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1. Leeswijzer	  	  
In	  februari	  2015	  heeft	  Staatsbosbeheer	  district	  Noord	  aan	  het	  OBN-‐deskundigenteam	  Laagveen-‐	  en	  Zeekleilandschap	  
gevraagd	  om	  advies	  uit	  te	  brengen	  over	  het	  vervolgbeheer	  van	  het	  Dannemeer,	  een	  gebied	  in	  Noordoost-‐Groningen	  
waar	  voormalige	  landbouwgronden	  zijn	  heringericht	  voor	  de	  natuur,	  als	  onderdeel	  van	  de	  Ecologische	  Hoofdstructuur.	  	  
De	  vraag	  was	  met	  name	  gericht	  op	  de	  mogelijke	  invloed	  van	  hoge	  concentraties	  van	  ijzerzwavelverbindingen	  (‘pyriet’)	  
in	  de	  bodem	  op	  de	  mogelijkheden	  voor	  natuurontwikkeling.	  Het	  advies	  van	  het	  OBN-‐deskundigenteam	  is	  verwoord	  in	  
dit	  rapport.	  	  
	  
Dit	  adviesrapport	  bestaat	  uit	  twee	  delen.	  In	  het	  eerste	  deel	  is	  algemene	  informatie	  opgenomen	  over	  het	  Dannemeer,	  
voor	  zover	  relevant	  als	  achtergrond	  bij	  het	  beheeradvies.	  In	  aanvulling	  zijn,	  in	  opdracht	  van	  Staatsbosbeheer,	  extra	  
metingen	  gedaan	  aan	  in	  het	  gebied	  verzamelde	  bodemmonsters.	  De	  uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek	  zijn	  in	  dit	  advies	  
meegenomen.	  Ook	  wordt	  in	  het	  eerste	  deel	  de	  aanleiding	  voor	  de	  adviesaanvraag	  besproken	  en	  wordt	  het	  advies	  
afgebakend.	  Het	  tweede	  deel	  betreft	  het	  advies	  van	  het	  OBN-‐deskundigenteam	  aan	  Staatsbosbeheer.	  Er	  wordt	  zowel	  
advies	  gegeven	  over	  specifieke	  maatregelen	  als	  over	  prioritering.	  Ook	  komt	  kort	  aan	  bod	  hoe	  herinrichting	  van	  
voormalige	  landbouwgronden	  vanuit	  verschillende	  perspectieven	  bekeken	  kunnen	  worden.	  	  
	  
	  

2. Algemene	  informatie	  Dannemeer	  

2.1. Inleiding	  adviesaanvraag	  
	  
Aanleiding	  
	  
In	  Midden	  Groningen	  worden	  al	  25	  jaar	  gronden	  uit	  landbouwproductie	  genomen	  om	  omgezet	  te	  worden	  tot	  
‘natuurgrond’.	  Inmiddels	  is	  het	  laatste	  deel	  van	  580	  ha	  tussen	  de	  stad	  Groningen	  en	  het	  Schildmeer	  opgeleverd,	  
waardoor	  er	  een	  aaneengesloten	  eenheid	  vernat	  gebied	  is	  ontstaan:	  Dannemeer.	  Dit	  deelgebied	  zal	  na	  inrichting	  de	  
verbinding	  vormen	  tussen	  de	  reeds	  ingerichte	  natuurontwikkelingsgebieden	  Woudbloem,	  Kolham	  en	  Tetjehorn.	  De	  
natuurdoelstelling	  in	  het	  bestemmingsplan	  voor	  dit	  gebied	  is	  ontwikkeling	  naar	  een	  klei-‐oermoeras.	  Het	  betreft	  een	  
vlak	  en	  laaggelegen	  gebied	  dat	  in	  de	  winter	  grotendeels	  onder	  water	  zal	  komen	  te	  staan.	  Er	  is	  in	  het	  bestemmingsplan	  
een	  belangrijke	  rol	  weggelegd	  voor	  natuurlijke	  sturende	  processen	  (peildynamiek,	  overstroming,	  en	  begrazing)	  en	  het	  
achterwege	  blijven	  van	  terugkerende	  beheersmaatregelen	  (zoals	  maaien),	  na	  het	  plaggen	  (afgraven	  van	  de	  toplaag)	  
van	  delen	  van	  het	  gebied	  als	  inrichtingsmaatregel.	  	  
	  
Zowel	  door	  de	  landbouwkundige	  inrichting	  van	  voorheen	  als	  de	  gaswinning	  van	  Slochteren	  is	  het	  gebied	  	  is	  het	  gebied	  
sterk	  gedaald	  door	  ontwatering,	  mineralisatie	  en	  inklinking.	  Nu	  worden	  delen	  opnieuw	  vernat,	  sommige	  delen	  zelfs	  
(periodiek)	  geïnundeerd.	  Door	  de	  mariene	  invloeden	  in	  het	  geologische	  verleden	  zijn	  hier	  kattekleilagen	  afgezet,	  met	  
lokaal	  vrij	  hoge	  concentraties	  van	  ijzerzwavelverbindingen	  (FeSx;	  dit	  is	  zowel	  FeS	  als	  FeS2;	  verder	  aangeduid	  als	  
‘pyriet’).	  Uit	  eerder	  vegetatiekundig	  onderzoek	  weten	  we	  dat	  op	  dergelijke	  locaties	  zeer	  moeilijk	  begroeiing	  op	  gang	  
komt	  mede	  omdat	  de	  pHKCl	  waarden	  onder	  de	  3,0	  en	  de	  pHH2O	  waarden	  onder	  4,0	  kunnen	  zakken	  (Van	  Diggelen	  et	  al.	  
2008).	  Er	  is	  nu	  1100	  ha	  in	  beheer	  en	  de	  laatste	  600	  ha	  (laagste,	  meest	  venige	  deel	  met	  katteklei)	  wordt	  momenteel	  
ingericht.	  
	  
	  
Adviesvraag	  
	  
In	  februari	  2015	  heeft	  Staatsbosbeheer	  	  aan	  het	  OBN-‐deskundigenteam	  Laagveen-‐	  en	  Zeekleilandschap	  gevraagd	  om	  
beheeradviezen	  te	  geven	  hoe	  dergelijke	  gebieden	  met	  hoge	  ‘pyriet’-‐gehalten	  het	  best	  tot	  grootschalige	  moerassen	  te	  
ontwikkelen	  zijn.	  Op	  9	  juni	  en	  6	  augustus	  2015	  	  hebben	  in	  Groningen	  bijeenkomsten	  plaatsgevonden	  waarbij	  
medewerkers	  van	  Staatsbosbeheer	  en	  de	  betrokken	  leden	  van	  het	  deskundigenteam	  aanwezig	  waren.	  	  Daarbij	  zijn	  de	  
verschillende	  	  terreindelen	  bezocht.	  In	  de	  tussentijd	  zijn	  door	  de	  beheerders	  aanvullende	  bodemmonsters	  genomen	  en	  
geanalyseerd	  bij	  Onderzoekcentrum	  B-‐WARE.	  	  
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Afbakening	  
	  
Dit	  advies	  richt	  zich	  alleen	  op	  het	  vervolgbeheer	  na	  de	  inrichting	  van	  de	  voormalige	  landbouwgronden.	  Het	  advies	  kan	  
echter	  niet	  los	  worden	  gezien	  van	  de	  visie	  op	  het	  gebied	  als	  geheel.	  In	  deze	  zin	  	  moet	  het	  vervolgbeheer	  bijdragen	  aan	  
het	  langetermijnperspectief.	  Het	  deskundigenteam	  geeft	  geen	  advies	  over	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  herinrichting	  van	  
voormalige	  landbouwgronden	  in	  het	  algemeen.	  Hiervoor	  is	  momenteel	  zowel	  op	  lokaal	  als	  op	  landelijk	  niveau	  veel	  
aandacht.	  	  
	  
