De Dommelbeemden bekennen kleur
Onderzoek naar blauwgrasland in de Dommelbeemden

Auteur:

Linda de Haas

Opdrachtgever:

Rick Verrijt
Staatsbosbeheer
Nistelrode
r.verrijt@staatsbosbeheer.nl

Begeleider:

Hedwig van Loon
Hogeschool van Hall Larenstein
Velp
Hedwig.vanloog@hvhl.nl

Datum en plaats:

2 januari 2019,
Nistelrode

Afbeelding omslag: Liesbeth van Oirschot-Beerens (databank Staatsbosbeheer)

2

Voorwoord
Voor u ligt de scriptie ‘De Dommelbeemden bekennen kleur’, een onderzoek naar het
blauwgrasland in de Dommelbeemden. Deze scriptie is geschreven in opdracht van
Staatsbosbeheer en in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Bos- en Natuurbeheer aan
Hogeschool Van Hall Larenstein.
Allereerst wil ik mijn begeleider vanuit Staatsbosbeheer, Rick Verrijt, bedanken voor het bieden
van een afstudeeropdracht en een zeer fijne en enthousiaste begeleiding. Ook wil ik mijn
begeleider vanuit de opleiding, Hedwig van Loon, bedanken voor de goede feedback en adviezen.
Zonder haar ondersteuning had ik de scriptie niet kunnen voltooien.
Tevens wil ik mijn collega’s bij Staatsbosbeheer graag bedanken voor de goede en fijne
samenwerking en werksfeer. Ook wil ik mijn vrienden en familie bedanken voor de
ondersteuning en wijze raad. In het bijzonder wil ik mijn vriend, Tim Maas, bedanken voor zijn
geduld, advies en morele support.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Linda de Haas
Nistelrode, 2 januari 2019

3

Samenvatting
Het vegetatietype blauwgrasland in de Dommelbeemden gaat in kwaliteit achteruit maar de
oorzaak hiervan is niet bekend. Dit onderzoek heeft als hoofdvraag: “Wat is de reden van de
achteruitgang in kwaliteit van het blauwgrasland in de Dommelbeemden?” Met het onderzoek
wordt beoogd om bij te dragen aan een goed ontwikkeld blauwgrasland in de Dommelbeemden
die duurzaam instand kan worden gehouden door Staatsbosbeheer. Daarmee kan
Staatsbosbeheer een bijdrage leveren aan de landelijke instandhoudingsdoelstelling van dit
zeldzame en bedreigde vegetatietype.
Het onderzoek bestaat uit een gebiedsbeschrijving vanuit de bestaande literatuur, daarbij is de
herkomst van het water uit de sloot in het gebied en de zuurgraad van de bodem gemeten. Dit is
onderzocht om de analyse van de vegetatiekarteringen uit 2003 en 2013 te voorzien van
achtergrondinformatie en ter onderbouwing van de standplaatscondities in de
Dommelbeemden. De standplaatscondities, vocht, zuurgraad en voedselrijkdom, zijn bepaald aan
de hand van Ellenbergwaarden. Deze zijn gekoppeld aan de vegetatieopnamen uit de
vegetatiekarteringen. Hierdoor ontstaat een vlakdekkende kaart van de standplaatscondities van
beide vegetatiekarteringen. Door de vergelijking te maken van deze standplaatscondities tussen
deze twee jaren, 2003 en 2013, zijn er ook verschilkaarten ontstaan. Aan de hand van de
verschillen in standplaatscondities en de vegetatie is er gezocht naar processen die de
hoofdvraag kunnen beantwoorden.
De hoofdvraag van het onderzoek is bijna niet beantwoord worden. De verschillen tussen de
vegetatiekarteringen en de standplaatscondities zijn te klein klein om harde conclusies te kunnen
trekken en daarmee de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Wel is er een indicatie dat de
Dommelbeemden relatief iets voedselrijker en minder zuur zijn geworden. Daarbij is de
standplaatsconditie ‘vocht’ relatief gelijk gebleven. Het blauwgrasland is in beide jaren slechts
fragmentair en vrijwel onveranderd gebleven. Het areaal aan ruigte, struweel en bomen is wel
toegenomen in 2013 ten opzichte van 2003.
Als discussiepunt in het onderzoek geldt dat de vegetatiekarteringen door twee verschillende
bureau’s zijn uitgevoerd. Daarbij zijn de verschillen tussen de vegetatiekarteringen klein en
kunnen verschillen in interpretatie niet worden uitgesloten. Daarnaast is dit onderzoek een deel
van een gehele ecohydrologische systeemanalyse. Met een dergelijke complete analyse kan de
hoofdvraag wel beantwoord worden. De aanbeveling dient dan ook om een gehele
ecohydrologische systeemanalyse uit te voeren in de Dommelbeemden. Op die manier kan er in
de toekomst een reëele bijdrage worden geleverd aan de landelijke instandhoudingsdoelstelling
van blauwgrasland.
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Begrippen- en afkortingenlijst
Abiotisch: Invloeden uit de niet-levende natuur, zoals vocht, bodem, licht, etcetera.
Beheertype: Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) bevat een indeling van landschappen
waarbij het beheer en de kosten binnen een beheertype vergelijkbaar is (BIJ12, z.d.).
CUWVO: Coordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
Differentiërende soort: “Een soort die in de plantengemeenschap waarvoor zij differentiërend is,
meer voorkomt dan in bepaalde daarmee vergeleken eenheden, maar die daarnaast in andere
eenheden in dezelfde mate of zelfs meer kan optreden.” (Schaminée et al., 1995).
Ecohydrologische systeemanalyse: Een analyse van alle onderdelen van het landschap, wat als
systeem wordt gezien. Extra aandacht gaat uit naar ecologische en hydrologische processen. De
analyse heeft als doel ecologisch herstel van een stroomgebied (Besselink et al., 2017).
EGV: Elektrisch Geleidingsvermogen
GVG: Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand
Inundatie: overstroming
IR: Ionen Ratio
Kensoort: “Soort die in één bepaalde plantengemeenschap een grotere presentie en/of hogere
gemiddelde abundantie en/of hogere trouw heeft dan in andere plantegemeenschappen.”
(Schaminée et al., 1995).
Maaiveld: Het grondoppervlak.
Natura 2000: “Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd
vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn.” (Ministerie van LNV, z.d.).
Plantengemeenschap: “Een plantengemeenschap is een afgebakend deel van het
vegetatiedekmet een herkenbare structuur en min of meer vaste samenstelling van
plantensoorten.” (Flora van Nederland, z.d.). De hiërarchische indeling van hoog naar laag
bestaat uit klasse, orde, verbond en associatie. Een associatie is in een aantal gevallen opgedeeld
in subassociaties.
Potstalsysteem: Een landbouwsysteem waarbij plaggen vanaf de heide in een potstal met
schapen werden aangebracht. Het mengsel van plaggen en mest werd vervolgens aangebracht
op akkers ten behoeve van de vruchtbaarheid van de akker (Jongmans et al., 2013).
Rompgemeenschap: Een plantengemeenschap (onafhankelijk van het classificatiesysteem)
waarin naast begeleidende soorten alleen ken- en differiënterende soorten voorkomen van
eenheden boven het niveau van de associatie (Schaminée et al., 1995).
SNL: Subsidiestelsel Natuur en Landschap
Vegetatietype: Vaste combinatie van plantensoorten.
Verdroging: Het proces waarbij de bodem droger wordt.
Verrijking: Het proces waarbij de bodem voedselrijker wordt.
Verzuring: Het proces waarbij de bodem zuurder wordt.
VvN: Vegetatie van Nederland
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Inleiding
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1.1

Kader en aanleiding
Het toekomstperspectief van blauwgrasland ziet er niet rooskleurig uit, de staat van
instandhouding betreffende de kwaliteit en oppervlakte is namelijk door het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2009) beoordeeld als “zeer ongunstig”. Het oppervlakte
van dit vegetatietype is enorm achteruitgegaan en staat op veel locaties onder druk door
verzuring, verdroging en vermesting (Ministerie van LNV, 2009). Deze achteruitgang heeft de
nodige gevolgen gehad voor de kenmerkende soorten die bijdragen aan de kwaliteit van deze
graslanden. Soorten die eerst algemeen voorkwamen staan nu op de Rode Lijst van bedreigde
soorten, denk hierbij aan Spaanse ruiter, Brede orchis en Kleine valeriaan (Ministerie van LNV,
2009). Een aantal andere soorten zoals de Vlozegge (foto omslag), Blonde zegge en Melkviooltje,
zijn ook bijzonder sterk bedreigd. Bovendien is de kenmerkende Moerasparelmoervlinder die
afhankelijk is van de Blauwe knoop al uitgestorven in Nederland en België. Echter lokaal zijn er in
Nederland opvallende resultaten geboekt in het herstel van blauwgraslanden. Dat biedt
perspectief aangezien blauwgrasland in Nederland van groot Europees belang is. Nederland ligt
namelijk centraal in het kleine verspreidingsgebied en bevat het grootste gedeelte van het areaal
van dit vegetatietype (Ministerie van LNV, 2009).
Een van de gebieden waar blauwgrasland nog voorkomt in Nederland is in een bijzonder
natuurgebied in beheer van Staatsbosbeheer, de Dommelbeemden (figuur 1). Het gebied is
gelegen in het beekdal van de beek de Dommel en daarmee gradiëntrijk. De hoge akkers gaan
over in de lager gelegen natte schraallanden en van daaruit naar de vochtige hooilanden, naar
bos en de droge en natte heide met vennen. De Dommelbeemden (± 30 hectare) omvat een deel
van dit landschap: hoge akkers, natte schraallanden en de vochtige hooilanden. Deze variatie in
landschap op een kleine schaal levert door de vele gradiënten veel variatie aan flora en fauna en
daarmee een grote biodiversiteit op. De biodiversiteit is echter afhankelijk of de vegetatie
optimaal tot ontwikkeling komt. In de huidige situatie van de Dommelbeemden wordt door
Staatsbosbeheer geconstateerd dat er net zoals de landelijke trend een achteruitgang in kwaliteit
van blauwgrasland plaatsvindt. Karakteristieke soorten van deze vegetatie nemen af of
verdwijnen zelfs (R. Verrijt, persoonlijke communicatie, 10 september 2018).

Figuur 1 Ligging Dommelbeemden 1:200.00 (ArcGIS, Versie 10.6.1)
“Voor een gunstige staat van instandhouding is een forse uitbreiding nodig.” aldus het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2009) ten aanzien van het zeer kleine areaal aan
9

blauwgrasland in Nederland. De Dommelbeemden is weliswaar geen Natura 2000 gebied, toch
kan het met de blauwgraslanden een bijdrage leveren aan het totale landelijke areaal van dit
kwetsbare vegetatietype en daarmee de landelijke instandhoudingsdoelstelling. Staatsbosbeheer
wil graag de achteruitgang in kwaliteit van het blauwgrasland in de Dommelbeemden herstellen
en daarmee bijdragen aan de landelijke instandhoudingsdoelstelling.

