
In een van de allereerste artikelen in de allereerste Oase (lente 1991), beschreefCees Los zijn methode van graslandbeheer 
in een natuurtuin. "Zijn de resultaten de eerste jaren maar matig, dan moet men zicn niet laten ontmoedigen door allerlei 
negatieve op- en aanmerkingen, maar gewoon door blijven gaan met het eenmaal opgestelde beheersplan. Men zal zien, dat 
na ca. 5 jaar er toch al aardige resultaten geboekt kunnen worden ". schreef Cees indenijd. vierjaar na de aanleg van 'zijn ' 
tuin. "lnventarisaiie en vastlegging van de oniwikkelingen lijkt misschien niet het allerbelangrijkste, maar is zeker voor de 
compleetheid van het werk zinvol. Men krijgt aileen zo een overzichi van de vegetaiieontwikkeling en dat geeft dan weer 
veel voldoening" . 
Cees Los houdt nog steeds de oniwikkelingen die zich voordoen consequent bij en publiceerde de resultaten in een heel in
houdelijk jaarverslag. Deze gegevens lijken OilS ook voorandere (beginnende) natuunuinders van belang. 

Verschralingsbeheer in de natuurtuin in Rijswijk 
De voorlopige resultaten van een consequent beheersschema (1987-1994) 

Cees Los 

In de nu negen jaar oude natuurtuin 
is een duidelijke, natuurlijke ontwik
keling op gang gekomen. De gras
landvegetaties hebben een verande
ring ondergaan, De pionierfase is 
voorbij en heeft plaatsgemaakt voor 
een stabiele ontwikkeling in de rich
ting van een kruidenrijke vegetatie. 
Flora en fauna beginnen interessant 
te worden. Oat is aan het publiek en 
de pers niet ongemerkt voorbijge
gaan. Er is dan ook een grote belang
stelling voor de rondleidingen en de 
themamiddagen. 

Onderhoud 
Het merendeel van de percelen is vol
gens het bestaande bebeers plan ge
maaid (kruidachtigen), gespit (akkers), 
gedund (boutige planten) of geschoond 
(water). Om een fraaier beeld in de 
winter te bebouden en meer beschut
ting voor dieren te creeren, worden er 
sinds vorig jaar twee percelen met 
kruidachtige vegetatie pas in de eerste 
belft van maart gemaaid en een perceel 
aIleen in de eerste belft van juni. Wat 
deze wijziging van beheer tot gevolg 
beeft, kan over een jaar of vijf pas aan 
de band van de jaarlijkse inventarisa
tiegegevens van de kruidacbtigen beke
ken worden. Het effect is in ieder geval 
op bet ogenblik fraai. Er zijn ook meer 
zoogdiertjes (vooral muizen) . Dat 
blijkt uit het gedrag van de blauwe rei
ger. Deze vogel is bijna dagelijks op 
jacbt in deze ruige stukken, 

De natuurpaden blijven goed, ze wor
den in bet groeiseizoen eens in de veer

lijk geegaliseerd met zand. Van ver
zakkingen door graverijen van mollen 
op vaste plaatsen onder de paden door, 
is bijna geen sprake meer. Want op die 
plekken waar een jaar of vijf geleden 
een p.v.c .-buis met een doorsnede van 
10 cm is ingegraven, blijft het pad 
goed . De mollen kunnen rustig door
kruipen zonder steeds de ingetrapte 
gang te moeten opengraven. 

Waterhuishouding 
Sinds twee jaar zijn de watergangen 
die in verbinding met een grote vijver 
van bet Wilhelminapark staan , afgeslo
ten door een rietdam. De grote karpers 
en brasems kunnen nu niet meer de 
tuin in. Daardoor blijft het water nu het 
grootste deel van bet jaar helder, met 
bet gevolg dat er nu eindelijk na negen 

jaar een aantal waterplanten gaat groei
en. Vooral bet sterrekroos begint 
plaatselijk tot ontwikkeling te komen . 
Voor vele kleine waterdieren vormt 
deze plant een ideale scbuilgelegen
heid . 

Ontwikkeling kruidachtige planten 
De ontwikkeling van vegetaties met al
leen kruidacbtige planten is in grote 
mate athankelijk van de grondsoort, de 
voedingstoestand, de periode van 
maaien, en afruimen of niet afruimen. 
Daamaast spelen nog een aantal andere 
factoren een rol zoals : de mate van be
treding; de ligging ten opzicbte van de 
zon; de vocbttoestand; verstoring door 
dieren zoals vraat en graverijen. Al 
deze factoren bepaIen of een plant zich 
wel of niet kan vestigen of handhaven, 

tien dagen gemaaid. zo nodig plaatse- Zomeraspect van F VI met o.a . peen en gewone rolklaver Fo/O: C. Los 
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Vanaf 1987 tot beden zijn een groot 
aantal perce len bijna jaarlijks geinven
tariseerd . Hieruit zijn belangrijke gege
vens te balen om in de toekomst, voor 
nieuw (anders) te beheren bermen in 
grote lijnen Ie bepalen, hoe een berm 
beheerd moet gaan worden en wat de 
resultaten zullen zijn . 