	  

2.2. Gebiedsbeschrijving	  Dannemeer	  

	  
Op	  de	  maaiveldshoogtekaart	  (Fig.	  1)	  is	  de	  globale	  omgrenzing	  van	  het	  Dannemeer	  aangegeven.	  Voor	  de	  inrichting	  was	  
er	  al	  sprake	  van	  een	  laag	  gelegen	  gebied	  dat	  in	  hoogteligging	  varieert	  tussen	  -‐2.00	  tot	  -‐2.50	  m+NAP.	  	  In	  de	  
zuidoosthoek	  van	  het	  kaartbeeld	  is	  de	  dekzand/keileemrug	  van	  Schildwolde	  	  zichtbaar	  en	  loopt	  het	  maaiveld	  op	  naar	  
0.0	  m+NAP.	  Bij	  inrichting	  is	  over	  een	  grote	  oppervlakte	  de	  bouwvoor	  verwijderd.	  Het	  huidige	  maaiveld	  ligt	  decimeters	  
tot	  lokaal	  een	  meter	  lager	  dan	  hetgeen	  op	  de	  kaart	  zichtbaar	  is.	  
	  
	  

	  
	  
Figuur	  1.	  Hoogtekaart	  van	  het	  maaiveld	  voordat	  er	  geplagd	  is.	  De	  witte	  lijn	  geeft	  globaal	  de	  begrenzing	  van	  het	  Dannemeer	  
aan,	  dat	  voor	  de	  inrichting	  voor	  natuur	  een	  hoogte	  had	  van	  -‐2.00	  tot	  -‐2.50	  m+NAP.	  Bron	  AHN	  Viewer.	  
	  
	  
Het	  gebied	  ligt	  in	  de	  overgangszone	  van	  het	  	  Drents	  Plateau	  naar	  Groninger	  Zeekleigebied.	  In	  de	  loop	  van	  het	  
Holoceen,	  na	  het	  Weichselien,	  steeg	  de	  zeespiegel	  en	  nam	  het	  neerslagoverschot	  toe,	  en	  stagneerde	  geleidelijk	  de	  
afvoer	  van	  overtollige	  neerslag	  uit	  het	  achterland.	  Door	  de	  vernatting	  is	  in	  deze	  zone	  veengroei	  tot	  ontwikkeling	  
gekomen.	  Van	  een	  sindsdien	  ongestoord	  voortgaande	  veengroei	  is	  echter	  geen	  sprake	  geweest,	  getuige	  	  het	  
veelvuldig	  voorkomen	  van	  afwisselend	  klei	  en	  veenlagen	  in	  de	  ondiepe	  ondergrond.	  
	  
In	  de	  boringen	  (veelal	  tot	  ca.	  3	  meter	  diepte)	  	  was	  ten	  tijde	  van	  de	  opname	  in	  1975	  nog	  een	  oppervlakkig	  kleidek	  op	  het	  
veen	  aanwezig.	  	  Bij	  	  inrichting	  is	  dit	  dek	  lokaal	  geheel	  afgegraven	  en	  ligt	  het	  veen	  weer	  aan	  het	  oppervlak.	  Het	  veen	  
bestaat	  voornamelijk	  uit	  broek-‐	  of	  rietzeggeveen.	  Het	  is	  gevormd	  onder	  minerotrofe	  omstandigheden	  onder	  aanvoer	  
van	  grond-‐	  en	  oppervlaktewater.	  Bij	  binnendringing	  van	  de	  zee	  via	  waterlopen	  in	  het	  veen	  stopte	  door	  het	  zoute	  water	  
de	  veengroei,	  werd	  veen	  wegeslagen	  en	  werd	  klei	  afgezet	  (noordelijk	  kweldergebied).	  Als	  de	  invloed	  van	  de	  zee	  weer	  
afnam	  kon	  door	  verzoeting	  	  opnieuw	  	  veenvorming	  plaatsvinden,	  eerst	  door	  brakwater-‐	  en	  daarna	  door	  
zoetwatervegetaties.	  
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Figuur	  2.	  Kaart	  met	  boringen	  in	  het	  Dannemeer	  in	  1975.	  De	  gemiddelde	  boringsdiepte	  is	  ca.	  3	  meter	  .	  Verklaring	  van	  de	  
kleuren:	  	  groen:	  klei,	  bruin:	  veen,	  geel:	  zand,	  paars:	  keileem.	  Bron:	  DINOloket.	  
	  
	  
Sinds	  de	  ontginning	  van	  het	  gebied	  is	  het	  maaiveld	  gedaald	  door	  inklinking,	  indringing	  van	  zuurstof	  en	  snelle	  oxidatie	  
van	  het	  veendek	  als	  gevolg	  van	  de	  landbouwkundige	  ontwatering.	  Het	  nu	  resterende	  veenpakket	  is	  grotendeels	  
veraard	  en	  compact;	  slechts	  op	  enkele	  plekken	  is	  in	  dieper	  veen	  nog	  iets	  van	  plantenresten	  terug	  te	  vinden.	  Veen	  in	  
deze	  toestand	  heeft	  een	  lage	  doorlatendheid	  en	  laag	  waterbergend	  vermogen.	  Dit	  betekent	  dat	  lateraal	  transport	  van	  
water	  in	  de	  bodem,	  bijvoorbeeld	  vanuit	  oppervlaktewater,	  nauwelijks	  optreedt	  en	  dat	  de	  grondwaterstand	  in	  het	  veen	  
door	  de	  afwisseling	  van	  neerslag	  en	  verdamping	  relatief	  grote	  schommelingen	  zal	  vertonen.	  Alleen	  door	  de	  duur	  en	  
diepte	  van	  inundatie	  is	  fluctuatie	  van	  de	  	  waterstand	  in	  het	  veen	  direct	  te	  beïnvloeden.	  	  Bij	  de	  voorgestelde	  waterpeilen	  
(Fig.	  3)	  zal	  volledige	  inundatie	  alleen	  in	  de	  winter	  optreden.	  In	  de	  zomer	  valt	  circa	  twee	  derde	  van	  het	  terrein	  droog.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Figuur	  3.	  Droogvallende	  (rood)	  en	  onder	  water	  staande	  (blauw)	  delen	  van	  het	  Dannemeer	  bij	  het	  voorgestelde	  winterpeil	  	  
(-‐2.10	  m	  NAP;	  links)	  en	  zomerpeil	  (-‐2.40	  m	  NAP;	  rechts).	  Bron:	  Arcadis.	  
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3. Beheeradvies	  voor	  de	  verschillende	  terreindelen	  

3.1. Inleiding	  beheeradvies	  
	  
Voor	  het	  advies	  zijn	  de	  drie	  gebiedsdelen	  van	  Dannemeer	  in	  beschouwing	  genomen:	  het	  sinds	  een	  paar	  jaar	  
opgeleverde	  zuidelijke	  deel	  dat	  nu	  onder	  het	  zomerpeil	  valt	  en	  grotendeels	  droog	  ligt,	  het	  nog	  niet	  opgeleverde	  
middendeel	  dat	  twee	  jaar	  geleden	  geplagd	  is,	  en	  het	  eveneens	  nog	  niet	  opgeleverde	  noordelijk	  deel	  dat	  in	  2014	  
geplagd	  is.	  Doordat	  het	  middendeel	  en	  het	  noordelijke	  deel	  nog	  niet	  zijn	  opgeleverd,	  is	  een	  peilbeheer	  nog	  niet	  
mogelijk,	  en	  liggen	  de	  gebieden	  -‐behalve	  na	  hevige	  regenval-‐	  grotendeels	  droog.	  Daarnaast	  zijn	  de	  gebieden	  
Woudbloem/Hooilandspolder	  en	  Tetjehorn,	  die	  respektievelijk	  8	  en	  12	  jaar	  geleden	  zijn	  omgevormd,	  in	  de	  
onderbouwing	  van	  het	  advies	  betrokken.	  	  
	  
