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VOORWOORD

Om de verdroging van onze grondwaterafhankelijke ecosystemen te kunnen bestrijden dienen
effectieve maatregelen te worden doorgevoerd. Voor het verkrijgen van inzicht in de kansrijkdom
van mogelijke maatregelen worden onder meer studies uitgevoerd met behulp van
ecohydrologische modellen. Met dergelijke modellen is het mogelijk aan te geven welke effecten
voor de ‘natte’ natuur te verwachten zijn wanneer bepaalde hydrologische maatregelen worden
doorgevoerd. De ecohydrologische modellen verschillen echter in hun toepassingsbereik,
modelconcept en type in- en uitvoergegevens. Voor studies op nationale schaal wordt in veel
gevallen gebruik gemaakt van DEMNAT ontwikkeld door het RIZA en het RIVM. Voor studies op
lokale en regionale schaal is recentelijk het model NICHE beschikbaar gekomen, ontwikkeld
door het Kiwa. De vraag is echter hoeveel waarde gehecht mag worden aan de uitkomsten van
deze modellen. Wijzen de uitkomsten van de verschillende ecohydrologische modellen voor een
zelfde ingreep ook in een vergelijkbare richting? Worden de ‘voorspellingen’ van de modellen
bevestigd door veldwaarnemingen?

In een poging de bovenstaande vragen te beantwoorden is in het kader van het NOV een
vergelijkende modellenstudie uitgevoerd waarbij naast een onderlinge vergelijking van modellen
tevens veel aandacht is besteed aan de vergelijking met veldwaarnemingen. Als studiegebied is
gekozen voor het natuurreservaat Stroothuizen waar het Kiwa al geruime tijd ecohydrologisch
onderzoek uitvoert, zowel in het veld als met computermodellen.

Hoewel het rapport wellicht voor de buitenstaander vrij technisch van aard is, zijn de uitkomsten
van deze studie belangwekkend. Tot nu toe zijn, in tegenstelling tot het aantal toepassingen, nog
nauwelijks studies verricht naar de betrouwbaarheid van ecohydrologische modellen. Met het
beschikbaar komen van betrouwbare voorspellingsmodellen is het mogelijk snel kansrijke (en
reële) maatregelpakketten op te stellen voor één of meerdere gebieden. Ik hoop dan ook dat dit
rapport gelezen wordt door een ieder die betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van
anti-verdrogingsbeleid.

drs A.C. Garritsen
Coördinator
Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging
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SAMENVATTING

Kader en doelstelling
Sinds eind jaren tachtig wordt verdroging door de rijksoverheid erkend als een nationaal
milieuprobleem. Als beleidsvoornemen heeft het kabinet gesteld dat het verdroogde areaal aan
natuur in het jaar 2000 met 25% moet zijn terug gedrongen ten opzichte van de situatie in
1985. Bij het formuleren van maatregelen tegen verdroging wordt gebruik gemaakt van
verschillende instrumenten. Een daarvan zijn hydro-ecologische voorspellingsmodellen die
voor verschillende schaalniveaus worden gemaakt. Zo wordt door de rijksoverheid (RIZA en
RIVM) gebruik gemaakt van het hydro-ecologische voorspellingsmodel DEMNAT om de
effecten op (semi-)terrestrische ecosystemen te bepalen van mogelijke veranderingen in de
waterhuishouding. Dit model is regelmatig ingezet bij nationale beleidsanalyses in zake
verdroging. Bij het rijk bestaat de behoefte meer inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van
het model DEMNAT.

Het Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging (NOV) thema 3 heeft als centrale doelstelling:
“Het ontwikkelen van een methode waarmee op basis van bestaande gegevens en expert-
kennis, streefbeelden van de vegetatie in natuurgebieden naar een gewenste grondwatersituatie
kunnen worden vertaald.” In het kader van het NOV thema 3 is daarom geld beschikbaar
gesteld voor een vergelijkende studie met de kennis en gegevens van het Kiwa. Kiwa voert op
tal van plaatsen onderzoek uit naar de relatie tussen vegetatie en waterhuishouding. Dat
onderzoek vindt plaats op lokale en sub-regionale schaal. De hierbij vergaarde kennis is voor
een belangrijk deel vastgelegd in het ecohydrologische voorspellingsmodel NICHE. Het
voorspellingsmodel NICHE wordt dan ook gebruikt voor lokale en sub-regionale anti-
verdrogingsstudies. Er is voor gekozen een vergelijkende studie uit te voeren tussen DEMNAT
en NICHE voor een ecohydrologisch goed onderzocht gebied. Als studiegebied is gekozen
voor het natuurreservaat Stroothuizen gelegen in het Denekampse Veld waar Kiwa al geruime
tijd onderzoek heeft verricht.

De centrale vraag is of de kennis opgeslagen in het DEMNAT model in overeenstemming is
met de kennis aanwezig bij Kiwa, zoals ingebracht in het model NICHE. Daarnaast dient
inzicht te worden gegeven in betrouwbaarheid van de modellen DEMNAT en NICHE, en hoe
deze betrouwbaarheid zich verhoudt tot de toepassing van deze modellen in anti-
verdrogingsonderzoeken op verschillende schaalniveaus.

Het project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Kiwa Onderzoek & Advies, het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA, de
Landbouwuniversiteit Wageningen en het DLO-Staring Centrum.

Stroothuizen, het onderzoekgebied
Stroothuizen ligt in het Denekampse Veld ten oosten van Denekamp in noordoost-Twente. Het
is een restant van een eertijds zeer uitgestrekt gebied met droge en natte heiden, slenken met
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kleine zeggen, heischrale graslanden, blauwgraslanden en dwergbies-begroeiingen, en vennen
met oeverkruidgemeenschappen. In de jaren zestig werd dit uitgestrekte gebied ontgonnen en
bleef Stroothuizen gespaard als natuurgebied. Toen in 1989 gestart werd met onderzoek bleek
dat heischrale graslanden en blauwgraslanden verdwenen waren en dat de kwaliteit van de
kleine zeggen en de oeverkruidgemeenschappen sterk verslechterd was. Door ontwatering van
de omgeving (diepe sloten, beregening) en het leggen van een dam in de jaren zestig om
gebiedseigen water vast te houden was het terrein ernstig verdroogd en verzuurd geraakt.  Kwel
van basenrijk grondwater kon het maaiveld van het reservaat niet meer bereiken en achter de
dam stagneerde regenwater. Door het vasthouden van regenwater werd de hoogste
grondwaterstand verhoogd en gingen ook langdurige inundaties optreden. Al deze
veranderingen zorgden ervoor dat met reguliere beheersmaatregelen (maaien, plaggen) herstel
van bedreigde vegetatietypen niet meer mogelijk was. Voor het herstel van de
standplaatscondities van basenminnende vegetatietypen, zoals het orchideeënrijke
Blauwgrasland, was het nodig om (1) de aanvoer van calcium- en ijzerrijk grondwater te
herstellen en (2) de afvoer te bewerkstelligen van calcium- en ijzerarme water dat achter de
dam stagneerde. Dit werd mogelijk doordat in 1991 een aangrenzend maïsperceel kon worden
aangekocht. Eind 1993/begin 1994, nadat op dit perceel een jaar lang maïs en rogge waren
verbouwd zonder bemesting, kon worden overgegaan tot de gewenste herstelmaatregelen.
Deze herstelmaatregelen waren gericht op afvoer van stagnerend regenwater en een grotere
invloed van basenrijk grondwater in de wortelzone, alsmede het verwijderen van in de bodem
opgeslagen voedingsstoffen via plaggen.

De herstelmaatregelen hebben geleid tot het herstel en de vestiging van diverse veelal
zeldzame plantengemeenschappen, inclusief 23 Rode-lijstsoorten. Drie jaar na uitvoering van
de maatregelen blijkt de natuurwinst vooral te bestaan uit gemeenschappen en soorten van
pionieromstandigheden. Het herstel van gemeenschappen en soorten van stabiele eindstadia is
vooralsnog minder. Dit vraagt meer tijd en is behalve van de juiste standplaatscondities ook
afhankelijk van de dispersiemogelijkheden van de kenmerkende soorten van de stabiele
eindstadia, zoals soortenrijke blauwgraslanden.

Het hydrologisch model
Met een MODFLOW-model, gemaakt in het kader van het project  “Anti-verdrogingsscenario’s
voor het Denekampse Veld” (Van Gerven et al., 1993), is de hydrologische situatie voor en na
het nemen van de maatregelen berekend. De output van het model bestaat onder andere uit
GHG, GLG, GVG en een jaargemiddelde kwelflux over een scheidende laag op 15 m diepte.
Binnen het reservaat hanteert het model een celgrootte van 25 x 25 m. Doordat het model niet-
stationaire uitkomsten levert is het tevens mogelijk duurlijnen te berekenen. Het model is
echter niet in staat inundaties te berekenen. Mede daardoor voorspelt het model te lage
grondwaterstanden. Uit een vergelijking met gemeten grondwaterstanden bleek dat de
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)
gemiddeld 30 cm te laag werden voorspeld. Dit heeft een grote invloed op de resultaten van de
ecologische effectvoorspelling.
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De kaartbeelden van GHG, GVG en GLG reflecteren de hoogteverschillen binnen het reservaat
goed, waardoor met het fijnschalige model het gedifferentieerde patroon van
grondwaterstanden binnen het reservaat goed kunnen worden bepaald. Buiten het reservaat
zijn de grondwaterstanden veel minder gedifferentieerd als gevolg van landbouwkundige
ontwatering. De voorspelde veranderingen in de waterhuishouding als gevolg van de genomen
maatregelen beperken zich tot de randen van het reservaat en de voormalige maïsakker.
Volgens het model hebben de maatregelen vooral effect op de GHG en GVG en in mindere
mate op de GLG. De kwelflux verandert weinig volgens het model.

Beschrijving van de ecologische modellen
DEMNAT is een landsdekkend ecohydrologisch voorspellingsmodel geschikt voor het
doorrekenen van het ecologisch effect van hydrologische ingrepen. DEMNAT staat voor Dosis
Effect Model Natuur Terrestrisch. De meest recente versie van het model is DEMNAT versie
2.1. Met DEMNAT is het mogelijk om voor een viertal hydrologische doses (al of niet met
elkaar gecombineerd) een effectvoorspelling uit te voeren. Het gaat hierbij om de doses veran-
dering in gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, kwelflux, peil van kleine oppervlaktewateren
en gemiddelde verandering in het percentage systeemvreemd water. De ecologische effecten
worden uitgedrukt in een toe- of afname van de relatieve soortenrijkdom (volledigheid) van
achttien ecotoopgroepen. Via een natuurwaarderingssysteem kunnen de effecten worden
gewogen naar de betekenis die de ecotoopgroepen hebben voor de natuur in Nederland.

NICHE® (Nature Impact-assessment of Changes in Hydro-Ecological systems) voorspelt de
effecten van veranderingen in de waterhuishouding op basis van de standplaatsfactoren
ecologische bodemeenheid, grondwaterstand, mate van voedselrijkdom en
pH/basenverzadiging van de bodem. NICHE® bepaalt de potentiële ontwikkeling van de
vegetatie op grond van het voorspelde abiotisch milieu. In welke mate deze voorspelde
vegetatie-ontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt, is niet alleen afhankelijk van het abiotisch
milieu, maar ook van andere factoren, zoals zaadvoorraad van plantensoorten in de bodem, de
successiesnelheid van de vegetatie (hoe snel worden stabiele eindstadia bereikt), aanwezigheid
van natuurgebieden van waaruit kolonisatie kan plaatsvinden en de ophoping van meststoffen
in de bodem. NICHE doet geen uitspraken over grondwateronafhankelijke planten-
gemeenschappen, pioniergemeenschappen, rompgemeenschappen en
waterplantengemeenschappen.

In DEMNAT vormen de ecotoopgroepen, afgeleid van het CML-ecotopensysteem, het biotisch
deel van de geschematiseerde ecosystemen. In de ecotopenindeling zijn vegetatiestructuur en
abiotische factoren gebruikt als indelingskenmerken. Aan elk ecotooptype is een groep van ken-
merkende plantensoorten (indicatorsoorten) toegekend op basis van milieu-preferentie en
gemeenschappelijk voorkomen. Om het voorkomen van ecotoopgroepen op landelijke schaal
af te kunnen leiden wordt gebruik gemaakt van het nationale florabestand, FLORBASE. FLOR-
BASE bevat informatie over het wel of niet voorkomen van wilde plantensoorten in Nederland
per vierkante kilometer. Op basis van deze informatie zijn verspreidingskaarten gemaakt van de
botanische kwaliteit (volledigheid) van de ecotoopgroepen. Een ecotoopgroep kan echter
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binnen een kilometercel op verschillende ecoseries (bodemeenheden) voorkomen. Onder-
scheid tussen de verschillende ecoseries is relevant, aangezien een ecotoopgroep anders
reageert op hydrologische ingrepen afhankelijk van de ecoserie waarop hij voorkomt.
Koppeling tussen ecotoopgroepen (vegetatie) en ecoseries (bodem) vindt plaats via de
standplaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standplaatsdiagram, waarbij per ecoserie
een apart standplaatsdiagram wordt onderscheiden, waarin voor elk standplaatstype (com-
binatie van factoren die het meest bepalend zijn voor het voorkomen van plantensoorten) de
kans op voorkomen is gegeven.

De dosis-effect functies van DEMNAT geven de relatie weer tussen een hydrologische ingreep
(bijvoorbeeld een verandering in GVG) en de effecten op de vegetatie. De dosis-effect functies
zijn opgesteld voor een hypothetische uitgangssituatie waarin een volledig ontwikkelde
ecotoopgroep onder voor die groep optimale abiotische omstandigheden voorkomt. Per
hydrologische dosis is voor alle relevante combinaties van ecotoopgroepen en ecoseries een
dosis-effect functie afgeleid. In geval van herstel (vernatting) worden de inverse dosis-effect
functies gebruikt, waarbij rekening wordt gehouden met hysteresiseffecten.

Zowel DEMNAT als NICHE gebruiken vochttoestand, voedselrijkdom en zuurgraad als
sturende standplaatsfactoren. In DEMNAT is ook saliniteit opgenomen als sturende
standplaatsfactor. Dit is in NICHE niet het geval omdat het niet is gemaakt om te worden
toegepast in zilte gebieden. DEMNAT werkt per standplaatsfactor met een aantal klassen.
NICHE doet dat ook voor de pH/basenverzadiging en de trofiegraad, maar niet voor het
grondwaterregime. Daarbij wordt uitgegaan van de duurlijnbundels van
plantengemeenschappen volgens de plantensociologie.

NICHE voorspelt met behulp van beslisregels de pH/basenverzadiging en de trofiegraad op
basis van berekende grondwaterstanden en de bodemkaart. NICHE genereert een
standplaatsbeschrijving in termen van ecologische bodemeenheid, gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG), gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), voedselrijkdom en
pH/basenverzadiging van de bodem. Deze standplaatsbeschrijving wordt vervolgens vergele-
ken met informatie uit een database, waarin standplaatseisen van grondwaterafhankelijke
terrestrische plantengemeenschappen zijn opgenomen (gebaseerd op veldmetingen,
literatuurstudie en expert-kennis). Beslisregels over effecten op de vegetatie zijn gebaseerd op
het uitgangspunt dat een plantengemeenschap alleen aanwezig blijft indien aan alle
standplaatseisen (bodemtype, grondwaterstand (GHG en GLG), pH/basenverzadiging en trofie-
graad) wordt voldaan. Ook NICHE kan aan plantengemeenschappen een waardering
toekennen. In deze studie is daar geen gebruik van gemaakt.

Werkwijze modelvergelijking
In deze studie is een vergelijking uitgevoerd tussen de modellen DEMNAT en NICHE onderling
en een vergelijking tussen modeluitkomsten en veldwaarnemingen. De vergelijking richt zich
op drie schaalniveaus: opnamen, reservaat en kilometerhok.
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Onderlinge modelvergelijking:
De modellen zijn onderling vergeleken door te kijken naar hun voorspellingen ten aanzien van
de standplaats en de vegetatie in de situatie vòòr de ingreep en de situatie ná de ingreep. Om
inzicht te krijgen in verschillen veroorzaakt door verschillen in de invoer danwel verschillen in
de modelrelaties is een vergelijking gemaakt tussen NICHE en een verfijnde versie van het
landelijke DEMNAT model, genaamd DEMREG, en een vergelijking tussen DEMREG en
DEMNAT. In DEMREG zijn alle modelrelaties exact gelijk als bij het landelijke DEMNAT
model, maar is het mogelijk om met een meer verfijnde gebiedsschematisatie te rekenen zoals
gehanteerd door NICHE. Daarnaast is ook gekeken naar de compleetheid van FLORBASE, zoals
gehanteerd bij de landelijke berekeningen, en het effect van een aanvulling van FLORBASE met
veldgegevens van het Kiwa op de voorspellingen van DEMNAT.

Voor toetsing van de voorspellingen op opnameniveau:
De opnames (pq’s) zijn gebruikt om met behulp van GEVOEL (een module die de dosis-effect
functies van DEMNAT aanmaakt) vast te stellen wat het effect van de genomen anti-
verdrogingsmaatregelen is op de standplaats. Daarnaast zijn voor 12 van de 14 pq’s ook
metingen verricht aan het grondwaterpeil zodat voor deze lokaties een toetsing met het
hydrologisch model mogelijk is. De vegetatieopnamen van alle pq’s zijn omgezet naar
syntaxonomische eenheden en ecotooptypen, waardoor de twee vegetatie-indelingssystemen
met elkaar konden worden vergeleken.

Toetsing op gebiedsniveau:
De opnames uit 1989 en de vegetatiekaart van het reservaat zijn tevens gebruikt om een
ecotooptypekaart te maken en zijn volledigheidskaarten gegenereerd voor een aantal
ecotoopgroepen. Deze kaarten zijn vergeleken met de gebiedsschematisatie van DEMNAT voor
het reservaat Stroothuizen en vormen daarmee een controle op de juistheid van de
gebiedsschematisatie zoals gehanteerd door DEMNAT en de verfijnde versie, DEMREG. Verder
zijn verspreidingkaarten van een aantal plantensoorten voor de situatie vòòr en nà de ingreep
vergeleken met de uitkomsten van DEMNAT, DEMREG en NICHE.

Toetsing op kilometerhokniveau:
Vervolgens zijn op basis van ecoseries en de uitkomsten van het hydrologisch model de kansen
op standplaatstypen bepaald. Dit is zowel gebeurd voor schaal 1:50.000 als voor 1:1.000.
DEMNAT is tevens aangepast tot een verfijnde versie (DEMREG) op basis van een verfijnde
gebiedsschematisatie. Met DEMREG zijn ook voorspellingen uitgevoerd. De modeluitkomsten
van DEMNAT zijn vergeleken met florawaarnemingen op kilometerhokniveau van het Kiwa.

Modelresultaten
Met NICHE zijn allereerst de pH/basenverzadiging en de trofiegraad bepaald voordat
maatregelen werden genomen. Het beeld van de pH komt goed overeen met de situatie voor
de maatregelen, met uitzondering van de basische standplaatsen voorspeld rondom het
Oortven. De trofiegraad volgens NICHE (overal mesotrofe omstandigheden) bleek minder in
overeenstemming met de werkelijkheid. De in werkelijkheid aanwezige verschillen in
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trofiegraad vallen binnen de klassegrenzen van NICHE.  In totaal voorspelt NICHE 13
vegetatietypen voor Stroothuizen, waarvan er 5 in werkelijkheid niet voorkomen in het
reservaat.

Voor DEMNAT (schaal 1:50.000 en 1:1000) zijn voor de situatie voor de ingreep 20
standplaatstypenkaartjes gemaakt op basis van een grof- en een fijnschalige bodemkaart. Met
uitzondering van de vennen worden de standplaatstypen goed gelokaliseerd. Het spreekt voor
zich dat de patronen met de fijnschalige bodemkaart nauwkeuriger zijn dan die gemaakt met de
grofschalige. Op basis van alléén de bodemkaart kan geen onderscheid worden gemaakt tussen
de werkelijke standplaatscondities binnen en buiten het reservaat. Doordat geen rekening
wordt gehouden met het landgebruik (o.a. bemesting) worden buiten het reservaat ook
voedselarme standplaatstypen (én daaraan gebonden ecotoopgroepen) onderscheiden. Op de
fijnschalige kaartjes is het areaal natte standplaatstypen kleiner dan op de grofschalige, hetgeen
te wijten is aan de te droge voorspelling door het hydrologisch model. De “voorspelling” van
de vegetatie in de uitgangssituatie gebeurt via FLORBASE-1 en de geoptimaliseerde versie
daarvan op basis van Kiwa-gegevens. Het gebruik van het geoptimaliseerde FLORBASE-bestand
leidt tot hogere volledigheden van de 12 onderscheiden ecotoopgroepen. De ecotoopgroepen
A12 (vennen), K21 (natte heiden) en K22 (natte schraallanden) zijn volgens FLORBASE zeer
goed ontwikkeld in Stroothuizen hetgeen de werkelijkheid tamelijk goed weergeeft.

Voor de situatie na het nemen van de maatregelen zijn met NICHE wederom kaarten gemaakt
voor de pH/basenverzadiging en de trofiegraad. De trofiegraad blijft ongewijzigd ten opzichte
van de situatie voor de maatregelen; de veranderingen in de pH/basenverzadiging zijn gering:
plaatselijk worden basenrijke omstandigheden voorspeld. Tezamen met de voorspelde
veranderingen van het grondwaterregime leidt dit tot een toename van natte heiden,
gagelstruwelen, blauwgraslanden en kleine zeggen. De uitbreiding van de natte heiden is ten
koste gegaan van een in werkelijkheid niet aanwezige plantengemeenschap.

De landelijke versie van DEMNAT voorspelt voor zowel FLORBASE-1 als voor de
geoptimaliseerde versie daarvan een toename van de volledigheid van alle ecotoopgroepen
met uitzondering van de ecotoopgroepen die al zeer goed ontwikkeld zijn. De grootte van de
toename is echter extreem laag, hetgeen samenhangt met de geringe hydrologische dosis en de
uitmiddeling van deze dosis over ecoserie-kaartvlakken en doordat DEMNAT zelf vrij lage
effecten geeft.  De effecten berekend met DEMREG zijn, wanneer geaggregeerd naar
kilometerhokniveau, veelal vergelijkbaar met die van het landelijke DEMNAT.

Vergelijking en toetsing van de modellen
De modellen NICHE en DEMREG vertonen een grotere overeenkomst dan NICHE en
DEMNAT. Dit komt doordat NICHE en DEMREG gebruik gemaken van dezelfde invoer ten
aanzien van bodem en hydrologie. Doordat DEMREG kan rekenen met een fijnere
gebiedsschematisatie leent deze versie zich goed voor vergelijkende studies met meer
regionaal-lokaal georienteerde modellen. Hoewel DEMREG ten aanzien van de vegetatie een
grovere gebiedsschematisatie hanteert dan NICHE zijn er wel een grote overeenkomsten. Ook
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de lokalisering van de gemeenschappen door NICHE en DEMREG binnen het reservaat komt
redelijk overeen. DEMREG houdt echter onvoldoende rekening met het landgebruik
(onderscheid: wel of geen natuurgebied) waardoor ook buiten het reservaat -ten onrechte- vaak
voedselarme vegetaties worden geschematiseerd.

Met DEMNAT wordt de vegetatie in de uitgangssituatie op kilometerhok-niveau redelijk goed
beschreven, zij het op een hoger aggregatieniveau dan NICHE. DEMNAT blijkt daarbij gevoelig
te zijn voor de compleetheid van FLORBASE. Wanneer de resultaten van DEMREG en
DEMNAT worden vergeleken op kilometerhokniveau blijken er geen grote verschillen te
bestaan. De compleetheid van FLORBASE lijkt dan ook van groter belang dan het gebruik van
meer fijnschalige invoer ten aanzien van bodem en hydrologie. Wanneer we met DEMNAT
willen inzoomen in de kilometercel zien we duidelijk tekortkomingen ten aanzien van de
gebiedsschematisatie. Het gebruik van de bodem -en grondwatertrappenkaart 1:50.000 laat
duidelijk zijn beperkingen zien wanneer deze worden vergeleken met de bodemkaart 1:1000
en de meer fijnschalige invoer ten aanzien van de hydrologie (MODFLOW). Hoewel binnen
een kilometercel de kans op voorkomen van bepaalde ecotoopgroepen buiten een
natuurreservaat kan worden overschat door onvoldoende rekening te houden met het
landgebruik, hoeft dit niet een wezenlijk probleem te zijn voor de landelijke berekeningen. Bij
de landelijke berekeningen wordt namelijk indirect rekening gehouden met het landgebruik (op
kilometerhokniveau) door gebruik te maken van FLORBASE.

De uitvoer van MODFLOW speelt in deze studie een belangrijke rol aangezien hiermee zowel
het voorkomen van standplaatstypen (en daarmee ook de kans op bepaalde vegetatietypen)  als
de dosis mee worden bepaald. Vergelijking van de MODFLOW uitkomsten met
peilbuisgegevens laten evenwel zien dat het model in absolute zin te lage grondwaterstanden
berekend, en dat het model een verhoging van de grondwaterstand voorspelt terwijl in
werkelijkheid een (zij het geringe) verlaging van de grondwaterstand is opgetreden. Dat laatste
was precies de bedoeling van de maatregelen omdat de hoge GVG’s  veroorzaakt werden door
stagnerend regenwater. De uitkomsten van de analyse van de permanente quadraten met
GEVOEL zijn in overeenstemming met het beeld dat naar voren komt uit de gemeten
grondwaterstanden. M.a.w. de ecologische soortengroepen gebruikt in de dosis-effect functies
van DEMNAT blijken goed bruikbaar te zijn voor typering van de standplaatscondities.
Verspreidingskaarten van kenmerkende soorten van enkele plantengemeenschappen laten
echter dat soorten van zeer natte omstandigheden en van meer basenrijke omstandigheden zijn
toegenomen ten opzichte van de situatie vòòr de maatregelen. De hydrologische maatregelen
in combinatie met de beheersmaatregelen lijken dus effectief te zijn geweest. De toegenomen
basenrijkdom komt echter vreemd genoeg niet tot uiting in de pq’s en zijn ook strijdig met
metingen aan de bodem pH.

De door MODFLOW berekende kwelflux –over een slecht doorlatende laag- blijkt niet
bruikbaar te zijn voor ecohydrologische effectvoorspelling.
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Wanneer de NICHE resultaten worden vergeleken met de werkelijkheid, dan valt op dat NICHE
van de 35 aanwezige gemeenschappen er 8 voorspelt, en daarnaast 5 vegetatietypen die in
werkelijkheid niet voorkomen. Dit hangt samen met pionier- en successiestadia (NICHE
voorspelt alleen de stabiele eindsituatie), met de afwezigheid van sommige
plantengemeenschappen (rompgemeenschappen, waterplanten) in de database en de te droge
voorspelling van het hydrologisch model, waardoor geen oeverkruidgemeenschappen (vennen)
en vochtige en matig natte heiden worden voorspeld. Daarnaast voorspelt NICHE geen
grondwateronafhankelijke plantengemeenschappen omdat het model gemaakt is om de
effecten van ingrepen in de waterhuishouding te voorspellen, waardoor
grondwateronafhankelijke plantengemeenschappen niet worden beïnvloed. Het aanwezige
vegetatiepatroon, d.w.z. de volgorde van vegetatietypen op de gradiënt, wordt wel correct
voorspeld, evenals de belangrijkste grondwaterafhankelijke plantengemeenschappen.

Ondanks MODFLOW is de voorspelling van het watertype door NICHE adequaat, hoewel
plaatselijk afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid voorkomen. Wat betreft de trofiegraad
brengt NICHE te weinig differentiatie aan. De in het terrein aanwezige verschillen vallen
binnen de klassegrenzen van NICHE. Door de ruime klassegrenzen voorspelt NICHE ook geen
verschillen in de trofiegraad voor en na de maatregelen. Na de maatregelen is de productie van
de vegetatie en daarmee de trofiegraad op diverse plaatsen lager dan daarvoor.

DEMNAT voorspelt op grove schaal (1:50.000) wel de juiste standplaatstypen, maar de
lokalisatie daarvan is minder goed. De lokalisatie van standplaatstypen met de fijnere
schematisatie (1:1000) is aanzienlijk beter maar aan de droge kant, hetgeen vooral te wijten is
aan de te droge voorspelling door het hydrologisch model. De door DEMNAT gemodelleerde
(potentiële) standplaatscondities buiten het reservaat komen duidelijk niet overeen met de
werkelijkheid. Om hier verbetering te krijgen dient rekening te worden gehouden met het
actuele landgebruik.

De resultaten van DEMNAT zijn redelijk in overeenstemming met de veldgegevens van het
Kiwa. Vergelijking van de DEMNAT effectvoorspelling met florawaarnemingen van het Kiwa
laten echter zien dat de in absolute zin de door DEMNAT effecten te laag zijn. De geringe
gemodelleerde effecten hangen deels samen met (a) het feit dat de aangeleverde hydrologische
dosis in absolute zin niet heel groot is geweest, (b) dat deze dosis ook nog eens is uitgemiddeld
over een ecoserie-kaartvlak en (c) DEMNAT zelf ook standaard vrij lage effecten geeft. Dit
laatste hangt samen met het gegeven dat in de dosis-effect functies ook soorten zijn opgenomen
die indifferent zijn hydrologische veranderingen. Daarnaast dient men bij de interpretatie van
de verschillen tussen gemeten en gemodelleerde waarden goed te beseffen dat naast
hydrologische herstelmaatregelen ook beheersmaatregelen zijn getroffen in het terrein. Het
effect van de beheersmaatregelen op de vegetatie is niet gemodelleerd met DEMNAT.
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Conclusies
Een belangrijk verschil tussen DEMNAT en NICHE is het schaalniveau van de voorspelling. Dit
heeft consequenties voor de kwaliteit en het type invoer en voor de wijze waarop deze invoer
wordt gebruikt. DEMNAT is sterk gevoelig voor de flora invoer. De compleetheid van
FLORBASE is dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor dit model. NICHE is het meest
gevoelig voor de invoer vanuit hydrologische modellen. Zelfs wanneer zeer fijnschalig wordt
gemodelleerd, zoals in onderhavige geval, blijken grote afwijkingen ten opzichte van de
werkelijkheid te ontstaan. Wanneer DEMNAT zou uitgaan van de absolute waarden van
hydrologische parameters vanuit een landelijk hydrologisch model, zouden de uitkomsten van
DEMNAT daardoor veel minder betrouwbaar worden. Immers, hoe grover het hydrologisch
model, hoe minder bruikbaar het is voor ecologische effectvoorspelling. Het is dan ook
verstandig om voor voorspelling op nationaal en regionaal niveau gebruik te maken van
verschilberekeningen in plaats van absolute uitkomsten van hydrologische modellen. Daaraan
gekoppeld is ligt het voor de hand om floragegevens te gebruiken als indicator van de
standplaatscondities. Op lokaal niveau geldt juist het omgekeerde.

Een verschil tussen NICHE en DEMNAT is verder dat DEMNAT geen toename van de
volledigheid van zeer goed ontwikkelde ecotoopgroepen kan voorspellen als gevolg van
drempelwaarden, terwijl in werkelijkheid de volledigheid nog wel toeneemt of het areaal van
de desbetreffende ecotoopgroep toeneemt. NICHE is tot dat laatste wel in staat; om het eerste te
kunnen is het nodig dat meer kennis beschikbaar komt van de standplaatseisen van
rompgemeenschappen. Daarnaast kan DEMNAT geen achteruitgang van ecotoopgroepen
voorspellen, terwijl dat in werkelijkheid wel gebeurt: vochtige groepen worden vervangen door
natte onder invloed van anti-verdrogingsmaatregelen.

NICHE is een model bestemd voor lokale (1:1000 tot 1:10.000) en (sub-)regionale schaal
(1:25.000 tot 1:50.000). Voor het reservaat Stroothuizen lijkt NICHE behoorlijk goed te
voldoen, zij het dat het model nog zijn beperkingen kent. Het modelconcept is zodanig dat de
eisen aan de uitkomsten van hydrologische modellen bijzonder hoog zijn. Tevens konden niet
voor alle voorkomende vegetaties effecten worden gemodelleerd omdat deze niet in het NICHE
model zijn opgenomen. Afwijkingen tussen model en werkelijkheid zijn verder te verwachten
doordat geen rekening wordt gehouden met het effect van beheersmaatregelen op de
standplaats en de invloed van zaadbanken en zaaddispersie op herstel.

Het landelijk DEMNAT model is bedoeld voor landelijke scenario-analyse en presteert dan ook
minder goed voor Stroothuizen dan NICHE. Desondanks is het resultaat alleszins acceptabel,
zeker gezien de wijze waarop bij normale toepassingen van het model met de resultaten wordt
omgesprongen. Zo is DEMNAT nimmer bedoeld om harde uitspraken te doen over enkele
kilometercellen. In de praktijk worden altijd scenario’s doorgerekend voor relatief grote
gebieden (meestal heel Nederland oftewel ruim 25.000 km2, maar ook delen van Nederland
zoals Oostelijk Gelderland, een gebied van 1900 km2). Uit deze vergelijkende studie blijkt dat
de verfijnde versie van DEMNAT ‘DEMREG’ extra mogelijkheden biedt om DEMNAT ook op
fijnere schaalniveaus  doordat met DEMREG (a) een meer directe koppeling kan worden



x

gemaakt tussen ingreep en ecosysteem, (b) de dosis niet hoeft worden ‘uitgemiddeld’ over een
bodemeenheid (ecoserie) en (c) de effecten meer plaatsgebonden - d.w.z. binnen de vierkante
kilometer - kunnen worden weergegeven.

Afsluitend kan worden gezegd dat de waarde van deze studie vooral ligt in het feit dat voor het
eerst in Nederland de voorspellingen van twee ecohydrologische modellen met elkaar én met
de werkelijkheid zijn vergeleken na uitvoering van anti-verdrogingsmaatregelen. De
uiteindelijke conclusie is dat op het lokale schaalniveau een voldoende goed instrumentarium
aanwezig is voor de voorspelling van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding. Het
model dat is toegesneden voor lokale vraagstellingen (NICHE) presteert beter dan het model
voor nationale en regionale vraagstellingen (DEMNAT), maar de kwaliteit van de
voorspellingen met DEMNAT zijn nog alleszins acceptabel. Dit resultaat is een ondersteuning
van het idee dat DEMNAT goed bruikbaar is als instrument voor het doorrekenen van
scenario’s op nationale en provinciale schaal.
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SUMMARY

In this study the models DEMNAT and NICHE have been compared. Both models are aimed for
the assessment of  the ecological impact of measures in the water management: DEMNAT on
the national and regional scale and NICHE on the local and sub-regional scale.

The study was carried out  in the nature reserve Stroothuizen near Denekamp in the eastern
part of the Netherlands. Stroothuizen is a relic of a vast former wet heathland and became
nature reserve in the 1960's. The vegetation of Stroothuizen is characterised by groundwater
dependent plant communities, such as wet heathlands (Ericetum tetralicis), marshes (Carici
curtae-Agrostietum caninae), nutrient-poor grasslands (Cirsio-Molinietum), Myrica gale shrubs,
soft water communities (Littorelletea)  and alder carrs (Carici elogatae-Alnetum), and dry
heathlands (Genisto-Callunetum). In 1994 measures were carried out in order to counteract the
impact of wetland drainage. Wetland drainage was a result of the occurrence of several deep
ditches and drains in the surrounding agricultural area. Moreover, in the 1960's a dam was
constructed to store water in the reserve itself. As a result, rain water accumulated in the reserve
and base-rich seepage water could no longer reach the root zone. The aim of the measures, that
were carried out in 1994, was  to recreate the superficial flow of surface water and to increase
the influence of base-rich water from upward seepage in the root zone.

The  conceptual frameworks, the abiotic and the ecological  predictions of both models, both of
the situation before as well as after the measures, were compared. The predictions were also
compared with reality, both for the situation before as well as after the measures.

The most important difference in the conceptual frameworks consists of the use by DEMNAT of
the occurrence of plant species, together with abiotic data, to describe the situation before
measures, whereas NICHE predicts the vegetation and the abiotic conditions of the situation
before on the base of abiotic data. This difference is based on the scale on which the models
are used. On a local scale detailed data on abiotic and biotic conditions are available, but on a
national scale such data are not. By the absence of detailed data on the national scale, data on
the occurrence of plant species in kilometre squares are the most reliable indicators for abiotic
conditions on the level of sites. These flora data are stored in the database FLORBASE. A second
important difference consists of the use by DEMNAT of changes in the hydrology
(groundwatertable and upward seepage fluxes), whereas NICHE uses the absolute values of
these hydrological parameters to predict the vegetation in the situation before and after
measures.

The predictions of the abiotic situation (pH/base saturation and nutrient availability) and the
vegetation of both models on a fine scale are comparable. The most important differences occur
for the higher sandy riches. Not using the changes in seepage fluxes, as predicted by the
hydrological model MODFLOW,  DEMNAT correctly predicts recovery of plant communities of
the Littorelletea and the Cirsio-Molinietum.
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Comparison of the predictions with reality shows, that NICHE predicts 8 of the 35 plant
communities that occur in the reserve. Moreover, 5 plant communities, which do not occur
have been predicted. These results are a consequence of the occurrence in the reserve of
pioneer communities and succession (NICHE only predicts for a final steady-state), the absence
in the database of NICHE of poorly developed plant communities and aquatic communities,
and the input of the hydrological model, that predicted watertables too low. NICHE was
developed to predict the impact of measures on groundwater dependent plant communities.
Hence, NICHE does not predict groundwater independent plant communities. The sequence of
plant communities on the gradient and the most important plant communities in the
groundwater dependent part of the reserve have been assessed quite well.

By DEMNAT and an optimalised version of FLORBASE-1 (containing local data of Stroothuizen)
the situation before measures is described reasonably. Compared to NICHE the description is
somewhat coarse, but also more complete. By using DEMREG, a more detailed version of
DEMNAT, a larger part of the groundwater dependent communities is assigned to the reserve,
and not any longer to its agricultural vicinity. Taking into account the use of DEMNAT on a
national scale and the 'too dry' predictions of the hydrological model the predictions by
DEMNAT are quite acceptable.

In reality, the area with groundwater dependent communities is much larger than predicted by
DEMNAT, DEMREG and NICHE as a consequence of the input of the hydrological model.
Testing of measured and simulated groundwater tables revealed that this model simulates spring
groundwater tables too low. Moreover, it simulates higher watertables after the measures than
before. In reality the opposite occurs. The results of an analysis on permanent plots with the
computerprogram GEVOEL, which creates the dose-effect functions used by DEMNAT, are in
accordance with the measured water tables. Nevertheless, distribution maps of plant species in
the situation after measures were taken show that species of very wet and of base-rich
conditions have increased, and therefore support the opinion that the measures taken were
effective.

The simulation of the watertable and the flux of seepage water by the hydrological model, both
for the situation before and after the measures, appears to be inaccurate. Simulation of seepage
as a flux over a aquitard is ecologicaly hardly relevant. Ecological impact assessment requires
simulation of the discharge of groundwater into the root zone. Despite, these limitations the
prediction of the chemical composition of the groundwater by NICHE is adequate. The
assessment of the nutrient availability by NICHE shows too less differentiation. The differences
occurring in reality occur within the classes of trophic levels that NICHE uses. Therefore,
NICHE does not predict differences in nutrient levels in the situation before and after the
measures. In reality, the nutrient availability of the vegetation has been decreased as a
consequences of the measures. DEMNAT predicts site conditions sufficient on the scale of
1:50.000, but their localisation is less accurate. The site predictions of DEMNAT with input on
finer scale (1:1000) appears to be much better, although the simulation reflects a situation
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which is dryer than reality. This is caused by the inaccurate predictions of the hydrological
model.

DEMNAT appeared to be sensitive for the input on floristic data. Comparison between
FLORBASE and FLORBASE supplemented with field observations for the nature reserve
revealed that flora data was missing in FLORBASE. The schematisation of ecosystems within the
kilometre square appeared to be highly sensitive for the quality of the data on soils and
hydrology. When fine-scale soil maps are used in combination with detailed information on
hydrology, then a larger portion of the sensitive ecosystems is assigned to the nature reserve.

NICHE appeared to be most sensitive of the input by hydrological models. Even when a very
detailed hydrological model is being used, as is in this study, large deviations with reality
appear. Using absolute values from national scale hydrological models would severely reduce
the reliability of the DEMNAT results. Therefore, it is quite sensible that DEMNAT makes use of
calculated hydrological differences rather than absolute steady-state values.

Another important difference between both models is, that DEMNAT cannot predict changes in
very well-developed plant communities, whereas in reality the completeness of well-developed
communities or their area did increase. Moreover, opposite to NICHE, DEMNAT is not able to
predict the deterioration of plant communities due to increasing groundwater levels, although,
this does happen in reality.

Comparison of DEMNAT and DEMREG on the level of square kilometres show similar results,
but there are differences in schematisation. In DEMREG a larger part of wet plant communities
is correcly schematised within the reserve. The fine-scale variant DEMREG, therefore, gives
better results than DEMNAT, especially when shown in maps. When results are aggregated to
the kilometre square the use of a more detailed schematisation, however, seem to be of minor
importance. This is an encouraging result to the national version of DEMNAT. Most efforts
should therefore focus on the quality of the data in FLORBASE.

The results of NICHE, a model for ecological impact assessment on a local  and sub-regional
scale, in this study on a local scale are quite well, although, the model has its limits. DEMNAT,
that has been developed for ecological impact assessment on a national and regional scale,
achieves sufficiently, especially when one takes into account that DEMNAT never was meant to
be applied on a local scale.

In the Netherlands, this is the first study that compares the predictions of two models with
reality and with each other. The final conclusion is, that NICHE is a sufficient tool for ecological
assessment on a local scale and DEMNAT on a national and regional one.
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Inleiding

NOV thema 3-3 1.1

1  INLEIDING

1.1 Achtergrond en aanleiding

Sinds eind jaren tachtig wordt verdroging door de rijksoverheid erkend als een nationaal
milieuprobleem. Als beleidsvoornemen heeft het kabinet gesteld dat het verdroogde areaal aan
natuur in het jaar 2000 met 25% moet zijn terug gedrongen ten opzichte van de situatie in
1985. Bij het formuleren van maatregelen tegen verdroging wordt gebruik gemaakt van
verschillende instrumenten. Eén daarvan zijn hydro-ecologische voorspellingsmodellen die
voor verschillende schaalniveaus worden gemaakt. Zo wordt door de rijksoverheid (RIZA en
RIVM) gebruik gemaakt van het hydro-ecologische voorspellingsmodel DEMNAT om de
effecten op (semi-)terrestrische ecosystemen te bepalen van mogelijke veranderingen in de
waterhuishouding. Dit model is regelmatig ingezet bij de nationale beleidsanalyse van de
waterhuishouding in relatie tot verdroging. Bij het rijk bestaat de behoefte inzicht te krijgen in
de betrouwbaarheid van het model DEMNAT. In het kader van het NOV thema 3 is daarom
geld beschikbaar gesteld voor een vergelijkende studie met de kennis en gegevens van het
KIWA.

1.2 Doel van dit onderzoek

Het KIWA beschikt over een grote kennis en ervaring op het gebied van hydro-ecologische
effectvoorspelling. Regelmatig worden er veldstudies verricht in verschillende natuurgebieden.
Metingen ten aanzien van relaties tussen de vegetatie en de waterhuishouding worden
opgeslagen in een database HYCOSTAT.

