
In Oase nummer 1 (mei 1991) heett Cees Los aanbevelingen gedaan voor net beheer van graslanden in natuur- en heemtui
nen, waarbij hij zich baseerde op de ervaringen die hij hiermee zeit had opgedaan in Zoetermeer (natuurtu in in het Wester
park) en in Rijswijk (natuurtuin in net Wilhelminapark). 

I In.dit ~rtikel beschrijft hij de resultaten van een verscnralenc beheer (eenmaal per jaar maaien en afvoeren) dat hij gedurende I 
vl]f sezo enen toepaste op een gedeeltellJk afgegraven stuk grasland van 700 m2 gelegen in de natuurtuin in Rijswijk. 

Vijf jaar verschralend beheer
 

C. Los 

Aanleg 
Tijdens de aanleg van de natuurtuin 
in het Wilhelminapark te Rijswijk 
(1985 - '86) is van perceel DVb 
(voormalig bemest grasland) een 
groat deel van de vruchtbare bo
venlaag afgegraven (zie fig. 1). 
Het afgegraven deel ligt aan de 
zuid-oostkant. De grand in het lage 
(afgegraven) deel is nat tot zeer 
nat, net niet afgegraven deel is ma
tig vochtig. 

Fig. 1: doorsnede perceel DVb 
a. Humusrijke kleigrond (oude teeltlaag) 
b. Humusarme kleigrond 
c. Afgegraven deel ( van 35 cm tot op a ern uitlopend) 
d. Kleischelpenpad 

Na het afgraven is niets ingezaaid . 

Beheer
 
In de natuurtuin zijn verschillende
 
percelen met grasland. Deze wor

den al lernaal met de zeis gemaaid,
 
het maaisel wordt gedroogd en af

gevoerd. Sommige percelen wor

den eenmaal, andere tweemaal per
 
jaar gemaaid. Dit alles gebeurt vol

gens een beheersplan .
 
Het graslandperceel waar net hier
 
am gaat is het eerste jaar na de
 
aanleg (1986) niet gemaaid . De
 
eerste maaibeurt heeft plaatsge

vonden in september 1987.
 
Vanaf die tijd wordt dit perceel een

maal per jaar gemaaid en wei in de
 
eerste he1ft van september. Dit
 
heeft nu dus vijf jaar achtereen
 
plaatsgevonden.
 

Inventarisatie
 
In de periode 1987-1991 werden
 
jaarlijks drie vegetatieopnames ge

maakt (in april, juni en augustus).
 
Voor het inventariseren werd ge

bruik gemaakt van een tiendelige
 
classificatie:
 
O. minder dan 1% bedekking 
1. 1-10 % bedekking 
2. 10-20% bedekking 
3. 20-30% bedekking 
enz. 

Voor verwerking in het overzicht
 
werden de cij fers omgezet in te

kens.
 
Om de opnamen te kunnen maken
 
werd er enkele keren door het per

ceet gelopen, gelijktijdig werden de
 
waargenomen soorten op een in

ventarisatielijst onderstreept. Nadat
 
een totale indruk was verkregen
 
werden de geschatte percentages
 
achter de aangestreepte soorten in

gevuld.
 

Resultaat
 
Is er al resultaat te zien na vijf jaar
 
verschralend beheer?
 
Ais we het overzicht van de inventa

rlsattes analyseren blijkt dat het
 
aantal soorten niet is toegenomen .
 