Voedselrijkdom	  
	  
Het	  is	  vrijwel	  onmogelijk	  om	  voedselarme	  condities	  in	  het	  heringerichte	  gebied	  te	  realiseren.	  Door	  het	  voormalige	  
gebruik	  als	  landbouwgrond	  is	  de	  bodem	  sterk	  verrijkt	  met	  stikstof	  (N)	  en	  vooral	  ook	  fosfor	  (P)	  (Fig.	  4;	  Klooker	  et	  al,	  
1995;	  1999;	  Verhagen	  et	  al.	  2001,	  2003;	  Lamers	  et	  al.,	  2005;	  Smolders	  et	  al.,	  2006a;	  2008),	  wat	  ook	  zichtbaar	  is	  aan	  de	  
momenteel	  aanwezige	  vegetatie	  (Tabel	  1).	  Op	  alle	  locaties	  is	  de	  totaal	  P	  gehalte	  hoger	  dan	  4500	  µmol	  kg-‐1	  droge	  stof	  
(Fig.	  4).	  Bij	  de	  herinrichting	  zijn	  verschillende	  delen	  van	  het	  gebied	  geplagd,	  waarbij	  de	  bouwvoor	  verwijderd	  is.	  In	  
kleibodems	  en	  ijzerrijke	  bodems	  is	  een	  aanzienlijk	  deel	  van	  het	  fosfor	  gebonden	  en	  niet	  volledig	  beschikbaar	  voor	  
planten.	  Om	  een	  uitspraak	  te	  doen	  over	  de	  plantbeschikbare	  fractie,	  wordt	  daarom	  gekeken	  naar	  de	  Olsen-‐P	  
concentratie	  (Olsen	  et	  al.,	  1954).	  Voor	  goed	  ontwikkelde	  natte	  schraallanden	  geldt	  een	  waarde	  van	  300	  µmol	  (=9,3	  mg)	  
Olsen-‐P	  L-‐1	  veldverse	  bodem	  als	  maximumwaarde	  (Smolders	  et	  al.,	  2006b,	  2008).	  Voor	  minder	  schrale	  hooilanden,	  
zoals	  dotterbloemhooilanden,	  mag	  de	  waarde	  tussen	  500	  en	  800	  µmol	  L-‐1	  liggen	  (Van	  Mullekom	  et	  al.,	  2013,	  2014).	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Figuur	  4.	  Gemeten	  waarden	  voor	  totaal	  N	  en	  P	  in	  de	  toplaag	  voor	  afgraving	  (uit:	  Van	  Diggelen	  et	  al.	  2005)	  
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Uit	  de	  aanvullende	  metingen	  in	  2015	  (Fig.	  5	  en	  6)	  blijkt	  dat	  de	  fosfaatbeschikbaarheid	  op	  veel	  plaatsen	  nog	  steeds	  erg	  
hoog	  is.	  Op	  alle	  locaties	  waar	  niet	  geplagd	  is	  heeft	  de	  toplaag	  (20	  cm)	  waarden	  boven	  de	  maximale	  Olsen-‐P	  waarde	  van	  
800	  µmol	  L-‐1	  (Smolders	  &	  Lamers,	  2015).	  Ook	  	  voor	  60%	  van	  de	  geplagde	  locaties	  ligt	  Olsen-‐P	  boven	  de	  grenswaarde	  
van	  300	  µmol	  Olsen-‐P	  L-‐1,	  en	  bij	  40-‐50%	  van	  de	  locaties	  ligt	  de	  waarde	  nog	  steeds	  boven	  de	  hoogste	  waarde.	  Dit	  
betekent	  dat	  met	  de	  huidige	  toestand	  van	  het	  gebied	  op	  alle	  locaties	  waar	  niet	  geplagd	  is,	  en	  bij	  een	  groot	  deel	  van	  de	  
wel	  geplagde	  locaties	  zich	  een	  ruigtevegetatie	  zal	  ontwikkelen,	  wat	  past	  binnen	  de	  doelstelling	  ‘oermoeras’.	  Voor	  
verschralingsbeheer	  via	  maaien	  en	  afvoeren	  zal	  voor	  de	  P-‐rijke	  locaties	  een	  zeer	  lange	  periode	  van	  enkele	  decennia	  tot	  
enkele	  eeuwen	  nodig	  zijn,	  afhankelijk	  van	  de	  aanwezige	  voorraad.	  Dit	  kan	  	  wel	  versneld	  	  worden	  via	  actief	  uitmijnen	  
(Smolders	  &	  Lamers,	  2015),	  maar	  in	  bijvoorbeeld	  het	  Staatsbosbeheergebied	  de	  Maashorst	  was	  de	  P-‐beschikbaarheid	  
na	  25	  jaar	  herstelbeheer	  nog	  steeds	  erg	  hoog.	  	  
	  
	  

	  
Figuur	  5.	  Locaties	  van	  de	  door	  SBB	  in	  2015	  aanvullend	  bemonsterde	  locaties.	  
	  

	  
	  
Figuur	  6.	  Olsen-‐P	  concentraties	  op	  de	  bemonsterde	  locaties	  (uit:	  Smolders	  &	  Lamers,	  2015).	  
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Tabel	  1.	  Coördinaten	  van	  de	  aanvullende	  monsters,	  met	  beschrijving	  van	  locatie	  en	  dominante	  plantensoorten	  (SBB).	  
	  

	  
	  
	  
Bovendien	  bestaat	  de	  bodem	  voor	  een	  groot	  deel	  uit	  fosfaat-‐	  en	  zwavelrijke	  katteklei.	  Uit	  het	  OBN-‐rapport	  over	  
flexibel	  peilbeheer	  in	  Natura	  2000-‐veengebieden	  (Mettrop	  et	  al.,	  2015)	  blijkt	  dat	  hoge	  waterstanden	  in	  gebieden	  met	  
bodems	  die	  rijk	  zijn	  aan	  zowel	  ‘pyriet’	  (FeSx)	  als	  aan	  (door	  desorptie)	  mobiliseerbaar	  fosfor,	  kunnen	  leiden	  tot	  hoge	  
fosfaatconcentraties	  in	  het	  poriewater	  van	  de	  bodem.	  Daarbij	  was	  de	  totale	  hoeveelheid	  P	  in	  de	  bodem	  van	  zwavelrijke	  
(‘pyriet’-‐rijke)	  gebieden	  slechts	  1.3-‐2	  keer	  hoger	  dan	  in	  andere	  gebieden.	  Dit	  betekent	  dat	  in	  situaties	  zoals	  in	  
Dannemeer	  bij	  vernatting	  de	  P-‐beschikbaarheid	  zeer	  hoog	  zal	  zijn	  en	  er	  ook	  risico	  is	  op	  P-‐mobilisatie	  naar	  de	  
waterlaag.	  Met	  name	  op	  locaties	  met	  een	  lage	  waterstand	  bestaat	  op	  warme	  dagen	  (als	  zowel	  de	  mobilisatie-‐	  als	  de	  
groeisnelheid	  het	  hoogst	  is)	  risico	  op	  bloei	  van	  algen	  of	  cyanobacteriën	  (‘blauwalgen’)	  (Lamers	  et	  al.,	  2006).	  Van	  
vergelijkbare	  voedselrijke	  moeraslocaties	  (bijvoorbeeld	  de	  Groene	  Jonker)	  is	  bekend	  dat	  ook	  het	  risico	  op	  botulisme	  
toeneemt.	  
	  
Onder	  droge	  omstandigheden	  (bij	  het	  voorgestelde	  zomerpeil)	  wordt	  fosfaat	  gebonden	  aan	  geoxideerd	  ijzer	  in	  de	  
bodem,	  waardoor	  nalevering	  naar	  de	  waterlaag	  bij	  de	  volgende	  vernatting	  lager	  is	  (Smolders	  et	  al.,	  2006c).	  	  De	  
fosfaatconcentraties	  in	  het	  poriewater	  van	  de	  bodem	  worden	  daardoor	  veel	  lager.	  Het	  probleem	  is	  echter	  dat	  
ijzergebonden	  P	  nog	  steeds	  relatief	  gemakkelijk	  beschikbaar	  is	  voor	  plantenwortels	  (Smolders	  et	  al.,	  2008;	  Mettrop	  et	  
al.	  2015).	  Bovendien	  neemt	  bij	  lage	  waterstanden	  de	  N-‐mineralisatie	  toe,	  waarvan	  eutrofe	  soorten	  als	  pitrus	  en	  rietgras	  
kunnen	  profiteren.	  Dit	  is	  bijvoorbeeld	  goed	  te	  zien	  in	  de	  gebieden	  Kolham	  (Van	  Diggelen	  et	  al.	  2008),	  Woudbloem	  
(circa	  8	  jaar	  geleden	  omgezet	  is	  van	  landbouwgrond	  naar	  natuur)	  en	  speelt	  op	  dit	  moment	  in	  het	  sinds	  een	  paar	  jaar	  
opgeleverde	  deel	  van	  het	  Dannemeer	  dat	  onder	  het	  zomerpeilbeheer	  valt	  en	  grotendeels	  droogligt.	  De	  vegetatie	  daar	  
bestaat	  vooral	  uit	  eutrofe	  en	  hoogproductieve	  soorten	  als	  pitrus	  en	  rietgras	  (Tabel	  1;	  Fig.	  7).	  	  
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Figuur	  7	  Pitrusontwikkeling	  in	  Dannemeer.	  Foto	  L.	  Lamers.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figuur	  8.	  Locaties	  in	  Dannemeer	  met	  hoge	  concentraties	  aan	  ijzerzwavelverbindingen	  (‘pyriet’),	  met	  onder	  droge	  (en	  zure)	  
omstandigheden	  (links)	  neerslag	  van	  zwavel	  (geel),	  jarosiet	  (grijs)	  en	  gips	  (wit),	  en	  onder	  natte	  omstandigheden	  (rechts)	  
zwarte	  	  ijzerzwavelverbindingen	  (waaronder	  pyriet,	  FeS2)	  en	  laagjes	  ijzeroxiderende	  bacteriën	  (glimmend).	  Foto’s	  L.	  
Lamers.	  