Na acbt jaar inventarisatie-onderzoek, 
zijn de volgende gegevens naar voren 
gekomen: 
De perce1en C V (klei) en F VI (zand 
op klei) worden jaarlijks in september 
gemaaid en bet maaisel wordt afge
voerd. In beide perce len zien we dat 
bet aantal soorten van een zeer voed
seIrijk milieu is afgenomen. De afname 
in F VI is bet sne1st gegaan, in vijf jaar 
tijd met 21,7 %. In dezelfde periode 
(1987-1992) is in C V de afname 5,1%. 
Als we beide percelen verder vergelij
ken, zien we dat in perceel F VI de 
soorten van een matig voedseIrijk mi
lieu en soorten van een voedse1arm tot 
matig voedselrijk milieu samen in 
1992 84% van bet aantal soorten be
trof. In C V was dat voor deze beide 
groepen samen 58%. Er is dus een dui
delijk verschil of een perceel een basis 
van kleigrond heeft of een van zand 
(ca. 20 em) op klei. 

De percelen A IIa en F II worden 
twee keer gemaaid; de eerste keer in 
de eersle belft van juni en voor de 
tweede keer in de tweede belft van sep
tember, en het maaisel wordt afge 
voerd. Hier zien we dat de soorten van 
een zeer voedselrijk milieu in F II 
(zand op klei) ,in een periode van vijf 
jaar met 4.3% zijn afgenomen. In de
ze1fde periode is in perceel A IIa (klei) 
de afname nihil . Vergelijken we de an
dere soorten in die periode dan zien we 
in A IIa geen duidelijke toe- of afname. 
Maar in F II is er een licbte toename 
aan soorten van een matig voedselrijk 
milieu met 3,9%. 

De gegevens van nog twee percelen 
zijn vergeleken, pereeel A ill (klei) en 
pereeel B III (zand op klei). Deze 
perce len worden beide in de tweede 
belft van juni en de tweede belft van 
september gemaaid en bet maaisel 
wordt afgeruimd. Daar zien we dat 
soorten van een zeer voedselrijk milieu 
in A III in een periode van zeven jaar 

met 16,3% zijn afgenomen en in 8 III 
zelfs met 23,3,%. 
De toename van soorten van een voed
selann tot matig voedseIrijk milieu is 
in 8 III (zand op klei) bet grootst 

Voorbeelden van plantesoorten in de 
Rijswijkse natuurtuin, die thuishoren in 
een zeer voedselrijk milieu: 

. akkerdistel 
- akkermelkdistel 
- heemdlangbloem 
- bermzuring 
. bijvoet 
- Engels raaigras 
- lluitekruid 
- gekroesde melkdistel 
- gewone bereklauw 
- grote brandnetel 
- kweek 
- moeraswalstro 
- rietgras 
- speerd istel 
- vogelmuur 
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(14,3 %), tegenover A III (klei) 2,1 %. 
Als we de soortenpercentages vergelij
ken van beide percelen zien we dat de 
soorten van een zeer voedse1rijk milieu 
in 1993 van A III en 8 III elkaar niet 
veel ontlopen, respectievelijk 31,9% en 
36,7 %, dus een kleine 5%. Verder zien 
we voor de andere soorten loch wel be
boorlijke verschillen. De soorten van 
een matig voedseIrijk milieu hebben in 
A III een aandeel van 66% en in 8 III 
van 49%, dat scheelt loeb 17%. 
De soorten van een voedselarm 101 ma
tig voedselrijk milieu hebben ee n aan
deel in A III van 2, I% en in 8 III van 
14,3%. 

Ontwikkeling kruidaehtige planten 
in pereelen met houtige gewassen 
Het gaat hier om de pereelen E b2 en 
E b5. Ze liggen allebei op dezelfde 
grondsoort, namelijk klei met daarop 
een 10-20 em laag zand. Maar bet 
grote verscbil is, dat jaarlijks E b2 een-
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IVoorbeelde n van plantesoorten in de l 
Rij sw ijkse natuurtuin. die thuishoren in 
een m atig voedselrijk milieu : 

- a vond koe koeks bloe rn
 
- bitterzoet
 
- blauw walstro
 
- boerenwormkruid
 

. - dagkoekoeksbloem 
- grote morgenster 
- gew one brunel 

1 - gew one enge lwor te l 
- gew oon duizendblad 
- hazepootje 

, 
- heelbl aadj es
 
- kamgras
 
- kraail ook
 

,	 - margriet 
- veld zuring 

maal gemaaid wordt in oktober en bet 
maaisel wordt afgevoerd, maar in E b5 
wordt niets aan de kruidlaag gedaan. 
Als we de beide percelen bekijken vall 
op, dat in perceel E b5 de hoeveelheid 
planten van een zeer voedselrijk milieu 
met 16,5% is toegenomen, terwijl dat 
in E b2 met 7,3% is afgenomen. 
De soorten van een voedselarm tot rna
tig voedselrijk milieu zijn uit E b5 ge
beeI verdwenen, maar in E b2 met ruim 
5% toegenomen tot 11,5%. 