1.2

Probleembeschrijving en -analyse

In 1979 is tijdens de vegetatiekartering in de Dommelbeemden blauwgrasland vastgesteld (de
Vries, 1980). Uit historische gegevens is ook bekend dat er in de Dommelbeemden goed
ontwikkeld blauwgrasland voorkwam (Raemakers & Faassen, 2014). Uit dit laatst genoemde
rapport kan echter niet achterhaald worden waarop deze uitspraak is gebaseerd. Wat wel
bekend is dat het blauwgrasland anno 2018 achteruit gaat in kwaliteit en slechts nog fragmentair
aanwezig is. Tijdens de kartering in 2013 zijn deze fragmentaire vormen van blauwgrasland al
vastgesteld dankzij het voorkomen van Spaanse ruiter, Blauwe zegge en Tormentil. De afname
van kwaliteit is daarbij ook geconstateerd door de boswachter ecologie van Staatsbosbeheer
gedurende de afgelopen jaren. Zo is de voor het blauwgrasland differientierende soort, de Brede
orchis die in 2013 wel gekarteerd is niet meer waargenomen (R. Verrijt, persoonlijke
communicatie, 8 oktober 2018). Daarbij is de Blonde zegge, een
kensoort, al langer verdwenen uit het gebied, zo constateren
Kader: N10.01 Nat schraalland
Raemakers en Faassen (2014) in het rapport “Vegetatiekartering
2013”. De achteruitgang van deze fragmentaire vormen van
Het beheertype nat schraalland omvat
blauwgrasland zijn tezamen met de ‘zeer ongunstige’ status van het
meerdere vegetatietypen; blauwgrasland,
zeldzame vegetatietype reden voor Staatsbosbeheer om een
kleine zeggen- en kalkmoeras. Daarbij
onderzoek naar de oorzaak hiervan uit te laten voeren.
kunnen dotterbloemhooilanden en
veldrusschraallanden ook tot nat
De reden van de achteruitgang van de kwaliteit van het blauwgrasland
schraalland gerekend worden mits ze in
in de Dommelbeemden is niet bekend. De abiotische
combinatie met de eerste drie typen
randvoorwaarden voor blauwgrasland waren ooit wel aanwezig, nu
voorkomen (Kennisnetwerk OBN, 2018).
zijn deze waarschijnlijk verstoord en/of verdwenen. Blauwgraslanden
Via het Subsidiestelsel Natuur en
komen voor op matig zure tot neutrale en voedselarme bodems. Door
Landschap (SNL) verleent de Provincie
middel van grond- en/of oppervlaktewater vindt aanvoer van basen
Noord-Brabant subsidie aan
plaats, waardoor buffering kan optreden. Het grondwater staat in de
Staatsbosbeheer voor het behoud en de
winter op of net onder maaiveld en ’s zomers zakt de
ontwikkeling van de Dommelbeemden
grondwaterstand weer enkele decimeters of meer (Ministerie van
(BIJ12, z.d.). Hierbij wordt gebruik
LNV, 2009). Deze abiotische randvoorwaarde kan veranderd zijn en
gemaakt van beheertypen, blauwgrasland
daarmee een oorzaak hebben in de achteruitgang. Landgebruik en
valt binnen het beheertype van Natte
beheer kunnen echter ook een effect hebben op de achteruitgang in
schraallanden. Het oppervlak aan natte
kwaliteit van het blauwgrasland.
schraallanden omvat in de
Dommelbeemden naast blauwgrasland
(Grond)water
ook kleine zeggenvegetatie,
Water kan op meerdere manieren een negatieve invloed hebben op
dotterbloemhooilanden en
de kwaliteit van blauwgrasland. Zo kan een verlaging van
veldrusschraallanden.
grondwaterstand en/of drainage een sterke bedreiging vormen,
waarbij bufferstoffen onvoldoende kunnen doordringen tot in de
wortelzone waardoor verzuring kan optreden (Ministerie van LNV,
2009). Daarnaast kan in een beekdal inundatie met voedselrijk en slibrijk water vanuit de beek
plaatsvinden (Ministerie van LNV, 2009).
De Dommelbeemden is een onderdeel van het stroomgebied van de beek de Dommel. De
Dommel is een laaglandbeek die gevoed wordt met regenwater en met uittredend grondwater
dat via een systeem van greppels en sloten uitmondt in de beek. Een van deze sloten, de
Beemdsloot, stroomt door de Dommelbeemden. Deze stroomt vanaf agrarisch land langs de
natte schraallanden naar de Dommel (zie bijlage 1). Mogelijk heeft deze sloot een drainerend
effect op de vegetatie. Op deze wijze kan verdroging plaatsvinden maar ook verzuring.
De Dommelbeemden wordt gevoed met zowel lokale kwel (ondiep grondwater) vanuit de
zandgronden direct langs het beekdal als met regionale kwel (diep grondwater) vanuit de
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dekzandgebieden buiten het Dommeldal (Staatsbosbeheer, 2018). Mogelijk is een of zijn beide
grondwaterstromen verrijkt met meststoffen vanuit agrarisch landgebruik in de inzijggebieden.
Het overstromingsrisico in de Dommelbeemden is ‘gemiddeld eenmaal per jaar’, zo heeft het
waterschap berekend via een overstromingsmodel (Waterschap de Dommel, 2018). Dit is de
categorie met de grootste kans op een overstroming. Er heeft echter minstens tien jaar geen
overstroming van de Dommelbeemden plaatsgevonden (R. Verrijt, persoonlijke communicatie,
13 december 2018). Daarmee is de kans op verrijking door aanvoer van nutriënten uit de
Dommel minimaal.
Ook is bekend dat de waterhuishouding in het gebied zelf en in de Beemdsloot niet optimaal
ingericht kan worden door particuliere terreinen in de directe omgeving van de
Dommelbeemden (Staatsbosbeheer, 2018). Doordat in de directe omgeving veelal landbouw
plaatsvindt is de grondwaterstand kunstmatig verlaagd, daardoor is de grondwaterstand in de
Dommelbeemden ook niet natuurlijk. Hierdoor kan mogelijk verdroging en ook verzuring in de
Dommelbeemden plaatsvinden.
Voedselrijkdom
Blauwgraslanden vereisen een goede luchtkwaliteit, ze zijn namelijk zeer gevoelig voor
stikstofdepositie (Van Dobben et al., 2012). Stikstof is een voedingsstof die voor verrijking kan
zorgen, vooral op voedselarme bodems waarop Blauwgraslanden voorkomen (Ministerie van
LNV, 2009). De provincie Noord-Brabant kent veel landbouw, veehouderij en industrie, dit zorgt
voor een hoge atmosferische stikstofdepositie (Velders & al., 2010). Dit kan mogelijk tot
verrijking leiden in de Dommelbeemden, mits de Kritische Depositie Waarde (10,9 kg N/ ha/ jaar)
van blauwgrasland wordt overschreden (Van Dobben et al., 2012). In de Dommelbeemden is er
daarnaast nog een factor die van invloed kan zijn op de voedselrijkdom van de bodem. Een aantal
percelen zijn in het verleden in agrarisch gebruik geweest voordat ze werden aangekocht in 1956
door Staatsbosbeheer. Op de percelen werd kunst- en drijfmest uitgereden (Garritsen, 1988; De
Vries, 1980). De Vries (1980) zegt hierover: “Toch wordt de omvang van deze bedreiging voor de
Beemden gemakkelijk onderschat. …, zodat de kwalijke gevolgen van het dumpen van mest in de
grond pas na langere tijd merkbaar worden.”. Voor een schraal systeem als blauwgrasland leidt
het regelmatig toebrengen van nutriënten tot verrijking.
Beheer
Het optimale beheer voor Blauwgrasland bestaat uit een jaarlijks hooibeheer bij een stabiele en
schrale vegetatie (Ministerie van LNV, 2009). Daarbij dient de opslag van struwelen en bomen
niet meer dan vijf procent van de bedekking te beslaan, ten behoeve van het beperken van de
verdroging via verdamping en de aanvoer van voedingsstoffen via bladafval (Kennisnetwerk OBN,
2018). Vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap vindt er financiering van het beheer van
de beheertypen in de Dommelbeemden plaats. Door Staatsbosbeheer wordt gestreefd naar één
keer maaien en afvoeren van het maaisel voor het grootste gedeelte en twee keer voor het
overige kleinere deel. Het huidige beheer bestaat echter uit één keer aan het eind van de
zomerperiode maaien en afvoeren, als oorzaak wordt hiervoor een ontoereikend budget
genoemd (R. Verrijt, persoonlijke communicatie, 25 september 2018). Doordat er slechts één
keer gemaaid wordt, worden er minder nutriënten uit het systeem gehaald dan wanneer er twee
keer gemaaid zou worden. Voor een schraal vegetatietype kan dit leiden tot enige verruiging.
Daarnaast wordt er gemaaid met rupsmaaiers, dit kan door het gewicht van de machines voor
verdichting van de bodem zorgen.
Ook geldt dat er nog maaisel van meerdere jaren uit de Beemdsloot langs de waterkant ligt in de
vorm van een walletje. Mogelijkerwijs zorgt dit voor verruiging van de omliggende schraallanden,
doordat regenwater de nutriënten (die vrijkomen met het verteren van de grassen) uitspoelt.
Maar het is ook mogelijk dat eventueel regenwater op de graslanden niet kan afstromen naar de
sloot in de Dommelbeemden en daardoor stagneert op het maaiveld. Hierdoor bestaat de kans
dat er verzuring optreedt.
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1.3

Onderzoeksvragen
De hoofdvraag van dit onderzoek is:
Wat is de reden van de achteruitgang in kwaliteit van het blauwgrasland in de Dommelbeemden?
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Hoe functioneert het landschap van de Dommelbeemden?
2. Is er een verandering opgetreden in de vegetatie tussen 2003 en 2013, zo ja welke?
3. Welke processen spelen er in de Dommelbeemden afgeleid van de vegetatie?
4. Hoe verhouden deze processen zich tot de ecologische randvoorwaarden van
blauwgrasland?

1.4

Doelstelling
Door middel van het achterhalen van de processen die een rol spelen in de achteruitgang van het
blauwgrasland kunnen er aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van inrichting en beheer.
Als duidelijk is welke processen de achteruitgang veroorzaken en waardoor deze processen
optreden kan er middels inrichting en beheer vervolgens gestuurd worden op deze processen.
Het advies moet bijdragen aan het ontwikkelen van een duurzame instandhouding van
blauwgrasland in de Dommelbeemden en daarmee ook een bijdrage levert aan de landelijke
instandhoudingsdoelstelling. Deze instandhouding dient wel met een reeële inspanning plaats te
vinden waardoor een duurzaam beheer vanuit Staatsbosbeheer mogelijk is.

1.5

Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk presenteert de aanleiding en mogelijke oorzaken van het probleem. Het
daaropvolgende hoofdstuk beschrijft de methode. Een beschrijving van het projectgebied en het
landschap waarin deze is ingebed is gepresenteerd in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt
vervolgens de beschrijving en vergelijking van de vegetatiekarteringen en standplaatscondities
besproken. Hoofdstuk 5 beschrijft de vereiste standplaatscondities die de optimale
omstandigheden voor blauwgrasland beschrijven. Aanvullend op hoofdstuk 1 en 5 bespreekt
hoofdstuk 6 de gedane veldwaarnemingen van de Beemdsloot en de bodem. De resultaten van
het onderzoek worden gepresenteerd in het laatste hoofdstuk. Hierbij wordt de conclusie,
gevolgd door de discussie en aanbevelingen gepresenteerd.
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2.

methode

Om een antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek te verkrijgen is een gehele
ecohydrologische systeemanalyse volgens het Handboek ecohydrologische systeemanalyse
beekdallandschappen (2017) onmisbaar. Een dergelijke analyse vereist veel onderzoek en
daardoor een ruim tijdsbestek, wat voor dit onderzoek helaas niet beschikbaar is. Beschikbare
gegevens om evenwel een vrij complete systeemanalyse te maken ontbreken. Hetgeen wel
beschikbaar is, zijn twee vegetatiekarteringen uit 2003 en 2013. Daarom is er gekozen om aan de
hand van de vegetatiekarteringen de standplaatscondities in kaart te brengen om daarmee de
hoofdvraag te beantwoorden. Een vergelijking van de standplaatscondities tussen de twee jaren
levert wellicht processen op die de achteruitgang van het blauwgrasland veroorzaken. Het
achterhalen van mogelijke oorzaken van deze processen vereist meer onderzoek, en zou een
mogelijk interessante vervolgstudie kunnen zijn. In dit onderzoek is wel een gebiedsbeschrijving
opgenomen, welke gebaseerd is op de beschikbare literatuur.
Door middel van het beantwoorden van de volgende deelvragen wordt de hoofdvraag van dit
onderzoek beantwoordt.
1. Hoe functioneert het landschap van de Dommelbeemden?
2. Is er een verandering opgetreden in de vegetatie tussen 2003 en 2013, zo ja welke?
3. Welke processen spelen er in de Dommelbeemden afgeleid van de vegetatie?
4. Hoe verhouden deze processen zich tot de ecologische randvoorwaarden van
blauwgrasland?