	  
	  
Verzuringspotentie	  	  
	  
Onder	  droge	  omstandigheden,	  zoals	  onder	  het	  voorgestelde	  zomerpeil,	  zal	  op	  FeSx-‐	  rijke	  locaties	  oxidatie	  van	  ‘pyriet’	  
optreden	  (Fig.	  8).	  Dit	  leidt	  tot	  de	  vorming	  van	  zwavelzuur	  (zwavelzure	  bodems,	  acid	  sulfate	  soils),	  waarbij	  een	  extreem	  
lage	  pH	  kan	  optreden.	  IJzer	  kan	  vervolgens	  nog	  verder	  oxideren,	  waarbij	  roest	  gevormd	  wordt	  en	  nog	  meer	  zuur	  
geproduceerd	  wordt	  (volledige	  oxidatie,	  voor	  reactievergelijkingen	  	  zie	  Smolders	  &	  Lamers,	  2015).	  Hierbij	  kan	  ook	  	  
metallisch	  zwavel	  neerslaan.	  Op	  	  zeer	  zure	  bodems	  wil	  niets	  meer	  wil	  groeien,	  wat	  ook	  zichtbaar	  was	  op	  een	  aantal	  
locaties	  in	  het	  veld	  waar	  bij	  plaggen	  katteklei	  aan	  de	  oppervlakte	  is	  gekomen.	  Het	  al	  dan	  niet	  optreden	  van	  sterke	  
verzuring	  wordt	  echter	  niet	  alleen	  bepaald	  door	  de	  mate	  van	  zuurproductie,	  maar	  ook	  door	  de	  mate	  van	  zuurbuffering	  
(door	  carbonaat,	  bicarbonaat	  en	  uitwisseling	  van	  kationen	  van	  het	  bodemadsorptiecomplex;	  zie	  Smolders	  &	  Lamers	  
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2015	  voor	  schematisch	  overzicht).	  Een	  eenvoudige	  maat	  voor	  de	  uiteindelijke	  balans	  is	  de	  verhouding	  totaal	  S	  /	  totaal	  
(Ca+Mg)	  (Lucassen	  et	  al.	  2002).	  Voor	  Dannemeer	  geldt	  dat	  er	  verzuring	  optreedt	  wanneer	  deze	  hoger	  is	  dan	  1	  mol	  	  
mol-‐1,	  en	  sterke	  verzuring	  bij	  een	  verhouding	  hoger	  dan	  2	  (Smolders	  &	  Lamers,	  2015).	  Dit	  geldt	  voor	  6-‐10	  van	  de	  24	  
onderzochte	  locaties.	  Bovendien	  komt	  een	  aanzienlijk	  deel	  van	  deze	  verzuringsgevoelige	  monsters	  	  van	  grotere	  diepte	  
in	  de	  slenken,	  die	  niet	  zo	  snel	  droog	  zullen	  valen.	  	  Bij	  hoge	  waterstanden,	  zoals	  bij	  het	  voorgestelde	  winterpeil,	  treedt	  
verzuring	  niet	  op	  omdat	  anaerobe,	  bufferende	  processen	  dan	  de	  overhand	  hebben.	  Een	  hoge	  waterstand	  kan	  in	  de	  
zomer	  wel	  leiden	  tot	  ophoping	  van	  giftig	  sulfide	  in	  de	  bodem,	  afhankelijk	  van	  de	  hoeveelheid	  vrij	  ijzer.	  	  Op	  	  plas-‐dras	  
plaatsen	  met	  regenwaterstagnatie,	  maar	  zonder	  directe	  overstroming	  met	  oppervlaktewater,	  is	  het	  misschien	  
mogelijk	  om	  veenmosontwikkeling	  op	  gang	  te	  brengen.	  Een	  aantal	  snelgroeiende	  soorten	  als	  Sphagnum	  squarrosum,	  
en	  in	  mindere	  mate	  S.	  fallax	  en	  S.	  palustre,	  kan	  onder	  relatief	  voedselrijke	  condities	  goed	  gedijen	  en	  zelfs	  boven	  
basenrijk	  (grond)water	  uitgroeien	  (Kooijman	  en	  Paulissen	  2006,	  Mettrop	  et	  al.	  2015).	  Veenmossen	  kunnen,	  mits	  ze	  
voldoende	  boven	  de	  invloed	  van	  het	  gebufferde	  water	  groeien,	  hun	  omgeving	  zelf	  verzuren	  en	  zo	  de	  aanzet	  geven	  tot	  
de	  ontwikkeling	  van	  veenmosrietland.	  In	  het	  sulfaat-‐	  en	  voedselrijke	  Ilperveld	  worden	  op	  dit	  moment	  succesvolle	  
proeven	  gedaan	  met	  het	  inbrengen	  van	  veenmos.	  Ook	  in	  de	  Harense	  Wildernis	  	  is	  veenmos	  succesvol	  tot	  ontwikkeling	  
gebracht.	  	  
	  
	  
	  
Conclusies	  
	  
Dit	  betekent	  dus	  dat	  de	  verzuringspotentie	  alleen	  op	  een	  aantal	  deellocaties	  hoog	  is,	  waar	  bij	  droogval	  verzuring	  zal	  
plaatsvinden.	  Op	  dieper	  gelegen	  locaties,	  die	  niet	  droogvallen,	  treedt	  dit	  niet	  op.	  De	  hoge	  voedselrijkdom,	  	  met	  name	  
in	  voormalige	  landbouwgebieden	  waarin	  niet	  geplagd	  is,	  of	  waar	  de	  beschikbaarheid	  van	  P	  na	  plaggen	  door	  te	  ondiep	  
plaggen	  of	  door	  P-‐rijke	  mariene	  afzettingen	  hoog	  is.	  De	  beschikbaarheid	  van	  nutriënten	  is	  onder	  zowel	  natte	  als	  droge	  
condities	  hoog,	  waardoor	  er	  zich	  alleen	  een	  voedselrijke	  vegetatieontwikkeling	  zal	  ontwikkelen	  Wanneer	  extra	  plaggen	  
of	  langdurig	  maaien	  en	  afvoeren	  niet	  wenselijk	  of	  haalbaar	  is,	  zal	  het	  grootste	  deel	  van	  het	  gebied	  bij	  vernatting	  zich	  
ontwikkelen	  naar	  een	  voedselrijk	  moeras,	  zoals	  de	  doelstelling	  is.	  Daarom	  kan	  in	  Dannemeer	  inderdaad	  het	  best	  
worden	  ingezet	  op	  eutrofe	  ecosystemen,	  waarbij	  het	  peilbeheer	  bepalend	  zal	  zijn	  voor	  de	  verdere	  ontwikkeling.	  	  	  
	  
