn, totaalconcentraties Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, P, S, Si, Zn; 
- vegetatiemonsters: biomassa, totaalconcentraties Al, C, Ca, Fe, K, N, Mg, Mn, P, S, Si, Zn. 
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Figuur 4.3. Schematische weergave van de parameters die gemeten worden in het veldonderzoek. 

 

 

 

Figuur 4.4. Enkele impressies van de onderzocht locaties. Van links naar rechts, beginnend bij linksboven: 
Krabbenscheerverlanding in de Weerribben, verlanding met grote helofyten in de Suikerpot, verlanding met 
Moerasvaren en Kleine lisdodde (Tienhovense Plassen), verlanding met o.a. Moerasvaren, verlanding met o.a. 
Slangenwortel en Watermunt (Westbroekse Zodden), verlanding met Kleine lidodde en Riet (Oostelijke 
Binnenpolder van Tienhoven), kraggeverlanding met Holpijp, locatie met Waterdrieblad (Menyanthes 
trifoliata) en Groen schorpioenmos (Scorpidium cossonii) en enkele Zeggesoorten in de Mieden en een kragge 
met Grote lisdodde (Miede). Foto’s: Gijs van Dijk &Jeroen Geurts . 
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Vegetatie-opnames 
De verlandingsvegetatie is op het oog beoordeeld op homogeniteit van de vegetatie. Als er 
verschillende zones te onderscheiden waren, zijn deze apart bemonsterd (figuur 4.3). Van elke 
locatie met verlanding werd een Tansley-opname gemaakt van de gehele verlandingsvegetatie. Ook 
bij het ontbreken van verlanding werd er een opname gemaakt vanaf de waterlijn enkele meters 
het water in. Als er sprake was van verschillende vegetatiezones binnen de verlandingsvegetatie 
werd er van elke zone een Braun-Blanquet-opname gemaakt van ongeveer 2x2 meter. Daarnaast is 
genoteerd welke van de volgende ecosystem engineers voorkwamen op de aanliggende oever, 
buiten de opname: Kleine watereppe, Slangenwortel, Draadzegge, Pluimzegge, Snavelzegge, 
Waterscheerling, Galigaan, Wateraardbei, Holpijp, Paddenrus, Waterdrieblad, Grote boterbloem, 
Riet, Moerasvaren, Kleine lisdodde, Grote lisdodde, Krabbenscheer. 

Statistische verwerking 
Er is voor gekozen om vooral naar verbanden tussen parameters en verlandingsvegetaties te zoeken. 
Dit is gedaan met multivariate technieken in Canoco 5. De gemeten parameters van de 
verschillende onderdelen van het petgat (oppervlaktewater, bodem oever, onderwaterbodem, etc.) 
zijn apart geanalyseerd in een PCA (Principal Componant Analyses), waarvan vervolgens een figuur 
van de eerste twee of drie assen gemaakt is. Voorafgaand aan de analyse zijn de chemische 
parameters ln (x+1)-getransformeerd (behalve pH), om ze beter te laten voldoen aan de aanname 
van normale verdeling. Van de vegetatiegegevens (Tansley-opnames) is een DCA (Detrended 
Correspondence Analysis) gemaakt, en een DCCA (Detrended Canonical Correspondence Analysis) om 
de variatie in zowel de oppervlaktewaterkwaliteit als het voorkomen van ecosystem engineers in 
beeld te brengen. 

Om de verschillen in bodem- en (porie)waterkwaliteit tussen verschillende typen verlanding, en 
plekken zonder verlanding, in beeld te brengen, zijn boxplots van de abiotische variabelen gemaakt 
in IBM SPSS Statistics 20.  Hier is voor gekozen, omdat de verwachting is dat op verschillende 
plekken zonder verlanding er niet één, maar meerdere factoren het ontstaan van jonge 
verlandingsvegetaties belemmeren. We verwachtten daarom dat er bij mogelijke belemmerende 
factoren voor verlanding enkele outliers aanwezig zullen zijn voor de locaties waarvoor deze factor 
een rol speelt in het uitblijven van de verlanding. Voor locaties waarvoor deze factor geen rol 
speelt, zal deze naar verwachting niet verschillen van de locaties met verlanding, waardoor het 
gemiddelde of de mediaan van deze factor niet hoeft te verschillen van locaties waar wel 
verlanding voorkomt. Bij het EGV van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld, zijn er in de locaties 
zonder verlanding die in vergelijking met locaties met verlanding een hoge of juist lage EGV 
hebben, terwijl het gemiddelde EGV niet verschilt tussen locaties met en zonder verlanding. 

Deze studie is gezamenlijk voor het Waternet-project en het OBN-onderzoek uitgevoerd. Het OBN-
onderzoek loopt nog tot eind 2015 en in het kader van dat project zullen nog ongeveer 30% extra 
monsterpunten geselecteerd worden, waarmee statistische toetsen krachtiger zullen worden. 

Typologie 
Omdat we aannamen dat de kwaliteit van het wortelmilieu bepalend is voor het ontstaan van jonge 
verlanding, hebben we de bemonsterde verlandingsvegetaties ingedeeld in de manier waarop ze 
waarschijnlijk ontstaan zijn: vanuit drijvende waterplanten, vanuit de oever, vanuit vegetatie die in 
de waterbodem wortelt, of zowel vanuit de waterbodem als de oever (figuur 4.4, figuur 4.5, tabel 
4.1). De eerste categorie, ontstaan uit drijvende planten, betrof Krabbenscheerverlandingen in de 
Molenpolder, de Wieden-Weerribben en de Nieuwkoopse Plassen, en één plek met een verlanding 
met Kleine lisdodde die zich op een opdrijvende vegetatie van Sterkranswier (Nitellopsis obtusa) 
heeft gevestigd. Van het bemonsterde trilveen in de Weerribben is eveneens aangenomen dat het 
ontstaan is uit drijvende waterplanten (Krabbenscheer). De vegetaties met verlanding vanuit de 
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oever betroffen beginnende kragges met dominantie van Moerasvaren of Slangenwortel. Deze 
vegetaties werden bemonsterd in de Oostelijke Vechtplassen. Van het trilveen in De Mieden was 
onduidelijk hoe het ontstaan is. Waarschijnlijk heeft Waterdrieblad hier een grote rol gespeeld, 
maar onduidelijk is of dit na herstel van het gebied op de bodem wortelde of zijdelings het gebied 
in is gegroeid. In de multivariate analyses is deze vegetatie niet verder ingedeeld; bij het maken 
van de boxplots is dit punt bij ‘verlanding vanuit de oever’ gerekend. Jonge verlandingsvegetaties 
ontstaan uit wortelende helofyten betroffen vegetaties ontstaan uit dominanties van Kleine 
lisdodde, Grote lisdodde, Riet, Snavelzegge, Draadzegge, Scherpe zegge, Holpijp of Gewone 
waterbies (Eleocharis palustris). De vegetaties in deze categorie zijn bemonsterd in de Oostelijke 
Vechtplassen en De Mieden. Het betrof hier niet alleen vegetaties die op het moment van 
bemonstering nog geheel in het water wortelden, maar op sommige plekken ook drijvende kraggen, 
waarin de meeste soorten in de kraggen wortelden en mogelijk slechts enkele soorten nog in de 
bodem. Een voorbeeld hiervan is de –deels drijvende, deels vastgeslagen- kragge in de Westbroekse 
Zodden die ook in de maaiproef is meegenomen (paragraaf 5.3). Van deze kragge hebben wij 
aangenomen dat hij ontstaan is uit Grote lisdodde, die nog steeds aan de randen van de kragge 
staat. De meeste soorten die nu op de kragge voorkomen, wortelen echter in de kragge zelf. Hoe 
een kragge ontstaan is, is niet altijd eenduidig te reconstrueren. Het betreft dus slechts een 
inschatting. Verlandingsvegetaties die ontstaan waren uit wortelende helofyten zijn bemonsterd in 
de Oostelijke Vechtplassen en in De Mieden. Vrij vaak komt het ook voor dat kragges vanuit 
verschillende kanten tegelijk ontstaan. In dit onderzoek betrof dat onder andere kragges van Kleine 
lisdodde en Moerasvaren in de Tienhovense plassen, waarbij er waarschijnlijk eerst een zone met 
Kleine lisdodde, wortelend in de waterbodem, is ontstaan, waarna Moerasvaren vanuit de oever de 
luwe zones met Kleine lisdodde kon koloniseren. Dit gecombineerde type werd in de Oostelijke 
Vechtplassen bemonsterd. Er werden 11 plekken zonder verlanding bemonsterd. Bij de selectie van 
deze punten is er –zover mogelijk- op gelet dat er ook elders in het petgat geen verlanding optrad. 
Bij sommige van deze plekken was er enige aquatische vegetatie aanwezig, zoals Grof hoornblad of 
Gele plomp, of enige helofytenbegroeiing, zoals Riet, Grote egelskop of Pitrus (Juncus effussus) 
wortelend in de onderwaterbodem, maar op veel van deze plekken werd geen aquatische vegetatie 
in het water aangetroffen en was er een scherpe grens tussen helofyten die op de oever stonden, en 
het onbegroeide water. Locaties zonder verlanding werden bemonsterd in de Oostelijke 
Vechtplassen, de Nieuwkoopse Plassen en De Mieden. 
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Figuur 4.5. Symbolen gebruikt voor aanduiding van het ontstaan van de jonge verlandingsvegetaties. Met 
kleuren is het gebied aangegeven waar de vegetatie bemonsterd is. Voor locaties zonder verlanding zijn open 
cirkels gebruikt. De trilveenvegetatie in De Mieden is met een dichte blauwe cirkel aangegeven in de 
diagrammen van de multivariate analyses. 

 

Tabel 4.1. Typologie van het ontstaan van de jonge verlandingsvegetatie, de afkorting voor het type gebruikt 
in de boxplots, het aantal keer dat elk type bemonsterd is en de bemonsteringsnummers (deze laatste komen 
terug in de diagrammen van de multivariate analyses). 

Type ontstaan 
verlanding  

Afkorting Aantal  Bemonsteringsnummers 

Geen verlanding  geen 12 7, 9, 14, 20, 21, 25, 29, 31, 38, 42, 44, 46  

Vanuit bodemwortelende 
helofyten  

wort hel 13 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 45 

Vanuit drijvende planten  drijf pl 10  1, 2, 15, 16, 17, 18,19, 26, 27, 28 

Vanuit oever  oever 6  6, 35, 36, 37, 39, 43  

Vanuit helofyten&oever  hel&oev 3  40, 41, 47 

 

Naast de typologie is ook een aparte typologie gehanteerd voor de indeling van de drijvende 
kraggen (tabel 4.2). Met deze indeling kan er gekeken worden naar de karakteristieken waarin 
kragges met dominantie van specifieke soorten van elkaar verschillen. Zo is het mogelijk te 
onderscheiden of verschillende typen kragges voorkomen onder andere concentraties in het 
oppervlaktewater, oever en waterbodem voorkomen en/of dat zij andere concentraties nutriënten 
en macro-ionen accumuleren. De kraggen met Krabbenscheer zijn bemonsterd in de Wieden-
Weerribben, Oostelijke Vechtplassen en Nieuwkoopse Plassen. De kragge met Kleine Lisdodde is 
bemonsterd in de Nieuwkoopse plassen. De kraggen met Grote lisdodde zijn bemonsterd in de 
Oostelijke Vechtplassen en De Mieden. De kragge met Holpijp is in De Mieden bemonsterd. De rest 
van de kragges is in de Oostelijke Vechtplassen bemonsterd. De vegetaties met wortelende 
helofyten zijn niet verder onderverdeeld. Zij zijn bemonsterd in de Oostelijke Vechtplassen en De 
Mieden. De trilvenen (Scorpidio-Caricetum diandrae), zijn apart ingedeeld. Dit is in feite een later 
successiestadium dan de overige bemonsterde vegetaties. 
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Tabel 4.2. Typologie op grond van de huidige vegetatie/dominante ecosystem engineers, het aantal keer dat 
elk type bemonsterd is en de bemonsteringsnummers (deze laatste komen terug in de diagrammen van de 
multivariate analyses). 

Type vegetatie  Afkorting Aantal  Bemonsteringsnummers 
Geen verlanding  geen 11  7, 9, 14, 20, 21, 29, 31, 38, 42, 44, 46 
Bodemwortelende helofyten  wort hel 8 4, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 45 
Kragge met Krabbenscheer  Str alo 8  1, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28  
Kragge met Moerasvaren (& 
Kleine lisdodde/waterdrieblad)  

The pal 4  36, 39, 40, 47 

Kragge met Slangenwortel (& 
Moerasvaren) 

Calla pa 2  6, 35 

Kragge met Waterscheerling  Cic vir 1  37 
Kragge met Kleine Lisdodde  Typ ang 1  2 
Kragge met Grote Lisdodde 
(&Riet)  

Typ lat 4  3, 30, 41, 48 

Kragge met Holpijp  Equ flu 1  32 
Kragge met Gewone waterbies  Ele pal 1  5 
Kragge met Galigaan  Cla mar 1  43 
Trilveen  trilveen 2  15, 33 
 

Resultaten  

Oppervlaktewater 
 

 

Figuur 4.6. PCA van het oppervlaktewater (as 1 (verklaart 29%) en as 2 (verklaart 19%)). Voor legenda van 
symbolen zie figuur 1. 

 

Voor het maken van een PCA van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn de ecologisch belangrijkste 
gemeten parameters in het oppervlaktewater gekozen: nutriënten, pH, buffering, troebelheid en 
ionenrijkdom. Er zijn twee clusters van parameters te onderscheiden (figuur 4.6): enerzijds 
parameters die samenhangen met de invloed van 'vervuiling' of brakker water: dit zijn Na, Cl, K en 
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SO4; anderzijds (hier ongeveer loodrecht op) staan parameters die te maken hebben met de 
hardheid van het water: Ca, Mg en de alkaliniteit (die sterk samenhangt met de concentratie HCO3). 
Opmerkelijk is dat het EGV ook sterk samenhangt met de hardheid, wat betekent dat in veel van de 
bemonsterde petgaten het EGV wordt bepaald door de hardheid van het water, zoals door de 
aanvoer van kwelwater, en minder door vervuiling of de inlaat van gebiedsvreemd water. Naast 
deze twee clusters van parameters, blijkt ook de concentraties Fe in het oppervlaktewater sterk te 
verschillen tussen de petgaten. Hoewel opgekweld ijzer oxideert en neerslaat zodra het in het 
zuurstofrijkere oppervlaktewater terecht komt en de concentratie in het oppervlaktewater daarom 
geen goede kwantitatieve maat is voor de hoeveelheid opgekweld water, springen in de richting van 
de ijzerconcentratie toch de monsters uit de ijzerrijke Mieden er duidelijk uit. Opvallend is verder 
het cluster met verlandingsvegetaties die ontstaan zijn uit drijvende planten, hier weergegeven als 
sterren (behalve nr 2 alle ontstaan uit Krabbenscheervegetaties). Dit cluster bevindt zich duidelijk 
in water dat vrij rijk is aan zowel Ca, Mg en HCO3 als aan K, Na, Cl en SO4. De andere typen 
verlandingen (vanuit de oever en vanuit de waterbodem) liggen meer verspreid over het diagram, 
wat in de lijn der verwachting ligt, omdat deze typen iets minder direct door de 
oppervlaktewaterkwaliteit beïnvloed worden. De petgaten zonder verlanding liggen eveneens 
verspreid over het diagram. Een deel van deze locaties bevindt zich in hetzelfde type water als 
locaties met verlanding, maar enkele petgaten bevinden zich aan de randen van het diagram. Dit 
kan een aanwijzing zijn dat in deze petgaten de waterkwaliteit een belemmerende factor vormt 
voor verlanding. In de hoek linksonder in het diagram zijn dit de petgaten zonder verlanding in de 
Nieuwkoopse Plassen. Deze kenden een groter invloed van eutrofer en iets brakker water. In het 
diagram rechtsonder bevinden zich juist de locaties die zeer atmotroof zijn en zeer zacht, ionenarm 
water bevatten. Dit zijn locatie 44 zonder verlanding in Het Hol en 38 in Stichts Ankeveen, maar ook 
locatie 37 in Ankeveen met verlanding vanuit de oever. Hoewel wij deze locatie aangemerkt hebben 
als locatie met verlanding, is het de vraag of en hoe snel deze verlanding hier nog verloopt (Weijs, 
2013). De derde as (figuur 4.7) is sterk gecorreleerd met trofie (NH4, NO3, totaal-P en PO4) en 
enigszins met de redoxtoestand (Mn). Hoog op deze as liggen locaties zonder verlanding in 
Nieuwkoop (nabij Aalscholverkolonie), Weersloot, Loosdrecht, een petgat in de Binnenpolder 
Tienhoven en Stichts Ankeveen. Mogelijk is de hoge trofiegraad van deze petgaten belemmerend 
voor de verlanding. 

 

Figuur 4.7. PCA oppervlaktewater (as 1 (verklaart 29%) en as 3 (verklaart 16%)). Voor legenda van de symbolen 
zie tabel 4.1. 
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Als gekeken wordt naar verschillen tussen de verschillende verlandingstypen (figuur 4.8 ) valt op dat 
in een deel van de niet-verlandende petgaten het oppervlaktewater een hoge turbiditeit heeft. Ook 
de ammoniumconcentratie kan in enkele van deze petgaten erg hoog zijn (> 25 µmol/l; 0,35 mg 
NH4-N/l). Ook de fosforconcentratie is in enkele niet-verlandende petgaten hoog (>3 µmol/l; 0,09 
mg/l). Dit zijn concentraties waarbij wel verlanding op kan treden, maar alleen met eutrofe soorten 
als Grote lisdodde en Riet. Daarnaast zijn er enkele petgaten zonder verlanding die een erg lage 
calciumconcentratie hebben (< 400 µmol/l, 16 mg/l), terwijl met name de verlandingen met 
drijvende planten niet in dit bereik voorkomen. Het EGV van de niet-verlandende petgaten heeft 
door de range van zeer ionenarme tot zeer eutrofe wateren zowel meer outliers bij een hoog als bij 
een laag EGV.  

 

 

 

Figuur 4.8. Chemische samenstelling van het oppervlaktewater van de verschillende verlandingstypen. 
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Bodem en poriewater oever 
 

 

Figuur 4.9. PCA bodemchemie hoge oever (as 1 (verklaart 45%) en as 2 (verklaart 13%)). 

 

De grootste verschillen in samenstelling in de bodemchemie van de hoge oever hingen ermee samen 
of een oever volledig uit veen bestond en dus een hoog organische stofgehalte had of dat de oever 
deels van minerale oorsprong was (figuur 4.9). De oevers met een meer minerale herkomst hadden, 
ook op volumebasis van de bodem, hogere concentraties totaal-Al, totaal-Fe en totaal-P en hogere 
totaal-Fe/(totaal-P+totaalS)-ratio. Daarnaast vormde de Ca-concentratie in de bodem (zowel totaal-
Ca, als zoutextraheerbaar Ca) een belangrijk verschil tussen de bodems van de oevers. De tweede 
as van de PCA hing het meest samen met de concentratie zoutextraheerbaar K en de 
beschikbaarheid van anorganisch stikstof (nitraat+ammonium). In het diagram valt op dat de 
locaties met verlandingsvegetaties die ontstaan zijn uit drijvende planten alle een organische oever 
hebben met een hoge K-beschikbaarheid. Ook de concentratie zoutextraheerbaar-P is hier hoger in 
de oever. De verlandingsvegetaties die ontstaan zijn uit de oever, clusteren in het diagram niet 
sterk samen. De meeste van deze locaties liggen in de hoek met oevers met meer minerale 
herkomst en een iets hoger calciumconcentratie. De locaties zonder verlanding liggen verspreid 
over het diagram en liggen binnen dezelfde concentratieranges als de locaties met verlanding. Op 
grond van de grootste verschillen tussen de bodemchemie van de oevers op 1 m van de waterlijn 
zijn dus geen duidelijke aanwijzingen te vinden voor waarom er vanuit sommige oevers wel en 
vanuit andere oevers geen verlanding optreedt. 

Als gekeken wordt naar de meetresultaten van de bodemchemie van de hoge oever (figuur 4.10), 
dan valt op dat de hoge oevers behoorlijk rijk aan P kunnen zijn in verlandende petgaten (Olsen-P 
tot circa 1000 µmol/l bodem; totaal P tot ca 25 mmol/l bodem), ook op oevers waar de verlanding 
vanuit de oever begint. De concentratie zout-extraheerbaar P is op hoge oevers met verlanding 
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vanuit de oever echter wel altijd laag, terwijl deze concentratie op oevers van petgaten zonder 
verlanding hoger kan zijn. Deze oevers zijn eveneens erg rijk aan Fe, K en Ca en hebben door de 
hoge Fe-concentraties een hoge Fe/(P+S)-verhouding. Hoewel de concentratie anorganisch N vaak 
laag is, kan deze op de hoge oevers met oeververlanding ook erg hoog zijn (tot ca 4000 µmol/l).  

Omdat verlanding direct aan de oeverlijn plaatsvindt, is ook de bodemchemie lager op de oever, op 
20 cm vanaf de waterlijn onderzocht. Uit de PCA van de chemie van de lage oever komt nagenoeg 
hetzelfde diagram (figuur 4.11) als van de bodemchemie van de oever op 1 m van waterlijn (figuur 
4.9), alleen gespiegeld. Deze analyse leverde dan ook geen extra inzichten op ten opzichte van de 
PCA van de hoge oever. 