2.1

Analyse van het landschap
De analyse van het landschap bestaat uit een beschrijving van het gebied. Dit is het
projectgebied, de Dommelbeemden, en het landschap waarin dit gebied is ingebed. Daarnaast is
er aanvullend veldwerk verricht, dit wordt besproken onder het kopje ‘veldwaarnemingen’. Deze
gegevens vormen samen de basis informatie over het landschap van en in de Dommelbeemden.
De gebiedsbeschrijving beantwoordt (samen met de veldwaarnemingen) daarmee deelvraag één.
Gebiedsbeschrijving
Voor een volledig beeld van het landschap van en waarin de Dommelbeemden liggen is een
analyse van de hydrologie, bodem, landgebruik en vegetatie uitgevoerd. Deze analyse is gestoeld
op de beschikbare literatuur die is gevonden via de database van Staatsbosbeheer en gevonden
via het internet. De methode hiervoor is eerst het verzamelen van bestaande rapporten (o.a.
beheerplan 2018-2030: concept) over de Dommel en de Dommelbeemden via de databank van
Staatsbosbeheer en via de databanken Google Scholar en Greeni.
Voor de beschrijving van de Dommelbeemden en het landschap waarin het gebied ligt, kan het
Rangordemodel (zie figuur 2) ingezet worden. Dit model geeft een overzicht van alle
mileucompartimenten die een rol spelen in het landschap. Alle milieucompartimenten hebben

Figuur 2. Hiërarchische relaties tussen milieucompartimenten (Besselink et al., 2017).
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invloed op elkaar, echter geldt dat bijvoorbeeld een ‘Diepere ondergrond’ meer invloed heeft op
de ‘Hoogteverschillen en reliëf’ dan omgekeerd. De diepere ondergrond bepaalt namelijk wel
waar de hoogteverschillen in het landschap zijn, maar de hoogteverschillen bepalen niet de
diepere ondergrond. Het model is ingezet op de ‘achtergrond’ van dit onderzoek. De
gebiedsbesschrijving is geschreven aan de hand van het hiërarchie van dit model zodat de grote
lijn van invloed van de betreffende milieucompartimenten duidelijk zijn. In de
gebiedsbeschrijving komen echter niet alle milieucompartimenten uitgebreid aan bod, omdat ze
vanuit de literatuur beschreven worden en vanwege de grenzen aan de tijd en middelen van dit
onderzoek.
Naast de gevonden literatuur zijn de volgende kaarten en modellen geraadpleegd:
Dinoloket: Het Dinoloket bevat boorgegevens van de ondergrond en grondwateranalyses door
heel Nederland. Het is mogelijk dat uitgevoerde boringen en analyses in de Dommelbeemden in
het Dinoloket zijn ingevoerd. Hieruit kunnen gegevens over de bodemsamenstelling en het
grondwater worden gehaald.
Geomorfologische kaart: Deze kaart geeft informatie over het reliëf en ontstaan van het
landschap. Tezamen met de hoogtekaart en de bodemkaart geeft dit een compleet beeld wat
betreft reliëf, ondergrond en de ontstaanswijze van de ondergrond in de Dommelbeemden en
omgeving.
Hoogtekaart: Via de Algemene Hoogtekaart (AHN) en het programma ArcGis wordt een
hoogtekaart gemaakt van de Dommelbeemden, maar ook van het projectgebied op een grotere
schaal. Deze schaal wordt bepaald aan de hand van de homogeniteit van de omgeving. Kennis
van de hoogteverschillen en het reliëf is van belang ten aanzien van (grond)waterstromingen. De
vragen die met de hoogtekaart zijn beantwoordt zijn: Hoe liggen de Dommelbeemden ten
opzichte van de omgeving? Welke hoogteverschillen zijn er in de Dommelbeemden en welk reliëf
geeft dat?
Bodemkaart: Het type ondergrond is af te lezen van de bodemkaart. Daarbij wordt aan de hand
van het bodemtype het ontstaan van de bodem en daarmee samenhangende hydrologie
afgeleid.
Historische kaarten: Via de website www.topotijdreis.nl worden verschillende historische
kaarten tot het jaar 1850 geraadpleegd. Van deze kaarten kan het landgebruik in de
Dommelbeemden worden afgeleid.
Veldwaarnemingen
Het veldwerk kan opgedeeld worden in twee onderwerpen, Beemdsloot en de bodem. Van het
water in de Beemdsloot is de herkomst van het water bepaald. De Beemdsloot kan namelijk een
drainerend effect hebben of juist door middel van inundatie een effect hebben op de natte
schraallanden. Door de herkomst (regen, zee of grondwater) van het water te bepalen kan een
indicatie van de effecten worden beschreven. De zuurgraad van de bodem is bepaald omdat dit
mede de standplaatsconditie bepaald. Deze veldwaarnemingen zijn uitgevoerd als aanvulling op
de huidige situatie. Er zijn verder namelijk geen gegevens bekend van het grond- of
oppervlaktewater in de Dommelbeemden. Peilbuizen ontbreken in het projectgebied en
daarmee ook informatie over de stijghoogte en waterkwaliteit van het grondwater.
Hiervoor is het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) met een EGV-meter gemeten, maar ook de
pH-waarde (pH-strips) en de hoeveelheid calcium- en chloride-ionen (veldsets) van het water op
een zestal locaties gemeten. Een EGV waarde geeft het elektrische geleidingsvermogen, de
hoeveelheid aan opgeloste zouten van het water weer. Met behulp van de calcium (Ca2+) en
chloride (Cl-) gehalten is de ionenratio (IR) volgens van Wirdum bepaald (zie figuur 3).
De EGV is eerst omgerekend naar 25°C. Het is belangrijk om de waarden om te rekenen naar een
gestandadiseerde temperatuur. De EGV bij 25°C ligt bijvoorbeeld tien procent hoger dan bij
20°C (Bongers & Spoelstra, 1999).
EGV omrekenen, waarbij EGVT de EGV bij meettemperatuur is:
EGV25 = EGVT * e0,02(25-T) = EGVT * 1,02(25-T)
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Het calcium en chloride gehalte omrekenen van milligram (mg) naar milliequivalent (meq)
gebeurd voor beide stoffen op dezelfde manier. In de IR-EGV diagram van Van Wirdum wordt
namelijk gerekend met meq.
Mg/molmassa = mmol
Mmol * lading = meq
Vervolgens is de ionenratio uitgerekend:

Figuur 3. Berekening van de ionen-ratio volgens van Wirdum (Besselink et al., 2017).
Daaropvolgend zijn de uitkomsten van ionenratio samen met de EGV-waarden in het EGV-IR
diagram verwerkt (zie figuur 4). De ionenratio is ingevuld op de X-as en de EGV op de Y-as.

Figuur 4 Samenhang tussen de chemische samenstelling van het
water en de kringloop (boven), weergegeven in Van Wirdum's
EGV-IR diagram. Bron: (Besselink et al., 2017)

De metingen ten aanzien van de bodem zijn verricht door middel van het oplossen van grond in
gedemineraliseerd water. Vervolgens is met een pH-strip hiervan de pH-waarde bepaald. De
grond op vijftien centimeter beneden maaiveld is verkregen middels een boring. Het plan voor
deze meting is echter tot stand gekomen tijdens het veldwerk. Het originele plan was om de pHwaarde van het bodemvocht in de wortelzone te meten. De bodem was echter te droog voor het
uitvoeren van die meting, daarom is er voor gekozen om de zuurgraad van de bodem te meten.
Op deze wijze is er alsnog een indicatie van de zuurgraad in de bodem als standplaatsconditie.

2.2

Analyse van de vegetatie
De analyse van de vegetatie is op te delen in twee fases. De eerste fase is het vervaardigen van
de vegetatiekaarten, soortenkaarten en de kaarten met Ellenbergwaarden. De tweede fase is de
analyse van deze producten.
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Fase één
Van zowel de vegetatiekartering uit 2003 als 2013 waren de vegetatiekaarten, die zijn gebaseerd
op vegetatieopnamen, beschikbaar. Vanuit de lokale typologie was er ook al een koppeling
gemaakt naar de typologie van Staatsbosbeheer.
In figuur 5 is de methode van de totstandkoming van de Ellenbergwaarden-kaarten in een
schema weergegeven. De lokale vegetatietypologie is gebaseerd op vegetatieopnamen. Per
vegetatieopname zijn de gemiddelde indicatiewaarden van Ellenberg voor vocht, zuurgraad en
voedselrijkdom berekend aan de hand van de indicatiewaarden van de in de opname aanwezige
soorten. Daarvoor zijn de vegetatieopnamen ingeladen in Turboveg en zijn de gemiddelden
berekend. Vervolgens zijn er bij
een aantal vegetatievlakken
meerdere opnamen gemaakt, met
behulp van Excel zijn de
gemiddelde per vegetatievlak
berekend. Omdat de
vegetatieopnamen zijn gekoppeld
aan de lokale vegetatietypen,
kunnen de gemiddelde
indicatiewaarden voor vocht,
zuurgraad en voedselrijkdom
Figuur 5 Schema van de methode ten aanzien van de
worden gekoppeld aan de lokale
Ellenbergwaarden-kaarten.
vegetatietypen. In ArcGis zijn deze
indicatiewaarden per type gekoppeld aan de vegetatievlakken. Op die manier zijn de
standplaatscondities, afgeleid van de vegetatie, vlakdekkend zichtbaar gemaakt.
Van standplaatscondities vocht, zuurgraad en voedselrijkdom zijn met behulp van ArcGis tevens
verschilkaarten gemaakt. Hierin is inzichtelijk gemaakt waar de waarden in 2013 gelijk zijn
gebleven of zijn af- of toegenomen ten opzichte van 2003. Dit is berekend door de
Ellenbergwaarden van 2003 af te trekken van de waarden van 2013. Het resultaat is een positief
of een negatief getal. De soortenkaarten zijn ook gemaakt met behulp van ArcGis. De data
hiervoor was meegeleverd met de vegetatiekarteringen.
Fase twee
Voorafgaand aan de analyse van de vegetatie is een vergelijking gemaakt van de gebruikte
methodes van de vegetatiekarteringen. Op deze wijze zijn verschillen in de methodes helder en
voorgaand aan de analyse bekend. Als er namelijk verschillen zijn kan dit een vertekend beeld in
de analyse opleveren.
In figuur 6 is een overzicht van de
opbouw van de analyse van alle
gegevens weergegeven. In het
groen is alles omtrent de vegetatie
weergegeven. De
standplaatscondities leveren
tezamen met de vegetatiekartering
en de diverse soortenkaarten een
beeld op van de twee karteerjaren.
De standplaatscondities leveren
specifiek de
Ellenbergwaardenkaarten. De
verschillen tussen deze kaarten zijn
beschreven en onderbouwd met de
vegetatiekaarten en de
soortenkaarten. De soortenkaarten
dienen tevens als onderbouwing
van de vegetatiekaarten. Door te
Figuur 6 Schema van de opbouw van de analyse.
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zoeken naar eventuele patronen in de vegetatiekaarten, soortenkaarten en de
standplaatscondities kunnen processen zoals bijvoorbeeld verzuring, verdroging en verrijking
zichtbaar worden.
De gebiedsbeschrijving is in het geel aangeduid. De beschrijving van de opbouw en samenhang
van de Dommelbeemden en het landschap maakt het mogelijk om processen te kunnen plaatsen
in het systeem van het landschap.
De vereiste standplaatscondities, in het blauw gearceerd, leveren de randvoorwaarden voor de
optimale standplaatscondities van blauwgrasland. Een vergelijking tussen de vereiste
stanplaatscondities en de processen die spelen in de Dommelbeemden levert een mogelijke
conclusie ten aanzien van de oorzaak van de achteruitgang op. De veldwaarnemingen bieden een
onderbouwing en aanvulling bij de vereiste standplaatscondities en gebiedsbeschrijving en
daarmee ook aan de eventuele processen. Vanuit de eventueel gevonden processen is een
conclusie geformuleerd, tevens zijn daarop gebaseerd de aanbevelingen geschreven.
Vereiste standplaatscondities
De optimale standplaatscondities van nat schraalland, blauwgrasland en kleine zeggenvegetaties
zijn beschreven aan de hand van gegevens uit het programma Waternood en literatuur. Daarbij
zijn de standplaatscondities vanuit de Ellenbergwaarden-kaarten van 2013 vergeleken met de
optimale standplaatscondities.
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3.1