Bij	  het	  huidige	  zomerpeil	  (-‐2.40	  m	  NAP)	  ligt	  het	  waterpeil	  in	  grofweg	  tweederde	  van	  het	  gebied	  0-‐40	  cm	  onder	  
maaiveld.	  Omdat	  er	  door	  de	  kleiige	  bodem	  nauwelijks	  zijwaartse	  indringing	  van	  water	  optreedt,	  is	  	  de	  bodem	  al	  snel	  
erg	  droog	  en	  niet	  geschikt	  voor	  rietgroei.	  Voor	  rietgroei	  en	  uitbreiding	  van	  rietvegetaties	  is	  echter	  wel	  tijdelijk	  lager	  
waterpeil	  (peilfluctuatie)	  gunstig	  (Coops	  et	  al.	  2004).	  Uit	  een	  studie	  in	  moerasgebieden	  in	  de	  Chinese	  delta	  van	  de	  gele	  
rivier	  blijkt	  dat	  rietbedekking	  en	  hoogte	  optimaal	  zijn	  bij	  een	  waterlaag	  van	  5	  cm	  in	  het	  voorjaar,	  en	  10	  cm	  in	  de	  zomer	  
en	  het	  najaar	  (Hua	  et	  al.	  2012).	  De	  rietontwikkeling	  is	  ook	  nog	  goed	  bij	  0-‐10	  cm	  water	  in	  het	  voorjaar,	  en	  5-‐20	  cm	  in	  
zomer	  en	  najaar.	  In	  droogvallende	  gebieden	  zijn	  rietbedekking	  en	  hoogte	  echter	  sterk	  geremd,	  en	  worden	  de	  hoogste	  
waarden	  gemeten	  bij	  een	  waterstand	  van	  0	  cm.	  	  In	  Dannemeer	  zal	  het	  onder	  de	  huidige,	  droge	  omstandigheden	  in	  de	  
zomer	  moeilijk	  zijn	  om	  hoge	  natuurwaarden	  te	  ontwikkelen,	  omdat	  de	  ontwikkeling	  kan	  blijven	  steken	  in	  dichte	  
vegetaties	  met	  pitrus	  en	  rietgras.	  Deze	  vegetaties	  kunnen	  nog	  iets	  betekenen	  voor	  de	  muizenstand,	  als	  prooi	  voor	  o.a.	  
de	  grauwe	  kiekendief,	  maar	  dan	  moeten	  ze	  	  jaarlijks	  worden	  gemaaid.	  Pitruslocaties	  met	  wisselend	  peil	  vormen	  een	  
geschikt	  habitat	  voor	  de	  noordse	  woelmuis.	  	  
	  
Het	  lijkt	  echter	  beter	  om	  vooral	  voor	  grootschalige	  ontwikkeling	  van	  rietmoeras	  te	  kiezen,	  door	  de	  gemiddelde	  
waterstand	  permanent	  omhoog	  te	  brengen	  tot	  het	  voorgestelde	  winterpeil	  van	  –2.10	  m	  NAP.	  Hierdoor	  zal	  het	  gebied	  
nog	  steeds	  relatief	  drogere	  delen	  kennen,	  maar	  met	  name	  meer	  natte	  delen,	  waaronder	  plas-‐dras	  (0-‐15	  cm).	  Door	  het	  
mozaïek	  aan	  bodemomstandigheden,	  zowel	  qua	  verzuring	  als	  qua	  nutriënten,	  kan	  er	  ook	  een	  mozaïek	  aan	  
vegetatietypen	  verwacht	  worden,	  wat	  leidt	  tot	  structuurvariatie	  die	  voor	  veel	  fauna	  gunstig	  is	  doordat	  er	  zowel	  open	  
fourageergebied	  als	  beschermende	  vegetatie	  beschikbaar	  is.	  Onder	  relatief	  natte	  condities	  kunnen	  grootschalige	  
rietmoerassen	  tot	  ontwikkeling	  komen,	  wat	  goed	  is	  voor	  moerasvogels	  als	  roerdomp,	  grote	  karekiet	  en	  
baardmannetje.	  Hiervoor	  zijn	  echter	  wel	  extra	  beheersinspanningen	  nodig,	  met	  name	  om	  de	  rietgroei	  	  goed	  op	  gang	  te	  
krijgen.	  
	  
Om	  de	  rietgroei	  goed	  op	  gang	  te	  krijgen	  zijn	  voldoende	  bronpopulaties	  nodig.	  	  Deze	  zijn	  lokaal	  te	  vinden	  in	  voormalige	  
sloten,	  waarvandaan	  geleidelijke	  uitbreiding	  plaats	  zal	  vinden	  zoals	  bijvoorbeeld	  gebeurd	  is	  in	  delen	  van	  Tetjehorn	  en	  
Hooilandspolder,	  waar	  de	  waterstand	  hoog	  genoeg	  was	  voor	  rietgroei.	  In	  Dannemeer	  zijn	  echter	  maar	  een	  beperkt	  
aantal	  bronpopulaties.	  Ook	  liggen	  een	  aantal	  delen	  van	  het	  gebied	  al	  enige	  tijd	  droog,	  omdat	  door	  het	  uitblijven	  van	  de	  
oplevering	  het	  waterpeil	  niet	  geregeld	  kan	  worden.	  In	  het	  middendeel	  van	  het	  Dannemeer,	  dat	  nu	  twee	  jaar	  droog	  ligt,	  
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zijn	  door	  de	  droogval	  vooral	  wilgenplanten	  opgeschoten,	  waardoor	  het	  gebied	  in	  een	  wilgenstruweel	  in	  plaats	  van	  een	  
rietmoeras	  verandert	  als	  daar	  niets	  aan	  wordt	  gedaan.	  Teneinde	  de	  rietgroei	  te	  versnellen	  wordt	  aanbevolen	  om	  	  op	  
open	  locaties	  rietstekken	  actief	  in	  te	  zetten,	  zoals	  in	  andere	  projecten	  (o.a.	  Radboud	  Universiteit	  projecten	  
Volgermeer,	  Waterrijk;	  2003	  RU	  Groningen	  project	  Tussenwater).	  Hierbij	  is	  het	  waterpeil	  belangrijk.	  Riet	  kan	  wel	  
kiemen	  onder	  water,	  maar	  jonge	  spruiten	  zijn	  erg	  gevoelig	  voor	  hoge	  waterstanden.	  Het	  voordeel	  van	  actief	  uitzetten	  
is	  dat	  voorkomen	  wordt	  dat	  andere,	  	  sneller	  groeiende	  soorten	  (rietgras,	  liesgras,	  grote	  lisdodde)	  	  dominant	  kunnen	  
worden	  voordat	  het	  riet	  voldoende	  kan	  uitbreiden.	  In	  het	  gebied	  zijn	  maar	  enkele	  locaties	  waar	  een	  rietpopulatie	  
aanwezig	  is,	  en	  uitbreiding	  vanuit	  deze	  kernen	  zal	  zeer	  langzaam	  gaan.	  Aan	  de	  andere	  kant	  laten	  de	  ervaringen	  uit	  
Tetjehorn	  en	  Hooilandspoklder	  zien	  dat	  ontwikkeling	  van	  uitgebreide	  rietvelden	  bij	  hoge	  waterstand	  na	  verloop	  van	  
tijd	  wel	  degelijk	  spontaan	  op	  kan	  treden,	  mits	  er	  voldoende	  restpopulatie	  aanwezig	  is.	  

	  
	  

3.2. Geadviseerde	  maatregelen	  

	  
Omhoog	  brengen	  van	  het	  waterpeil	  in	  het	  gebied	  
	  
Op	  dit	  moment	  kan	  in	  de	  nog	  niet	  opgeleverde	  midden-‐	  en	  noordelijke	  delen	  van	  het	  terrein	  geen	  waterpeilbeheer	  
worden	  toegepast,	  en	  liggen	  grote	  delen	  relatief	  droog.	  In	  het	  wel	  opgeleverde	  zuidelijke	  deel	  van	  het	  terrein	  wordt	  op	  
dit	  moment	  het	  zomerpeil	  gehanteerd,	  waardoor	  ook	  	  hier	  grote	  delen	  van	  het	  terrein	  droog	  liggen.	  Dit	  wordt	  versterkt	  
doordat	  de	  zijdelingse	  indringing	  van	  water	  vanuit	  de	  kreken	  minimaal	  is	  door	  de	  dichtheid	  van	  de	  bodem	  (venige	  klei).	  
Het	  lage	  waterpeil	  bevordert	  niet	  de	  rietgroei,	  maar	  wel	  de	  opslag	  en	  groei	  van	  pitrus	  en	  rietgras,	  en	  in	  de	  recent	  
geplagde	  delen	  een	  massale	  opslag	  van	  wilg.	  Ons	  advies	  is	  in	  de	  nog	  op	  te	  leveren	  delen	  het	  waterpeil	  zo	  snel	  mogelijk	  
omhoog	  te	  brengen,	  en	  in	  alle	  delen	  van	  het	  gebied	  het	  hele	  jaar	  door	  het	  30	  cm	  hogere	  winterpeil	  te	  hanteren,	  ook	  in	  
de	  zomer.	  Voor	  snelle	  uitbreiding	  van	  riet	  is	  de	  plas-‐dras	  situatie	  die	  dan	  in	  veel	  gevallen	  ontstaat	  gunstig,	  in	  ieder	  geval	  
in	  de	  vestigingsfase.	  Als	  in	  een	  groter	  gebied	  riet	  ingebracht	  wordt,	  moet	  er	  tijdens	  de	  vestigingsfase	  voor	  gezorgd	  
worden	  dat	  de	  stekken	  niet	  onder	  water	  verdwijnen.	  Hierbij	  zou	  het	  eerste	  jaar	  een	  wat	  lagere	  waterstand	  nodig	  
kunnen	  zijn,	  zonder	  dat	  er	  droogval	  ontstaat.	  In	  de	  delen	  met	  hogere	  waterstand	  	  zal	  het	  langer	  duren	  voor	  het	  open	  
water	  dichtgroeit.	  	  
	  
