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Achtergrond 
BIJ12, VBNE, Kennisnetwerk OBN en de Stichting Part-Ner hebben de handen in elkaar geslagen om 
beheeradviezen uit te werken voor natuurbeheertypen van de Index Natuur & Landschap (INL). Voor BIJ12 (en 
de provincies) is een duidelijke informatievoorziening omtrent de INL van belang. De beheeradviezen zullen 
digitaal ontsloten worden via www.portaalnatuurenlandschap.nl dat door BIJ12 opgezet is. De VBNE beschikt 
vanuit het Kennisnetwerk OBN over het netwerk en de expertise om de inhoudelijke invulling van de 
beheeradviezen te organiseren. Part-Ner organiseert de toetsing van de beheeradviezen in de praktijk. De 
praktijkbijeenkomsten gelden daarom tevens als terreinbezoek van de SNL-certificering vanuit Part-Ner. Hier 
kunnen onder andere leden van de FPG gebruik van maken. 
Op basis van een prioritering van natuurbeheertypen vanuit Part-Ner zijn 8 typen geselecteerd waarvoor 
beheeradviezen worden uitgewerkt. De uitwerking wordt gedaan door twee gespecialiseerde ecologische 
adviesbureaus (Ecologica en Altenburg & Wymenga). BIJ12, VBNE en FPG en Part-Ner zorgen gezamenlijk voor 
een gestroomlijnde kennisontsluiting waarbij communicatiemiddelen (o.a. websites, nieuwsbrieven, vakbladen) 
elkaar complementeren. 
 
Inleiding praktijkbijeenkomst 
In deze eerste praktijkbijeenkomst worden de beheeradviezen van de natuurbeheertypen ‘N12.02 Kruiden- en 
faunarijk grasland’ en ‘N06.06 Zuur ven en Hoogveenven’ gepresenteerd. We zijn hiervoor te gast op landgoed 
‘Heerlijkheid De Eese’ in Eesveen waar beide natuurbeheertypen aanwezig zijn. 
In totaal zijn we met 26 personen waarvan het overgrote deel eigenaar / beheerder is. We worden ontvangen in 
de kantine waar heerlijke broodjes op ons liggen te wachten. De bijeenkomst start met een welkomstwoord van 
de beheerder van het landgoed. Landgoed De Eese heeft een oppervlakte van ca. 800 hectare. Het landgoed is 
houder van een SNL-certificaat natuurbeheer, en maakt daarvoor gebruik van het certificeringsmodel  van Part-
Ner. 
Vervolgens geeft Wim Wiersinga een korte presentatie over het Kennisnetwerk OBN. Vanuit OBN worden op 
basis van praktijkvragen uit het bos- en natuurbeheer gerichte onderzoeksprojecten uitgevoerd. OBN bestaat uit 
verschillende deskundigenteams die gekoppeld zijn aan landschapstypen. Via de website www.natuurkennis.nl 
wordt de kennis van OBN ontsloten o.a. via teksten over natuurbeheertypen, onderzoeksrapporten en 
beheeradviezen.  
 

 
Foto 1: Wim Wiersinga (VBNE) geeft in de kantine van landgoed De Eese een presentatie over het Kennisnetwerk OBN. 

 
  



Presentatie N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 
Het beheeradvies voor het natuurbeheertype ‘N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland’ wordt gepresenteerd door 
Marion Brongers van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga. Tijdens de presentatie worden de 
onderdelen van het concept beheeradvies toegelicht. Na de presentatie wordt de zaal gevraagd naar vragen en 
opmerkingen over het concept beheeradvies en volgt een discussie met Marion. 
De volgende punten komen aan de orde: 

1. Kruiden- en faunarijk grasland is een breed natuurbeheertype dat op vele plaatsen voor kan komen. In 
het ideaalbeeld bestaat er binnen dit type een zekere mate aan structuurvariatie vooral vanwege het 
belang daarvan voor de fauna. 

2. Het is zoeken naar een evenwicht tussen voldoende productie afvoeren (om o.a. vervilting te 
voorkomen) en wat extensiever beheren t.b.v. de structuurvariatie. Dit vergt maatwerk. Het hangt af van 
verschillende factoren zoals plantensoorten en vogelsoorten. Op veengronden kan het vinden van een 
evenwicht extra lastig zijn door het risico op pitrus. 

3. Een praktijkprobleem is verruiging met pitrus. Mogelijke beheermaatregelen die aan de orde komen zijn 
maaien (en bloten), licht bemesten, bekalken (bij verzuring) en klepelen in de winter (bij vorst). 