De centrale vraag is of de kennis opgeslagen in het DEMNAT model in overeenstemming is
met de kennis aanwezig bij Kiwa, zoals ingebracht in het model NICHE. Daarnaast dient
inzicht te worden gegeven in betrouwbaarheid van de modellen DEMNAT en NICHE, en hoe
deze betrouwbaarheid zich verhoudt tot de toepassing van deze modellen in anti-
verdrogingsonderzoeken op verschillende schaalniveaus.

De kennis van het KIWA is voor een belangrijk deel vastgelegd in het ecohydrologische
voorspellingsmodel NICHE bedoeld voor toepassingen op het lokale en regionale schaalniveau.
Uiteindelijk is er voor gekozen een vergelijkende studie uit te voeren tussen DEMNAT en
NICHE voor een goed onderzocht gebied. Als studiegebied is gekozen voor het natuurreservaat
Stroothuizen gelegen in het Denekampse achterveld waar het KIWA al geruime tijd onderzoek
verricht.
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1.3 Inbedding in NOV-thema 3

Door de Stuurgroep Onderzoekprogramma Verdroging is een programmacommissie in het
leven geroepen om voorstellen te doen voor een onderzoekprogramma voor de jaren 1993-
1997. De achtergrond hiervoor vormt een verkennende studie door de NRLO naar de effecten
van verdroging en de reacties op die studie. De opdracht van de stuurgroep heeft geleid tot een
voorstel voor een Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging (NOV), bestaande uit 18
thema's ofwel deelonderzoeken. Aan Kiwa is gevraagd thema 3 uit te werken: 'De vertaling van
biotische streefbeelden naar gewenste grondwatersituatie'. Het onderhavige onderzoek betreft
het laatste onderdeel van dit thema 3, de aggregatie van ecohydrologische relaties.

Het onderzoek binnen het kader van dit thema als geheel is (Jansen, 1994):

Het ontwikkelen van een methode waarmee op basis van bestaande gegevens en expert-
kennis, streefbeelden van de vegetatie in natuurgebieden naar een gewenste grondwatersi-
tuatie kunnen worden vertaald.

Naast de aspecten van de relatie tussen vegetatie en standplaatsfactoren en -processen, dient
hierbij ook aandacht besteed te worden aan het schaalniveau waarop de gewenste
grondwatersituatie kan worden voorspeld en gerealiseerd.

Door Kiwa zullen in het kader van het Bedrijfstakonderzoek van de Nederlandse
waterleidingbedrijven in het kader van dit thema enkele rapporten en artikelen worden
geleverd, waarin met nadruk op pleistoceen Nederland zijn beschreven:
1 grondwaterafhankelijke (terrestrische) vegetatietypen aan de hand van hun duurlijnka-

rakteristieken en de trajecten voor pH/basenverzadiging en nutriënten;
2 de standplaatsconditionerende hydrologische processen van enkele karakteristieke situaties

in het pleistoceen met de daar voorkomende vegetatietypen;
3 een methode ter voorspelling van veranderingen in de pH/basenverzadiging op het stand-

plaatsniveau van de vegetatie (Meuleman et al., 1996);
4 een methode ter voorspelling van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op het

trofieniveau van vegetatietypen (Meuleman et al., 1996);
5 een methode ter voorspelling van de vegetatiekundige effecten op lokaal niveau van

ingrepen in de waterhuishouding (Jansen, 1993; Meuleman et al., 1996).

De beschrijving van de standplaatsomstandigheden en -processen in holoceen Nederland is
beschreven door Blokland & Kleijberg (1997) in het kader van het NOV en in opdracht van
STOWA.
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1.4 Uitvoering van het project

Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Kiwa Onderzoek & Advies,
het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA, de Vakgroep
Waterhuishoudkunde van de Landbouwuniversiteit Wageningen en het Staring Centrum-DLO.
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2 HET ONDERZOEKSGEBIED

De vergelijking en toetsing van de twee hydro-ecologische voorspellingsmodellen wordt
uitgevoerd aan de hand van gegevens uit een onderzoeksgebied in het Denekampse Veld in
Noord-oost Twente: vier kilometerhokken tussen de Amersfoort-coördinaten: (267, 487) en
(268, 488). Omringd door agrarisch bouwland ligt in dit gebied het natuurreservaat Stroothui-
zen. Bijlage 1 geeft een topografische kaart van het onderzoeksgebied.

De basisgegevens waarmee wordt gewerkt betreffen de vegetatie (effectparameter), de
hydrologie en conditionerende parameters als met name de bodem.

2.1 Stroothuizen en directe omgeving

2.1.1 Vegetatiezonering en –ontwikkeling

Stroothuizen is een heidereservaat in een reliëfrijk dekzandlandschap met hoogteverschillen tot
2 meter. In het noordwesten van het reservaat ligt een langgerekte laagte (slenk), waarvan delen
gevoed worden door opkwellend basenrijk grondwater, die omgeven is door dekzandruggen.
In 1989 was in en langs deze slenk een interessante vegetatiegradiënt aanwezig (Aggenbach &
Jansen, 1993). De hogere delen van de dekzandruggen waren begroeid met de Struikheide-
associatie (Genisto-Callunetum). Op de flanken van deze dekzandruggen kwamen diverse
subassociaties van de Dopheide-associatie voor (typicum, sphagnetosum en sphagnetosum met
facies van Beenbreek). Op de overgang van deze natte inzijggebieden naar de door basenrijker
grondwater gevoede delen kwamen Gagelstruwelen (Myricetum gale) voor. Achter de Gagel-
struwelen kwam plaatselijk een rompgemeenschap voor van het Biezenknoppen-Pijpestrootjes-
verbond (Junco-Molinion) met Pijpestrootje, Ruw walstro, Blauwe zegge en Biezenknoppen. De
laagste delen waren bezet met fragmenten van de associatie van Zomp- en Sterzegge
(Caricetum curto-echinatae), waarin zeer veel Hennegras en Pitrus, en de allerlaagste plekken
met een rompgemeenschap van de Waterkers-Vlotgras-orde (Nasturtio-Glycerietalia). Eén deel
van de slenk bestond uit Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum), waarin nog Elzenzegge,
Blaaszegge en Kleine valeriaan voorkwamen. Uit dit overzicht blijkt dat in 1989 de plantenge-
meenschappen van de inzijggebieden (heide-associaties) nog goed ontwikkeld waren, maar dat
de vegetatie van de grondwatergevoede slenk sterk gedegradeerd was.
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Uit oude vegetatiegegevens van Westhoff uit 1944 en De Smidt uit 1953 (Westhoff & Jansen,
1990; De Smidt, 1953) bleek dat in de slenk vroeger -naast de associatie van Zomp- en
Sterzegge- ook heischraal grasland (Nardo-Gentianetum pneumonanthes), orchideeënrijk
Blauwgrasland (Cirsio-Molinietum orchietosum) en de associatie van Vlottende bies (Scirpetum
fluitantis) voorkwamen. Het orchideeënrijke Blauwgrasland kwam plaatselijk achter de
Gagelstruwelen voor; soms ging de natte heide via heischrale graslanden over in het
orchideeënrijke Blauwgrasland. De associatie van Vlottende bies kwam op de laagste plekken
voor. In 1989 waren deze vegetatietypen verdwenen, en daarmee ook de daarin voorkomende
soorten: Parnassia, Vleeskleurige orchis, Blauwe knoop, Heidekartelblad, Gevlekte orchis,
Welriekende nachtorchis, Vlottende bies, Dwergbies en Waterpostelein.

In het najaar van 1988 werd een klein deel van de slenk geplagd. In 1989 ontwikkelde zich
daar een fraaie Draadgentiaan-associatie met Wijdbloeiende rus, Draadgentiaan, Dwergbies,
Dwergvlas, Stijve moerasweegbree en Ondergedoken moerasscherm (Eysink & De Bruin,
1994). In de herfst van 1989 werd parallel aan de plagstrook uit 1988 nog een stuk geplagd.
Daar verschenen in 1990 ook nog Naaldwaterbies, Vlottende bies en Pilvaren (Eysink & De
Bruijn, 1994). Het herstel van zwak gebufferde gemeenschappen uit de Oeverkruid-klasse
wilde dus wel lukken. De ontwikkeling van Blauwgrasland, heischraal grasland en de associatie
van Zomp- en Sterzege verliep de eerste jaren echter minder voorspoedig. Dat bleek samen te
hangen met het hydrologisch systeem.

2.1.2 Hydrologisch systeem en vegetatiezonering

In Stroothuizen kunnen vier hydrologische zones worden onderscheiden op basis van de
chemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater volgens Stuyfzand (1989). De
indeling in watertypen heeft plaatsgevonden op basis van het bicarbonaat(HCO3

-)gehalte van
het water.

De eerste zone is gekarakteriseerd door ondiep grondwater met een zeer lage
bicarbonaatrijkdom (F*CaSO4) en is aanwezig op de dekzandruggen en hun flanken. De
waterstanden in deze ruggen stijgen in de winter en leiden tot een laterale stroming van het
ondiepe grondwater. Dit grondwater treedt uit aan voet van de dekzandruggen, waar
Gagelstruwelen en de veenmosrijke subassociatie van de Dopheide-associatie met facies van
Beenbreek voorkomen.

De tweede zone, die gekenmerkt is door het voorkomen van grond- en oppervlaktewater met
een matig en matig hoge bicarbonaatrijkdom (F2CaHCO3 en F3CaHCO3), komt voor in het
centrum van de slenk. Het is aannemelijk dat dit water opkwelt vanuit het tweede
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watervoerende pakket, omdat (1) dit het enige watervoerende pakket is dat water met zulk een
basen- en bicarbonaatrijkdom bevat en (2) het water in dit pakket wel moet opstijgen als gevolg
van het snel en veel ondieper worden van dit pakket (zie figuur 2.1). In deze zone kwamen in
1989 Elzenbroek en de rompgemeenschap van Waterkers-Vlotgras-associatie voor.

De derde zone is gekenmerkt door langdurige inundatie en komt eveneens voor in het centrum
van de slenk. Hier komt oppervlaktewater voor met een lage bicarbonaatrijkdom (F0CaMIX),
dat het oppervlaktewater van de tweede zone omgeeft. De grondwaterkwaliteit in deze zone is
gelaagd. Een lichaam met relatief bicarbonaatarm water ligt over grondwater met een (veel)
hogere bicarbonaatrijkdom (F1CaSO4, F1CaMIX, F2CaMIX en F2CaHCO3). Het
oppervlaktewater in deze zone is ijzerarm. De vegetatie van deze zone bestond in 1988 uit
fragmenten van de associatie van Zomp- en Sterzegge en plaatselijk uit een rompgemeenschap
van het Biezenknoppen-Pijpestrootjes-verbond (Junco-Molinion) en in 1989 uit de Draad-
gentiaan-associatie.

De vierde -smalle- zone grenst aan de tweede en derde. Hier treedt grondwater uit van een
matig lage bicarbonaatdom (F1CaHCO3). De overstromingsduur is hier korter dan in de derde
zone en het ijzergehalte van het oppervlaktewater (wat) hoger dan in de derde zone. De
vegetatie in deze zone verschilt van de derde zone door de afwezigheid van fragmenten van de
associatie van Zomp- en Sterzegge.

Figuur 2.1 Schematische voorstelling van de hydrochemische situatie in de grote slenk van
het reservaat Stroothuizen.
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2.1.3 Maatregelen

Waarom trad na plaggen in 1988 en 1989 nu geen herstel op van het orchideeënrijke
Blauwgrasland dat in de jaren vijftig nog aanwezig was? Om deze vraag te beantwoorden,
zullen we eerst de standplaatscondities van dit vegetatietype beschrijven. Het orchideeënrijke
blauwgrasland is afhankelijk van hoge grondwaterstanden, maar niet of zeer kortstondig
geïnundeerd (Eysink & Jansen, 1993; De Haan, 1992; Jansen et al., 1993; Jansen et al., 1996).
Het komt voor bij een hoge pH en hoge basenverzadiging (Eysink & Jansen, 1993; Jalink &
Jansen, 1989; Jansen et al., 1993; Jansen & Roelofs, 1996). Deze standplaatscondities ontstaan
door de langdurige aanwezigheid van calcium- en ijzerrijk grondwater in de wortelzone. Voorts
vraagt deze gemeenschap voedselarme (mesotrofe) omstandigheden (Westhoff & Den Held,
1969).

Aan geen van deze drie standplaatscondities werd aan het eind van de jaren tachtig in de slenk
van Stroothuizen voldaan. Met uitzondering van de vierde hydrologische zone trad langdurige
inundatie op, terwijl in de derde en vierde zone geen calcium- en ijzerrijk grondwater in de
wortelzone aanwezig was. Gelet op de zeer productieve en verruigde vegetatie kon van
voedselarme omstandigheden geen sprake meer zijn. Calcium- en ijzerrijk grondwater komt in
systemen als Stroothuizen in de wortelzone door kwel van dito grondwater uit het tweede
watervoerend pakket. Deze grondwaterstroom werd grotendeels afgevangen door een diepe
sloot, die langs de rand van het reservaat liep. Dit was 's winters goed zichtbaar aan de enorme
hoeveelheid roestverschijnselen in deze sloot. In de akker die grensde aan de sloot waren
bovendien buisdrains gelegd op ongeveer 1 meter onder maaiveld. Ook deze buisdrains vingen
een behoorlijke hoeveelheid opkwellend diep grondwater af. In het begin van de jaren zestig
werd de omgeving van het reservaat ruilverkaveld. Toen werd langs de rand van het reservaat
een hoge dam gelegd om de verdroging van het reservaat tegen te gaan. Zo kon gebiedseigen
water worden vastgehouden, waardoor hoge waterstanden konden blijven gehandhaafd. Dit
vasthouden zorgde voor langdurige inundaties met calcium- en ijzerarm water. Kortom, voor
het herstel van de standplaatscondities van het orchideeënrijke blauwgrasland was het nodig (1)
de aanvoer van calcium- en ijzerrijk grondwater te herstellen en (2) de afvoer te bewerkstelligen
van calcium- en ijzerarme water dat achter de dam stagneerde.

Dit werd mogelijk doordat in 1991 het aangrenzende maïsperceel kon worden aangekocht.
Eind 1993/begin 1994, nadat op de akker een jaar maïs en rogge waren verbouwd zonder
bemesting, kon worden overgegaan tot de gewenste herstelmaatregelen. Deze bestonden uit
(zie figuur 2.2).
1. het afgraven van de dam;
2. het herstel van het oorspronkelijke reliëf op de voormalige akker, waardoor de

geëgaliseerde slenk in de akker weer kon worden opengelegd. Het oorspronkelijke reliëf
werd in kaart gebracht via vele honderden grondboringen;

3. het dempen van de diepe sloot en het met zwelklei dichtspuiten van de buisdrains in de
akker;
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4. het dempen van bermsloten en een greppel in het reservaat;
5. het plaggen van verzuurde en geëutrofieerde delen van de slenk en aangrenzende vennen;
6. het kappen en plaggen van een stuk Elzenbroek met als doel betere afvoer van het

afstromende oppervlaktewater en herstel/ontwikkeling van Blauwgrasland (Jansen &
Roelofs, 1996).

Figuur 2.2 Locatie van de inrichtings -en beheersmaatregelen van 1988 tot en met 1996 in
Stroothuizen.

2.1.4 Flora en vegetatie na de maatregelen

De herstelmaatregelen zijn tot op heden zeer succesvol geweest voor de vestiging, het herstel
en/of uitbreiding van diverse plantengemeenschappen met bijbehorende (zeldzame) soorten. In
totaal zijn 23 Rode-lijstsoorten gevonden, waarbij het hoge aandeel van grondwaterafhankelijke
soorten opvalt. Blijkbaar zijn de genomen maatregelen effectief. Toch willen we daarbij een
belangrijke kanttekening plaatsen: de grootste winst is 3 jaar na uitvoering van de maatregelen
geboekt in de pioniergemeenschappen van zwak zure tot neutrale milieus. Het herstel van de
associatie van Zomp- en Sterzegge lijkt inmiddels wél succesvol te verlopen. De beide
naamgevende soorten, maar ook andere typische soorten (zie tabel 2.1) hebben zich inmiddels
fors uitgebreid en bereiken plaatselijk hoge bedekkingen. In hoeverre het Blauwgrasland zich
duurzaam kan ontwikkelen is nog steeds een vraagteken. De ontwikkeling hiervan is in ieder
geval afhankelijk van (1) de beschikbaarheid van zaden van kenmerkende
soorten en (2) de juiste standplaatscondities.
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Tabel 2.1 Plantengemeenschappen die zich hebben gevestigd, hersteld en/of uitgebreid na
herstelmaatregelen in Stroothuizen. Plantengemeenschappen die zich tot op heden
nog slechts gedeeltelijk hebben hersteld zijn cursief opgenomen. Tevens zijn
kenmerkende en/of Rode-lijstsoorten opgenomen die zich hebben gevestigd of
uitgebreid.

plantengemeenschap kenmerkende  en/of Rode- lijstsoorten

Dopheide-associatie
(Ericetum tetralicis)

Moeraswolfsklauw, Ronde zonnedauw, Kleine zonne-
dauw, Bruine snavelbies, Klokjesgentiaan, Veenbies,
Trekrus

Gagelstruweel
(Myricetum gale)

Gagel

Draadgentiaan-associatie
(Cicendietum filiformis)

Draadgentiaan, Wijdbloeiende rus, Bleekgele droog-
bloem, Dwergzegge, Dwergbies,

associatie van Vlottende bies (Scirpetum
fluitantis)

Vlottende bies, Moerashertshooi, Klein blaasjeskruid,
Witbloemige waterranonkel, Veelstengelige waterbies,
Duizendknoopfonteinkruid

Pilvaren-associatie
(Pilularietum globuliferae)

Pilvaren

associatie van Zomp- en Sterzegge
(Caricetum curto-echinatae)

Sterzegge, Zompzegge, Veldrus, Waterdrieblad, Moe-
rasviooltje, Blaaszegge, Holpijp

Rompgemeenschap van de Vlotgras-orde
(RG Nasturtio-Glycerietalia)

Pijptorkruid, Mannagras, Grote lisdodde, Blonde egelskop,
Slanke waterbies, Holpijp

Blauwgrasland
(Cirsio-Molinietum)

Gevleugeld hertshooi, Klokjesgentiaan, Blauwe zegge,
Pijpestrootje, Biezenknoppen, Ruw walstro, Veldrus,
Alpenrus, Krielparnassia

Associatie van Waterviolier en Sterre-
kroos  (Callitricho-Hottonietum)

Waterviolier, Haaksterrekroos, Grote waterranonkel,
Gewoon sterrekroos

Associatie van Eenjarige hardbloem en
Korensla (Teesdalio nudicaulis-
Arnoserifetum minimae)

Korensla, Slofhakken, Kleine leeuweklauw, Klein
tasjeskruid, Gewone spurrie

RG Zilverhaver-verbond
(Thero-Airion)

Dwergviltkruid, Vogelpootje, Zilverhaver, Schapenzuring,
Overblijvende hardbloem, Klein tasjeskruid, Rode
schijnspurrie
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2.2 Bodem

Bijlage 2 geeft een beeld van de verspreiding van de onderscheiden bodem/Gt-eenheden in het
onderzoeksgebied. De basisgegevens hiervoor zijn ontleend aan twee bronnen. Voor het deel
van het onderzoeksgebied rondom het Stroothuizen-reservaat is dat de (digitale versie van de)
STIBOKA-kaart 1:50.000, deel 28 oost/29. Voor het reservaat Stroothuizen is een
gedetailleerdere bodemkaart toegepast: de door Jansen en Aggenbach (1991) opgestelde
1:1000-fysiochorenkaart. De benaming van alle onderscheiden eenheden gebeurde conform de
STIBOKA-typologie. Bijlage 3 geeft in tabel een opsomming van de voorkomende eenheden, en
van hun 'vertaling' naar de door de effectvoorspellingsmodellen gehanteerde typologieën.
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3 BESCHRIJVING HYDROLOGISCH MODEL

De berekening van de omvang van de hydrologische effecten van de in paragraaf 2.1.3
beschreven ingreep is uitgevoerd met behulp van het hydrologische model MODFLOW. De
resultaten van deze berekening zijn gesteld in termen van (veranderingen in) GHG, GVG, GLG
en kwelflux (in m-mv resp. mm/dag). Deze grondwaterstandparameters worden door beide
hydro-ecologische modellen gebruikt als invoer: DEMNAT werkt met de veranderingen in de
vier parameters, NICHE met de absolute waarden van GHG, GLG en GVG. Om de ver-
anderingen te bepalen, zijn met MODFLOW de parameterwaarden bepaald vóór de ingreep (in
1989) en daarna.

3.1 Simulatie van het hydrologisch systeem

Bij het modelleren van de hydrologische situatie is gebruik gemaakt van het eindige differentie
simulatie-programma MODFLOW (McDonald en Harbaugh, 1988). Het feitelijke modelgebied
waarvoor berekeningen zijn uitgevoerd is dat van het REGIWA-project Punthuizen (Van Gerven
et al., 1993). Zoals figuur 3.1 aangeeft, maakt het reservaat Stroothuizen hier onderdeel van uit.
Veranderingen in de waterhuishouding buiten dit modelgebied van 4,5 bij 5,5 km zullen
gezien het geringe doorlaatvermogen van het watervoerend pakket (±1000 m2/dag) en het
ontbreken van een afdekkende laag geen invloed op de natuurreservaten hebben.

Figuur 3.1 Modelgebied REGIWA-project Punthuizen.
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Bij het verwerken van de invoergegevens is gebruik gemaakt van het geografisch informatiesys-
teem Arc/Info. Voor verdere toepassing in het onderhavige onderzoek, is van de MODFLOW-
berekeningen een uitsnede gemaakt van de rekencellen binnen de vier kilometerhokken die het
onderwerp van dit onderzoek vormen.

De geohydrologische schematisatie van het modelgebied wordt uitvoerig beschreven door Van
Gerven et al. (1993). In de tabel hieronder volgt een samenvatting daarvan.

Tabel 3.1 Waarden van geohydrologische parameters in het modelgebied (ontleend aan Van
Gerven et al., 1993)

diepte [m] dikte [m] k [m/d] kD [m2/d]

eerste slecht doorlatende laag 15 m max. 300

eerste watervoerende pakket 15 20 300

tweede watervoerende pakket 20 max. 1000

Om de effecten van waterhuishoudkundige ingrepen op vegetatie in natuurgebieden te kunnen
voorspellen met berekeningen van het programma MODFLOW, moest dit voldoen aan een
aantal nadere eisen. Deze worden hieronder puntsgewijs besproken.

3.1.1 Instationaire modellering

De vegetatie reageert sterk op seizoensafhankelijke aspecten van de grondwaterhuishouding.
Voorbeelden hiervan zijn het aantal dagen met water op of boven maaiveld in de winter en de
diepte tot waar de grondwaterstand in de zomer wegzakt. Om deze reden is het hydrologisch
systeem instationair gemodelleerd (in tijdstappen van twee weken).

3.1.2 Kleine rekencellen

Natuurgebieden als Stroothuizen vertonen over kleine afstand een grote variatie in maai-
veldhoogte. In het reservaat wordt het reliëf gekarakteriseerd door dekzandruggetjes en tussen-
liggende slenken. Deze gradiënt is zeer bepalend voor de hydrologische situatie en daarmee
voor de vegetatie (Jansen en Maas, 1993).
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Figuur 3.2 Rekencellen van het modelgebied REGWA-project Punthuizen.

Omdat de grondwaterspiegel in de winter het maaiveld volgt dan wel erboven ligt, vertoont
ook deze grote verschillen (t.o.v. NAP) over kleine afstand. Om deze grote ruimtelijke variatie
in grondwaterstand te kunnen simuleren, zijn kleine rekencellen (25 x 25 meter) noodzakelijk.
Het omringende landbouwgebied is minder rijk aan kleinschalig reliëf, en bovendien wordt de
grondwaterstand er voornamelijk bepaald door het waterpeil in de waterlopen. Hier kan dan
ook  worden volstaan met grotere cellen. In het onderzoeksgebied van vier kilomerhokken
meet de langste zijde 125 meter. Het netwerk van rekencellen voor het gehele modelgebied is
weergegeven in figuur 3.2.

3.1.3 Maaiveldhoogte in detail

Voor de vegetatie is de afstand tussen grondwaterspiegel en maaiveld van belang. Deze wordt
afgeleid uit de grondwaterstand ten opzichte van NAP als berekend met het model, en uit de
maaiveldhoogte zoals opgemeten in de natuurgebieden (De Landmeetdienst, 1991 en 1992).
De gemiddelde gradiënt in het modelgebied is 1:100, maar in de natuurreservaten, in de reken-
cellen van 25 bij 25 meter, kunnen plaatselijk hoogteverschillen van 0,5 tot 1 meter voor-
komen. Ten tijde van de landmetingen was de bouwvoor van de voormalige maïsakker van het
perceel Groener nog niet afgegraven.
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3.1.4 Inundatie

In natte perioden (in de winter) treedt in de lagere delen van de natuurreservaten inundatie op:
het systeem vult zich tot aan/boven maaiveld. De eerder genoemde gradiënt van dekzandrug
naar slenk gedraagt zich als een zogenaamde kwelhelling (seepage face; zie Maas en Jansen,
1993). Het basenrijke grondwater dat zich op de kwelhelling in de wortelzone bevindt, treedt
onderaan die helling uit aan de rand van de door regenwater gevormde plas en mengt zich
daarmee. Om te voorkomen dat het grondwaterstromingsmodel een grondwaterstand ver
boven maaiveld berekent, zijn op maaiveldhoogte drains gesimuleerd. In deze benadering
wordt water boven maaiveld via de gesimuleerde drains afgevoerd.

3.1.5 Waterlopen

De relatie tussen waterlopen en grondwater is gesimuleerd middels een met de formule van
Bruggeman (Van Drecht, 1983) berekende drainageweerstand per cel.

3.1.6 Verdamping en beregening

De simulatie van gewasverdamping is gebaseerd op de vegetatiekartering van de
natuurreservaten door Croese (1991) en op de verdampingskenmerken ('gewasfactoren') van
vegetatietypen (Jansen, 1986; Hendriks et al., 1990). De hieruit afgeleide, per rekencel
gewogen gemiddelde gewasfactoren zijn met behulp van de referentiegewasverdamping van
Makkink (Hooghart en Lablans, 1988) omgerekend tot potentiële gewasverdamping.
De neerslag en verdamping zijn als volgt in het model ingevoerd:
* in perioden met een neerslagoverschot wordt het neerslagoverschot aan het grondwater

toegevoegd
* in perioden met een neerslagtekort verdampt alle neerslagwater en daarna, mede bepaald

door grondwaterstand, capillaire opstijging en dikte van de wortelzone, ook grondwater.
Verdamping uit het grondwater stopt bij een te grote afstand tot de wortelzone. De dikte
van de wortelzone is bepaald aan de hand van de voorkomende vegetatietypen (Jansen,
1986). De capillaire opstijging is over het hele modelgebied even groot verondersteld
(Wösten et al., 1986).

Beregening rondom de natuurgebieden is berekend als de aanvulling van vochttekort voor
maximale gewasverdamping. Dit tekort ontstaat nadat de grondwaterstand zover is gedaald dat
nalevering uit grondwater vermindert.
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3.2 IJking van het model

Het model is geijkt op gemeten stijghoogtefluctuaties. Naast stijghoogtefluctuaties gemeten in
putten met filters in de regionale watervoerende pakketten is ook gebruik gemaakt van
grondwaterfluctuaties gemeten in ondiepe peilbuizen op verschillende locaties in de natuur-
reservaten. Deze peilbuizen zijn geplaatst op voor standplaatsfactoren en het hydrologisch
systeem kenmerkende locaties. Bij de peilbuizen zijn bovendien jaarlijks vegetatieopnamen
gemaakt en is de waterkwaliteit gemeten (Jansen, 1991 a, b en c en Jansen en Aggenbach,
1990).

Tijdens de ijking is het model gevoelig gebleken voor de drainageweerstand van de waterlopen
en voor neerslag en verdamping. Na calibratie op stijghoogte-metingen in de regionale pakket-
ten, is het model fijngecalibreerd met gegevens van locale peilbuizen in de natuurreservaten,
op grondwaterstanden beneden maaiveld.

Het probleem deed zich voor dat de (gemiddelde) maaiveldhoogte in de cel, en daarmee de
drain die op hetzelfde niveau is gesimuleerd, kan verschillen van de maaiveldhoogte ter plekke
van de peilbuis. Het komt dan ook voor dat de drain, nodig voor het modelleren van inundatie,
lager ligt dan de maaiveldhoogte bij de peilbuis, zodat inundatie op een lager niveau berekend
wordt dan in de peilbuis is gemeten. Bij de fijncalibratie van de natuurreservaten bleek de
maaiveldhoogte een zeer gevoelige parameter die eigenlijk in te grote rekencellen was gedis-
cretiseerd. In de natuurreservaten werd het wegzakken van de grondwaterstand in de zomer
goed gesimuleerd, maar de hoogste grondwaterstand in de winter gemiddeld 20 cm te laag.

3.3 Modelberekeningen

Met MODFLOW zijn als invoerparameters voor DEMNAT en NICHE berekend:
•  gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG; in m)
•  gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG; in m)
•  gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG; afgeleid uit beide vorige parameters via de

formule: 0,054 + (0,83 * GHG) + (0,19 * GLG))
•  kwelflux in m3 per dag, omgerekend naar mm/dag.

Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor een tijdstip vóór de in paragraaf 2.1.3 beschreven
hydrologische ingreep, (1989, nagenoeg gelijk aan de berekening voor het hierboven
beschreven REGIWA-project) en daarná. Bovendien is de verandering in deze parameters (het
verschil tussen de waarden op beide tijdstippen) bepaald door de waarden van elkaar af te
trekken. Voor de berekening van de grondwaterstanden met MODFLOW moet aangegeven
worden op welke dag de GHG en de GLG in de uitgangssituatie verwacht worden. Op grond
van twee-wekelijkse metingen aan 14 peilbuizen in Stroothuizen tussen medio 1988 en eind
1991, zijn deze dagen bepaald op 28 december respectievelijk 28 juli. De beschikbare versie
van MODFLOW biedt de mogelijkheid om de kwelflux te berekenen als de flux over de slecht
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doorlatende laag die het tweede watervoerend pakket scheidt van het eerste. Deze flux wijkt af
van die welke in werkelijkheid aan maaiveld optreedt, vooral in de situatie na het nemen van
de maatregelen. Bovendien is de flux gemiddeld over het hele jaar: neerwaartse en opwaartse
stromingen zullen dus deels uitgemiddeld worden. De ingreep is in het model opgenomen als
een verhoging van de drainagebasis, ofwel een verhoging van het maaiveld ter plekke van de
(voormalige) sloot en een verhoging van de weerstand van de bodem ter plekke van het perceel
Groener. De afscheidende leemlaag die zich onder het Ronde ven bevindt, kan bij de
berekeningen met MODFLOW niet in aanmerking genomen worden. In tegenstelling tot de
werkelijkheid bevat dit ven volgens het model dan ook geen water.

3.4 Uitvoer van MODFLOW

De resultaten van de MODFLOW-berekeningen voor het onderzoeksgebied worden
gepresenteerd in bijlagen 4 tot en met 5. Hieronder volgt een korte bespreking.

3.4.1 Grondwaterstanden

In het algemene kaartbeeld van de GHG, GLG en uiteraard ook de GVG, zijn de
hoogteverschillen goed te herkennen. De laagste delen -de vennen en de slenk in het oostelijke
en westelijke deel van het reservaat- zijn zonder moeite goed herkenbaar, zowel in de situatie
vóór de ingreep als daarna. Alleen het zogeheten Westelijke Oortven komt er niet echt goed
uit. Dit is het gevolg van de mogelijke aanwezigheid van een afscheidende leemlaag onder het
ven, die zorgt voor een schijngrondwaterspiegel. Doordat deze leemlaag niet in het model is
gebracht, kon de schijngrondwaterspiegel niet gemodelleerd worden. Omdat het een
schijngrondwaterspiegel is, wordt dit ven niet beïnvloed door maatregelen zoals het dempen
van de sloot. Omgekeerd geldt dat de schijngrondwaterspiegel in het ven niet van invloed is op
de waterhuishouding van de omgeving.

Buiten het reservaat valt op dat de hoogste waterstanden minder gedifferentieerd zijn: de GHG
ligt voor het merendeel lager dan 0.50 m onder maaiveld, vaak lager dan 1.25 m. Pal ten
noorden van het reservaat geeft MODFLOW voor een beperkt gebied nattere omstandigheden
aan. Ook de GLG vertoont buiten het reservaat minder differentiatie. In zowel GHG, GLG als
GVG is een noord-zuid gerichte band zichtbaar buiten het reservaat. Deze band is een reflectie
van de vroegere slenken en vennen in het Denekampse Veld, die ondanks de ruilverkaveling
nog steeds als nattere gronden zichtbaar blijven.

De veranderingen door de ingreep in de waterhuishouding beperken zich, zoals verwacht kon
worden tot het grensgebied tussen Stroothuizen en het perceel Groener. Rondom de gedempte
sloot zijn de veranderingen in GHG veel groter dan in GLG. Ook spreidt de invloed van
veranderingen in de GHG zich verder uit dan in GLG: het gebied met minimaal 5 cm
verhoging heeft voor de GHG immers een grotere diameter dan dat voor de GLG. Het
drainerende effect van de sloot op de GHG is dus groter geweest dan op de GLG, hetgeen in
landbouwtechnisch opzicht ook de bedoeling is geweest van de sloot.
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3.4.2 Kwelflux

MODFLOW berekent in dit grondwatermodel de kwel als een flux over een scheidende laag op
15 meter - mv. Aan de resultaten van de berekeningen met MODFLOW mag dan ook geen al te
grote betekenis worden toegekend, aangezien de hydrologische processen zich voornamelijk in
het bovenste watervoerend pakket afspelen. Volgens de modelberekeningen is de kwel over de
scheidende laag betrekkelijk gering. Overigens is ook de infiltratie zeer betrekkelijk: in het
grootste deel van de cellen ligt de grondwaterstroming tussen -0,5 en +0,5 mm per dag. De
sterkste kwel (flux over de scheidende laag) komt voor langs het Dinkel Omleidingskanaal. Ook
de noordwestelijke punt van het reservaat kent een flux over de scheidende laag, tot 2 mm per
dag. De berekende flux voor de ingreep wijkt nauwelijks af van die daarna.
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4 BESCHRIJVING VAN DE ECOLOGISCHE MODELLEN

4.1 DEMNAT

Korte beschrijving van het model

DEMNAT is een landsdekkend ecohydrologisch voorspellingsmodel geschikt voor het
doorrekenen van het ecologisch effect van hydrologische ingrepen. DEMNAT staat voor Dosis
Effect Model Natuur Terrestrisch. De meest recente versie van het model is DEMNAT versie
2.1. Met DEMNAT is het mogelijk om voor een viertal hydrologische doses (al of niet met
elkaar gecombineerd) een effectvoorspelling uit te voeren. Het gaat hierbij om de doses veran-
dering in gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, kwelflux, peil van kleine oppervlaktewateren
en gemiddelde verandering in het percentage systeemvreemd water. De ecologische effecten
worden uitgedrukt in een toe- of afname van de relatieve soortenrijkdom (volledigheid) van
achttien ecotoopgroepen. Via een natuurwaarderingssysteem worden de effecten gewogen naar
de betekenis die de ecotoopgroepen hebben voor de natuur in Nederland.
De ecologische effectberekening van DEMNAT bevat drie essentiële onderdelen: een landelijke
gebiedsschematisatie, een set dosis-effect functies en een natuurwaarderingsmodule. De
natuurwaarderingsmodule van DEMNAT zal hier niet worden besproken aangezien daar
binnen deze studie geen gebruik van is gemaakt.

Gebiedsschematisatie

DEMNAT combineert geografische informatie over bodem, hydrologie en vegetatie tot een
landsdekkende schematisatie van terrestrische grondwaterafhankelijke ecosystemen. Daarnaast
zijn ook een aantal (semi-) aquatische ecosystemen opgenomen in de gebiedsschematisatie die
relevant zijn om te onderscheiden in relatie tot de verdrogingsproblematiek. DEMNAT maakt
gebruik van gegevens die, in principe, landsdekkend beschikbaar zijn en een typologie die
goed aansluit op de landsdekkend beschikbare geo-informatie. Voor de typering van
ecosystemen is gebruik gemaakt van een indelingssysteem van ecoseries en ecotopen
ontwikkeld door het Centrum voor Milieukunde Leiden.

Ecoseries zijn ruimtelijke eenheden die binnen zekere grenzen homogeen zijn ten aanzien van
bodemtype (textuur, organisch stof gehalte en minerale samenstelling) en hydrologie
(grondwatertrap , kwel). De ligging van ecoseries kan worden afgeleid uit landsdekkende
bestanden (1:50.000 bodemkaart, LKN-bestanden) die voor de ruimtelijke schematisatie
belangrijk zijn. Tevens vormen ze een fysisch-chemische reactor, die bepaalt welke veranderin-
gen er als gevolg van hydrologische veranderingen optreden in direct ecologisch relevante
standplaatsfactoren, zoals zuurgraad, voedselrijkdom, vochtbeschikbaarheid, zuurstofvoor-
ziening en zoutgehalte. Ecoseries worden onderscheiden op grond van kenmerken van bodem,
grondwaterstand en grondwaterkwaliteit (Klijn et al., 1992). Daarbij wordt gebruik gemaakt van
de bodemkaart 1:50.000, de grondwatertrappenkaart 1:50.000 (De Vries en Denneboom,
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1992) en de LKN-grondwaterrelatiekaart (Klijn, 1989). In totaal worden er 48 ECOSERIE-BO-

DEM eenheden, 6 ECOSERIE-GWK1 eenheden en 4 ECOSERIE-KWEL eenheden onderschei-
den. Voor een overzicht zie bijlage 6. Potentieel zouden er op basis van deze 48 x 6 x 4 eenhe-
den 1152 combinaties kunnen voorkomen, maar in de praktijk zijn dat er 435. Per vierkante
kilometer worden ten behoeve van DEMNAT verschillende niet geografisch gebonden ecose-
ries onderscheiden.

Binnen elke ecoserie wordt aangegeven welke ecotooptypen voorkomen. Ecotooptypen zijn
eveneens ecosysteemtypen, maar dan ingedeeld naar de vegetatiestructuur en de voor de
plantengroei relevante factoren als vochttoestand, zuurgraad en voedselrijkdom. Over het
algemeen zijn de ecotopen kleiner dan de ecoseries, zodat binnen een ecoserie meerdere
ecotopen kunnen voorkomen (zie Klijn 1997 voor de principes van de gebruikte hiërarchische
ecosysteemindeling). Voor de indeling wordt gebruik gemaakt van de CML-
ecotopenclassificatie volgens Stevers et al. (1987). Omdat deze indeling te gedetailleerd is voor
toepassing op landelijke schaal is de indeling vereenvoudigd door pioniervegetaties,
graslanden, ruigten en dwergstruwelen samen te nemen tot korte vegetaties (K), bossen en
struwelen tot houtige vegetaties (H) en water- en verlandingsvegetaties tot aquatische systemen
(A). De aldus door samenvoeging gevormde ecotooptypen worden in DEMNAT-publicaties ook
wel aangeduid als ecotoopgroepen. Binnen DEMNAT worden alleen potentieel
grondwaterafhankelijke ecotoopgroepen in beschouwing genomen. Bijlage 7 geeft een
overzicht van de 18 onderscheiden groepen.

Om de verspreiding van ecotoopgroepen en de botanische kwaliteit ervan op landelijke schaal
af te kunnen leiden is gebruik gemaakt van het nationale florabestand, FLORBASE (Van der
Meijden et al., 1996). FLORBASE bevat informatie over het wel of niet voorkomen van wilde
plantensoorten in Nederland per vierkante kilometer. Op basis van deze informatie zijn
verspreidingskaarten gemaakt van de botanische kwaliteit (volledigheid) van de
ecotoopgroepen. Voor elke ecotoopgroep is een lijst van kenmerkende soorten opgesteld.
Daarbij is uitgegaan van de indeling in ecologische soortengroepen volgens Runhaar et al.
(1987). Bij de toedeling van soorten is rekening gehouden met het volledige spectrum aan
ecotooptypen waarbinnen een soort kan voorkomen. Met behulp van  weegfactoren wordt
aangegeven hoe specifiek een soort is voor een bepaald ecotoopgroep. De volledigheid van
een ecotoopgroep wordt bepaald per kilometercel door de weegwaarden van de voor die
ecotoopgroep kenmerkende plantensoorten te sommeren tot een score (zie voor kenmerkende
soorten bijlage 18). De score wordt vervolgens omgezet naar volledigheid, een getalswaarde
tussen 0 en 1 (Witte & Van der Meijden, 1995). Een volledigheid gelijk aan 0 geeft aan dat  er
onvoldoende indicatieve plantensoorten zijn aangetroffen. Dit kan het geval zijn wanneer de
ecotoopgroep werkelijk niet aanwezig is, maar ook als de cel niet goed genoeg

                                                
1 GWK staat voor grondwatertrap-klasse = een samenvoeging van grondwatertrappen.
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geïnventariseerd is. Een volledigheid gelijk aan 1 geeft aan dat de ecotoopgroep in botanisch
opzicht zeer goed ontwikkeld is.

Met de bovenstaande methode is per kilometercel het voorkomen van ecotoopgroepen
afgeleid. Een ecotoopgroep kan echter binnen een kilometercel op verschillende ecoseries
(bodemeenheden) voorkomen. Onderscheid tussen de verschillende ecoseries is relevant,
aangezien een ecotoopgroep anders reageert op hydrologische ingrepen afhankelijk van de
ecoserie waarop hij voorkomt. De combinatie van ecoserie en ecotoopgroep geeft informatie
over de voor de voorspelling relevante conditionerende en operationele standplaatsfactoren.
Een voorbeeld van een combinatie is een ‘korte vegetatie op natte, voedselarme, zwak zure
bodem’ (ecotoopgroep K22) op ‘kalkloze zandgrond met eerdlaag of matig dik humeus pakket
met Gt-2 en lithocliene kwel’ (ecoserie 304-2-2), overeenkomend  met een blauwgrasland op
een beekeerdgrond met lithocliene kwel. Voor een toelichting op de codering van de
ecotooptypen en de corresponderende soortengroepen wordt verwezen naar bijlage 14.

Koppeling tussen ecotoopgroepen (vegetatie) en ecoseries (bodem) vindt plaats via de
standplaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standplaatsdiagram (zie tabel 4.1). Per
ecoserie is een apart standplaatsdiagram onderscheiden waarin voor elk standplaatstype (com-
binatie van factoren die het meest bepalend zijn voor het voorkomen van plantensoorten) de
kans op voorkomen is gegeven.

Tabel 4.1 Standplaatsdiagram zoals gehanteerd binnen DEMNAT. Het grijze vak in dit diagram
geeft een natte, voedselarme, zwak zure standplaats aan, die afhankelijk van de
vegetatiestructuur deel kan uitmaken van ecotoopgroep K22 of H22 (korte vegetaties
resp. houtige gewassen op natte, voedselarme, zwak zure standplaatsen).