Het	  is	  mogelijk	  dat	  op	  de	  langere	  termijn,	  als	  de	  rietgroei	  wel	  voldoende	  tot	  ontwikkeling	  is	  gekomen,	  af	  en	  toe	  een	  
droogteperiode	  ingelast	  kan	  worden,	  met	  name	  	  als	  de	  regeneratie	  van	  riet	  door	  ganzenvraat	  geremd	  wordt,	  zoals	  in	  
delen	  van	  Friesland	  en	  de	  Oostvaardersplassen	  (Beemster	  et	  al.,	  2012).	  Maar	  op	  dit	  moment	  is	  sterke	  droogval	  een	  
grotere	  bedreiging,	  omdat	  riet	  zich	  nog	  moet	  vestigen	  en	  dat	  niet	  goed	  lukt	  in	  dichte	  vegetaties	  van	  pitrus	  en	  rietgras.	  
Ook	  kan	  riet	  op	  korte	  termijn	  worden	  overgroeid	  door	  een	  wilgenstruweel	  als	  er	  massale	  kieming	  van	  wilg	  optreedt	  
onder	  relatief	  droge	  condities,	  zoals	  nu	  het	  geval	  is	  in	  het	  middeldeel	  van	  het	  gebied.	  	  	  
	  
	  
Stimulering	  rietgroei	  
	  
Als	  het	  waterpeil	  hoog	  genoeg	  is,	  blijkt	  riet	  in	  een	  paar	  jaar	  tijd	  sterk	  uit	  te	  kunnen	  groeien	  vanuit	  bestaande	  
bronpopulaties.	  Dit	  is	  gebeurd	  in	  zowel	  het	  kleiige	  Tetjehorn	  in	  het	  noorden	  als	  in	  de	  venige	  Hooilandspolder	  ten	  
zuiden	  van	  het	  huidige	  gebied.	  	  In	  het	  huidige	  plangebied	  is	  het	  aantal	  bronpopulaties	  echter	  zeer	  beperkt,	  waardoor	  
het	  risico	  aanwezig	  is	  dat	  andere	  soorten	  als	  pitrus,	  rietgras,	  grote	  lisdodde	  en	  wilg	  zich	  sterk	  uitbreiden	  voordat	  	  riet	  
een	  kans	  krijgt	  om	  dominant	  te	  worden.	  	  
	  
Wij	  adviseren	  daarom	  om	  lokaal	  	  het	  gebied	  van	  (vooraf	  op	  kiemkracht	  geteste)	  zaden	  en/of	  stukjes	  wortelstok	  van	  riet	  
te	  voorzien,	  om	  de	  vestigingskans	  te	  vergroten.	  Uit	  onderzoek	  uit	  de	  jaren	  60	  in	  Flevoland	  bleek	  	  dat	  er	  bij	  een	  
dichtheid	  van	  meer	  dan	  3	  planten	  per	  m2	  voldoende	  onderdrukking	  van	  concurrenten	  was	  (Brandsma,	  1969).	  Een	  
bijkomend	  probleem	  bij	  het	  aanplanten	  van	  riet	  in	  het	  huidige	  Nederland	  is	  	  het	  zeer	  grote	  risico	  op	  vraat	  van	  jong	  riet	  
door	  met	  name	  ganzen	  (Bakker,2015;	  in	  press;	  Loeb	  et	  al.,	  2015),	  en	  met	  name	  in	  het	  eerste	  jaar.	  	  Dit	  betekent	  dat	  er	  
ofwel	  grote	  hoeveelheden	  rietmateriaal	  in	  een	  keer	  aangebracht	  moeten	  worden	  (zoals	  in	  de	  Oostvaardersplassen),	  of	  
extra	  maatregelen	  genomen	  moeten	  worden	  om	  vraat	  tegen	  te	  gaan.	  In	  de	  winter	  2015/2016	  komt	  bij	  plagmaatregelen	  
door	  Natuurmonumenten	  een	  grote	  partij	  rietstekken	  vrij,	  die	  hiervoor	  gebruikt	  zou	  kunnen	  worden	  (contactpersoon:	  
Nicko	  Straathof).	  
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Uitzaaien	  of	  planten	  van	  wortelstokken	  is	  echter	  alleen	  zinvol	  als	  de	  bedekking	  van	  de	  vegetatie	  nog	  niet	  compleet	  is,	  
en	  er	  nog	  voldoende	  kale	  bodem	  aanwezig	  is	  die	  niet	  te	  zuur	  is.	  In	  het	  in	  2014	  geplagde	  noordelijke	  deel	  van	  het	  
plangebied	  is	  dit	  waarschijnlijk	  nog	  mogelijk,	  als	  deze	  maatregel	  op	  korte	  termijn	  wordt	  uitgevoerd.	  	  In	  het	  in	  2013	  
geplagde	  gebied	  is	  de	  vegetatie	  nog	  relatief	  open	  en	  is	  kale	  bodem	  nog	  aanwezig,	  maar	  is	  er	  al	  wel	  veel	  wilgenopslag.	  
Dit	  zijn	  planten	  van	  circa	  twee	  jaar	  oud,	  die	  nu	  nog	  gemakkelijk	  uit	  de	  grond	  te	  trekken	  zijn,	  maar	  niet	  meer	  verdwijnen	  
bij	  hogere	  waterstanden.	  Deze	  wilgenopslag	  zou	  moeten	  worden	  verwijderd	  voordat	  uitzaaien	  van	  rietzaden	  en/of	  
planten	  van	  wortelstokken	  zinvol	  is	  (zie	  hieronder).	  In	  de	  niet-‐geplagde	  delen	  van	  het	  gebied,	  en	  de	  delen	  in	  het	  
zuidelijke	  gebied	  die	  enige	  jaren	  geleden	  geplagd	  zijn	  en	  nu	  grotendeels	  droog	  liggen,	  is	  de	  vegetatie	  al	  veel	  te	  dicht,	  
en	  zal	  de	  bestaande	  vegetatie	  van	  pitrus	  en	  liesgras	  niet	  direct	  verdwijnen	  door	  een	  hoger	  peil,	  alleen	  als	  de	  planten	  
volledig	  onder	  water	  verdwijnen.	  Deze	  delen	  worden	  voor	  een	  deel	  gemaaid.	  	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Fig.	  6.	  Eenmaal	  gevestigde	  pitrus	  verdwijnt	  niet	  direct	  door	  een	  hoger	  peil.	  Foto	  Dannemeer,	  L.	  Lamers.	  
	  