 

 

 

Figuur 4.10. Bodemchemie hoge oever van de verschillende verlandingstypen. 
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Figuur 4.10. Vervolg 

 

 

Figuur 4.11. PCA bodemchemie lage oever (as 1 (verklaart 42%) en as 2 (verklaart 12%)). 
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Net als op de hoge oever, kunnen de P-concentraties (Olsen-P en totaal-P) op de lage oever in 
petgaten met verlanding vanuit de oever hoog zijn (figuur 4.11 en 4.12). De concentraties 
zoutextraheerbaar P zijn echter wel altijd laag; anders dan op sommige bemonsterde locaties 
zonder verlanding of met verlanding met drijvende waterplanten. De lage oevers van petgaten met 
oeververlanding verschillen niet in totaalconcentraties Ca, Fe of K en ook niet in de verhouding 
tussen Fe en (P+S), anders dan op de hoge oevers. De concentraties anorganisch N zijn op de lage 
oevers van petgaten met oeververlanding vrij laag; lager dan deze kunnen zijn op de hoge oever. De 
kaliumbeschikbaarheid (concentratie zoutextraheerbaar kalium) is in het algemeen vrij laag op deze 
locaties. De bemonsterde petgaten met verlanding door waterplanten hadden alle een zeer 
organische oever (> 80% organische stof). Hierdoor wijkt de samenstelling van deze oevers af van 
die van de andere typen verlanding en zijn de concentraties totaal-calcium en ijzer lager. 

 

 

Figuur 4.12. Bodemchemie lage oever van de verschillende verlandingstypen. 
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Figuur 4.12. Vervolg. 

 

Aan de hand van de vegetatie op de oever is in het veld een inschatting gemaakt van de trofie van 
de oever. Op grond van de begroeiing is de vegetatie ingedeeld in de categoriën mesotrafent (oa 
veenmosrietlanden en kleine zeggegemeenschappen), eutrafent (o.a. grote zeggen en andere grote 
helofyten, graslandvegetaties met oa Gestreepte witbol (Holcus lanatus) of Gewoon reukgras 
(Anthoxantum odoratum)en kruidachtigen, elsenbossages) en hypertrafent (oa graslandvegetaties 
gedomineerd door Engels raaigras (Lolium perenne), Straatgras (Poa annua), Liesgras (Glyceria 
maxima) en/of Rietgras (Phalaris arundinacea). De concentraties plantbeschikbaar P (Olsen-P) en N 
(NO3+NH4-NaCl) die in lage oever zijn gemeten (figuur 4.13), blijken niet overeen te komen met 
deze visuele karakterisering. Alleen de oevers die als mesotroof gekarakteriseerd werden, hebben 
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een Olsen-P-concentratie < 450 µmol/l bodem en een concentratie anorganisch N < 1000 µmol/l 
(deze laatste hoge waarde alleen gemeten bij een lage P-beschikbaarheid). Oevers die als eutroof 
of hypereutroof werden gekarakteriseerd, konden soortgelijke, maar ook hoge 
nutriëntenconcentraties hebben. Als in plaats van de concentratie P-Olsen, de concentratie totaal-P 
of de concentratie zoutextraheerbaar P in de bodem gebruikt werd, werd deze relatie niet 
duidelijker. In alledrie de groepen oevers kwam verlanding voor, maar verlanding vanuit de oever 
ontbrak op oevers die als hypereutroof gekarakteriseerd waren.  

 

Figuur 4.13. Concentraties Olsen-P en anorganisch N in de lage oever op oevers die gekarakteriseerd werden 
als mesotroof (groen), hypertroof (blauw) of hypereutroof (rood). Open symbolen geven aan dat er in het 
petgat geen verlanding optrad, vierkantjes verlanding vanuit de oever, sterretjes verlanding vanuit het water, 
driehoekjes verlanding die ontstaan is uit wortelende helofyten en ruiten verlanding uit oever en helofyten. 

 

De concentraties van ionen in poriewater van de (lage) oever zijn een goede maat voor de 
beschikbaarheid van deze ionen op het moment van monstername (figuur 4.14). Het sterkst 
samenhangend met de eerste as waren de concentraties Fe en Mn, de Fe/P-ratio en de Ca en HCO3-
concentraties. Sterker samenhangend met de tweede as zijn de concentraties van fosfor (totaal en 
orthofosfaat), kalium, natrium, chloride en ammonium. Opvallend in het diagram is dat de petgaten 
met verlanding die vanuit drijvende planten is ontstaan aan de linkerzijde van het diagram ligt. Dit 
is de zijde met hogere concentraties K en P en een hogere K/NH4-verhouding. De petgaten met 
verlanding vanuit de oever, waarvan de verwachting is dat deze het meest samenhangen met de 
bodem- en poriewaterchemie van de oever, liggen verspreid over het diagram, net als de 
helofytenverlandingen en de locaties zonder verlanding. In het diagram zijn de verschillende 
gebieden wel goed terug te vinden: de locaties uit de Mieden liggen uiterst rechts in het diagram, 
samenhangend met de hoge ijzerconcentraties in het gebied, in het midden de locaties in de 
Oostelijke Vechtplassen en uiterst links de locaties in de Nieuwkoopse Plassen. De petgaten in de 
Wieden en Weerribben liggen wat betreft samenstelling van het poriewater in de oevers in tussen 
de petgaten in de Oostelijke Vechtplassen en de Nieuwkoopse Plassen. Overigens is de scheiding 
tussen gebieden ook goed terug te zien in onder meer de oppervlaktewaterkwaliteit en de bodem 
van de oevers. 
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Figuur 4.14. PCA poriewater van de lage oever (as 1 (verklaart 30%) en as 2 (verklaart 26%)). 

 

Hoewel de concentraties totaal-P in het poriewater weinig verschilden tussen de verschillende 
typen verlanding, werden de hoogste orthofosfaatconcentraties voornamelijk aangetroffen op 
locaties zonder verlanding of met verlanding door drijvende waterplanten (figuur 4.15). 
Nitraatconcentraties lagen meestal onder de detectielimiet, maar ammoniumconcentraties konden 
met name in oevers van petgaten zonder verlanding en petgaten met verlanding door helofyten vrij 
hoog oplopen (> 100 µmol NH4/l; 1,4 mg NH4-N/l). Enkele monsterpunten zonder verlanding hadden 
lage concentraties calcium in het poriewater van de oevers, net als in het oppervlaktewater. 
Ijzerconcentraties in het poriewater van de lage oever waren met name in verlandingsvegetaties 
vanuit de oever en helofytenverlandingen hoog. Bij de oeververlandingen betrof dit verlandingen 
die door Slangenwortel gedomineerd werden; verlandingsvegetaties met  Moerasvaren waren 
gemiddeld minder ijzerrijk. Het poriewater van helofytenverlandingen was het rijkst aan CO2. 
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Figuur 4.15. Chemie poriewater lage oever van de verschillende verlandingstypen. 
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Figuur 4.15. Chemie poriewater lage oever van de verschillende verlandingstypen. 
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Bodem en poriewater slib 
 

 

Figuur 4.16. PCA bodem slib as 1 (verklaart 32%) en as 2 (verklaart 23%). 

 

Net als bij de bodemchemie van de oever, is in de PCA van de bodemchemie van het slib (figuur 
4.16) een duidelijke scheiding te zien tussen venig slib (hoog % organische stof) en slib van minerale 
herkomst (hoge concentratie totaal-Al). Hoewel de eerste as iets gedraaid is ten opzichte van deze 
belangrijkste parameters voor de herkomst van het slib, hangen deze parameters hier wel het meest 
mee samen. Ook de totaal-concentraties van calcium en magnesium hangen samen met deze as. De 
tweede as hangt vooral samen met een de verhouding tussen totaal-Fe en totaal-P+totaalS en 
tegengesteld hieraan de beschikbaarheid van Ca en Mg. De verlandingsvegetaties die ontstaan zijn 
uit drijvende planten zijn vooral onderin het diagram te vinden bij slib met een hoog organische 
stofgehalte en hoge concentraties van zoutextraheerbaar Ca en Mg. De vegetaties die ontstaan zijn 
uit oeververlanders liggen vooral in het eerste kwadrant; zij hebben een slibbodem die een mediane 
organische stofgehalte heeft, een wat hoger Fe/(S+P)-ratio en wat lagere totaal-concentraties aan 
Ca, Mg en S. De vegetaties die ontstaan zijn uit wortelende helofyten en naar verwachting het 
meest zouden samenhangen met de chemie van het slib, liggen juist verspreid over het diagram. Dit 
betreft echter zowel vegetaties die ontstaan zijn doordat helofyten die in de bodem wortelden op 
zijn gaan drijven en een kragge hebben gevormd –of waar tussenin andere soorten een kragge 
hebben gevormd-, als (jonge) vegetaties van helofyten die in minerale slibbodems wortelen. 
Hierdoor lijkt er geen duidelijke relatie met de chemie van het slib. De locaties zonder verlanding 
liggen eveneens verspreid over het diagram. Twee locaties zonder verlanding liggen aan de 
buitenzijde van het diagram linksboven: dit zijn een petgat in het Weerslootgebied (42) en een 
petgat in Loosdrecht (29). Het slib in deze petgaten bevatte zeer weinig organische stof (8, 
respectievelijk 3 %) en erg veel totaal-aluminium, wat samenhangt met een hoog lutumgehalte. Op 
kleibodems kunnen echter prima helofytenverlandingen optreden; dit verklaart dus niet het 
ontbreken van verlanding op locaties met een laag organische-stofgehalte. Andersom kan een hoog 
organische-stofgehalte soms ook vroorzaakt worden door verlanding: uit kragges komt organisch 
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materiaal vrij, dat afhankelijk van de soorten in de kragge, ook nog hoge concentraties van 
specifieke ionen kan hebben. 

Het slib was veel minder rijk aan P dan de oevers (figuur 4.17). Met name de sliblaag in petgaten 
met verlanding ontstaan vanuit drijvende waterplanten of vanuit de oever had een lage Olsen-P-
concentratie, terwijl de totaal-P-concentraties vergelijkbaar waren. Deze typen verlandingen 
kwamen vooral voor bij sliblagen met een hoog percentage organische stof (>40%), terwijl de 
sliblaag bij helofytenverlandingen ook mineraal kon zijn. De concentraties zoutextraheerbaar 
ammonium waren laag in de sliblaag van de helofytenverlandingen en in de sliblaag van 
verlandingsvegetaties die uit de oever zijn ontstaan. Opmerkelijk is dat de ammoniumconcentratie 
in het poriewater van de sliblaag van helofytenverlandingen juist hoog was. Dit is mogelijk het 
effect van een lage redoxpotentiaal op deze locaties. De zoutextraheerbare kaliumconcentraties 
waren het hoogst in de sliblaag van de verlandingsvegetaties met drijvende waterplanten.  

 

 

Figuur 4.17. Chemie bodem slib van verschillende verlandingstypen.  
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Figuur 4.17. Vervolg.  

In het poriewater van het slib is te zien aan welke concentraties in de waterbodem wortelende 
macrofyten zijn blootgesteld (figuur 4.18). De eerste as hing samen met de concentraties Na, Cl, 
SO4 en P(O4). De tweede as hing het meest samen met Fe, de Fe/P-verhouding, Mn, Ca en HCO3; 
parameters die vaak met kwel samenhangen. In het diagram is een duidelijke spreiding van de 
gebieden te zien: de punten in de Wieden-Weerribben vallen in het kwadrant linksboven, de 
petgaten in de Nieuwkoopse Plassen in het kwadrant linksonder en de petgaten in de Mieden 
voornamelijk in het rechterdeel van het diagram. De punten in de Oostelijke Vechtplassen liggen 
gemiddeld iets meer rechts van het midden. Ondanks dat de het diagram duidelijk verschillen toont 
tussen de gebieden, lijken er ook verschillen in verlandingstypen zichtbaar: de verlandingen die 
ontstaan zijn uit drijvende planten liggen aan de linkerzijde van het diagram (hoge NH4, K, Na, Cl, 
P) en de helofytenverlandingen vooral in de zijde rechtboven (hoge Fe/P, lage PO4). Ook dit hoeft 
geen oorzakelijk verband te zijn.  
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Figuur 4.18. PCA poriewater slib as 1 (verklaart 32%) en as 2 (verklaart 23%). 

 

De boxplots van de verschillende parameters bevestigen dat het poriewater van petgaten met 
verlandingen met drijvende waterplanten vaak vrij rijk zijn aan PO4 (figuur 4.19). Ook in sommige 
petgaten zonder verlanding komen vrij hoge concentraties orthofosfaat voor. Nitraatconcentraties 
zijn zeer laag, maar ammoniumconcentraties kunnen wat hoger zijn, met name in verlandingen die 
ontstaan zijn uit wortelende helofyten. Hogere ijzerconcentraties in het poriewater van het slib 
werden vooral aangetroffen in petgaten zonder verlanding, met verlanding vanuit de oever (mn met 
Slangenwortel, vrij laag met Moerasvaren) en met helofytenverlandingen. Op deze locaties was ook 
de Fe/P-verhouding in het poriewater in het slib het hoogst. Cusell et al. (2013) constateerden al 
dat Krabbenscheerverlandingen alleen voorkomen in petgaten met een lage NH4/K-concentratie in 
het poriewater. De in dit onderzoek bemonsterde locaties bevestigen dat beeld: alle NH4/K-ratio’s 
in het slib in petgaten met Krabbenscheerverlandingen lagen onder 3 mol/mol. CO2-concentraties in 
het poriewater waren over het algemeen in alle bemonsterde sliblagen hoog. 
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Figuur 4.19. Chemie poriewater slib van de verschillende verlandingstypen. 
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Bodem en poriewater kragge of wortelzone 
De spreiding van de bodemchemie van monsters uit de kragges of uit de wortelzone van wortelende 
helofyten is te zien in figuur 4.20. Logischerwijs hing de eerste as samen met de organische, danwel 
minerale herkomst van de wortelzone. Samenhangend met deze as zijn totaal-aluminium, totaal-
ijzer, totaal-P, Olsen-P, totaal-Mg en totaal-K, en tegengesteld hieraan zijn het percentage 
organische stof, de pH en de concentratie zoutextraheerbaar P. Vanzelfsprekend liggen de 
vegetaties met wortelende helofyten aan de rechterzijde van het diagram en de kragges links 
daarvan. De tweede as hangt samen met K en de K/NH4-verhouding enerzijds en zoutextraheerbaar 
Ca en Mg anderzijds. Opmerkelijk is dat een deel van de vegetaties die botanisch op elkaar lijken 
bijelkaar clustert: linksboven (6 en 35) zijn de kragges met slangenwortel te zien in de richting van  
een hoge K/NH4-verhouding en een lage totaal-Ca en totaal-S-concentratie. Geheel links liggen 3 
kragges met moerasvaren (36, 37 en 39). Deze liggen in de richting van een hoog organische 
stofgehalte en een hoge concentratie zoutextraheerbaar-P. Ook de andere locaties met een grote 
abundantie van Moerasvaren (locaties 43 en 47) liggen hier niet ver vandaan. Net iets links van het 
midden liggen alle locaties met Krabbenscheerverlanding (nrs 1, 16 t/m 19 en 26 t/m 28). De 
vegetaties die gedomineerd worden door Kleine lisdodde (nrs 2 en 40) en Grote lisdodde (3, 30, 41) 
liggen iets links van het midden. Dit betreft zowel drijvende kragges als wortelende helofyten 
(locatie 41). Vegetaties met wortelend Riet en/of zegges bevinden zich eveneens voornamelijk in 
het midden van het diagram, zowel positief als negaties op de tweede as (nrs 45, 4, 12 en 13). 

De derde as van de PCA (figuur 4.21) hangt voornamelijk samen met nutriënten: anorganisch N, P 
(totaal, zoutextraheerbaar, Olsen) en K (zoutextraheerbaar en totaal). Deze as scheidt de 
Moerasvarenverlandingen (nrs 36, 37, 39 en 43) en Moerasvaren met Slangenwortel (35) van de 
verlandingen met Krabbenscheer (15 t/m 19, 26 t/m 28). Deze laatste kragges zijn veel rijker aan 
nutriënten. 

 

 

Figuur 4.20. PCA Bodem kragge of wortelmilieu as 1 (verklaart 29%) en as 2 (verklaart (17%). 
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Figuur 4.21. PCA Bodem kragge of wortelmilieu. As 1 (verklaart 29%) en As 3 (verklaart 15%). 

 

In de resultaten was een duidelijk verschil in poriewatersamenstelling tussen drijvende kragges en 
in de sliblaag tussen wortelende helofyten te zien. Daarom is er voor gekozen een PCA van het 
poriewater van alleen de drijvende kragges te maken (figuur 4.22). Samenhangend met de eerste as 
waren de concentraties Fe, Mn, CO2 en de verhoudingen tussen Fe en P en tussen NH4 en K, en in 
tegengestelde richting ook de concentraties K en PO4. De tweede as hing vooral samen met Na, Cl, 
NH4 en Mg. Ook in het poriewater in de kragges is een duidelijk verschil in de 
vegetatiesamenstelling te zien: kragges met Krabbenscheer (1, 16 t/m 19, 26 t/m 28) hebben een 
hoger concentraties K en een lager NH4/K-verhouding. Vegetaties met Moerasvaren (36, 37, 39 en 
47) liggen wat meer in het midden van de eerste as en scoren lager op de tweede as (minder 
nutriënten en minder Ca, HCO3 en Mg). Kragges met Grote en Kleine lisdodde liggen rechts van deze 
vegetaties in het diagram. Hoog op de eerste as scoren met name een van de 
Slangenwortelverlandinge, de Holpijpverlanding en het trilveen in de Mieden. 
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Figuur 4.22. PCA poriewater drijvende kragge, as 1 (verklaart 36%) en as 2 (verklaart 24%). 

 

water onder kragge 
Onder de kragge bevindt zich water of een slurrie van afgebroken kraggemateriaal. Dit milieu, 
waarin soorten die door de kragge heen wortelen een deel van hun wortels hebben, verschilt van 
het omringende oppervlaktewater. Door afbraakprocessen en weinig verversing vanuit het 
oppervlaktewater ontstaat hier vaak een anaeroob milieu. Door anaerobe afbraak zijn hier de 
concentraties ammonium (gemiddeld 8x hoger dan in het aanliggende oppervlaktewater), ijzer 
(gemiddeld 16x hoger), fosfor (gemiddeld 2,5 x hoger), kalium (gemiddeld 1,5 keer hoger) en 
alkaliniteit (gemiddeld 2x zo hoog) hoger dan in het oppervlaktewater (figuur 4.23). 
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Figuur 4.23. Chemie water onder de kragge vergeleken met het omringende oppervlaktewater. 
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Vegetatie (soorten, chemische samenstelling, aanwezigheid ecosystem engineers) 
Om te zien of de abiotische parameters verklarend zouden kunnen zijn voor de 
vegetatiesamenstelling, kunnen het best multivariate analyses gemaakt worden waarbij de 
vegetatiesamenstelling leidend is. Als eerste is daarom een DCA gemaakt van de Tansley-opnames 
van de verlandingsvegetaties (gradiëntlengte 4,61, waardoor de keuze voor een DCA passender was 
dan voor een PCA). In deze DCA was de eerste as voor slechts 9% verklarend voor de variatie in 
vegetatiesamenstelling. Dit betekende dat er gebruik makend van de vegetatie-opnames op deze 
manier geen goed onderscheid gemaakt kon worden tussen de verschillende typen verlanding en 
tussen locaties met en zonder verlanding. 

Om deze reden is een DCA gemaakt van dezelfde opnames waar alleen de bedekking met ecosystem 
engineers (Krabbenscheer, Moerasvaren, Waterdrieblad, Slangenwortel, Wateraardbei, Grote 
boterbloem, Holpijp, Waterscheerling, Kleine lisdodde, Grote lisdodde, Galigaan, Holpijp, 
Draadzegge, Snavelzegge, Pluimzegge en Paddenrus) is meegenomen. De verklaring die de eerste as 
gaf, was hiermee iets beter (16%), maar nog steeds laag. De tweede as verklaarde 8%. In figuur 4.24  
zijn de eerste twee assen van deze DCA weergegeven. Aan de linkerzijde van het diagram liggen 
verlandingsvegetaties met Waterdrieblad en/of Draadzegge, aan de rechterzijde met 
Krabbenscheer. De tweede as splitst dominanties met Riet en met Grote lisdodde. In figuur 4.25  is 
te zien waar de verschillende bemonsterde petgaten in dit diagram liggen. Aan de rechterzijde van 
het diagram liggen de verlandingsvegetaties die ontstaan zijn uit Krabbenscheerverlandingen. De 
verlandingen met die plaats hebben gevonden door kolonisatie vanuit de oever liggen voornamelijk 
in het midden van het diagram. Uiterst links het trilveen in de Mieden waarin Waterdrieblad een 
grote bedekking had. Als de parameters uit het oppervlaktewater in ditzelfde diagram geplot 
worden, blijkt de eerste as samen te hangen met vooral SO4, K, Na en Cl. Vanwege de slechte 
verklaring die deze DCA geeft voor de verschillen in het voorkomen van ecosystem engineers, zijn 
andere abiotische factoren niet meer in de DCA geplot. 