Zoet water brak water zout water

voedselarm matig
voedselrijk

zeer
voedselrijk

zuur zwak zuur basisch
Aquatisch A12 A17 A18 bA10
Nat K21 K22, H22 K23 K27, H27 K28, H28 bK20
Vochtig K41 K42, H42 H47 bK40
Droog
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Het invullen van deze kansen is gebeurd aan de hand van literatuurkennis, statistische analyse
en veldervaring. Doordat een ecotoopgroep op basis van zijn standplaatsvoorkeur te plaatsen is
binnen het standplaatsdiagram is koppeling tussen ecotoopgroep en ecoserie mogelijk (zie
figuur 4.1).

Figuur 4.1 Koppeling tussen ecotoopgroep K22 en verschillende ecoseries per kilometercel.
Elke ecoserie heeft een andere kans op voorkomen van het standplaatstype geschikt
voor ecotoopgroep K22.

Op deze wijze ontstaan per kilometercel verschillende combinaties van ecotoopgroepen en
ecoseries, de zogenaamde ecoplots. De ecoplot (een homogene eenheid van bodem en
vegetatie) vormt de kleinste rekeneenheid van DEMNAT. Op dit niveau worden de effect-
berekeningen doorgevoerd, waarna de resultaten weer worden teruggeschaald naar de kilo-
metercel, het niveau waarop de ecotoopgroep-informatie bekend was.

Dosis-effect functies

De dosis-effect functies van DEMNAT geven de relatie weer tussen een hydrologische ingreep
(bijvoorbeeld een verandering in gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, GVG) en de effecten
op de vegetatie. De dosis-effect functies zijn opgesteld voor een hypothetische uitgangssituatie
waarin een volledig ontwikkelde ecotoopgroep onder voor die groep optimale abiotische
omstandigheden voorkomt, en geven aan wat de relatieve gevoeligheid van verschillende
combinaties ecoserie + ecotoopgroep is voor een hydrologische ingreep. Per hydrologische
ingreep (dosis) is voor alle relevante combinaties van ecotoopgroepen en ecoseries een dosis-
effect functie afgeleid. Deze dosis-effect functies worden van te voren, buiten het DEMNAT
model om, opgesteld met behulp van het computerprogramma GEVOEL (Van der Linden et al.,
1992). Met GEVOEL kunnen veronderstelde veranderingen in bodem en standplaatsfactoren

= standplaatsdiagram zoals
   gegeven in tabel 4.1

ecotoopgroep

K22

 Ecoserie 2

 Ecoserie 1

 Ecoserie 3

 50%  0.01%

 2.5%
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worden gecombineerd met verwachte veranderingen in de vegetatie. Informatie over de veran-
deringen in bodem en standplaats is deels afgeleid uit kennis opgedaan tijdens het SWNBL-
project (Kemmers, 1990) en deels gecombineerd met deskundigenkennis. De verandering in
vegetatie is gebaseerd op het CML-ecotopensysteem waarin empirische kennis en deskundi-
genkennis zijn verwerkt tot relaties die de samenhang tussen het voorkomen van planten-
soorten en standplaatsfactoren beschrijven.

De dosis-effect functies beschrijven het totale effect van een hydrologische ingreep op de
vegetatie. Zo hoeft bij een verlaging van de grondwaterstand niet alleen de vochttoestand af te
nemen. Met name bij veenbodems zal bij een verlaging van de grondwaterstand een sterkere
doorluchting van de bodem optreden, waardoor de mogelijkheden tot mineralisatie van het
materiaal worden versterkt. Hierdoor kan de voedselrijkdom van de standplaats toenemen.
Daarnaast kunnen oxidatieprocessen in de bodem er toe leiden dat de zuurgraad toeneemt van
de standplaats. Een verandering in de grondwaterstand kan dus gevolgen hebben voor de stand-
plaatsfactoren vochttoestand, voedselrijkdom èn zuurgraad. Bij een afname van de kwelflux
wordt vooral uitgegaan van een extra verzuringseffect omdat bij het wegvallen van de kwel de
standplaats niet meer gebufferd kan worden met basenrijk grondwater en vervangen zal worden
door basenarm regenwater. Bij de dosis verlaging peil van kleine oppervlaktewateren wordt
uitgegaan van een verdrogingseffect op aquatische ecotoopgroepen, omdat bij de verlaging van
het peil sloten droog kunnen vallen. Bij de dosis inlaat systeemvreemd water wordt een effect
op de waterkwaliteit verondersteld, hoofdzakelijk voor de aquatische ecotoopgroepen. In de
meeste gevallen leidt inlaat van systeemvreemd water tot een toename van de voedselrijkdom.
Daarnaast wordt ook een effect op de saliniteit verondersteld, met name in de zeer zoete
(Barendregt, 1993) -en de brakke wateren (Prins et al., 1994).

Bij het modelleren van herstel maakt DEMNAT invers gebruik van de dosis-effect relaties. Het
effect wordt daarbij gedempt met een van ecotoopgroep en ecoserie afhankelijke hysteresis
factor. Binnen de gestelde voorspellingstermijn van DEMNAT (ca. 20 jaar) wordt namelijk
aangenomen dat herstel minder groot zal zijn dan schade (figuur 4.2). Reden voor dit hysterese-

Figuur 4.2 Een voorbeeld van een dosis-effect functie voor verandering in gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand (GVG). In (a) wordt een schadeberekening getoond, in
(b) een herstelberekening met hysteresis effect.
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effect kan bijvoorbeeld zijn dat inmiddels verdwenen soorten zich nog niet hebben kunnen
hervestigen, doordat de vegetatiestructuur in ongunstige zin is veranderd, of doordat de bodem
zich nog niet heeft kunnen herstellen binnen de gestelde voorspellingstermijn (bijvoorbeeld
veraarde veenbodems).

Met DEMNAT is het mogelijk de afzonderlijke effecten van verschillende dosis-effect functies
met elkaar te combineren tot één effect. Daarbij worden de dosis-effect functies in serie gezet,
waarbij de dosis-effect functie die de grootste schade oplevert voorop wordt gezet en de dosis-
effect functie met het grootste herstel achteraan wordt geplaatst. De volledigheid na een ingreep

Figuur 4.3 Door de dosis-effect functies in serie door te rekenen kunnen afzonderlijke doses
worden gecombineerd tot één effect.

van de eerste functie wordt de volledigheid vóór de ingreep voor de daarop volgende functie
(zie figuur 4.3). De achterliggende gedachte daarbij is dat de aanwezigheid van een
hydrologische ingreep die tot schade leidt niet zo maar kan worden gecompenseerd door deze
te combineren met een hydrologische ingreep gericht op herstel. Een grondwaterafhankelijk
ecosysteem zal zich immers niet herstellen wanneer niet aan alle hydrologische
randvoorwaarden tegemoet is gekomen.

4.2 NICHE

De voorspelling van de effecten op grondwaterafhankelijke terrestrische vegetaties vindt plaats
met behulp van het NICHE®-model. NICHE® (Nature Impact-assessment of Changes in
Hydro-Ecological systems) voorspelt de effecten van veranderingen in de waterhuishouding op
basis van de standplaatsfactoren ecologische bodemeenheid, grondwaterstand, mate van
voedselrijkdom en pH/basenverzadiging van de bodem (figuur 4.4; Meuleman e.a., 1996b).

NICHE® bepaalt de potentiële ontwikkeling van de vegetatie op grond van het voorspelde
abiotisch milieu. In welke mate deze voorspelde vegetatie-ontwikkeling daadwerkelijk
plaatsvindt, is niet alleen afhankelijk van het abiotisch milieu, maar ook van factoren zoals
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zaadvoorraad in de bodem van plantensoorten, aanwezigheid van natuurgebieden van waaruit
kolonisatie kan plaatsvinden en ophoping van meststoffen in de bodem.

Figuur 4.4  Opbouw van NICHE® (Meuleman e.a., 1996b).

NICHE® voorspelt alleen de effecten op grondwaterafhankelijke terrestrische vegetaties.
Vegetaties van oevers en open watergangen worden thans nog niet voorspeld. De werkwijze
volgens NICHE® ten behoeve van deze studie wordt in het volgende kort toegelicht.

Stap 1. Vaststelling van de standplaatsfactor bodemtype

Op basis van de gedigitaliseerde bodemkaart van Stiboka (schaal 1:50.000) zijn bodem-
eenheden geclusterd tot ecologisch relevante bodemeenheden: humusarme en humusrijke
zandgronden, moerige gronden, veenbodems, veenbodems met zanddek, petgaten, kleibo-
dems, veen op kleibodems, petgaten, open water en overige (o.a. afgravingen, bebouwing e.d.).
Bij deze indeling is gebruik gemaakt van de vertaling van Stiboka-bodem-eenheden naar
ecologische bodemgroepen volgens Klijn e.a. (1992).

Stap 2. Berekening van de standplaatsfactor grondwaterstand

De grondwaterstand en de fluctuatie hiervan gedurende het jaar fungeren als een belangrijke
sturende (conditionerende) factor voor het voorkomen van vochtafhankelijke vegetaties
(Niemann, 1963; Tuxen, 1954; Grootjans, 1985). Hierbij zijn met name de parameters
Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van
belang. Elk vegetatietype heeft in principe binnen een bepaald bodemtype een optimum bij een
bepaalde combinatie van GHG én GLG en zal niet meer voor kunnen komen indien de geme-
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ten/berekende GHG resp. GLG veel lager of hoger zijn dan dit optimum. Deze range voor de
GHG en GLG kan per gemeenschap berekend worden uit tijdstijghoogtelijnen of uit de hiervan
afgeleide duurlijnen, indien daarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn (o.a. De Haan,
1992a,b; Wierda, 1989; Jalink & Jansen, 1989; Jalink, 1991; Jansen 1993a,b; Aggenbach e.a.,
1995; Clerkx e.a., 1994).

Met behulp van een hydrologisch model van Kiwa (zie hoofdstuk 4; Van Gerven e.a., 1993;
Jansen, 1993) zijn per cel van het hydrologisch model de gemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) ten opzichte van maaiveld berekend
voor de situatie voor en na ingrepen in het natuurreservaat Stroothuizen.

Stap 3. Bepaling van de pH/basenverzadiging van de bodem

De basenverzadiging van de bodem is een maat voor de bufferende capaciteit van de bodem
tegen verzuring. Met name het calciumgehalte van de bodem speelt hierin een belangrijke rol.
Een afname of toename van de basenverzadiging kan veranderingen in de samenstelling van de
vegetatie veroorzaken via:
• een direct effect via een stijging of daling van de zuurgraad (pH), waardoor plantensoorten

kunnen verdwijnen;
• een indirect effect, via beïnvloeding van adsorptie/desorptie- en afbraakprocessen in de

bodem waardoor de beschikbaarheid van voedingsstoffen kan veranderen.

Op grond van de berekende grondwaterstanden en de bodemkaart wordt met behulp van
dosis-effectregels in NICHE® vastgesteld in hoeverre er significante veranderingen van de
pH/basenverzadiging zullen optreden. Hierbij wordt de pH/basenverzadiging afgeleid uit:
• de relatie tussen de GLG en het bodemtype, waarbij onderscheid is gemaakt in minerale

bodems en organische bodems. De dosis-effectregels zijn gebaseerd op onderzoek van
Kemmers (1990), Schouwenberg (1994) en interviews met deskundigen (drs. R. Kemmers
(Staringcentrum), dr. B. Beltman (Universiteit Utrecht), dr. G. Van Wirdum (IBN), drs.
A.J.M. Jansen (Kiwa) en dr. W. Koerselman (Kiwa);

• het al dan niet bemesten van landbouwgronden (grasland en akkers) met kalk ten behoeve
van de agrarische productie. In deze studie is hiervan geen gebruik gemaakt omdat alleen
effecten in het natuurreservaat Stroothuizen worden voorspeld. De ligging van akkers en
graslanden wordt veelal afgeleid uit de landgebruikkaart (LGN-2 bestand; Staringcentrum);

• het al dan niet optreden van kwel of wegzijging en de kwaliteit van het kwelwater.
Informatie over kwel of wegzijging is afgeleid uit de hydrologische modellering en
waterkwaliteitsbemonstering (o.a. De Haan e.a., 1997).

• het al dan niet optreden van inundatie met kalkrijk water (o.a. rivieren en beken). In deze
studie speelt deze factor geen rol.

Stap 4. Bepaling van de voedselrijkdom van de bodem

De voedselrijkdom van de bodem speelt naast de grondwaterstand en pH/basenverzadiging
eveneens een belangrijke sturende rol bij de ontwikkeling van de vegetatie. Bij een toename
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van de voedselrijkdom neemt in eerste instantie de biomassaproductie toe, waarbij een
verschuiving in het voorkomen van plantensoorten plaatsvindt, van laagproductieve open,
soortenrijke vegetaties naar hoog productieve, gesloten vegetaties met een relatief gering aantal
soorten.

De biomassaproductie van laagvenen en vochtige graslanden lijkt vooral beperkt te worden
door de beschikbaarheid van stikstof (o.a. Verhoeven e.a., 1994; Koerselman & Meuleman,
1994). In hoogvenen en natte heidevegetaties is de stikstofbeschikbaarheid eveneens laag, maar
lijkt fosfor regelmatig beperkend te zijn. Echter ook in hoogvenen en natte heiden zijn effecten
van een toegenomen toevoer van stikstof op de vegetatiesamenstelling vastgesteld (o.a. Aerts,
1989; Aerts & Heil, 1993). Om bovengenoemde redenen is de N-beschikbaarheid genomen als
maat voor de voedselrijkdom van het milieu van terrestrische vegetaties.

De voedselrijkdom van de bodem in een gebied is gedefinieerd als functie van de stikstofbe-
schikbaarheid (in kg N/ha). Deze stikstofbeschikbaarheid wordt bepaald als de som van:
• de atmosferische stikstofdepositie (landelijk RIVM-meetnet);
• bemesting met dierlijke meststoffen en kunstmest. Bemestingsintensiteiten met dierlijke

meststoffen en kunstmest zijn afgeleid uit CBS-bestanden over dierlijke mestproductie en
interviews met ambtenaren van betrokken gemeenten. Hierbij is onderscheid gemaakt in
natuurgebieden (incl. bos, geen bemesting), bebouwing (geen bemesting), akkers en
grasland. In deze studie speelt deze factor geen rol (alleen natuurreservaat);

• de potentiële stikstofmineralisatie. Deze mineralisatie is berekend op basis van gegevens
over de freatische voorjaarsgrondwaterstand en het bodemtype (zie Koerselman &
Meuleman, 1997; Meuleman e.a., 1996b; Van der Linden e.a., 1992).

Tevens wordt bij het vaststellen van de mate van voedselrijkdom van de bodem rekening
gehouden met de effecten van de aanvoer van gebiedsvreemd water. Toevoer van gebieds-
vreemd water kan leiden tot een toename van de beschikbaarheid aan stikstof en fosfor door
toevoer van stikstof en fosfor via waterstroming (externe eutrofiëring) en door verandering in
interne kringloopprocessen in de bodem (interne eutrofiëring) (o.a. Roelofs, 1989, 1991;
Beltman e.a., 1990; Koerselman & Verhoeven, 1993; Meuleman e.a., 1996c; Lamers e.a., 1996;
Van Diggelen e.a., 1996). Wanneer naar een gebied toevoer van gebiedsvreemd water
plaatsvindt, dan wordt in NICHE® aangenomen dat de voedselrijkdom met één trofieklasse
toeneemt. In deze studie speelt deze factor geen rol.

Stap 5. Het voorspellen van grondwaterafhankelijke terrestrische plantengemeenschappen

NICHE® genereert een standplaatsbeschrijving in termen van ecologische bodem-eenheid,
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG),
voedselrijkdom en pH/basenverzadiging van de bodem. Deze standplaatsbeschrijving wordt
vervolgens vergeleken met informatie uit een database, waarin standplaatseisen van
grondwaterafhankelijke terrestrische plantengemeenschappen zijn opgenomen (gebaseerd op
veldmetingen, literatuurstudie en expert-kennis). Beslisregels over effecten op de vegetatie zijn
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gebaseerd op het uitgangspunt dat een plantengemeenschap alleen aanwezig blijft indien aan
alle standplaatseisen (bodemtype, grondwaterstand (GHG en GLG), pH/basenverzadiging en
trofiegraad) wordt voldaan.

Stap 6. De ijking van NICHE® en effectvoorspelling

Op basis van informatie over het abiotisch milieu, vegetatiekaarten van het beïn-
vloedingsgebied en verspreidingspatronen van grondwaterafhankelijke plantensoorten worden
de modelberekeningen van NICHE® voor de huidige situatie geijkt. Vervolgens worden de
effecten berekend van de verschillende winningsscenario's

Stap 7. Natuurwaardering van plantengemeenschappen en scenario's.

NICHE® kent aan elke plantengemeenschap een natuurwaarde toe. Deze natuurwaarde is
vastgesteld op basis van landelijke zeldzaamheid (UFK-klasse), mate van achteruitgang
gedurende de laatste decennia (CBS-gegevens) en expert-kennis. De orde van grootte van de
natuurwaarde per plantengemeenschap komt overeen met waarden zoals deze gebruikt worden
in voorspellingsmodellen zoals DEMNAT (zie Witte e.a., 1992).

De natuurwaarde betreft een waarde per hectare. De waarde van een alternatief is gelijk aan de
sommering van de natuurwaarde van de voorspelde vegetatietypen in samenhang met de
oppervlaktes waarin deze vegetatietypen voorspeld worden.
In deze studie is van deze optie geen gebruik gemaakt.
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5 WERKWIJZE MODELVERGELIJKING

5.1 Onderzoeksopzet en fasen

Het onderstaande schema geeft op hoofdlijnen aan voor welke onderdelen een vergelijking
wordt uitgevoerd. Het gaat om een vergelijking tussen de modellen DEMNAT en NICHE
onderling en om een vergelijking van de modeluitkomsten met veldwaarnemingen. De
vergelijking vindt plaats op drie niveaus: opnamen, reservaat en kilometerhok (zie paragraaf
5.2).

Figuur 5.1 Globaal overzicht van de gevolgde aanpak bij de modellenvergelijking en de
toetsing aan waarnemingen.

Kern van de vergelijking vormt de voorspelling van de effecten van een in 1993 uitgevoerde
ingreep in de hydrologie op de vegetatie van het natuurreservaat Stroothuizen. De invoer voor
de modellen bestaat uit:
•  vegetatiegegevens die de situatie van 1989 beschrijven (alleen voor DEMNAT);
•  bodemgegevens, ontleend aan de STIBOKA-bodemkaart 1:50.000 en aan de 1:1000

fysiochorenkaart van Stroothuizen (Jansen en Aggenbach, 1991);
•  de hydrologische dosis als bepaald door het hydrologische model MODFLOW.
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In het onderzoek hiernaar zijn de volgende fasen doorlopen:
1 verzamelen van basisgegevens (locaties, vegetatie, hydrologie, conditionerende factoren als

bodem) betreffende de situatie vóór en ná de ingreep in de waterhuishouding, en 'vertalen'
daarvan naar de termen waar de betrokken modellen mee werken; beschrijving volgt in dit
hoofdstuk;

2 bepaling (voorspelling) met behulp van MODFLOW van de uitgangssituatie en van de
effecten in hydrologische termen van de ingreep in de waterhuishouding; beschrijving in
hoofdstuk 3;

3 voorspelling door NICHE en DEMNAT van de ecologische effecten van de hydrologische
ingreep; beschrijving in hoofdstuk 6;

4 vergelijking van beide uitspraken-sets met elkaar en met de situatie in het veld na de
ingreep (toetsing); beschrijving in hoofdstuk 7.

5.2 Niveaus van vergelijking

De modeluitkomsten zijn op verschillende schaalniveaus worden bestudeerd: op dat van de
vegetatie-opname, van het reservaat Stroothuizen (gebaseerd op de cellen van het
hydrologische model) en van het kilometerhok. Idealiter gaat het om toetsing en vergelijking
van de uitspraken van beide modellen op elk van deze schaalniveaus en in elkaars effect-
termen. In werkelijkheid is de opzet beperkter, omdat enkele van de vergelij-
kingsmogelijkheden niet zinvol of niet uitvoerbaar zijn. Zo worden met NICHE geen voorspel-
lingen gedaan op de schaal van een vierkante kilometer omdat in NICHE geen
geautomatiseerde procedure zit waarmee uitkomsten kunnen worden geaggregeerd naar
kilometerhok-niveau. Ook het omzetten van ecotooptypen (DEMNAT) naar
plantengemeenschappen (NICHE) is weinig zinvol omdat vaak meer dan één plantengemeen-
schap kan voorkomen binnen één ecotooptype. Vergelijkingen van de gevolgen van de
gehanteerde effect-termen, kunnen dus slechts eenzijdig uitgevoerd worden: door de uitspraken
van NICHE te vertalen naar ecotooptype.

5.2.1 Vegetatie-opnamen

Dit is het niveau van de standplaats (puntniveau). Op dit niveau kan vooral de waarde van de
dosis-effect relaties worden getoetst, en spelen aannamen ten aanzien van de
gebiedsschematisatie een ondergeschikte rol. De relaties zijn namelijk eenduidig: één vegetatie,
één bodemtype, één bepaalde waterhuishouding, één dosis-effect functie. Op dit schaalniveau
is de betrouwbaarheid van het hydrologisch model onderzocht door voor 12 locaties gemeten
grondwaterstanden te vergelijken met gemodelleerde waarden. Daarnaast is gekeken naar de
voorspellende waarde van de ecologische soortengroepen die zijn gebruikt in de dosis-effect
relaties van DEMNAT. Gegeven de voorspelde hydrologische verandering is gekeken hoe de
ecologische soortengroepen veranderen. Deze voorspelde veranderingen in ecologische
soortengroepen zijn vergeleken met de gemeten ecologische soortengroepen afgeleid uit
vegetatieopnamen. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de vergelijkingen op opname niveau.
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Tabel 5.1 Vergelijking modeluitkomsten met de werkelijkheid op opname-niveau

Vergelijking Doel

van met

Voorspelde waterstanden Waargenomen
waterstanden

Toetsing betrouwbaarheid MODFLOW

uitkomsten

Voorspelde aandeel ecol.
soortgroepen

Waargenomen aandeel
ecol. soortgroepen

Toetsing voorspellende waarde
ecologische soortengroepen

5.2.2 Het Stroothuizen-reservaat

Een schaalniveau hoger wordt het reservaat als zodanig als systeem beschouwd. Bij dit
schaalniveau hoort de weergave middels de cellen die MODFLOW hanteert (van 25 x 25
meter), vegetatietypen en -kaarten en gedetailleerde bodemkaarten.

Deze schematisatie is het meest 'eigen' aan NICHE, dat voorspellingen over te verwachten
plantengemeenschappen doet voor de vlakken van de in de MODFLOW-cellen onderscheiden
bodemeenheden. DEMNAT is ontwikkeld voor ecologische effectvoorspelling op nationale
schaal en maakt daarbij gebruik van invoergegevens die landsdekkend beschikbaar zijn.
Dergelijke basisgegevens zijn -naar verwachting- nogal grof wanneer hiermee een
effectvoorspelling moet worden uitgevoerd voor een individueel reservaat. Effectvoorspelling
voor één klein natuurreservaat is dan ook niet ‘eigen’ aan het modelconcept van DEMNAT. Om
toch nog zo veel mogelijk aan te kunnen sluiten op dit schaalniveau is een aangepaste
DEMNAT versie gemaakt (DEMREG) waarmee het mogelijk is een effectvoorspelling uit te
voeren per MODFLOW rekencel. De verdere rekenprocedure is geheel analoog aan de
landelijk toepasbare DEMNAT versie. Een dergelijke ‘lokale’ DEMNAT versie vergemakkelijkt
de vergelijking tussen DEMNAT en NICHE op reservaatsniveau.

Voor het reservaat Stroothuizen is informatie beschikbaar over het voorkomen van bodemtypen
op een schaal 1:50.000 (grofschalig) en 1:1000 (fijnschalig). Beide kaarten zijn vertaald naar
ecologisch relevante bodemeenheden zoals gehanteerd binnen respectievelijk NICHE en
DEMNAT. Een vergelijkbare actie is uitgevoerd voor de vegetatie door de vegetatietypenkaart
voor Stroothuizen te vertalen naar een ecotooptypenkaart. De NICHE standplaatskaart
gebaseerd op bodem en hydrologie kan worden vergeleken met die van DEMNAT. Verder kan
de interne consistentie van DEMNAT worden onderzocht door vergelijking van de DEMNAT
standplaatskaart afgeleid uit de vegetatie te vergelijken met die voorspeld op basis van bodem
en hydrologie. Tevens kan het effect van fijnschalige en grofschalige invoer op de
modeluitkomsten worden bekeken. Naast interne consistentie kan ook de onderlinge
consistentie tussen de voorspellingen van DEMNAT en NICHE vergeleken worden en is het
mogelijk de uitkomsten te toetsen aan verspreidingskaarten van afzonderlijke soorten voor
1996. Een overzicht van de verschillende vergelijkingen is te vinden in de onderstaande tabel.
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Tabel 5.2 Toetsing en vergelijking van DEMNAT en NICHE op reservaatsniveau

Vergelijking Doel

van met

DEMNAT standplaatskaart

via bodemkaart 1:1000 en
MODFLOW uitvoer

Standplaatstypenkaart NICHE
(via MODFLOW en beslis-
regels)

Vergelijking modelconcepten

Ecotooptypenkaart
DEMNAT (via vegetatie-
kartering 1989)

Standplaatstypenkaart NICHE
(via MODFLOW en beslis-
regels)

Vergelijking modelconcepten

Ecotoopgroepenkaart
DEMNAT (via vegetatie-
kartering 1989)

Ecotoopgroepenkaart
voorspeld met DEMREG

Toets gebiedsschematisatie
DEMNAT

DEMNAT standplaatskaart
gebaseerd op vegetatie-
kartering 1989

DEMNAT standplaatskaart

 via bodemkaart 1:1000

Interne consistentie DEMNAT

DEMNAT standplaatskaart

via bodemkaart 1:50.000

DEMNAT standplaatskaart

 via bodemkaart 1:1000

Interne consistentie DEMNAT

Plantengemeenschappen
NICHE 1989

Vegetatietypenkartering 1989 Betrouwbaarheid uitspraken

NICHE

Plantengemeenschappen
NICHE 1996

Naar typen geïnterpreteerde
soortverspreidingskaartjes
1996

Betrouwbaarheid uitspraken

NICHE

5.2.3 Het kilometerhok

Dit is het niveau van de landelijke schematisatie zoals die door DEMNAT wordt gehanteerd.
De uitspraken op het kilometerhok-niveau zijn alleen relevant voor DEMNAT. ‘Opschalen' van
de NICHE-benadering was niet mogelijk omdat in NICHE geen geautomatiseerde procedure zit
waarmee uitkomsten kunnen worden geaggregeerd naar kilometerhok-niveau. Vanuit het
modelconcept van NICHE is dit ook niet nodig.

Het effect van het hanteren van een verfijnde gebiedsschematisatie is bekeken door de
effectberekeningen van het landelijke DEMNAT met DEMREG te vergelijken. Doordat de
DEMNAT resultaten binnen de kilometercel kunnen worden gelocaliseerd is tevens gekeken
naar de waarde van de aannamen die gedaan zijn ten behoeve van de landelijke
gebiedsschematisatie. De DEMNAT werkwijze is ook vergeleken met de werkwijze gevolgd
binnen NICHE. Het belang van de kwaliteit van FLORBASE voor de landelijke berekeningen is
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getest door het landelijke FLORBASE te vergelijken met een ‘optimaal’ FLORBASE, waarbij het
florabestand is aangevuld met de waarnemingen van het Kiwa. Een toetsing van DEMNAT
voorspellingen is mogelijk door de voorspelde volledigheden te vergelijken met naar
volledigheden vertaalde florawaarnemingen.

Tabel 5.3 Toetsing en vergelijking van DEMNAT en NICHE op kilometerhok-niveau

Vergelijking Doel

van met

DEMNAT ecotoop-
groepen gebaseerd op
FLORBASE

DEMNAT ecotoopgroepen
gebaseerd op FLORBASE
aangevuld met KIWA veld-
gegevens

Toets op compleetheid van
FLORBASE

DEMNAT: voorspelde
(volledigheden)
ecotoopgroepen op
km-niveau

DEMNAT: voorspelde
(volledigheden) ecotoop-
groepen op reservaats-
niveau (via opnamen1989)

Effecten van schaal

DEMNAT: voorspelde
(volledigheden)
ecotoopgroepen op
km-niveau

NICHE: voorspelde
plantengemeenschappen
op reservaatsniveau

Modelconcept, effecten van schaal

DEMNAT:
standplaatsenkaart op
km-niveau

NICHE: standplaatsenkaart
op reservaatsniveau

Modelconcept, effecten van schaal

5.3 Basisgegevens

In deze paragraaf wordt uiteengezet welke basisgegevens betreffende de effect- en
conditionerende parameters (vegetatie, standplaats) zijn vergaard.

Vegetatie

Gegevens betreffende de vegetatie zijn beschikbaar in de vorm van een reeks vegetatie-
opnamen en een vegetatie-typenkartering.

Vegetatie-opnamen

In 1989 zijn verspreid over het reservaat Stroothuizen 51 vegetatie-opnamen gemaakt. In 1990
zijn daaraan nog drie locaties toegevoegd. In 1990 is nog een transect met zes locaties gelegd
in het Elodesven (in het zuidwestelijke deel), en in 1991 nog een tweede op de zuid-oever van
het Oortven (in het oostelijke deel) met eveneens zes (aaneengesloten) opnamevlakken. De
opnamen zijn gemaakt volgens de methode van Braun-Blanquet, aangepast door Barkman,
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Doing en Segal (Barkman et al., 1964). Mossen zijn niet consequent opgenomen, en worden in
het onderhavige onderzoek buiten beschouwing gelaten.

De opnamevlakken zijn destijds nauwkeurig op een veldkaart (1:1.000) ingetekend. Een kaart
van het gebied met opname-locaties (in de vegetatietypen-vlakken) is opgenomen als bijlage 8.

Veertien van de verspreid liggende opnamevlakken en het transect in het Elodes-ven zijn
ingericht als permanente quadraten (PQ's), waarin jaarlijks opnamen zijn gemaakt. Deze
vlakken (afzonderlijk aangegeven in bijlage 8) bevinden zich alle naast een grondwaterstands-
peilbuis die op de 14e en de 28e van elke maand worden bemonsterd.
Alle opnamen zijn ingevoerd in TURBOVEG. Bijlage 9 geeft een tabel met enkele kopgegevens
van de opnamen, als jaar van opname, coördinaten, vegetatietype van het vlak waarin ze
liggen, syntaxonomische duiding, ecotooptype en totaal aantal hogere soorten.

Vegetatietypen

In 1989 is een vegetatiekartering uitgevoerd in het kader van een onderzoek dat geheel
Dinkelland betrof (Croese, 1990 en 1991). Onder andere in Stroothuizen, onderdeel van dat
onderzoeksgebied, is deze kartering vlakdekkend uitgevoerd. Bijlage 10 geeft een kaartbeeld
van vegetatietypen in Stroothuizen in 1989. Bijlage 11 geeft een overzicht van de onder-
scheiden vegetatietypen, hun kenmerkende soorten en de syntaxa waaronder ze geplaatst
moeten worden.

Standplaats

De standplaats wordt gemodelleerd op grond van bodem/grondwatertrapgegevens. Bij het
onderscheid van bodemeenheden is gewerkt conform de indeling van STIBOKA. De
verspreiding van de eenheden in het onderzoeksgebied is ontleend aan twee bronnen. Voor het
reservaatsgebied is uitgegaan van de indeling in fysiochoren, die op een schaal van 1:1.000 is
opgesteld door Jansen en Aggenbach (1991). Voor het omringende gebied binnen de vier
kilometerhokken is de 1:50.000 Bodemkaart, (28 oost/29, digitale versie) gebruikt. Bijlage 2
geeft een kaartbeeld van de in het onderzoeksgebied onderscheiden bodemeenheden, tabel 5.4
hieronder een opsomming daarvan met de bijbehorende grondwatertrappen.

Tabel 5.4 Bodem/Gt-eenheden in het onderzoeksgebied. Ontleend aan de digitale
bodemkaart van STIBOKA (28 oost/29). Vermeld zijn STIBOKA-codering,
omschrijving en grondwatertrap.

Omschrijving STIBOKA-bodemeenheden bodem Gt

Haarpodzol; leemarm en zwak lemig fijn zand Hd21 VII

Humuspodzol; veldpodzol van leemarm en zwak lemig fijn zand Hn21 V

Idem Hn21 VI

Humuspodzol; veldpodzol van leemarm en zwak lemig fijn zand; vergraven Hn21F III*

Idem Hn21F V*
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Omschrijving STIBOKA-bodemeenheden bodem Gt

Idem Hn21F VI

Veen; venige beekdalgronden ABv II

Veen; venige beekdalgronden; vergraven ABvF III

Idem ABvF III*

Idem ABvF IV

Kalkloze zandgrond; beekeerdgrond van lemig fijn zand pZg23 II

Kalkloze zandgrond; beekeerdgrond van lemig fijn zand; vergraven pZg23F III

Idem pZg23F IV

Kalkloze zandgrond; beekeerdgrond van lemig fijn zand, 15-40 cm zavel-/kleidek
vergraven

kpZg23F IV

Dikke eerdgrond; hoge bruine enkeerdgrond van lemig fijn zand bEZ23 VII*

Dikke eerdgrond; hoge zwarte enkeerdgrond van leemarm en zwak lemig fijn zand zEZ21 VII

Idem zEZ21 VII*

Moerige eerdgronden; moerige bovengrond op zand vWz II*

Idem vWz III

Moerige podzolgronden; moerige bovengrond vWp III

Idem vWp III*

Water en moeras water II

bebouwd

Locatiegegevens

Voor enkele stappen in het onderzoek (met name die waarbij GIS-bewerkingen als overlays
nodig zijn) zijn locatie-gegevens nodig in de vorm van coördinaten volgens de Rijksdriehoek-
meting (Amersfoort-systeem). De kaart met vegetatietypen uit 1989/1990 was in gedigitaliseerde
vorm aanwezig, echter zonder coördinaten. Met de bekende coördinaten van enkele punten
(als peilbuizen) in Stroothuizen en met behulp van de digitale STIBOKA-bodemkaart 1:50.000,
kon de gehele kaart voorzien worden van locatie-gegevens. Hierbij bleek overigens, dat deze
bodemkaart niet in alle aspecten even nauwkeurig is. Zo kruist de grens tussen een wel en een
niet vergraven voorkomen van een veldpodzol Hn21 op de (digitale en 'papieren') bodemkaart
ten onrechte de zuidelijke grens van het reservaat. In werkelijkheid blijken beide 'lijnen' samen
te vallen: dit is de nooit overschreden grens van de ontginningen in eerdere jaren.

De coördinaten van de opnamevlakken zijn bepaald met behulp van een GIS via interpolatie
vanuit deze 'vaste' gegevens op een nauwkeurig ingetekende locatiekaart uit 1989. De
coördinaten van vlakken die van 1990 of later dateren zijn bepaald aan de hand van de
omgrenzing van het vegetatietype waarin ze destijds zijn gelegd, op grond van veld-
aantekeningen op opname-formulieren. In sommige gevallen leidde de interpolatie ertoe, dat
een opnamevlak terechtkwam in een ander type dan waarin het oorspronkelijk was gelegd. In
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zulke gevallen is de voorrang gegeven aan de vaststaande correlatie tussen opnamevlak en
vegetatietype.

Overige gegevens

NICHE heeft als invoer ook nog gegevens nodig betreffende de aanvoer van nutriënten van bui-
tenaf: bemestingsdruk en atmosferische depositie. De bemestingsdruk is ontleend aan de CBS-
en RIVM-gegevens (1990) die hieronder zijn vermeld. Deze bronnen geven de data
respectievelijk per gemeente en per PAWN-district. Stroothuizen ligt op het grondgebied van
de gemeenten Losser en Denekamp, en in PAWN-district 17.

De bemestingsdruk (dierlijke mest en kunstmest) in Stroothuizen is als volgt bepaald. De
dierlijke mestgift op de grens tussen Denekamp en Losser kan gesteld worden op het
gemiddelde voor beide gemeenten, volgens CBS-gegevens dus 344 kg N/ha (tabel 5.5). De
kunstmestgift in het betreffende PAWN-district is volgens RIVM-gegevens 57% van de dierlijke
mestgift (tabel 5.6). De totale mestgift op de cultuurgronden rond Stroothuizen is dus 1,57 *
344 = 540 kg N/ha.

Tabel 5.5 Mest- en mineralenproductie van de gehele veestapel in kg N per ha cultuurgrond
in de gemeenten Denekamp en Losser

Gemeente kg N/ha

Denekamp 384

Losser 303

gemiddeld 344

Tabel 5.6 Dierlijke en kunstmestgift in kg N per ha cultuurgrond (grasland en maïsakker) in
PAWN-district 17 (Dinkel).

Gewas kunstmest dierl. mest totaal k/d

Grasland 307 331 639 0.93

Maïsakker 65 322 387 0.20

(gewogen) gemidd. 579

totaal 372 653 0.57

De atmosferische N-depositie in Denekamp en Losser is vermeld in tabel 5.7. De totale N-
depositie voor Stroothuizen wordt weer gesteld op het gemiddelde voor beide gemeenten. Met
een mol-gewicht van N van 14, leidt dit tot circa 44 kg N/ha.
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Tabel 5.7 Atmosferische N-depositie in Denekamp en Losser in mol/ha (bron: RIVM,
mond.meded.)

Denekamp Losser totaal

NHx 2440 2270 4710

NOy 740 820 1560

totaal 3180 3090 6270

NICHE werkt met plantengemeenschappen als effect-parameters. De (hydro-)ecologische
karakterisering van deze gemeenschappen is in termen van op metingen gebaseerde
preferentie- en tolerantie-ranges opgenomen in een aan NICHE gekoppelde database. Om te
verzekeren dat alle gemeenschappen die mogelijkerwijs in Stroothuizen voor kunnen komen,
ook voorspeld kunnen worden, moeten ze dus in die database voorkomen. Voor een paar
gemeenschappen was dit niet het geval, welke hiaten alsnog opgevuld moesten worden.
Bronnen hiervoor waren uit eerder onderzoek met ontleende ecologische ranges, duurlijn-
studies en expert-kennis.

5.4 Bewerking en omzettingen

De verzamelde basisgegevens moesten in de meeste gevallen nog enkele bewerkingen
ondergaan om ze als invoer geschikt te maken dan wel te completeren. Beide modellen
beschrijven bijvoorbeeld de effect-parameters in verschillende termen: NICHE als
plantengemeenschappen (syntaxonomische eenheden), DEMNAT als ecotoopgroepen (naar het
CML-ecotopensysteem, Runhaar et al., 1987). Ter vergelijking met elkaar en met de in onder-
zoek vastgelegde situatie moesten de veldgegevens en modeluitkomsten dan ook via 'vertaalta-
bellen' omgezet worden naar de termen waar de beide modellen mee werken. Deze
omzettingen hebben plaatsgevonden voor zover relevant voor de verschillende schaalniveaus
en voor zover de data ook beschikbaar was.

5.4.1 Van bodemkaart naar ecoseries

Om met DEMNAT te kunnen rekenen voor het reservaat Stroothuizen dienen de aldaar
aanwezige bodemeenheden te worden omgezet in zogenaamde ecoseries. Een ecoserie is
gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid homogeen ten aanzien van de belangrijkste abiotische
ecosysteemkenmerken welke conditionerend zijn voor de operationele standplaatsfactoren die
plantengroei bepalen. Het standplaatstype kan worden afgeleid uit een combinatie van
bodemtype, grondwatertrap(klasse) en kweltype (zie Klijn et al., 1992). NICHE werkt met een
vergelijkbare bodemindeling als DEMNAT, zij het met minder onderscheid in bodemtypen (zie
bijlage 3).
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Er is een bodemkaart schaal 1:50.000 beschikbaar. Daarnaast is ten behoeve van NICHE de
bodem van het reservaat Stroothuizen gekarteerd op een schaal 1:1000. Met behulp van de
vertaaltabellen (zie bijlagen 3 en 6) zijn de bodemeenheden omgezet naar ecoseries.

Kaartjes van de ecoserie-bodem eenheden zijn weergegeven in figuur 5.2a en 5.2b. Wat opvalt
is dat de fijnschalige kaart niet alleen een meer gedetailleerde omgrenzing laat zien van
eenheden maar ook dat de eenheden afwijken. Volgens de gedetailleerde kartering komt
eenheid ABv (= venige beekdalgronden) niet voor, maar wel eenheid vWz (= moerige
eerdgronden met een moerige bovengrond op zand) en vWp (= moerige podzolgronden met
een moerige bovengrond).

Kaartjes van de ecoserie-gwt eenheden zijn weergegeven in figuur 5.3a en 5.3b. Wat opvalt is
dat de fijnschalige kaart (figuur 5.3b) een veel drogere indruk geeft van het gebied dan de
bodem- en grondwatertrappenkaart 1:50.000 (figuur 5.3a). Slechts in een beperkt gebied wordt
grondwatertrapklasse 2 onderscheiden, terwijl grondwatertrapklasse 5 juist veel voorkomt. Dit
in tegenstelling tot figuur 5.3a waarbij binnen het reservaat geen grondwatertrapklasse 5 wordt
onderscheiden. MODFLOW lijkt dus een te droge situatie te berekenen voor het reservaat (zie
ook Gerven et al., 1993).

5.4.2 Van MODFLOW uitvoer naar een DEMNAT dosis bestand

Nadat een vertaling van de bodemkaart naar ecoserie-bodem eenheden had plaatsgevonden
zijn de ecoseries via een GIS overlay ruimtelijk gekoppeld aan de MODFLOW-rekencellen.
Aangezien met het landelijk DEMNAT model per ecoserie een ingreep kan worden
onderscheiden is per ecoserie een gemiddelde dosis berekend uit de MODFLOW-rekencellen.
Daarbij is per kilometerhok en per unieke ecoserie een gewogen gemiddelde bepaald van de
waarde van de MODFLOWcellen waarbij rekening is gehouden met de grootte van de
MODFLOW rekencellen. Het resultaat is een dosis bestand dat gebruikt kan worden voor een
berekening met het landelijk DEMNAT model.

De oorspronkelijke MODFLOW uitvoer voor veranderde GVG en kwelflux is weergegeven in
figuur 5.4a+b en het resultaat van de middeling per ecoserie is weergegeven in figuur 5.4c+d.
De figuren laten zien dat door de ruimtelijke middeling de dosis wat meer wordt ‘uitgesmeerd’
over de bodemeenheden. Dit zal ook van invloed zijn op effectberekeningen met DEMNAT.
De effecten zullen minder sterk zijn, maar wel optreden over grotere gebieden.

5.4.3 Werkzaamheden t.b.v. een DEMNAT effectberekening

Het dosis bestand gemaakt uit MODFLOW uitvoer en de ‘grofschalige’ ecoserie kaart is
gebruikt om een effectberekening uit te voeren met het landelijk DEMNAT 2.1 model. Er is een
effectberekening uitgevoerd met ecotoopkaarten afgeleid van FLORBASE-1 (Van der Meijden et
al., 1996). Deze kaarten zijn gebruikt voor de WaterSysteemVerkenning (V&W, 1996; Kors et
al., 1997). Daarnaast is er ook een effectberekening uitgevoerd op basis van betere
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florawaarnemingen te weten: florawaarnemingen van FLORON en KIWA tot en met 1993.
Deze gegevens zouden de uitgangssituatie voor de ingreep het beste moeten weergegeven
t.b.v. een DEMNAT berekening. Bij de effectberekening is alleen gerekend met de verandering
in grondwaterstand. Het effect van de verandering in de kwelflux om twee redenen niet
meegenomen, namelijk:
•  Bij de dosis-effect functie voor grondwaterstandsverandering wordt al (voor de

kwelafhankelijke ecotoopgroepen) een effect op de zuurgraad verondersteld. De dosis-
effect functie voor kwelverandering is vooral bedoeld voor peilbeheerste gebieden waar bij
een gelijk blijvende grondwaterstand een kweleffect (buffering zuurgraad) kan optreden.