	  
Als	  het	  uitzaaien	  van	  zaden	  en/of	  wortelstokken	  relatief	  snel	  na	  het	  maaien	  plaats	  vindt,	  en	  de	  waterstand	  dan	  ook	  
voldoende	  omhoog	  gaat,	  is	  er	  een	  kans	  dat	  riet	  zich	  kan	  vestigen.	  De	  vraag	  is	  of	  het	  waterpeil	  meteen	  omhoog	  moet.	  
Voor	  vestiging	  van	  riet	  is	  	  in	  ieder	  geval	  tijdelijk	  een	  lagere	  waterstand	  nodig,	  plasdras	  of	  enkele	  centimeters.	  Op	  het	  
Eemmeereiland	  werd	  met	  vliegtuigjes	  in	  1966/’67	  rietzaad	  gezaaid:	  “Op	  het	  moment	  van	  zaaien	  was	  de	  
bodemgesteldheid	  zeer	  gunstig	  voor	  de	  kieming	  van	  rietzaad.	  Behalve	  enkele	  grote	  plassen,	  stond	  er	  geen	  
oppervlaktewater	  op	  het	  eiland.	  Niettemin	  was	  de	  bodem	  tot	  bovenin	  met	  water	  verzadigd.”	  (Brandsma,	  1969).	  Als	  het	  
riet	  zich	  voldoende	  heeft	  ontwikkeld,	  kan	  de	  waterstand	  verhoogd	  worden.	  Het	  huidige	  zomerpeil	  is	  echter	  te	  laag	  en	  	  
de	  kans	  op	  succesvolle	  vestiging	  van	  riet	  is	  daarmee	  zeer	  klein.	  Bij	  peilverhoging	  tot	  het	  voorgestelde	  winterpeil	  (-‐2.10	  
m	  NAP)	  komt	  er	  daarentegen	  veel	  plas-‐drasgebied	  beschikbaar,	  waar	  riet	  zich	  kan	  vestigen,	  en	  later	  uit	  kan	  breiden	  
naar	  nattere,	  diepere	  delen.	  Dit	  is	  gebeurd	  in	  de	  gebieden	  Tetjehorn	  en	  Hooilandspolder.	  
	  
Verwijderen	  van	  jonge	  wilgenopslag	  	  
	  
Zoals	  boven	  aangegeven,	  is	  met	  name	  in	  het	  twee	  jaar	  geleden	  geplagde	  middendeel	  veel	  wilg	  opgeslagen.	  Als	  hier	  
niet	  wordt	  ingegrepen	  wordt	  het	  gebied	  een	  wilgenstruweel	  in	  plaats	  van	  een	  rietmoeras.	  De	  planten	  zullen	  bij	  een	  
verhoging	  van	  het	  waterpeil	  niet	  verdwijnen,	  maar	  uitgroeien	  tot	  kleine	  en	  later	  grote	  wilgen.	  Het	  is	  nu	  nog	  mogelijk	  
om	  de	  planten	  relatief	  gemakkelijk	  uit	  de	  grond	  te	  trekken.	  Dit	  is	  natuurlijk	  een	  hele	  klus,	  maar	  kan	  wellicht	  met	  behulp	  
van	  vrijwilligers	  uitgevoerd	  worden.	  Ook	  is	  het	  gebied	  nu	  nog	  relatief	  gemakkelijk	  te	  belopen,	  omdat	  het	  waterpeil	  nog	  
laag	  is.	  Als	  deze	  maatregel	  gecombineerd	  wordt	  met	  het	  uitzaaien	  van	  rietzaden	  en/of	  wortelstokken,	  en	  daarna	  het	  
waterpeil	  omhoog	  gaat	  (eerst	  plas-‐dras	  voor	  vestiging),	  is	  er	  een	  goede	  kans	  dat	  riet	  zich	  snel	  gaat	  vestigen.	  Het	  
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alternatief	  is	  om	  zich	  in	  een	  aantal	  delen	  wilgenbos	  te	  laten	  ontwikkelen,	  hoewel	  dat	  niet	  strookt	  met	  het	  
oorspronkelijke	  inrichtingsplan.	  
	  
	  
Maaien	  van	  verruigde	  terreindelen	  
	  
In	  de	  niet-‐geplagde	  delen	  van	  het	  gebied,	  en	  in	  de	  geplagde	  delen	  in	  het	  zuidelijke	  gebied	  die	  enige	  jaren	  geleden	  
geplagd	  zijn	  en	  nu	  grotendeels	  droog	  liggen,	  is	  de	  vegetatie	  nu	  al	  veel	  te	  dicht	  voor	  de	  vestiging	  van	  riet.	  Deze	  delen	  
worden	  nu	  voor	  een	  deel	  gemaaid.	  	  Als	  relatief	  snel	  na	  het	  maaien	  riet	  wordt	  uitgezaaid	  via	  zaden	  en/of	  wortelstokken,	  
en	  de	  waterstand	  daarna	  omhoog	  gaat,	  is	  er	  een	  kans	  dat	  riet	  zich	  kan	  vestigen.	  Onderzoek	  van	  de	  Rijksuniversiteit	  
Groningen	  in	  het	  gebied	  (Van	  Diggelen	  et	  al.	  2008)	  laat	  echter	  zien	  dat	  de	  verwachtingen	  hieromtrent	  niet	  al	  te	  hoog	  
gespannen	  moeten	  zijn;	  slechts	  zeer	  weinig	  soorten	  weten	  zich	  na	  een	  maaibeurt	  te	  vestigen.	  De	  kans	  op	  succesvolle	  
vestiging	  ligt	  duidelijk	  hoger	  nadat	  de	  bestaande	  vegetatie	  is	  gefreesd.	  Hier	  zijn	  echter	  ook	  duidelijk	  hogere	  kosten	  aan	  
verbonden.	  
	  
	  
Lokaal	  introduceren	  van	  veenmos	  
	  
Stimuleren	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  veenmosrietlanden	  lijkt	  een	  goede	  een	  optie.	  In	  het	  sulfaatrijke	  Ilperveld	  komen	  
veel	  veenmosrietlanden	  en	  zelfs	  veenheide	  voor.	  	  Een	  aantal	  veenmossen	  groeit	  onder	  relatief	  voedselrijke	  condities,	  
zoals	  Sphagnum	  squarrosum,	  S.	  fallax	  en	  S.	  palustre	  (Kooijman	  en	  Paulissen	  2006,	  Mettrop	  et	  al.	  2015).	  Deze	  
veenmossen	  kunnen	  zich	  vanuit	  relatief	  basenrijke	  condities	  ontwikkelen,	  met	  name	  Sphagnum	  squarrosum.	  Het	  
waterpeil	  voor	  veenmosvegetaties	  zal	  ongeveer	  plas-‐dras	  moeten	  zijn,	  maar	  het	  veenmos	  mag	  niet	  overstroomd	  
worden	  met	  gebufferd	  water	  omdat	  het	  dan	  afsterft.	  Het	  is	  niet	  te	  verwachten	  dat	  veenmosgroei	  op	  korte	  termijn	  
massaal	  zal	  gebeuren,	  omdat	  daarvoor	  de	  alkaliniteit	  van	  het	  oppervlaktewater	  te	  hoog	  is,	  met	  name	  bij	  overstroming	  
vanuit	  de	  watergangen.	  Lokaal	  kan	  stagnatie	  van	  regenwater	  met	  oxidatie	  van	  de	  zwavel-‐	  en	  ijzerrijke	  bodem	  echter	  
zorgen	  voor	  een	  lage	  pH,	  maar	  directe	  vestiging	  op	  kleigrond	  is	  niet	  erg	  aannemelijk.	  	  Ook	  is	  er	  op	  dit	  moment	  geen	  
bronmateriaal	  aanwezig.	  Het	  is	  wel	  mogelijk	  om	  te	  toetsen	  of	  ontwikkeling	  van	  veenmos	  een	  reële	  optie	  is	  door	  lokaal,	  
maar	  alleen	  op	  locaties	  boven	  oppervlaktewaterpeil,	  materiaal	  in	  te	  brengen.	  	  Dit	  zou	  ook	  op	  termijn	  kunnen,	  als	  de	  
rietvegetatie	  zich	  voldoende	  heeft	  kunnen	  ontwikkelen	  en	  een	  strooisellaag	  heeft	  gevormd.	  Daarnaast	  kunnen	  
veenmossen	  zich	  ook	  vestigen	  in	  pitruspollen.	  
	  