Met behulp van een DCCA is gezocht naar de grootste verschillen in zowel de abundantie van 
ecosystem engineers als in de abiotische parameters in het oppervlaktewater (figuur 4.26 en 4.27). 
De assen van deze DCCA verklaarden net wat minder dan de assen van de DCA (1e as 15%, 2e as 8%) 
en waren sterk met deze assen gecorreleerd (1e as 84%, 2e as 61%). Het diagram van de DCCA lijkt 
daarom vrij sterk op het diagram van de DCA. Hoewel de ecosytem engineers net wat anders 
gerangschikt zijn (met name op de tweede as) (figuur 4.26), zijn dezelfde abiotische parameters uit 
het oppervlaktewater gecorreleerd met de assen als in de DCA. 
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Figuur 4.24. DCA van de abundantie van ecosystem engineers in de Tansley-opnames van de 
verlandingsvegetaties met oppervlaktewaterparametes als supplementary variables (As 1 (verklaart 16%) en as 
2 (verklaart 8%)). Soorten weergegeven.  

 

 

Figuur 4.25 . DCA van ecosystem engineers met oppervlaktewaterparameters als supplementary variables. 
Locaties weergegeven. 
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Figuur 4.26 . DCCA van ecosystem engineers met oppervlaktewaterparameters (as 1 (verklaart 15%) en as 2 
(verklaart 8%)). Soorten weergegeven. 

 

 

Figuur 4.27. DCCA van ecosystem engineers met oppervlaktewaterparameters. Locaties weergegeven. 
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Bovengrondse biomassa 
De bovengrondse biomassa varieerde sterk van ongeveer 50 g/m2 (trilveen) tot 2000 g/m2 (Riet) 
(figuur 4.28). De chemische samenstelling van deze biomassa werd sterk bepaald door de 
soortensamenstelling: opvallend was dat in kragges ontstaan uit drijvende planten (hier specifiek 
Krabbenscheer), de concentraties van met name Fe, Mg, K en S hoog waren. Door de hoge K-
concentraties was de N/K-verhouding in deze vegetaties laag. 

De N/P-verhouding lag op de meeste plekken beneden 15 g/g, wat een aanwijzing is voor N-
limitatie (Koerselman & Meuleman etc), behalve in de twee bemonsterde trilvenen, de 
galigaanvegetatie en het grootste deel van de Moerasvarenvegetaties. 

 

 

Figuur 4.28. Chemische samenstelling bovengrondse vegetatie van de verlandingstypen. 
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Figuur 4.28. Vervolg. 

 

Op de locaties met verlanding werden, indien aanwezig, Pluimzegge en Galigaan vooral op de oever 
aangetroffen terwijl deze soorten niet in de verlandingsvegetatie aanwezig waren. Kleine 
watereppe, Slangenwortel, Snavelzegge, Waterscheerling en Grote boterbloem waren echter juist 
vaak in de verlandingsvegetatie aanwezig zonder dat zij op de oever stonden. Voor Kleine 
watereppe en Snavelzegge is dit goed te verklaren, omdat zij meestal onder de waterlijn en dus 
niet op de oever groeien, maar voor Grote boterbloem is dit een artefact dat samenhangt met het 
lage aantal waarnemingen, omdat bekend is dat de soort juist vaak op oevers in de Oostelijke 
Vechtplassen voorkomt. Op de geselecteerde locaties ontbrak de soort echter in de oever. 
Waterdrieblad, Riet, Moerasvaren en Kleine en Grote lisdodde kwamen, als zij aanwezig waren, op 
locaties met jonge verlandingen meestal zowel op de oever als in de verlandingsvegetatie voor. 
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Figuur 4.29. Deel van de locaties met of zonder verlanding waar soorten die fungeren als ecosystem engineers 
aanwezig zijn (boven) en locatie binnen het petgat waar deze soorten bij verlanding voorkomen (onder). 

 

Conclusies en discussie correlatieve veldstudie 

Oppervlaktewater 
Uit de analyses van het oppervlaktewater volgt dat er in de bemonsterde gebieden twee mogelijke 
belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van jonge verlandingsvegetaties. Ondanks dat het water in 
de meeste gebieden niet meer zo eutroof is als in de jaren ’70 en ’80, is een deel van de petgaten 
toch nog te rijk aan nutriënten (o.a. Loosdrecht en het Weerslootgebied). De concentraties van 
ammonium en fosfor zijn hier zelfs in de zomer nog vrij hoog, wat via algenbloei leidt tot een hoge 
turbiditeit. Anderzijds zijn er ook petgaten die door isolatie een atmotroof karakter hebben 
gekregen. Dit leidt met name tot een lage hardheid (lage concentraties Ca en HCO3). Dit zou een 
oorzaak kunnen zijn voor het ontbreken van jonge verlandingsvegetaties (Weijs, 2013). Daarnaast 
zal de hier opgetreden verlanding eerder verzuren en niet snel overgaan in trilveen. 
Calciumconcentraties in het oppervlaktewater zouden onder optimale omstandigheden voor 
trilvenen een deel van het jaar mininaal 1250 µmol/l (50 mg/l) moeten zijn om verzuring door het 
Nederlandse niveau van stikstofdepositie te kunnen blijven compenseren (Cusell et al., 2013). Ook 
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voor de Wieden-Weerribben en de Nieuwkoopse Plassen wordt de grotere invloed van regenwater 
door de verminderde invloed van -in het geval van die gebieden- oppervlaktewater gezien als een 
mogelijke bedreiging voor de toekomstige ontwikkeling van jonge verlandingsvegetaties en de 
ontwikkeling van trilvenen (mondelinge mededeling Van Leeuwen; Den Held). Uit de –eenmalige 
(zomer)- oppervlaktewaterkwaliteitsgegevens blijkt dat in bijna alle bemonsterde petgaten de 
calciumconcentratie onder 1250 µmol/l (50 mg/l) ligt. Alleen één bemonsterd petgat in de 
Westbroekse Zodden, enkele petgaten in de Wieden & Weerribben en een deel van de (niet-
verlandende) petgaten in de Nieuwkoopse Plassen hebben zulke hoge calciumconcentraties. 

Krabbenscheerverlandingen komen, zoals bekend uit eerder onderzoek, voor in relatief eutroof (niet 
hypertroof) water. Uit de analyses blijkt dat andere typen verlandingen (vanuit de oever of vanuit 
wortelende helofyten) ook onder mesotrofere omstandigheden voorkomen. Dit is begrijpelijk, 
omdat zij, in elk geval initieel, voor verlanding niet afhankelijk zijn van voedingsstoffen in het 
oppervlaktewater, maar deze ook uit de oever of de onderwaterbodem kunnen halen. 

Ook onder hypertrofe omstandigheden (bij P-concentraties > 6 µmol/l; 0,19 mg/l) vindt nog 
verlanding plaats met eutrafente soorten zoals Grote lisdodde en Riet. Andere typen verlandingen 
zijn bij een hoge trofiegraad niet aangetroffen. De vraag is welke kant deze verlanding op zal gaan 
en of er hieruit wel mesotrofere kragges kunnen ontstaan. 

Oever 
Eén van de hypotheses was dat op eutrofe oevers geen verlanding vanuit de oever plaats zou 
vinden, omdat op deze eutrofe oevers soorten die voor deze de verlanding moeten zorgen 
(Moerasvaren, Slangenwortel, Waterdrieblad, Grote boterbloem), weggeconcureerd worden door 
hoog opgaande, eutrafente vegetatie. Uit de analyses bleek echter dat verlanding vanuit de oever 
nog op kan treden bij hoge Olsen-P-concentraties tot 1000 µmol/l bodem en bij concentraties P-
totaal tot 15 mmol/l bodem in de oever. De vraag is of deze bodemextracties wel een goed beeld 
geven van de trofiegraad. Een groot deel van het fosfor is aanwezig als organisch fosfor, waardoor 
concentraties P-totaal hoog kunnen zijn. Bij een Olsen-extractie wordt P met een 
bicarbonaatoplossing vrijgemaakt van de bodem. Bij deze hoge pH kan er echter ook organisch P in 
oplossing gaan, wat een overschatting geeft van de beschikbaarheid. Opvallend was dat de 
concentratie zoutextraheerbaar P wel sterk verschilde tussen de typen verlandingen en op de 
plekken met verlanding vanuit de oever altijd laag was. Desondanks correspondeerde de 
concentratie zoutextraheerbaar P echter ook niet met de visuele karakterisering van de oevers, wat 
betekent dat ook dit geen duidelijke maat voor de trofiegraad gaf. Wel was het zo dat vanuit oevers 
die op grond van de vegetatie als hypereutroof beoordeeld werden, geen verlanding vanuit de oever 
optrad. 

Een andere hypothese over verlanding vanuit de oever was dat de verlandende soorten alleen het 
water in kunnen groeien als er sprake is van kwel. Op plekken waar kwel uit de oever treedt is het 
water anaeroob en is er, ten opzichte van het oppervlaktewater, veel fosfor beschikbaar. Deze 
hypothese wordt eveneens niet gestaafd door de gegevens. Opvallend was wel dat er op de hoge 
oever (1 meter van de waterlijn) op de locaties met oeververlanding hoge concentraties ijzer en 
calcium, en een hoge Fe/(P+S)-verhouding werd aangetroffen. Op zich zou dit samen kunnen hangen 
met kwel in de oever, maar gezien de hoge totaalconcentraties aan aluminium, kunnen deze hoge 
waarden verklaard worden door een hoger lutumgehalte van de oever. Ook in de poriewaterchemie 
van de lage oever, op 20 cm van de waterlijn, waren geen aanwijzingen dat er op plekken met 
oeververlanding kwel uit de oever treedt. 
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Slib 
De onderwaterbodem van het petgat is van belang voor soorten die in de bodem wortelen. Uit de 
data blijkt dat de verlandingsvegetaties die ontstaan zijn uit wortelende helofyten in een brede 
range van nutrientenconcentraties in de sliblaag voor kunnen komen. In het poriewater kan de 
ammoniumconcentratie vrij hoog worden op plekken met helofytenverlandingen (maar meestal nog 
wel beneden <100 µmol/l, dus waarschijnlijk geen sprake van ammoniumtoxiciteit), maar de 
concentratie ammonium die aan het adsorptiecomplex van het slib  zat, was juist altijd laag. 
Mogelijk hoopt er maar weinig ammonium op in onderwaterbodems met wortelende helofyten, 
omdat veel helofyten in staat zijn zuurstof in de bodem te brengen, waarbij ammonium wordt 
omgezet in nitraat. Ook nemen wortelende helofyten natuurlijk rechtstreeks stikstof op uit de 
onderwaterbodem, in tegenstelling tot drijvende vegetaties. De sliblaag die bemonsterd werd, lag 
echter dieper in het petgat en was niet doorworteld. 

In de petgaten met verlandingsvegetaties die ontstaan zijn uit drijvende waterplanten of uit de 
oever was de sliblaag organisch (> 40% organische stof). Uit de veldstudie is niet op te maken of 
deze verlandingstypen alleen voorkomen in petgaten die niet tot op het zand zijn verveend, of dat 
juist de aanwezigheid van deze kragges zorgt voor een meer organische sliblaag. 

De metingen in het poriewater in de sliblaag bevestigen dat Krabbenscheerverlandingen alleen 
voorkomen bij een lage NH4/K-verhouding (Cusell et al., 2013). Omdat Krabbenscheer veel kalium 
accumuleert, kan de plant door afgestorven organisch materiaal met een lage N/K-verhouding af te 
geven, zijn eigen groeimilieu positief beïnvloeden. Deze lage verhouding was niet alleen in de 
sliblaag, maar ook in het poriewater in de oevers terug te meten. Dit kan als een aanwijzing worden 
gezien dat de NH4/K-verhouding in slib in petgaten met Krabbenscheerverlanding niet louter laag is 
door de productie van blad- of wortelmateriaal met een lage N/K-verhouding, maar dat deze 
petgaten mogelijk voorafgaand aan de start van de verlanding al een lage N/K-verhouding in de 
sliblaag (en oever) hebben. 

Kragge en biomassasamenstelling 
Het milieu van de kragge (chemie van vaste fase en poriewater) wordt voor een groot deel bepaald 
door de soortensamenstelling van de kragge. Kragges met Krabbenscheer hebben daarbij de hoogste 
nutrientenconcentraties. 

De samenstelling van de bovensgrondse biomassa van de vegetatie weerspiegelde eveneens de 
soortensamenstelling van de kragge. Hierbij viel het op dat jonge verlandingsstadia met 
Krabbenscheer veel kalium, magnesium en ijzer accumuleren en daardoor een lage N/K-ratio 
hadden. 

Op grond van de N/P-ratio van de bovengrondse biomassa zou het grootste deel van de jonge 
verlandingsvegetaties N-gelimiteerd zijn. Alleen vegetaties met Galigaan, een deel van de 
Moerasvarenverlandingen en de bemonsterde trilvenen hadden een N/P-ratio boven 15 g/g en waren 
waren daarmee waarschijnlijk P-gelimiteerd. Van trilveenvegetaties is bekend dat zijn vaak P-
gelimiteerd zijn (Cusell et al., 2013; Cusell et al., 2014; Kooijman, 2012). 

 

Soortensamenstelling vegetatie 
Met behulp van multivariate technieken kon op grond van de opnames geen goed onderscheid 
gemaakt worden tussen de verschillende typen verlandingsvegetaties. Dit betekent dat er daarom 
ook niet met deze technieken gezocht kon worden naar abiotische parameters die sturend kunnen 
zijn voor het ontstaan van botanische verschillen in deze jonge verlandingsvegetaties. Het gebruik 
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van PCA’s van de abiotiek waarin voor de verschillende locaties een ontstaanstypologie is 
gehanteerd, zoals hierboven, lijkt daarom krachtiger voor hypothesevorming. 

Hoewel soorten die de verlanding starten (ecosystem engineers) niet volledig gekarteerd zijn in 
deze studie, is er wel genoteerd op welke locatie in de verlanding (oever, verlandingsvegetatie of 
beide) deze soorten voorkomen binnen de onderzochte locaties. Op locaties zonder verlanding 
komen op de oever vaak wel Riet, Paddenrus of Kleine lisdodde voor. Voor deze soorten is dispersie 
blijkbaar geen probleem, maar spelen er andere factoren waardoor deze soorten niet vanaf de 
oever het water in groeien. In petgaten waar wel verlanding optreedt, zijn Riet en Kleine lisdodde 
echter vaak wel in de verlandingsvegetatie aanwezig. Dit hoeft niet te betekenen dat deze soorten 
in die gevallen dan de basis voor deze verlanding leggen; vaak kunnen deze soorten zich vestigen op 
beginnende kragges die gevormd zijn door andere soorten, waarna Riet of Kleine lisdodde 
vervolgens soms wel een belangrijke rol spelen in de structuurvorming. Mogelijk is de afwezigheid 
soorten zoals Moerasvaren of Krabbenscheer, dan de bottleneck. Veel soorten die belangrijk zijn in 
de kraggevorming (Slangenwortel, Waterscheerling, Galigaan, Wateraardbei, Grote boterbloem en 
Kleine watereppe) werden in deze studie alleen aangetroffen op locaties waar er ook sprake was 
van verlanding. Voor deze soorten zal dispersie, in combinatie met abiotische belemmeringen zoals 
een hoge trofiegraad in de oever, belemmerend kunnen zijn. Uit de opnames blijkt echter ook dat 
onder andere Kleine watereppe, Grote boterbloem en Wateraardbei vaak aanwezig zijn in de 
verlandingsvegetatie zonder dat ze op de nabije oever staan. Het ontbreken van deze soorten op de 
oevers van petgaten betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat er minder snel verlanding op zal 
treden. Andersom is Galigaan op oevers van verlandende petgaten vaak alleen op de oever aanwezig 
zonder dat de soort ook in de verlandingsvegetatie staat. Deze soort indiceert dus eerder of 
abiotische omstandigheden ook geschikt zijn voor andere verlandende soorten dan dat deze soort op 
veel van deze plekken daadwerkelijk een rol in de verlanding speelt. 
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4.2 Referentieonderzoek in Polen 

In veel Nederlandse gebieden treedt de verlanding niet of slechts langzaam op en is deze vaak sterk 
beïnvloed door antropogene processen. Om een beter referentiebeeld te verkrijgen hoe verlanding 
verloopt onder meer natuurlijke omstandigheden is er gezocht naar veengebieden in Europa waar 
verlanding optreedt onder minder door antropogene processen beïnvloede systemen.  

Het doel van het referentieonderzoek was om verschillende stadia van verlanding onder minder 
door antropogene processen beïnvloede omstandigheden te bestuderen om deze vervolgens met de 
Nederlandse situatie te kunnen vergelijken.  

In overleg met Dr. Leszek Wolejko zijn enkele gebieden in het Nationaal park Drawa in Noordwest 
Polen geselecteerd voor het referentieonderzoek (figuur 4.30). In het Nationaal park Drawa zijn 
verschillende typen en stadia van verlanding vanuit open water aanwezig. Ecosystemen in Polen zijn 
met betrekking tot klimaat, geologie en voorkomende soorten ook nog redelijk vergelijkbaar met 
Nederlandse Ecosystemen.  

 

 

Figuur 4.30. Luchtfoto van Noordwest Europa met in Noordwest Polen de locatie van de twee onderzochte 
gebieden Konotop en Bukowo weergegeven met een gele cirkel, bron luchtfoto: Google Earth. 

 

Gedurende het referentieonderzoek in juli 2014 zijn enkele veengebieden met verschillende stadia 
van verlanding bezocht met een groep Nederlandse experts (Ab Grootjans, Jan Roelofs, Jeroen 
Geurts, Casper Cusell, Winnie Rip, Jasper van Belle, Rick Kuiperij, Mark Hilboezen en Gijs van Dijk) 
en Leszek Wolejko (locale veenspecialist van de Universiteit van Szczecin). Uit deze gebieden zijn 
twee gebieden geselecteerd welke in meer detail zijn onderzocht. In beide bestudeerde gebieden,  
Konotop en Bukowo (figuur 4.31), is sprake van een meer met open water waar langs de oevers 
verlanding plaatsvindt. In beide gebieden zijn de abiotische omstandigheden en aanwezige 
vegetatie bestudeerd. 

Methode 

In beide gebieden zijn ongeveer twee velddagen besteed aan bemonsteringen en veldmetingen. Om 
tegelijkertijd kennis te verzamelen over de factoren die van invloed zijn op de verlanding en het 
functioneren van het ecosysteem waarin de verlanding plaatsvindt, zijn er bemonsteringen verricht 
langs transecten. In Konotop zijn bemonsteringen verricht langs drie transecten evenwijdig aan de 
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oeverlijn (figuur 4.31). De drie transecten zijn op verschillende afstand van de huidige oeverlijn 
geplaatst om zo verschillende stadia in de verlanding en veenvorming (verder van de oever is het 
veen ouder) te kunnen bestuderen en tevens inzicht te verkrijgen in het ecohydrologisch 
functioneren van het gebied. In Bukowo zijn twee veengebieden in elkaars verlengde onderzocht. 
Een van de twee betrof een reeds geheel verlande vallei (raai E in figuur 4.31) die afwatert op een 
meer. Dit meer betrof de andere onderzoekslocatie. Langs de oever van het meer was een grote 
zone met verlanding aanwezig. Langs deze oever zijn drie transecten geplaatst loodrecht op de 
oever in drie verschillende vegetatietype (raaien F in figuur 4.31). 

 

 

Figuur 4.31. De twee onderzochte gebieden met hierin middels een gele lijn de bemonsterde transecten. Links 
Konotop en rechts Bukowo.  

 

Langs de geselecteerde transecten zijn bodemvocht- (met behulp van keramische cups) en 
bodemmonsters verzameld in diepteprofielen en vegetatie opnames verricht. Tevens is het 
oppervlaktewater van het aanwezige open water van waaruit de verlanding plaatsvindt en de aldaar 
aanwezige waterbodem verzameld. In aanvulling op de vegetatieopnames zijn bemonsteringen 
verricht van de aanwezige vegetatie (voor een bepaling van de biomassaproductie en chemische 
samenstelling). Alle verzamelde water-, bodem- en plantmonsters zijn vervolgens geconserveerd om 
in Nederland verder geanalyseerd te worden. Aanvullend op deze bemonsteringen zijn er langs de 
genoemde transecten en enkele aanvullende transecten met een prikstok EGV- en 
temperatuurmetingen verricht in de bodem om hiermee de invloed van grondwaterstroming in het 
gebied te bestuderen en inzicht te verschaffen in de ecohydrologische positionering van de 
onderzochte locaties. Er zijn enkele voorlopige resultaten van deze prikstokmetingen opgenomen.  