Algemeen
De Dommel vindt zijn oorsprong in België en vormt in ’s Hertogenbosch samen met de rivier de
Aa de Dieze. Vervolgens mondt de Dieze uit in de Maas (Waterschap De Dommel, 2018a). De
Dommelbeemden liggen langs de middenloop van de Dommel. De Dommel behoort tot het type
laaglandbeek. Laaglandbeken hebben sinds de laatste ijstijd het zandlandschap in Nederland
vormgegeven. Het smeltwater heeft erosiegeulen gemaakt die later met veen zijn opgevuld, zo
zijn ook in de Dommelbeemden venige bodems aanwezig (Eekhout & Hoitink, 2014). Daardoor
ontstaat een landschap met een kleinschalig reliëf en variatie in waterhuishouding en
bodemopbouw. Dit uit zich in vele gradiënten tussen hoog en laag, voedselarm en voedselrijk en
droog en nat.

3.2

Geologie en bodem
Het patroon van de bodemkaart (figuur 7) in het projectgebied komt overeen met het patroon
van de geomorfologische kaart (figuur 8). De geomorfologische kaart geeft informatie over de
geologie, met andere woorden het ontstaan van de ondergrond. De bodemkaart geeft informatie
over de bodemsamenstelling.
In het stroomgebied van de Dommel (Beekdalbodem met meanderruggen en geulen) zijn de
beekeerdgronden (pZg23) geclassificeerd. Deze gronden onstaan in de laagste en daardoor
doorlopende delen van een beekdal in het zandgebied (Jongmans et al., 2013). De oude meander
van de Dommel waarin het veen (bodemkaart: meerveengrond op zeggeveen, zVc) terug te
vinden is komt overeen met de geomorfologische kaart; deze staat aangegeven als
‘beekdalbodem met veen, 1R4’. De bedding van deze oude beekloop is dichtgegroeid met veen,
met daaroverheen een minerale zandlaag. Een ander effect van de oude beekloop is de steilrand,
zie figuur 2, die de schraallanden met de Everse akkers scheidt. De steilrand is in het dekzand
uitgesleten door de Dommel (Staatsbosbeheer, 2018). Later is het verschil in hoogte tussen de
akkers en de schraallanden vergroot door de aanvoer van heideplaggen, zand en mest door de
mens ten behoeve van de landbouw (Jongmans et al., 2013; Staatsbosbeheer, 2018). De Everse
akkers hebben dan ook logischerwijs een bodem bestaande uit hoge zwarte enkeerdgronden
(zEZ21) met leemarm en zwak lemig fijn zand. Dit betekent dat de bodem een dikke humeuze
bovengrond heeft door menselijke invloeden zoals beschreven in paragraaf 2.2 Cultuurhistorie.
De Everse akkers liggen bovenop een oude dekzandrug (3K14) en ligt daarom hoger (circa 12 m
NAP) in het landschap dan de graslanden (circa 9,5 m NAP) richting de Dommel.

Figuur 7 Uitsnede van de bodemkaart. Bron: (Alterra, 2008a)

Figuur 8 Uitsnede van de geomorfologische kaart. Bron: (Alterra,
2008b)
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De gehele Dommelbeemden zijn ingebed in het zandlandschap. Het zandlandschap is te
herkennen in de dekzandvlakte (2M13) met veldpodzol (Hn21/23) als bodem. In Noord-Brabant
is het een vrij vlak landschap, waar dekzand en oude rivierzanden aan het oppervlak liggen
(Wesselingh, 2018).
Onder de dekzandlagen van de Everse akkers is een (niet aaneengesloten) leemlaag van één
meter dik aanwezig. De leemlaag begint tussen de anderhalf en twee meter onder maaiveld. Op
de overgang van zandrug naar klei/veenpakket in het dal is deze leemlaag niet aanwezig. Deze
leemlaag vormt daardoor niet direct een scheidende laag (Staatsbosbeheer, 2018).

3.3

Grond- en oppervlaktewater
Grondwater vanuit hogere gronden is in beekdalen het belangrijkste bepalende proces voor de
vegetatie in deze dalen (Natuurkennis, 2018). De informatie in deze paragraaf over de
grondwatersystemen en het oppervlaktewater is gebaseerd op het rapport Stromingstelsels en
waterkwaliteit in de Dommelbeemden van Garritsen (1988). Bij gebruik van een andere bron
wordt deze in de tekst vermeld.

Grondwater
Het grondwater in de Dommelbeemden bestaat uit meerdere grondwatersystemen zoals in
onderstaand figuur (9) te zien is. Het figuur toont een dwarsdoorsnede van de Dommelbeemden
van noord naar zuid.

Figuur 9 Grondwatersystemen in de Dommelbeemden (Garritsen, 1988).
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Diepe systeem
Het merendeel van het water uit dit systeem kwelt op in de Moerkuilen, net ten zuiden van de
Dommelbeemden. Een klein deel van het water kwelt ook op in de Dommelbeemden (figuur 9 en
10). Het infiltratiegebied van het Diepe systeem ligt niet in de omgeving van de
Dommelbeemden. De sturende factor van dit systeem is de dekzandtopografie. Het water wordt
gekenmerkt door een laag chloride-gehalte (8-12 mg/Liter) en een lage EGV (circa 270µS/cm).

Figuur 10 Infiltratie- en kwelgebieden, voor legenda zie ook figuur 9 (Garritsen, 1988).
Vervuilde systeem
Dit systeem bestaat uit twee stroomtakken, de Everse akkers stroomtak en de Everse Graslanden
stroomtak. De infiltratiegebieden van de stroomtakken grenzen aan elkaar zoals in figuur 5 te
zien is. Daarop is ook te zien dat de kwelgebieden aan elkaar grenzen. De stroomtak vanuit de
Everse akkers heeft een kwelgebied dat bestaat uit een smalle zone langs de steilrand en een
brede zone in het westen van de Dommelbeemden (zie figuur 10). De stroomtak vanuit de Everse
Graslanden kwelt meer in het centrum van de Dommelbeemden.
Het systeem van deze twee stroomtakken heet het ‘vervuilde systeem’ vanwege het landgebruik
van de infiltratiegebieden. De stroomtak van de Everse akkers is door overmatige bemesting op
de akkers sterk vervuild. Het chloride-gehalte is hoog (>50 mg/Liter), net zoals de EGV (>1000
µS/cm) en een hoog nitraat en/of sulfaatgehalte. De stroomtak van de Everse Graslanden is
minder sterk vervuild aangezien het landgebruik (weide) anders is dan bij de Everse akkers
(maïsakker). Dit blijkt ook uit het lagere gehalte aan chloride (30-40 mg/L) en nitraat en een
lagere EGV. Sinds de aankoop van de Everse akkers door Staatsbosbeheer gelden er wel strenge
regels voor de pachter ten aanzien van bemesting, echter vindt er dus nog steeds bemesting,
hoewel in mindere mate, plaats.
Grondwaterstand
Er zijn slechts een beperkt aantal (29) metingen beschikbaar voor één meetpunt over de periode
1992-1999 in de Dommelbeemden. Hieruit blijkt dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand
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circa 15 centimeter op maaiveld is en de gemiddeld laagste stand circa 40 centimeter beneden
maaiveld, dit komt overeen met de vochttoestand nat tot zeer nat (Stooker et al., 2004).

Oppervlaktewater
Het oppervlaktewater in de Dommelbeemden kan twee verschillende oorsprongen hebben.
Enerzijds als er een flinke regenbui valt en dit water blijft staan op het maaiveld en anderzijds
wanneer de Dommel buiten haar oevers treedt en er inundatie plaatsvindt.
Regenwater
Bij een (flinke) regenbui op een bevroren bodem vindt er oppervlakkige afspoeling van de hoger
gelegen Everse akkers naar de lager gelegen graslanden plaats. Dit vindt plaats wanneer de
neerslaghoeveelheid groter is dan de infiltratiecapaciteit van de akkers en het bergend vermogen
van de oppervlakten (plassen en geulen). De bovengrond van de Everse akkers is verslempt en
dat maakt de infiltratiecapaciteit van deze bodem laag. Afspoeling vanaf de Everse akkers is dus
redelijk hoog, ongeveer 253 liter per meter steilrand (de Vries, 1980). In de toekomst zal dit met
het oog op de klimaatverandering vaker en met een hogere afspoeling per meter steilrand
plaatsvinden. Uit de KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland (KNMI, 2015) komt naar voren
dat in alle scenario’s de extreme neerslagintensiteiten het gehele jaar toe zullen nemen.
Daarnaast blijkt uit waarnemingen dat de hoeveelheid neerslag per uur toeneemt met circa
twaalf procent per graad opwarming bij de meest extreme buien (KNMI, 2015). De samenstelling
van de oppervlakkige afspoeling is van belang voor de natte schraallanden. In 1988 bestond dit
water uit een uiteenlopende samenstelling, van regenwater vermengd met enige bodemdeeltjes
tot regenwater vermengd met mest. Deze samenstelling had in alle gevallen een eutrofiërende
werking. Als het water eenmaal over de steilrand in de graslanden stroomt kan het zowel
stagneren, infiltreren als afgevoerd worden door de aanwezige greppels.
Inundatie
Zoals besproken in de probleembeschrijving (paragraaf 1.2) is het overstromingsrisico in de
Dommelbeemden gemiddeld eenmaal per jaar, en komt dit water tot aan de steilrand bij de
Everse akkers. Als er inundatie optreedt in de Dommelbeemden dan kan dit op twee manieren
plaatsvinden. Ten eerste kan de waterstand in de Dommel zo hoog (hoger dan 9,80 meter) zijn
dat deze buiten haar oevers treedt, en dus de Dommelbeemden overstromen. Ten tweede kan er
via de Beemdsloot inundatie optreden, mits de waterstand in de Dommel hoger is dan 9,60
meter.
De kwaliteit van het water uit de Dommel is matig (Werkgroep Waterberging en Natuur NoordBrabant, 2007; Staatsbosbeheer, 2018). Er heeft echter minstens tien jaar al geen overstroming
van de Dommelbeemden plaatsgevonden (R. Verrijt, persoonlijke communicatie, 13 december
2018). Mocht er toch inundatie plaatsvinden dan komt het water uit de Dommel tot de Everse
akkers (Zie bijlage 2) en dus over de natte schraallanden (C. van den Hoven, persoonlijke
communicatie, 29 oktober 2018).