•  De berekende kwelflux is voor ecologische toepassing niet erg bruikbaar (zie paragraaf
3.4.2). Door MODFLOW is als gevolg van de grondwaterstandsverhoging een afname in de
kwelflux berekend hetgeen in DEMNAT tot een afname in kwelafhankelijke
ecotoopgroepen zou leiden, terwijl duidelijk is dat de invloed van basenrijk water als
gevolg van de ingreep in werkelijkheid juist is toegenomen.

 

Omwille van een optimale vergelijkbaarheid met de NICHE resultaten is DEMNAT aangepast
tot DEMREG, een versie waarmee de effecten meer fijnschalig kunnen worden doorgerekend
en weergegeven. De werkwijze t.a.v. de effect berekening is precies gelijk aan de werkwijze
die wordt gehanteerd bij het landelijke DEMNAT model. Een verschilt is echter de wijze
waarop met de gebiedsschematisatie wordt omgesprongen. Met DEMREG is het mogelijk om
per uniek kaartvlakje een DEMNAT berekening uit te voeren. Hierdoor is het mogelijk de
effecten berekend met DEMNAT binnen de kilometercel plaatsgebonden weer te geven.
Dergelijke uitvoer maakt inzichtelijker wat het model doet. Er zijn effectberekeningen
uitgevoerd voor twee verschillende typen gebiedsschematisaties. Het gaat om de volgende
schematisaties:
a.  Het voorkomen van ecotoopgroepen is afgeleid uit florawaarnemingen van FLORON en

KIWA tot en met 1993 en deze is gecombineerd met een ecoserieschematisatie 1:50.000.
Deze werkwijze (maar dan met FLORBASE-1) is eerder uitgevoerd in het kader van een
scenario-analyse voor Oostelijk Gelderland (Poelman & Van Ek, 1996). De rekenresultaten
van DEMREG zijn gelijk aan die van het landelijk DEMNAT en worden binnen deze studie
alleen gebruikt ter illustratie van het landelijke model.

b.  Voorkomen van ecotoopgroepen afgeleid uit florawaarnemingen van FLORON en KIWA tot
en met 1993 gecombineerd met een fijnschalige ecoserie schematisatie (1:1000 binnen
Stroothuizen). Tevens heeft bij deze effectberekening geen ruimtelijke middeling
plaatsgevonden van de dosis (MODFLOW uitvoer) per ecoserie, waardoor de effecten
berekend met DEMNAT kunnen worden weergegeven per MODFLOW rekencel. Dit is op
dit moment de meest verfijnde berekening die met ‘DEMNAT’ kan worden uitgevoerd en
komen het dichtst bij de benadering gevolgd door NICHE.

Omwille van het overzicht zijn de verschillende typen DEMNAT berekeningen in de
onderstaande tabel nog eens samengevat.
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Tabel 5.8 Overzicht van de drie typen DEMNAT berekeningen
Nr Rekenhart Vegetatie Bodem Dosis
1 Landelijk DEMNAT FLORBASE-1 Ecoseries 1:50.000 gemiddeld per ecoserie
2 Landelijk DEMNAT Optim. FLORBASE* Ecoseries 1:50.000 gemiddeld per ecoserie
3 DEMREG Optim. FLORBASE* Ecoseries 1:1.000 niet gemiddeld

* = FLORBASE geoptimaliseerd voor Stroothuizen (aangevuld met waarnemingen van KIWA).

5.4.4 Van bodemtype naar standplaats

De ecoseries (combinaties van bodem, grondwatertrapklasse en kwel) kunnen worden gebruikt
voor het afleiden van standplaatstypen: omschrijvingen van de standplaats in termen van
vochttoestand, zuurgraad en trofiegraad. De basis hiervoor is een standplaatsdiagram dat per
ecoserie weergeeft wat mogelijkheid van voorkomen (in termen van geschatte kans) is van
standplaatstypen. Deze standplaatsdiagrammen worden in DEMNAT gebruikt om een
koppeling te leggen tussen de aangetroffen ecotoopgroepen en de ecoseries waarop ze naar
verwachting voorkomen. Dit is nodig om te kunnen bepalen welke dosis-effect functies
toegepast dienen te worden (de dosis-effect functies zijn immers opgesteld voor combinaties
van ecoserie + ecotoopgroep). Voor nadere informatie over deze methode en de manier
waarop ze wordt toegepast wordt verwezen naar Klijn et al. (1992). Ook NICHE werkt met
standplaats-bepalingen, in bijna gelijke termen als DEMNAT: vocht, pH/basenverzadiging en
trofie. Hoewel de manier waarop NICHE tot de standplaats-bepalingen komt enigszins afwijkt
van die van DEMNAT, zijn de concepten dus wel vergelijkbaar.

Er zijn voor DEMNAT ‘grofschalige’ en ‘fijnschalige’ standplaatskaartjes gemaakt. De
grofschalige standplaatskaartjes geven een indruk met hoe er bij een landelijke DEMNAT
berekening met de standplaats wordt omgegaan. De fijnschalige DEMNAT kaartjes zijn het best
vergelijkbaar met NICHE. De grofschalige standplaatskaartjes zijn gebaseerd op de ecoseries
die met behulp van de 1:50.000 bodemkaart en de vertaaltabel plaatsgebonden zijn gemaakt.
De code voor kwel (ecoserie-kwel) is in alle gevallen 0, hetgeen wil zeggen geen regionale
kwel of kwel onbekend. De fijnschalige standplaatskaartjes zijn voor wat betreft het reservaat
Stroothuizen gebaseerd op een fijnschalige kaart van ecoserie-bodem eenheden (1:1000).
Daarbuiten zijn dezelfde ecoserie-bodem eenheden gehanteerd als bij het grofschalige kaartje.
Voor het bepalen van de ecoserie-gwt eenheden is gebruik gemaakt van de MODFLOW
berekening voor de uitgangssituatie. De GHG en GLG gegevens uit MODFLOW zijn daarbij
vertaald naar grondwatertrapklassen. Alle MODFLOW cellen met een kwelflux groter dan 0.1
mm/d en een grondwatertrapklasse kleiner of gelijk aan 3 hebben een code voor lithocliene
kwel gekregen (ecoserie-kwel = 2). Dergelijke situaties komen vooral voor in het meest
westelijke deel van het reservaat Stroothuizen.

Met behulp van de DEMNAT stuurbestanden ecotops.021 en ecogetal.021 (zie bijlage 12) en
het computerprogramma SITES (bijlage 13) is het mogelijk uit de plaatsgebonden ecoseries de
kans op voorkomen van 28 standplaatstypen te berekenen. Deze kunnen vervolgens per
kaartvlakje (ecoserie) worden weergegeven met Arc/Info. In het bestand ecotops.021 is per
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ecoserie het standplaatsdiagram conform tabel 4.1 en figuur 4.1 weergegeven waarbij per
standplaatstype een kans op standplaats is vastgelegd met behulp van een kanscode (-, +, 1, 2,
3, 4 en 5). Deze kanscodes kunnen met behulp van het bestand ecogetal.021 worden omgezet
naar een kansklasse oftewel een kans op standplaats. Wanneer een bodemeenheid is
opgebouwd uit twee ecoseries (bijv. de eenheid ABv) dan wordt een gemiddelde kans
uitgerekend op basis van twee mogelijke ecoseries.

Voor het maken van NICHE standplaatskaarten is in deze studie gebruik gemaakt van de
volgende invoer:
•  per homogeen deelgebied de GHG en GLG, afgeleid uit het hydrologisch model (bijlage 4);
•  per homogeen deelgebied de kwel/wegzijgingsintensiteit, afgeleid uit het hydrologisch

model (bijlage 5);
•  de gedigitaliseerde bodemkaart (schaal 1:1000; bijlage 2)
•  de gedigitaliseerde landgebruikkaart (bijlage 2)
•  atmosferische stikstofdepositie volgens het RIVM-meetnet (tabel 5.7).
In paragraaf 4.2 staat reeds uitgelegd welke beslisregels zijn gehanteerd om het standplaatstype
te bepalen.

5.4.5 Van vegetatieopname naar ecotooptype en volledigheid per ecotoopgroep

Na kartering zijn de basisgegevens t.a.v. de vegetatie vertaald naar plantengemeenschappen.
Daarbij is gebruik gemaakt van een syntaxonomische duiding van alle opnamen aan de hand
van Westhoff en Den Held (1969) en Schaminée et al. (1995 en 1996). De resultaten hiervan
zijn opgenomen in bijlage 11.

Anders dan in het model NICHE, waarin effecten worden weergegeven in termen van
plantensociologische vegetatietypen, wordt in DEMNAT gewerkt met ecotoopgroepen en de
volledigheid van soortengroepen die kenmerkend zijn voor deze ecotoopgroepen. Aangegeven
wordt op welke manier het ruimtelijk voorkomen van ecotooptypen en de volledigheid van de
voor een ecotoopgroep kenmerkende soortengroepen is afgeleid uit de vegetatiekaarten en de
opnamen die zijn gebruikt ter onderbouwing van de veldtypologie.

De bepaling van het ecotooptype heeft plaatsgevonden met het programma PCECOTYP (Van ’t
Zelfde et al., 1998 in prep.), een PC-versie van het programma ECOTYP-3.0 (Groen et al.,
1993). Het programma bepaalt op grond van de opnamegegevens wat de vegetatiestructuur is
(grasland, dwergstruweel, ruigte e.d.), en wat, afgaande op de soortensamenstelling van de
vegetatie, de vochttoestand, zuurgraad en voedselrijkdom van de standplaats zijn. Bij de
afleiding  van de structuur en de abiotische standplaatscondities uit de soortensamenstelling
wordt gebruik gemaakt van de indeling van plantensoorten in ecologische soortengroepen door
Runhaar et al. (1987).
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Bij de bepaling van de volledigheid van een voor een ecotoopgroep kenmerkende
soortengroep (‘volledigheid van de ecotoopgroep’) is gebruik gemaakt van een aangepaste
versie van het programma SCORE (Witte & Van der Meijden, 1993). Dit programma is
oorspronkelijk geschreven om de ‘volledigheid’ van ecotoopgroepen te bepalen op grond van
soortenlijsten per vierkante kilometer (gegevens uit het landelijke florabestand FLORBASE;
Groen et al., 1992; Van der Meijden et al., 1996). De volledigheid is een maat voor de
‘verzadiging’ van het kilometerhok met soorten die karakteristiek zijn voor de betreffende
ecotoopgroepen. Bij de ontwikkeling van een methode voor het afleiden van volledigheden
van vegetatie-opnamen, is gebruik gemaakt van een proefset opnamen uit een gebied dat
enigszins vergelijkbaar is met Stroothuizen, te weten het Stelkampsveld, waar in het kader van
het “Toetsingsonderzoek ecotopensysteem” vegetatieopnamen zijn gemaakt en abiotische
gegevens verzameld (Runhaar, 1989). Door de beschikbaarheid van abiotische gegevens is een
toetsing van de indeling van opnamen in ecotooptypen mogelijk.

De uitleg over de bepaling van het ecotooptype en de volledigheden per ecotoopgroep zal
plaatsvinden aan de hand van de opnamen uit het Stelkampsveld. De methode zal daarna
worden toegepast op de opnamen uit Stroothuizen. Tenslotte zullen de resultaten worden
vergeleken met de toedeling van opnamen aan plantensociologische eenheden. Dit zal
resulteren in een tabel voor het vertalen van plantensociologische eenheden naar ecotoop-
groepen.

Proefset Stelkampsveld

Figuur 5.5 geeft een overzicht van de ligging van de opnamen die worden gebruikt om de
methode te ontwikkelen. De opnamen liggen in een transect door het Stelkampsveld, een
blauwgraslandreservaat in Gelderland. Op de hoogste delen komen droge vegetaties voor met
Struikheide en Bochtige smele, in het laagste gedeelte ligt een ven met onder meer
Veelstengelige waterbies, Knolrus en Moerashertshooi.
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Figuur 5.5 Transect door het Stelkampsveld. Ligging van de opname-punten en het
ecotooptype zoals berekend door ECOTYP.

Tabel 5.9 Ecotooptype-toedeling voor opnamen uit het transect in het Stelkampsveld plus
de Gemiddelde VoorjaarsGrondwaterstand (GVG) en de pH van het
grondwater.

Opname
punt

97 98 99 100 101 102 109 108 107 106 105 104 103

Ecotoop-
type

G61 G41
dw

G31/
G32

G22 G22 G22 G61/
G51

G51 G22 R27 G22 G41 B62kp
B61kp

GVG
(cm - mv)

102 21 15 3 +3 +15 67 37 +2 +2 +7 19 54

pH
grondwater

- (5.5) 6.1 6.5 6.4 - (5.2) (5.1) 6.4 5.1 4.9 3.9 4.1

Er is sprake van een duidelijke zonering van de vegetatie, waarbij op de lagere delen rondom
het ven blauwgraslandachtige vegetaties voorkomen met Spaanse ruiter, Welriekende
nachtorchis, Vleeskleurige orchis en Parnassia (opnamen 100,101,102), die via heischrale
graslanden en natte heide met Gevlekte orchis, Veenbies en Klokjesgentiaan (99,98) geleidelijk
overgaat in droge heide en vergraste heide met Dopheide en Bochtige smele (97,109). In een
nabijgelegen laagte komen eveneens blauwgraslandachtige vegetaties voor, zij het dat hier ten
tijde van het veldwerk (zomer 1987) sprake was van voedselrijkere omstandigheden en de
soortenrijkdom wat lager was als gevolg van het feit dat in dit gedeelte kort tevoren opslag van
bodem en struiken werd verwijderd (opn. 105, 106).

De indeling van de opnamen naar ecotooptype met behulp van het programma PCECOTYP
geeft de aanwezige gradiënt redelijk weer (Tabel 5.9). De hoogste delen worden op basis van
de soortensamenstelling ingedeeld als ‘grasland op voedselarme, zure, matig vochtige tot droge
bodem’ (G51, G61; zie Bijlage 14 voor een toelichting op de codering), de lagere delen met
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blauwgraslandachtige vegetatie als grasland op natte, voedselarme, zwak zure bodem’ (G22) en
de tussengelegen delen als ‘grasland op zeer vochtige tot vochtige, voedselarme, zure tot zwak
zure bodem’ (G31, G32, G41). In de westelijk gelegen laagte worden ook de typen R27 (ruigte
op natte, matig voedselrijke bodem) en B62kp/B61kp (kapvlakte op droge, voedselarme, zure
tot zwak zure bodem) gemeld.

De bepaling van het ecotooptype kan worden toegelicht aan de hand van de uitvoer van het
programma PCECOTYP voor opname 99 (Figuur 5.6). In deze uitdraai is bovenaan te zien
welke soorten voorkomen, met achter de plantnaam het bedekkingspromillage, de
corresponderende bedekkingsweegwaarde, de groeivorm en de indeling in ecologische
soortengroepen. Daaronder staat per standplaatsfactor en per kenmerkklasse aangegeven wat
de gesommeerde bedekkingsweegwaarden zijn voor soorten die al dan niet obligaat aan deze
kenmerkklasse gebonden zijn op basis van de indeling in ecologische soortengroepen. Zo is uit
de tabel af te lezen dat de gesommeerde bedekkingsweegwaarde voor soorten die op grond
van de indeling in ecologische soortengroepen alleen voorkomen in natte milieus (obligate
soorten) 566 bedraagt, terwijl de gesommeerde bedekkingsweegwaarde van alle soorten die in
natte milieus kúnnen voorkomen (facultatieve soorten) 2091 bedraagt. Op basis van deze
gegevens wordt door ECOTYP per standplaatsfactor beslist wat de meest waarschijnlijke
kenmerkklasse is. In dit geval wordt de opname ingedeeld bij de kenmerkklasse ‘vochtig’ omdat
het aandeel ‘natte-vochtige’ soorten groter is dan het aandeel ‘droge’ soorten en het
bedekkingsaandeel ‘vochtige-droge’ soorten groter dan het aandeel ‘natte’ soorten. Omdat het
aandeel ‘vochtige-natte’ soorten veel groter is dan het aandeel ‘vochtige-droge’ soorten word de
opname  ingedeeld bij de subklasse ‘zeer vochtig’. Voor de zuurgraad worden twee
mogelijkheden vermeld, omdat het aandeel soorten kenmerkend voor zwak zure tot basische
milieus (gesommeerde bedekkingsweegwaarde 2453) nauwelijks afwijkt van het aandeel
soorten kenmerkend voor zure milieus (gesommeerde bedekkingsweegwaarde 2377).

Op grond van de indeling van soorten in ecologische soortengroepen kan ook de
‘indicatiewaardescore’ van ecotoopgroepen worden berekend, analoog aan de manier waarop
dit in DEMNAT voor kilometerhokken gebeurt. Per soort wordt daartoe nagegaan in welke
ecotooptypen de soort voorkomt en wat op grond daarvan zijn ‘indicatiewaarde’ is. Een soort
die bij één ecotoopgroep is ingedeeld, bijvoorbeeld Cirsium dissectum die alleen is toegedeeld
aan ecotoopgroep K22 (Figuur 5.6), krijgt een indicatiewaarde van 1.0. Bij soorten die zijn
toegedeeld aan meerdere ecotoopgroepen is de indicatiewaarde voor een ecotoopgroep gelijk
aan het aantal ecotooptypen waaraan de soort binnen die ecotoopgroep is toegekend, gedeeld
door het totaal aantal ecotooptypen waaraan die soort is toegedeeld. Bij Agrostis vinealis, die is
ingedeeld bij de ecotoopgroepen K61, K62 en H62 is de indicatiewaarde voor elk van de
afzonderlijke ecotoopgroepen 0.33. De indicatiewaarde van Drosera rotundifolia voor
ecotoopgroep K21 is echter 0.67, omdat deze soort bij twee K21-ecotooptypen is ingedeeld
(P21 en G21) en bij één ecotooptype van een andere ecotoopgroep (nl G22). Sommatie van
alle indicatiewaarden  resulteert in de zogenaamde ‘indicatiewaardescore’ van die
ecotoopgroep. In Tabel 5.10 zijn voor alle opnamen de scores per ecotoopgroep gegeven.
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SOORT VW Latijnse naam                           PERC  WEEGW VORM  Soortengroepen

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -   186    Calluna vulgaris                          1.0   104    3   G41    G61    H61

 -   248    Carex panicea                              .3    60    2   G22    G42

 -   251    Carex pilulifera                          3.0   149    2   G41    G61    H61    H62

 -   332    Cirsium dissectum                         1.0   104    2   G22

 -   466    Equisetum palustre                         .3    60    2   G27    G28

 -   473    Erica tetralix                            8.5   193    3   G21    G41    H21

 -   530    Rhamnus frangula                          1.0   104    5   H21    H22    H41    H42

 -   568    Gentiana pneumonanthe                      .3    60    2   G21    G41

 -   670    Juncus acutiflorus                         .3    60    2   G22    G27

 -   784    Lysimachia vulgaris                        .1    30    2   G22    G27    G42    G47    R27   ,

             "           "                                             H22    H27

 -   832    Molinia caerulea                         37.5   258    2   G21    G22    G41    G42    R24   ,

             "           "                                             R44    H21    H22    H41

 -   924    Pedicularis sylvatica                      .3    60    2   G21    G22    G41    G42

 -   933    Phragmites australis                      1.0   104    2   R27    R28   bR20    R47    R48   ,

             "           "                                            bR40    V17    V18   bV10

 -   950    Platanthera bifolia                        .1    30    2   G22    G42    G43

 -  1008    Potentilla erecta                          .3    60    2   G21    G22    G41    G42

 -  1037    Quercus robur                              .1    30    6   H41    H42    H43    H47    H48   ,

             "           "                                             H61    H62    H63    H69

 -  1153    Scirpus cespitosus subsp. germanicus      1.0   104    2   G21    G41

 -  1199    Danthonia decumbens                      37.5   258    2   G42    G61    G62

 -  1258    Succisa pratensis                         8.5   193    2   G22    G42

 -  1474    Festuca ovina subsp. tenuifolia           8.5   193    2   G41    G42    G61    G62    H62

 -  1545    Agrostis vinealis                         8.5   193    2   G61    G62    H62

 -  1616    Dactylorhiza maculata                     3.0   149    2   G21    G22    G41    G42

 -  2620    Calliergonella cuspidata                   .3    60    1   G22    G23    G27    G43    G47   ,

             "           "                                             H22    H27    V12

 -  2792    Hypnum jutlandicum                         .3    60    1   G41    G42    G61    G62    H41   ,

             "           "                                             H42    H61    H62

 -  2942    Pseudoscleropodium purum                   .3    60    1   G42    G43    G46    H42    H43   ,

             "           "                                             H47

 -  2997    Sphagnum auriculatum var. auriculatum     3.0   149    1   G21    G22    W11    W12dv

 -  3001    Sphagnum compactum                         .3    60    1   P21    G21    G41

 -  3015    Sphagnum palustre                         8.5   193    1   G21    G22    H21    H22    V11

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Weegwaarden:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 | VOCHTTOESTAND:                                     | VOEDSELRIJKDOM:                       |

 |                                                    |                                       |

 |                NAT NA-VO VOCHT VO-DR DROOG INDIF   |     VA VA-MV    MV MV-ZV    ZV INDIF  |

 | OBLIGAAT   :   566  1525    60   794   193         |   2734   210         164          30  |

 | FACULTATIEF:  2091  2945  2379  2572   987  3138   |   2974  3138   404   404   194  3138  |

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 | ZUURGRAAD:                                         | SALINITEIT:                           |

 |                                                    |                                       |

 |                 ZU ZU-ZZ    ZZ ZZ-BA    BA  INDIF  |   ZOET ZO-BR  BRAK BR-ZI  ZILT INDIF  |

 | OBLIGAAT   :   521  1826   447   150          30   |   3034   104                          |

 | FACULTATIEF:  2377  2974  2453  2453   180  2974   |   3138  3138   104   104        3138  |

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ECONR   AFK.   Naam ecotooptype(n)

 -----  ------  --------------------------------------------------------------------------------------------

  2310   G31    Grasland op zeer vochtige voedselarme zure bodem

  2320   G32    Grasland op zeer vochtige voedselarme zwak zure bodem

Figuur 5.6 Uitdraai van het programma PCECOTYP voor opname 99 uit het Stelkampsveld.
Op basis van de bedekkingsweegwaarden en de indeling van soorten in
ecologische soortengroepen wordt het ecotoop aangeduid als G31/G32
(Grasland op zeer vochtige, voedselarme, zure tot zwak zure bodem). De
indeling naar vegetatiestructuur en subtype is in dit voorbeeld weggelaten.
(PERC=bedekkingspromillage; WEEGW=weegwaarde soort (100 xlog10(bed.‰



Werkwijze modelvergelijking

NOV thema 3-3 5.51

+1)); VORM=groeivorm soort; Soortengroepen = ecologische soortengroepen
naar Runhaar et al. (1987))

Daarbij zijn de mossen buiten beschouwing gelaten, en is geen rekening gehouden met de
bedekking van de soorten. In tegenstelling tot de methode die voor DEMNAT is gebruikt, zijn
indicatiewaarden kleiner dan 0.33 ook betrokken in de berekening.

Tabel 5.10 Indicatiewaardescores per ecotoopgroep van de opnamen uit het Stelkamspe
veld. Ecotooptype indeling volgens ECOTYP is gearceerd weergegeven; hoogste
scores zijn gecursiveerd.

Opnamepunt 97 98 99 100 101 102 109 108 107 106 105 104 103

Ecotoop-
type

G61 G41
dw

G31/
G32

G22 G22 G22 G61/
G51

G51 G22 R27 G22 G41 B62kp
B61kp

Scores ecotoopgroepen

K21 0.9 1.4 2.4 1.2 0.4 0.5 0.9 1.1 1.1 0.2 0.1 0.9 0.0

K22 0.4 2.4 3.9 3.4 4.0 4.8 0.9 1.8 4.9 0.9 1.2 0.6 0.3

K23 0.0 0.0 1.4 1.5 1.3 1.8 0.0 0.0 2.3 0.0 0.6 0.0 0.0

K27 0.0 0.6 0.0 1.6 4.2 4.4 0.0 0.3 4.5 2.8 2.7 0.3 1.0

K28 0.0 0.1 0.0 0.8 1.4 1.4 0.5 0.1 1.7 0.6 0.7 0.1 0.0

K41 1.7 2.1 3.2 1.1 0.4 0.0 2.2 1.7 0.8 0.3 0.1 0.9 0.3

K42 0.8 1.4 2.9 1.4 1.4 0.6 1.1 2.3 1.7 0.0 0.5 0.8 0.5

K61 1.4 1.4 1.1 0.5 0.3 0.0 0.9 1.2 0.2 0.0 0.0 0.3 1.0

K62 1.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 1.8 1.5 0.2 0.0 0.2 0.7 0.5

Wanneer we de resulterende scores vergelijken met de ecotooptype-indeling (grijze cellen in
tabel 5.10) volgens ECOTYP dan valt in de eerste plaats op dat de indicatiewaardescores
verdeeld zijn over meerdere ecotoopgroepen. Dit is logisch, omdat iedere opname uit een
ecologisch spectrum van soorten bestaat en ook omdat het doel van de scoreberekening, i.t.t.
PCECOTYP, niet een classificatie is. Wel zouden we verwachten dat die ecotoopgroepen die
kenmerkend zijn voor het ecotooptype ook de hoogste scores halen. Uit de tabel blijkt ook dat
de resultaten van de scoreberekening over het algemeen goed corresponderen met de
ecotooptype-indeling (grijze cellen in tabel 5.10) volgens ECOTYP. Bij een aantal opnamen is
de correspondentie echter minder goed. Zo is bij opname 97 de score voor ecotoopgroep K41
(soorten van vochtige heide) het grootst, terwijl op basis van het ecotooptype verwacht zou
worden dat ecotoopgroep K61 de hoogste score zou halen. Ook bij de opnamen 98 en 105
scoort een andere ecotoopgroep hoger dan op grond van ECOTYP verwacht wordt.

Voor de verschillen in resultaat tussen ECOTYP en de scorebenadering zijn meerdere
verklaringen te geven. Als eerste moet worden aangevoerd dat ECOTYP per standplaatsfactor
een classificatie uitvoert, terwijl SCORE per ecotoopgroep een berekening maakt. Zo kan
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worden verklaard dat ECOTYP opname 97 bij ‘droog’ indeelt: wanneer we alleen al naar de
scores per vochtklasse kijken, dan zijn deze voor de klassen ‘nat’, ‘vochtig’ en ‘droog’
respectievelijk: 1.3, 2.5 en 2.6. Op basis hiervan is een indeling bij de klasse ‘droog’ te
verantwoorden. Van de andere kant is de - qua score - meest dominante ecotoopgroep (nl. K41)
niet ‘droog’ maar ‘vochtig’.

Een evident verschil tussen beide methoden is voorts dat in ECOTYP, i.t.t. SCORE, de
bedekking meeweegt, en wel zodanig dat een maximaal bedekkende soort (bedekking ‘5’ op
de schaal van Braun-Blanquet, corresponderend met een bedekking van 875‰) ongeveer 10
keer zo zwaar meetelt als een minimaal bedekkende soort (een ‘r’ op deze schaal = 1 ‰).
Opgemerkt moet worden dat over de vraag of - en zo ja op welke wijze - de bedekking mee
zou moeten wegen, in de literatuur veel gespeculeerd is (bijv. Clausman & Van Wijngaarden,
1984; Ellenberg, 1991; Groen et al., 1993), maar dat fundamenteel onderzoek naar de ideale
bedekkingsweegwaarde tot nu toe ontbreekt.

Een derde verklaring is dat de soortenrijkdom van een ecotoopgroep, zoals tot uitdrukking
gebracht in de indicatiewaardescore, niet alleen wordt bepaald door de geschiktheid van het
milieu ter plekke van de opname, maar ook van de mate waarin de ecotoopgroep in de
omgeving is vertegenwoordigd. Zo komen droge-heidevegaties in het Stelkampsveld en in de
omgeving van het Stelkampsveld nauwelijks voor, met als gevolg dat ook op de voor deze
soorten geschikte droge standplaatsen in het Stelkampsveld het aantal droge heidesoorten (K61)
gering is2. Daarentegen zijn de natte blauwgraslanden zeer goed ontwikkeld in het gebied, met
als gevolg dat de soortenrijkdom van de bijbehorende ecotoopgroep (K22) zeer groot is, en de
betreffende soorten in het gebied algemeen voorkomen, zelfs op plaatsen die door minder natte
of zuurdere omstandigheden minder geschikt zijn.

De laatste - maar zeker niet minst belangrijke - verklaring ligt besloten in het feit dat
ecotoopgroepen onderling sterk verschillen qua soortenrijkdom. Zo zijn er veel meer
blauwgraslandsoorten dan heidesoorten, zeker wanneer de mossen buiten beschouwing
worden gelaten. Gevolg daarvan is dat zonder correcties de scores voor blauwgraslandsoorten
(ecotoopgroep K22) systematisch groter zullen zijn dan die voor heidesoorten (ecotoopgroepen
K21, K41 en K61).

Met deze verschillen in soortenrijkdom tussen ecotoopgroepen wordt bij de bepaling van
volledigheden per kilometerhok rekening gehouden door de scores met behulp van
drempelwaarden om te zetten in volledigheden. De eerste drempelwaarde DW1 wordt binnen
DEMNAT gebruikt om te bepalen of het aantal soorten voldoende groot is om aan te mogen
nemen dat het betreffende ecotooptype ook in een kilometerhok voorkomt. Valt de score

                                                
2

In zulke soortenarme situaties zou het misschien verstandiger zijn de bedekking op de een of andere wijze te laten meewegen

in de scoreberekening, maar dit hebben we nagelaten omdat we de oorspronkelijke methode van DEMNAT zoveel mogelijk
overeind wilden houden.
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beneden deze drempelwaarde dan wordt de score opgevat als ‘ruis’ en wordt de ecotoopgroep
in de verdere berekeningen buiten beschouwing gelaten.
Voor deze vergelijking is deze eerste drempelwaarde niet relevant omdat we weten dat de
soorten in een opname bij elkaar staan. Wel van belang is de derde drempelwaarde, die een
maat vormt voor de relatieve soortenrijkdom van de betreffende ecotoopgroep. De derde
drempelwaarde DW3 wordt gebruikt om binnen DEMNAT de indicatiewaardescores voor
iedere ecotoopgroep per kilometerhok te normaliseren, waarbij ecotoopgroepen met een score
gelijk aan of groter dan DW3 de kwalificatie ‘zeer goed ontwikkeld’ krijgen, corresponderend
met een volledigheidfractie V van 1. Deze drempelwaarde werd door dr. R. van der Meijden
vastgesteld op basis van zijn deskundige oordeel. Dit oordeel kan echter zeer goed met een
formule worden berekend (Witte, 1998):

DW3 = 0.49 + 0.72 * S0.2 (r = 1.00, n=20) (1)

Waarin S0.2 de score is die slechts wordt overschreden in 0.2% van alle kilometerhokken in
Nederland.

Om op een goede manier via drempelwaarden volledigheden voor opnamen te bepalen zou
een uitvoerige studie noodzakelijk zijn. Als voorlopige oplossing is in deze studie formule (1)
toegepast op een bestand met 15.000 vegetatie-opnamen, om op die manier tot een derde
drempelwaarde voor opnamen te komen. S0.2 is daarbij opgevat als de score die slechts wordt
overschreden in 0.2% van de opnamen in het bestand. Figuur 5.7 laat het verband zien tussen
de DW3 voor het kilometerhokniveau (deskundigenoordeel) en de uit het opnamebestand met
formule 1 berekende DW3 voor opnamen. De figuur heeft betrekking op de 28 ecotoopgroepen
uit Witte & Van der Meijden (1995). Op opname-niveau liggen de drempelwaarden gemiddeld
meer dan een factor 2 lager dan op km-hokniveau, zo blijkt uit de figuur.

Figuur 5.7:

Y = 0.97 + 0.30 * X
(r = 0.86, n=28)



Vergelijking van de modellen DEMNAT en NICHE

5.54

In het genoemde opnamebestand zijn niet alle ecotoopgroepen even representatief voor het
Nederlandse vertegenwoordigd. Daardoor kunnen er met formule (1) ongewenste uitbijters
orden berekend. Om hiervoor te corrigeren zijn de drempelwaarden ook berekend uit het in
Figuur 5.7 getoonde verband:

DW3,opn = 0.97 + 0.30 * DW3, km (r = 0.86, n=28) (2)

Het resultaat van deze berekening is weergegeven in Tabel 5.11. Voor ecotoopgroepen
waarvan geen drempelwaarde op kilometerhokniveau bekend is, is de opnamedrempelwaarde
geschat met formule (1). Vrij provisorisch kunnen nu volledigheidsfracties worden berekend
door de scores van Tabel 5.10 te delen door de drempelwaarden van Tabel 5.11.
Volledigheden groter dan 1.0 zijn niet afgerond, om niet onnodig informatie te verliezen. Het
resultaat is weergegeven in Tabel 5.12. De overeenkomst tussen de ecotoopgroepen en de
ecotooptypen volgens ECOTYP is nu beter dan in Tabel 5.10.

Tabel 5.11 Derde drempelwaarden voor vegetatie-opnamen, DW3,opn. Ter vergelijking zijn
ook de drempelwaarden op km-hokniveau (Witte & Van der Meijden, 1995)
weergegeven. Bij de ecotoopgroepen waarvan de drempelwaarde voor
kilometerhokken bekend was, is formule (2) gebruikt, voor de andere
ecotoopgroepen formule (1).

 DW3  DW3  DW3  DW3

km opn km opn km opn km opn
A11 - 1.2 K42 4.9 2.4 H22 3.2 2.2 H63 5.6 2.7

A12 5.0 2.5 K43 4.7 2.4 H27 5.5 2.6 H69 - 2.3

A17 18.0 6.4 K46 9.0 3.7 H28 2.3 1.7 bA10 3.0 1.9

  A18 16.0 5.8 K47 - 9.4 H41 - 1.0 bK20 6.2 2.8

K21 7.0 3.1 K48 - 10.7 H42 6.0 2.8 bK40 7.0 3.1

K22 9.0 3.7 K61 3.8 2.1 H43 9.0 3.7 bK60 3.8 2.1

K23 4.5 2.3 K62 10.1 4.0 H47 10.5 4.1 zK20 9.2 3.7

K27 19.0 6.7 K63 22.0 8.4 H48 - 2.5

K28 19.0 6.7 K67 - 5.5 H61 - 1.5

K41 4.2 2.2 K68 - 3.9 H62 3.0 1.9
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Tabel 5.12 Volledigheidsfracties opnamen per ecotoopgroep Stelkampse veld (niet afgerond
                        op V=1.0).

Opnamepunt 97 98 99 100 101 102 109 108 107 106 105 104 103

Ecotoop-
type

G61 G41
dw

G31/
G32

G22 G22 G22 G61/
G51

G51 G22 R27 G22 G41 B62kp
B61kp

Volledigheidsfracties ecotoopgroepen

K21 0.29 0.46 0.78 0.39 0.13 0.16 0.29 0.36 0.36 0.07 0.03 0.29 0.00

K22 0.11 0.65 1.06 0.93 1.09 1.31 0.25 0.49 1.34 0.25 0.33 0.16 0.08

K23 0.00 0.00 0.60 0.65 0.56 0.78 0.00 0.00 0.99 0.00 0.26 0.00 0.00

K27 0.00 0.09 0.00 0.24 0.63 0.66 0.00 0.04 0.67 0.42 0.40 0.04 0.15

K28 0.00 0.01 0.00 0.12 0.21 0.21 0.07 0.01 0.25 0.09 0.10 0.01 0.00

K41 0.76 0.94 1.43 0.49 0.18 0.00 0.99 0.76 0.36 0.13 0.04 0.40 0.13

K42 0.33 0.57 1.19 0.57 0.57 0.25 0.45 0.94 0.70 0.00 0.20 0.33 0.20

K61 0.66 0.66 0.53 0.24 0.14 0.00 0.43 0.57 0.09 0.00 0.00 0.14 0.47

K62 0.30 0.13 0.13 0.13 0.08 0.00 0.45 0.38 0.05 0.00 0.05 0.18 0.13

Opnamen uit Stroothuizen
Met behulp van het programma PCECOTYP is aan iedere vegetatie-opname uit Stroothuizen
een ecotooptype toegekend. Door het KIWA is aan elke vegetatie-opname ook een
vegetatietype toegekend, zodat het mogelijk is om de vegetatie-indeling en de ecotooptype-
toedeling te vergelijken. Door Kiwa zijn twee vegetatie-indelingen gebruikt: een indeling in
veldtypen die zijn gebruikt bij de kartering (bijlage 11), en een plantensociologische indeling
volgens de landelijke indeling in plantengemeenschappen die gebruikt is om de
vegetatieopnamen uit de pq’s te karakteriseren (bijlage 9). In de veldtypologie wordt rekening
gehouden met lokale afwijkingen in de soortensamenstelling en dominantieverhoudingen
binnen de landelijk geaccepteerde typen. Binnen een landelijke typologie kunnen dergelijke
subtiele verschillen nooit worden opgenomen. Werken met een lokale veldtypologie heeft als
voordeel dat geleidelijke overgangen in de vegetatie kunnen worden herkend, zeker in
gradiëntrijke gebieden zoals Stroothuizen. Omdat de veldtypen zijn gebruikt voor het maken
van de vegetatiekaart, en het uiteindelijke doel van de vergelijking is deze kaart om te zetten in
een ecotooptypekaart, zal hier allereerst de vergelijking met de veldtypen worden besproken.
Omdat sommige legenda-eenheden op de vegetatiekaart zijn gebaseerd op opnamen van
buiten gebied zijn daarbij ook 48 opnamen van buiten Stroothuizen in de vergelijking
meegenomen. In tabel 5.13 zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven.
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Tabel 5.13 Vertaling van de veldtypen uit de legenda van de vegetatiekaart naar
ecotooptypen op basis van de ECOTYP-toedeling van de corresponderende
vegetatieopnamen. Aangegeven is het ecotooptype waarmee het veldtype op
grond van de beschrijving en de ecotooptypetoedeling het meeste mee
overeenkomt, het aantal opnamen waarmee het vegetatietype is
gedocumenteerd, en de resultaten van de ECOTYP-toedelingen (ecotooptype
met percentage toegedeelde opnamen; bij dubbele toedeling telt elke
ecotooptypetoedeling voor de helft).

Veldtype Omschrijving Ecotoopty

pe

Aantal

opn

Spectrum (%)

LOOFBOSSEN

B13 Querco-Betuletum B42 1 B42 (100)

B51 Carici elongatae-Alnetum B27 4 B27 (75), R27 (25)

B54 RG Dryopteris dilatata [Alnion-

glutinosae]

B47 7 B47 (57), B27 (29), B42 (14)

B56 RG Holcus lanatus {Alnion

glutinosea]

G27 1 G27 (100)

GRASLANDEN

G31 RG Holcus lanatus [Molinio-

Arrhenateretea]

G48 2 G48 (100)

G55 RG Holcus lanatus [Molinio-

Arrhenateretea]

G67 2 G67 (75), P67 (50)

VOCHTIGE HEIDE

H10 Ericetum tetralicis typicum V11/G21dw 8 V11 (31), G21dw (19),G41dw

(19), V12 (6), R21 (12)

H11 Ericetum tetralicis sphagnetosum G21dw 2 G21dw (75), G41dw (25)

H12 Ericetum tetralicis sphagnetosum G21dw 2 G21dw (100)

H13 Ericetum tetralicis sphagnetosum G21 1 G21

H15 Lycopodio-Rhynchosporetum P21 7 P21 (43), V11 (29),G21 (14),

G41 (14)

H16 Ericetum tetralicis cladonietosum G41dw 6 G41dw (83), R61 (17)

H20 Genisto pilosae-Callunetum typicum G61dw 2 G61dw (50), R61 (50)

H21 Genisto pilosae-Callunetum

molinietosum

G41dw 3 G41dw (50), G61dw (50)

VERGRASTE HEIDE

H30 RG Molinia caerulea [Ericion

tetralicis]

G22 3 G22 (50), R41 (33) G21 (17)

H31 RG Molinia [Ericion tetralicis]

(veenpluis)

G21/G22 5 G21 (50), G22 (20), G41 (10),

R41 (10), R42 (10),

H32 RG Molinia [Ericion tetralicis]

(veenmos)

G21/G22 2 G21 (75), G22 (25)

SCHRAALGRASLANDEN

K43 Ornithopodo-Corynephoretum G62 1 G62 (100)

MOERASSEN

M60 RG [Caricion nigrae] G27 1 G27 (100)

M70 RG [Caricion nigrae] R27 1 R27 (100)

M15 Carici curtae - Agrostietum

caninae

G22 2 G22 (50), G27 (50)

M16 RG Carex rostrata [Caricion

nigrae]

G22 1 G22 (100)

M66 RG [Caricion nigrae] G27 1 G27 (100)

M71 RG [Caricion nigrae] G27 1 G27 (100)
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Veldtype Omschrijving Ecotoopty

pe

Aantal

opn

Spectrum (%)

NAALDBOSSEN

N14 Naaldbos B61na 1 B61na (100)

STRUWELEN

S41 RG Myrica gale [Oxycoc.Sphagn.] S41la 1 S21la (100)

S42 RG Myrica gale [Oxycoc.-Sphagn.] S21la 1 S21la (100)

OEVERKRUID- EN DWERGBIESVEGETATIES

V10 RG Juncus bulbosus & Sphagnum

[Littorelletea]

V12 2 V12 (75), P22 (25)

V11 RG Eleocharis multicaulis

[Littorelletea]

V11 6 V11 (50), G21 (33), P22 (17)

V20 Scirpetum fluitantis V12 9 V12 (33), W12 (17), W11 (6),

P22 (11), G21(22)

V21 Scirpetum fluitantis P22 1 P22

V31 Cicendietum filiformis typicum P22 1 P22

V32 Cicendietum filiformis

isolepidetosum

P27 4 P22 (25), P27 (25),

G22 (25), G27 (25)

WATER- EN OEVERVEGETATIES

W70 Callitricho-Hottonietum W17 1 V17 (50), W17 (50)

W99 Waterbiesvegetatie G27 1 G27

Veldtypen op kaart, niet gedocumenteerd met opnamen:

B0 B41 - Nvt

B1 B47 - Nvt

B52 B27 - Nvt

B55 B47 - Nvt

H14 G21dw - Nvt

H33 G21/G22 - Nvt

N17 B41na - Nvt

S51 S27 - Nvt

Over het algemeen zijn de veldtypen redelijk homogeen in termen van ecotooptypen, en zijn
de typen in de meeste gevallen goed aan ecotooptypen toe te delen. Alleen bij een aantal
verlandings- en pioniervegetaties is de toedeling aan ecotooptypen minder eenduidig, wat
waarschijnlijk samenhangt met schaalproblemen. Het gaat om vegetaties die op zeer fijne
schaal en/of in gradiëntsituaties voorkomen, waarbij de kenmerkende soorten vaak een ‘inslag’
vormen binnen andere vegetaties, zoals bij het Lycopodio-Rhynchosporetum, en het
Cicendietum filiformis.