Beschrijving studiegebied Konotop 

In het gebied Konotop is sprake van een diepe vallei (in met midden > 10 m diep veen) met steile 
flanken. De vallei is grotendeels verland vanaf de flanken en vanuit open water (figuur 4.32 en 
4.33). Het meer lijkt relatief langzaam te verlanden en het is niet duidelijk of het meer 
voornamelijk vanaf de dalflanken ofwel vanuit het open water verland. De vegetatie langs de 
huidige oeverlijn (in het midden van de vallei) bestaat met name uit enkele Zeggesoorten (Ronde 
zegge (Carex diandra), Draadzegge  en Snavelzegge , Kleine lisdodde , Moerasvaren . In lagere 
bedekking komen Plat blaasjeskruid (Utricularia intermedia), Mattenbies, Grote Wederik 
(Lysimachia vulgaris) en Wateraardbei  langs de oever voor. In het open water staat met name 
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans). Op de oever staat dicht langs de waterlijn ook al snel 
grote abundantie van mossen, hier komen met name Fraai veenmos (Sphagnum fallax) en Gewoon 
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puntmos (Calliergonella cuspidata) voor. Op grotere afstand van het open water gaat de vegetatie 
langzaam over naar een open door veenmossen gedomineerde vegetatie met Snavelzegge, Veenpluis 
(Eriophorum angustifolium) en Witte snavelbies (Rhynchospora alba). Centraal in de vallei is het 
veen arm aan nutriënten en mineralen en gedomineerd door veenmossen (hoofdzakelijk Fraai 
veenmos  en Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum) met hier en daar wat kleine Dennen 
(bebost hoogveen). Dit centrale deel is hoofdzakelijk door regenwater beïnvloed. Langs de 
noordoostflank is een invloed van grondwater vanuit een lokaal inzijgebied wat terug te zien is in 
een door een door Riet  gedomineerde vegetatie met direct langs de rand broekbos (figuur 4.32).  

 

 

Figuur 4.32 . Schematische weergave van Konotop met op de voorgrond het open water in blauw. Op het veen 
zijn vegetatietype weergegeven in kleuren. Afbeelding door A.P. Grootjans. 
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Figuur 4.33 . Enkele foto’s van het gebied Konotop (foto’s door G. van Dijk). 

 

In figuur 4.34 is te zien dat vrij jong, lokaal grondwater toestroomt vanuit de aangrenzende 
zandrug, vanaf de noordoost flank. Deze grondwater reikt echter niet tot het centrale deel van het 
veen en ook niet tot in de bemonsterde kragge: daar duiden de metingen op een dominantie van 
regenwaterinvloed.  
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Figuur 4.34 . Resultaten en interpretatie van de EGV/temperatuurmetingen in Konotop (raai B). 

 

Langs de oever van het meer is de kragge ongeveer 40 cm dik, daaronder is een overgang van open 
water naar organische gyttja. Deze laag organisch gyttja is meters dik (figuur 4.35. Dit duidt er op 
dat het meer reeds eeuwen lang een meer is en dat het open water in de vallei langzaam vanaf 
bovenstrooms in verlandt.  

Ter hoogte van transect A (op grootste afstand van de oever, met oudste verlanding en momenteel 
bebost hoogveen, figuur 4.31 ) is de veenlaag ongeveer 130 cm dik met bovenin veenmosveen en 
dieper een groter aandeel van zeggeveen, waaronder ook organische gyttja aanwezig is. Het 
bodemporiewater heeft een pH tussen de 5 en 6 en is relatief arm aan basische kationen. Dieper in 
de bodem en langs de vallei flanken nemen de pH en concentratie aan basische kationen toe. Het 
gebied Konotop is arm aan zowel stikstof als fosfor.  

De verlanding lijkt in dit gebied met name plaats te vinden door Moerasvaren, Kleine lisdodde en 
enkele Zeggesoorten. Op locaties met een hogere (in-)directe grondwaterinvloed speelt ook Riet 
een rol in de verlanding. Vervolgens wordt de vegetatie op relatief korte afstand van de oever 
(meters) door veenmossen gedomineerd doordat het systeem arm is aan basische kationen en 
nutriënten. Een groot deel van de vallei is gedomineerd door dit veenmosgedomineerde stadium en 
op grotere afstand van de oever rijker begroeid met kleine berken en grove dennen. 
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Figuur 4.35. Een diepteprofiel middenin het veen (locatie C4) van Konotop relatief dicht langs de oever. Op de 
y-as is de diepte weergegeven in cm beneden maaiveld en op de x-as het % organische stof, totale 
calciumconcentratie (in mmol/kg DW) en de totale fosforconcentratie (in mmol/kg DW). Met behulp van 
verschillende kleuren zijn de bodemtypes weergegeven. 

 

Beschrijving studiegebied Bukowo 

In het gebied Bukowo is een relatief jonge verlanding vanuit open water bestudeerd (raaien F) en 
een aangrenzende reeds geheel verlande vallei (raai E) met een oudere trilveen verlanding (figuur 
4.36 en 4.37). In vergelijking met Konotop is het gebied Bukowo sterker beïnvloed door grondwater 
waardoor er in dit gebied basen- en mineraal rijkere omstandigheden zijn. Het in het gebied 
gelegen meer (centraal gelegen in blauw weergegeven in figuur 4.36 ) wordt hydrologisch gevoed 
vanuit twee zijvalleien. Er zijn drie transecten loodrecht op de oever van het meer geplaatst en 
bemonsterd (raaien F in figuur 4.31 ). Aanvullend op de drie transecten langs de oever van het meer 
is er een transect geplaatst en bemonsterd in een trilveen in de zuidelijk gelegen zijvallei (raai E in 
figuur 4.31 , rechts in figuur 4.36 ).  

De verlanding langs het meertje in Bukowo lijkt in vergelijking met Konotop een actievere 
verlanding met tevens een dunnere kragge langs de oeverrand. De verlande vegetatie verschilde 
tussen de drie bemonsterde raaien langs de meeroever maar bestond hoofdzakelijk uit Moerasvaren, 
Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani), Ronde zegge, Klein blaasjeskruid en Blauw glidkruid 
(Scutellaria galericulata). Tevens is er veel Gewoon kranswier boven op de verlandingsvegetatie en 
in het rietland aanwezig. Twee van de F transecten bestaan uit een open door mossen 
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gedomineerde vegetatie met weinig hogere vaatplanten waarvan één een trilveenachtige vegetatie 
herbergt. Het andere transect is geplaatst in een rietland (in paars weergegeven in figuur 4.36 ). 
Langs de oever zijn naast de bovengenoemde vaatplanten Reuzepuntmos (Calliergon giganteum), 
Gewoon puntmos en op de trilveenlocatie Groen schorpioenmos  en Sparrig veenmos (Sphagnum 
teres). Verder vanaf de oever op het veen staat veel Moerasvaren en verspreid Ruwe bies, Ronde 
zegge en Pluimzegge. Tevens staan over het hele veen verspreidt Gewoon kranswier (Chara 
vulgaris)en hier en daar Plat, Klein en Groot blaasjeskruid (Utricularia intermedia, U. minor & U. 
vulgaris). De mosvegetatie bestaat hier uit Groen Schorpioenmos met hier en daar plekken met 
Fraai veenmos en Sparrig veenmos. Aan de zuidelijke oever is een grote zone met abundant Riet. De 
aquatische vegetatie in het meer in Bukowo is gedomineerd door Gewoon kranswier . 

 

Figuur 4.36 . Schematische weergave van Bukowo met op de voorgrond het open water in blauw. Op het veen 
zijn vegetatietype weergegeven in kleuren. Afbeelding door A.P. Grootjans. 
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Figuur 4.37 . Enkele foto’s van het gebied Bukowo, foto’s door G. van Dijk. 

 

De kragge waar de verlandingsraaien in Bukowo zijn uitgezet, lijkt vanuit de omringende 
zandruggen rondom grondwater te ontvangen, vermoedelijk vanuit een jong en relatief klein 
inzijggebied (figuur 4.38 ). In de kragge is een mengtype van grond- en regenwater aanwezig. In het 
meertje en onder de kragge zijn kalkrijke meersedimenten afgezet. De verlandingsraai met Riet (de 
meest zuidelijke raai F) ligt waarschijnlijk op een dikker deel van de kragge dan de trilveenraaien 
(twee noordelijke raaien F). 
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Figuur 4.38 . Resultaten en interpretatie van de EGV/temperatuurmetingen in Bukowo (dwars op de F-raaien). 

 

In vergelijking met het gebied Konotop is het gebied Bukowo veel rijker aan basische kationen en is 
de bodemporiewater pH dan ook hoger, tussen de 7 en 8. De aan de noordwestelijke oever gelegen 
trilveenzone met Groen schorpioenmos heeft de hoogste concentraties basische kationen. Ook in 
Bukowo zijn de nutriëntenconcentraties in de wortelzone van de verlande vegetatie laag. 

Het in de zijvallei geplaatste transect doorsnijdt een trilveenachtige vegetatie met veel 
verschillende mossen zoals Reuzepuntmos, Groen schorpioenmos en Gewoon puntmos en verspreid 
Schansmos (Helodium blandowii), Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha) en Harlekijnmos 
(Paludella squarrosa). Deze trilveen typerende mossen komen gezamenlijk voor met de veenmossen 
Glanzend veenmos (Sphagnum subnitens) en Sparrig veenmos. Op dit door mossen gedomineerde 
trilveen staat veel Moerasvaren, Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani), Ronde zegge en 
Pluimzegge. Tevens staan verspreid over het veen veel individuen van Moeraswespenorchis . Deze 
zijvallei is evenals de trilveenlocatie langs het meer rijk aan basische kationen en heeft een 
bodemporiewater pH rond de 7. Ook hier zijn de nutriëntenconcentraties laag in de wortelzone. In 
dit veen zijn tevens enkele greppeltjes (oorsprong onbekend) aanwezig die de hydrologie van het 
veen kunnen beïnvloeden. Tevens is hier in vergelijking met Konotop en het de verlanding langs het 
open water in Bukowo het veen in deze zijvallei rijker aan zwavel, zowel dieper in de bodem en op 
enkele plekken tot aan het maaiveld. Dit trilveen is en werd in het verleden door kalkrijk 
grondwater beïnvloed; de kalkrijke gyttja op ruim een meter diepte illustreren dit (figuur 4.39 ). 
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Figuur 4.39 . Een diepteprofiel middenin het trilveen (locatie E4) in de zijvallei van Bukowo. Op de y-as is de 
diepte weergegeven in cm beneden maaiveld en op de x-as het % organisch stof, totale calciumconcentratie (in 
mmol/kg DW) en de totale zwavelconcentratie (in mmol/kg DW). Met behulp van verschillende kleuren zijn de 
bodemtypes weergegeven. 

 

Voorlopige conclusies & vergelijking met Nederlandse situatie 

Tijdens het referentieonderzoek in Polen is binnen het onderzoek verhoudingsgewijs meer aandacht 
besteed aan het landschapsecologisch functioneren van de twee bestudeerde gebieden in 
vergelijking met het onderzoek in Nederlandse gebieden wat zich meer gericht heeft op een 
kleinere schaal van de verlandingszone en oevers zelf. De reden hiervoor was dat in Polen 
landschapsecologische en ecohydrologische kennis grotendeels ontbrak terwijl dit van de 
Nederlandse gebieden vaak reeds beschikbaar was. In Nederland gaat het vaak om verlanding in 
ondiepe petgaten en in de referentiegebieden in Polen om verlanding in diepe meren die reeds 
grotendeels gevuld zijn met gyttja. In hoeverre de aanwezigheid van gyttja in de Poolse referentie 
locaties de verlanding(-ssnelheid) beïnvloed is onbekend.  

Om toch een directe vergelijking tussen verlanding in de Poolse referentie en de bestudeerde 
Nederlandse locaties te kunnen maken, worden in de onderstaande tekst de omstandigheden in de 
kragge aan de oever van de meren bij Bukowo en Konotop met de verlandende zones in de 
Nederlandse locaties vergeleken. 

Samenvattend zijn er tijdens het referentieonderzoek in Polen twee onderling verschillende 
gebieden met verlanding onderzocht die als referentie kunnen dienen voor de Nederlandse situatie. 
In het gebied Bukowo betreft het een mineraalrijke situatie met een actieve trilveen verlanding 
vanuit open water wat verder landinwaarts minerotroof veen blijft. In het gebied Konotop betreft 
het een verlanding in een mineraal arm milieu en lijkt de verlanding vanuit open water langzamer 
te gaan. Op korte afstand van de oever gaat de vegetatie hier snel over naar hoogveenachtige 
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condities. Aangezien er in Bukowo actievere verlanding is waargenomen i.v.m. Konotop is de locatie 
Bukowo een geschiktere refentielocatie voor de Nederlandse situatie. 

Ondanks dat er in Polen enkele planten- en mossoorten aanwezig waren die in Nederland erg 
zeldzaam zijn en niet of nauwelijks op de onderzochte Nederlandse verlandingsvegetaties zijn 
aangetroffen, wordt de verlanding in de twee Poolse gebieden voornamelijk veroorzaakt door 
soorten die ook in Nederland voorkomen. In het mineraalrijkere gebied Bukowo betroffen dit  
Moerasvaren, Pluimzegge, Ruwe bies en Riet. In het mineraalarme gebied Konotop betroffen dit o.a. 
Kleine lisdodde, Moerasvaren en Snavelzegge.  

Ondanks dat geen gegevens bekend zijn van de verlandingssnelheid van beide referentiegebieden 
leek het op basis van de oevervegetatie erop dat er in Bukowo actievere en snellere verlanding 
plaatsvindt in vergelijking met Konotop. Op basis van de binnen deze studie verzamelden gegevens 
is hier geen verklaring voor te vinden. Het verschil in verlandingssnelheid kan aan meerdere 
factoren liggen zoals de chemische samenstelling van het oppervlaktewater maar ook de ligging, 
diepte en de oppervlakte van het meer. In Konotop was het meer veel groter dan in Bukowo, 
waardoor de verlandingsvegetatie mogelijk aan een grotere golfslagwerking blootstaat. In 
vergelijking met de Nederlandse onderzoekslocaties is de mineraalrijkdom in Bukowo vergelijkbaar 
met veel Nederlandse locaties (EGV oppervlaktewater 245 µS/cm, zie figuur 4.40 ) en is de locatie 
in Konotop mineraalarm in vergelijking met de Nederlandse locaties (EGV oppervlaktewater 55 
µS/cm, zie figuur 4.40 ). 

 

  

Figuur 4.40 . Het oppervlaktewater EGV in de Nederlandse onderzoekslocaties, weergegeven in boxplots 
ingedeeld in vegetatietype. In de blauwe lijn het EGV in het oppervlaktewater van referentiegebied Bukowo 
en in gestippelde lijn het EGV in het oppervlaktewater van referentiegebied Konotop.  

 

Ook de oppervlaktewater pH is in het gebied Bukowo beduidend hoger en in het gebied Konotop 
beduidend lager ten opzicht van de Nederlandse locaties (figuur 4.41). 
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Figuur 4.41 . De oppervlaktewater pH in de Nederlandse onderzoekslocaties, weergegeven in boxplots 
ingedeeld in vegetatietype. In de blauwe lijn de pH in het oppervlaktewater van referentiegebied Bukowo en 
in gestippelde lijn de pH in het oppervlaktewater van referentiegebied Konotop.  

 

Opvallend is dat zowel de mineraalarme als de mineraalrijke situatie in Polen het oppervlaktewater 
en het bodemporiewater in de verlandingssituatie nutriëntenarm zijn in vergelijking met de 
Nederlandse situatie. Zo is in beide referentiegebieden een fosfaatconcentratie gemeten van 0,4 
µmol/l wat relatief laag is in vergelijking met de fosfaatconcentratie in het oppervlakwater van een 
deel van de Nederlandse onderzoekslocaties (figuur 4.42 ). 

 

Figuur 4.42 . De fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater in de Nederlandse 
onderzoekslocaties,weergegeven in boxplots ingedeeld in vegetatietype. In de blauwe lijn de 
fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater in beide referentiegebieden in Polen.  
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Uit het referentieonderzoek onder door mensen minder verstoorde hydrologische omstandigheden 
blijkt verlanding met vergelijkbare soorten voor te komen als in de Nederlandse petgaten, onder in, 
vergelijking met Nederland, nutriëntenarme condities. De biomassaproductie van de vaatplanten in 
de verlandingsvegetaties van beide referentiegebieden vallen wel binnen de spreiding van de 
Nederlandse locaties. Opvallend hierbij is dat juist de mineraalarme locatie Konotop een beduidend 
hogere biomassaproductie had t.o.v. de mineraalrijkere locatie Bukowo (figuur 4.43). 

 

 

Figuur 4.43. De biomassaproductie van vaatplanten (in gram DW/m2) in de verlandingsvegetatie in de 
Nederlandse onderzoekslocaties, weergegeven in boxplots ingedeeld in vegetatietype. In de blauwe lijn de 
biomassaproductie van vaatplanten in de verlandingsvegetatie in beide referentiegebieden in Polen.  

 

Los van het functioneren van de verlanding op kleine schaal is tijdens het referentieonderzoek ook 
het belang van het ecohydrologische processen en de potentiële invloed hiervan op verlanding naar 
voren gekomen. In de referentiegebieden was de hydrologische invloed en het nagenoeg intacte 
landschap duidelijk zichtbaar en groter in vergelijking met merendeel van de Nederlandse locaties. 
In de Nederlandse situatie is de invloed van grondwater juist vaak sterk gereduceerd in vergelijking 
met het verleden. De invloed van verhoogde nutriëntconcentraties en begrazingsdruk zijn in de 
Nederlandse situatie juist hoger ten opzichte van het verleden en ten opzichte van de 
referentiegebieden in Polen.  
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5. Concrete herstelmaatregelen voor verlanding 
 

In dit projectonderdeel is gericht onderzocht of, en welke, nieuwe beheersmaatregelen kunnen 
leiden tot succesvol herstel van de verlanding van petgaten (figuur 5.1). Dit onderzoek wordt geheel 
in het Oostelijk Vechtplassengebied uitgevoerd.  

 

 

Figuur 5.1. Schematische weergave van de uitgangssituatie (geen actieve verlanding), de beheersmaatregelen 
die onderzocht worden en de uiteindelijke doelsituatie (actieve verlanding). 

 

In overleg met de terrein- en waterbeheerders zijn een aantal geschikte petgaten geselecteerd in 
de Westbroekse Zodden en de Molenpolder. De gekozen petgaten zijn ook gebruikt voor de 
correlatieve veldstudie, vanwege koppeling van de deelonderzoeken en logistieke efficiëntie.  

De veldexperimenten zijn in 2013 deels door een aannemer (Bouwman’s Loonbedrijf, Westbroek) en 
deels door het onderzoeksteam zelf aangelegd, waarbij een grote rol was weggelegd voor Altenburg 
& Wymenga (A&W) met hulp van andere partijen in het team.  

In 2013 is ook het LIFE project New Life for Dutch Fens (NLDF) gestart door Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer, bestaande uit 21 maatregelen om natuurwaarden in laagveengebieden te 
ontwikkelen en beschermen. Eén van deze maatregelen (C21) was de aanleg van 45 grote 
helofytenvlotten van ca. 100 m2 in 9 verschillende petgaten in de Westbroekse Zodden, Ankeveense 
Plassen en het Weerslootgebied, met als doel laagveenverlanding te stimuleren en kennis te 
verzamelen over het verlandingsproces. Deze helofytenvlotten zijn begin 2014 aangelegd en vormen 
een opschaling van het pilotexperiment met rietvlotten dat in 2013 gestart is.  

Effecten van begrazing 

Bij onderstaande veldexperimenten  werden tegelijk ook de effecten van begrazing getest door het 
plaatsen van kooien (Bakker 2010; Sarneel et al., 2012). Deze kooien zijn in vijfvoud ingezet per 
locatie. Op deze locaties zijn jaarlijks vegetatieopnamen gemaakt en stengeldichtheid (bij 
homogene vegetatie), vegetatiehoogte, bedekkingspercentage, percentage aangevreten stengels, 
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maximale lengte van de langste uitloper en verste stengel vanaf de oever gemeten. Ook werden 
viermaal per jaar  water- en waterbodem-(vocht)monsters genomen die hieraan gekoppeld zijn. 
Door ook te kijken naar vraat door rivierkreeften werd ook onderzocht of deze een toegevoegd 
effect hadden op de plantengroei en -vestiging. 

5.1 Experimenteel veldonderzoek inbrengen rietvlotten (pilot) 

In juni 2013 is een pilot onderzoek gestart (gefinancierd door POP2 subsidie), als voorbereiding op 
het grote veldexperiment met helofytenvlotten binnen het LIFE project New Life for Dutch Fens. 
Doel hiervan is om op relatief kleine schaal de logistieke mogelijkheden voor het aanbrengen van 
drijvende matten uit te testen en daarnaast het effect van waterkwaliteit, oeverkwaliteit, 
aanwezige vegetatie en begrazing door watervogels op de vegetatieontwikkeling te onderzoeken.  

Experimentele opzet 

Op twee locaties, in de Westbroekse Zodden en de Molenpolder, zijn twee series van 20 rietvlotten 
aangebracht in overleg met de terreinbeheerders (zie kaarten in Bijlage 2). Op 12 juni 2013 zijn de 
vlotten naar de gebieden getransporteerd, waarna ze in de weken daarna op hun plaats zijn 
gefixeerd met geschilde kastanjehouten palen en manillatouw in een rij langs de oever in bestaande 
petgaten (zie figuur 5.2). De constructie is verstevigd door 2 vurenhouten panlatten door de 
rietbundels te steken met 2 opstaande stukken rondhout aan weerszijden van de rietbundels.  