Zowel in 1987 ats in 1991 kwamen
 
er in dit perceel 60 verschillende
 
soorten voor, maar de sarnenstel

ling van de vegetatie is wei veran

derd. Het blijkt dat een aantal pio

niers en storingssoorten, zoals
 
Blaartrekkende boterbloem, Kom

passla, Mannagras , Raapzaad ,
 
Reukloze kami lle, Ridderzuring ,
 
Varkensgras en Witte klaver ver 

dwenen zijn. Daarvoor in de plaats
 
zijn o.a. gekomen: Fluitekruid, Ge

wane bereklauw , Gewone hoorn 

bloem, Gewoon duizendblad, Grote
 

ratelaar, Kropaar, Madeliefje, Riet
orchis, Rode klaver, Smalle weeg
bree, Slipbladige ooievaarsbek en 
Tweerijige zegge. 
Dat blijken vooral planten te zijn 
van graslanden op matig voedselrij
ke, vochtige tot natte grond. 
Enkele soorten zijn echt duidelijk in 
aantal afgenomen , namelijk Ruw 
beemdgras en Witte klaver ; beide 
soorten die typisch zijn voor sto
ringsmil ieus. Daarnaast zien we 
een aantal soorten die duidelijk in 
aantal zijn toegenomen, zeals 
Bermzuring, Gewone dotterbloem, 
Grote weegbree, Kluwenzur ing, 
Riet, Smalle weegbree en Tweeriji
ge zegge. Deze soorten duiden g\o
baal op een matig voedselrijke en 
matig natte grand. 
Uit deze vegetatieopnamen blijkt 
dat na 5 jaar verschralend beheer 
nog weinig van voedselafname te 
merken is. Wei is duidelijk dat het 
aantal soorten van stor ingsmilieus 
is afgenomen en het grasland 
kleurrijke r is geworden door de 
komst van bloemrijke soorten. 
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Vegetatieopnamen van perceel D Vb 

1987 1988 1989 1990 1991 1987 1988 1989 1990 1991 
Akkerdistel - - - - - Moerasandoorn >;< * 
Akkermelkdistel >;< >;< >;< >;< Moerasdroogbloem >;< 

Basterdklaver >;< Moerasvergeetmijnietje >;< >;< >;< x 

Beemdlangbloem >;< >;< >;< >;< Moeraszuring >;< 

Bennzuring >;< - - - Paardebloem * 
Blaartrekkende boterbloem >1< Pinksterbloem >;< - - >;< >;< 

Boswilg >;< Pitrus >;< >;< * >< >< 

Engels raaigras >< Platte rus >< >< >;< >< 

Fioringras - >< - - - Raapzaad >< >< >< >< 

Fluitelauid >< >< >;< Reukloze kamille >< >< * 
Geknikte vossestaart >;< Ridderzuring * >< 

Gekroesde melkdistel >;< >;< - >;< Riet >< >< - >< 

Gele waterkers >;< >;< Rietgras >;< x >< 

Geoorde wilg >< Rietorchis 
Gestreepte witbol - - - - - Rodeklaver >< >< >< >< 

Gewone bereklauw >;< >< - - Rode waterereprijs >< 

Gewone dotterbloem >< >< >< >< - Ruige zegge >< >< '" 
Gewone hoornbloem >;< >< - Ruw beemdgras - - - - >< 

Gewoon duizendblad >< >< Scherpe boterbloem >< - - >;< 

Grote brandnetel >;< >< >;< >< Schietwilg >< >< '" 
Grote lisdodde >< >< >< >< >< Slipbladige ooievaarsbek >< 

Grote ratelaar >< >< Smalle weegbree >< >< * 
Grote vossestaart >< - - - - Speerdistel >;< >< - * '" 
Grote waterweegbree >< >< Timoteegras >< >< >;< >< 

Grote weegbree >< >;< - - - Tweerijige zegge '" 
Harig wilgeroosje >< '" >< Valse voszegge >< >< '" 
Hondsdraf '" Varkensgras >< 

Hoog struisgras >;< >< >;< Veenwortel >;< >;< - - >< 

Kantige basterdwederik >< >< Veerdelig tandzaad >;< 

Katwilg >< >< Veldbeemdgras >< 

Klein hoefblad >;< - >< >< Veldlathyrus >< >< x 

Klein streepzaad >< >< Veldzuring '" >< >< >;< 

Kluwenzuring >< * - - Viltige basterdwederik >< >< - >< 

Kompassla '" Vogelwikke >< >< * 
Kropaar '" >;< Watermunt >< >;< 

Kruipende boterbloem - - - - - Witte dovenetel >< - - >< 

Kruldistel >< Witte klaver - >< >< 

Krulzuring - '" - - - Wolfspoot >< >< - >;< >< 

Kweek - >< - - Zeezuring >< 

Lidrus - --- ---- -- ----- Zilverschoon >< >< - >< 

Madeliefje >< - - - Zomprus >< >< '" - >< 

Mannagras '" Zwarte els >< >< >< 

Margriet X '" Zwart tandzaad - >< >< >< 

Zeegroene !US >< >;< >< >< >< 

X Gezaaid (Margriet in 1989) 
'" Minder dan 1% bedekking 

1 - 10% bedekking 
10 - 20% bedekk ing 

-- 20 - 30% bedekk ing 
enz. 
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