De percelen C bl en C b2, allebei ge
legen op kleigrond , waarvan de kruid
laag van C bl in de oneven jaren 
wordt gemaaid, maar niets wordt afge
ruimd en de kruidlaag van C b2 waar
aan niets wordt gedaan vertonen ook 

aardige verschillen. 
Als we de resultaten weer vergelijken 
zien we dat de soorten vall een zeer 
voedseIrijk milieu in perceel C b2 met 
ca. 20% zijn toegenomen en in C b1 
met 9,3%. De soorten van een matig 
voedselrijk milieu zijn in bet niet ge
maaide perceel C b2 met een kleine 
20% afgenomen. 
In C bl zien we dat de soorten van een 
zeer voedselrijk en matig voedselrijk 
milieu na zes jaar op een gelijk niveau 
zijn gekomen en dat er uit bet voedsel
arm tot matig voedselrijk milieu zelfs 
nog 4,4% aanwezig is. 

Samenvatting beheer kru idachtigen 
Samenvattend kunnen we uit deze ge
gevens opmaken, dat wil men fninder 
massa (grove grassen, brandnetels, zu
ring of distels) en meer bloemrijke 
soorten, dus soorten uit het matig 
voedselrijke milieu (scherpe boter
bloem, veldzuring, pinksterbloem, rode 
klaver, gewone brunel), men minstens 
eenmaal per jaar moet maaien en bet 
maaisel afvoeren. En voor een nog be
ter resultaat op kleigrond, deze afplag
gen en een laag schrale grond aanbren
gen van minstens 15-20 em dikte en 
dan minstens eenmaal per jaar maaien 
met afvoer van het maaisel, 
Wil men bepaalde soorten stirnuleren, 
dan moet men bet maaiwerk uitvoeren 
als de bewuste soorten zaad hebben ge
vormd. 
Uit de gegevens zijn nog geen duide
lijke verschillen te halen iussen bet een 

fo to: C Los Pereeel A IIa met o.a. fluitekru id en grote vossestaart 

of twee keer per jaar maaien en afvoe
ren van bet maaisel. Een oorzaak kan 
zijn, dat niet van aile percelen gege
vens bekend zijn over 1994. Daamaast 
zijn de uitgangsposities in 1987 niet al
lemaal gelijk geweest. 

Voorbeelden van plantesoo rten in de 
Rijswijkse natuurtu in. die tbuisboren in 
ee n voed selarm tot matig voedselr ij k 
milieu: 

- blaassilene 
- blauwe kn oop 
- bosandoorn 
- brede wesp en orehis 
- duinriet 
- eeht bitterkruid 
- gee l nagelkruid 
- gecl wal stro 
- gevlekte ri et orehis 
- gewone rolklaver 
- grote r atelaar 
- j aeobskruiskruid 
- kleine pimpernel 
- knoopkruid 

Yerder zou je op bet eerste gezicht 
zeggen, dat bet niet uitmaakt of je in de 
eerste belft van juni maait of in de 
tweede helft van juni. Maar dat is 
schijn. Er is wei degelijk een groot ver
schil als je procentueel de soortensa
menstelling bekijkt. Een voorbeeld is 
riet: als je dat in de eerste helft van j uni 
of eerder maait neemt het sterk toe, 
maar maai je bet in de tweede helft van 
juni dan neernt bet geleidelijk aan af. 
En wat de percelen met houtige gewas
sen met een kruidlaag betreft, daar 
heeft een keer maaien in de twee jaar 
zonder afvoer van het maaisel al een 
veel beter resultaat dan belemaal niets 
doen. Maar om een fraaie kruidlaag te 
ontwikkelen is eenmaal per jaar maai
en in bet najaar en bet maaisel afvoe
ren een heel goede methode. Dit wil 
niet zeggen dat men nu alles moet gaan 
maaien; er zou dan teveel dekking in 
de winter voor de dieren verloren gaan. 
Gevarieerd beheer is bet beste voor een 
optimale ontwikkeling van flora en 
fauna. Dus doe op veel plaatsen wat 
anders, maar hetzelfde jaarlijks in de
zelfde periode en op dezelfde plaats, 0 

Cees Los is beheerder van de na
tuurtuin in het Wilhel minapark in 
Rijswijk. 

Tel. (werk) : 070-395.97.73 
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