Er zijn twee typen drijflichamen getest: één met PVC-drijvers (doorsnede 12,5 cm) en één met 
grenenhouten stamdelen (doorsnede ca. 20 cm). De vlotten zelf verschillen dus niet tussen deze 
beide typen. Van ieder type is de helft uitgerasterd met kippengaas, om het effect van begrazing 
door vooral vogels te kunnen vaststellen. De proeven zijn in vijfvoud ingezet (n = 5). De PVC-
drijvers worden op het eind van het experiment weer verwijderd. Doordat het raster doorloopt tot 
aan de oever is de ruimte tussen de vlotten en de oeverlijn (ca. 1 m) een luwe zone die voor helft 
wel en voor de helft niet is uitgerasterd. Dat is dus een soort extra 'luwte-experiment'. De globale 
inrichting van een experimentele eenheid staat in figuur 5.3 weergegeven. 

 

 

Figuur 5.2. Inplanten van de rietvlotten in de Molenpolder in juni 2013 (linkerfoto) en de situatie in juli 2014 
(rechterfoto). 
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Figuur 5.3. Schets van een experimentele eenheid van 4 rietvlotten met tussenruimtes, 2 typen drijvers en 
anti-graaskooien. 

 

Tussen de rietbundels op de vlotten is vervolgens een dun laagje organisch materiaal aangebracht 
(lokale onderwaterbodem) voor de vestiging van helofyten vanuit stekken met wortel. Als soorten 
zijn de ecosystem engineers Kleine lisdodde , Riet, Moerasvaren en Slangenwortel ingeplant 
afkomstig uit de Weerribben of de Westbroekse Zodden (5 planten per soort per vlot). Het 
bodemlaagje is bewust dun gehouden (2-4 cm), zodat er voor de planten wel noodzaak is om zich 
naar het water uit te breiden, het vlot niet te zwaar werd en het niet eutrofiërend gaat werken. De 
planten zijn stevig met hun wortels in de rietbundels geplant, zodat ze niet omvallen en zowel over 
als door het riet heen kunnen groeien (Figuur 5.2). Op 12 juni 2013 is begonnen met de aanleg van 
de rietvlotten en op 20 juni waren de vlotten volledig ingeplant. 

Op 12 juni 2014 zijn er ook plukjes Rood schorpioenmos  uitgezet op de vlotten, afkomstig uit de 
Weerribben (figuur 5.4). Uit OBN-onderzoek in de Wieden-Weerribben (Cusell et al., 2013) blijkt dat 
verlandingsvegetaties van Riet, Kleine lisdodde en Moerasvaren al direct gekoloniseerd worden door 
veenmossen, en niet door schorpioenmossen. Dit zou te maken kunnen hebben met de gebrekkige 
dispersie van schorpioenmossen. Per vlot zijn twee pvc ringetjes van 3 cm x 3,5 cm geplaatst, met 
daarin een plukje Rood schorpioenmos van 5 cm lang (ca. 2 g droge stof). 
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Figuur 5.4. Rood schorpioenmos in een pvc ringetje op een vlot met pvc drijver in oktober 2014. Foto: J. 
Geurts. 

 

Monitoring 

De rietmatten zijn viermaal per jaar bemonsterd. Hierbij zijn watermonsters genomen naast en 
onder de rietvlotten en porievochtmonsters verzameld in de organische mat met Rhizon 
bodemvochtsamplers (mengmonster van 3 subsamples). Het risico is namelijk dat de 
nutriëntenbeschikbaarheid voor de ingezette vegetatie te laag is (‘hydrocultuur’) voor een goede 
ontwikkeling, aangezien er nog geen strooisel/veenlaag gevormd is waarin mineralisatie kan 
plaatsvinden. Deze metingen geven dus belangrijk extra inzicht in de haalbaarheid van het inzetten 
van rietmatten in laagvenen in relatie tot de waterkwaliteit. Daarnaast zijn 2x per jaar 
vegetatieopnamen uitgevoerd en/of groeimetingen gedaan (semi-kwantitatief). 

Door 5 replica’s van elk vlottype te testen, kunnen statistisch goede uitspraken gedaan worden 
omtrent het effect dat elk vlottype heeft op de groei van ecosystem engineers en dus op de initiële 
verlanding. Hierbij kan vastgesteld worden of, hoe snel en op welke locatie verlanding kan optreden 
vanuit rietvlotten, wat het effect is van begrazing op de initiële verlanding en welk vlottype het 
beste gebruikt kan worden bij opschaling van deze maatregel. De data werden statistisch getest 
door middel van 2-weg ANOVA’s. Hiervoor werd versie 20 van het statistiek programma IBM SPSS 
gebruikt. 

Resultaten abiotiek 

De fosfor (P) concentraties in het oppervlaktewater in beide petgaten (Westbroek en Molenpolder) 
zijn vrij laag: 0,6–1,0 µmol/l  (19-31 µg/l). De fosfaat (PO4) concentraties in het oppervlaktewater 
zijn nog lager: 0-0,5 µmol/l (0-15 µg/l). Onder de vlotten neemt de P-concentratie wel toe in de 
tijd in Westbroek (tot 3 µmol/l), wat komt doordat dit petgat ondieper is. Ook de ammonium (NH4) 
concentraties nemen hier in de tijd toe (tot max. 180 µmol/l). 

 

De buffercapaciteit van het water ligt een stuk hoger in Westbroek, omdat hier meer kwelinvloed is:  
rond de 4 meq/l in Westbroek tegenover 2 meq/l in de Molenpolder. Dit uit zich ook in hogere 
bicarbonaat (HCO3) en calcium (Ca) concentraties in Westbroek. Van de ene kant is deze 
kwelinvloed positief voor het optreden van verlanding en de buffering van trilvenen, maar van de 
andere kant kan de hogere buffercapaciteit een negatief effect hebben, omdat afbraakprocessen 
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gestimuleerd worden. Sulfaat (SO4) concentraties zijn laag en dalen verder in de tijd, in de 
Molenpolder onder de 100 µmol/l en in Westbroek onder de 50 µmol/l (resp. 9,6 en 4,8 mg/l). 
Verder is het water vrij troebel (5-15 ppm) in beide petgaten en komen er nauwelijks waterplanten 
voor.  

In het bodemlaagje tussen de rietbundels werden ook relatief lage nutriëntenconcentraties gemeten 
(P < 10 µmol/l; NH4 < 30 µmol/l), met uitzondering van enkele piekconcentraties van 25 µmol/l P 
en 100 µmol/l NH4 op vlotjes buiten de kooi in Molenpolder. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door 
vogelpoep. Het opgebrachte bodemlaagje in Molenpolder is organischer en ook voedselrijker (4x 
meer NH4 + hogere Olsen-P concentratie) en wateriger, waardoor er waarschijnlijk meer is 
weggespoeld door regen. Daarnaast zijn de ijzer (Fe) concentraties in het bodemvocht meer dan 2 
keer zo hoog in Westbroek, waardoor PO4 hier minder makkelijk oplost.  

Resultaten vegetatieontwikkeling 

Al vanaf 1 juli, enkele weken na het inzetten van de vlotten, kwam er spontane rietontwikkeling op 
gang uit zaad in de rietbundels zelf en werden in Westbroek sporen van ganzen gevonden op de 
niet-uitgerasterde vlotten (vraatsporen en uitwerpselen). 

Ook bleek al snel dat de vlotten met de zwaardere houten drijvers lager in het water lagen dan de 
vlotten met de pvc drijvers. Begin 2014 lagen de vlotten met houten drijvers gemiddeld 4 cm 
(Westbroek) en 7,5 cm (Molenpolder) onder water, terwijl de vlotten met pvc drijvers keurig plas-
dras bleven liggen. In de loop van 2014 zijn de vlotten niet verder gezakt. De diepere ligging van de 
vlotten met houten drijvers kan uiteindelijk gunstig zijn voor het behoud van basenrijke verlanding, 
maar het lijkt erop dat deze vlotten inmiddels wat te diep liggen voor een goede 
vegetatieontwikkeling. Bovendien worden de vlotten met pvc drijvers voldoende door 
oppervlaktewater gevoed en verzuren ze dus niet (pH blijft overal > 7). Daarom lijkt het een goede 
keuze dat bij de opschaling van de vlotten in het LIFE project gekozen is voor pvc drijvers, al is op 
basis van dit pilotexperiment na 2 jaar nog niet te zeggen wat de lange termijn effecten zijn van 
het type drijver op de uiteindelijke vegetatieontwikkeling. 

Door deze hoogteverschillen ontwikkelde de vegetatie zich wel op korte termijn anders op beide 
typen vlotten (figuur 5.5). Zo deed Riet het na 1 maand veel beter met pvc drijvers, vooral door de 
kieming van Riet uit zaad. Dit gekiemde Riet bleek echter de winter van 2013/2014 niet overleefd 
te hebben. Moerasvaren ontwikkelde zich in eerste instantie beter op de vlotten in de Molenpolder. 
Op beide locaties verdwenen veel van de ingeplante Lisdoddes in de eerste maanden na inzetten. 
Daarom zijn in augustus 2013 op alle vlotten 2 extra Lisdodde planten uitgezet. 

Aan het eind van het eerste groeiseizoen groeiden zowel in Westbroek als in Molenpolder op 
ongeveer de helft van de vlotten Slangenwortel of Moerasvaren het water in. Dit was onafhankelijk 
van het type drijver en van de aan/afwezigheid van een kooi. Ook trad er veel spontane kieming op 
van zegges en russen, en dan vooral op de rietvlotten met een pvc drijver (figuur 5.6). In 
Molenpolder gaat het om Scherpe zegge (Carex acuta) en Moeraszegge (uitsluitend bij pvc drijvers) 
en in Westbroek om Moeraszegge, Hoge cyperzegge en Snavelzegge . In beide gebieden hebben de 
russen Zomprus (Juncus articulatus), Pitrus en Paddenrus zich gevestigd op de vlotten. In mindere 
mate vestigen zich ook doelsoorten als Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora; uitsluitend bij pvc 
drijvers), Watermunt  en Grote boterbloem op de vlotten.  

 



117 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

Alhoewel in 2013 nog veel vraatsporen werden waargenomen bij Riet op de vlotten in Westbroek 
(buiten de kooien), lijkt vraat een minder grote rol te spelen in het voorjaar van 2014 (figuur 5.6). 
Wel doen Riet en Slangenwortel het in Westbroek in de kooien nog steeds significant beter dan 
buiten de kooien (P <0,05). In Molenpolder deden alle ingezette en spontaan opgekomen 
plantensoorten (behalve Kleine lisdodde) het in april 2014 significant beter op de vlotten met pvc 
drijvers dan op de vlotten met houten drijvers (P <0,05). In Westbroek gold dit alleen voor Riet, 
zegges en russen (P <0,001).  

 

 

Figuur 5.5. Ontwikkeling van de vegetatie en diepteligging van de rietvlotten in Westbroek (Foto’s: J. Geurts). 

 

Figuur 5.6. Aantal planten/scheuten van de verschillende ingezette en spontaan opgekomen plantensoorten op 
de rietvlotten in Westbroek (boven) en Molenpolder (onder) in april 2014 (±SEM). 
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In Westbroek staat er meer vegetatie op de vlotten aan het eind van het tweede groeiseizoen 
(figuur 5.7, max. 65% bedekking en max. 13 soorten), waarschijnlijk omdat er meer substraat op de 
vlotten blijft liggen en omdat de petgaten ondieper zijn, waardoor nutriënten uit de waterbodem 
ook beschikbaar zijn voor de planten op de vlotten. Aan het eind van het tweede groeiseizoen is de 
vegetatiebedekking en het aantal soorten in Molenpolder significant hoger op de hoger gelegen 
vlotten met pvc drijvers (figuur 5.7). In Westbroek is alleen de mosbedekking en het aantal soorten 
significant hoger op deze vlotten. 

Van de aangeplante soorten doet vooral Slangenwortel het beter in Westbroek (figuur 5.6). Ook 
groeien er in Westbroek planten vanaf de oever het water in (vooral in de kooien), waardoor de 
vlotten wat meer beschutting krijgen (figuur 5.8). Op den duur kunnen deze planten de vlotten gaan 
beschaduwen, maar dat is inherent aan het verlandingsproces. In Molenpolder is Slangenwortel op 
de vlotten met houten drijvers in september 2014 uiteindelijk helemaal verdwenen. 

Ondanks dat er begin 2014 geen vraateffecten leken te zijn, blijkt aan het eind van het tweede 
groeiseizoen dat de kooien in beide gebieden een significant positief effect hebben op de 
vegetatieontwikkeling, maar alleen op de vlotten met houten drijvers (figuur 5.7). Vreemd genoeg 
is op de vlotten met pvc drijvers in Molenpolder het aantal soorten en de vegetatiebedekking lager 
in de kooien dan daarbuiten. Vraat zal hier dan in elk geval geen grote rol spelen. Het waargenomen 
effect wordt veroorzaakt doordat de bedekkingen van zegges, russen, riet en lisdodde juist hoger 
zijn buiten de kooien. Een verklaring hiervoor kan zijn dat in Molenpolder juist in een aantal vlotjes 
buiten de kooi hogere nutriëntenconcentraties zijn gemeten als gevolg van vogelpoep. De vier 
aangeplante soorten blijken in Westbroek de hoogste bedekkingen te hebben in de kooien, terwijl 
dit in Molenpolder niet het geval is. Ook dit duidt op een hogere graasdruk in Westbroek. 

 

 

Figuur 5.7. Totaal aantal soorten en totale vegetatiebedekking (%) op de rietvlotten in Westbroek en 
Molenpolder in september 2014 (±SEM). 
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Figuur 5.8. Foto’s van de vlotten in Westbroek (Foto’s: J. Geurts). 

De Schorpioenmossen die op 12 juni 2014 uitgezet zijn, doen het behoorlijk goed op de vlotten. Vier 
maanden na uitzetten werd een maximale hoogte van 4,5 cm en een maximale lengte van 9 cm 
bereikt. Over het algemeen groeien de Schorpioenmossen beter op vlotten met pvc drijvers, die 
niet onder water liggen (figuur 5.9, significant effect). De Schorpioenmossen worden ook significant 
hoger in de graaskooien. Daarnaast is er een duidelijk verband tussen de hoogte van de vlotten en 
zowel de lengte als de hoogte van de Schorpioenmossen. Er is geen verband gevonden tussen de 
groei van Schorpioenmossen en de NH4 en PO4 concentraties in het bodemvocht in de vlotten. Als de 
vlotten onder water liggen, doen de Schorpioenmossen het beter binnen de graaskooien. Dit is 
mogelijk een luwte effect. Omdat de vlotten in Westbroek iets hoger liggen, doen de 
Schorpioenmossen het daar ook wat beter. 

Deze resultaten lijken erop te duiden dat de dispersie of vestiging vanuit zaad van 
Schorpioenmossen op korte termijn inderdaad een groter probleem is dan de groei en ontwikkeling 
op een ogenschijnlijk geschikte locatie. 

 

 

Figuur 5.9. Hoogte en lengte van de uitgezette Rood schorpioenmos plukjes in Westbroek en Molenpolder op 
14 oktober 2014, gemeten als cm t.o.v. de rand van het pvc ringetje (±SEM). 
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5.2 Experimenteel veldonderzoek afplaggen oevers 

 

Plaggen leidt tot meer ruimte en meer licht op de oever, minder steile oevers, nattere 
oeveromstandigheden, ondiep water en een grotere kans op overstroming. Daarnaast kan het, 
afhankelijk van de plagdiepte en dieptegradiënt, ook leiden tot een verlaging van de 
nutriëntenbeschikbaarheid, zoals in schraallanden op veen (Grootjans et al., 2007). Hiermee neemt 
het potentieel geschikte areaal voor oeverplanten naar verwachting sterk toe (Sarneel et al., 2012). 
Anderzijds bestaat het risico bij voedselrijke oevers dat de geplagde bodem nog steeds voedselrijk 
is, waardoor er op de ondiepe geplagde oevers massaal Pitrus gaat groeien en in het ondiepe water 
in de zomer zelfs blauwalgenbloei plaatsvindt (waarnemingen De Deelen, L. Lamers & J. Geurts). 
Dit betekent dat het belangrijk is om vooraf aan de hand van diepteprofielen de 
fosfaatbeschikbaarheid te testen (Lamers et al., 2005; Smolders et al., 2006; Loeb et al., 2007; 
2008). 

Experimentele opzet 

In september 2013 zijn plagproeven ingericht op twee petgatoevers in de Westbroekse Zodden en de 
Molenpolder (zie kaarten in Bijlage 2). Per locatie zijn op 5 plekken op 50 cm en 150 cm van de 
oever bodemmonsters verzameld op 4 dieptes (excl. de toplaag met planten): 0-10 cm, 10-20 cm, 
20-30 cm en 30-40 cm. De bodems zijn geanalyseerd op de beschikbaarheid van nutriënten in de 
vorm van Olsen-P extracties, waterextracties, zoutextracties en totaaldestructies. Op basis hiervan 
bleken 2 andere potentiële locaties, te weten petgaten in het Weerslootgebied en de Tienhovense 
plassen, minder geschikt voor deze proef, omdat er ook op grotere diepte nog veel P (>500 µmol 
Olsen-P/l; >10 mmol totaal-P/l) aanwezig was. 

Op beide gekozen locaties bleek er wel een dieptegradiënt in biologisch beschikbaar fosfaat (Olsen-
P) te zijn. Olsen-P neemt duidelijk af met de diepte. De oever in de Molenpolder bleek over de hele 
gradiënt 2 keer zo P-rijk te zijn als de oever in de Westbroekse Zodden (zie figuur 5.10). In de 
Molenpolder moest daarom 30-40 cm afgegraven worden om overal onder de grenswaarde van 500 
µmol/l verse bodem te komen. In de Westbroekse Zodden zou 10 cm voldoende zijn geweest, maar 
om de plagproeven vergelijkbaar te houden, is ook daar 30-40 cm afgegraven. Deze plagdiepte geldt 
aan de waterkant. Het talud loopt vanaf de waterkant geleidelijk op naar 10 cm plagdiepte op 1,5 
meter van de waterkant. Het plagsel dat vrijkwam, is door Staatsbosbeheer gebruikt ter 
versteviging van verzakte delen elders op dezelfde legakker. In figuur 5.10 is ook de Olsen-P 
concentratie na afgraven weergegeven, gemeten in de toplaag (0-10 cm) op 50 cm van de oever. In 
Westbroek zit Olsen-P vrijwel overal onder de streefwaarde van 250 µmol/l en in Molenpolder zijn 
alle Olsen-P waarden gedaald tot onder de 500 µmol/l (max. grenswaarde). 

Beide petgatoevers zijn geplagd over een lengte van 60 meter en breedte van 1,5 meter, met een 
plagdiepte en hellingshoek op basis van het vooronderzoek. De ontwikkeling van deze geplagde 
oever is vervolgens vergeleken met een vergelijkbaar stuk oever van dezelfde lengte waar niet 
geplagd is.  

 

Na het afplaggen werden vervolgens stekken van de ecosystem engineers/verlanders Kleine 
lisdodde, Moerasvaren en Slangenwortel aangebracht afkomstig uit de Westbroekse Zodden. Omdat 
Riet in veel plots al van nature aanwezig was, werd deze soort niet aangeplant. Per locatie werden 
3 stekken van elke soort aangebracht in 20 subplots van 1 m breed op zowel de geplagde als de 
ongeplagde oever (figuur 5.11). Bij de helft van deze subplots werden veldjes met Krabbenscheer  
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van ca. 1x1 m gecreëerd in het water tegen de oever aan om de uitbreiding van oeverplanten te 
faciliteren door oeverbescherming, minder golfwerking, bescherming tegen begrazing en het bieden 
van ondersteuning aan uitlopers van oeverplanten. Daarnaast werd in 10 andere subplots op zowel 
de geplagde als ongeplagde oever de spontane ontwikkeling gevolgd (controlesituatie zonder 
introductie van soorten). Per locatie zijn 2 behandelingen (met en zonder anti-graaskooi) en 5 
replica’s ingezet. 

 

  

Figuur 5.10. Verloop van de biologisch beschikbare fosfaat concentratie (Olsen-P) in Westbroek en 
Molenpolder op 50 cm van de oever en op verschillende dieptes voor afgraven en in de toplaag (0-10 cm) na 
30-40 cm afgraven. 

 

Figuur 5.11. Schematische weergave (bovenaanzicht) van de plagproefopzet met 3 subplots in de anti-
graaskooi en 3 subplots zonder kooi. Deze opzet is ingezet in 5-voud op zowel de geplagde als de ongeplagde 
oever. 
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Monitoring 

De geplagde en ongeplagde oevers zijn viermaal per jaar bemonsterd. Hierbij zijn watermonsters 
genomen naast de oevers en porievochtmonsters verzameld op de oever en in de waterbodem onder 
de Krabbenscheer met keramische cups. Hiermee werd bepaald of de nutriëntenbeschikbaarheid 
voor de ingezette vegetatie niet te hoog of te laag was voor een succesvolle ontwikkeling van 
meerdere soorten verlanders. Daarnaast zijn 2x per jaar vegetatieopnamen uitgevoerd en/of 
groeimetingen gedaan, in het tweede jaar bovengronds semi-kwantitatief (hoogte, lengte, 
bedekking, aantal scheuten), en kwantitatief door bemonstering van de bovengrondse biomassa 
(gram per vierkante meter).  