3.4

Cultuurhistorie
De overgangen van de hogere zandgronden naar de beekbalen vormen sinds de eerste vormen
van bewoning door mensen al als favoriete plaatsen om te wonen. Door de periodiek
geïnundeerde en daardoor ‘bemeste’ graslanden waren deze plaatsen relatief voedselrijk en dus
productief. Op de Everse akkers zijn hierom sporen van vroege bewoning gevonden, ze dateren
uit de prehistorie (Raemakers & Faassen, 2014). De beemden zijn lang als hooiland in gebruik
geweest, net als de akkers. Even later in de vroege middeleeuwen werd het potstalsysteem
ingevoerd. Hiervoor werden de graslanden (beemden) ingezet (Sjoukes, 1992). Door middel van
het hooien van de graslanden, afplaggen en beweiden van heide werden voedingsstoffen aan de
akkers toegevoegd. Hierdoor is het maaiveld van de Everse akkers met meer dan een meter
opgehoogd, zie figuur 11 (de Vries, 1980).
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Figuur 11 Hoogtekaart met projectbegrenzing. Van laag, blauw, naar hoog, rood.
Aan het potstalsysteem kwam een eind na de invoering van kunstmest aan het eind van de vorige
eeuw (Sjoukes, 1992). Daardoor konden schrale graslanden intensiever gebruikt worden.
Daarnaast kwam in de jaren ’70 het gewas snijmaïsteelt op. Voor de landbouw was dit een zeer
gunstig gewas, het kon vrijwel ongelimiteerd bemest worden. Dit leverde echter wel gevaar op
voor vervuiling van grond- en oppervlaktewater, maar ook voor natuurgebieden die
stroomafwaarts gelegen waren (de Vries, 1980). De graslanden bleven bespaard van hoge
bemesting doordat de natte en vaak geïnundeerde graslanden niet aantrekkelijk waren voor
intensivering voor boeren (Sjoukes, 1992).
Het verkavelingspatroon, landgebruik en de steilranden (op de overgang van het beekdal naar
dekzandrug) zijn in tegenstelling tot de de meeste agrarische landschappen relatief weinig
veranderd in de afgelopen 150 jaar, het landschapspatroon is vrijwel onveranderd gebleven
(Raemakers & Faassen, 2014). Dit tezamen met de natuurwaarden maakt het dat de
Dommelbeemden in 1983 werd aangewezen als Staatsrespectievelijk Beschermd Monument
(Sjoukes, 1992). In 1980 sprak de Vries (1980) al over de Dommelbeemden als een CRMreservaat. Dit betekent dat het als Staatsnatuurmonument was aangewezen door het ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM).
Momenteel is het een natuurgebied, die in eigendom is van de terreinbeherende organsatie
Staatsbosbeheer. Het gebied heeft naast de hoofdfunctie natuur een recreatieve en een
agrarische functie. De Everse akkers en een aantal graslanden (vak 9D, F, H, K, L en N) worden
verpacht door Staatsbosbeheer ten behoeve van landbouw en het weiden van rundvee. De
recreatieve functie is vervuld door middel van een wandelroute en een uitkijktoren in het gebied.

3.5

Beheer
De Dommelbeemden zijn perceel voor perceel door Staatsbosbeheer aangekocht sinds het jaar
1956 (Garritsen, 1988). De gehele Dommelbeemden zijn nu in het bezit van Staatsbosbeheer. De
Everse akkers worden wel sinds 1990 door een agrariër gepacht, hierop mag alleen biologisch
landbouw plaatsvinden. De graslanden (zowel vochtige hooilanden als de natte schraallanden)
worden jaarlijks eenmaal aan het eind van de zomer gehooid. Hierbij wordt per perceel ongeveer
tien procent niet gemaaid, dit blijft in stroken staan ten behoeve van flora en fauna.
Het gewenste beheer is echter om tweemaal in het jaar te maaien en afvoeren van de graslanden
ten behoeve van de afvoer van nutriënten. Ook worden de wilgen langs de Beemdsloot idealiter
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om de drie jaar geknot, echter is de laatste keer vier jaar geleden. Het budget voor
beheerwerkzaamheden in de Dommelbeemden is niet toereikend ten opzichte van het gewenste
beheer. Ondanks dat de gehele Dommelbeemden onder SNL-beschikking vallen.
De Beemdsloot betreft volgens de ‘Legger oppervlaktewaterlichamen 2013’ van Waterschap De
Dommel een hoofdwatergang (A-watergang). Dit houdt in dat het waterschap verantwoordelijk is
voor het onderhoud van deze watergang. Dit betekent dat de sloot wordt gebaggerd en de
vegetatie op de oevers kort wordt gehouden door middel van maaien en het snoeien van bomen
en struiken (Waterschap De Dommel, 2018c).
Dit jaar, 2018, is er een nieuwe beheerplan geschreven voor de periode 2018 tot 2030 voor de
Dommelbeemden. Hierin zijn een aantal ambitie’s van Staatsbosbeheer ten aanzien van het
gebied opgenomen (Staatsbosbeheer, 2018).
Het walletje naast de Beemdsloot verwijderen;
Het waterschap bracht het maaisel en de bagger iedere opschoonbeurt op de oever aan
de noordzijde van de Beemdsloot aan. Het werd niet afgevoerd, op deze wijze is een
walletje ontstaan. Door het walletje is het mogelijk dat water kan stagneren op de
graslanden in plaats van afwateren in de Beemdsloot. Door het verwijderen van dit
walletje kan eventueel stagnerend regenwater afwateren.
Waterschap dient in het vervolg het maaisel uit de Beemdsloot af te voeren;
Om een walletje zoals hierboven beschreven te voorkomen.
Percelen derden verwerven zodat er een optimaal peilniveau in de Beemdsloot
gehanteerd kan worden.
Door de direct aangrenzende percelen in beheer te nemen kan een eventueel kunstmatig
peilbeheer ten behoeve van landbouw veranderd worden naar een natuurlijk
(fluctuerend) grondwaterpeil.
De beschrijving van het beheer van Staatsbosbeheer in de beginperiode in de Dommelbeemden
is gebaseerd op paragraaf 1.2 uit het Beheersplan Dommelbeemden 1992-2002 (Sjoukes, 1992).
De graslanden zijn na aankoop een aantal jaar niet gemaaid, met maaien en afvoeren is in 1961
begonnen (de Vries, 1980). Vanaf het jaar 1975 is ieder jaar gemaaid tussen 15 juni en 1 juli, en
gehooid na 1 juli. Dit gebeurde in de vakken 4a, b, c (gedeeltelijk), d, e, 6c, 9a en b (zie bijlage 1
voor vakafdelingen). De wilgen in vak 4, 8 en 9 worden eens in de vier tot zes jaar geknot. Daarbij
worden een aantal wilgen in vak 4d af en toe gekapt ter bevordering van verjonging en het areaal
grasland. De greppels in vak 4 zijn in 1989 opnieuw begreppeld nadat ze in 1987 zijn afgedamd.
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4.

Vegetatie

26

4.1

Methode karteringen
De vegetatiekartering van 2013 is op vrijwel dezelfde wijze en schaalniveau (1:5.000) uitgevoerd
als de vegetatiekartering van 2003. De lokale typologie is gebaseerd op de gebruikte lokale
typologie van de kartering uit 2003 (van den Berg, et al., 2004). Het verschil tussen de lokale
typologieën is minimaal.
Daarnaast is het gekarteerde gebied tussen 2003 en 2013 niet geheel gelijk. Net zoals de
tijdsperiode van het veldwerk. De karteringen in 2013 zijn gelijk begonnen, alleen de laatste
kartering is uitgevoerd in oktober in tegenstelling tot augustus in 2003.
Een ander verschil tussen de twee vegetatiekarteringen is de uitvoerende organisatie. Het zijn
twee verschillende ecologische adviesbureau’s, Buro Bakker en Ecologica, en daarmee dus ook
verschillende karteerders.
De soortenkartering is via dezelfde mehhode als in 2003 per vegetatievlak met een combinatie
van SBB-schaal en de Tansley-schaal gekarteerd. Het enige verschil is dat daarnaast ook soorten
langs lijnvormige elementen (o.a. bermen, sloten, bosranden) zijn genoteerd wanneer deze van
het aangrenzende vegetatievlak afweken.

4.2

Vergelijking
De vegetatiekaarten van 2003 en 2013 staan in bijlage 8. Hierbij is de gevoerde typologie de
Staatsbosbeheer typologie. De Ellenbergwaarden- en soortenkaarten staan in respectievelijk
bijlage 9 en 10.
Wat als eerste opvalt aan de vegetatiekaart van 2013 ten opzichte van 2003 is het patroon van
de vegetatietypen. Het patroon in 2013 is fijnmaziger dan in 2003, behalve in het zuid-oosten
(vak 6C). Deze hoek is in 2003 juist opgedeeld in meerdere vegetatietypen dan in 2013. Mogelijk
is de vegetatie zo veranderd dat er meerdere typen te onderscheiden zijn. Echter kan het ook
een waarnemerseffect zijn waarbij, de karteerders in 2013 er eerder voor kozen om er meerdere
typen te onderscheiden.
Hoofdlijnen
Op hoofdlijnen zijn de veranderingen in de volgende grove indeling van korte vegetatie (kleine
zeggen en grasland) en hogere vegetatie (riet/struweel/bos) vooral aan de gehele rand in het
noorden en oosten, maar ook een hoek in het zuiden (vak 9) zichtbaar. De soorten van de
ruigten, struwelen en bossen zijn op deze plaatsen toegenomen. Een aantal vlakken in 2013
betreffen echter een aantal locaties (rand noord en oost) die in 2003 niet met de kartering lijken
te zijn meegenomen. De toename van hogere vegetatie kan het gevolg zijn van toevoer van
nutriënten. De Vries (1980) heeft een redelijk hoge afspoeling vanaf de bemeste Everse akkers
naar de schraallanden geconstateerd. Het is mogelijk dat hier anno 2013 nog steeds sprake van
is. De verruiging aan de randen kan echter ook het gevolg zijn van minder of niet uitgevoerd
beheer. Denk hierbij aan het niet maaien en/ of verwijderen van struwelen en bomen. Het kan
ook een combinatie van deze factoren zijn. Het is in ieder geval duidelijk dat er een voedselrijkere
situatie is ontstaan.
Grofweg zijn verschillende gradiënten in de vegetatie van zowel 2003 als 2013 te herkennen. In
het westen komen de Dotterbloemhooilanden voor en in het oosten de schralere vegetaties. Ten
zuiden van de Beemdsloot komen met uitzondering van 16B1f verder geen goed ontwikkelde
graslanden voor. Deze gradiënten zijn ook in de Ellenbergwaarden te herkennen, zie bijlage 9.
Vanuit het oosten naar zowel het westen als het zuiden wordt het licht voedselrijker en enigszins
minder zuur. Het vochtgehalte is in het gehele gebied bij benadering gelijk.
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Westen
Op de plek waar vegetaties van de rietklasse zijn getypeerd in 2013 (zie figuur 12) is een toename
van voedselrijkdom te zien. Het gaat hierbij om de associatie van Scherpe zegge, waar in 2003
nog voor het grootste gedeelte de associatie van Boterbloem en Waterkruiskruid met de
subassociatie Draadrus was geclassificeerd. Het is
van een kleine zeggenvegetatie naar een vegetatie
met grote zeggen gegaan. Op deze locatie is het
naar aanleiding van de Ellenbergwaarden natter,
minder zuur en voedselrijker geworden. Helemaal
links waar de dotterbloemhooilanden (16B1c) is
overgegaan in een Scherpe zegge vegetatie is het
alleen minder zuur geworden.
2003
De verandering in Ellenbergwaarden is terug te zien
in twee indicatorsoorten. Scherpe zegge is een
indicatorsoort van verrijking, terwijl Draadrus een
indicatorsoort voor verarming is (Jalink & Jansen,
1995). In 2013 is op deze locatie nog wel Draadrus
gekarteerd, ondank de associatie van Scherpe
zegge. Echter is Draadrus niet op dezelfde locatie
gekarteerd in 2003, terwijl dit wel de verwachting is
aangezien er wel een subbassociatie van Draadrus is
gekarteerd.