Op grond van de opnamen uit Stroothuizen en aangrenzende gebieden is ook per veldtype
bepaald wat de corresponderende gemiddelde volledigheid is van de ecotoopgroepen
kenmerkend voor natte en vochtige omstandigheden. De berekening is uitgevoerd met de in de
vorige paragrafen besproken, voor de bewerking van vegetatie-opnamen aangepaste,
weegwaardenmethode. In tabel 5.14 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten.

In bijlage 15 staan alle resultaten van de berekening weergegeven. Over het algemeen bestaat
er een redelijke correspondentie tussen de ecotooptype-toedelingen en de volledigheden, in
zoverre dat de ecotoopgroep die voor het betreffende ecotooptype het meest kenmerkend is
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meestal ook de hoogste score haalt. De spreiding is echter groot, en soms zijn er grote
verschillen in volledigheid tussen veldtypen die tot eenzelfde ecotooptype behoren.
Bijvoorbeeld bij de typen M15 (Caricetum curto-echinatae) en M16 (RG Carex rostrata), die
weliswaar bij hetzelfde ecotooptype zijn ingedeeld (G22, korte vegetaties op natte,
voedselarmer, zwak zure bodem), maar die aanzienlijk verschillen in volledigheid (resp. 0.75
en 0.22).

Eenzelfde vergelijking in termen van ecotooptypen en volledigheden van ecotoopgroepen heeft
ook plaatsgevonden voor de plantensociologisch gedefinieerde vegetatietypen (verder kortweg
aangeduid als vegetatietypen). Een probleem bij de vergelijking was echter dat de duiding van
Tabel 5.14 Relatie tussen de veldtypen volgens KIWA en volledigheden van

ecotoopgroepen volgens de drempelwaarde-methode. De gearceerde cellen
geven per veldtype aan welke ecotoopgroepen corresponderen met de volgens
ECOTYP gevonden ecotooptypen (D = ecotoopgroep opgenomen in de
DEMNAT gebiedsschematisatie).

Veldtype A11 A12
D

A17
D

A18
D

K21
D

K22
D

K23
D

K24 K27
D

K28
D

K41
D

K42
D

K43 K44 K46 K47 K48

G31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,26

H10 0,13 0,19 0,01 0,00 0,71 0,19 0,03 0,11 0,01 0,00 0,51 0,13 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00

H11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,22 0,00 0,12 0,00 0,00 0,45 0,33 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H12 0,09 0,00 0,00 0,00 0,89 0,11 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,12 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,75 0,15 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,08 0,04 0,00 0,00 0,94 0,15 0,01 0,12 0,00 0,00 0,38 0,12 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,03 0,00 0,10 0,01 0,00 0,53 0,04 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00

H21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,03 0,00 0,08 0,00 0,00 0,41 0,03 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00

H30 0,18 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,07 0,12 0,10 0,02 0,21 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H31 0,05 0,03 0,02 0,01 0,37 0,11 0,01 0,11 0,10 0,04 0,26 0,09 0,00 0,12 0,00 0,03 0,02

H32 0,27 0,00 0,00 0,00 0,27 0,19 0,00 0,21 0,09 0,00 0,23 0,11 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

M60 0,00 0,13 0,14 0,06 0,00 0,29 0,22 0,18 0,78 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03

M70 0,00 0,13 0,11 0,00 0,15 0,45 0,14 0,37 0,90 0,37 0,11 0,45 0,00 0,00 0,00 0,18 0,10

M15 0,41 0,40 0,26 0,00 0,36 0,75 0,18 0,18 0,76 0,23 0,11 0,14 0,00 0,00 0,00 0,11 0,02

M16 0,52 0,22 0,11 0,06 0,20 0,22 0,06 0,00 0,20 0,09 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01

M66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,59 0,14 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,13 0,09

M71 0,27 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25 0,00 0,30 0,03 0,00 0,17 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

V10 0,69 0,88 0,11 0,00 0,28 0,44 0,11 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V11 0,44 0,17 0,00 0,00 0,39 0,21 0,04 0,10 0,02 0,00 0,07 0,06 0,00 0,16 0,00 0,00 0,06

V20 0,62 0,82 0,07 0,00 0,43 0,32 0,08 0,06 0,05 0,01 0,03 0,04 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

V21 0,41 0,81 0,03 0,00 0,53 0,57 0,32 0,30 0,38 0,06 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

V31 0,21 0,44 0,14 0,06 0,08 0,56 0,32 0,18 0,77 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03

V32 0,21 0,50 0,12 0,03 0,31 1,11 0,18 0,15 0,74 0,22 0,25 0,39 0,00 0,10 0,00 0,03 0,03

W70 0,00 0,13 0,24 0,06 0,00 0,14 0,07 0,00 0,21 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W99 0,00 0,00 0,05 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

een opname naar een vegetatietype niet altijd eenduidig dan wel reproduceerbaar was.
Derhalve worden de resultaten hier niet uitgebreid besproken. Wel kan worden opgemerkt dat
bij deze vergelijking juist het omgekeerde beeld werd verkregen, namelijk dat de
vegetatietypen slecht corresponderen met de ecotooptypen zoals bepaald met ECOTYP, maar
veel beter corresponderen met de volledigheden zoals berekend met de
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weegwaardenmethode. Dit verschil valt te verklaren uit de aard van de indelingen. De indeling
naar veldtype wordt net als bij de ecotooptype-indeling sterk bepaald door de bedekking van
structuurbepalende soorten, zoals bijvoorbeeld Struikheide en Dopheide, terwijl bij de
plantensociologische indeling en de weegwaardenmethode veel gewicht wordt toegekend aan
het voorkomen van indicatieve soorten.

Op basis van de vergelijking tussen veldtypen en ecotooptypen (tabel 5.13) is de vegetatiekaart
van Stroothuizen omgezet in een ecotooptypekaart. Het resultaat is weergegeven in figuur 5.8.
In de kaart valt te zien dat natte, voedselarme zwak zure systemen (W12, V12, G22) vooral
voorkomen in de grote slenk (zie ook bijlage 1) en in en rond de Elodes-vennen. In het oostelijk
gedeelte van het terrein komen deze typen alleen voor op plagplekken rond het Ronde ven en
het Oortven. Onduidelijk is of door het plaggen de zuurgraad verlaagd is, waardoor de soorten
kenmerkend voor natte, voedselarme zwak zure systemen konden terugkeren, of dat door het
plaggen soorten van zwak zure omstandigheden uit de zaadbank tot kieming zijn gebracht, en
daarmee een stukje verleden tot uiting brengen.

Voor een aantal natte en vochtige ecotoopgroepen zijn op basis van de gemiddelde
volledigheid per veldtype kaartjes gemaakt (figuur 5.9). Door de grotere spreiding in
volledigheden per veldtype (in vergelijking met de spreiding in ecotooptypen) is het beeld wat
uit de ecotoopgroepkaartjes naar voren komt minder eenduidig dan het beeld uit de
ecotooptypekaart.
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6 MODELRESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten van DEMNAT en NICHE besproken. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen de voorspelling van de situatie vòòr de ingreep en de situatie ná de
ingreep. Voor NICHE behandelen we de parameters pH/basenverzadiging, voedselrijkdom en
vegetatietypen. Dit zijn parameters die door het model voorspeld worden. Voor DEMNAT
behandelen we de parameters  potentiële standplaatskaarten, vegetatie en schematisatie. Wat
betreft de potentiële standplaatskaarten zal het effect van schaal op de voorspelling van
standplaatsen worden besproken. Hoewel DEMNAT voor de uitgangssituatie geen vegetatie
voorspelt (data over de vegetatie dienen juist als invoer), gaan we toch in op de parameter
vegetatie. We bespreken namelijk de gevoeligheid van DEMNAT voor de compleetheid van het
FLORBASE bestand.

6.1 Voorspelling situatie voor de ingreep

6.1.1 DEMNAT

De potentiële standplaatskaarten

In figuur 6.1 is de kans op voorkomen van 20 standplaatstypen weergegeven (de brakke en
zoute standplaatsen zijn niet relevant voor Stroothuizen) volgens de ECOSERIES 1:50.000
(landelijke benadering). In figuur 6.2 is hetzelfde gedaan voor de fijnschalige ecoseries (meest
vergelijkbaar met NICHE). In de figuren is een code voor het standplaatstype gehanteerd
conform het CML-ecotopensysteem.

Wat opvalt bij de standplaatskaartjes 1:50.000 is dat de vennen (X11, X12) niet goed worden
geschematiseerd. Er wordt een koppeling gelegd met ecoserie-bodem 102 (primair oligotroof
veen) en niet met open water. Een dergelijke benadering is bij de landelijke
gebiedsschematisatie ook deels verdedigbaar omdat binnen A12 ook verlandingsvegetaties zijn
opgenomen welke aangetroffen kunnen worden op de ecoserie-bodem eenheid 102. Voor de
situatie in Stroothuizen was echter een meer directe koppeling met het open water (in dit geval
vennen) beter geweest. Verder blijkt dat de natte standplaatsen vooral worden geschematiseerd
op ecoserie 102, in het westelijk deel van het reservaat. Aangezien de standplaatskaartjes
vrijwel volledig zijn gebaseerd op de bodemkaart 1:50.000 wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen de condities binnen en buiten het reservaat. Basenrijke standplaatsen (X13, X23, X43 en
X63) worden niet voorspeld. Wel komen er binnen het gebied vochtige en droge, voedselarme,
zure standplaatscondities voor. Binnen het reservaat modelleert DEMNAT die op locaties waar
die grofweg ook verwacht mogen worden.
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Ten aanzien van de standplaatskaartjes 1:1000 kan worden opgemerkt dat het areaal natte
standplaatscondities aanmerkelijk kleiner is dan bij de grofschalige kaartjes. Dit is te wijten aan
het gebruik van het MODFLOW model wat voor dit gebied een te lage grondwaterstand
berekend. De standplaats X12 (vennen) wordt vooral aangetroffen op de natste locaties. De
standplaatsen X17, X22 en X27 alsook X42 hebben in vergelijking met de 1:50.000 kaartjes een
grotere kans op voorkomen gekregen vanwege de code voor lithocliene kwel. Het voorkomen
van X41 op ecoserie 312 is afgenomen t.o.v. het 1:50.000 kaartbeeld vanwege de drogere Gt-
klassen (MODFLOW uitvoer). Het voorkomen van X61 (droge, voedselarme, zure
standplaatscondities) lijkt redelijk overeen te komen met de verwachting, hoewel het areaal te
groot uit valt vanwege de te droge voorspelling door MODFLOW.

Het lijkt het erop dat het landelijk DEMNAT model de standplaatscondities binnen het reservaat
Stroothuizen redelijk goed bepaald, met uitzondering van X11 en X12 (voedselarme, zure tot
zwak zure wateren). Wanneer gebruik wordt gemaakt van de ecoseries 1:1000 neemt de
plaatsgebondenheid van de uitkomsten toe, wat het resultaat ten goede komt. De kaartjes
vormen een ondersteuning voor de juistheid van de binnen DEMNAT 2.1 gehanteerde
beslisregels. Vanwege de uitkomsten van MODFLOW neemt de kwaliteit van de 1:1000
standplaatskaartjes weer wat af (overschatting van het droge en vochtige areaal ten koste van
het areaal natte standplaatsen).

Vegetatie in de uitgangssituatie
De vegetatie in de situatie vóór de ingreep wordt met DEMNAT bepaald uit informatie
afkomstig van FLORBASE. In deze studie zijn twee verschillende versies van FLORBASE
gebruikt. De versie gebruikt bij de Watersysteem verkenning, FLORBASE - 1, en een speciaal
voor deze studie geoptimaliseerde versie van FLORBASE waarbij het aantal waarnemingen is
aangevuld met gegevens van Kiwa en gegevens van FLORON tot het jaar van de ingreep 1993.
In tabel 6.1 en 6.2 wordt een overzicht gegeven van de ecotoopgroepen geschematiseerd met
FLORBASE-1 en het ‘optimale FLORBASE’.

Tabel 6.1 Volledigheid in de uitgangssituatie volgens FLORBASE-1. De ecotoopgroepen die
volgens FLORBASE-1 niet voorkomen zijn niet opgenomen de tabel.

XY-coord A12 K21 K22 K27 K28 K41 K42 H22
268,487 0.90 * * *
268,488 1.00 1.00 1.00 * * 0.56 0.76 0.13

* = ecotoopgroep komt niet voor maar kan wel verschijnen na een herstelmaatregel.
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Tabel 6.2 Volledigheid in de uitgangssituatie volgens het ‘optimale FLORBASE’
(waarnemingen t/m 1993 van KIWA en FLORON).

XY-coord A12 K21 K22 K27 K28 K41 K42 H22 H27 H28
267,487
268,487 0.05 1.00 * 0.56 *
267,488 * 0.21 *
268,488 1.00 1.00 1.00 0.26 * 0.98 0.35 0.63 0.25

* = ecotoopgroep komt niet voor maar kan wel verschijnen na een herstelmaatregel.

Uit het verschil tussen tabel 6.1 en 6.2 is op te maken dat er waarnemingen in FLORBASE-1
missen voor het reservaat Stroothuizen. Niettemin blijken de kilometercellen waarin het
grootste deel van het reservaat is gelegen wel is opgenomen in de FLORBASE-1 schematisatie.
Het toevoegen van waarnemingen van KIWA en FLORON tot en met 1993 zorgt ervoor dat alle
kilometercellen waar Stroothuizen enigszins mee overlapt worden opgenomen in de
gebiedsschematisatie. In een aantal gevallen leidt het toevoegen van gegevens er toe dat de
volledigheid (botanische kwaliteit) van sommige ecotoopgroepen (o.a. K27, K41 en H22 in
kmcel 268,488) toeneemt. Onverwacht is de lagere volledigheid van K42 in het
geoptimaliseerde FLORBASE bestand. Hoe dit precies komt is niet duidelijk, maar mogelijk
hangt het samen met de foutcontrole op FLORBASE die regelmatig door de Stichting FLORON
(beheerder van de FLORBASE gegevens) wordt uitgevoerd.

Schematisatie
In figuur 6.3 is aangegeven hoe bij een landelijke berekening met DEMNAT de volledigheden
gescoord per kmhok worden verdeeld aan de binnen dat hok aanwezige bodemeenheden.
Doordat de bodemkaart de locatie van de grote slenk redelijk onderscheidt (venige
beekdalgrond met grondwatertrap II) zal DEMNAT daar ook vooral de natte ecotoopgroepen
aan toedelen (A12, K21, K22, K27). De ecotoopgroepen K28 en H28 (vegetatie op natte, zeer
voedselrijke bodems) kunnen volgens het DEMNAT model op een groter aantal bodems
voorkomen, evenals K41. Uit het kaartbeeld komt wederom duidelijk het (al eerder
onderkende) probleem naar voren dat in de gebiedsschematisatie geen onderscheid wordt
gemaakt tussen natuurgebied en agrarisch gebied. Alleen informatie over bodem,
grondwatertrap en flora bepalen de gebiedsschematisatie.

Ten behoeve van de vergelijking met NICHE is DEMNAT aangepast zodat het met een meer
verfijnde bodemschematisatie kan rekenen. Met deze DEMNAT versie (DEMREG) is het
mogelijk grafisch aan te geven aan welke bodemeenheden de ecotoopgroepen aangetroffen per
vierkante kilometer worden toebedeeld. Daarnaast is het mogelijk om per MODFLOW rekencel
een ingreep-effect voorspelling door te rekenen.

Uit de kaartjes (figuur 6.4) voor de uitgangssituatie blijkt dat de natte ecosystemen zich vaak
beperken tot het reservaat en dan met name tot de grote slenk in het westen en het Oortven in
het oosten van het reservaat. Het voorkomen van een aantal voedselarme ecotoopgroepen
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buiten het reservaat is onjuist en hangt weer samen met het eerder genoemde gebrek in de
gebiedsschematisatie van DEMNAT. Het probleem is voor een aantal natte ecotoopgroepen wat
minder doordat gebruik wordt gemaakt van een betere ecoserie kaart. De soms abrupte
overgangen in volledigheid op de grens van kilometer hokken wordt veroorzaakt door
FLORBASE en is te beschouwen als een artefact. Binnen het reservaat is de ligging van de
ectoopgroepen globaal gezien redelijk ingeschat.

De beperking in de gebiedsschematisatie zou wellicht deels verholpen kunnen worden
wanneer gebruik wordt gemaakt van vegetatiestructuur-kaarten. Doordat dit nu nog niet gebeurt
wordt het voorkomen van bossen en struwelen (H22: o.a. gagelstruweel en H27: broekbos) niet
voldoende nauwkeurig bepaald. Tevens moet bij het bepalen van het voorkomen van vennen
(A12) rekening worden gehouden met open water zoals is af te leiden uit de bodemkaart of -
nog beter - de topografische kaart 1:10.000. Voor K28 (nat cultuurgrasland en ruigtes langs
rivieren en sloten) is in figuur 6.4 wederom te zien dat het voor een deel aan het natuurterrein
wordt toegewezen terwijl het redelijker is aan te nemen dat deze ecotoopgroep vooral buiten
het reservaat voorkomt.

6.1.2 NICHE

pH/basenverzadiging

Vochtige tot natte omstandigheden worden vrijwel alleen aangetroffen in de laagtes in het
landschap (slenk en vennen). In het voorjaar en de zomer vallen deze delen volgens de
hydrologische modelberekeningen vrijwel geheel droog. De dalende grondwaterstanden ten
opzichte van het maaiveld resulteren in zure tot zwak zure omstandigheden in het reservaat
(bijlage 5). Basische omstandigheden worden slechts berekend op een enkele plek aan de rand
van het Oortven. In de Grote slenk en aan de randen van het zuidelijk gelegen de
zuidwestelijke vennen worden zwak zure omstandigheden berekend (bijlage 5). Op de flanken
en bovenop de dekzandruggen overheersen zure omstandigheden. Dit beeld komt goed
overeen met de werkelijke situatie zoals deze voor de ingreep aanwezig was (zie hoofdstuk 2,
paragraaf 2.1.1 en 2.1.2). Basenrijke omstandigheden kwamen vrijwel niet voor in het
reservaat.

Voedselrijkdom

De berekende voedselrijkdom van de situatie vóór de ingreep is weergegeven in bijlage 5. De
relatief geringe verschillen in organisch stofgehalte van de aanwezige bodemtypen leiden
weliswaar tot geringe verschillen in stikstofbeschikbaarheid, maar de klassengrenzen van
NICHE worden hierbij niet overschreden. Overal in het reservaat overheersen mesotrofe
omstandigheden. De aanwezige vegetatie in het reservaat voor de ingreep was indicatief voor
dergelijke omstandigheden.
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Voorspelling van de vegetatie

In de vegetatievoorspelling zijn de bodemeenheden met open water (vennen) niet
meegenomen wegens onvoldoende informatie op de bodemkaart. In Bijlage 16 is van een
aantal vegetatietypen het voorspelde verspreidingspatroon weergegeven.

In de slenk en op de flanken daarvan worden vegetaties voorspeld van natte tot vochtige, zure
tot zwak zure omstandigheden (o.a. gemeenschap Carici curtae-Agrostietum caninae, RG
Myrica gale [Parvocaricetea/Oxycocco-Sphagnetea], Cirsio-Molinietum nardetosum, Ericetum
tetralicis sphagnetosum).

De voorspelling van Gagelstruweel en veenmosrijke dopheidevegetaties (Ericetum tetralicis
sphagnetosum) op de flanken van de slenk en langs vennen komt goed overeen met de
gekarteerde vegetaties op deze plekken. De voorspelling van deze gemeenschappen in het
centrale deel van de slenk is niet correct. Deze foutieve voorspelling is niet zozeer het gevolg
van een verkeerde voorspelling van de factoren voedselrijkdom of pH/basenverzadiging. Het
hydrologisch model berekent in het reservaat lagere grondwaterstanden ten opzichte van het
maaiveld, dan daadwerkelijk zijn aangetroffen. Met name de GHG wordt te laag berekend.
Deze conclusie is reeds eerder getrokken door Van Gerven e.a. (1993).

Ditzelfde probleem speelt ook enigszins bovenop de dekzandruggen in het reservaat. Hier
kwam voor de ingreep een Struikheidevegetatie (Genisto-Callunetum). Deze gemeenschap
wordt hier niet voorspeld en is in de voorspelling vervangen door een rompgemeenschap van
het Borstelgrasverbond (RG Nardus stricta), die volgens de database-gegevens enigszins drogere
omstandigheden indiceert.

Een goed ontwikkeld Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) wordt niet voorspeld. Uit
paragraaf 2.1.1. blijkt dat het aanwezige broekbostype voor de ingreep niet goed ontwikkeld
was, maar dat er sprake was van een gedegradeerd type. Het type ‘gedegradeerd
Elzenbroekbos’ is niet opgenomen in de database van NICHE zodat er over dit bos geen
uitspraak gedaan kan worden.

6.2 Voorspellingen situatie na de ingreep

6.2.1 DEMNAT

Effectberekeningen met landelijk DEMNAT

In tabel 6.3 wordt het resultaat gegeven van een effectberekening met het landelijk DEMNAT
model zoals gebruikt in de WaterSysteemVerkenningen (WSV). Met FLORBASE 1 kunnen geen
effecten berekend worden voor kilometercel 267 487 (wel geselecteerd, maar er komen geen
ecotoopgroepen voor) en  267 488 (niet geselecteerd vanwege onvoldoende floragegevens).
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Tabel 6.3 Verandering in volledigheid volgens landelijk DEMNAT met FLORBASE-1
XY-coord A12 K21 K22 K27 K28 K41 K42 H22 H27 H28 TOT
268,487 0.025 0.002 0.003 0.001 0.031
268,488 0.072 0.022 0.003 0.021 0.041 0.160

Voor geen enkele ecotoopgroep wordt schade voorspeld (zie tabel 6.3). De aquatische
ecotoopgroep A12 wordt volgens DEMNAT niet beïnvloed door de voorspelde grondwater-
standsverandering. Indien een verandering in het peil van kleine oppervlaktewateren zou zijn
berekend door MODFLOW, had DEMNAT voor deze groep wel een effect kunnen berekenen.

Doordat de volledigheid van K21 (natte heide) en K22 (o.a. Kleine zeggen) al op 1.0 (=
optimaal) stond wordt hier geen verdere toename berekend in de volledigheid. Voor alle
overige ecotoopgroepen wordt een toename van de volledigheid voorspeld; er treedt herstel
op. Het sterkste herstel wordt berekend voor K27 en H22, maar voor alle ecotoopgroepen geldt
dat de absolute grootte van de effecten zeer laag is.

Naast een effectberekening met het landelijke DEMNAT met FLORBASE-1 is ook een
effectberekening uitgevoerd met een ‘optimaal’ FLORBASE bestand, gebaseerd op
florawaarnemingen van FLORON en KIWA tot en met 1993, het jaar van de ingreep. In tabel
6.4 en figuur 6.5 worden de effecten weergegeven van de berekening met het landelijk
DEMNAT.

Tabel 6.4 Verandering in volledigheid berekend met het landelijk DEMNAT model (ecoseries
1:50.000) en een ‘optimaal’ FLORBASE voor de hokken waarin de desbetreffende
ecotoopgroep voorkomt (zie tabel 6.2).

XY-coord A12 K21 K22 K27 K28 K41 K42 H22 H27 H28 TOT
267,487
268,487 0.002 0.005 0.001 0.008
267,488 0.033 0.003 0.004 0.041
268,488 0.045 0.022 0.01 0.005 0.073 0.029 0.184

Uit de resultaten is op te maken dat er wederom geen extra herstel is gemodelleerd voor K21
(natte heide) aangezien de volledigheid van deze ecotoopgroep al zeer goed ontwikkeld was
(volledigheid = 1). K22 (o.a. blauwgraslanden en kleine zeggen) laat om dezelfde reden geen
extra herstel zien in kmhok 268, 488. Er is wel een licht herstel gemodelleerd voor K22 in
kmhok 267,488. Het sterkste herstel wordt gemodelleerd voor H22 (o.a. gagelstruweel). Verder
wordt er een relatief sterk herstel gemodelleerd voor K27 en H27 (kruidachtige vegetatie en
houtige vegetatie op natte, matig voedselrijke bodems). Herstel van vochtige heide wordt
binnen het reservaat vooral gemodelleerd op de dekzandruggen i.p.v. in de natte slenk.
Daarnaast wordt ook herstel van K41 verondersteld buiten het reservaat. De kruidachtige en
houtige vegetaties op natte, zeer voedselrijke bodems (K28 en H28) nemen vooral toe daar
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waar de vernatting het sterkst is. Naast een matig herstel binnen het reservaat, wordt er tevens
een licht herstel buiten het reservaat berekend.

Effectberekening met het verfijnde DEMNAT model: DEMREG

In tabel 6.5 zijn de resultaten van de effectvoorspelling uitgevoerd met het verfijnde DEMNAT
model weergegeven. Verder worden de effecten geografisch weergegeven in figuur 6.6.

De uitkomsten per kmhok voor de verandering in volledigheid berekend met de verfijnde
versie en de landelijke versie zijn veelal vergelijkbaar. Dit is toch een opmerkelijk resultaat
gezien de toch aanmerkelijk meer gedetailleerde invoer (bodem en hydrologie) die is gebruikt
bij DEMREG. Alleen voor ecotoopgroep K42 is een groot verschil waarneembaar.

Tabel 6.5 Verandering in volledigheid berekend met het verfijnde DEMNAT
XY-coord A12 K21 K22 K27 K28 K41 K42 H22 H27 H28 TOT
267,487
268,487 0.004 0.004
267,488 0.002 0.031 0.005 0.01 0.048
268,488 0.046 0.004 0.009 0.049 0.086 0.028 0.222

Verschillen kunnen worden veroorzaakt door verschillen in de onderscheiden ecoseries,
hetgeen vooral geldt voor het reservaat. Daarnaast kunnen er verschillen optreden doordat de
dosis anders wordt geschematiseerd. De dosis per bodempolygoon 1:50.000 is een grovere
schematisatie dan die per MODFLOW rekencel (zie figuur 5.2).

Binnen het reservaat tredende grootste effecten vooral op in het westelijk deel, ter hoogte van
de grote slenk (zie figuur 6.6). Ook buiten het reservaat worden grote effecten gemodelleerd.
Deze zijn niet reëel en worden veroorzaakt doordat geen rekening wordt gehouden met het
agrarisch landgebruik buiten Stroothuizen.

6.2.2 NICHE

pH/basenverzadiging

Door de gemodelleerde stijging van de grondwaterstand verandert de pH/basenverzadiging in
het reservaat enigszins (bijlage 5). In de slenk wordt op enkele omstandigheden een basenrijke
situatie voorspeld. Er treden ten gevolge van de gemodelleerde grondwaterstandsstijging, mede
doordat er geen grote veranderingen optreden in kwel en wegzijging (zie bijlage 5), geen
grootschalige wijzigingen op in de pH/basenverzadiging.
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Voedselrijkdom

De gemodelleerde stijging van de grondwaterstand heeft geen effect op de voedselrijkdom van
het gebied.

Voorspelling van de vegetatie

In bijlage 16 zijn de voorspelde verspreidingspatronen van de door NICHE gemodelleerde
vegetatietypen weergegeven. In tabel 6.6 is het voorspelde oppervlakte weergegeven.

Ten gevolge van de ingreep wordt een groter areaal grondwaterafhankelijke vegetaties
voorspeld. Met name vochtige en natte heiden, Gagelstruwelen en relatief zwak zure
subassociaties van het blauwgrasland (o.a. Cirsio Molinietum nardetosum) komen over grotere
oppervlaktes voor. De natuurlijke gradiënt van natte heide en Gagelstruweel op de flanken van
laagtes en zwak zure tot basische blauwgrasland in de slenk lijkt zich volgens de voorspelling
te herstellen. Op een klein areaal in de slenk (basenrijke omstandigheden) wordt een soorten-
rijke subassociatie van het blauwgrasland voorspeld. De voorspelde toename van heide-
gemeenschappen is mede ten koste gegaan van het areaal aan de rompgemeenschap van het
Borstelgraslandverbond.

Tabel 6.6 Potentieel oppervlakte van een vegetatietype volgens NICHE voor en na de
ingreep in de waterhuishouding in het reservaat Stroothuizen. De arealen zijn
bepaald binnen de cellen van MODFLOW door berekening van de oppervlakte
van kaartvlakken met een overeenkomstige bodem, grondwaterstand,
pH/basenverzadiging en trofiegraad. Binnen een cel van MODFLOW kunnen dus
meerdere plantengemeenschappen voorkomen.

vegetatietype potentieel oppervlakte
voor ingreep (ha)

potentieel oppervlakte na
ingreep (ha)

Ericetum sphagnetosum 1.9 3.1

RG Myrica gale
[Parvocaricetea/Oxycocco-
Sphagnetea]

0.3 1.3

Cirsio Molinietum orchito-
sum

0 0.1

Cirsio Molinietum agros. 0 0.4

Cirsio Molinietum
nardetosum

1.7 2.4

RG Nardus stricta 3.7 3.4

Carici curtae-.Agrostietum
caninae

0.1 0.6
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7 VERGELIJKING EN TOETSING VAN DE MODELLEN

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken: de modelconcepten van DEMNAT en
NICHE, de voorspellingen die beide modellen doen over de uitgangssituatie en de situatie na
de ingreep. Vervolgens vergelijken we de voorspellingen van beide modellen met de
werkelijke situatie voor en na de ingreep (zie paragraaf 7.4). De parameters die in paragraaf 7.4
aan de orde komen zijn: de vegetatie, de standplaatscondities en de schematisatie van
DEMNAT. In paragraaf 7.5 wordt het schaalniveau van beide modellen bediscussieerd in relatie
tot de invoer van beide modellen. Vervolgens wordt in paragraaf 7.6 ingegaan op de
consequenties van de gebruikte schaalniveaus (gebieds -en kilometerhokniveau) voor de
voorspellingen. Het hoofdstuk wordt besloten met een korte discussie over de uitkomsten van
de gedane voorspellingen in relatie tot de doelen van de modellen.

7.1 Vergelijking modelconcepten DEMNAT en NICHE

In deze paragraaf worden kort de verschillen en overeenkomsten tussen de modellen
DEMNAT en NICHE  weergegeven (samengvat in tabel 7.1). Deze zijn samengevat in tabel 7.1.
Eerst wordt ingegaan op een aantal algemene kenmerken en uitgangspunten van de modellen;
de zogenaamde modelconcepten (zie sub-paragraaf 7.1.1). In de overige sub-paragrafen wordt
beschreven hoe beide modellen omgaan met de standplaatsfactoren bodem, vocht,
pH/basenverzadiging en voedselrijkdom.

Tabel 7.1 Verschillen en overeenkomsten tussen de modellen voor zover relevant in deze
studie.

Landelijk DEMNAT NICHE
dosis-effect keten: hydrologische dosis → standplaats → vegetatie
schaalniveau: nationaal tot regionaal regionaal tot lokaal
localiseerbaarheid van de uitkomsten: km2 ≥ 25 m2

invoer: •  hydrologische dosis
•  bodem/standplaats
•  vegetatie

•  hydrologische dosis
•  bodem/standplaats

hydrologische dosis: ∆GVG GHG, GLG, GVG

standplaats gebaseerd op: •  Bodem en grondwater-
trappenkaart 1:50.000 (Stiboka)
→ Ecoseries

•  LKN-grondwaterrelatiekaart
(kweltypen)

•  Bodem en grondwater-
trappenkaart 1:50.000

 (Stiboka) → NICHE bodemeenheden
•  Atmosferische depositie
•  Bemesting met N

standplaatsfactoren: •  vochttoestand
•  zuurgraad
•  voedselrijkdom

•  vochttoestand
•  pH/basenverzadiging
•  voedselrijkdom

vegetatie in termen van: botanische kwaliteit (volledigheid)
ecotoopgroepen

potentiëel voorkomen van
plantensociologische eenheden
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7.1.1 Modelconcepten

Zowel NICHE als DEMNAT maken gebruik van dezelfde standplaatsfactoren (bodem, vocht,
pH/basenverzadiging en voedselrijkdom). Met behulp van dosis-effect functies worden de
effecten op de vegetatie bepaald. De verschillen en overeenkomsten zullen per factor worden
besproken in de subparagrafen 7.1.2 t/m 7.1.5.

De uitgangssituatie wordt in DEMNAT afgeleid uit het voorkomen van ecotoopgroepen (met
kenmerkende plantensoorten) in combinatie met hydrologische en bodemkundige gegevens.
Informatie over het voorkomen van ecotoopgroepen is afkomstig van het FLORBASE-bestand
(km-hok niveau). NICHE daarentegen voorspelt eerst op grond van hydrologische,
bodemkundige en landgebruiksgegevens het abiotisch milieu. Vervolgens wordt de
uitgangssituatie van de vegetatie voorspeld op grond van relaties tussen het abiotisch milieu en
vegetatietypen. NICHE gebruikt bestaande vegetatiegegevens als foutencontrole voor de
voorspelling van het abiotisch milieu. Dit verschil tussen DEMNAT en NICHE hangt samen met
het schaalniveau van de voorspelling. Door gebrek aan gedetailleerde gegevens over het
abiotisch milieu vormen flora-gegevens op landelijke schaal de meest betrouwbare indicatoren
voor milieucondities op standplaatsniveau. De NICHE-benadering is conceptueel gezien
zuiverder, omdat informatie over de abiotische standplaatscondities geheel worden afgeleid uit
abiotische bestanden.

Een belangrijk verschil in modelconcept tussen NICHE en DEMNAT is verder dat DEMNAT de
effecten van verandering van hydrologische parameters weergeeft ten opzichte van een
uitgangssituatie, terwijl NICHE gebruik gemaakt van absolute hydrologische parameters voor
elk scenario.

Een verschil tussen NICHE en DEMNAT betreft de wijze van omgaan met flora en vegetatie. In
DEMNAT worden ecotoopgroepen bepaald door de aanwezigheid van bepaalde kenmerkende
plantensoorten op basis van het databestand  FLORBASE. NICHE werkt met vegetatiekundige
(plantensociologische) eenheden, zowel bij de toetsing van de nulsituatie als bij de voorspelling
van de effecten van een ingreep.

DEMNAT heeft de mogelijkheid om rekening te houden met het hysteresis-effect. NICHE kent
deze mogelijkheid niet en voorspelt de vegetatie in een stabiele eindsituatie.

Beide modellen werken niet met successiereeksen. In de verdere ontwikkeling van NICHE
zullen successiereeksen worden ingebracht opdat ook tussenstadia kunnen worden voorspeld,
en niet alleen meer een stabiele eindsituatie.

In NICHE kan rekening gehouden worden met beheer (effect op voedselrijkdom), DEMNAT
kent deze mogelijkheid niet.



Vergelijking en toetsing van de modellen

NOV thema 3-3 7.81

NICHE bepaalt alleen effecten op grondwaterafhankelijke (semi)-terrestrische vegetaties. Een
aquatisch NICHE is in voorbereiding. DEMNAT bepaalt de effecten op zowel aquatische (kleine
wateren en verlandingssystemen) als terrestrische levensgemeenschappen (zowel nat als
vochtig)

Een verschil tussen DEMNAT en NICHE betreft de uitvoer. DEMNAT bepaalt de volledigheid
van ecotoopgroepen binnen een ruimteljke eenheid, terwijl NICHE oppervlaktes voorspelt
waarmee een vegetatie kan voorkomen.

 In tegenstelling tot DEMNAT doet de hier gehanteerde versie van NICHE geen uitspraken over
brakke tot zoute ecosystemen. In de versie NICHE-duinen wordt saliniteit wel als
standplaatsfactor meegenomen omdat saliniteit in de duinen naast grondwaterregime,
pH/basenverzadiging en trofiegraad een sterk bepalende standplaatsfactor is.

DEMNAT is opgezet voor voorspelling op nationale tot regionale schaal. NICHE  is ontwikkeld
voor voorspelling op locale tot regionale schaal.

7.1.2 Standplaatsfactor bodem

DEMNAT gebruikt de ecoserie-indeling (Klijn et al., 1996) voor de clustering van Stiboka-
eenheden (CML-ecotopensysteem).

NICHE gebruikt voor een eerste groepering van Stiboka-eenheden eveneens het systeem van
Klijn, maar clustert vervolgens de CML-bodemtypen in grotere groepen op grond van
textuurkenmerken (max. 10 groepen). NICHE kent daardoor een grovere bodemindeling dan
DEMNAT.

7.1.3 Standplaatsfactor vochttoestand

DEMNAT gebruikt een klasse-indeling van de GVG (in combinatie met bodemkarakteristieken)
als grondwaterstandsparameter voor een indeling van de vochttoestand van de bodem.

NICHE gebruikt zowel GHG als GLG voor de karakterisering van de vochttoestand van de
bodem. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een klasse-indeling maar van veldgegevens
over de relatie tussen de grondwaterstand en vegetatietypen.

7.1.4 Standplaatsfactor pH/basenverzadiging

DEMNAT bepaalt de pH/basenverzadiging van de bodem aan de hand van de aangetroffen
ecotoopgroepen, bepaalde bodemkarakteristieken en hydrologische parameters
(grondwatertrap-klasse en kwelcode volgens het LKN-grondwaterrelatie bestand). Bij de
gebiedsschematisatie wordt gebruik gemaakt van een code voor ecohydrologisch relevante
kwel (Klijn , 1989). Ten aanzien van de zuurgraad worden er drie milieus onderscheiden: zuur,
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zwak zuur en basisch. Bij de effectberekening wordt een zuurgraad-buffering verondersteld, die
afhankelijk is van de dosis, de ecotoopgroep en de ecoserie. Zo wordt bij een verhoging van de
grondwaterstand bij K21 (kruidachtige vegetatie op natte, voedselarme zure bodems; o.a. natte
heide en hoogveen) geen toename in de invloed van lithoclien grondwater verondersteld,
terwijl dit bij K22 (kruidachtige vegetatie op natte, voedselarme zwak zure bodems; o.a.
blauwgraslanden, kleine zeggen) juist wel wordt aangenomen.

NICHE bepaalt de pH basenverzadiging van de bodem aan de hand van de empirische GLG-
gegevens en het bodemtype. Er wordt voorspeld in drie klassen.Op de klasse-indeling worden
correcties toegepast ten gevolge van (1) het optreden van basenrijke kwel over een scheidende
laag (basenarme kwel heeft geen effect), (2) kalkgift landbouwgronden en (3) inundatie met
kalkrijk oppervlaktewater. Kwelintensiteit speelt boven de grenswaarde 0.25 mm/d geen rol
meer. Binnen NICHE is er sprake van drie pH-klassen: zuur, zwak zuur en basisch; in NICHE
duinen van 5 klassen.

7.1.5 Standplaatsfactor voedselrijkdom

DEMNAT bepaalt de voedselrijkdom van de bodem aan de hand van de aangetroffen
ecotoopgroepen, bepaalde bodemkarakteristieken en hydrologische parameters
(grondwatertrap-klasse). Als maat voor de voedselrijkdom wordt de N-mineralisatie genomen
volgens Kemmers (1990). Er wordt gecorrigeerd, wanneer er sprake is van aanvoer van
gebiedsvreemd water. Er worden drie trofieklassen onderscheiden: voedselarme, matig
voedselrijke en zeer voedselrijke milieus. Er wordt (nog) geen rekening gehouden met de
effecten van atmosferische depositie en bemesting op de voedselrijkdom.

NICHE bepaalt de voedselrijkdom als de som van alle stikstofbronnen. Dit zijn mineralisatie
(conform DEMNAT), atmosferische depositie en bemesting door de landbouw. Er wordt
gecorrigeerd wanneer er aanvoer van gebiedsvreemd water plaatsvindt of inundatie met slibrijk
water optreedt. Er worden vijf klassen onderscheiden: oligotroof, mesotroof, meso-eutroof,
eutroof en hypertroof.

7.2 Vergelijking van de voorspellingen over de uitgangssituatie

7.2.1 Standplaats in de uitgangssituatie

Besproken worden zowel de verschillen tussen de voorspelde standplaatscondities van
DEMNAT en NICHE (schaal 1:1000), alsmede de verschillen tussen de schaalniveaus binnen
DEMNAT (schaal 1:50.000 en 1:1000).
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NICHE versus DEMNAT 1:1000

 Vocht en pH/basenverzadiging
•  Op basis van de invoer van het hydrologisch model voorspelt NICHE

plantengemeenschappen van vochtige tot natte omstandigheden in de lage delen van het
reservaat (de slenken en vennen). DEMNAT voorspelt op enkele plekken tevens
ecotoopgroepen van semi-aquatische, standplaatsen (X12, X17).

•  Door NICHE worden op enkele plekken aan de rand van het Oortven basische
omstandigheden berekend. Bij DEMNAT ontbreken basische standplaatsen.

•  In de slenk en aan de randen van de zuidwestelijke vennen en het  Oortven worden door
NICHE zwak zure omstandigheden berekend. DEMNAT voorspelt deze omstandigheden
(X42) ook, zij het met een lage kans, aan de rand van het Ronde ven.

•  Zowel NICHE als DEMNAT berekenen zure omstandigheden bovenop de dekzandruggen
en op de flanken.

Voedselrijkdom
•  Door NICHE worden voor het gehele reservaat mesotrofe (=matig voedselrijke)

omstandigheden voorspeld. DEMNAT onderscheidt vooral natte tot zeer natte, matig
voedselrijke omstandigheden (X17, X27) in de grote slenk. Aan de rand van de slenk en de
vennen worden door DEMNAT vochtige, matig voedselrijke standplaatsen (X47)
onderscheiden. Op de dekzandruggen voorspelt DEMNAT veelal droge, voedselarme
standplaatsen (X61).

DEMNAT 1:50.000 versus DEMNAT 1:1000
Door DEMNAT zijn fijnschalige (1:1000) en grofschalige (1:50.000) standplaatskaartjes gemaakt
(figuren 6.1 en 6.2) . De grofschalige kaartjes zijn gebaseerd op de ecoseries 1:50.000. De
fijnschalige kaartjes zijn gebaseerd op een fijnschalige kaart van ecoserie-bodemeenheden
(1:1000).

Vocht en pH/basenverzadiging
•  Alleen op de fijnschalige kaarten worden met hoge kans semi-aquatische, zwak

zure,voedselarme, en matig voedselrijke standplaatsen (X12, X17) voorspeld op bepaalde
plekken in de grote slenk.

•  Semi-aquatische, voedselarme, zure standplaatsen (X11) ontbreken op de fijnschalige kaart,
maar worden met lage kans voorspeld op de grofschalige kaart in het hele gebied van de
grote slenk.

•  Op de grofschalige kaarten worden natte, voedselarme, (zwak) zure en natte, voedselrijke
standplaatsen (X21,X22,X27) met hoge tot zeer hoge kans voorspeld in het hele gebied van
de grote slenk. Op de fijnschalige kaarten worden deze standplaatsen met hoge tot zeer
hoge kans alleen lokaal (pleksgewijs) voorspeld in de grote slenk.
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•  De kans op vochtige, voedselarme, zure standplaatsen (X41) is op de grofschalige kaarten
hoog in het hele gebied buiten de grote slenk. Op de fijnschalige kaarten is de kans op deze
standplaats alleen hoog aan de randen van de slenk en de vennen.

•  De kans op zwak zure standplaatsen is op beide kaarten beperkt tot het gebied van de grote
slenk. Op het grove schaalniveau worden natte zwak zure standplaatsen (X22) voor de
gehele grote slenk; op het fijnschalige niveau worden natte en aquatische, zwak zure
standplaatsen (X22, X12) pleksgewijs voorspeld in de grote slenk..