Door 5 replica’s per behandeling te onderzoeken, kan per locatie een gekoppelde vergelijking 
gemaakt worden voor het testen van oeverplaggen als maatregel en kunnen statistisch goede 
uitspraken gedaan worden of, hoe snel en op welke locatie verlanding vanuit afgeplagde oevers kan 
optreden, of dit langzamer/slechter gaat als er niet geplagd wordt, of dit sneller/beter gaat door 
soorten te introduceren, of dit sneller/beter gaat als er een Krabbenscheerveld aanwezig is en wat 
het effect is van begrazing op de initiële verlanding vanuit afgeplagde en niet afgeplagde oevers. De 
data werden statistisch getest door middel van 2-weg ANOVA’s. Hiervoor werd versie 20 van het 
statistiek programma IBM SPSS gebruikt. 

In 2014 heeft het NIOO extra metingen gedaan om het effect van vraat op Krabbenscheer uit te 
testen. Het leek namelijk alsof de Krabbenscheerveldjes met name in de Molenpolder verdwenen 
buiten de graaskooien, waarbij het de vraag was of ze gewoon wegdrijven of opgegeten zijn. Ook 
waren bij het bouwen van de grote graaskooien veel Rode Amerikaanse rivierkreeften (Procambarus 
clarkii) gezien, waardoor de tweede vraag was of de kreeften een effect op de groei van 
Krabbenscheer hebben. Om beide vragen te beantwoorden zijn er individuele Krabbenscheren 
uitgezet binnen en buiten de bestaande graaskooien (figuur 5.12). Deze graaskooien houden  
watervogels en grotere vissen buiten. De Krabbenscheer individuen voor deze proef werden uit de 
veldjes gehaald en met een touw aan een bamboestok gebonden zodat ze niet konden wegdrijven. 
Om het effect van kreeften te bepalen zijn kleine kreeftenkooitjes gemaakt van 50 cm hoog en 50 x 
50 cm breed en lang. Voor de zijkanten is gaas met een maaswijdte van 1 x 1 cm gebruikt, voor het 
dak en de bodem gaas met een maaswijdte van 0,5 x 0,5 cm. In deze kleine graaskooi is 1 
Krabbenscheer geplaatst. De kleine graaskooi werd in de bestaande grote graaskooi geplaatst, zodat 
de groei van Krabbenscheer onder drie condities getest kon worden: (1) in aanwezigheid van alle 
grazers, (2) in aanwezigheid van kreeften en kleinere vissen, zonder watervogels of grote vissen en 
(3) zonder alle grazers. Door de groei van Krabbenscheer te vergelijken tussen (1) en (2) wordt het 
effect van watervogels en grote vissen duidelijk, het vergelijk van (2) en (3) geeft het effect van 
kreeften en kleine vissen, waarbij opgemerkt moet worden dat kleine vissen eigenlijk geen planten 
eten.  Deze opzet werd in de Molenpolder en in Westbroek toegepast met 5 replica’s in elk gebied 
op de geplagde oever. Alles is ingezet op 28 mei 2014 en weer uitgehaald op 26 augustus 2014. 
Voordat de Krabbenscheer is ingezet zijn de planten individueel gewogen, wat ook bij het uithalen 
werd gedaan (in beide gevallen nat gewicht), waardoor de groei van de planten kon worden 
vastgesteld. 
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Figuur 5.12. Boven een Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en een holletje in de oever in 
Molenpolder. Onder een graaskooi met uitgezette veldjes Krabbenscheer. De Krabbenscheer individuen 
werden uit het veldje gehaald, gewogen en aan een bamboestok gebonden die buiten de graaskooi kwam te 
staan (witte pijl links) en een stok met Krabbenscheer plant werd in de bestaande graaskooi geplaatst (witte 
pijl rechts, buiten het veldje Krabbenscheer). Binnen de graaskooi werd een extra kooitje van fijnmazig gaas 
met een Krabbenscheer plant geplaatst, ook rechts van het bestaande veldje. Foto’s: L. Bakker. 

 

Resultaten abiotiek 

De buffercapaciteit en de Ca en HCO3 concentraties van het water zijn net als bij de rietvlotten 
duidelijk hoger in Westbroek en SO4 concentraties meer dan de helft lager. Uit de 
bodemvochtmetingen blijkt dat de oevers in de Molenpolder zoals verwacht hogere P-concentraties 
hebben dan in Westbroek, maar zijn ze op deze locatie wel gemiddeld 2x zo hoog in de geplagde 
oevers (20 µmol/l; 0,6 mg/l) dan in de ongeplagde oevers (10 µmol/l; 0,3 mg/l). Dit wordt 
veroorzaakt door de nattere omstandigheden in de oever na plaggen, waardoor de ijzergebonden P-
fractie vrijkomt in het bodemvocht. In Westbroek zijn de P-concentraties gemiddeld wel iets hoger 
in de ongeplagde oevers (8,3 µmol/l; 0,25 mg/l) in vergelijking met de geplagde oevers (6,6 µmol/l; 
0,20 mg/l). De NH4-concentraties zijn veel hoger in Westbroek, maar na 1 jaar zijn deze 
concentraties in de geplagde oever sterk gedaald. 
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Resultaten vegetatieontwikkeling 

De Krabbenscheerplanten doen het significant beter in de anti-graaskooien dan daarbuiten (figuur 
5.12 en 5.13; P <0,001). In de Molenpolder was in mei zelfs nauwelijks nog Krabbenscheer te vinden 
buiten de kooien. Verder doet Krabbenscheer het in beide gebieden duidelijk beter in de kooien op 
de geplagde oevers dan in de kooien op de ongeplagde oevers (P <0,01), wat aangeeft dat 
beschaduwing ook een effect heeft op Krabbenscheer.  

De oeverplanten die het verst het water ingroeien, zijn Riet in de Molenpolder en Grote egelskop  in 
Westbroek (figuur 5.14). Deze planten groeien het verst het water in als de oever geplagd is en er 
een kooi omheen staat. Dit plageffect is het grootst in Westbroek.  

 

 

Figuur 5.13. Het aantal Krabbenscheerplanten in mei 2014 (±SEM). 
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Figuur 5.14. Foto’s van de plagproef in Westbroek in juli 2014 (linksboven en onder) en in Molenpolder begin 
oktober 2014 (rechtsboven).Op de foto onder is aan de linkerkant de geplagde oever en aan de rechterkant de 
niet geplagde oever te zien. Foto’s: J. Geurts. 

 

Van de ingezette soorten doet Slangenwortel het in beide gebieden duidelijk beter op de geplagde 
oever (figuur 5.15): het aantal planten is significant hoger dan op de ongeplagde oever (P <0,05). Er 
is echter geen significant kooieffect. In Westbroek zijn de Slangenwortel planten aan het einde van 
het groeiseizoen 2x zo ver het water ingegroeid dan in mei, tot wel 50 cm in de plots met 
Krabbenscheerveldjes, en bovendien significant verder vanaf de geplagde oever (P <0,01). 
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Figuur 5.15. Het aantal Slangenwortel planten en de afgelegde afstand vanaf de oever (in cm) in mei 2014 
(±SEM). KS = plot met Krabbenscheerveldje ervoor. 

 

Moerasvaren laat aan het begin van het groeiseizoen nog niet veel groei zien, maar groeit wel 
verder het water in in Westbroek (figuur 5.16). Dit gebeurt echter vooral als er niet geplagd is (geen 
significant effect), waarschijnlijk doordat Moerasvaren op de ongeplagde oever onvoldoende licht 
krijgt. Aan het eind van het groeiseizoen groeit Moerasvaren juist verder het water in op de 
geplagde oever en lijkt er bovendien een positief kooieffect te zijn op de lengtegroei vanaf de 
oever in Westbroek (trends, geen significant effecten).  

 

 

Figuur 5.16. Het aantal Moerasvaren planten en de afgelegde afstand vanaf de oever (in cm) in mei 2014 
(±SEM). KS = plot met Krabbenscheerveldje ervoor. 
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Kleine lisdodde is afgelopen jaar flink uitgelopen, vooral in Westbroek (figuur 5.17). Daar groeit 
deze plant ook verder het water in op de geplagde oever, al is dit geen significant effect. Het 
aantal planten is in beide gebieden wel significant hoger dan op de ongeplagde oever (P <0,01). Een 
kooi-effect is er niet. In Molenpolder worden de Lisdoddes hoger dan in Westbroek (vooral op de 
ongeplagde oever), wat vermoedelijk veroorzaakt wordt door de concurrentie met Riet op deze 
voedselrijkere oever. 

 

 

Figuur 5.17. Het aantal Lisdodde planten en de afgelegde afstand vanaf de oever (in cm) in oktober 2014 
(±SEM). KS = plot met Krabbenscheerveldje ervoor. 

 

Uit de vegetatieopnames in september 2014 blijkt dat zich op de geplagde oever in Westbroek 10 
soorten hebben gevestigd die niet op de ongeplagde oever voorkomen, waaronder Fioringras 
(Agrostis stolonifera), Moeraszegge, Oeverzegge , Moeraswalstro (Galium palustre) en Paddenrus. 
Deze laatste soort is in alle geplagde plots waargenomen en is bovendien in het kader van 
verlanding de meest interessante soort uit dit rijtje. Soorten die zich flink uitgebreid hebben na 
afplaggen zijn Tandzaad (Bidens spec.), Lidrus (Equisetum palustre), Gestreepte witbol  en Pitrus, 
maar ook de doelsoorten Snavelzegge en Holpijp . Daarnaast zijn er 6 soorten verdwenen door het 
plaggen, waaronder Hennegras (Calamagrostis canescens), Waterzuring (Rumex hydrolapathum) en 
Bitterzoet . Dit kan echter ook een tijdelijk effect zijn.  

Het zijn vooral waterplanten die profijt hebben van de kooien in Westbroek, zoals Haarfonteinkruid 
(Potamogeton trichoides), Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) en Smalle waterpest (Elodea 
nuttallii), maar ook helofyten als Grote egelskop, Lidrus en Waterweegbree (Alisma plantago-
aquatica) doen het beter in de kooien. Een aantal ruigtesoorten heeft juist een hogere bedekking 
buiten de kooien, omdat ze minder last hebben van vraat. 

In de Molenpolder hebben zich 8 nieuwe soorten gevestigd door het plaggen van de oever, 
waaronder Waterweegbree, Hoge cyperzegge, Waterscheerling (Cicuta virosa), Smalle waterpest en 
Zomprus. Daarnaast zijn Gevlekt hertshooi (Hypericum maculatum), Ruw beemdgras (Poa trivialis), 
Pitrus, maar ook Watermunt sterk vooruit gegaan in bedekking. Gewone engelwortel (Angelica 
sylvestris), Lidrus en Moerasandoorn (Stachys palustris) zijn (tijdelijk) verdwenen door het plaggen. 
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Ook in Molenpolder doen vooral de waterplanten het beter in de kooien (de aangebrachte 
Krabbenscheer en Smalle waterpest). Daarnaast hebben Gele lis (Iris pseudacorus) en Ruw 
beemdgras significant hogere bedekkingen in de kooien. Oeverzegge, Waterscheerling, 
Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides) en Moerasvaren doen het juist beter buiten de 
kooien. 

In zowel Westbroek als Molenpolder leidt het afplaggen van de oever na 1 jaar tot significant meer 
soorten, lagere bedekkingspercentages en een minder hoge vegetatie (zie figuren 5.18 en 5.19) In 
beide gebieden zijn de bedekkingspercentages in de kooien significant hoger dan daarbuiten. In 
Westbroek is de vegetatie ook significant hoger in de kooien (figuur 5.18). Bovendien is er een 
significant negatieve correlatie tussen de hoogte van de vegetatie en het aantal soorten (P <0,01). 
figuur 5.19 laat het effect van plaggen op deze correlatie heel duidelijk zien, waarbij de 
vegetatiehoogte afneemt en het aantal soorten toeneemt. 

 

 

Figuur 5.18. Het effect van afplaggen en het plaatsen van kooien op de totale vegetatiebedekking in 
september 2014 (±SEM). 

In figuur 5.20 staat de gemiddelde Ellenbergwaarde van de oevervegetatie weergegeven voor de 
verschillende behandelingen. Hierbij is gecorrigeerd voor de bedekkingsfactor (gewogen 
gemiddelde). Het afplaggen van de oevers heeft geleid tot een vegetatie met significant lagere 
Ellenbergwaarden. Het plaatsen van de kooien heeft juist geleid tot hogere Ellenbergwaarden. Dit 
betekent dat niet alleen de Olsen-P concentraties na afplaggen lager zijn geworden, maar ook dat 
de vegetatie zelf uit voedselarmere soorten bestaat op de geplagde oevers.  Aanvullend hierop staat 
in figuur 5.21 de significant negatieve relatie tussen de Olsen-P concentratie en het aantal soorten 
weergegeven (P <0,01). 
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Figuur 5.19. De significante relatie (P < 0,01) tussen de gemiddelde vegetatiehoogte en het aantal soorten op 
zowel de geplagde als ongeplagde oever in Westbroek en Molenpolder (R2 geplagd = 0,61; R2 ongeplagd = 
0,74). 

 

 

Figuur 5.20. Het effect van afplaggen en het plaatsen van kooien op het gewogen gemiddelde van de Ellenberg 
getallen van de vegetatie in september 2014 (±SEM). 
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Figuur 5.21. De significante relatie (P < 0,01) tussen de Olsen-P concentratie en het aantal soorten op zowel 
de geplagde als ongeplagde oever in Westbroek en Molenpolder (R2 geplagd = 0,20; R2 ongeplagd = 0,31). 

 

Resultaten vraatexperiment 

De extra metingen die zijn gedaan om het effect van vraat op Krabbenscheer uit te testen laten 
zien dat Krabbenscheer in Westbroek prima kan groeien wanneer ze beschermd zijn tegen vraat 
(figuur 5.22). Zodra watervogels zijn uitgesloten, groeit de Krabbenscheer goed, het verder 
uitsluiten van kreeften brengt geen verdere toename van de groei. Buiten de graaskooien was de 
Krabbenscheer weg bij 2 van de bamboestokken en aan 1 stok zat nog een afgekloven stompje. Bij 
de andere 2 stokken was een wat grotere plant aanwezig, maar ook die waren ofwel afgenomen in 
gewicht ofwel weinig gegroeid. De afwezigheid van een toegevoegd effect van kreeften kan liggen 
aan de afwezigheid of lagere dichtheid van kreeften in Westbroek. 

In de Molenpolder groeide de Krabbenscheer slecht of helemaal niet, behalve in de exclosure waar 
geen kreeften in kwamen (figuur 5.22). Buiten de graaskooien, waar alle grazers toegang hadden 
waren 4 van de 5 uitgezette Krabbenscheren verdwenen en de laatste was nog maar zeer klein. 
Echter, waar geen watervogels konden grazen, waren toch alle 5 de Krabbenscheren in gewicht 
afgenomen, in tegenstelling tot Westbroek. Helaas bleken tot onze grote verbazing kleine (ruim 5 
cm) kreeftjes in 4 van de 5 kooitjes te zitten, die bedoeld waren om de kreeften buiten te houden. 
Deze kreeftjes moeten bijna wel door de 1x1 cm mazen zijn gekropen toen ze kleiner waren, want 
ze konden er nu niet meer uit. Aan de vraatsporen te zien hebben ze in die tijd ook van de 
Krabbenscheer plant in de kooi gegeten (afgevreten, rafelige blad uiteinden). De groei van deze 
planten was dan ook even slecht als die van de planten die groeiden in de aanwezigheid van 
kreeften, maar zonder watervogels (figuur 5.22, vergelijk de “geen watervogels” en “met kreeft” 
balk). In 1 kooi vonden we geen kreeftje en geen vraatsporen. Deze Krabbenscheer plant was dan 
ook flink gegroeid (de “geen kreeften” balk in figuur 5.22). Hoewel het slechts 1 plant is, geeft dit 
wel aan dat Krabbenscheer groei wel mogelijk is in de Molenpolder en zijn er sterke aanwijzingen 
dat kreeften een rol kunnen spelen bij het verdwijnen of tegengaan van vestiging van 
Krabbenscheer planten. 
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Figuur 5.22. Groei van Krabbenscheer individuen in de verschillende begrazingsbehandelingen (n=5). Alle 
grazers – watervogels, vissen en kreeften, Geen watervogels – geen watervogels en grote vissen, wel kreeften 
(en kleine vissen), Geen kreeften – geen watervogels, vissen en kreeften. In de Molenpolder betekent Met 
kreeft – geen watervogels en grote vissen, wel kleine kreeftjes. Voor Molenpolder geldt Geen kreeften (n=1), 
Met kreeft (n=4). De balken geven het gemiddelde ±SEM. 
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5.3 Experimenteel veldonderzoek maaien jonge verlandingsvegetaties 

Zoals eerder is aangegeven, kan gebrek aan licht en ruimte door de ontwikkeling van dichte, 
hoogproductieve vegetaties op de oever een belemmering vormen voor startende 
verlandingsvegetaties en de vorming van een wortelmat in het water. Hiervoor zijn door teamlid 
Casper Cusell ook aanwijzingen gevonden in de Wieden en Weerribben. Daarom wordt op een aantal 
kansrijke locaties experimenteel getest of maaien van jonge verlandingsvegetaties, die stilstaan in 
hun ontwikkeling, verlanding kan stimuleren. Door gebruik te maken van een lange maaiarm, is het 
niet meer nodig om over ijs te maaien, wat oorspronkelijk het plan was. Bovendien is dat te 
weersafhankelijk.  

Experimentele opzet 

In juli 2013 en eind juli/begin augustus 2014 zijn jonge verlandingsvegetaties gemaaid op 3 locaties 
in de Westbroekse Zodden (totaal 30 m oever per locatie; zie kaarten in Bijlage 2). Het gaat om een 
locatie met Riet, een locatie met Kleine Lisdodde en een locatie met een beginnende kragge. Op 
deze locaties is steeds een deel van de vegetatie wel en een deel niet gemaaid (figuur 5.23). Op de 
maailocaties is de vegetatie elk jaar in juli gemaaid, omdat dit het best aansluit bij het historisch 
beheer waarbij trilvenen ontstonden. 

Per locatie is de vegetatiesamenstelling en -ontwikkeling gevolgd in zowel de gemaaide als de 
ongemaaide verlandingsvegetatie. Per locatie zijn eind juli 2013 twee behandelingen (met en 
zonder anti-graaskooi) en 5 replica’s ingezet. Er zijn kooien gebouwd die doorlopen tot op de kant. 
De afmetingen van de kooien zijn afgestemd op de omstandigheden per locatie. Op de maailocatie 
met kleine lisdodde zijn vijf kooien gebouwd, die allemaal in gemaaide delen staan. Op de 
maailocatie met de jonge kragge zijn vijf kooien gebouwd in delen die in 2013 en 2014 zijn 
gemaaid, drie kooien in delen waar in 2012 deels is gemaaid en twee in niet-gemaaide delen. Op 
deze locatie lopen de kooien niet door tot op de stevige oever, om beschadiging door de hier 
aanwezige paarden te voorkomen. De referentieplots in de niet gemaaide delen zijn in 2014 helaas 
per abuis toch gemaaid door de aannemer, waardoor alleen nog een vergelijking is te maken tussen 
de gemaaide en ongemaaide plots met een kooi. Op de maailocatie met riet zijn vijf kooien 
gebouwd, die allemaal in gemaaide delen staan. Op de laatste 2 locaties lopen de kooien door tot 
ca. 1 m voorbij de vegetatie (dus tot in het open water). Ook hier is in 2014 per abuis een 
referentieplot in het niet gemaaide deel gemaaid, waardoor er nog 4 referentieplots over zijn. 

 

 

Figuur 5.23. In 2014 werd in de kooien met de hand gemaaid en buiten de kooien machinaal. Foto’s: T. van 
Scheijndel en J. Geurts. 
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Monitoring 

De gemaaide en ongemaaide vegetatie is viermaal per jaar bemonsterd. Hierbij zijn watermonsters 
genomen naast de oever en porievochtmonsters verzameld in de oever en in het midden van de 
verlandingsvegetatie met keramische cups. Hiermee werd bepaald of de nutriëntenbeschikbaarheid 
voor de vegetatie niet te hoog of te laag was voor een succesvolle ontwikkeling van 
verlandingsvegetaties. Daarnaast zijn 2x per jaar vegetatieopnamen uitgevoerd of groeimetingen 
gedaan, in het tweede jaar bovengronds semi-kwantitatief (hoogte, lengte, bedekking), en 
kwantitatief door bemonstering van de bovengrondse biomassa (gram per vierkante meter). 

Door 5 replica’s te onderzoeken, kunnen statistisch goede uitspraken gedaan worden of, hoe snel en 
op welke locatie verlanding al dan niet gestimuleerd wordt door het maaien van jonge 
verlandingsvegetaties en wat het effect is van begrazing op de ontwikkeling van gemaaide en niet 
gemaaide verlandingsvegetaties. De data werden statistisch getest door middel van 2-weg ANOVA’s. 
Hiervoor werd versie 20 van het statistiek programma IBM SPSS gebruikt. 

Resultaten abiotiek 

Het oppervlaktewater in het petgat met de kragge is veel P-rijker (5 µmol/l; 0,16 mg/l) dan in de 
andere 2 petgaten (1 µmol/l; 0,03 mg/l). De Ca concentratie (1,4 mmol/l; 56 mg/l), 
buffercapaciteit (3,5 meq/l) en EGV (416 µS/cm) van het oppervlaktewater is in het petgat met 
Kleine lisdodde meer dan 2 keer zo hoog als in de andere petgaten. De  SO4 concentratie is juist 2 
keer zo hoog in het water van het petgat met de jonge kragge (118 µmol/l; 11,3 mg/l). De P 
concentraties in het bodemvocht zijn duidelijk het hoogst in de oevers bij de jonge kragge, maar in 
de verlandingsvegetatie zijn de P concentraties het hoogst in het Riet. 