4. Een praktijkprobleem is verruiging met ridderzuring. Mogelijke beheermaatregelen die aan de orde 
komen zijn maaien (eventueel met nabeweiding van schapen), uitknippen van zaadknoppen (zeer 
arbeidsintensief),  uitmaaien van zaadknoppen (met een Zweedse machine). Van belang hierbij is het 
tijdstip en de intensiteit (3 weken achter elkaar werkt goed). 

5. Het optimale beheer hangt ook af van de oppervlakte van het kruiden- en faunarijk grasland. Op kleine 
oppervlakten zijn structuurvariatie en geleidelijke overgangen vaak lastig te realiseren. Bovendien kan 
dit tot problemen leiden met de voorwaarden van het subsidiepakket. 

 
Presentatie N06.06 Zuur ven of hoogveenven 
Uit praktische overwegingen (m.n. tijdsdruk) wordt besloten de presentatie van het beheeradvies voor het 
natuurbeheertype ‘N06.06 Zuur ven of hoogveenven’ in het veld (tijdens de excursie) te houden. De presentatie 
wordt gehouden door Johan Zwanenburg van ecologisch adviesbureau Ecologica. Johan licht in het veld 
verschillende onderdelen van het beheeradvies toe. 
Hierbij komen de volgende (vraag)punten naar voren: 

1. Het optimale instandhoudingsbeheer van een zuur ven of hoogveenven bestaat in principe uit ‘niets 
doen’ beheer. 

2. Om verbossing te voorkomen rond het ven dienen de zaailingen periodiek (bv. 1x per jaar) uitgetrokken 
te worden (dit is arbeidsintensief werk en kan misschien door vrijwilligers worden gedaan). 

3. Wanneer in een zuur ven mannagras groeit duidt dat op te voedselrijke omstandigheden. Het groeit in 
ondiep water en vormt daar wel een goed leefgebied voor onder meer amfibieën en libellen. Verwijderen 
is daarom niet direct gewenst en zeker niet wanneer verder weinig plantengroei in het water aanwezig 
is. Wanneer andere kenmerkende venplanten echter worden verdrongen is (gefaseerd) opschonen 
wenselijk. Belangrijker is het om de oorzaken van de hoge voedselrijkdom uit te zoeken en aan te 
pakken. 

 
Excursie 
De excursie bestaat uit een bezoek aan het landgoed waarbij ons transportmiddel een trekker met platte kar is. 
Op deze manier zitten we allen dicht bij elkaar, kunnen makkelijk discussies gevoerd worden en kunnen we vanaf 
de kar de natuurbeheertypen in het veld zien. Tijdens de excursie bezoeken we verschillende praktijkvoorbeelden 
van beide natuurbeheertypen. 
 



 
Foto 2: Sybren Mulder (beheerder landgoed De Eese) geeft een inleiding op de excursie op de platte kar. 

 
Op het landgoed zijn verschillende kruiden- en faunarijke graslanden te vinden. Er zijn zowel graslanden die 
vallen onder de SAN-regeling en die vallen onder de SNL- regeling. Deze graslanden worden soms ingezaaid 
met zaaimengsels van kenmerkende soorten voor het kruiden- en faunarijk grasland. Deze methode wordt 
tegenwoordig steeds meer toegepast om het doel (de gewenste vegetatie) van een beheertype te kunnen 
realiseren. De praktijk van de afgelopen decennia laat dat regelmatig zien en over het inbrengen van soorten 
wordt nu heel anders gedacht dan 20 jaar geleden. Ook zijn sommige graslanden eerst afgegraven als onderdeel 
van verschralingsbeheer. 
Op Landgoed De Eese zijn ook percelen afgegraven en ingezaaid met een passend zaadmengel. Hiervoor is 
eerst een bronnenonderzoek gedaan om het juiste zaadmengels te bepalen. 
Het beheer van de (kruidenrijke) graslanden bestaat voornamelijk uit maaien (rond 15 juli). Dit levert hooi op dat 
aan nabijgelegen boeren wordt verkocht. Een grootschalig nieuw ontwikkeld kruiden- en faunarijk grasland wordt 
ook alleen gemaaid en is bedoeld als fase in de ontwikkeling (en verschraling ) naar heischraal grasland. Ook 

zijn bepaalde kruiden- en faunarijke graslanden onderdeel van twee bouwkavels die uiteindelijk in erfpacht zullen 
worden uitgegeven. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3: Vanaf de platte kar bekijken en bediscussiëren de deelnemers de inrichting en het beheer van dit kruiden- en faunarijk grasland.  