2013
Figuur 12 Fragmenten ‘westen’ van de
vegetatiekaarten.

Draadrus is naast een indicatorsoort die verdwijnt bij verrijking ook een soort die verdwijnt bij
verdroging (Jalink & Jansen, 1995). De verdwijning van Draadrus op locaties waar de rietklassevegetaties zijn gekarteerd duiden echter waarschijnlijk niet op verdroging. De
standplaatscondities van RG Zwarte zegge en Moerasstruisgras (09A-a) en van RG Veldrus (16-b)
zijn vochtig tot nat en de standplaatsconditie van de associatie van Scherpe zegge (08C2a) is nat
(zie bijlage 9). Verdroging lijkt daarmee onwaarschijnlijk.
Centraal
Een soortgelijk proces als in het westelijke deel (zie figuur 13) van de Dommelbeemden heeft ook
plaatsgevonden in het centrale deel. Het dotterbloemhooiland (16B1c) is overgegaan in een
vegetatie met Scherpe zegge (16B1f). Wat betreft de soortensamenstelling is dit redelijk gelijk
gebleven. De bodem is wel iets minder zuur, maar de voedselrijkdom en het vochtgehalte zijn
relatief gelijk gebleven. Een opvallend ‘nieuw’ vlak in 2013 is 16A-e gelegen in het midden van
het centrale deel. Het vlak valt op wat betreft soortensamenstelling, maar ook vanwege de
verandering in Ellenbergwaarden. Het betreft een rompgemeenschap van Pijpenstrootje en
Gewoon veenmos. Pijpenstrootje komt veel voor in het vlak en Veldrus ontbreekt in tegenstelling
tot de twee omliggende vegetatievlakken. Het verschil in Ellenbergwaarden is dat het
voedselarmer, zuurder en
2013
2003
droger is ten opzichte van 2003,
maar ook ten opzichte van de
twee omliggende
vegetatievlakken. Op de
hoogtekaart (zie bijlage 11) is
niet te zien of dit vlak net iets
hoger in het landschap ligt en
daarmee verklaart waarom het
droger is. Wel zijn twee
greppels op dezelfde locatie te
herkennen op de hoogtekaart.
Mogelijk hebben deze een
drainerende werking op de
bodem tussen de twee greppels
Figuur 13 Fragmenten 'centrale deel' van de vegetatiekaarten.
in. Verzuring en voedselarmer is
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met behulp van Moerasviooltje als indicatorsoort te onderbouwen. Moerasviooltje neemt
namelijk toe bij verzuring en verarming, dit is goed te zien bij de soortenkartering in 2013 (bijlage
10). Op de locatie an 16A-e is deze soort flink toegenomen.
In 2013 is een klein oppervlak blauwgrasland (16A1a) gekarteerd. In 2003 is echter de
soortensamenstelling vrijwel gelijk, ook toen kwam Spaanse ruiter al voor. Er staat in beide jaren
veel Veldrus, mogelijk is het een verschil van interpretatie van de karteerders. In 2003 weegt
Veldrus zwaarder en is er een rompgemeenschap van Veldrus gekarteerd. In 2013 wegen de
blauwgrasland soorten zwaarder dan de bedekking van Veldrus en is er een blauwgrasland
gekarteerd. Het verschil met 16A-f is minimaal, slechts Spaanse ruiter mist en daardoor is het
niet als blauwgrasland gekarteerd. In 2013 is Spaanse ruiter echter wel toegenomen in aantal in
de Dommelbeemden. Ook in 2018 is deze soort nog gekarteerd, hoewel dit in dit betreffende
blauwgraslandvlak niet het geval was. De standplaatscondities zijn gezien de Ellenbergwaarden
relatief gelijk gebleven.
Oosten
Een eerste verandering die opvalt is dat de vorm van het vlak van de kleine zeggenvegetatie
(09A) veel is veranderd. Waarbij ook de toename van de vegetatie met grote zeggen (08C2a)
opvalt (zie figuur 14). Aansluitend op het vlak van 09A3b in 2013 ligt het vlak van 16B1c. Betreft
de soortensamenstelling lijken deze twee vlakken erg op elkaar. 16B1c bevat ook veel
dotterbloemsoorten, echter komt in dit vlak wel Draadrus voor. In 09A3b komt in plaats van
Draadrus, Blaaszegge voor. De standplaatscondities zijn voor de vlakken vrijwel gelijk alleen is
09A3b iets natter.
De vegetaties van de klasse der voedselmatige graslanden zijn in 2003 gekarteerd als
rompgemeenschap Veldrus (16-b) en een verruigde vorm (kensoorten ontbreken) van
blauwgrasland (16A-a). In 2013 zijn deze gekarteerd als graslanden onder
16A1a: Spaanse ruiter
het Verbond van Biezenknoppen en Pijenstrootje. 16A1a, 16A-e en 16A-f
16A-e: Pijpenstrootje
lijken veel op elkaar wat betreft soortensamenstelling. Alle drie kennen ze
16A-f: Veldrus
echter een andere aspectbepalende soort. De standplaatscondities aan de
hand van de Ellenbergwaarden zijn vooral aan de rechterkant veranderd.
Het is daar minder zuur en voedselrijker geworden, het vochtgehalte is hetzelfde gebleven.
In het oosten is ook een klein oppervlak aan blauwgrasland (16A1a) gekarteerd. In 2003 is op
dezelfde locatie een veldrusassociatie gekarteerd. In de opname van 2013 die is gemaakt op deze
locatie is veel Veldrus gekarteerd. Beide vegetaties lijken erg op elkaar, de verschillen zijn
minimaal. Raemakers en Faasen (2014, p.62) zeggen hierover “Mogelijk valt dit te verklaren
vanuit interpretatieverschillen ten gevolge van de fragmentaire toestand en het zeer geringe
voorkomen.”

2003

2013

Figuur 14 Fragment 'oostelijk deel' van de vegetatiekaarten.
Zuiden
Het gebied ten zuiden van de Beemdsloot bestaat voornamelijk uit graslanden die nog niet goed
ontwikkeld zijn (zie figuur 15). Op één vlak in 2013 na, dat betreft een associatie van Boterbloem
en Waterkruiskruid, met de subassociatie Scherpe zegge. De rest van de graslanden betreft bijna
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allemaal rompgemeenschappen in de klasse der
matig voedselrijke graslanden. Één
rompgemeenschap (12B-f) betreft de Weegbreeklasse. Deze vegetatie heeft karakteristieken
(Fioringras en Geknikte vossenstaart) van
overstromingsgraslanden. Dit betreft ook de
voorgaande vegetatie in 2003, associatie van
Geknikte vossenstaart (subass. met Lidrus).
Een opvallend ‘vlak’ in de vegetatiekartering van
2013 ten opzichte van 2003 is vak 9M. Deze is niet
weergegeven op de vegetatiekaart in 2003 omdat
dit vlak niet is meegenomen in de kartering.
De standplaatscondities zijn relatief gelijk
gebleven, ten aanzien van vlakken waarbij een
vergelijking is gemaakt.

2003

2013

Processen
Figuur 15 Fragment 'zuidelijk deel' van de
Het lijkt er niet op dat er stagnatie van regenwater vegetatiekaarten.
en daardoor vernatting en verzuring plaatsvindt.
Als dit wel het geval zou zijn dan was er een duidelijke toename van veenmossen gekarteerd. In
zowel 2003 als 2013 is op een heel enkele plek Veenmos gekarterd. Veenmossen komen alleen
voor in een combinatie van natte en zure omstandigheden, zoals bij de stagnatie van regenwater.
Sterzegge is een indicatorsoort voor natte en zure standplaatsen met stagnerend regenwater.
Deze soort is wel gekarteerd en lokaal toegenomen in 2013. In de Ellenbergwaarden is echter op
deze locatie geen verzuring terug te zien in de waarden.
Het vochtgehalte is aan de hand van de waarden van Ellenberg redelijk gelijk gebleven. Ook de
vegetatie geeft geen duidelijke aanwijzing op verdroging ofwel vernatting. Wel is Holpijp, een
indicator voor vrij hoge en weinig fluctuerende grondwaterstanden met basenrijk grondwater,
afgenomen (Jalink & Jansen, 1995). De soort is in 2013 nog maar op één locatie waargenomen
tegen zes locaties in 2003. Mogelijk is er minder (basenrijk) kwel aanwezig. Dit zou dan gezien de
locatie gaan om kwel vanuit de Everse graslanden en het diepe-systeem (zie paragraaf 3.3.1).
Holpijp neemt echter ook af bij verrijking, wellicht is het grondwater verrijkt.
Wateraardbei is een indicatorsoort voor watertoevoer via een horizontale gelaagdheid, waarbij
de waterstand constant is (Jalink & Jansen, 1995). De soort is tussen 2003 en 2013 alleen
afgenomen in het midden van vak 4D, zie bijlage 10. Een andere soort die ook verdwenen is in
onder andere dit vak is Veldrus. Veldrus is indicerend voor standplaatsen die onder invloed van
lokaal grondwater staan en voedselrijk zijn. De soort komt in 2013 alleen nog in het zuidoosten
van de Dommelbeemden voor. Mogelijk is de invloed van lokaal grondwater verminderd. Het
grootste deel van de exemplaren in 2013 komt voor in vak 9H. Dit vak valt buiten de invloed van
het kwelgebied van het diepe-systeem van Garritsen (1988).
De vegetatie geeft aan dat er verrijking aan de randen van het projectgebied plaatsvindt. Er vind
namelijk een toename van rijkere soorten (ruigten, struwelen en bomen) plaats. Het oppervlakte
in vierkante meters is ten opzichte van 2003 fors toegenomen. Hier dient echter de opmerking
gemaakt te worden dat een aantal vlakken in 2013 niet in de kartering van 2003
Oppervlakte ruigte,
zijn opgenomen. Desondanks is het verschil in toename te groot om te kunnen
struwelen en bomen
stellen dat de rijkere vegetatie niet is toegenomen.
2003: 12.070 m2
2013: 53.628 m2
Het algehele beeld dat is af te leiden van de vegetatie en de verandering in
Ellenbergwaarden gaat in de richting van relatief iets rijker, minder zuur en een
stabiel vochtgehalte.
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5.