Resultaten vegetatieontwikkeling 

Op de maailocatie met Riet is duidelijk te zien dat de vegetatie zich beter ontwikkelt in de anti-
graaskooien dan daarbuiten (figuur 5.24). De planten groeien in de kooien bijna 6 meter het water 
in, 2 meter verder dan buiten de kooien. Ook komen er meer waterplanten tot ontwikkeling in de 
kooien (vooral Waterpest en Kikkerbeet). Daarnaast is de biomassa en bedekking significant hoger in 
de kooien, al blijven deze vooral in het water nog flink achter bij de niet gemaaide referentieplots. 
Riet blijkt er dus niet goed tegen te kunnen als er in het water gemaaid wordt. Bovendien blijkt 
Riet gevoelig te zijn voor vraat, net als Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) en Grote egelskop, 
die het ook beter doen in de kooien. Daardoor krijgen andere soorten een kans zich (meer) te 
ontwikkelen, wat blijkt uit de significant grotere soortenrijkdom in de gemaaide plots (figuur 5.24). 
Het zijn zowel doelsoorten als pioniersoorten die zich vestigen of uitbreiden na maaien: o.a. 
Basterdwederik (Epilobium sp.), Lidrus, Hondsdraf (Glechoma hederacea), Paddenrus, Grote 
wederik (Lysimachia vulgaris), Watermunt, Melkeppe , Rietgras , Grote egelskop, Moerasandoorn, 
Kale jonker (Cirsium palustre) en Brandnetel (Urtica dioica). Alleen Riet en Snavelzegge gaan 
achteruit in bedekking, het meest buiten de kooien. 
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Figuur 5.24. Boven: foto’s van de maailocatie met Riet, waarop duidelijk te zien is dat de vegetatie zich beter 
ontwikkelt in de kooien dan in de gemaaide plots zonder kooi. Linksonder: droge biomassa (in g/m2) en 
stengeldichtheid (stengels/m2) op verschillende afstanden van de oever (±SEM). Rechtsonder: aantal soorten 
en het totale bedekkingspercentage (±SEM). Foto’s: J. Geurts. 

 

Op de maailocatie met Kleine lisdodde ontwikkelt de vegetatie zich qua biomassa (3-6 m van de 
oever) en vegetatiehoogte significant slechter in de anti-graaskooien, terwijl de vegetatie wel een 
significant hogere bedekking haalt in de kooien (figuur 5.25). Blijkbaar heeft deze Lisdodde 
vegetatie geen last gehad van vraat, mogelijk door de snelle hergroei na het maaien in 2013. Na 1 
jaar is een flink deel van de biomassa weer terug gegroeid, wat betekent dat Kleine lisdodde er 
beter tegen kan als er in het water gemaaid wordt dan Riet.  
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Het aantal soorten neemt niet (significant) toe na maaien, ook niet in de kooien. Wel zijn er 
verschuivingen in de vegetatie, waardoor de vegetatiebedekkingen hoger zijn geworden in de 
kooien. Een aantal soorten met lage bedekking in de ongemaaide plots komen niet meer voor in de 
gemaaide plots, zoals Waterzuring, Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en Moerasspirea (Filipendula 
ulmaria), terwijl een aantal andere soorten met een hogere bedekking alleen maar in de gemaaide 
plots voorkomen, waaronder Pluimzegge , Smalle waterpest, Vogelwikke (Vicia cracca; vooral in de 
kooien) en Grote egelskop, Hennegras en Gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum). Daarnaast 
neemt de bedekking met Kleine lisdodde (vooral in de kooien) en Paddenrus af na maaien, terwijl 
de bedekking van de volgende soorten toeneemt na maaien: Liesgras (vooral in de kooien), Gele lis, 
Pitrus, Grote kattenstaart (Lythrum salicaria; vooral buiten de kooien), Moerasandoorn, Grote 
wederik, Rietgras, Braam en Brandnetel.  

Verder is het erg opvallend dat de NH4-concentraties in het bodemvocht van de 
verlandingsvegetaties met Riet en Kleine lisdodde veel hoger zijn geworden na maaien (figuur 5.26). 
In april 2014 lagen deze concentraties rond de 100 µmol/l (1,4 mg/l) in de gemaaide plots 
tegenover 15 µmol/l (0,2 mg/l) in de ongemaaide referentieplots. Dit zal vooral veroorzaakt worden 
doordat er minder zuurstof via de (gemaaide) planten de bodem ingaat, waardoor zuurstofarmere 
omstandigheden ontstaan en NH4 zich kan ophopen. Het kan echter ook veroorzaakt worden door 
afbraak van afgestorven wortels. In de loop van het jaar daalden de hoge concentraties echter weer 
in de plots met de meeste vegetatieontwikkeling.  
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Figuur 5.25. Boven: foto’s van de maailocatie met Kleine lisdodde, voor en na de tweede keer maaien in juli 
2014. Linksonder: droge biomassa van de vegetatie op verschillende afstanden van de oever (in g/m2 ±SEM). 
Rechtsonder: aantal soorten en het totale bedekkingspercentage (±SEM). Foto’s: J. Geurts. 
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Figuur 5.26. Ammoniumconcentraties in het bodemvocht op de maailocaties met Riet en Kleine lisdodde in 
april 2014 (±SEM).  

 

 

 

Figuur 5.27. Boven: foto’s van de ongemaaide en gemaaide plots op de maailocatie met de jonge kragge. 
Onder: aantal soorten en het totale bedekkingspercentage op de maailocatie met de jonge kragge (±SEM). 
Foto’s: J. Geurts. 

 

Op de maailocatie met de jonge kragge is de vegetatiebedekking na een jaar significant hoger in de 
kooien, net als bij de andere maaiproeven (figuur 5.27). Hetzelfde geldt voor de vegetatiehoogte. 
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Maaien heeft geen invloed op de bedekkingspercentages. Wel is het aantal soorten in de gemaaide 
plots significant lager dan in de niet gemaaide plots. O.a. Moerasandoorn, Waterscheerling, Grote 
egelskop, Melkeppe en Grote kattenstaart komen niet of minder voor in de gemaaide plots, terwijl 
Paddenrus en Gewone waterbies  alleen maar in de gemaaide plots voorkomen. Opvallend is verder 
dat de biomassa in de gemaaide plots juist hoger is dan in de niet gemaaide plots (figuur 5.28). Dit 
verschil is echter niet significant. De plots die deels gemaaid zijn (in 2012) en verder van de oever 
liggen, hebben significant veel minder biomassa aan de waterkant van de plots. Bij deze plots zaten 
er opvallend weinig verschillen in soortensamenstelling tussen de plots met en zonder kooi.  

 

 

Figuur 5.28. Droge biomassa van de vegetatie op verschillende afstanden van de oever (in g/m2 ±SEM). Deels 
gemaaid = alleen gedeeltelijk gemaaid in 2012. De behandeling “niet gemaaid – open” ontbreekt, omdat deze 
per abuis toch is gemaaid.  

 

Samenvattend is er op korte termijn geen eenduidig effect van maaien te onderscheiden en hebben 
de gewenste ecosystem engineers zich nog niet op grote schaal gevestigd. Afhankelijk van het 
vegetatietype (Riet, Lisdodde of Kragge) is de soortenrijkdom al dan niet groter geworden na 
maaien, al zijn er altijd wel verschuivingen geweest en is de dominante soort achteruitgegaan in 
bedekking. Ook het effect van maaien op de bedekkingspercentages en de biomassa is niet 
eenduidig. Op de langere termijn zullen de verschillen duidelijker worden. 

Een belangrijke conclusie is verder dat de vegetatie zich over het algemeen na maaien beter 
ontwikkelt binnen de anti-graaskooien, al verschilt dit ook per vegetatietype. Dit betekent dus dat 
bij het maaien van jonge verlandingsvegetaties altijd rekening gehouden moet worden met 
mogelijke negatieve effecten van begrazing, waardoor het positieve effect van maaien teniet kan 
worden gedaan. 
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5.4 Mesocosmexperiment maaien jonge kragges 

Voor het ontstaan van kragges en trilvenen moet eerst een drijvende wortelmat gevormd worden. 
Regelmatig gebeurt dit vanuit een helofytenvegetatie, zoals vegetaties van Riet, Zegges of Kleine 
lisdodde. Vroeger was maaien een reguliere beheervorm voor dit soort vegetaties. Onder 
beheerders leeft het idee dat maaien de vorming van een dichte wortelmat stimuleert, waardoor 
verlanding en kraggevorming beter op gang zullen komen.  

Trilvenen bestaan vaak uit rhizomateuze planten die zich vegetatief met rhizomen voortplanten. De 
structuur van vegetatieve voortplanting kan verschillen van een guerrilla- tot een falanxgroeivorm 
(De Kroon & Schieving, 1990). Guerrillagroeivormen worden gekenmerkt door lange, dikke rhizomen 
tussen de opeenvolgende klonale individuen waardoor de laterale uitbreiding en de bezetting van 
relatief grote oppervlaktes door de kloon toeneemt. Deze groeivorm kan plaatsvinden onder eutrofe 
omstandigheden en wordt de foerageerstrategie genoemd. Bij de falanxgroeivorm wordt de 
kolonisatie van relatief kleine oppervlaktes maximaal door te investeren in korte, dunne uitlopers 
waardoor een sterk vertakt, dicht netwerk ontstaat van rhizomen en wortels met veel fysiologische 
integratie (Esmaeili, et al., 2008). In voedselarme milieus, zoals trilvenen, hebben planten met een 
falanxgroeistrategie een competitief voordeel. Deze groeivorm wordt ook wel de 
consolidatiestrategie genoemd. Door verschraling via maaien, zouden plantensoorten, die een 
falanxgroeivorm hebben, zich kunnen vestigen en/of uitbreiden op een kragge waardoor de kragge 
steviger wordt. 

Experimentele opzet 

Om het effect van maaien op kraggevorming door helofyten uit te testen bij verschillende 
trofieniveaus, is begin maart 2014 een mesocosmosexperiment met stukken kragge uit de 
Westbroekse Zodden ingezet in Nijmegen (figuur 5.29). Dit is dezelfde kragge als waar het 
maaiexperiment plaatsvond. De kragges hadden ongeveer een breedte van 40 cm, een lengte van 60 
cm en dikte van 15 cm tot 20 cm. Aan het begin stonden er 12-19 soorten op elke kragge. In het 
experiment wordt zowel het effect van 2x per jaar maaien op de ontwikkeling van de wortelmat, 
kraggegroei en vegetatieontwikkeling uitgetest, als het effect van mesotrofe (3 kg P/ha/jaar en 25 
kg N/ha/jaar) of eutrofe waterkwaliteit (30 kg P/ha/jaar 225 kg N/ha/jaar). De 
nutriëntenbehandeling is gestart op 17 april en werd elke 2 weken herhaald. In totaal zijn er 8 
mesotrofe bakken van 600 L en 8 eutrofe bakken van 600 L ingezet, waarbij de helft van de bakken 
2x per jaar gemaaid is (eind juli en eind september). Er zijn dus vier replica’s van elke combinatie 
van behandelingen.  
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Figuur 5.29. Foto van het mesocosmexperiment in juli 2014 (Foto: J. Geurts). 

 

Monitoring 

Er zijn verspreid over het jaar watermonsters genomen naast de kraggen en porievochtmonsters 
verzameld in de kraggen met Rhizon bodemvochtsamplers (2 subsamples per kragge). Daarnaast 
werd een vegetatieopname gemaakt (incl. vegetatiehoogte en kraggeoppervlak) en werd de 
gemaaide bovengrondse biomassa gewogen en geanalyseerd. Er is geprobeerd om de wortelmat in 
kaart te brengen met een wortelscanner in een doorzichtige buis om het wortel- en 
rhizoomoppervlakte te kunnen berekenen, maar deze methode is niet erg succesvol gebleken (figuur 
5.30).  

 

  

Figuur 5.30. Scan van de binnenkant van een kragge in het mesoscomsexperiment. 

 

Resultaten 

Er trad al snel een duidelijk verschil op tussen de mesotrofe en eutrofe mesocosms (figuur 5.31 en 
5.32). Na 2 maanden was het kraggeoppervlak al significant groter (10%) geworden in de eutrofe 
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mesocosms en was het water erom heen bijna volledig bedekt met kroos en/of draadalgen. Na 5 
maanden was het verschil in kraggeoppervlak al opgelopen naar 30% (figuur 5.31 en 5.32). Ook was 
de bedekking van de kruidlaag en de kragge het hele groeiseizoen hoger in de eutrofe mesocosms. 
De trofiegraad had echter geen significante invloed op de gemiddelde vegetatiehoogte. Het is 
echter zeer de vraag of eutrofe omstandigheden ook zullen leiden tot de ontwikkeling van kragges 
in de richting van trilvenen.  

Door het maaien in juli waren de bedekkingen en vegetatiehoogte significant lager in september, al 
zal dit deels een korte termijn effect zijn. De totale biomassa bleek bij de eerste keer maaien bijna 
2x zo hoog te zijn in de eutrofe mesocosms (figuur 5.33). Twee maanden later, bij de tweede keer 
maaien, was dat weer zo, maar was de biomassa wel 4x zo laag in beide behandelingen. Komend 
jaar zal duidelijk worden of de vegetatiesamenstelling ook beïnvloed wordt door 2x per jaar te 
maaien in combinatie met hoge of lage nutriëntenfluxen. 

Doordat de planten veel nutriënten opnamen, waren de concentraties in het water vrij laag ondanks 
de tweewekelijkse fluxen. Fosfor (resp. 0,95 en 0,4 µmol/l) en fosfaat (resp. 0,5 en 0,25 µmol/l) 
waren wel hoger in de eutrofe mesocosms dan in de mesotrofe mesocosms. Ammonium en nitraat 
waren een week na toediening nauwelijks nog terug te meten. Direct na toediening werden wel 
hogere P-concentraties van resp. 1 en 4 µmol/l en hogere N-concentraties van resp. 10 en 50 µmol/l 
gemeten in de mesotrofe en eutrofe mesocosms. In het bodemvocht van de kragges liepen de 
stikstof- en fosfaatconcentraties snel terug naar vrij lage waarden. De alkaliniteit (buffercapaciteit) 
van het water liep aan het eind van het groeiseizoen terug van 2 naar 1 meq/l in de eutrofe 
mesocosms. Dit werd aangevuld tot 1,5 meq/l, om de alkaliniteit gelijk te houden met de mesotrofe 
behandeling. 
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Figuur 5.31. Foto’s van de 4 verschillende behandelingen in het mesocosmexperiment eind september 2014, 
vlak voordat er voor de 2e keer gemaaid werd. 

 

 

Figuur 5.32. Ontwikkeling van de bedekking van de kruidlaag (% van de kragge), het kraggeoppervlak (% van de 
mesocosm) en de gemiddelde vegetatiehoogte (cm) in het mesocosmexperiment. De blauwe pijl geeft aan 
wanneer er gemaaid is. Significante verschillen tussen de behandelingen (N=nutriënten; M=maaien) zijn 
aangegeven met een sterretje (P <0,01). 
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Figuur 5.33. Gemiddelde gemaaide droge biomassa (in g per mesocosm) in de 4 behandelingen van het 
mesocosmexperiment op 23 juni en 29 september 2014. Significante verschillen tussen de eutrofe en 
mesotrofe behandeling zijn aangegeven met een sterretje (P <0,01). 
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6. Conclusies en vertaling naar de praktijk 
 

6.1 Belangrijkste conclusies 

In de vegetatie van de Oostelijke Vechtplassen zijn in de afgelopen eeuwen grote veranderingen 
opgetreden. Er was aan het begin van de 20e eeuw tot in de jaren ‘50 een grote botanische 
diversiteit aanwezig, met soorten die de verlanding in gang konden zetten, zoals Waterdrieblad, 
Holpijp, Krabbenscheer, Wateraardbei en Slangenwortel en veel orchideeënrijke trilvenen. Rond 
dorpen en afvoerkanalen van de industrie waren in de jaren ’50 wel de eerste, nog lokale, effecten 
van eutrofiëring te zien. Grote veranderingen traden in de jaren ’60 en ’70 op in de gebieden die 
direct onder invloed van water uit de Vecht stonden. Eutrofiëringsindicatoren deden hun intrede, 
aquatische en semi-aquatische vegetaties verdwenen en de kwaliteit van de trilvenen nam af. 
Tegelijkertijd nam, onder meer door minder intensief beheer, het areaal moerasbos toe, ten koste 
van het oppervlak van jongere successiestadia. Om jonge successie weer een kans te geven, werden 
in een aantal gebieden, zoals de Westbroekse Zodden, oude petgaten van het bos ontdaan en 
opnieuw uitgegraven, of, zoals in de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven, nieuwe petgaten 
aangelegd. Verlanding bleef echter deels uit in deze petgaten (Weijs, 2013) en nog recent traden 
ook in oudere petgaten verslechteringen op in jonge verlandingsvegetaties, zoals in Het Hol, waar 
matten van Krabbenscheer verdwenen. Uit de verlandingsreconstructie met behulp van luchtfoto’s 
blijkt echter dat er in de Oostelijke Vechtplassen nog steeds verlanding optreedt, hoewel het er op 
lijkt dat de verlanding in veel van de gebieden in de afgelopen decennia trager is verlopen. De 
verlandingssnelheid is momenteel maximaal ongeveer 25-35 cm per jaar. Vóór de jaren ’60 werd 
een snellere verlanding geconstateerd: tot wel 90 cm per jaar in de Molenpolder. De grootte van 
het petgat, noch de oeverlengte blijken de verlandingssnelheid te verklaren, maar de verhouding 
tussen de grootte en de oeverlengte (dat wil zeggen de vorm van het petgat) hangt negetatief 
samen met de verlandingssnelheid. In de Westbroekse Zodden treedt in de helft van de 
geselecteerde petgaten die begin jaren ’90 gegraven werden, verlanding op en zijn sommige 
petgaten zelfs binnen 11 jaar voor ongeveer de helft bedekt met verlandingsvegetaties.  

Uit gesprekken met laagveendeskundigen ontstaat het beeld dat, ondanks een verbeterde 
waterkwaliteit van de laatste jaren, de verlanding lijkt te worden geremd door de erfenis van een 
slechte waterkwaliteit in het verleden, waardoor de waterbodem nog steeds een te slechte 
kwaliteit heeft. Ook heeft bemesting en peilverstarring geleid tot veraarde, voedselrijke oevers 
waar verlanders weggeconcurreerd worden door snelgroeiende soorten. Het verdwijnen van kwel 
heeft er bovendien toe geleid dat er minder van nature gebufferd, ijzerrijk water de petgaten 
inkomt. Daarnaast is ook een juiste aanleg van nieuwe petgaten (niet te diep en niet te steil talud) 
en het beheer na aanleg (intensiever) belangrijk voor de ontwikkeling van verlandingsvegetaties. Als 
de omstandigheden wel allemaal gunstig zijn, kan echter een grote graasdruk door ganzen en 
kreeften ervoor zorgen dat de verlanding toch niet goed op gang komt.  

In Hollands Ankeveen en Stichts Ankeveen is de huidige waterkwaliteit divers is: enerzijds petgaten 
met erg ionenarm water en anderzijds petgaten die harder en geëutrofieerder water hebben, 
waarschijnlijk samenhangend met de mate van isolatie van elk petgat. In de Westbroekse Zodden 
waren in de jaren ’80 en ’90 de fosfaatconcentraties vrij hoog, maar de concentraties van 
vervuilingsindicatoren chloride en sulfaat waren ook in die jaren nog vrij laag. In het algemeen 
hebben de petgaten nu vrij lage nutriëntenconcentraties en vrij hoge concentraties calcium en 
bicarbonaat (mogelijk door de kwel die in het gebied optreedt), maar dit verschilt wel sterk pet 
petgat. Ook in de Oostelijke Binnenpolder is de invloed van kwel goed terug te zien in de 
waterkwaliteit van veel van de nieuwe petgaten. Aan de hand van langere meetreeksen van de 
Tienhovense Plassen is goed te zien dat met namen de chloride- en fosfaatconcentraties hier sinds 
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de laatste jaren sterk zijn afgenomen. Uit het Weerslootgebied zijn met name recente metingen 
beschikbaar; hier blijkt uit dat zij erg hoge fosforconcentraties hebben. In Het Hol is de 
waterkwaliteit sinds 1999/2000 sterk veranderd: de nutriëntenconcentraties waren al vrij laag vóór 
die periode, maar vanaf dat moment namen ook de concentraties calcium, bicarbonaat, magnesium 
en kalium sterk af. In de Molenpolder was het water in de jaren ’80 en ’90 eutroof en had hoge 
concentraties chloride, sulfaat en kalium; sinds circa 2000 zijn deze concentraties flink gedaald. Op 
grond van waterkwaliteitsgegevens van de periode 1980-2014 kan gezegd worden dat in de meeste 
gebieden de anti-eutrofiëringsmaatregelen ervoor gezorgd hebben dat de waterkwaliteit van de 
Oostelijke Vechtplassen sterk is verbeterd. Uitzonderingen hierop zijn onder andere het 
Weerslootgebied en een deel van de petgaten in Hollands en Stichts Ankeveen. In een ander deel 
van de petgaten van Hollands en Stichts Ankeveen is het water tamelijk atmotroof, waarschijnlijk 
door isolatie van deze petgaten. Het valt op dat in een deel van de gebieden die geen kwel 
ontvangen, zoals Het Hol en De Molenpolder, de concentraties bicarbonaat, calcium en kalium sinds 
circa 2000 sterk zijn gedaald. Met name in Het Hol kunnen de huidige concentraties al een negatief 
effect hebben op het voorkomen van jonge verlandingen van gebufferd water. Het is daarom aan te 
bevelen een balansstudie uit te laten voeren voor de verschillende gebieden om te achterhalen wat 
de bronen van de verschillende ionen zijn om hiermee gericht maatregelen te kunnen nemen om de 
waterkwaliteit te verbeteren. 