3.3. Monitoring	  

Om	  de	  effectiviteit	  van	  uitgevoerde	  maatregelen	  te	  kunnen	  bepalen	  en	  bij	  te	  kunnen	  sturen,	  is	  een	  goede	  monitoring	  
essentieel.	  De	  ontwikkeling	  van	  vegetatie	  kan	  op	  grote	  schaal	  efficiënt	  en	  kosteneffectief	  met	  een	  drone	  met	  hoge-‐
resolutiefotografie	  jaarlijks	  of	  tweejaarlijks	  vastgelegd	  worden,	  en	  op	  kleinere	  schaal	  door	  pq’s	  in	  te	  richten	  in	  relevante	  
gebieden.	  Omdat	  het	  waterpeil	  sturend	  is,	  zal	  het	  peil	  op	  een	  aantal	  locaties	  (tweewekelijks	  of	  continu)	  gemeten	  
moeten	  worden,	  en	  gerelateerd	  aan	  de	  kaart	  van	  de	  huidige	  terreinhoogte.	  Op	  deze	  wijze	  zijn	  peilverloop,	  
hoogteligging,	  bodemcondities	  en	  vegetatieontwikkeling	  met	  elkaar	  te	  koppelen.	  Door	  het	  vasthouden	  van	  slib	  en	  de	  
vorming	  van	  veen	  zal	  het	  maaiveld	  langzaam	  stijgen.	  Daarnaast	  zal	  de	  oppervlaktewaterkwaliteit	  op	  een	  aantal	  vaste	  
locaties	  in	  het	  moeras	  gemeten	  moeten	  worden,	  liefst	  in	  combinatie	  met	  analyse	  van	  het	  poriewater	  in	  de	  bodem.	  
Omdat	  ook	  fauna,	  m.n.	  moerasvogels,	  een	  belangrijk	  doel	  vormt,	  dient	  het	  aantal	  verblijvende	  en	  broedende	  
moerasvogels	  ook	  gemonitord	  te	  worden.	  Voor	  de	  doelsoort	  roerdomp	  is	  het	  een	  aandachtspunt	  dat	  deze	  meestal	  
alleen	  aan	  de	  hand	  van	  roepen	  gemonitord	  kan	  worden,	  waarbij	  de	  mannetjes	  continu	  van	  locatie	  veranderen.	  De	  
verschillen	  in	  peil	  binnen	  het	  gebied	  zijn	  ook	  belangrijk	  voor	  broedvogels	  in	  moerassen	  aangezien	  deze	  sterk	  
verschillen	  in	  hun	  afhankelijkheid	  van	  waterdiepte.	  Dodaars,	  fuut	  en	  meerkoet	  houden	  van	  zeer	  natte	  
moerasvegetaties	  (>	  40	  cm	  waterdiepte),	  kleine	  karekiet,	  roerdomp,	  waterral,	  porseleinhoen,	  baardman	  en	  snor	  van	  
natte	  moerasvegetaties	  (waterdiepte	  10-‐40	  cm),	  en	  rietgors,	  blauwborst	  en	  rietzanger	  komen	  vooral	  voor	  in	  droge	  tot	  
vochtige	  moerasvegetaties	  (waterdiepte	  <	  10	  cm)	  (Beemster	  et	  al.,	  2012).	  Bij	  de	  introductie	  van	  riet	  zal	  de	  ontwikkeling	  
gevolgd	  moeten	  worden,	  waarbij	  het	  peil	  in	  de	  vestigingsfase	  in	  de	  gaten	  gehouden	  moeten	  worden	  om	  afsterven	  van	  
jonge	  spruiten	  te	  voorkomen.	  Vraat	  door	  met	  name	  ganzen	  blijft	  echter	  een	  groot	  risico,	  en	  kan	  vragen	  om	  extra	  
maatregelen	  (uitrasteren	  of	  verstoren).	  
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3.4. Eindconclusies	  
	  
1.	  	   De	  hoge	  nutriëntenbeschikbaarheid	  maakt	  voor	  het	  grootste	  deel	  van	  het	  Dannemeer	  alleen	  de	  ontwikkeling	  van	  

een	  voedselrijk	  moeras	  mogelijk.	  Sommige	  delen	  van	  het	  terrein	  zullen	  continu	  nat	  zijn,	  andere	  delen	  plas-‐dras	  of	  
droger.	  Door	  het	  mozaïek	  aan	  peilen	  en	  bodemomstandigheden,	  ook	  met	  betrekking	  tot	  verzuringspotentiaal,	  zal	  
de	  vegetatie	  ook	  een	  mozaïek	  laten	  zien.	  Op	  droge	  ‘pyriet’-‐rijke	  locaties	  met	  wisselend	  peil	  zal	  de	  bodem	  
grotendeels	  onbegroeid	  blijven,	  door	  sterke	  verzuring	  en	  daarmee	  samenhangende	  factoren.	  Op	  locaties	  met	  hoog	  
peil	  peil	  zal	  giftig	  waterstofsulfide	  op	  kunnen	  hopen	  in	  de	  bodem.	  Riet	  kan	  dit	  door	  zuurstofverlies	  via	  de	  wortels	  
voor	  een	  deel	  ontgiftigen,	  maar	  is	  gevoelig	  voor	  hoge	  sulfidegehalten.	  

	  
2.	   Wanneer	  het	  huidige	  zomerpeil	  gehandhaafd	  blijft,	  zullen	  pitrus,	  rietgras	  en	  wilg	  dominant	  worden	  op	  de	  vochtige	  

delen	  van	  het	  terrein,	  en	  productieve	  grassen	  en	  soorten	  als	  veldzuring	  op	  de	  drogere	  delen.	  
	  
3.	  	   Bij	  het	  instellen	  van	  een	  continu	  hoog	  peil	  zal	  het	  bestaande	  riet	  zich	  zonder	  hulp	  vanuit	  het	  kleine	  aantal	  bestaande	  

kernen	  langzamerhand	  uitbreiden	  en	  zullen	  er	  eerst	  grotere	  oppervlakten	  open	  water	  ontstaan.	  Riet	  zal	  zich	  op	  
luwere	  plaatsen	  langzaam	  uitbreiden,	  waarbij	  vraat	  door	  met	  name	  ganzen	  potentieel	  een	  probleem	  kan	  zijn	  omdat	  
er	  weinig	  riet	  is.	  Door	  de	  hoge	  nalevering	  van	  fosfaat	  uit	  de	  bodem	  naar	  de	  waterlaag	  bestaat	  er	  echter	  wel	  risico	  op	  
bloei	  van	  algen	  of	  cyanobacteriën,	  en	  ziekten	  als	  botulisme,	  met	  name	  in	  warme	  perioden.	  Naarmate	  er	  zich	  meer	  
waterplanten	  ontwikkelen	  (bijvoorbeeld	  gedoornd	  hoornblad,	  waterpest),	  wordt	  het	  risico	  op	  algen	  kleiner.	  De	  
ontwikkeling	  van	  pitrus	  zal	  opschuiven	  naar	  de	  hogere	  vochtige	  delen,	  maar	  op	  locaties	  met	  sterk	  ontwikkelde	  
pitruspollen	  zullen	  deze	  bij	  peilverhoging	  als	  horsten	  aanwezig	  blijven.	  

	  
4.	  	   Om	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  rietmoeras	  versneld	  in	  gang	  te	  zetten,	  kunnen	  rietstekken	  en/of	  –zaden	  aangebracht	  

worden.	  Dit	  werkt	  echter	  alleen	  op	  voldoende	  open	  locaties,	  waar	  soorten	  als	  wilg,	  pitrus	  en	  rietgras	  nog	  niet	  
dominant	  zijn.	  Als	  er	  niet	  in	  het	  hele	  gebied	  riet	  ingebracht	  wordt,	  werkt	  het	  beter	  om	  een	  aantal	  robuuste	  stroken	  
of	  eilanden	  aan	  te	  leggen	  dan	  om	  minder	  in	  te	  brengen	  over	  een	  grotere	  oppervlakte.	  Waar	  wilgenbos	  ongewenst	  
is,	  zullen	  wilgen	  verwijderd	  moeten	  worden.	  In	  de	  initiële	  fase	  moet	  het	  ‘verdrinken’	  van	  jonge	  rietspruiten	  
voorkomen	  worden.	  

	  
5.	   Bij	  voldoende	  rietontwikkeling	  kan	  veenmosgroei	  spontaan	  optreden,	  met	  name	  op	  de	  ‘pyriet’-‐rijkere	  locaties.	  De	  

veenmossen	  kunnen	  echter	  alleen	  gedijen	  op	  plaatsen	  die	  niet	  direct	  door	  oppervlaktewater	  overstroomd	  worden,	  
en	  voldoende	  vochtig	  blijven.	  Op	  geschikte	  locaties	  kan	  de	  ontwikkeling	  van	  veenmossen	  extra	  geholpen	  worden	  
door	  het	  actief	  inbrengen	  van	  ent-‐materiaal.	  	  

	  
6.	   Voldoende	  ontwikkeling	  van	  rietmoeras,	  en	  eventueel	  later	  veenmosrietland,	  zal	  niet	  alleen	  leiden	  tot	  een	  geschikt	  

habitat	  voor	  moerasvogels,	  maar	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  ook	  tot	  nieuwe	  veenvorming.	  	  
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