Vereiste standplaatscondities
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Het beheertype nat schraalland omvat meerdere vegetatietypen; blauwgrasland, kleine zeggenvegetatie en kalkmoeras. Daarbij kunnen dotterbloemhooilanden en veldrusschraallanden ook
tot nat schraalland gerekend worden mits deze in combinatie met de eerste drie typen
voorkomen (Kennisnetwerk OBN, 2018). Na de beschrijving van de standplaatscondities van nat
schraalland, volgt een beschrijving van de standplaatscondities van de vegetatietypen:
blauwgrasland en kleine zeggenvegetatie. Kalkmoeras wordt buiten beschouwing gelaten
vanwege het ontbreken van dit vegetatietype in de Dommelbeemden. De standplaatscondities in
de Dommelbeemden worden ook beschreven aan de hand van de Ellenbergwaarden. De vereiste
standplaatscondities geven de optimale operationele en conditionele standplaats van de
betreffende vegetatie weer.

5.1

Nat schraalland
Standplaatsfactoren zijn de abiotische factoren (zuurgraad, vochtgehalte en voedselrijkdom) op
het niveau van de standplaats van de vegetatie, in dit geval nat schraalland. De beschrijving van
de standplaatsfactoren is gebaseerd op de gegevens van BIJ12 over N10.01 nat schraalland
(BIJ12, 2018). Bij gebruik van een andere bron is dit vermeld.
In tabel 1 is het bereik van de abiotische factoren (zuurgraad, voedselrijkdom en vochtgraad)
weergegeven. De waarden geven weer in welke mate kenmerkende typen kunnen voorkomen bij
de betreffende klasse (0=geen, 2=alle). Een waarde van 1 kan twee dingen betekenen. Enerzijds
dat de helft optimaal (oranje) kan voorkomen en anderzijds dat de klasse suboptimaal (licht
oranje) is voor alle typen.

basisch
0.49
zeervoedselarm
0.12
diepwater
0.15
dagelijkslangdurig
0.02

neutraal
0.70
matigvoedselarm
0.93

neutraal
1.26

zwakzuur
1.60

lichtvoedselrijk
1.27

matigvoedselrijk
1.05

ondieppermanent ondiepdroogvallend
0.41
0.73
dagelijkskort
0.02

regelmatig
0.54

zwakzuur
1.70

matigzuur
1.30

matigzuur
0.84

zuur
0.27

zuur
0.13

matigvoedselrijk zeervoedselrijk uiterstvoedselrijk
0.78
0.12

inunderend
0.95

zeer nat
1.24

incidenteel
0.98

nooit
1.83

nat
1.07

zeervochtig
0.56

vochtig matigdroog droog
0.05

Tabel 1 Standplaatscondities Nat schraalland. (Waternood, Versie 3.0.2)
De zuurgraad (pH) van de standplaats is matig zuur tot neutraal (4,5 tot 7.5), echter is een
zuurgraad tussen de 5,5 en de 6,5 (zwak zuur) optimaal (Runhaar & Hennekens, 2014). De
bovenste laag van de bodem kan door invloeden van regenwater matig zuur zijn. Nat schraalland
is echter gevoelig voor verdere verzuring, daarom is de aanwezigheid van bufferstoffen erg van
belang. In de Dommelbeemden is de zuurgraad van de bodem aan de hand van de
Ellenbergwaarden gemiddeld matig zuur, zie bijlage 9: Ellenberg zuurgraad 2013 en 12:
indicatiewaarden Ellenberg).
Zoals de naam, schraalland, al doet vermoeden ligt het bereik van de voedselrijkdom tussen
matig voedselarm en matig voedselrijk-a. Door dit voedselarme karakter is het natte schraalland
dan ook gevoelig voor aanvoer van extra nutriënten. Dit kan zowel in de vorm van inundatie van
de Dommel zijn als door vervuild grondwater of stikstofdepositie. De hydrologische conditie
bepaald hoe groot het risico op verzuring is. Bij aanvoer van basenrijk (grond)water is de kans op
verzuring namelijk minder groot. Daarbij zorgt dit (grond)water voor de aanvoer van ijzer en
calcium, zij binden fosfaat en zorgen daarmee voor een beperking in het fosfaat. De gevoeligheid
voor stikstof wordt daarmee verminderd. In de Dommelbeemden is de voedselrijkdom van de
bodem aan de hand van de Ellenbergwaarden voedselarm tot matig voedselrijk (Zie bijlage 9 en
12).
De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) wordt gebruikt als indelingskenmerk voor het
vochtgehalte. Het bereik ligt tussen ‘ondiep droogvallend’ (20-50 cm boven maaiveld) en ‘zeer
vochtig’ (25-40 cm onder maaiveld). Deze spreiding in gemiddelde grondwaterstand in maart/
april komt overeen met het beeld van de condities gedurende de seizoenen. In de winter en het
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voorjaar staat het water plas-dras, dus net onder of op het maaiveld. En in de zomer drogen de
schraallanden juist oppervlakkig op. In het optimale geval vindt er geen overstroming plaats,
echter kan dit in het suboptimale geval regelmatig (jaarlijks) of incidenteel (bij extreem
hoogwater) plaatsvinden. In de Dommelbeemden is het vochtgehalte aan de hand van de
Ellenbergwaarden vochtig tot nat.

5.2

Blauwgrasland
De standplaatsfactoren van blauwgrasland vallen binnen de kaders van de standplaatsfactoren
van het beheertype nat schraalland. Omdat de associatie (VvN) vier subassociaties kent, zijn er
ook hierbinnen kleine verschillen in de standplaatsfactoren. In bijlage 12 zijn deze
standplaatsfactoren van de associatie met subassociaties in een overzicht weergegeven.
De subassociatie met Borstelgras gedijt optimaal onder matig zure (pH-waarde 4,5–5,5)
omstandigheden, terwijl de subassociatie met Parnassia juist onder zwak zure tot neutrale (pHwaarde 5,5-7,5) omstandigheden optimaal voorkomt. De typische subassociatie en de
subassociatie met Melkeppe zitten er meer tussenin. De zuurgraad van de bodem op de locaties
met blauwgrasland is volgens de Ellenbergwaarde matig zuur (4,8), zie bijlage 9 en 12.
De voedselrijkdom van de bodem is optimaal bij matig voedselarm tot licht voedselrijk. De
typische subassociatie is de enige die onder beide categorieën gedijt. De subassociatie met
Borstelgras geeft de voorkeur aan matig voedselarm terwijl de andere twee subassociaties (met
Melkeppe en met Parnassia) de voorkeur geven aan licht voedselrijk. De voedselrijkdom van de
bodem op de locaties met blauwgrasland hebben een Ellenbergwaarde van voedselarm (3,3),
bijlage 9 en 12.
Alle vier de subassociaties komen optimaal voor bij natte omstandigheden. Waarbij twee
subassociaties ook nog voorkomen bij zeer natte en één bij zeer vochtige omstandigheden. De
locaties met blauwgrasland in het gebied hebben een vochtige bodem aan de hand van de
Ellenbergwaarde (7,5), zie bijlage 9 en 12. De gebruikte schaal in het programma Waternood is
niet gelijk aan de schaal van Ellenberg. Volgens Ellenberg ligt het gemiddelde vochtgehalte van
blauwgrasland tussen de 7,3 en 8,1 (Synbiosys, versie 3.0.18). Daarnaast is een incidentele
overstroming voor twee van de vier subassociaties suboptimaal. Incidenteel betekent in dit gevel
alleen bij extreem hoogwater en met een gemiddelde overstromingsduur van minder dan tien
dagen.
Voor een goede structuur en functie van blauwgrasland is een jaarlijks hooibeheer (één
maaibeurt) noodzakelijk voor de afvoer van nutriënten. Door aan het eind van het groeiseizoen
te maaien worden er meer nutriënten afgevoerd dan aan het begin van het groeiseizoen. Daarbij
is het wel noodzakelijk om het maaisel af te voeren (Ministerie van LNV, 2009). Naast een
hooibeheer dient de opslag van bomen en struwelen onder de vijf procent van het oppervlak te
blijven. Dit vanwege de aanvoer van nutriënten via bladafval, verdroging via verdamping en
schaduwwerking van deze hogere vegetatie (Ministerie van LNV, 2009).

5.3

Kleine zeggenvegetatie
De kleine zeggenvegetatie, oftewel de associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge, kent twee
subassociaties (typische en met Ronde zegge). Vanwege de focus op blauwgrasland zijn de
standplaatscondities van de kleine zeggenvegetatie op associatie niveau besproken.
Een optimale zuurgraad van de bodem is zuur tot zwak zuur (pH-waarde 4-6,5), suboptimaal zelfs
zuur tot neutraal (pH-waarde < 4-7). In de Dommelbeemden heeft de bodem op de locaties van
de betreffende vegetatie een Ellenbergwaarde van 5,2, dit komt neer op een indicatie van een
matig zure bodem (bijlage 9 en 12).
De vegetatie komt optimaal voor op matig voedselarme tot licht voedselrijke bodems. In de
Dommelbeemden komt dit overeen met de ellenberwaarde van voedselrijkdom. De indicatie
voor voedselrijkdom is namelijk voedselarm/ matig voedselrijk (3,8). Zie bijlage 9 en 12.
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De kleine zeggenvegetatie heeft een standplaatsconditie met een hoger vochtgehalte dan
blauwgrasland. De optimale conditie is zeer nat tot inunderend en natte omstandigheden zijn
suboptimaal, zie bijlage 12. De Ellenbergwaarde (bijlage 9) geeft een indicatie van vochtig tot nat
(8,3) voor de kleine zeggenvegetatie in de Dommelbeemden. Daarnaast is een situatie waarin
nooit inundatie plaatsvindt optimaal en incidenteel suboptimaal volgens de waarden uit
Waternood.
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6.