Hoewel de trofiegraad van het oppervlaktewater op de meeste plekken sterk verbeterd is, gaven 
metingen op een paar locaties in het Weerslootgebied en Loosdrecht aan dat deze nog zo hoog was 
dat dit een mogelijke belemmering voor verlanding op zou kunnen leveren. Anderzijds had het 
water in enkele petgaten zo’n atmotroof karakter dat dit een oorzaak zou kunnen vormen voor het 
ontbreken van jonge verlandingsvegetaties. Krabbenscheerverlandingen kwamen voor in relatief 
eutroof water en relatief hard water, maar verlandingen die vanuit de oever plaatsvinden of vanuit 
de waterbodem (helofyten) kwamen ook onder mesotrofere omstandigheden voor. Bij hoge 
fosfaatconcentraties werd alleen nog verlanding met Grote lisdodde en Riet aangetroffen. Er werd 
geen verband gevonden tussen gemeten fosfaatconcentraties in de legakker en het al dan niet 
optreden van verlanding vanuit de oever. Er trad echter geen verlanding vanuit de oever op vanuit 
legakkers waarvan de vegetatie als hypereutroof werd beoordeeld. Oever- en waterverlanding 
werden met name aangetroffen als de sliblaag organisch was, terwijl helofytenverlanding ook 
optrad op minerale onderwaterbodems. De plekken waar verlanding met Krabbenscheer werd 
aangetroffen, hadden een hoge beschikbaarheid van kalium ten opzichte van ammonium in zowel de 
sliblaag als de oever. Planten die in staat zijn om drijvende kragges te vormen, beïnvloeden hun 
eigen wortelmilieu, doordat zij de chemische samenstelling van het organisch materiaal waaruit de 
kragge bestaat bepalen en doordat onder de kragge een anaerobe zone met zwevend slib ontstaat 
waarin de nutriëntenconcentraties veel hoger zijn dan in het water. Dispersie van verlandende 
soorten in het algemeen is niet het belangrijkste probleem bij het uitblijven van verlanding: met 
name Riet, Paddenrus en Kleine lisdodde kwamen vaak voor op de oevers van niet-verlandende 
petgaten. Slangenwortel, Waterscheerling, Galigaan, Grote boterbloem, Wateraardbei en Galigaan 
daarentegen werden echter alleen aangetroffen op locaties waar verlanding optrad. Mogelijk is voor 
een deel van deze soorten dispersie een probleem. In het Drawa Nationaal Park in Polen werden op 
twee plekken verlandingsvegetaties bemonsterd in systemen die hydrologisch vrijwel intact waren. 
Verlanding werd hier door dezelfde soorten geïnitieerd als in de Nederlandse petgaten. Het ene 
systeem betrof een weinig gebufferde verlanding op korte afstand overging in veenmosdominantie 
en de andere een meer met een kalkrijke gyttja, waar de actieve jonge verlanding overging in 
trilveen. De waterkwaliteit van beide locaties werd gekarakteriseerd door een lage 
nutriëntenbeschikbaarheid. 
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Uit het mesocosmexperiment blijkt dat een hogere nutriëntenflux weliswaar kan leiden tot massale 
groei van kroos en/of draadalgen, maar dat de planten op de kragge ook verder het water 
ingroeien, waardoor de kragge uitbreidt. De totale biomassa bleek na 3 maanden al twee keer zo 
hoog te zijn dan onder voedselarmere omstandigheden. Of eutrofe omstandigheden ook zullen 
leiden tot de ontwikkeling van kragges in de richting van trilvenen is echter zeer de vraag. 

De vegetatie op de rietvlotten ontwikkelt zich beter op een ondiepe locatie, waar meer 
voedingsstoffen uit de waterbodem beschikbaar zijn. Alleen een pvc drijver houdt de vlotten plas-
dras, wat ook leidt tot de beste vegetatieontwikkeling. Na uitzetten van schorpioenmossen op de 
kleine vlotten kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de dispersie van 
schorpioenmossen inderdaad een groter probleem is dan de groei en ontwikkeling op een 
ogenschijnlijk geschikte locatie. Uit experimenten in de Wieden en Weerribben blijkt Rood 
schorpioenmos zich daar ook goed te kunnen handhaven na introductie (Cusell et al., 2013). 

In zowel Westbroek als Molenpolder leidt het afplaggen van een petgatoever na 1 jaar tot significant 
meer soorten, een verschuiving van de soortsamenstelling, lagere bedekkingspercentages en een 
minder hoge vegetatie. Ook de uitgezette ecosystem engineers doen het duidelijk beter op de 
geplagde oevers. Deze oevers zijn duidelijk voedselarmer geworden, waardoor snelgroeiende 
soorten andere soorten minder snel zullen wegconcurreren. Dit blijkt ook uit de lagere 
Ellenbergwaarde van de vegetatie na plaggen, wat betekent dat er nu ook daadwerkelijk 
voedselarmere soorten groeien. De aangelegde Krabbenscheerveldjes blijken veel last te hebben 
van vraat door watervogels als er geen kooi omheen staat. Er zijn echter ook sterke aanwijzingen 
dat kreeften een rol kunnen spelen bij het verdwijnen of tegengaan van vestiging van 
Krabbenscheerplanten (Van der Wal et al., 2013).  

Na maaien van een jonge verlandingsvegetatie met veel Riet blijkt Riet er niet goed tegen te 
kunnen wanneer er onder water gemaaid wordt. Bovendien blijkt Riet gevoelig te zijn voor vraat 
(zie ook onder andere Sarneel, 2014; Van den Wyngaert, 2003). Wel krijgen door maaien andere 
soorten een kans krijgen zich te ontwikkelen en neemt de soortenrijkdom toe na maaien. Een 
verlandingsvegetatie met Kleine lisdodde had na maaien minder last vraat, waarschijnlijk door een 
snelle hergroei na het maaien in 2013. Datzelfde geldt voor een jonge kragge die gemaaid werd. 
Toch is de vegetatiebedekking op alle locaties hoger in de aangebrachte anti-graaskooien. Verder is 
het erg opvallend dat na het maaien van de verlandingsvegetaties met Riet en Kleine lisdodde 
ammonium ophoopt in de bodem, doordat de planten minder zuurstof in de bodem brengen via hun 
wortels.  

6.2 Vertaling naar de praktijk 

De vertaling van de resultaten van dit onderzoeksproject naar concrete beheermaatregelen is in dit 
stadium nog lastig, omdat de experimenten maar een relatief korte looptijd hebben gehad, zodat 
slechts van 1 of 2 vegetatieseizoenen gegevens beschikbaar zijn over de ontwikkeling van de 
vegetatie. Dat betekent dat slechts uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit van 
maatregelen op de korte termijn.  

Anti-graaskooien hebben in vrijwel alle experimenten een sterk positief effect op de ontwikkeling 
van de vegetatie. Het plaatsen van anti-graaskooien lijkt dan ook de meest effectieve manier om 
verlanding met helofyten vanuit de oever te stimuleren. In hoeverre het haalbaar en/of wenselijk is 
volledige petgaten uit te rasteren, is echter de vraag.  Bovendien is het mogelijk dat het effect van 
een grote kooi anders is dan de in dit rapport beschreven effecten van relatief kleine kooien, omdat 
een kleine anti-graaskooi ook gelijk luwte verschaft. Tenminste voor de ontwikkeling van 
ondergedoken waterplanten blijkt dit luwte-effect van belang te zijn (Van Belle & Claassen, 2015). 
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In gebieden met een hoge dichtheid aan rivierkreeften blijken anti-graaskooien van kippengaas 
echter minder effectief, doordat ze de kreeften niet buiten houden. Zelfs fijner gaas (maaswijdte 
van 1x1 cm) blijkt niet instaat om juvenielen van Amerikaanse rivierkreeft tegen te houden. 

Drijvende rietvlotten lijken het best te werken in zeer ondiep water, tot ca. 30 à 40 cm 
waterdiepte. Dit heeft er mee te maken dat de planten op het vlot dan in de sliblaag kunnen gaan 
wortelen, wat nodig blijkt te zijn om de planten van voldoende nutriënten te voorzien. Het 
voorziene risico op te geringe nutriëntenbeschikbaarheid in de waterkolom (‘hydrocultuur’) blijkt 
dus op te treden. Verder lijkt de juiste hoogte van het vlot ten opzichte van de waterlijn cruciaal 
voor de ontwikkeling van de planten. Als de vegetatie aanslaat, blijken Slangenwortel en 
Moerasvaren in staat te zijn om vanaf het vlot het water in te groeien. Dat suggereert dat een klein 
vlotje, ingeplant of ingezaaid met de juiste soorten, kan dienen als startcultuur voor 
kraggeverlanding.  

De experimenten met het inbrengen van Rood schorpioenmos op de kleine vlotjes geven aan dat 
deze soort zich hier kan uitbreiden, mits het vlotje net boven de waterlijn ligt. Dat kan betekenen 
dat dispersieproblemen een rol spelen in het beperkte voorkomen van deze soort, of het kan er op 
duiden dat de hydrocultuur die leidt tot onvoldoende nutriënten voor vaatplanten juist gunstig is 
voor Rood schorpioenmos. Indien dispersieproblemen de sleutel vormen, betekent dit dat het het 
overwegen waard is deze soort op ogenschijnlijk geschikte locaties eenmalig in te brengen. Dit 
betekent dat Rood schorpioenmos samen met kraggevormers zoals Slangenwortel, Moerasvaren of 
Waterdrieblad aangebracht kan worden op kleine vlotjes. Rood schorpioenmos zou zich dan uit 
moeten kunnen breiden als de kraggevormers het water in groeien.  

Voordat helofytenvlotten als beheermaatregel ingezet kunnen worden, moet nog wel worden 
onderzocht hoe lang een dergelijk vlot moet blijven drijven voordat de vegetatie zichzelf drijvend 
houdt. De onderzoeksperiode is nog niet lang genoeg geweest om dit duidelijk te maken. Ook de 
materiaalkeuze (wel of geen pvc drijvers) hangt hiervan af. Het risico bestaat namelijk dat de 
vlotten uiteenvallen voordat de vegetatie zichzelf drijvende weet te houden. Goed functionerende 
drijvers zijn cruciaal voor de effectiviteit van helofytenvlotten, maar goed functionerende drijvers 
van natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal zijn nog niet gevonden.  

Het afplaggen van voedselrijke petgatoevers blijkt een waardevolle maatregel te zijn om de 
voedselrijkdom te verlagen, mits goed vooronderzoek is gedaan naar de dieptegradiënt van 
nutriënten in de bodem. Ook wordt door deze maatregel meer ruimte en licht op de oever 
gecreëerd, evenals minder steile oevers, nattere oeveromstandigheden en een grotere kans op 
overstroming. Dit leidt tot een grotere soortenrijkdom en betere groeiomstandigheden voor planten 
die verlanding kunnen initiëren, waaronder ook Krabbenscheer. 

De effectiviteit van maaien is op korte termijn niet eenduidig en bovendien afhankelijk van het 
vegetatietype. Wel gaat de dominante soort achteruit in bedekking ten gunste van andere soorten. 
Verder ontwikkelt de vegetatie zich na maaien over het algemeen beter binnen anti-graaskooien. 
Bij het maaien van jonge verlandingsvegetaties moet er dus altijd rekening gehouden worden met 
mogelijke negatieve effecten van begrazing, die het positieve effect van maaien kunnen 
overtreffen. 

Omdat de waterkwaliteit voor de ontwikkeling van jonge verlandingsvegetaties van cruciaal belang 
is, dient er in de inrichting van petgaten, de gebiedsinrichting, waterhuishouding en beheer 
rekening gehouden te worden met deze vereisten. In het algemeen lijken petgaten met een lage 
verhouding tussen de oeverlengte en het wateroppervlak sneller te verlanden. In praktijk betekent 
dit, dat petgaten beter wat korter (en breder) kunnen worden aangelegd dan lang en smal. 



148 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

7. Maatregelen voor het watergebiedsplan Noorderpark 
 

In 2015 wordt een nieuw watergebiedsplan door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vastgesteld. Als 
onderdeel hiervan is een ontwerppeilbesluit opgesteld (figuur 7.1), dat naar verwachting 
halverwege 2015 wordt vastgesteld. Na eventuele aanpassingen na een inspraak- en 
beroepprocedure en uitvoering van de maatregelen die nodig zijn om de peilen in te stellen zullen 
de nieuwe peilen in 2017 worden ingesteld. 

Momenteel worden opgaven voor de instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen niet gehaald in 
het Natura 2000-gebied Noorderpark. Belangrijkste knelpunten in de waterhuishouding zijn nu de 
invloed van de landbouw, het gebrek aan kwel en de inlaat van gebiedsvreemd water (Schep, 2011). 
Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan de waterhuishouding. Los van de belangen van de omgeving, is 
ook binnen het Natura2000-gebied de optimale waterhuishouding echter moeilijk te bepalen. Veel 
terrestrische habitattypen, zoals trilvenen en veenmosrietlanden en vochtige heiden hebben baat 
bij een hoog waterpeil (waarbij met name voor trilvenen het water ook de juiste kwaliteit moet 
hebben), terwijl de aquatische habitattypen juist gebaat zijn bij een grote kwelflux en een hoog 
peil er minder toe doet (Schep, 2011). Het handhaven van een hoger peil, zorgt echter  voor een 
lagere kwelflux. Daarnaast is een deel van de natuurwaarden gebaad bij een flexibel peilbeheer. 
Het hanteren van een natuurlijk flexibel peil – laag in de zomer en hoog in de winter- bevordert de 
kieming van helofyten en kranswieren en zorgt voor de aanvoer van meer kwelwater in de zomer. 
Het toelaten van een lager peil betekent eveneens dat er minder water van buiten het gebied hoeft 
te worden ingelaten. Het te ver uitzakken van het peil in trilvenen en veenmosrietlanden kan echter 
zorgen voor verdroging en verzuring en afbraak van veen. 

Samengevat zijn de conclusies van deze voorliggende studie voor wenselijke aanpassingen in het 
waterbeheer in de Natura2000-gebieden van watergebiedsplan Noorderpark tweeledig: 

1. Reductie van nutrientenniveaus dat kan worden bereikt door een reductie van 
fosfaatbelasting. Dit kan worden bereikt door flexibel peilbeheer omdat daardoor minder 
water hoeft worden ingelaten.  

2. Herstel van harder en meer gebufferd water in Molenpolder. Het is niet zeker of en in 
hoeverre de vermindering van de concentraties van met name bicarbonaat, calcium en 
kalium geleid hebben tot een verslechtering van jonge verlandingsvegetaties, maar het zal 
voor met name Krabbenscheer niet tot betere groeicondities hebben geleid. Krabbenscheer  
heeft een grote kaliumbehoefte en profiteert in hard water van de hogere 
koolstofbeschikbaarheid onder water. Met name in de Oostelijke Binnenpolder van 
Tienhoven en Westbroekse zodden is de waterkwaliteit sterker door kwel bepaald en wordt 
wel hard water met lage nutrientenconcentraties aangetroffen. Door het wateroverschot uit 
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en Westbroekse zodden  in te laten in  Molenpolder 
wordt het water in Molenpolder harder en meer gebufferd.   

In het ontwerp van het nieuwe peilbesluit is een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. Ten 
eerste worden in dit voorstel de bebouwing en agrarische percelen aan de zuidzijde van de 
Westbroekse Zodden en aan zowel de noord- als de zuidzijde van de Oostelijke Binnenpolder 
Tienhoven ‘losgeknipt’. Deze percelen krijgen een vast peil van respectievelijk 1,05 m –NAP en 1,30 
m –NAP. Het natuurpeilvak van de Westbroekse Zodden en de Molenpolder krijgen een flexibel peil 
dat mag fluctueren tussen 0,90 en 1,15 m –NAP. Het gemiddelde peil zal ongeveer hetzelfde blijven 
als in het actuele peilbesluit. Het oostelijk deel van de Westbroekse Zodden, dat in een ander 
peilvak (“polder Huis ter Hart”) met agrarische functie ligt blijft een apart peil houden. De 



149 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

petgaten die hier liggen, houden een zomerpeil van 0,65 m –NAP en een winterpeil van 0,70 –NAP.  
Dit is gelijk aan de huidige situatie. 

De twee huidige peilvakken in Oostelijke Binnenpolder Tienhoven wordt tot één natuur peilvak 
samengevoegd. Dit natuur peilvak krijgt een flexibel peil dat mag fluctueren tussen 1,00 en 1,30 m –
NAP. Dit betekent dat de oppervlaktewaterstand ten opzichte van het actuele peil in het peilvak 
dat nu nog zomer- en winterpeil heeft, gemiddeld flink hoger zal worden. 

Tussen de Binnenpolder Tienhoven en de Westbroekse Zodden ligt nu nog een apart peilvak van 
Polder Maarseveen (‘de taartpunt’). Omdat dit een lager peil heeft dan de Binnenpolder Tienhoven 
en de Westbroekse Zodden, trekt dit gebied nu kwel weg uit de natuurgebieden. Het noordelijk deel 
van deze polder is aangekocht door Natuurmonumenten en zal door het toekomstige peilbesluit bij 
het peilvak van de Oostelijke Binnenpolder gevoegd worden.  

Het wateroverschot van Westbroekse zodden en Oostelijke Binnenpolder worden afgelaten op de 
Nedereindse vaart die tussen deze twee gebieden in ligt. Bij watertekort in natuurpeilvak 
Molenpolder groot en klein wordt dit kwelwater vanuit de Nedereindse Vaart ingelaten.  

De peilveranderingen zullen met name in de noordoosthoek van de Oostelijke Binnenpolder 
Tienhoven leiden tot een afname van de kwelflux met zo’n 3 mm/dag (figuur 7.2), waar deze nu 
zo’n 4-10 mm/dag bedraagt (Schep, 2011). In het gehele Noorderpark zal de kwelflux gemiddeld 
iets afnemen, behalve in het noordwesten van de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven, in het huidige 
peilvak met flexibel peil. Bij deze keuze heeft meegespeeld de behoefte voor nattere 
omstandigheden voor terrestrische natuur, zoals blauwgraslanden in Oostelijke Binnenpolder. 

 

 

Figuur 7.1. Ontwerppeilbesluit voor het Noorderpark (datum: 1-10-2014). Bron: waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. 
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Figuur 7.2. Berekende kwelverandering bij een peilbesluit vergelijkbaar met de peilveranderingen zoals in het 
ontwerppeilbesluit (Uit: Schep, 2011) 

 

In het LIFE subsidie project en het watergebiedsplan Noorderpark worden gezamenlijk maatregelen 
genomen om  het kwelwater beter te benutten. Dit betekent dat water dat in de Oostelijke 
Binnenpolder Tienhoven en de Westbroekse Zodden opkwelt, door de petgaten van het gebieden 
wordt gevoerd voordat het in de Nedereindse Vaart wordt uitgelaten over een stuw. Op lokale 
schaal zullen er maatregelen genomen worden om de kwel in de petgaten te krijgen, zoals het 
afdammen van sloten in Westbroek en het doorsteken van legakkers tussen petgaten om  de afvoer 
via de petgaten te laten verlopen (Schep, 2011). Bij watertekort in de Molenpolder groot en klein 
zal dit kwelwater uit Oostelijke Binnenpolder en/of Westbroekse zodden vanuit de Nedereindse 
vaart worden ingelaten.  

Ook in andere delen in de Oostelijke Vechtplassen zal meer gebruik gemaakt worden van kwelwater 
dat elders opgekweld is. Zo wordt in Kortenhoef water ingelaten dat in de Horstermeerpolder is 
opgekweld. Dit water zal eerst gedefosfateerd worden met ijzerzand uit de drinkwaterproductie. 
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Bijlage 1. Waterkwaliteitsveranderingen Oostelijke Vechtplassen op 
kaart 
 

Ankeveen en Stichts Ankeveen 
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Westbroek, Tienhoven en Oostelijke Binnenpolder Tienhoven en Weerslootgebied 
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Het Hol en de Suikerpot 
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Molenpolder 



174 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 



175 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 



176 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 



177 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

 

 

 



178 Verlanding in laagveenpetgaten: Speerpunt voor natuurherstel in laagvenen 

 

Bijlage 2. Ligging van de onderzoeklocaties waar concrete 
herstelmaatregelen worden uitgetest 
 

 

Ligging van de rietvlotten (groen), de geplagde oever (rood), de ongeplagde oever (geel) en de maaiproeven 
(blauw) in de Westbroekse Zodden. 
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Ligging van de rietvlotten (groen), de geplagde oever (rood) en de ongeplagde oever (geel) in de Molenpolder. 
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