Voedselrijkdom
•  De fijnschalige kaarten laten zien dat de kans op zeer natte tot vochtige, matig voedselrijke

standplaatsen (X17, X27, X47) hoog tot  zeer hoog is op bepaalde plekken  in de grote
slenk. De grofschalige kaart laat alleen de vochtige voedselrijke standplaatsen (X27) zin in
de grote slenk. De kans op het voorkomen van dit standplaatstype is hoog.

•  Alle overige voorspelde standplaatstypen behoren tot de voedselarme milieus, zowel op de
fijnschalige als op de grofschalige kaart.

7.2.2 Vegetatie in de uitgangssituatie

•  Zowel DEMNAT als NICHE voorspellen in de slenk en op haar flanken vooral natte heide,
blauwgrasland en natte struwelen. Bij NICHE gaat het om veenmosrijke dopheiden
(Ericetum tetralicis sphagnetosum),  zure varianten van blauwgrasland (Cirsio-Molinietum
nardetosum), de Associatie van Zomp- en Sterzegge (Carici curtae-Agrostietum caninae) en
Gagelstruwelen (RG Myrica gale). Bij DEMNAT gaat het om goed ontwikkelde natte heiden
(K21), blauwgrasland (K22) en matig ontwikkelde natte struwelen van voedselarme zure
bodems (H22). K22 wordt in tegenstelling tot K21 ook in het centrale deel van de slenk
voorspeld.

•  NICHE voorspelt langs het Oortven, waar basische omstandigheden berekend zijn,
orchideeënrijk blauwgrasland (Cirsio-Molinietum orchietosum).

•  Hoger op de flanken van de grote slenk en de oostelijke slenk voorspelt NICHE  de
rompgemeenschap van Borstelgras (RG Nardus stricta) en de gemeenschap van Holcus
lanatus. DEMNAT voorspelt respectievelijk de volgende –min of meer vergelijkbare-
gemeenschappen: pionier- en graslandvegetaties op vochtige, voedselarme, zure (K41) en
zwak zure (K42, heischraal grasland) bodem, matig ontwikkelde pionier- en
graslandvegetaties op natte, matig tot zeer voedselrijke bodems (K27, K28).

•  DEMNAT voorspelt in tegenstelling tot NICHE, waarin open water niet is opgenomen, goed
ontwikkelde verlandings- en oevervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren (A12).
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7.3 Vergelijking van de voorspellingen na de ingreep

7.3.1 Standplaats in de nieuwe situatie

De standplaats in de nieuwe situatie wordt alleen door NICHE beschreven en kan daardoor niet
vergeleken worden.

7.3.2 Vegetatie in de nieuwe situatie

•  Zowel DEMNAT als NICHE voorspellen uitbreiding van blauwgrasland, natte heide en
natte struwelen, typen die ook voorkwamen voor de ingreep. Wel verschilt het
aggregatieniveau van beide modellen voor de vegetatie-eenheden.

•  Op een klein areaal in de slenk wordt door NICHE het blauwgrasland van basenrijke
omstandigheden (Cirsio-Molinietum orchietosum). Daarnaast wordt deze subassociatie
voorspeld voor het Oortven, waar het voor de uitgangssituatie ook al voorspeld was.

•  Naast uitbreiding van blauwgrasland en natte heide voorspelt NICHE uitbreiding van de
Associatie van Zomp- en Sterzeggegemeenschap in de slenk  en in de  zuidwestelijke
vennen.

•  De uitbreiding van natte heide is in de voorspelling van NICHE gaat ten koste van de
rompgemeenschap van Borstelgras (RG Nardus stricta) en de rompgemeenschap van
Holcus lanatus.

In eerste instantie werd door DEMNAT achteruitgang voorspeld van de ecotoopgroepen A12 en
K22 als gevolg van veranderingen in kwelflux. In beide gevallen betreft het ecotoopgroepen
van voedselarme milieus, waarin de pH wordt gebufferd door de aanvoer van lithoclien
grondwater. Bij nader inzien is de verandering in kwelflux niet meegenomen in de
effectberekening omdat dit leidde tot onwaarschijnlijke resultaten. Er zijn twee argumenten om
de verandering in kwel berekend door MODFLOW niet mee te nemen bij de effect bepaling:

•  Ten eerste kan de voorspelde achteruitgang worden toegeschreven aan de door MODFLOW
berekende afname van de kwelintensiteit. Volgens MODFLOW is die afname dusdanig, dat -
op jaarbasis- zelfs geen kwel meer optreedt in de grote slenk. Nu heeft de kwel uit
MODFLOW betrekking op de verticale flux door een 15 m beneden maaiveld gelegen slecht
doorlatende laag. Deze kwel is voor de planten natuurlijk niet direct van belang. Volgens
veldwaarnemingen was er na de maatregel nog steeds sprake van een grote kwelintensiteit:
het kwelwater liep zelfs over het maaiveld dat rood zag van het geoxideerde ijzer. De
uitkomsten van MODFLOW kunnen derhalve als niet relevant voor de vegetatie worden
beschouwd.

 

•  Ten tweede is geconstateerd dat in DEMNAT een dubbeltelling mogelijk is ten aanzien van
de zuurgraadbuffering als gevolg van lithoclien water. Deze buffering is - bij vegetaties
afhankelijk van lithocliene kwel - zowel opgenomen in de dosis-effect functie voor
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grondwaterstandsverandering als in de dosis-effect functie voor kwelfluxverandering. De
dosis-effect functies voor kwelfluxverandering zijn echter opgesteld voor toepassing in
peilbeheerst Nederland waar vaak sprake is van een constant peil, maar waar een kwelflux
verandering wel kan bijdragen in een zuurgraadbuffering van de standplaats. Voor
vrijafwaterend Nederland mag geen gebruik worden gemaakt van de dosis-effect functie
voor kwelfluxverandering aangezien de buffering van de zuurgraad door lithocliene
grondwater al is opgenomen in de dosis-effect functie voor grondwaterstandsverandering.

 Het resultaat van het buiten beschouwing laten van de berekende kwelflux verandering is, dat
DEMNAT herstel van modelleert in plaats van schade aan de aanwezige gebufferde
plantengemeenschappen.

7.4 Vergelijking van de voorspellingen met de werkelijkheid

7.4.1 Standplaatscondities

Waterstanden en kwelfluxen

Om de door MODFLOW gemodelleerde grondwaterstanden en kwelfluxen te kunnen
controleren op hun betrouwbaarheid is een analyse gemaakt van vegetatiegegevens (PQ’s) en
peilbuisgegevens.

Analyse van PQ gegevens
Als controle op de betrouwbaarheid van de dosis-effect functies gebruikt door DEMNAT is een
analyse uitgevoerd van PQ gegevens (zie bijlage 17). Daarbij is voor 14 locaties in het reservaat
onderzocht in hoeverre de standplaatscondities zijn veranderd. Als maat voor de verandering in
standplaats is gebruik gemaakt van vegetatieopnamen gemaakt in de jaren 1989 t/m 1996. De
plantensoorten zijn daarbij ingedeeld naar ecologische soortengroepen welke informatie
leveren over de standplaatscondities. Uit deze analyse bleek dat het aandeel 'natte' soorten veel
hoger ligt dan verwacht op basis van de berekende GVG. Verder bleek dat het aantal 'natte'
soorten niet of nauwelijks toeneemt, ook niet in de pq's waar grondwaterstandsstijgingen van
meer dan een decimeter zijn berekend. Ook in de voedselrijkdom en zuurgraad zijn volgens de
analyse van PQ gegevens geen grote veranderingen opgetreden.

Analyse van peilbuisgegevens
In tabel 7.2 is een overzicht gegeven van de gemeten grondwaterstanden en de door
MODFLOW gemodelleerde grondwaterstanden. De GVG is berekend uit de GHG en de GLG
met de vergelijking: GVG = 0.54 + 0.83 * GHG + 0.19 * GLG ± 8.7 conform Van der Sluijs
(1990).
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De tabel laat zien dat MODFLOW aanmerkelijk lagere grondwaterstanden modelleert dan in
werkelijkheid gemeten. Verschillen van meer dan halve meter met de GVG zijn geen
uitzondering! Hoewel deze fout deels kan worden veroorzaakt doordat het maaiveldsverloop
per 25 x 25 m is gemiddeld, is dit niet een afdoende verklaring zijn voor het systematische
verschil tussen meting en modelresultaat. Daarnaast blijkt verrassend genoeg dat de gemeten
grondwaterstanden vòòr de ingreep hoger waren dan ná de ingreep. Dit is verrassend omdat
MODFLOW het omgekeerde voorspelt.

Tabel  7.2 Gemeten GHG en GLG (in centimeters t.o.v. maaiveld) vòòr (gemiddelde van 4
jaren) en ná de ingreep (gemiddelde van 3 jaren). Standen boven maaiveld zijn
weergegeven als negatieve waarden.

Peilbuis PQ Gemeten GHG Gemeten GLG Gemeten GVG Gemodelleerde GVG
nummer nummer voor na voor na voor na voor na

1 3 -10 -5 72 73 6 11 31 17
2 52 -8 -1 77 82 9 16 37 20
3 13 -2 3 80 83 15 20 75 55
6 22 -2 -1 78 78 14 15 31 24
8 16 0 7 79 88 16 24 120 115

10 4 -31 6 67 77 -12 21 27 20
12 18 55 58 187 191 85 88 164 161

De waargenomen hogere grondwaterstanden na ingreep zijn terug te voeren op de volgende
twee oorzaken:
1. Het optreden van een zeer droog jaar (1996) na uitvoering van de maatregelen, terwijl 1993

(voor de uitvoering van de maatregelen) een zeer nat jaar was.
2. Het doelbewust nemen van maatregelen om de afvoer van stagnerend regenwater over

maaiveld te bevorderen (vooral de locaties 1, 2, 3 en 6), waardoor de invloed van
uittredend basenrijk grondwater in de wortelzone kon toenemen.

Het corrigeren van de peilbuisgegevens voor het droge jaar 1996 en het natte jaar 1993 doet
weinig af aan de algehele conclusie dat MODFLOW veel te lage grondwaterstanden berekent
voor de uitgangssituatie en een toename van de GVG als gevolg van de genomen anti-
verdrogingsmaatregelen. Het aandeel van de verschillende soortengroepen voor de
vochttoestand (zie bijlage 17) blijkt in overeenstemming te zijn met de gemeten
grondwaterstanden per pq.

De grondwaterstanden en kwelintensiteiten die worden voorspeld met het hydrologisch model,
blijken dus in verschillende opzichten onvoldoende aan te sluiten bij de waarnemingen. Een
probleem met het model is dat standen boven maaiveld niet kunnen worden voorspeld,die in
werkelijkheid wel optreden. Het is dan onvermijdelijk dat de voorspelde standen lager uit
zullen vallen dan de metingen. Vergeleken met de peilbuismetingen blijkt MODFLOW de
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GHG gemiddeld 31 cm te laag te voorspellen, de GVG gemiddeld 33 cm te laag en GLG
gemiddeld 10 cm te laag.

De kwelfluxen die door MODFLOW zijn berekend hebben betrekking op de laag die het
tweede van het eerste watervoerend pakket scheidt (circa 15 m beneden maaiveld). Deze flux
heeft in werkelijkheid weinig te maken met de kwelfluxen aan maaiveld. Veldwaarnemingen
(verspreiding roestverschijnselen en ijzerbacteriefilms) ondersteunen het idee dat kwel aan
maaiveld optreedt en dat de kwelintensiteit daar waarschijnlijk groter is dan die nu berekend is
door MODFLOW op 15 m diepte. Tevens geven de veldwaarnemingen de indruk dat in meer
cellen kwel (aan maaiveld) optreedt dan in het model aan kwel over de scheidende laag wordt
voorspeld. Al met al blijkt de kwelkaart van MODFLOW dan ook niet goed bruikbaar voor
ecologische effectvoorspelling.

De hydrologische maatregelen hebben zich gericht op (a) afvoer van stagnerend regenwater en,
(b) het dempen van een diepe sloot aan de westzijde van het reservaat, die veel opkwellend
grondwater afving. Doordat de oppervlakkige drainage is toegenomen wordt (1) het basenarme
regenwater afgevoerd en (2) het uittredende grondwater minder dan voorheen weggedrukt.
Hierdoor is de invloed van basenrijk grondwater in de wortelzone toegenomen. Overigens
kunnen, naast de hydrologische herstel maatregelen, ook de beheersmaatregelen (het plaggen)
in een belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de toegenomen invloed van basenrijk
grondwater in de wortelzone en/of de terugkeer van pioniervegetaties.

Watertype en trofie in NICHE

De standplaatscondities pH/basenverzadiging (kortheidshalve watertype genoemd) en trofie
worden in NICHE mede afgeleid uit de voorspellingen van het hydrologisch model. De
voorspelling van het watertype in de uitgangssituatie door NICHE is adequaat (bijlage 5). De
grote slenk, die in werkelijkheid gekenmerkt is door zwak zure omstandigheden, komt goed tot
uitdrukking. Hetzelfde geldt voor het zwak zure karakter van de venranden in het zuidwesten.
De voorspelling van de waterkwaliteit van de randen van het Oortven is in hoofdlijnen goed.
Plaatselijk worden echter circumneutrale-zwak zure omstandigheden voorspeld, hetgeen niet
conform de werkelijkheid is.

NICHE voorspelt a.g.v. de maatregelen een toename in het areaal aan basenrijke standplaatsen.
Een dergelijke toename wordt in de werkelijkheid ook verwacht, maar dit wordt niet volledig
onderschreven met de beschikbare waarnemingen. Enerzijds is er sprake van een toename in
de verspreiding van soorten kenmerkend voor basenrijke standplaatsomstandigheden.
Anderzijds geven waarnemingen aan de pq’s en metingen aan de bodem pH geen verandering
in basenrijkdom aan. De locaties van cellen waar na de maatregelen basenrijke
omstandigheden moeten heersen blijken niet altijd correct. Vooral het voorkomen van zwak
zure en lithotrofe cellen ten noordoosten van de slenk wijkt af van de werkelijkheid. Opvallend
is het niet voorspellen van zwak zure omstandigheden aan de zuidzijde van het  noordelijke
Elodes-ven.



Vergelijking en toetsing van de modellen

NOV thema 3-3 7.89

Wat betreft de trofiegraad brengt NICHE te weinig differentiatie aan. In werkelijkheid zijn de
gemeenschappen van zure standplaatsen (heiden) minder productief dan die van de
laaggelegen zwak zure standplaatsen (graslanden). Dit onderscheid wordt niet gemaakt,
mogelijk als gevolg van de door NICHE gehanteerde klassegrenzen voor oligotroof, mesotroof
en oligo-mesotroof). De afwezigheid van eutrofe en hypertrofe omstandigheden stemt overeen
met de werkelijkheid.

NICHE voorspelt geen veranderingen in de trofiegraad (voedselrijkdom) na het nemen van de
maatregelen. Vergeleken met de werkelijkheid is dat niet correct. In werkelijkheid daalt de
biomassa van de vegetatie. Daarvoor zijn drie mogelijke redenen:
1. Plaggen, waardoor geen of een veel geringere mineralisatie van organische stof kan

optreden. Deze vermindering wordt logischerwijze niet door NICHE voorspeld, aangezien
hier geen rekening mee wordt gehouden;

2. Afname in de beschikbaarheid van fosfaat door een toename in aerobe omstandigheden.
Onder aerobe omstandigheden wordt een groter deel het beschikbare tweewaardig ijzer
omgezet naar driewaardig ijzer. Driewaardig ijzer is beter in staat fosfaat vast te leggen dan
tweewaardig ijzer.

3. Verminderde stagnatie van regenwater, -vooral in de zone op niet te grote afstand van de
sloot- waardoor het aandeel aan ijzerrijk water (grondwater) is toegenomen t.o.v. ijzerarm
water (regenwater).  Dit ijzer speelt een rol in de binding van fosfaat (zie punt 2).

Een toename van de voedselrijkdom a.g.v. de hydrologische maatregelen had ook verwacht
kunnen worden. Immers het aandeel aan zuur, basenarm regenwater in de wortelzone neemt af
en aerobe condities nemen toe. Dergelijke omstandigheden werken over het algemeen in het
voordeel van de mineralisatie van organische stof. Blijkbaar is de combinatie van plaggen en
toename van ijzerrijk grondwater in de wortelzone voldoende om het effect van een eventuele
verhoogde mineralisatie te compenseren.

Standplaatscondities volgens DEMNAT

De ‘voorspelling’ van de standplaatsomstandigheden (potentiële standplaatskaarten) met
DEMNAT is sterk afhankelijk van de bodem -en grondwatertrappenkaart, en de daarin gevolgde
schematisatie van de werkelijkheid (1:50.000). Deze schematisatie geeft de hoofdlijnen van de
werkelijkheid weer: een podsolengebied met daarin een slenk en enkele vennen. Op deze
grofschalige mal is een veel fijnschaliger werkelijkheid geënt, die op de 1:50.000 bodemkaart –
en de daarvan afgeleide ecoseries- onvoldoende tot uitdrukking komt. Bovendien wordt een
aantal vennen in het zuidwesten niet weergegeven. Een andere kanttekening bij de
schematisatie is, dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen natuur- en landbouwgebied. Voor
het landbouwgebied wordt op basis van de bodemkaart in feite de potentiële natuurlijke
standplaats geschematiseerd. De standplaatsfactor voedselrijkdom binnen het reservaat wordt
met DEMNAT beter bepaald dan met NICHE. De dekzandruggen worden terecht aangeduid als
zijnde voedselarm. Wanneer de DEMNAT beslisregels worden gebruikt in combinatie met een
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meer fijnschalige invoer komen schematisatie en werkelijkheid beter met elkaar overeen, zij het
dat vanwege MODFLOW een te droge situatie wordt voorspeld.

Wanneer de standplaatskaarten afgeleid uit bodemgegevens en hydrologie worden
geconfronteerd met standplaatskaarten gebaseerd op vegetatiegegevens (figuur 5.8 en 5.9) kan
worden geconstateerd dat er tussen deze kaarten verschillen bestaan. Zoals bekend hebben de
(potentiële) standplaatskaarten gebaseerd op de bodemkaart 1:50.000 onvoldoende
onderscheidend vermogen binnen het reservaat, maar worden wel de juiste standplaatstypen
weergegeven. Opvallend is de geringe verbreiding van natte, voedselarme, zure
standplaatscondities (X21) volgens de bodemkaart die zich zouden beperken tot de grote slenk
(figuur 6.1), terwijl de ecotooptypekaart (figuur 5.8) en de ecotoopgroepkaarten (figuur 5.9) een
veel grotere verbreiding aangeven van natte, voedselarme, zure standplaatscondities (K21). De
indicaties voor aquatische tot natte, matig voedselrijke condities (X17, X27) lijken echter veel
beter overeen te stemmen met de vegetatie gegevens. Vergelijkbare conclusies zijn te trekken
voor een vergelijking tussen de 1:1000 standplaatskaarten gebaseerd op bodem en hydrologie,
en standplaatskaarten afgeleid van de vegetatie, zij het dat de 1:1000 standplaatskaarten een
droger beeld te zien geven dan in de werkelijkheid het geval is. Dit wordt veroorzaakt door de
‘te droge’ voorspelling door MODFLOW.

Bij de confrontatie van de standplaatskaarten moet er wel rekening worden gehouden dat ook
de standplaatskaarten afgeleid van de vegetatie (figuur 5.8 en 5.9) een beperkte
betrouwbaarheid hebben. Bij het maken van deze kaarten, moet men zich beseffen dat
extrapolatie vanuit puntgegevens nodig was om tot een vlakdekkend beeld te komen. Daarbij
staat ter discussie of de puntgegevens wel voldoende representatief zijn voor het betreffende
kaartvlak. Verder waren voor er een aantal kaartvlakken helemaal geen vegetatieopnamen
beschikbaar om een standplaats op te kunnen baseren. Voor die gevallen is een schatting
gemaakt van de standplaats op basis van het ‘veldtype’.

7.4.2 Vegetatie

Als controle op het werkelijkheid voorkomen van de vegetatie voor en na de ingreep is gebruik
gemaakt van PQ gegevens, verspreidingskaarten van een aantal indicatieve plantensoorten en
florawaarnemingen op kilometerhokniveau. De florawaarnemingen op kilometerhokniveau zijn
alleen relevant voor DEMNAT.

De PQ gegevens laten zien dat er voor die locaties weinig wezenlijke veranderingen zijn
opgetreden in de standplaats en de vegetatie (paragraaf 7.4.1, bijlage 9, 17).
Verspreidingskaarten van verschillende soorten indicatief voor natte, basenrijke
standplaatscondities vòòr en ná de ingreep (figuur 7.1 t/m 7.5) laten echter zien dat:
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•  soorten van basenrijke moerassen (dus van zeer natte standplaatsen) in het reservaat zijn
verschenen of zich sterk hebben uitgebreid, zoals Pijptorkruid, Gevleugeld hertshooi,
Waterviolier en Blonde egelskop (zie figuur 7.1);

•  soorten van basenrijke graslanden, die thuishoren in de blauwgraslanden (Cirsio-
Molinietum)  (dus van natte tot zeer natte standplaatsen), zich hebben gevestigd of zich
sterk hebben uitgebreid, zoals Ruw walstro, Blauwe zegge, Sierlijke vetmuur en
Klokjesgentiaan (zie figuur 7.2);

•  pioniersoorten van matig basenrijke tot basenrijke omstandigheden zich sterk hebben
uitgebreid of zich hebben gevestigd. Het gaat om bijvoorbeeld Draadgentiaan,
Wijdbloeiende rus, Bleekgele droogbloem en diverse soorten hauwmossen (zie figuur .7.3).
Het verschijnen van deze soorten, die behoren tot het Dergbiezenverbond (o.a.
Cicendietum filiformis), is mede veroorzaakt doordat op diverse locaties geplagd is;

•  amfibische soorten zich sterk hebben uitgebreid of hebben gevestigd, zoals
Moerashertshooi, Teer vederkruid, Oeverkruid en Pilvaren (zie figuur 7.4). Het verschijnen
van deze soorten, die behoren tot de Oeverkruid-klasse (Littorelletea) is mede veroorzaakt
doordat op diverse locaties geplagd is;

•  soorten die reageren op laterale stroming van jong grondwater uit lokale
dekzandrugsystemen zich sterk hebben uitgebreid, zoals bijvoorbeeld Gagel en Veldrus
(zie figuur 7.5);

 

 Uit het verschijnen nieuwe en de uitbreiding van reeds aanwezige soorten valt op te maken
dat:
•  het terrein op sommige plaatsen aanzienlijk is vernat (vestiging van moerassoorten);
•  het areaal met basenrijke condities aanzienlijk is vergroot (vestiging of toename  van

basenminnende graslandsoorten);
•  de impact van lokale grondwatersystemen is toegenomen (toename van soorten indicatief

voor laterale grondwaterstroming);
•  door plaggen pioniersoorten van matig tot zwak zure omstandigheden nieuwe kansen

hebben gekregen.
 

De verspreidingspatronen van de soorten, waarvan de indicatiewaarden goed bekend zijn (zie
o.a. Jalink & Jansen, 1996),  geven een ander beeld dan de uitkomsten van de pq-analyses met
GEVOEL en lijken in eerste instantie in tegenspraak met de gedaalde hoogste
grondwaterstanden en pH-waarden van het grondwater (De Haan et al., 1997). De pq-analyses
en de daaraan gekoppelde data over grondwaterstanden en pH’s dekken echter niet de
volledige variatie, zoals die in Stroothuizen aanwezig is. De soortverspreidingspatronen zijn
daarentegen vlakdekkend. Plaggen, zal zeker hebben bijgedragen aan de terugkeer of
uitbreiding van soorten, maar kan het opgetreden herstel niet volledig verklaren. Plaggen
voordat de anti-verdrogingsmaatregelen werden genomen, leidde niet tot of tot slechts
kortstondig herstel: soorten van oudere successiestadia en soorten van moerassen vestigden
zich niet of nauwelijks (Jansen et al., 1996). Na het nemen van de anti-verdrogingsmaatregelen
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vestigden zulke soorten zich wel en breidden zich uit, ook in de niet geplagde delen van de
Grote slenk.
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 Figuur 7.1 Verspreiding van Gevleugeld hertshooi voor en na de ingreep.
 Figuur 7.2 Verspreiding van Ruw walstro voor en na de ingreep.
 Figuur 7.3 Verspreiding van Wijdbloeiende rus voor en na de ingreep.
 Figuur 7.4 Verspreiding van Moerashertshooi voor en na de ingreep.
 Figuur 7.5 Verspreiding van Veldrus voor en na de ingreep.
 

Vegetatie-NICHE

NICHE voorspelt vegetatietypen, maar geen pioniergemeenschappen omdat deze ontbreken in
de database. Bij DEMNAT worden de pioniervegetaties vanzelf meegenomen met de
graslandgemeenschappen, omdat gewerkt wordt met ecotoopgroepen. Tevens voorspelt NICHE
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geen plantengemeenschappen van droge omstandigheden, zoals Struikheide-gemeenschappen,
Eiken-Berkenbossen en Beuken-Eikenbossen.

NICHE voorspelt typen die in werkelijkheid ook voorkomen. Het gaat om:
- Het Carici curtae-Agrostietum caninae
- RG Myrica gale [Oxycocco-Sphagnetea]
- RG Myrica gale [Parvocaricetea]
- RG Holcus lanatus [Molinio-Arrhenatherea]
- Ericetum tetralicis sphagnetosum
- Betuletum pubescentis
- RG Phalaris arundinacea [Phragmitetea]
- Gemeenschap van Alopecurus geniculatis

Van het Carici curtae-Agrostietum wordt een te klein oppervlak voorspeld. De
rompgemeenschap van Phalaris arundinacea en de gemeenschap van Alopecurus geniculatus
komen voor buiten of aan de randen van het reservaat, wat in werkelijkheid ook het geval is.
Van de RG Holcus lanatus [Molinio-Arrhenatheretea] wordt echter een veel te groot areaal
voorspeld. Genoemde typen m.u.v. de RG van Holcus lanatus worden allemaal op de juiste
plaats in de vegetatiegradiënt voorspeld.

NICHE voorpelt ook typen die niet voorkomen:
- RG Nardus stricta [Violion caninae]
- Cirsio-Molinietum typicum
- Cirsio-Molinietum orchietosum
- Cirsio-Molinietum nardetosum
- Alno-Betuletum pubescentis

 Van de in totaal 35 vegetatietypen die voorkomen in Stroothuizen voorspelt NICHE er 8
correct, terwijl 5 typen worden voorspeld die in werkelijkheid niet voorkomen. De oorzaken
van het voorspellen van typen die niet voorkomen, zijn:
•  Goed ontwikkelde blauwgraslanden komen thans nog niet voor in het reservaat. Wel zijn

na het nemen van de maatregelen slecht ontwikkelde blauwgraslanden tot ontwikkeling
gekomen. NICHE voorspelt echter een stabiele eindsituatie na het nemen van maatregelen,
en niet tussenstadia. Na het nemen van maatregelen zijn weliswaar kenmerkende soorten
verschenen, maar er kan nog niet gesproken worden van goed ontwikkelde
blauwgraslanden. Dat het herstel achterblijft bij de verwachting kan samenhangen met
beperkingen t.a.v. de zaadverspreiding, hetgeen niet wordt meegenomen in de NICHE
voorspelling.

•  De te laag voorspelde GHG’s, waardoor in plaats van het Ericetum tetralicis typicum, het
Genisto-Callunetum molinietosum en het Carici elongatae-Alnetum respectievelijk de RG
Nardus stricta [Violion caninae], de RG Holcus lanatus [Molinio-Arrhenatheretea] en het
Alno-Betuletum pubescentis worden voorspeld. Hieruit blijkt dat NICHE gevoelig is voor
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foutieve invoer van hydrologische modellen. Op de hogere delen, waar in werkelijkheid
vochtige en matige natte heiden voorkomen, worden te droge omstandigheden (lagere
GLG’s en GHG’s dan in werkelijkheid) voorspeld. Het hydrologisch model voorspelt
evenmin inundaties, waardoor in de lage delen de GHG te laag wordt voorspeld. De
oppervlakte Cirsio-Molinietum die wordt voorspeld is daardoor te groot en de oppervlakte
van Carici curtae-Agrostietum dat daar in werkelijkheid het meeste areaal inneemt, te klein.
Doordat geen inundaties zijn voorspeld kon evenmin het Carici elongatae-Alenetum
worden voorspeld, maar werd het drogere en zuurdere Alno-Betuletum pubescentis
voorspeld.

De afwijkingen van de voorspellingen van NICHE ten opzichte van de werkelijkheid worden
veroorzaakt doordat:
•  bij de voorspellingen geen rekening is gehouden met het effect van plaggen. Na plaggen van

grondwatergevoede delen hebben zich pioniergemeenschappen van het Cicendietum
filiformis in het terrein gevestigd. De voorspellingen van NICHE hebben echter alleen
betrekking op een stabiele eindsituatie. Hetzelfde geldt voor het Lycopodio-
Rhynchosporetum, een pionierstadium van de natte heiden, en voor de RG van Carex
panicea en Succisa pratensis [Junco-Molinion], een slecht ontwikkeld Blauwgrasland;

•  bij de voorspellingen geen rekening is gehouden met het effect van inundaties. Diverse
gemeenschappen van de Littorelletea, zoals het Scirpetum fluitantis, het Pilularietum
globuliferae, Isoeto-Lobelietum, diverse Rompgemeenschappen van de Littorelletea en het
Callitricho-Hottonietum konden hierdoor niet worden voorspeld omdat er volgens het
hydrologisch model geen (langdurige) inundatie optreedt, hetgeen een randvoorwaarde is
voor deze gemeenschappen;

•  het hydrologisch model te lage grondwaterstanden heeft berekend. Als gevolg hiervan zijn
de matig natte heiden (Ericetum tetralicis typicum) en vochtige heiden (Genisto-Callunetum
molinietosum) niet voorspelt voor de middelhoge delen van Stroothuizen. Eenzelfde
probleem geldt voor natte bossen, zoals het Carici elongatae-Alnetum;

•  gemeenschappen van droge omstandigheden, zoals van droge bossen (Querco-Betuletum),
droge heiden (Genisto-Callunetum typicum), droge Kamgrasweiden (Lolio-Cynosuretum
luzeletosum) en van Vogelpootjesgraslanden (Ornithopodo-Corynephoretum) niet in de
database van NICHE zijn opgenomen. NICHE doet alleen voorspellingen voor
grondwaterafhankelijke vegetaties. Daardoor worden voor het hoge, droge middendeel van
Stroothuizen geen plantengemeenschappen voorspeld door NICHE.

Resumerend concluderen we dat met NICHE in Stroothuizen belangrijke
grondwaterafhankelijke typen voorspeld kunnen worden die in een stabiele situatie
voorkomen, d.w.z. wanneer geen rekening wordt gehouden met het optreden van
pioniergemeenschappen en tussenstadia die optreden na ingrepen als plaggen. NICHE
voorspelt dan ook vooral de plantengemeenschappen die voorkomen in de zone tussen de
hoogste en laagste delen van de gradiënt op accurate wijze. Amfibische en aquatische
gemeenschappen worden niet voorspeld. Daarnaast kon ook het voorkomen van de matig natte
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en vochtige heiden, die in werkelijkheid grote oppervlakten beslaan, niet worden voorspeld.
Het voorspellen van grondwateronafhankelijke plantengemeenschappen zien we niet als een
gemis, gelet op de doelstellingen van het model: het voorspellen van effecten van ingrepen in
de waterhuishouding.

Vegetatie-DEMNAT

DEMNAT gaat voor de uitgangssituatie uit van bestaande floragegevens. In tegenstelling tot
NICHE wordt in DEMNAT de vegetatie in de uitgangssituatie niet voorspeld, maar afgeleid uit
florawaarnemingen. De vegetatie wordt - in termen van ecotoopgroepen - toegedeeld aan
ecoseries, afgeleid uit de bodemkaart.

Als we kijken naar welke ecotoopgroepen zijn geschematiseerd dan zijn de uitkomsten
consistent met de veldwaarnemingen van het KIWA (zie bijlage 7 als hulpmiddel bij de
interpretatie van de ecotoopgroepen). Het blijkt dat de hoogste volledigheden - en dan met
name voor de voedselarme ecotoopgroepen - worden berekend voor kmhok 268,487 en
268,488. Dit zijn de kmhokken die overlappen met het grootste deel van het reservaat
Stroothuizen. Volgens de gebruikte methode komen de ecotoopgroepen A12 (o.a. vennen),
K21 (o.a. natte heide) en K22 (o.a. blauwgraslanden en kleine zegge vegetaties) voor in een in
botanisch opzicht zeer goed ontwikkelde vorm. Ook de ecotoopgroepen K41 (vochtige heide;
volledigheid goed), H22 (o.a. gagelstruweel: volledigheid goed) en H27 (broekbos;
volledigheid matig) worden in deze kmhokken aangetroffen. Kruidachtige vegetatie op zeer
voedselrijke bodems (K28) wordt aangetroffen in kmhok 267, 488 waar in de uitgangssituatie
nog nauwelijks reservaatsgebied lag. Ecotoopgroepen die voorkomen op aquatische en natte,
voedselarme, zwak zure standplaatsen (X12, X22) en natte, matig voedselrijke standplaatsen
(X27) worden in veel gevallen als indicatief beschouwd voor lithocliene kwel, hetgeen voor de
situatie in Stroothuizen ook klopt.

De toedeling van de vegetatie-eenheden aan gebieden binnen de kilometercel laat te wensen
over doordat de actuele standplaats niet voldoende nauwkeurig wordt geschematiseerd.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een meer fijnschalige schematisatie van de abiotische
condities (MODFLOW cellen, bodemkaart 1:1000) wordt een groter deel van de natte en
vochtige vegetatie-eenheden toebedeeld aan het reservaat. Tevens worden de ruimtelijke
vegetatiepatronen binnen het reservaat nauwkeuriger voorspeld. Een dergelijke fijnschalige
schematisatie in ecohydrologische modelstudies is echter zeldzaam en is op regionale schaal
(laat staan op landelijke schaal) onhaalbaar. Gezien de tekortkomingen van de door
MODFLOW geproduceerde uitvoer is het ook de vraag of het resultaat van deze fijnschalige
schematisatie wel geheel juist is. De ecotooptype-kaart (figuur 5.8) en de ecotoopgroepkaarten
(figuur 5.9) van de uitgangssituatie laten een veel wijdere verspreiding van natte en vochtige
ecotoopgroepen zien dan volgens de MODFLOW uitvoer mogelijk is.

DEMNAT werkt met soortenlijsten, die geaggregeerd worden tot ecotoopgroepen. Aangezien
we beschikken over soortenlijsten van voor en na de ingreep is het mogelijk te controleren in
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hoeverre de voorspellingen met de dosis-effect functies overeenkomen met gemeten waarden.
De volledigheden van voor de ingreep zijn gebaseerd op flora waarnemingen van het Kiwa
voor en na de ingreep. In tabel 7.3 is de verandering in volledigheid van de ecotoopgroepen
weergegeven.

Tabel 7.3 Verandering in de volledigheid van ecotoopgroepen gebaseerd op flora
waarnemingen.

XY-coord A12 K21 K22 K27 K28 K41 K42 H22 H27 H28 TOT
267,487
268,487 0.95 0.73 0.89 0.26 2.83
267,488 0.10 0.1
268,488 0.99 0.11 -0.63 -0.09 0.38

Wanneer tabel 7.3 wordt vergeleken met de modeluitkomsten (tabel 6.4) valt direct op dat (a)
de verandering in volledigheid volgens de waarnemingen aanzienlijk groter is dan volgens het
model, en (b) er ook sprake lijkt te zijn van een afname in volledigheden (schade). Zo geven de
waarnemingen aan de grootste schade optreedt voor H22 terwijl DEMNAT juist voor deze
ecotoopgroep de grootste herstel modelleert. Een waarschijnlijke oorzaak is het kappen van
broekbos die mogelijk heeft geleid tot het verdwijnen van soorten kenmerken voor natte,
voedselarme bossen.

Het is duidelijk dat de gemeten en gemodelleerde waarden maar ten dele overeen komen.
Voor een aantal verschillen is een goede verklaring mogelijk. Zo is geen effect voor A12
gemodelleerd met DEMNAT omdat alleen grondwaterstandsveranderingen zijn doorgerekend,
en het model verondersteld dat deze dosis alleen relevant is voor terrestrische ecotoopgroepen.
Voor aquatische ecotoopgroepen wordt gewerkt met een dosis voor peil verlaging. Herstel bij
K21 en K22 voor kilometerhok 268, 487 is wel gemeten maar niet gemodelleerd met DEMNAT
doordat de volledigheid van deze ecotoopgroepen met het ‘optimale’ FLORBASE op 1.0 uit
kwam. Ook wordt voor K22 in kilometerhok 267,488 herstel gemeten, maar niet voorspeld
aangezien de volledigheid van deze ecotoopgroep in dat kilometerhok met het ‘optimale’
FLORBASE op 0 uit kwam. Dit zijn dus duidelijk afwijkingen die samenhangen met de invoer
en hoe DEMNAT daar mee omgaat. Dat de effecten volgens de metingen in absolute zin groter
blijken te zijn dan gemodelleerd is lastiger te verklaren. De geringe gemodelleerde effecten
hangen deels samen met (a) het feit dat de aangeleverde hydrologische dosis in absolute zin
niet heel groot is geweest, (b) dat deze dosis ook nog eens is uitgemiddeld over een ecoserie-
kaartvlak en (c) DEMNAT zelf ook standaard vrij lage effecten geeft. Dit laatste hangt samen met
het gegeven dat in de dosis-effect functies ook soorten zijn opgenomen die indifferent zijn
hydrologische veranderingen. Overigens wordt nooit gebruik gemaakt van de absolute
uitkomsten van DEMNAT. De uitkomsten worden altijd relatief beschouwd (onderlinge
vergelijking van scenario’s). Wel wordt van DEMNAT verwacht dat het model juist aangeeft
welke ecotoopgroepen reageren op een ingreep en dat de relatieve sterkte van de verschillende
effecten juist wordt bepaald.
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Bij de interpretatie van de verschillen tussen gemeten en gemodelleerde waarden dient men
overigens goed te beseffen dat naast hydrologische herstelmaatregelen ook beheersmaatregelen
zijn getroffen in het terrein. Het effect van de beheersmaatregelen op de vegetatie is niet
gemodelleerd met DEMNAT. De effecten lijken evenwel groot te zijn. Een vergelijking tussen
figuur 3.2 en de figuren 7.1 t/m 7.5 laat zien dat herstel voornamelijk plaatsvindt op plekken
waar geplagd is. Natte plekken die niet geplagd zijn (bijvoorbeeld G27 in figuur 5.8) laten geen
herstel van de vegetatie zien.

7.5 Schaalniveaus in relatie tot de invoer van de modellen

Een belangrijk verschil tussen NICHE en DEMNAT is het schaalniveau van de voorspelling en
de consequenties die dit heeft voor de kwaliteit en het type invoer en de wijze waarop deze
invoer wordt gebruik. De keuze voor het modelconcept hangt in feite samen met het
schaalniveau.

DEMNAT is voor zijn voorspellingen afhankelijk van gegevens over bodem en vegetatie die
landsdekkend beschikbaar zijn. Daarbij komt men al snel uit bij de bodem- en
grondwatertrappenkaart 1:50.000 en FLORBASE. Ten aanzien van de vegetatie had ook nog het
gebruik van vegetatiestructuurgegevens (afgeleid uit satellietgegevens;het LGN) overwogen
kunnen worden, maar daarmee wordt tot nu toe nog niets gedaan. De bodem- en
grondwatertrappenkaart 1:50.000 wordt, gecombineerd met de LKN-grondwaterrelatie kaart,
gebruikt om de met FLORBASE geschematiseerde ecotoopgroepen binnen een kilometercel toe
te delen aan de verschillende ‘ecologische bodemeenheden’ (ecoseries). In tegenstelling tot
NICHE wordt deze informatie in een veel mindere mate gebruikt om de actuele standplaats af
te leiden. Als eerste ingang voor het bepalen van de actuele standplaats wordt vooral gebruik
gemaakt van de waargenomen flora (FLORBASE). De kwaliteit van de landelijke bodemkaart
zou een beperking kunnen vormen bij een juiste gebiedsschematisatie. Hoewel voor
Stroothuizen nog vrij redelijke resultaten werden verkregen, hoeft dat voor andere gebieden
(bijvoorbeeld reservaat Punthuizen, waar de bodemkaart aperte onjuistheden bevat) niet zo te
zijn. Wanneer echter mag worden aangenomen dat kleinschalige variaties in bodemtypen ook
zijn terug te vinden op een grote schaal  - zij het met een globalere omgrenzing -, dan levert de
landelijke DEMNAT benadering op kilometerhokniveau nog steeds juiste resultaten. Dit levert
een dilemma op wanneer de omgrenzing van natuurterreinen gebruikt gaat worden in de
gebiedsschematisatie. Wanneer de natuurgebiedenkaart namelijk zwaar gaat meetellen in de
gebiedsschematisatie, kan dit - vanwege onzuiverheden in de bodemkaart 1:50.000 - leiden tot
onjuiste koppelingen tussen bodem en vegetatie.

Dat DEMNAT in tegenstelling tot NICHE geen onderscheid maakt in gebieden met en zonder
bemesting kan worden gezien als een gemis, zeker wanneer men wil inzoomen in een
kilometercel. Men voorspelt dan een te groot areaal aan voedselarme vegetatietypen binnen
een kilometercel. In hoeverre dit gemis van invloed is op landelijke berekeningen met
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DEMNAT is echter onduidelijk. Het effect van bemesting en landgebruik komt binnen
DEMNAT namelijk wel tot uiting doordat gebruik wordt gemaakt van de  ‘actuele’ flora bij de
gebiedsschematisatie.

DEMNAT maakt in tegenstelling tot NICHE geen gebruik van de absolute uitkomsten van
hydrologische modellen. Dat dit een verstandige keuze is, moge blijken uit deze studie. Zelfs in
het geval van Stroothuizen, waar met en zeer verfijnde hydrologische schematisatie is gewerkt,
blijkt het bijzonder lastig om ecologisch gezien voldoende betrouwbare uitkomsten te krijgen
met een hydrologisch model. Met een landsdekkend hydrologisch model is het nog riskanter
om uit te gaan van de absolute uitkomsten. Naast beperkingen om de modelresultaten van een
landelijk model te calibreren aan betrouwbare meetgegevens, bestaat ook nog het gevaar dat
ecologisch relevante gebieden vanwege een te grove gebiedsschematisatie worden
geëlimineerd uit het model. Hierdoor zal vooral met een modelconcept als dat van NICHE een
onjuiste voorspelling worden verkregen.

Het modelconcept van NICHE is zuiverder en beter toegesneden voor lagere schaalniveau’s.
Een voordeel van het modelconcept van NICHE is, dat op twee manieren een indicatie kan
worden gegeven van de standplaatscondities, namelijk vanuit abiotische gegevens (bodem,
hydrologie, landgebruik, atmosferische depositie) en biotische gegevens (vegetatiestructuur,
vegetatieopnamen). Hierdoor zijn de mogelijkheden ook groter om voorspellingen te doen ten
aanzien van natuurontwikkeling. Een nadeel is dat er bijzonder hoge eisen worden gesteld aan
de kwaliteit van de invoer, zowel voor de bodem, als voor de hydrologie en de vegetatie.
Daardoor is het alleen mogelijk om met NICHE een voorspelling te doen op een wijze als voor
Stroothuizen wanneer er een aanmerkelijke inspanning wordt geleverd op de benodigde
veldgegevens te bemachtigen (peilbuismetingen, nieuwe bodemkartering, vegetatiedata).