Veldwaarnemingen
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Bodem
Op een zestal locaties (zie bijlage 13) in het veld is de zuurgraad door middel van de pH in kaart
gebracht. De resultaten bij alle zes de metingen zijn uitgekomen op een pH van 4,7. De
bewortelde zone in de bodem is daarmee matig zuur (pH 4,5-5,5). Zoals beschreven in hoofdstuk
6 Vereiste standplaatscondities heeft de bodem voor een optimale ontwikkeling van
blauwgrasland een pH tussen de 4,5 en de 7,5. De optimale condities gelden echter alleen voor
de subassociaties met Borstelgras en Melkeppe. Voor de typische subassociatie is deze conditie
suboptimaal en voor de subassociatie met Parnassia is deze omstandigheid te zuur.
Beemdsloot
De resultaten en de locaties van de metingen voor de waterkwaliteit van de Beemdsloot zijn
opgenomen in bijlage 13. Aan de hand van de resultaten is het water getoetst met Chloor (Cl-) als
vervuilingsindicator. 40 mg/l wordt door de CUWVO gehanteerd als een natuurlijk chloor gehalte.
Om de invloed van regenwater zoveel mogelijk uit te sluiten is een grens van 12 mg/l
aangehouden, zie tabel 2 (Bongers & Spoelstra, 1999). Bij vergelijking van deze classificatie met
de de resultaten van de waarneming van het water in de Beemdsloot is de conclusie dat alle
metingen tenminste beïnvloed zijn, zie tabel 3. In de volgorde van metingen vanaf het begin van
de Beemdsloot (meetpunt 6) in het gebied tot aan de monding in de Dommel (meetpunt 5) is
geen duidelijk verloop te constateren. Wel hebben de drie opeenvolgende meetpunten (1, 4 en
5) aan de kant van de Dommel het hoogste chloorgehalte. Een hoog chloorgehalte kan
veroorzaakt zijn door uit- en afspoeling van landbouwgronden (CUWVO, 1988).
Tegelijkertijd is een relatie te constateren tussen het chloorgehalte en de pH van een meetpunt.
Hoe hoger het chloorgehalte, hoe hoger de pH is.
Tabel 2 Classificatie Chloor als vervuilingsindicator.
Schoon
Nauwelijks beïnvloed
Licht beïnvloed
Matig beïnvloed
Sterk beïnvloed

Cl<12 mg/l
Cl: 12-40 mg/l
Cl: 40-80 mg/l
Cl: 80-120 mg/l
Cl: >120 mg/l

Tabel 3 Resultaten betreft Cl en pH.
ClMeetpunt
Beemdsloot mg/L

pH

1

102

7,0

2

48

5,0

3

58

5,8

4

136

7,0

5

118

6,5

6
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5,3

De herkomst van het water uit de Beemdsloot is via de driehoek van Wirdum te classificeren (Van
Wirdum, 1991). Drie van de vijf punten (zie figuur 16) liggen richting het referentiepunt van
thalassotroof water. Thallassotroof betekent water met een zeewaterachtig karakter. Dit houdt
in dat het water een hoog chloride (CL-) gehalte en veel opgeloste mineralen bevat. De twee
andere metingen zijn ter hoogte van het referentiepunt ‘Rijnwater’ in de driehoek van Wirdum
geclassificeerd. De driehoek van Wirdum in figuur 17 indiceert vervuild water. Vrijwel zeker kan
gesteld worden dat chloride bij meetpunt 2, 3 en 5 meer aanwezig is in het water dan calcium.
Dit is af te leiden aan de lage ionenratio (IR) en het hoge elektrisch geleidend vermogen (EGV).
Meetpunt 1 en 4 hebben een gelijkwaardigere verhouding chloride/calcium, echter hebben deze
nog steeds een hoog gehalte aan mineralen.
Waarschijnlijk werkt de Beemdsloot niet drainerend, het water had dan een meer lithotroof
karakter gehad gezien de meerdere kwelschermen (zie paragraaf 3.3).

36

Figuur 16 Driehoek van Wirdum met meetpunten van de Beemdsloot.
Droogte
Op het moment (25 en 26 oktober 2018) van de waarnemingen stroomde het water op alle
gemeten locaties niet en was het waterpeil niet hoger dan twintig centimeter. Daarbij dient
vermeld te worden dat de zomer van 2018 een langdurige periode van weinig neerslag kende, dit
geldt ook voor de maanden september en oktober (Sluijter, 2018). De droogte kan mede een
verklaring zijn voor de hoge gemeten waarden. Van ven-systemen is bekend dat deze bij
droogvallen door extreme droogte een tijdelijk verhoogde concentratie aan mineralen en
nutriënten vertonen (CUWVO, 1988). Als het water in de Beemdsloot stilstaat en de verdamping
hoger is dan de neerslag is het mogelijk dat er op een vergelijkbare wijze een verhoogde
concentratie aan mineralen en nutriënten optreedt.
Door de droogte is er in het veld voor gekozen om in plaats van de pH van het water in de
bodem, de pH van de bodem te meten. Naar verwachting was de bodem eind oktober drassig
genoeg om de pH van dit vocht te meten. De bodem was hier echter te droog voor. Daarom is er
voor gekozen om de pH van de bodem in de wortelzone (15 cm) te meten.

37

7.

Conclusie, discussie en aanbevelingen
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7.1

Conclusie
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: ‘Wat is de reden van de
achteruitgang in kwaliteit van het blauwgrasland in de Dommelbeemden?’
Uit de resultaten blijkt dat er in 1988 meerdere kwelschermen zijn geconstateerd in de
Dommelbeemden. Daarbij is ook vastgesteld door De Vries (1980) dat er een hoge oppervlakkige
afspoeling vanaf de Everse akkers plaatsvindt. Het is niet duidelijk of deze situatie nu, circa dertig
jaar later, nog steeds geldt. De vewachting is echter wel dat de afspoeling vanaf de Everse akkers
zal toenemen door de extreme neerslag ten aanzien van klimaatverandering. De aanwijzingen
vanuit de vegetatie duiden op verruiging aan vooral de rand in het noorden. Het is dus mogelijk
dat er nog steeds water met relatief veel nutriënten vanaf de Everse akkers het gebied in
stroomt. De verruiging kan echter ook een effect van het beheer zijn of als gevolg van verrijkt
grondwater.
De verschillen tussen de Ellenbergwaarden van 2003 en 2013 zijn gering, net zoals de vegetatie
die is gekarteerd in beide jaren. De verschillen tussen de vegetatiekarteringen zijn te gering voor
harde conclusies. Wel is duidelijk dat er meer ruigte, struwelen en bomen zijn gekarteerd en dat
er in beide jaren fragmentaire vormen van blauwgrasland voorkwamen, al was dat in 2003 niet
als zodanig gekarteerd. De verschillen in interpretatie bij de karteerders is lastig in beeld te
brengen omdat de verschillen tussen de karteringen minimaal zijn. Een verschil van interpretatie
bij de karteerders is hiermee niet uit te sluiten.
Uit de Ellenbergwaarden, de vegetatie en de soortenkarteringen komt het beeld naar voren dat
de Dommelbeemden relatief iets voedselrijker en minder zuur is geworden. Het vochtgehalte is
relatief stabiel gebleven. Ten aanzien van het blauwgrasland zijn de standplaatscondities in 2013
vrijwel optimaal. Afgeleid van de vegetatie kan alleen een lichte vorm van het proces verruiging
worden aangeduid. Dat de Dommelbeemden iets minder zuur zijn in 2013 ten opzichte van 2003
is met dit onderzoek niet verklaarbaar.
Het water uit de Beemdsloot is nauwelijks tot sterk beïnvloed. Uit de Driehoek van Wirdum komt
ook naar voren dat dit water gelijkenissen heeft met zowel thalassotroof- als Rijnwater.
Waarschijnlijk werkt de Beemdsloot niet drainerend. Gezien de droogte van het moment van
meten is het mogelijk dat dit alleen voor dat moment geldt.
Uit dit onderzoek is geen duidelijke reden gevonden waarom het blauwgrasland in de
Dommelbeemden in kwaliteit achteruitgaat. De verschillen zijn te gering en het systeem is zeer
complex waardoor een of meerdere specifieke redenen niet aangewezen kunnen worden.
Daardoor leidt dit onderzoek niet direct tot een aanbeveling zodat het blauwgrasland weer
optimaal tot ontwikkeling kan komen. Wel draagt het bij aan de kennis van het projectgebied en
is een stap gezet richting het antwoord op de hoofdvraag.

7.2

Discussie
Dit onderzoek richt zich op een onderdeel van een ecohydrologische landschapsanalyse namelijk
de verschillen en de daaruit voortkomende processen ten aanzien van de twee
vegetatiekarteringen. Een gehele ecohydrologische landschapsanalyse zal een completer dan wel
compleet antwoord geven op de onderzoeksvraag. Voor een gewenste duurzame instandhouding
van het blauwgrasland in de Dommelbeemden is meer onderzoek nodig. Nu is de oorzaak van de
achteruitgang in kwaliteit van het blauwgrasland niet helder en daarmee kunnen er op dit
moment geen passende maatregelen worden uitgezet. Wel is er met dit onderzoek meer kennis
verworven van het blauwgrasland in de Dommelbeemden en kan het een bijdrage leveren aan
vervolgonderzoek.
De lezer dient er rekening mee te houden dat de gebruikte methode in dit onderzoek slechts een
afgeleide van de werkelijkheid weergeeft. Aangezien een vegetatiekartering een interpretatie
van de daadwerkelijke vegetatie is en de Ellenbergwaarden weer een afgeleide van de
vegetatiekartering zijn. Daarbij is de methode met Ellenbergwaarden op zichzelf al een grove
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methode. Het kan slechts resulteren in een indicatie van de standplaatscondities en de spelende
processen.
De beschrijving van het grond- en oppervlaktewater komen voornamelijk uit twee, niet recente,
bronnen (1980 en 1988). Er kan niet uitgesloten worden dat er in de tussentijd veranderingen
hebben plaatsgevonden.
De vegetatiekarteringen zijn uitgevoerd door twee verschillende ecologische adviesbureau’s. De
methode was gelijk, echter zijn verschillen in interpretatie niet geheel uit te sluiten. De
verschillen tussen de twee vegetatiekarteringen zijn klein, daardoor zijn deze verschillen nog
lastiger te interpreteren.

7.3

Aanbevelingen
Een belangrijke aanbeveling is om meer onderzoek te doen naar de kwaliteit van het grondwater,
zowel naar de diepe als naar de lokale kwel. Door het plaatsen van een aantal peilbuizen in het
gebied kan het grondwater voor een lange periode constant gemonitord worden. In combinatie
met metingen van de waterkwaliteit en de stijghoogte ontstaat een completer beeld van de
kwalitiet van het grondwater en de kweldruk in de Dommelbeemden. Daarnaast zal de invloed
vanwege de (verwachte) klimaatverandering van de afspoeling vanaf de Everse akkers
waarschijnlijk toenemen. Onderzoek naar de mate van afspoeling en waar dit water precies
terecht komt is aan te bevelen. Het niet langer laten opbrengen van mest op de Everse akkers
kan een oplossing zijn. Echter kan het water mogelijk op een andere manier worden afgevoerd
zodat het niet de schraallanden beïnvloedt. Hier dient over nagedacht te worden, aangezien bij
het huidige landgebruik van de akkers nog steeds mest wordt opgebracht. Deze onderzoeken
kunnen ondergebracht worden in een gehele ecohydrologische systeemanalyse, waarmee een
antwoord kan worden gevonden op de hoofdvraag.
Het is van belang voor de instandhouding van het areaal nat schraalland en daarmee ook
(potentieel) blauwgrasland om een deel van de opslag van struweel en bomen te verwijderen. Dit
is ook ter voorkoming van het optreden van verdroging en verrijking rondom struweel en bomen
in de schraallanden. Dit gezien de toename van ruigte, struweel en bomen dient de aanbeveling
dan ook om het huidige beheer te continueren en komend seizoen als aanvulling het verwijderen
van een deel van de opslag van struweel en bomen.
Om in de toekomst een reeële bijdrage te kunnen leveren aan de landelijke
instandhoudingsdoelstelling dient de samenwerking gezocht te worden met kennisinstituten,
andere terreinbeherende organisaties en/of organisaties met veel kennis van blauwgraslanden.
Op deze wijze wordt er een grote hoeveelheid kennis gekoppeld en kan de reden van de
achteruitgang van het blauwgrasland in de Dommelbeemden boven tafel komen. Daarmee
kunnen er juiste maatregelen worden getroffen in de Dommelbeemden. En grote kans dat er ook
maatregelen in andere vergelijkbare terreinen met blauwgrasland getroffen kunnen worden en
daarmee de landelijke instandhoudingsdoelstelling gehaald wordt.
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