 

Vragen en ervaringen uit de praktijk! 
 
Een vraag die tijdens de excursie gesteld wordt is waarom er geen begrazingsbeheer wordt toegepast. 
Begrazing levert immers meer diversiteit op in vegetatie. Een eigenaar vult aan: een koeien met jongvee zijn 
veel fotogenieker. Hij ziet nooit mensen foto’s maken van zegges en andere planten, maar wel van een koe 
met een kalf. De beheerder van landgoed De Eese geeft aan dat er niet beweid wordt, omdat dit niet binnen 
de karakteristiek van het landgoed past. 
 
Onder de deelnemers aan de excursie ontstaan interessante gesprekken tussen beheerders en de 
ecologen. Zo geeft een eigenaar, die samen met een paar andere eigenaren een grote oppervlakte N12 
grasland heeft en beheert, aan dat ze erg lang in het witbolstadium blijven hangen. Het gras wordt in juli 
gemaaid en verkocht als (paarden)hooi. De ecoloog geeft het advies mee dat je, om door het witbolstadion 
heen te geraken en de witbol wilt bestrijden, je witbol uiterlijk half juni moet maaien. Bij later maaien zaai je 
het juist verder uit. De beheerder bevestigde het uitzaaien want de machines zitten onder het zaad. 
Desondanks kan het maaien niet eerder, omdat de gronden dan nog te nat zijn. Droogte is essentieel, 
anders gaat het gras broeien. Kuilen levert minder op en geeft meer kosten voor het plastic. 
 
Een andere eigenaar heeft ook N12 grasland. Hij heeft een probleem met de grote hoeveelheid 
paardenbloemen in het voorjaar. Dat is weliswaar goed voor de bijen, maar zijn buurboeren hebben daar 
veel last van. Het beeld van de ecoloog is dat de paardenbloem minder massaal aanwezig is op de weinig 
bemeste en minder intensief bewerkte N12 graslanden. 
 
Ten aanzien van het uitzaaien van soorten uit bermen en extensieve graslanden, geeft de ecoloog aan dat 
Sommige soorten zoals ridder- en krulzuring inderdaad toenemen bij extensivering en zich kunnen 
uitzaaien. Toch doen de meeste soorten dat niet.. 
 



 
Foto 4: Kruiden- en faunarijk grasland ingericht als onderdeel van een nieuwe bouwkavel binnen landgoed De Eese. 

 
We bezoeken drie verschillende hoogveen- of zure vennen. De vennen verschillen in hoogteligging en 
verdroging. In de verdroogde vennen moeten oplossing gevonden worden om de watertoevoer en/of het 
vasthouden van wateren te verbeteren. Het uitdiepen van sloten kan hiervoor een geschikte maatregel zijn. De 
vennen zijn voornamelijk ontstaan uit oude pingo-ruïnes. In en rondom de vennen zijn kenmerkende soorten te 
vinden zoals pitrus, veenmos, zonnedauw, knolrus, mannagras, veenpluis en snavelzegge. De vennen worden 
opengehouden door 1x per jaar de zaailingen van verschillende boomsoorten (m.n. berk) uit te trekken. 
Daarnaast zullen doorgeschoten bomen gerooid moeten worden om de openheid te behouden. Hiermee wordt 
bovendien voorkomen dat er te veel bladeren en strooisel ophoopt in en rondom de vennen. De vegetatie in en 
rondom het ven (o.a. pitrus) biedt geschikte schuilplekken voor fauna. Dit blijkt onder andere uit een libellenlarve 
op een spriet van pitrus van waaruit de libelle is uitgevlogen.  
 

 
Foto 5: Johan Zwanenburg (Ecologica) legt uit over de condities van een van de zuur- en hoogveenvennen op landgoed De Eese. 

 



 
Foto 6: Op een spriet van een pitrus wordt het zogenaamde huidje van een libellenlarve gevonden waar de libelle reeds is uitgevlogen. 

 
Natraject 
In de discussie na de presentaties en tijdens de excursie zijn verschillende punten genoemd waarmee de 
beheeradviezen aangescherpt kunnen worden. Ook kunnen de deelnemers en overig geïnteresseerden nog 
aanvullende opmerkingen nazenden. Deze punten zullen door de ecologisch adviseurs verwerkt worden in de 
definitieve versies van de beheeradviezen. 
 
Dit verslag zal rondgestuurd worden naar de deelnemers van de praktijkbijeenkomst en biedt de basis voor 
nieuwsberichten en/of artikelen over dit initiatief. 
 