7.6 De schaalniveaus en consequenties voor de voorspellingen

In de onderstaande paragrafen zullen de consequenties van het voorspellen op verschillende
schaalniveaus worden bediscussieerd. Eerst gaan we in op de vergelijking op gebiedsniveau
(lokaal-regionaal: NICHE-DEMREG) en vervolgens op kilometerhokniveau (regionaal-landelijk:
DEMREG-DEMNAT). We maken daarbij een onderscheid tussen de uitgangssituatie en de
situatie na het nemen van de maatregelen.

7.6.1 Gebiedsniveau (NICHE versus het verfijnde DEMNAT model: DEMREG)

Voor de ingreep

NICHE sluit goed aan op het locale schaalniveau zoals blijkt uit deze studie. Zo biedt het lokale
schaalniveau goede mogelijkheden om de vegetatie op een adequate wijze te karakteriseren.
Vanwege de zeer goede gegevens beschikbaar voor Stroothuizen was het mogelijk een
fijnschalige vegetatiekaart te maken op basis van een vegetatietypologie, die gebaseerd is op
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vegetatieopnamen. Daarnaast was het binnen deze studie mogelijk de hydrologische
uitgangssituatie met een hoge mate van ruimtelijk detail te beschrijven. Dit is nodig wanneer
binnen een klein natuurterrein met een grote ruimtelijke heterogeniteit uitspraken moeten
worden gedaan voor plantensociologische eenheden op het niveau van associaties en
subassociaties (de effect-parameters binnen NICHE). Ondanks de grote hoeveelheid
meetgegevens en het detail in de modellering voor Stroothuizen, bleek het helaas niet mogelijk
om met NICHE een vlakdekkende en complete effectvoorspelling uit te voeren. Dit heeft
verschillende oorzaken:
1. De ontoereikendheid van het hydrologische model om te kunnen voldoen aan ecologische

toepassingen. Zo houdt het hydrologisch model geen rekening met het voorkomen van
schijnspiegels (onderschatting voorkomen venvegetaties), kunnen inundaties niet worden
gemodelleerd, worden over het algemeen te lage grondwaterstanden berekend
(onderschatting areaal natte vegetaties, overschatting droge vegetaties), en bleek de door het
model berekende kwelflux (kwel over een scheidende laag) niet bruikbaar voor het
voorspellen van standplaatscondities;

2. De voorspelling van de pH/basenverzadiging en voedselrijkdom waren niet altijd juist. Zo
bleken de voorspelde condities in het centrale deel van de slenk niet correct als gevolg van
de te laag berekende grondwaterstanden en het niet kunnen berekenen van inundaties. Voor
de dekzandruggen werden tè voedselrijke condities verondersteld.

3. Niet alle vegetatietypen zijn opgenomen binnen het NICHE model. Zo ontbreken
grondwaterafhankelijke gemeenschappen van pionieromstandigheden en gedegradeerde
bossen en van oppervlaktewateren.

4. Het geen rekening houden met de effecten van beheersmaatregelen.

Van de 35 mogelijke vegetatietypen die in 1989 voorkwamen, heeft NICHE er 8 correct
voorspeld. Naast deze 8 vegetatietypen heeft NICHE 5 vegetatietypen voorspeld die niet bleken
voor te komen in het reservaat. Van de 27 resterende typen die voorkomen zijn er zes
grondwateronafhankelijk. Drie gemeenschappen behoren tot de pioniergemeenschappen, drie
tot de Oeverkruidklasse, drie tot de broekbossen, zeven tot de rompgemeenschappen, twee tot
de waterplantengemeenschappen waarvan geen gegevens over standplaatscondities bekend
zijn en drie tot de vochtige tot matig natte heiden.De grootste afwijkingen in een correcte
voorspelling worden veroorzaakt door de input van het hydrologische model. Het belang van
een fijnschalige bodemkaart is daaraan ondergeschikt. De vegetatiegradiënt (dat wil zeggen de
ruimtelijke opeenvolging van vegetatietypen) wordt overigens meestal wel goed voorspeld;
alleen het natste type ontbreekt.

DEMNAT maakt gebruik van FLORBASE om op kilometerhokniveau de botanische kwaliteit
(volledigheid) van een 18-tal ecotoopgroepen te kunnen afleiden. Met behulp van de
fijnschalige informatie beschikbaar gesteld door het KIWA en een aanpassing van DEMNAT
kon een meer fijnschalige schematisatie worden gehanteerd (figuur 6.4 en 6.6). Hoewel op
kilometerhokniveau de DEMNAT schematisatie met ecotoopgroepen voor een natuurreservaat
wellicht een tamelijk globaal beeld geeft van de vegetatie is de weergave in hoofdlijnen correct.
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Daarnaast word de vegetatie ook redelijk compleet weergegeven (aquatische, natte en vochtige
kruidachtige en houtige vegetaties). Misschien zijn de volledigheden van sommige
ecotoopgroepen (bijv. K22) te hoog, wat te wijten is aan de lange waarnemingsperiode van
FLORBASE (waarnemingen vanaf 1975). Hierdoor kan een overschatting optreden in de
volledigheid. Het verkorten van de waarnemingsperiode van FLORBASE is echter geen
oplossing omdat hierdoor juist in andere gebieden weer een onderschatting van de
volledigheid optreedt. Ondanks de lange waarnemingsperiode mist FLORBASE namelijk nog
steeds floragegevens voor veel kilometerhokken binnen Nederland.

Wanneer we de uitkomsten van DEMREG binnen het reservaat Stroothuizen vergelijken met
die van NICHE, dan zijn de overeenkomsten redelijk groot. De ligging van de ecotoopgroepen
en corresponderende vegetatietypen komen binnen beide modellen overeen (zie ook tabel
7.4). Dit wordt door een belangrijke mate veroorzaakt door het gebruik van de MODFLOW
uitkomsten in beide schematisaties.

Tabel 7.4 Vegetatie-eenheden binnen het reservaat Stroothuizen in de uitgangssituatie
voorspeld door NICHE en de corresponderende ecotoopgroepen volgens het
DEMNAT model.

Vegetatie-eenheden
volgens NICHE

Vegetatie-eenheden
 volgens DEMNAT

Overeenkomst
in ligging

Carici-curtae-Agrostis caninae/RG Carex nigra
Cirsio-Molinietum nardetosum
Cirsio-Molinietum agrostietisum
Cirsio-Molinietum orchietosum

K22 groot

RG Myrica gale H22 overschating
door DEMNAT

Ericetum tetralicis sphagnetosum+beenbreek K21/K41 redelijk
RG Nardus stricta K41/K42 redelijk
RG Holcus lanatus K27/K28 groot

Ook het verfijnde DEMNAT (DEMREG) heeft last van de door MODFLOW te laag berekende
grondwaterstanden. Hierdoor wordt het areaal aan natte, voedselarme, zure vegetaties en natte,
voedselarme, zwak zure vegetaties onderschat, net zoals bij NICHE. De ligging van houtige en
kruidachtige vegetaties is weinig nauwkeurig, aangezien geen gebruik is gemaakt van
ruimtelijke informatie over de vegetatiestructuur. Wanneer dit wel gebeurt (zeker als dit wordt
gecombineerd met vegetatieopnamen) dan ontstaat een veel beter beeld van de vegetatie in de
uitgangssituatie (zie figuur 5.8 en 5.9).

Uitspraken na de ingreep

Volgens de veldwaarnemingen is de grootste ecologische winst drie jaar na de maatregel
geboekt bij de pioniergemeenschappen van de zwak zure tot neutrale milieus. NICHE blijkt het
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opgetreden ecologisch herstel redelijk goed te voorspellen, met uitzondering van de
pioniervegetaties die niet in het model zijn opgenomen. De voorspellingen blijken vooral te
kloppen voor de gebufferde standplaatsen in de grote slenk (blauwgraslanden). NICHE
voorspelt ook een toename in het areaal van andere grondwaterafhankelijke vegetaties, zoals
vochtige en natte heiden en Gagelstruwelen, hetgeen overeenstemt met de werkelijkheid. In de
modelberekening is deze toename mede ten koste gegaan van een in werkelijkheid niet
voorkomende rompgemeenschap van het Borstelgraslandverbond (RG Nardus stricta). Over het
type Elzenbroekbos (Alnion glutinosae) (die wel voorkomt binnen het reservaat) kon geen
uitspraak worden gedaan omdat dit type in gedegradeerde vorm niet is opgenomen in NICHE.

In de situatie na de ingreep voorspelt NICHE naast de typen in de uitgangssituatie ook nieuwe
typen. De berekeningen laten zien dat typen van hoge grondwaterstanden en van basenrijke
omstandigheden toenemen of verschijnen. Dit is wat in de werkelijkheid in Stroothuizen ook
lijkt te gebeuren na het uitvoeren van de maatregelen. De veranderingen in de
standplaatscondities na de maatregelen zijn relatief gering. Het model is dus goed in staat de
effecten van zulke relatief kleine veranderingen in standplaatscondities te voorspellen.
Overigens is het riskant al te veel gewicht toe te kennen aan de waargenomen
vegetatieveranderingen in relatie tot de hydrologische ingreep. De periode waarover gemeten is
erg kort en weinig representatief vanwege het optreden van een tamelijk droge en natte
periode. Verder kan het effect van de hydrologische herstelmaatregelen en de
beheersmaatregelen zoals het plaggen, rooien van bos en maaien niet goed gescheiden
worden.

Wat NICHE op dit schaalniveau goed in beeld brengt is de gradiënt, zowel voor als na de
maatregelen. Vooral de zone tussen de hoogste en de laagste delen wordt goed voorspeld,
waarin Rompgemeenschappen van Myrica gale en het Ericetum tetralicis sphagnetosum
voorkomen (zie bijlage 16). NICHE is op dit schaalniveau dus in staat de vegetatiegradiënt
behoorlijk te voorspellen.

De resultaten van het DEMNAT model (DEMREG) zijn weergegeven in tabel 6.5 en figuur 6.6.
Wat het meest opvalt wanneer de DEMREG resultaten worden vergeleken met die van NICHE
is dat door DEMREG geen extra herstel is gemodelleerd voor K21 (natte heide). Dit effect treedt
ook deels op voor K22 (o.a. blauwgraslanden en kleine zeggen). De oorzaak is gelegen in het
gebruik van drempelwaarden. Wanneer de botanische kwaliteit van een vegetatie in de
uitgangssituatie al zeer hoog is (volledigheid = 1), wordt met het DEMNAT model bij een
herstelscenario geen extra herstel meer gemodelleerd. In werkelijkheid kan de vegetatie zich
dan nog wel verder uitbreiden (in ieder geval in areaal). Voor het doel waarvoor DEMNAT is
ontwikkeld (landelijke beleidsanalyse) is dit echter niet een groot knelpunt. Het sterke herstel
dat door DEMNAT wordt gemodelleerd voor H22 (o.a. gagelstruweel) in de Grote slenk komt
goed overeen met de NICHE voorspelling. Ook de toename in vochtige heide (K41) is in
overeenstemming met het NICHE model. In tegenstelling tot DEMNAT geeft NICHE aan dat er
ook afname optreedt in K41/K42 (kruidachtige vegetatie op vochtige, voedselarme zure tot
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zwak zure bodems) en K27/K28 (kruidachtige vegetatie op natte, matig voedselrijke tot zeer
voedselrijke bodems). Het modelconcept van DEMNAT is dusdanig dat bij een hydrologische
herstelmaatregel voor natte en vochtige ecotoopgroepen geen schade kan worden voorspeld.
Dit is niet volledig reëel aangezien bij een voortschrijdende stijging van de grondwaterstand
een vochtige vegetatie uiteindelijk achteruit zal gaan en zal worden vervangen door een nattere
variant. Bij herstelberekeningen met DEMNAT wordt er in het algemeen echter van uitgegaan
dat niet al te extreme grondwaterstandsverhogingen worden doorgerekend, waarbij het areaal
aan bijvoorbeeld vochtige ecotopen niet zodanig afneemt dat de volledigheid van de
betreffende ecotoopgroepen daalt.

7.6.2 Kmhokniveau (DEMREG versus het landelijk DEMNAT model)

Voor de ingreep

Wanneer de resultaten van DEMREG en DEMNAT worden vergeleken op kilometerhokniveau
(kolom ‘totaal’ in tabel 6.4 en 6.5) zijn de verschillen niet groot. Wel zijn er verschillen in de
gebiedsschematisatie (toedeling ecotoopgroepen binnen de kilometercel aan bodemeenheden).
Door het gebruik van de MODFLOW gegevens bij de gebiedsschematisatie wordt bij DEMREG
een groter deel van de ecotoopgroepen toebedeeld aan het reservaat. DEMREG voorspelt in
deze toepassing daardoor wellicht wat beter dan DEMNAT.

Uitspraken na de ingreep

Wanneer in beide gevallen gebruik wordt gemaakt van het geoptimaliseerde FLORBASE
bestand, dan zijn de uitkomsten op kilometerhokniveau voor de verandering in volledigheid
berekend met de verfijnde versie en de landelijke versie veelal vergelijkbaar. Blijkbaar is het
gebruik van een meer verfijnde gebiedsschematisatie van geringe invloed op de resultaten. Dit
is een bemoedigend resultaat voor het landelijke DEMNAT model. Veel belangrijker voor de
modeluitkomsten met DEMNAT blijkt de kwaliteit van FLORBASE te zijn. Met FLORBASE-1
werd geen effect gemodelleerd voor de kilometercel 268, 487 en 267, 487 waar in
werkelijkheid - dankzij het inrichtingsmaatregelen op een voormalige maïsakker - toch een
aanzienlijk herstel is opgetreden. Een dergelijke ingreep kan niet door het huidige DEMNAT
model worden voorspeld.

7.7 De uitkomsten in relatie tot de doelen van de modellen

NICHE is een model bestemd voor lokale (1:1000 tot 1:10.000) en regionale schaal (1:25.000
tot 1:50.000). Voor het reservaat Stroothuizen lijkt NICHE behoorlijk goed te voldoen, zij het
dat het model ook zijn beperkingen kent. Zelfs voor de case Stroothuizen waarin hydrologie -
zeker in vergelijking tot andere ecohydrologische studies - uitzonderlijk gedetailleerd is
gemodelleerd, blijkt de hydrologische modellering toch nog onvoldoende te zijn om de
werkelijke standplaatscondities optimaal na te bootsen. Tevens konden niet voor alle
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voorkomende vegetaties effecten worden gemodelleerd omdat deze niet in het NICHE model
zijn opgenomen.

Het landelijk DEMNAT model is bedoeld voor landelijke scenario-analyse en presteert dan ook
minder goed voor Stroothuizen dan NICHE. Desondanks is het resultaat alleszins acceptabel,
zeker gezien de wijze waarop bij normale toepassingen van het model met de resultaten wordt
omgesprongen. Zo is DEMNAT nimmer bedoeld om harde uitspraken te doen over enkele
kilometercellen. In de praktijk worden altijd scenario’s doorgerekend voor relatief grote
gebieden (meestal heel Nederland oftewel ruim 25.000 km2, maar ook delen van Nederland
zoals Oostelijk Gelderland, een gebied van 1900 km2). Tevens worden de - veelal
gesommeerde - resultaten in relatieve zin (d.w.z. het onderling vergelijken van verschillende
scenario’s) beschouwd en niet in absolute zin. Vergelijkende studies, zoals uitgevoerd binnen
dit project zijn evenwel nodig om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke waarde en
mogelijkheden van het DEMNAT op lagere schaalniveaus. De aangepaste DEMNAT versie
‘DEMREG’ biedt hierbij extra mogelijkheden doordat het model kan rekenen met een meer
verfijnde gebiedsschematisatie waardoor verschillen veroorzaakt door de andere basisgegevens
beter in beeld kunnen worden gebracht. De aangepaste DEMNAT versie ‘DEMREG’ is een
verbetering ten opzichte van de landelijke versie doordat met DEMREG (a) een meer directe
koppeling kan worden gemaakt tussen ingreep en ecosysteem, (b) de dosis niet hoeft worden
‘uitgemiddeld’ over een bodemeenheid (ecoserie) en (c) de effecten meer plaatsgebonden -
d.w.z. binnen de vierkante kilometer - kunnen worden weergegeven.
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies over de voorspellingen

•  Ondanks de verschillen tussen beide modellen lijken de uitkomsten van modellen
redelijk overeen te stemmen. Zowel DEMNAT als NICHE voorspellen een uitbreiding
van natte tot vochtige, voedselarme, zure tot zwak zure vegetaties, zij het dat het
abstractieniveau van de vegetatie-eenheden binnen beide modellen nogal verschillen.

•  De overeenkomsten van de modelvoorspellingen met de werkelijk opgetreden
ecologische effecten komen in globale zin redelijk overeen. De NICHE-voorspellingen
zijn vergeleken met die van DEMNAT gedetailleerder, maar wel minder compleet.
Overigens blijkt een goede toetsing aan veldwaarnemingen lastig te zijn vanwege de
korte looptijd van de waarnemingen en het niet goed kunnen scheiden van de effecten
van beheers- en hydrologische maateregelen.

•  Ondanks een fijnschalige hydrologische modellering is er weinig overeenkomst tussen
de modeluitkomsten voor de belangrijkste hydrologische parameters (grondwaterstand
en kwel in de wortelzone) en de veldmetingen en -waarnemingen. De uitkomsten van
het hydrologisch model bepalen voor beide modellen in hoge mate de uitkomsten van
de ecologische effectvoorspelling.

•  Beperkingen bij de voorspellingen met NICHE worden vooral veroorzaakt door de
tekortkomingen van het hydrologische model, ontbrekende duurlijn-gegevens van veel
vegetatietypen (met name rompgemeenschappen), en niet geheel juiste beslisregels
t.a.v. voedselrijkdom.

•  Beperkingen bij de DEMNAT voorspellingen voor Stroothuizen worden veroorzaakt
door de kwaliteit van de landelijke invoerbestanden (FLORBASE, bodemkaart
1:50.000), het ontbreken van gegevens nodig voor de gebiedsschematisatie (vennen,
omgrenzing natuurgebieden) en het modelconcept (DEMNAT voorspelt bij een
vernattingsscenario nooit vervanging van vochtige ecotoopgroepen door natte
ecotoopgroepen).

•  Ondanks de beperkingen van het landelijke DEMNAT blijken de resultaten met een
verfijnde versie van het model (verfijnde gebiedsschematisatie) op kilometerhok-niveau
nauwelijks tot andere resultaten te leiden. M.a.w. mogelijke beperkingen in de
bodemkaart zijn in tegenstelling tot de beperkingen in FLORBASE niet van
doorslaggevend belang bij landelijke effectvoorspelling.

 

 Conclusies over de toepasbaarheid van modellen
 

•  DEMNAT (en zijn verfijnde versie DEMREG) is geschikt voor studies op nationale en
regionale schaal. Er zijn zeker mogelijkheden om DEMNAT geschikt te maken voor
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toepassing op lokale schaal, zodat gemakkelijker modelresultaten vergeleken kunnen
worden met veldwaarnemingen.

•  NICHE is geschikt voor studies op lokaal en sub-regionaal schaalniveau. Er zijn
mogelijkheden om het model ook toepasbaar te maken voor het regionale schaalniveau,
maar de verwachting is dat het op dat schaalniveau eenzelfde voorspellende kracht als
DEMNAT zal hebben.

•  Beide modellen zijn toepasbaar om de effecten van maatregelen in de
waterhuishouding te voorspellen, en dan met name in het kader van scenariostudies,
waarbij de beste oplossing moet worden gezocht. De effecten van beheers- en
inrichtingsmaatregelen, zoals die plaatsvinden bij de uitvoering van herstelprojecten in
natuurgebieden en op voormalige landbouwgronden, kunnen met beide modellen niet
voorspeld worden. Momenteel wordt NICHE daartoe geschikt gemaakt en ook
nieuwere DEMNAT versie zal deze functionaliteit worden ingebouwd.

 

 Aanbevelingen voor verbeteringen van de modellen

•  Het modelconcept van DEMNAT dient te worden aangepast zodat een onderscheid kan
worden gemaakt tussen de oppervlakte en botanische kwaliteit (volledigheid) van
ecotopen c.q. ecotoopgroepen. Hierdoor sluit het model beter aan bij de fysieke
werkelijkheid en zal het ook eenvoudiger zijn om de uitkomsten van DEMNAT neer te
schalen. Als eerste actie daartoe dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de relatie
tussen flora- en vegetatiestructuurgegevens, zodat niet alleen de bodemkaart bepalend
is voor de toedeling van de soortengroepen aan bepaalde gebieden binnen de cel.

•  In aanvulling op de bovenstaande opmerking verdient het de aanbeveling om bij de
gebiedsschematisatie o.a. een digitale natuurgebiedenkaart in te bouwen in de
gebiedsschematisatie van DEMNAT.

•  De hydrologische modellering dient meer rekening te houden met ecologisch relevante
parameters zoals inundaties, vorming van regenwaterlenzen en de invloed van kwel in
de wortelzone (vertaling kwelfluxen naar betekenis voor pH/basenverzadiging op
standplaatsniveau). Op dit moment kunnen hydrologische modellen nauwelijks de
gewenste gegevens leveren.

•  Er dient meer veldwerk te worden verricht naar de relatie tussen hydrologie en de
vegetatie. Zo is tot nu toe slechts voor 50% van de goed ontwikkelde
grondwaterafhankelijke plantengemeenschappen het grondwaterregime bekend. Van
vrijwel geen enkele rompgemeenschap is het grondwaterregime bekend.

De waarde van deze studie is dat voor het eerst in Nederland de voorspellingen van twee
modellen met elkaar én met de werkelijkheid zijn vergeleken na uitvoering van anti-
verdrogingsmaatregelen. De uiteindelijke conclusie is dat op het lokale schaalniveau een
voldoende goed instrumentarium aanwezig is voor de voorspelling van de effecten van
ingrepen in de waterhuishouding. Het model dat is toegesneden voor lokale vraagstellingen
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(NICHE) presteert beter dan het model voor nationale en regionale vraagstellingen (DEMNAT),
maar de kwaliteit van de voorspellingen met DEMNAT zijn nog alleszins acceptabel. Dit
resultaat is een ondersteuning van het idee dat DEMNAT goed bruikbaar is als instrument voor
het doorrekenen van scenario’s op nationale en provinciale schaal.
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Stroothuizen - topografische kaart van het onderzoeksgebied

Stroothuizen volgens de topografische kaart 1:50.000.

Stroothuizen met daarin aangegeven de diepe sloten, slenken en vennen.
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Bijlage 2 Bodem/grondwatertrappenkaart en landgebruik van het
onderzoeksgebied
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Bijlage 3 Bodems in het onderzoeksgebied

 

 Voorkomende bodem/Gt-eenheden (STIBOKA) en hun omzetting naar ecoserie/Gwt-eenheden
(volgens Klijn et al., 1992) en naar NICHE-bodemeenheden.
 

 Eenheden binnen het Stroothuizen-reservaat onderscheiden op basis van fysiochoren-kaart
1:1000 (Jansen en Aggenbach, 1991), in het omringende gebied naar STIBOKA-kaart 1:50.000
(Staring Centrum, 1992). Benaming van alle eenheden conform de STIBOKA-typologie.
 

 

 omschrijving bodemeenheid volgens STIBOKA  'STIBOKA'

 

                      Gt

 NICHE  ecoserie

              Gt-

              klasse

haarpodzol; leemarm en zwak lemig fijn zand  Hd21  VII  Z1  Z12  5

 humuspodzol; veldpodzol van leemarm en zwak lemig fijn zand  Hn21  V  Z1  Z12  3

 humuspodzol; veldpodzol van leemarm en zwak lemig fijn zand  Hn21  VI  Z1  Z12  4

 humuspodzol; veldpodzol van leemarm en zwak lemig fijn zand; vergraven  Hn21F  VI  Z1  Z12  4

 Idem  Hn21F  V*  Z1  Z12  3

 Idem  Hn21F  III*  Z1  Z12  3

 veen; venige beekdalgronden  ABv  II  V  V02  2

 veen; venige beekdalgronden; vergraven  ABvF  III  V  V02  3

 Idem  ABvF  III*  V  V02  3

 Idem  ABvF  IV  V  V02  4

 kalkloze zandgrond; beekeerdgrond van lemig fijn zand  pZg23  II  Z2  Z04  2

 kalkloze zandgrond; beekeerdgrond van lemig fijn zand; vergraven  pZg23F  III  Z2  Z04  3

 Idem  pZg23F  IV  Z2  Z04  4

 kalkloze zandgrond; beekeerdgrond van lemig fijn zand met 15-40 cm dik zavel- of
kleidek; vergraven

 kpZg23F  IV  Z2  Z04  4

 dikke eerdgrond; hoge bruine enkeerdgrond van lemig fijn zand  bEZ23  VII*  Z2  Z04  5

 dikke eerdgrond; hoge zwarte enkeerdgrond van leemarm en zwak lemig fijn zand  zEZ21  VII  Z2  Z04  5

 dikke eerdgrond; hoge zwarte enkeerdgrond van leemarm en zwak lemig fijn zand  zEZ21  VII*  Z2  Z04  5

 moerige eerdgronden; moerige bovengrond op zand  vWz  II*  ZV  Z01  3

 moerige eerdgronden; moerige bovengrond op zand  vWz  III  ZV  ZO1  3

 moerige podzolgronden; moerige bovengrond  vWp  III  ZV  Z01  3

 moerige podzolgronden; moerige bovengrond  vWp  III*  ZV  Z01  3

 water en moeras   II  W  A01  2

 Bebouwd   ?   A02  4
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Bijlage 4 Uitkomsten  MODFLOW-berekeningen voor en na de ingreep
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Bijlage 5 Uitkomsten MODFLOW-berekeningen van de veranderingen door de
ingreep
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Bijlage 6 De ecoserie eenheden gebruikt door DEMNAT versie 2.1
 
 ECOSERIE-BODEM (n = 48)
 
 code betekenis
 101 primair oligotroof veen niet veraard
 102 primair oligotroof veen
 104 primair meso-eutroof veen
 105 primair meso-eutroof veen met zanddek
 108 veen met kleidek
 110 veen op zand
 111 veen op zand met zanddek
 201 kalkloze en kalkarme lichte klei en zavel
 202 kalkloze en kalkarme lichte klei en zavel op zand
 203 kalkloze en kalkarme zware klei
 204 kalkhoudende en kalkrijke lichte klei en zavel
 205 kalkhoudende en kalkrijke lichte klei en zavel op zand
 206 kalkhoudende en kalkrijke zware klei
 207 kalkloze en kalkarme lichte klei en zavel op veen
 208 kalkloze en kalkarme zware klei op veen
 209 moerige zeeklei
 210 kalkarme kalkverweringsgronden
 211 kalkrijke kalkverweringsgronden
 212 oude sterk verweerde kleigronden
 213 oude sterk verweerde kleigronden met zanddek
 214 kalkloze en kalkarme zware klei op zand
 215 kalkhoudende en kalkrijke zware klei op zand
 230 buitendijkse kleigronden langs "zoete" wateren
 231 buitendijkse kleigronden langs "zoute" wateren
 301 moerige zandgronden
 303 moerige zandgronden met kleidek
 304 kalkloze zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket
 306 kalkhoudende zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket
 307 kalkloze zandgronden met een dunne bovengrond
 309 lemige kalkloze zandgronden met een dunne bovengrond
 310 kalkhoudende zandgronden met een dunne bovengrond
 311 lemige kalkhoudende zandgronden met een dunne bovengrond
 312 kalkloze humeuze zandgronden
 313 lemige kalkloze humeuze zandgronden
 314 kalkloze zandgronden zonder bovengrond
 315 lemige kalkloze zandgronden zonder bovengrond
 316 kalkarme zandgronden zonder bovengrond
 317 kalkhoudende zandgronden zonder bovengrond
 318 kalkloze zandgronden met kleidek
 320 kalkhoudende zandgronden met kleidek
 330 buitendijkse zandgronden langs "zoete" wateren
 331 buitendijkse zandgronden langs "zoute" wateren
 401 grindgronden
 501 kalkarme loessgronden
 502 kalkhoudende loessgronden
 601 water
 602 overig bebouwd, etc.
 
 ECOSERIE-GWK (n = 6) ECOSERIE-KWEL (n = 4)
 
 code betekenis code betekenis
 0 open water 0 geen kwel of kwel onbekend
 1 Gt I 2 lithocliene kwel
 2 Gt II 3 brakke kwel
 3 Gt II*, III, III*, V, V* 4 zoute kwel
 4 Gt IV,VI
 5 Gt VII, VII*
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Bijlage 7 De 18 ecotoopgroepen onderscheiden binnen DEMNAT versie 2.1

 

 ecotoop-
  nr groep
 code omschrijving (landschapstype)

  1 A12 Verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren

 (vennen, duinmeren)
  2 A17 Verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren

 (sloten en plassen in laagveengebieden en nattere zandstreken)
  3 A18 Verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren

 (sloten en plassen in laagveen- en kleigebieden)
  4 bA10 Verlandings- en zoetwatervegetaties van brakke wateren

 (sloten en plassen in brakke polders, inlagen)
  5 K21 Pionier- en graslandvegetaties op natte, voedselarme zure bodems

 (natte heiden en hoogvenen)
  6 K22 Pionier- en graslandvegetaties op natte, voedselarme zwak zure bodems

 (veenmosrietlanden, trilvenen, blauwgraslanden, kalkarme duinvalleien)
  7 K23 Pionier- en graslandvegetaties op natte, voedselarme basische bodems

 (kalkrijke duinvalleien)
  8 K27 Pionier- en graslandvegetaties op natte, matig voedselrijke bodems

 (hooilanden in het laagveen en in de middenloop van beekdalen)
  9 K28 Pionier- en graslandvegetaties op natte, zeer voedselrijke bodems

 (ruigtes langs rivieren en sloten, nat cultuurgrasland)
  10 bK20 Pionier- en graslandvegetaties op natte, brakke bodems

 (natte graslanden in brakke polders)
  11 bK40 Pionier- en graslandvegetaties op vochtige, brakke bodems

 (vochtige graslanden in brakke polders)
  12 K41 Pionier- en graslandvegetaties op vochtige, voedselarme zure bodems

 (vochtige heiden)
  13 K42 Pionier- en graslandvegetaties op vochtige, voedselarme zwak zure bodems

 (heischrale graslanden, kalkarme duinvalleien)
 14 H22 Bossen en struwelen op natte, voedselarme zwak zure bodems

(bronbossen)
  15 H27 Bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems

 (elzenbroekbos, nat hellingbos)
  16 H28 Bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems

 (rivierbossen, grienden)
  17 H42 Bossen en struwelen op vochtige, voedselarme zwak zure bodems

 (loofbossen op zandgronden)
  18 H47 Bossen en struwelen op vochtige, matige voedselrijke bodems

 (parkachtige bossen, loofbossen)
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Bijlage 8 Locaties van de vegetatie-opnamen binnen Stroothuizen

 Voor nadere omschrijvingen van de opnamen zie bijlage 9. De permanente kwadraten zijn
schuin weergegeven; de opnames uit 1989 zijn horizontaal weergegeven.
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Bijlage 9 Beschrijving van de vegetatie-opnamen in Stroothuizen

 Vermeld is of de opname eenmalig is ('veld') of een PQ betreft, het jaar van opname, het aantal
soorten, de plantengemeenschap waaronder de opname gerangschikt is en het vegetatietype
waarin de opname is gemaakt (soms in een twee- tot drievoudige typering)
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Vegetatiekaart van Stroothuizen, 1989

 Ontleend aan Croese (1990). Voor de betekenis van de codenamen van de typen, zie bijlage
11.
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Bijlage 11 Lijst met in Stroothuizen onderscheiden vegetatietypen

 Ontleend aan Croese (1990). Vermeld zijn de codenaam van het type, de kenmerkende soorten
en de plantengemeenschap waaronder het type gerangschikt is.

AKKERS
a04 Knopherik

Zwaluwtong
Akkerviooltje
Grote windhalm
Schapezuring
Slofhak
Varkensgras

Klein tasjeskruid
Duizendblad
Smalle wikke
Gewone spurrie
Geelhartje
Grote wederik
Gladde witbol

RG Apera spica-venti [Aperetalia]

LOOFBOSSEN
b0 typicum:

Zachte berk
Pijpestrootje

Betuletum pubescentis

b01 gelijk aan b0 Betuletum pubescentis

b10 typicum:
Zomereik
Framboos
Lijsterbes
Kamperfoelie

Braam
Vuilboom
Brede stekelvaren

Querco-Betuletum

b11 als b10, met: Bochtige smele (domin.) Querco-Betuletum

b12 als b10, met: Bochtige smele (codomin.)
Pijpestrootje (codomin.)

Querco-Betuletum

b13 als b10, met: Zachte berk (domin.)
Schaduwgras
Ruwe berk

Pijpestrotje (domin.)
Smalle stekelvaren

Querco-Betuletum

b14 als b10, met: Struikheide
Dopheide
Liggend walstro

b16 als b10, met: Gladde witbol
Hop
Perzikkruid

Veldbeemdgras
Kruipende boterbloem

Querco-Betuletum

b18 als b10, met: Blauwe bosbes
Pijpestrootje

Rode bosbes
Bochtige smele

Querco-Betuletum

b51 typicum:
Zwarte els (dom.)
Lijsterbes
Zwarte bes
Braam
Grauwe wilg
Bitterzoet
Elzenzegge

Gele lis
Hennegras
Pinksterbloem
(Vogelkers)
(Pitrus)
(Rietgras)

Carici elongatae-Alentum

b52 als b51, met: Kruipende boterbloem
Bosbies
IJle zegge

Bittere veldkers
Mannagras

Carici elongatae-Alentum

b54 als b51, met: Brede stekelvaren
Ruwe smele
Kamperfoelie

Framboos
IJle zegge
(Wijfjesvaren)

RG Dryopteris dilatata [Alnion glutino-
sae]

b56 als b51, met: Gestreepte witbol (dominant) RG Holcus lanatus [Alnion glutinosae]

b58 als b51, met: Grote brandnetel (dominant)
Kleefkruid

GRASLANDEN
g10 typicum:

Witte Paardebloem
Kruipende boterbloem

Engels raaigras
Vogelmuur

Poo-Lolietum

g11 als G10, met: Gewoon struisgras
Duizendblad

(Smalle weegbree)
(Herfstleeuwetand)

Poo-Lolietum

g12 als G10, met: Geknikte vossestaart Rumici-Alopecuretum geniculati

g30 Gestr.witbol (dom.)
Scherpe boterbloem
Veldzuring

Kruipende boterbloem
(Duizendblad)

RG Holcus lanatus [Molinio-Arrhenatere-
tea]

g35 als g30, met: Gewoon struisgras
Schapezuring
Engels raaigras

RG Holcus lanatus-Lolium perenne
[Mol.-Arrh.]

g55 Gewoon struisgras
Schapezuring
Gestreepte witbol
Duizendblad
Veldzuring

Biggekruid
Reukgras
Smalle weegbree
Gewone veldbies

RG Holcus lanatus [Molinio-Arrhenatere-
tea], overgang naar Festuco-Cynosure-
tum



Vergelijking van de modellen DEMNAT en NICHE

140

VOCHTIGE HEIDE
h10 typicum:

Dopheide
Veenbies

Pijpestrootje
Trekrus

Ericetum tetralicis typicum

h11 als H10, met: Blauwe zegge
Sphagnum compactum
Spagnum cuspidatum
Sphagnum denticulatum

Sphagnum pappilosum
Sphagnum molle
Sphagnum tenellum

Ericetum tetralicis sphagnetosum

h12 als H11, met: Veenpluis
Witte snavelbies
Beenbreek

Ericetum tetralicis sphagnetosum

h13 gelijk aan H11 Ericetum tetralicis sphagnetosum

h14 als H10, met: Klokjesgentiaan Ericetum tetralicis typicum

h15 als H10, met: Witte snavelbies
Ronde zonnedauw
Bruine snavelbies

Kleine zonnedauw
(Beenbreek)
(Moeraswolfsklauw)

Lycopodio-Rhynchosporetum

h16 als H10, met: Bochtige smele
Struikheide
Cladonia spec.

Ericetum tetralicis cladonietosum

DROGE HEIDE
h20 typicum:

Struikheide
Schapegras

Bochtige smele
Pilzegge

Genisto pilosae-Callunetum typicum

h21 als H20, met: Dopheide Genisto pilosae-Callunetum moli-
nietosum

h23

VERGRASTE HEIDE
h31 Pijpestrootje dominant en horstenvormend, met: Veenpluis RG Molinia [Ericion tetralicis]

h32 Pijpestrootje dominant, met: Veenpluis
Sphagnum cuspidatum

Sphagnum pappilosum
Sphagnum recurvum

Molinia ceaerulea-Sphagnum
[Scheuczerietea]

h33 gelijk aan H32 Molinia ceaerulea-Sphagnum
[Scheuczerietea]

h34 als H32, met: Bruine snavelbies
Witte snavelbies

Molinia ceaerulea-Sphagnum
[Scheuczerietea]

suffix-code voor mate van vergrassing:
a: max. sterk vergrast, met enig aandeel dwergstruiken, aandeel grassen tot > 70%;
b: volledig vergrast, met aandeel dwergstruiken < 1% en van grassen > 70%

SCHRAALGRASLANDEN
k32 Gewone

veldbies
Tandjesgras
Tormentil
Gewoon struisgras
Dopheide
Reukgras

Struikheide
Zwarte zegge
Pijpestrootje
Trekrus
Rood zwenkgras
(Heidekartelblad)

Lolio-Cynosuretum luzeletosum

k43 Gestreepte witbol
Struikheide
Duizendblad
Biggekruid
Reukgras
Smalle weegbree
Rood zwenkgras

Gewone veldbies
Gewoon struisgras
Schapegras
Schapezuring
(Muizeoortje)
(Dopheide)
 (Vogelpootje)

Ornithopodo-Corynephoretum

MOERASSEN
m15 Zompzegge

Moeraswalstro
Zwarte zegge
Kruipend struisgras
Egelboterbloem
Waterdrieblad

Waternavel
Schildvruchtereprijs
Hennegras
Holpijp
Zilverschoon
(Sterzegge)

Carci curtae-Agrostietum caninae

m16 typicum
Snavelzegge
Wateraardbei

RG Carex rostrata [Caricion curto-nigrae]

m18 als M16, met: Blaaszegge Caricetum curto-echinatae

m60 Kruipend struisgras (aspectbepalend)
Zwarte zegge (aspectbepalend)
Egelboterbloem

RG Carex nigra en Agrostis canina
[Caricion nigrae]

m66 als M60, met: Zilverschoon
Moeraswalstro
Kruipende boterbloem

Hazezegge
Moerasrolklaver
Pitrus

RG Carex nigra en Agrostis canina
[Caricion nigrae]

m70 typicum:
Hennegras
Zwarte zegge
Kruipend struisgras

RG Calamagrostis canescens
[Parvocaricetea]
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m71 als M70, met: Pijpestrootje Calamagrostis canescens
[Parvocaricetea]

NAALDBOSSEN
n10 Grove den (dom.)

Zomereik
Japanse larix
Fijnspar

Douglasspar
(Zachte / Ruwe berk)
(Gewone esdoorn)

Querco-Betuletum

n13 als n10, met: Bochtige smele
(Pijpestrootje)
(Vuilboom)

Querco-Betuletum

n14 gelijk aan n13 Querco-Betuletum

n16 als n10, met: Pijpestrootje
Dopheide

Querco-Betuletum

n17 als n10, met: Pijpestrootje dominant Querco-Betuletum

n18 als hierboven, met: Bochtige smele Querco-Betuletum

n19 als hierboven, met: Braam (dominant) RG Rubus fruticosus [Quercion roboris-
petreae]

n20 als hierboven, met: Gestreepte witbol
(Vuilboom)

RG Holcus lanatus {Quercion robori-
petraeae]

STRUWELEN
s40

s41 typicum:
Gagel
Pijpestrootje

RG Myrica gale [Oxycc.-Sphagn.]

s42 als S41, met: Sphagnum fimbriatum
Sphagnum palustre
Sphagnum recurvum

RG Myrica gale [Oxycc.-Sphagn.]

s43 als S41, met: Hennegras (aspectbepalend) RG Myrica gale [Parvocaricetea]

s50 typicum:
Grauwe wilg
Geoorde wilg

Frangulo-Salicetum auritae

s51 als S50, met: Moeraswalstro
Mannagras
Bitterzoet

Frangulo-Salicetum auritae

OEVERKRUID- EN DWERGBIESVEGETATIES
v10 inops

Knolrus (dominant)
RG Juncus bulbosus –Sphagnum [Litto-
relletea/Scheuchzerietea]

v11 als V10, met: Veelstengelige waterbies
Sphagnum cuspidatum

RG Eleocharis multicaulis [Littorelletea]

v20 Knolrus
Vlottende bies
Kruipend struisgras
Moerashertshooi

Veelst. Waterbies
(Snavelzegge)
(Klein blaasjeskruid)
(Witbl. Waterranonkel)

Scirpetum fluitantis

v31 Moerasrolklaver
Greppelrus
Knolrus
Zomprus
met:

Wijdbloeiende rus
Kruipend struisgras
Dwergbies
Egelboterbloem
Geelgroene zegge

Moeraswalstro
Holpijp
Schildvruchtereprijs
Waterpostelein
Kale jonker

Cicendietum filiformis typicum

v32 als hierboven, met: Draadgentiaan
Onderg. moerasscherm
Dwergvlas
Pijpestrootje

Stijve moerasweegbree
Dopheide
Waterpostelein
Tormentil

Cicendietum filiformis isolepidetosum

WATER- EN OEVERVEGETATIES
w70 Waterviolier

Sterrekroos
Holpijp
Grote waterweegbree

Callitricho-Hottonietum

w99a Slanke waterbies (dominant)
Gewone waterbies (codominant)

RG Eleocharis palustris
[Scheuchzerietea]
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Bijlage 12 De bestanden ecogetal en ecotops gebruikt door het
computerprogramma SITES

 

 Ecogetal.021
 In het ecotops-bestand wordt per standplaats een kanskarakter gegeven (zie hieronder). In het
ecogetal bestand wordt per kanskarakter de kans op standplaats in procenten gegeven.
 

 kanskarakter  kans op standplaats [%]
 -   0.00001
 +   0.01
 1   2.5
 2  15.0
 3  37.5
 4  62.5
 5  87.5

 

 Ecotops.021
 In dit bestand wordt voor iedere ecoserie aangegeven met welke de kans een bepaald
standplaatstype voorkomt. Het kanskarakter wordt vervangen door een kans op standplaats met
behulp van het bestand ecogetal. De positie van het kanskarakter geeft het standplaatstype aan
conform tabel 4.1.
 

 

 Ecoserie Standplaatsmatrix
 101 1 0   2    +    -    +    +    -    -
           5    +    -    +    +    -    -
           +    +    -    +    +    -    -
           -    -    -    -    -    -    -
 

 101 2 0   1    +    -    +    +    -    -
           4    +    -    +    +    -    -
           2    +    -    +    +    -    -
           -    -    -    -    -    -    -
 etc ..
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Bijlage 13 Stroomschema computerprogramma SITES

Open in en uitvoerbestanden
• sites.uit
• sites.err

Lees in
• ecogetal
• ecotops

Lees regel met ecoserie en id
nummer voor Stroothuizen
(bestand kiwa.txt)

Bereken fractie ecoserie per
idnr (bodempolygoon) en per
ecoserie bijbehorende kans
op standplaats

Einde van
kiwa.txt?

Bereken op basis van fracties
per bodempolygoon een
gemiddelde kans per
standplaatstype en schrijf
resultaat naar sites.uit

Afsluiten
programma

Nee

Ja
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Bijlage 14 Toelichting op de codes voor ecotooptypen en ecologische soortengroe-
pen.

 De ecotooptypen en de ecologische soortengroepen worden aangeduid met een maximaal
vijfdelige code. Elke code bestaat uit een prefix voor chloriniteit (optioneel), een hoofdletter
voor vegetatiestructuur en successiestadium, een getal voor vochttoestand, een tweede getal
voor voedselrijkdom en zuurgraad, en een suffix voor subtype-indelingen naar dynamiek,
vegetatiestructuur en dergelijke (optioneel).
 

 
 1 Chloriniteit (prefix)

 
 4 Voedselrijkdom en zuurgraad

 
 -     zoet

 
 1 voedselarm zuur

 
 b    brak

 
 2 voedselarm zwak zuur

 
 z    zilt

 
 3 voedselarm basisch

 
 2 Vegetatiestruktuur en successiestadium

 
 4 voedselarm

 
 G grasland s.l.

 
 6 matig voedselrijk basisch*

 
 B bos

 
 7 matig voedselrijk

 
 S struweel

 
 8 zeer voedselrijk

 
 P pioniervegetatie

 
 9 voedselrijk

 
 R ruigte

 
 5 Additionele kenmerken (suffix)

 
 V verlandingsvegetatie/helofyten

 
 Binnen pioniervegetaties:

 
 W watervegetatie

 
 st stuivend

  
 ro geroerd

 
 Bij ecotoopgroepen:

 
 tr betreden

 
 K kruiden (P+G+R)

 
 mu stenig substraat (muurvegetaties)

 
 H bossen en struwelen (B+S)

 
 Binnen graslanden s.l.:

 
 A aquatisch (W+V)

 
 mo mosvlakte

 
 

 
 dw dwergstruweel

 
 

 
 Binnen aquatische groepen:

 
 

 
 sa sterk organisch belast

 
 3 Vochttoestand

 
 dv droogvallend

 
 1 aquatisch

 
 Binnen bossen & struwelen

 
 2 nat

 
 la laag struweel

 
 3 zeer vochtig

 
 pi pionierstruweel

 
 4 vochtig

 
 kp kapvlakte

 
 5 matig vochtig

 
 ho houtwal/open bos

 
 6 droog

 
 na naaldbos
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Bijlage 15 Volledigheden opnamen Stroothuizen en omgeving

Op basis van de in paragraaf 5.2.2 beschreven methode is per opname de volledigheid van
ectoopgroepen kenmerkend voor korte vegetaties op natte en vochtige bodem berekend. Voor
de betekenis van de ecotoopgroepaanduidingen wordt verwezen naar bijlage 7. De opnamen
zijn geordend naar veldtypen (bijlage 11), waarbij opnamen van bossen en struwelen en van
droge standplaatsen zijn weggelaten. Per vegetatietype is ook de gemiddelde volledigheid van
de ecotoopgroepen aangegeven. Grijs gearceerd zijn de ecotoopgroepen aangegeven die
kenmerkend zijn voor het ecotooptype waarmee het vegetatietype correspondeert. (D =
ecotoopgroep opgenomen in het DEMNAT model).

Vegetatie
type

A11 A12
D

A17
D

A18
D

K21
D

K22
D

K23
D

K24 K27
D

K28
D

K41
D

K42
D

K43 K44 K46 K47 K48

G31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,16

G31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,36

G31gem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,26

H10 0,41 1,01 0,08 0,00 1,10 0,44 0,11 0,12 0,04 0,00 0,39 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H10 0,41 0,40 0,00 0,00 0,78 0,47 0,14 0,12 0,05 0,00 0,39 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H10 0,21 0,10 0,00 0,00 1,10 0,24 0,00 0,12 0,00 0,00 0,51 0,26 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,10 0,00 0,12 0,00 0,00 0,39 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,19 0,00 0,12 0,00 0,00 0,99 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,43 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H10gem 0,13 0,19 0,01 0,00 0,71 0,19 0,03 0,11 0,01 0,00 0,51 0,13 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00

H11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,24 0,00 0,12 0,00 0,00 0,54 0,36 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,17 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,26 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,24 0,00 0,12 0,00 0,00 0,54 0,36 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H11gem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,22 0,00 0,12 0,00 0,00 0,45 0,33 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H12 0,27 0,00 0,00 0,00 0,64 0,26 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,26 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H12gem 0,09 0,00 0,00 0,00 0,89 0,11 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,12 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H13 0,27 0,00 0,00 0,00 0,96 0,26 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,26 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H13gem 0,14 0,00 0,00 0,00 0,75 0,15 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,41 0,40 0,00 0,00 1,35 0,38 0,11 0,12 0,04 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,27 0,00 0,00 0,00 0,96 0,26 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,26 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,10 0,00 0,12 0,00 0,00 0,54 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,13 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,43 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,33 0,00 0,12 0,00 0,00 1,22 0,36 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H15gem 0,08 0,04 0,00 0,00 0,94 0,15 0,01 0,12 0,00 0,00 0,38 0,12 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00
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Vegetatie
type

A11 A12
D

A17
D

A18
D

K21
D

K22
D

K23
D

K24 K27
D

K28
D

K41
D

K42
D

K43 K44 K46 K47 K48

H16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,65 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 0,12 0,04 0,00 0,43 0,05 0,00 0,19 0,00 0,03 0,00

H16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

H16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,88 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,43 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,43 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H16gem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,03 0,00 0,10 0,01 0,00 0,53 0,04 0,00 0,16

H21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,43 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,43 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H21gem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,03 0,00 0,08 0,00 0,00 0,41 0,03 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00

H30 0,27 0,00 0,00 0,00 0,31 0,19 0,11 0,12 0,04 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H30 0,27 0,00 0,00 0,00 0,31 0,25 0,11 0,12 0,25 0,06 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H30gem 0,18 0,00 0,00 0,00 0,22 0,16 0,07 0,12 0,10 0,02 0,21 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00

H31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,10 0,00 0,12 0,00 0,00 0,39 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,16 0,00 0,30 0,03 0,00 0,39 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,10 0,00 0,12 0,00 0,00 0,17 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H31 0,27 0,00 0,00 0,00 0,64 0,26 0,00 0,12 0,00 0,00 0,28 0,26 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H31gem 0,05 0,03 0,02 0,01 0,37 0,11 0,01 0,11 0,10 0,04 0,26 0,09 0,00 0,12 0,00 0,03 0,02

H32 0,27 0,00 0,00 0,00 0,23 0,19 0,00 0,12 0,15 0,00 0,17 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H32 0,27 0,00 0,00 0,00 0,31 0,18 0,00 0,30 0,03 0,00 0,28 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H32gem 0,27 0,00 0,00 0,00 0,27 0,19 0,00 0,21 0,09 0,00 0,23 0,11 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

M60 0,00 0,13 0,14 0,06 0,00 0,29 0,22 0,18 0,78 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03

M70 0,00 0,13 0,11 0,00 0,15 0,45 0,14 0,37 0,90 0,37 0,11 0,45 0,00 0,00 0,00 0,18 0,10

M15 0,41 0,40 0,26 0,00 0,47 0,63 0,22 0,18 0,98 0,32 0,11 0,18 0,00 0,00 0,00 0,10 0,04

M15 0,41 0,40 0,25 0,00 0,24 0,86 0,14 0,18 0,54 0,14 0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00

M15gem 0,41 0,40 0,26 0,00 0,36 0,75 0,18 0,18 0,76 0,23 0,11 0,14 0,00 0,00 0,00 0,11 0,02

M16 0,41 0,07 0,11 0,12 0,16 0,24 0,11 0,00 0,21 0,18 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02

M16 0,62 0,37 0,11 0,00 0,24 0,20 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M16gem 0,52 0,22 0,11 0,06 0,20 0,22 0,06 0,00 0,20 0,09 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01

M66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,59 0,14 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,13 0,09

M71 0,27 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25 0,00 0,30 0,03 0,00 0,17 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

V10 0,55 0,68 0,11 0,00 0,22 0,39 0,11 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V10 0,83 1,08 0,11 0,00 0,33 0,48 0,11 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V10gem 0,69 0,88 0,11 0,00 0,28 0,44 0,11 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V11 0,41 0,20 0,00 0,00 0,21 0,17 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,09

V11 0,41 0,20 0,00 0,00 0,86 0,17 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,09

V11 0,21 0,10 0,00 0,00 0,12 0,17 0,11 0,12 0,04 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

V11 0,48 0,10 0,00 0,00 0,56 0,19 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

V11 0,69 0,20 0,00 0,00 0,35 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V11 0,41 0,20 0,00 0,00 0,21 0,24 0,11 0,12 0,06 0,02 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,01 0,15

V11gem 0,44 0,17 0,00 0,00 0,39 0,21 0,04 0,10 0,02 0,00 0,07 0,06 0,00 0,16 0,00 0,00 0,06
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Vegetatie
type

A11 A12
D

A17
D

A18
D

K21
D

K22
D

K23
D

K24 K27
D

K28
D

K41
D

K42
D

K43 K44 K46 K47 K48

V20 0,83 0,47 0,11 0,00 0,33 0,34 0,11 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V20 1,17 1,38 0,26 0,00 0,14 0,25 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V20 0,55 1,08 0,11 0,00 0,54 0,41 0,14 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V20 0,69 1,01 0,08 0,00 0,64 0,49 0,14 0,12 0,05 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

V20 0,55 0,68 0,11 0,00 0,22 0,32 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V20 0,21 0,30 0,03 0,03 0,45 0,35 0,11 0,12 0,13 0,05 0,06 0,11 0,00 0,19 0,00 0,03 0,01

V20 0,41 0,20 0,00 0,00 0,16 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V20 0,69 1,01 0,00 0,00 0,64 0,37 0,11 0,12 0,08 0,00 0,06 0,11 0,00 0,19 0,00 0,01 0,00

V20 0,69 1,01 0,00 0,00 0,64 0,33 0,11 0,12 0,04 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

V20 0,41 1,01 0,00 0,00 0,53 0,24 0,11 0,12 0,04 0,00 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

V20gem 0,62 0,82 0,07 0,00 0,43 0,32 0,08 0,06 0,05 0,01 0,03 0,04 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

V21 0,41 0,81 0,03 0,00 0,53 0,57 0,32 0,30 0,38 0,06 0,06 0,05 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

V31 0,21 0,44 0,14 0,06 0,08 0,56 0,32 0,18 0,77 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03

V32 0,21 0,64 0,04 0,06 0,08 0,57 0,14 0,00 0,65 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04

V32 0,21 1,04 0,18 0,06 0,08 1,26 0,22 0,00 0,58 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V32 0,21 0,23 0,18 0,00 0,37 1,28 0,22 0,30 1,17 0,19 0,39 0,77 0,00 0,19 0,00 0,04 0,03

V32 0,21 0,10 0,07 0,00 0,69 1,32 0,14 0,30 0,57 0,27 0,62 0,77 0,00 0,19 0,00 0,04 0,03

V32gem 0,21 0,50 0,12 0,03 0,31 1,11 0,18 0,15 0,74 0,22 0,25 0,39 0,00 0,10 0,00 0,03 0,03

W70 0,00 0,13 0,24 0,06 0,00 0,14 0,07 0,00 0,21 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W99 0,00 0,00 0,05 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02
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Bijlage 16 Verspreidingspatronen vegetatietypen voor en na de ingreep vanuit
NICHE
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Bijlage 17 Voorspelling op basis van pq’s en ecotopenkaartjes

Binnen het model DEMNAT wordt gebruikt gemaakt van dosis-effect functies die aangeven hoe
gevoelig de ecotoopgroepen op een bepaalde bodemeenheid zijn voor een bepaalde hydrologi-
sche ingreep. Om de gevoeligheid te bepalen wordt uitgegaan van een hypothetische situatie
waarin een ecotoopgroep volledig ontwikkeld is en voorkomt bij een optimale grondwaterstand
en pH. Bij ecotoopgroep K22 (korte vegetaties op natte, voedselarme, zwak zure bodem) zijn
dat een GVG rond maaiveld en een pH van circa 6.0. Figuur 17.1 geeft als voorbeeld een viertal
dosis-effect voor ecotoopgroep K22 op een aantal bodemeenheden. Daarin is te zien dat in
DEMNAT wordt aangenomen dat deze ecotoopgroep op meso-eutroof veen het sterkst zal
reageren (omdat hier zowel verdroging, verzuring als vermesting door toegenomen
mineralisatie optreden) en op kalkrijk zandgrond het minst gevoelig is. Overigens is ook te zien
dat op moerige zandgronden een sterk effect van grondwaterstandsdaling wordt verwacht. Dat
hangt samen met het feit dat moerige zandgronden zijn ingedeeld bij bodems waar gemiddeld
een een sterk mineralisatie-effect te verwachten is. Of dat bij de moerige zandgronden die in
Stroothuizen voorkomen, en die ongetwijfeld een vrij zuur karakter hebben, ook het geval is, is
zeer de vraag.

Figuur 17.1:

Voorbeeld van een viertal dosis-effect functies
voor de ecotoopgroep K22 (kruidachtige
vegegatie op natte, voedselarme, zwak zure
bodems).

Op basis van een dosis-effect functie wordt per combinatie van ecotoopgroep en bodemeenheid
nagegaan welke achteruitgang/vooruitgang in volledigheid te verwachten is. De verandering in
volledigheid van de ecotoopgroep per kilometerhok wordt bepaald als het gewogen gemiddelde
van de veranderingen per bodemeenheid (figuur 17.2).
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V = -0.2
Bodem = gooreerdgrond
Fractie = 0.8

V = -0.8
Bodem = mesotroof veen
Fractie = 0.2

V = - (0.16 + 0.16) = 0.32

Figuur 17.2 Bepaling van de verandering in volledigheid van een ecotoopgroep per
kilometercel.

De vraag is hoe goed de voorspelde veranderingen corresponderen met de in werkelijkheid
waargenomen effecten. Om deze vraag te beantwoorden kan in principe gebruik worden
gemaakt van pq-gegevens uit het gebied Stroothuizen, omdat van deze locaties precies bekend
is welke veranderingen zijn opgetreden en ook bekend is welke ingrepen hebben
plaatsgevonden. In het gebied Stroothuizen zijn 14 pq's (permanente quadraten) uitgezet van
circa 4 x 4 m waarbinnen in de periode 1989 tot en met 1996 jaarlijks de veranderingen in
vegetatiesamenstelling zijn gevolgd.

Dosis-effect functies: overschatting en onderschatting

De dosis-effect functies zijn in eerste instantie opgesteld om de relatieve gevoeligheid van
ecotoopgroepen, of eigenlijk, de relatieve gevoeligheid van ecosysteemtypen waarvoor de
ecotoopgroepen karakteristiek zijn, aan te geven. In hoeverre het gebruik van de dosis-effectfuncties ook
een realistisch beeld geven de te verwachten absolute veranderingen in volledigheid op kilometerhok-
niveau is niet duidelijk.

Enerzijds is er sprake van een overschatting van de effecten, omdat wordt uitgegaan van een
hypothetische situatie waarbij alle soorten die voor een ecotooptype kenmerkend zijn samen voorkomen.
Daarbij zijn de zeldzamere, meer kritische soorten ten opzichte van de werkelijkheid
oververtegenwoordigd. Bovendien wordt geen rekening gehouden met ruimtelijke heterogeniteit, die er
voor verantwoordelijk is dat er ook na grondwaterstandsdaling vaak natte plekjes overblijven waar
grondwaterafhankelijke soorten zich kunnen handhaven.
Daarentegen is er ook sprake van een onderschatting van effecten, doordat bij de opstelling van de dosis-
effect functies alle soorten even zwaar wegen. Bij de bepaling van de volledigheden per kilometerhok
wegen de soorten met een smalle ecologische amplitudo veel zwaarder mee.

Al met al is moeilijk in te schatten of de dosis-effect functie nu een overschatting of onderschatting van de
effecten op kilometerhokniveau geven. Het veiligste is daarom om bij de interpretatie van de uitkomsten
van DEMNAT alleen te kijken naar de relatieve verschillen.
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Een probleem is dat de dosis-effect functies zijn opgesteld voor hypothetische situaties waarbij
een volledig ontwikkelde ecotoopgroep voorkomt op voor die ecotoopgroep optimale
condities. In werkelijkheid zal echter op eenzelfde bodemeenheid vrijwel altijd meer dan één
ecotoopgroep voorkomen, is de volledigheid vaak minder dan 1 en zullen de condities zelden
voor alle ecotoopgroepen optimaal zijn. Vanwege deze afwijking tussen de hypothetische
situatie, die is gebruikt om de dosis-effect functies op te stellen, en de werkelijke situatie,
kunnen de dosis-effect functies niet getoetst worden aan pq'gegevens. Of de toepassing van de
dosis-effect functies op de kilometerhokgegevens leidt tot realistische inschattingen van de
veranderingen in volledigheid per vierkante kilometer kan alleen bepaald worden door voor
meerdere kilometerhokken de voorspelde veranderingen te vergelijken met de waargenomen
veranderingen in volledigheid.

Wel kunnen de onderliggende relaties die gebruikt zijn bij de opstelling van de dosis-effect
functies worden getoetst. Het gaat om de in het computerprogramma GEVOEL gebruikte relaties
tussen soortensamenstelling en respectievelijk de grondwaterstand, pH en N-mineralisatie (Van
der Linden et al., 1992). Omdat de berekende kwelfluxen ecologisch minder relevant zijn
(berekend is de kwelflux door de scheidende laag op 15 m beneden maaiveld, terwijl voor de
vegetatie vooral de kwelfluxen via maaiveld/greppels van belang is) heeft de toetsing zich
beperkt tot de relatie tussen vochtgroepen en de GVG.

In figuur 17.3 is aangegeven welke relaties binnen GEVOEL voor zandgronden worden gebruikt
om het relatieve presentie-aandeel van vochtgroepen te bepalen als functie van de GVG.

Figuur 17.3a Relatie tussen presentie-aandeel vochtgroepen en GVG op niet-lemig zand.
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Figuur 17.3b Relatie tussen presentie-aandeel vochtgroepen en GVG op lemig/humeus zand.

In figuur 17.3 is het aandeel van de vochtgroepen cumulatief weergegeven, geordend van water
tot droog. De curve boven ‘nat s.l.’ geeft het aandeel van waterplanten en soorten van natte
standplaatsten, de curve boven ‘nat-vochtig’ geeft het gemiddelde presentie-aandeel van soorten
die kenmerkend zijn voor natte standplaatsen plus soorten die zowel op natte als vochtige
standplaatsen kunnen voorkomen, de curve boven ‘vochtig’ staat voor het totale aandeel van
soorten van natte en vochtige standplaatsen, inclusief soorten die aleen op vochtige
standplaatsen voorkomen, etc. Het aandeel van een afzonderlijke vochtgroep wordt
weergegeven door het vlak tussen twee lijnen. Het aandeel 'vochtige’ soorten, soorten die
gebonden zijn aan vochtige standplaatsen, komt bijvoorbeeld overeen met het vlak dat wordt
begrensd door curves voor ‘nat-vochtig’ en ‘vochtig’. De som van de vochtgroepen bedraagt
100 (%).

Veranderingen in het aantal vochtgroepen binnen de pq’s

De soorten die in de pq's voorkomen zijn op basis van hun indeling in ecologische soortengroe-
pen ingedeeld in 7 categorieën:
water soorten van aquatische milieu (hydrofyten, waterplanten)
water-nat soorten van aquatische en natte milieus
nat soorten van natte milieus (hygrofyten)
nat-vochtig soorten van natte-vochtige milieus
vochtig soorten van vochtige milieus (mesofyten)
vochtig-droog soorten van vochtige tot droge milieus
droog soorten van droge milieus (xerofyten)
Soorten met een zeer brede ecologische tolerantie ten opzichte van de vochttoestand (die in 3
of meer klasssen kunnen voorkomen) zijn buiten beschouwing gelaten.
Voor 7 van de 14 onderzochte PQ’s is het aandeel van de vochtgroepen (figuur 17.4) op een
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vergelijkbare manier weergegeven als figuur 17.3. Tevens is aangegeven de bodemeenheid en
de GVG volgens het hydrologische model MODFLOW (vòòr en ná 1993).

Bij pq 18 gaat het om een droge standplaats. Daarom is hier in plaats van het aandeel ‘natte’
soorten het verwachtte aandeel droge soorten aangegeven, uitgaande van figuur 17.3a (niet
lemig zand met dunne bovengrond). Dit is het meeste in overeenstemming met het bodemtype,
een haarpodzol op dekzand3.

Wat als eerste opvalt aan figuur 17.4 is dat het gemiddeld aandeel 'natte' soorten veel hoger ligt
dan verwacht op basis van de berekende GVG. Zo ligt bijvoorbeeld in pq 3 het aandeel ‘natte’
soorten (inclusief amfibische soorten die in water èn natte milieu’s voorkomen) op 70%, terwijl
op basis van de door MODFLOW berekende GVG van 40 centimeter onder maaiveld een
percentage natte soorten van circa 30% verwacht zou worden op niet-lemig zand. Dit wordt
veroorzaakt door het feit het hydrologisch model de grondwaterstanden systematisch
onderschat. Wat verder opvalt is dat het aantal 'natte' soorten niet of nauwelijks toeneemt, ook
niet in de pq's waar grondwaterstandsstijgingen van meer dan een decimeter worden berekend.
Weliswaar is de periode na de ingreep erg kort, maar ervaringen met andere situaties
(bijvoorbeeld in de Veenkampen) laten zien dat er binnen een periode van één à twee jaar wel
degelijk effecten van vernatting te verwachten zijn. De reden voor het achterwege blijven van
veranderingen is het feit dat de periode na de ingreep droger was dan normaal: dit geldt in ieder
geval voor het jaar 1996, dat zeer droog was. Het effect van het droge jaar 1996 is in de pq’s 4
en 22 goed herkenbaar. Hier is in 1994 en 1995 sprake van een toename van het aandeel
waterplanten en natte soorten welke in 1996 weer sterk daalt. Het meest waarschijnlijk is dat de
positieve effecten van het dichten van de sloot in deze periode wordt gecompenseerd door het
optreden van een droge periode, zodat er netto weinig is veranderd in de werkelijke
grondwaterstand. Dit wordt ondersteund door de grondwaterstandsmetingen die een lichte
daling laten zien.

Op basis van buizen die bij de pq’s gelegen zijn, en onder de aanname dat het maaiveld zoals
gemeten bij de buis representatief is voor het bijbehorende pq, is voor de periode 1990 t/m
1992 (vóór de ingreep) en 1994 t/m 1996 (na de ingreep) de voorjaarsgrondwaterstand
berekend als het gemiddelde van de waarnemingen uit de maanden maart en april. De
resultaten zijn weergegeven in tabel 17.1. Zoals te zien wordt in bijna alle gevallen conform de
voorspelde waardes een afname in het aantal natte soorten waargenomen, zij het dat de afname
gemiddeld lager is dan verwacht  (afname gemiddeld 3%, verwacht 9%). Gezien de korte
meetperiode, waarin niet verwacht kan worden dat zich een nieuwe evenwichtssituatie heeft
ingesteld, is dit goed verklaarbaar. De grootste afwijking wordt gevonden bij pq 22, waar het
percentage ‘natte’ soorten met 9% is toegenomen, in plaats van afgenomen met 2%, zoals op
basis van de in buis 6 gemeten grondwaterstanden verwacht zou worden. Het absolute

                                                
3 Bij de toepassing van de dosis-effect functies in DEMNAT worden haarpodzolen hetzelfde behandeld als lemig/humeus zand

(onderste grafiek in figuur 17.3), wat echter gezien het vochtleverend vermogen van de haarpodzolen (slechts dunne humeuze
laag)  niet correct is.
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percentage natte soorten is niet altijd in overeenstemming met de verwachting (in pq 22 is het
aandeel ‘natte’ soorten bijna 20% lager dan verwacht), maar de afwijkingen vallen binnen de
meetnauwkeurigheid: een decimeter verschil in maaiveldshoogte tussen peilbuis en gemiddelde
hoogte van de pq volstaat om een afwijking van enkele tientallen percenten te verklaren (zie
figuur 17.3).

Tabel 17.1 Voorjaargrondwaterstanden voor en na de ingreep zoals gemeten in bij de
pq=s gemeten buizen. Aangegeven is welk percentages >natte= soorten bij
deze grondwaterstanden verwacht worden, en welk percentage
daadwerkelijk zijn gevonden.

pq-nr buis

nr

waargenomen
voorjaarsgrond-
waterstand (cm-
mv)

bijbehorende
percentage
>natte= soorten

gevonden
percentage >natte=

soorten

vóór na vóór na vóór na

3 1 3 5 80 78 77 75

4 10 -11 12 91 69 89 84

13 3 14 16 66 63 77 75

16 8 12 20 69 57 44 38

22 6 8 25 74 48 56 65

52 2 8 10 74 72 88 77
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Modflow: GVGvoor = 31, GVGna = 17 Modflow: GVGvoor = 37, GVGna = 20

Modflow: GVGvoor = 75, GVGna = 55 Modflow: GVGvoor = 31, GVGna = 24

Modflow: GVGvoor = 120, GVGna = 115 Modflow: GVGvoor = 27, GVGna = 20
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Modflow: GVGvoor = 164, GVGna = 161

Figuur 17.4 Verdeling van de vochtgroepen gedurende de periode 1989 t/m 1996 voor 7 van
de 14 onderzochte PQ’s. Bij elk PQ is aangegeven de bodemeenheid en de
GVG volgens het hydrologische model MODFLOW (vòòr en ná 1993).
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Ook in de voedselrijkdomen zuurgraad zijn geen grote veranderingen opgetreden. Figuur 17.5
laat zien dat ook het percentage voedselarme en het percentage zwak zure tot basische soorten
niet wezenlijk verandert. Wat betreft de zuurgraad is dit in overeenstemming met de pH-
metingen in het reservaat (De Haan et al., 1997).

Figuur 17.5 Verandering in het aandeel Aquatische en Natte soorten (links boven),
Voedselarme soorten (rechts boven) en Neutrale plus Basische soorten (onder) in
de vegetatie van 14 pq’s tussen 1989 en 1996.
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Bijlage 18 Kenmerkende plantensoorten per ecotoopgroep

 In de onderstaande lijst zijn per ecotoopgroep, opgenomen in het DEMNAT model, de
kenmerkende plantensoorten weergegeven zoals gebruikt bij het afleiden van het voorkomen
van de ecotoopgroepen met FLORBASE. Cursief weergegeven soorten worden beschouwd als
zeer kenmerkend voor de betreffende ecotoopgroep.
 

A12 : Verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme zwak zure wateren
Apium inundatum, Carex diandra, Carex lasiocarpa, Echinodorus ranunculoides, Echinodorus
repens, Eleocharis acicularis, Hypericum elodes, Isoetes echinospora, Isoetes lacustris, Littorella
uniflora, Lobelia dortmanna, Ludwigia palustris, Lythrum portula, Menyanthes trifoliata,
Myriophyllum alterniflorum, Nymphaea alba, Pilularia globulifera, Potamogeton coloratus,
Potamogeton gramineus, Potamogeton polygonifolius, Potentilla palustris, Ranunculus aquatilis
+ Ranunculus peltatus, Ranunculus ololeucos, Scirpus fluitans, Sparganium angustifolium,
Sparganium natans, Utricularia intermedia, Veronica scutellata

A17 : Verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren
Alisma gramineum, Alisma lanceolatum, Alisma plantago-aquatica, Apium nodiflorum, Butomus
umbellatus, Calla palustris, Carex acuta, Carex aquatilis, Carex elata, Carex paniculata, Carex
pseudocyperus, Cicuta virosa, Cladium mariscus, Eleocharis acicularis, Eleocharis palustris
subsp. uniglumis, Elodea canadensis, Elodea nuttallii, Equisetum fluviatile, Groenlandia densa,
Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Lemna trisulca,
Luronium natans, Lysimachia thyrsiflora, Lythrum salicaria, Menyanthes trifoliata, Myriophyllum
spicatum, Myriophyllum verticillatum, Najas marina, Nuphar lutea, Nymphaea alba,
Nymphoides peltata, Oenanthe aquatica, Potamogeton acutifolius, Potamogeton alpinus,
Potamogeton compressus, Potamogeton lucens, Potamogeton natans, Potamogeton obtusifolius,
Potamogeton polygonifolius, Potamogeton trichoides, Potamogeton x decipiens, Potamogeton x
fluitans, Potamogeton x zizii, Potentilla palustris, Ranunculus aquatilis + Ranunculus peltatus,
Ranunculus circinatus, Ranunculus hederaceus, Ranunculus lingua, Rorippa amphibia, Rumex
hydrolapathum, Sagittaria sagittifolia, Salvinia natans, Scirpus fluitans, Sium latifolium,
Sparganium emersum, Sparganium erectum subsp. erectum, Sparganium natans, Stratiotes
aloides

A18 : Verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren
Acorus calamus, Alisma gramineum, Alisma lanceolatum, Alisma plantago-aquatica, Butomus
umbellatus, Callitriche platycarpa, Catabrosa aquatica, Ceratophyllum demersum,
Ceratophyllum submersum, Elodea nuttallii, Glyceria fluitans, Glyceria maxima, Lemna gibba,
Lemna minor, Lemna trisulca, Myriophyllum spicatum, Nuphar lutea, Nymphaea alba,
Nymphoides peltata, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Potamogeton mucronatus,
Potamogeton natans, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus,
Potamogeton pusillus, Ranunculus circinatus, Rorippa amphibia, Rumex hydrolapathum,
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Sagittaria sagittifolia, Scirpus triqueter, Sium latifolium, Sparganium erectum subsp. erectum,
Spirodela polyrhiza, Typha latifolia, Wolffia arrhiza, Zannichellia palustris subsp. palustris

bA10: Verlandings- en watervegetaties van brakke wateren
Ceratophyllum submersum, Hippuris vulgaris, Najas marina, Potamogeton coloratus,
Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus, Ranunculus baudotii, Scirpus lacustris subsp.
tabernaemontani, Zannichellia palustris subsp. palustris

K21 : Kruidachtige vegetaties op natte, voedselarme, zure bodems
Andromeda polifolia, Carex curta, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Erica scoparia,
Erica tetralix, Eriophorum angustifolium, Eriophorum vaginatum, Gentiana pneumonanthe,
Juncus tenageia, Lycopodium inundatum, Narthecium ossifragum, Oxycoccus macrocarpos,
Oxycoccus palustris, Polygala serpyllifolia, Rhynchospora alba, Rhynchospora fusca, Vaccinium
uliginosum, Wahlenbergia hederacea

K22 : Kruidachtige vegetaties op natte, voedselarme, zwak zure bodems
Anagallis minima, Apium inundatum, Apium repens, Calamagrostis stricta, Carex buxbaumii,
Carex curta, Carex diandra, Carex dioica, Carex echinata, Carex hartmanii, Carex hostiana,
Carex limosa, Carex oederi subsp. oedocarpa, Carex pallescens, Carex panicea, Carex pulicaris,
Carex trinervis, Carex vesicaria, Cicendia filiformis, Cirsium dissectum, Dactylorhiza incarnata,
Deschampsia setacea, Drosera longifolia, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Echinodorus
ranunculoides, Echinodorus repens, Elatine hexandra, Eriophorum angustifolium, Eriophorum
gracile, Eriophorum latifolium, Galium palustre, Galium uliginosum, Gymnadenia conopsea,
Hammarbya paludosa, Hieracium lactucella, Hydrocotyle vulgaris, Hypericum canadense,
Hypericum elodes, Juncus acutiflorus, Juncus arcticus (subsp. balticus), Juncus filiformis, Juncus
pygmaeus, Juncus tenageia, Liparis loeselii, Luzula multiflora, Lythrum portula, Ophioglossum
vulgatum, Orchis morio, Oxycoccus macrocarpos, Parnassia palustris, Pedicularis palustris,
Pilularia globulifera, Pinguicula vulgaris, Platanthera bifolia, Potentilla palustris, Ranunculus
flammula, Scheuchzeria palustris, Schoenus nigricans, Scirpus setaceus, Scutellaria minor,
Selinum carvifolia, Succisa pratensis, Thelypteris palustris, Valeriana dioica, Veronica scutellata,
Viola palustris

K23 : Kruidachtige vegetaties op natte, voedselarme basische bodems
Anagallis tenella, Blackstonia perfoliata subsp. serotina, Carex lepidocarpa, Carex trinervis,
Centaurium littorale, Centaurium pulchellum, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis,
Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustris, Equisetum variegatum, Galium uliginosum,
Gentianella amarella, Gnaphalium luteo-album, Gymnadenia conopsea, Hydrocotyle vulgaris,
Juncus alpinoarticulatus subsp. atricapillus, Liparis loeselii, Orchis morio, Parentucellia viscosa,
Parnassia palustris, Ranunculus flammula, Schoenus nigricans, Scirpus cariciformis, Teucrium
scordium
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K27 : Kruidachtige vegetaties op natte, matig voedselrijke bodems
Achillea ptarmica, Alchemilla vulgaris s.l., Apium nodiflorum, Barbarea stricta, Bromus
racemosus, Calamagrostis stricta, Caltha palustris subsp. palustris, Campanula patula, Cardamine
amara, Carex acuta, Carex acutiformis, Carex appropinquata, Carex aquatilis, Carex cespitosa,
Carex disticha, Carex elata, Carex flava, Carex vesicaria, Carex vulpina, Cirsium oleraceum,
Cladium mariscus, Colchicum autumnale, Crepis paludosa, Cyperus fuscus, Dactylorhiza
majalis, Eleocharis palustris subsp. uniglumis, Epilobium obscurum, Epilobium palustre,
Epilobium roseum, Equisetum fluviatile, Equisetum palustre, Equisetum telmateia, Eupatorium
cannabinum, Filipendula ulmaria, Fritillaria meleagris, Galium palustre, Gnaphalium luteo-
album, Gnaphalium uliginosum, Gratiola officinalis, Gypsophila muralis, Hierochloe odorata,
Hydrocotyle vulgaris, Hypericum dubium, Hypericum quadrangulum, Juncus acutiflorus, Juncus
alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus, Juncus articulatus, Juncus canadensis, Juncus inflexus,
Lathyrus palustris, Leucojum aestivum, Lotus uliginosus, Lychnis flos-cuculi, Lycopus europaeus,
Lysimachia thyrsiflora, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Mentha arvensis, Mentha pulegium,
Mentha x verticillata, Montia fontana subsp. chondrosperma, Myosotis laxa + Myosotis
palustris, Myosurus minimus, Peucedanum palustre, Poa palustris, Polygonum bistorta,
Polygonum minus, Potentilla anglica, Primula elatior, Pulicaria dysenterica, Ranunculus
flammula, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus, Scrophularia umbrosa, Scutellaria
galericulata, Senecio aquaticus, Silaum silaus, Sium latifolium, Solidago gigantea, Sonchus
palustris, Stellaria palustris, Thalictrum flavum, Thelypteris palustris, Triglochin palustris,
Valeriana dioica, Veronica beccabunga, Veronica longifolia, Veronica scutellata

K28 : Kruidachtige vegetaties op natte, zeer voedselrijke bodems
Alopecurus aequalis, Alopecurus geniculatus, Angelica archangelica, Apium nodiflorum, Bidens
cernua, Bidens connata, Bidens frondosa, Bidens tripartita, Catabrosa aquatica, Chaerophyllum
bulbosum, Chenopodium glaucum, Chenopodium polyspermum, Chenopodium rubrum,
Cuscuta europaea, Epilobium ciliatum, Epilobium hirsutum, Epilobium parviflorum, Epilobium
tetragonum, Equisetum palustre, Euphorbia palustris, Galium palustre, Glyceria fluitans,
Glyceria maxima, Inula britannica, Juncus articulatus, Juncus inflexus, Leersia oryzoides,
Limosella aquatica, Lythrum salicaria, Melilotus altissima, Mentha x verticillata, Myosotis laxa +
Myosotis palustris, Myosurus minimus, Oenanthe fistulosa, Phalaris arundinacea, Polygonum
amphibium, Polygonum hydropiper, Polygonum mite, Potentilla supina, Pulicaria vulgaris,
Ranunculus sceleratus, Rorippa amphibia, Rorippa austriaca, Rorippa palustris, Rorippa
sylvestris, Rumex conglomeratus, Rumex maritimus, Rumex palustris, Senecio congestus,
Senecio fluviatilis, Senecio paludosus, Stachys palustris, Stellaria aquatica, Stellaria uliginosa,
Triglochin palustris, Typha latifolia, Veronica beccabunga, Xanthium orientale

bK20: Kruidachtige vegetaties op natte, brakke bodems
Apium graveolens, Aster tripolium, Atriplex prostrata, Bupleurum tenuissimum, Carex distans,
Centaurium littorale, Centaurium pulchellum, Cochlearia officinalis subsp. officinalis, Eleocharis
quinqueflora, Eleocharis palustris subsp. uniglumis, Odontites vernus subsp. serotinus, Glaux
maritima, Juncus ambiguus, Juncus arcticus (subsp. balticus), Lotus corniculatus subsp.
tenuifolius, Oenanthe lachenalii, Parapholis strigosa, Plantago maritima, Puccinellia fasciculata,



Vergelijking van de modellen DEMNAT en NICHE

172

Pulicaria dysenterica, Samolus valerandi, Scirpus rufus, Sonchus palustris, Spergularia salina,
Triglochin palustris, Oenanthe crocata, Epilobium tetragonum

bK40: Kruidachtige vegetaties op vochtige, brakke bodems
Alopecurus bulbosus, Althaea officinalis, Atriplex glabriuscula, Atriplex prostrata, Atriplex
littoralis, Atriplex laciniata, Bellis perennis, Bupleurum tenuissimum, Carex punctata,
Desmazeria marina, Centaurium littorale, Cerastium diffusum, Cerastium fontanum subsp.
vulgare, Chenopodium polyspermum, Chenopodium rubrum, Cochlearia officinalis subsp.
anglica, Cochlearia danica, Crambe maritima, Crithmum maritimum, Epilobium hirsutum,
Festuca arundinacea, Glaucium flavum, Honckenya peploides, Hordeum marinum, Hordeum
secalinum, Lepidium latifolium, Lolium perenne, Lotus corniculatus subsp. tenuifolius,
Matricaria maritima, Parapholis strigosa, Plantago coronopus, Puccinellia rupestris, Ranunculus
sardous, Rumex crispus, Sagina maritima, Torilis nodosa, Lactuca tatarica, Lathyrus japonicus

K41 : Kruidachtige vegetaties op vochtige, voedselarme, zure bodems
Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Erica tetralix, Genista anglica, Genista pilosa, Gentiana
pneumonanthe, Illecebrum verticillatum, Juncus squarrosus, Lycopodium selago, Pedicularis
sylvatica, Polygala serpyllifolia, Scirpus cespitosus subsp. germanicus

K42 : Kruidachtige vegetaties op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems
Anagallis minima, Arctostaphylos uva-ursi, Arnica montana, Carex ovalis, Carex pallescens,
Carex panicea, Centaurea jacea, Centaurium erythraea, Coeloglossum viride, Crassula tillaea,
Danthonia decumbens, Erica cinerea, Euphrasia stricta, Filago vulgaris, Genista germanica,
Genista tinctoria, Hieracium lactucella, Hieracium peleterianum, Hypericum humifusum,
Illecebrum verticillatum, Juncus tenuis, Lathyrus linifolius, Linum catharticum, Luzula multiflora,
Ophioglossum vulgatum, Orchis morio, Pedicularis sylvatica, Platanthera bifolia, Potentilla
anglica, Pyrola minor, Pyrola rotundifolia, Radiola linoides, Serratula tinctoria, Solidago
virgaurea, Succisa pratensis, Trifolium medium, Viola canina

H22 : Houtige vegetaties op natte, voedselarme, zwak zure bodems
Carex elongata, Carex pendula, Carex strigosa, Carex vesicaria, Chrysosplenium alternifolium,
Chrysosplenium oppositifolium, Dryopteris cristata, Epilobium obscurum, Equisetum
sylvaticum, Myrica caroliniensis, Myrica gale, Osmunda regalis, Scutellaria minor, Viola
palustris

H27 : Houtige vegetaties op natte, matig voedselrijke bodems
Barbarea stricta, Caltha palustris subsp. palustris, Cardamine amara, Cardamine flexuosa, Carex
acuta, Carex acutiformis, Carex appropinquata, Carex elata, Carex laevigata, Carex paniculata,
Carex pseudocyperus, Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Epilobium
obscurum, Epilobium roseum, Equisetum telmateia, Eupatorium cannabinum, Filipendula
ulmaria, Geum rivale, Humulus lupulus, Impatiens noli-tangere, Polygonum bistorta, Ribes
nigrum, Ribes rubrum, Scirpus sylvaticus, Scrophularia umbrosa, Scutellaria galericulata,
Stellaria nemorum, Thalictrum flavum
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H28 : Houtige vegetaties op natte, zeer voedselrijke bodems
Angelica archangelica, Cardamine amara, Cardamine flexuosa, Cardamine impatiens,
Chaerophyllum bulbosum, Elymus caninus, Impatiens noli-tangere, Phalaris arundinacea, Ribes
rubrum, Rumex conglomeratus, Senecio paludosus, Stachys palustris

H42 : Houtige vegetaties op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems
Anemone nemorosa, Carex pallescens, Circaea alpina, Circaea x intermedia, Convallaria
majalis, Crassula tillaea, Digitalis purpurea, Equisetum hyemale + Equisetum x moorei,
Equisetum sylvaticum, Gagea lutea, Gagea spathacea, Gagea villosa, Gymnocarpium
dryopteris, Hedera helix, Hieracium sabaudum, Impatiens parviflora, Juncus tenuis, Lathyrus
linifolius, Luzula luzuloides, Luzula multiflora, Luzula pilosa, Luzula sylvatica, Lysimachia
nemorum, Milium effusum, Moneses uniflora, Mycelis muralis, Oreopteris limbosperma, Oxalis
acetosella, Phegopteris connectilis, Poa chaixii, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum,
Polygonatum verticillatum, Primula vulgaris, Pyrola minor, Pyrola rotundifolia, Scilla non-
scripta, Selinum carvifolia, Solidago virgaurea, Stellaria holostea, Trifolium medium

H47 : Houtige vegetaties op vochtige, matig voedselrijke bodems
Alliaria petiolata, Allium schoenoprasum, Allium ursinum, Anemone nemorosa, Arum italicum,
Campanula latifolia, Carex spicata, Chaerophyllum temulum, Circaea lutetiana, Epilobium
montanum, Epipactis helleborine, Eupatorium cannabinum, Festuca gigantea, Galanthus nivalis,
Galium odoratum, Geranium phaeum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Hedera helix,
Humulus lupulus, Montia fontana subsp. chondrosperma, Mycelis muralis, Myrrhis odorata,
Ornithogalum nutans, Parietaria officinalis, Phyteuma spicatum subsp. spicatum, Poa nemoralis,
Polygonatum multiflorum, Primula vulgaris, Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer, Ribes rubrum,
Rumex sanguineus, Scilla non-scripta, Scrophularia nodosa, Scutellaria columnae, Sedum
telephium, Silene dioica, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Torilis japonica, Tulipa
sylvestris, Veronica chamaedrys, Veronica montana, Vicia sepium, Vinca minor
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