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Het Eexterveld weer op de schop

Het Eexterveld, een onderdeel van het Stroomdallandschap Drentse A, ligt in het zuiden van de driehoek Gasteren - Anderen -
Eext. Dit reservaatsdeel van Staatsbosbeheer is ongeveer 100 ha groot. Het is een overblijfsel van een vroeger uitgestrekt hei-
degebied, dat ook de naam Eexterveld droeg. Het Eexterveld bestaat nu uit hooiland, voormalig gras- en akkerland (70 ha, des-
tijds uit heide ontgonnen), bos (Westerholt en Kienveen) en enkele hectaren heide.in het Eexterveld ontspringt het Scheebroe-
kerloopje, een beekje in het stroomgebied van de Drentse A.

Henk Post, Henk de Vries

Door ontginningsactiviteiten is het
grootste deel van het oorspronkelijke heide-
terrein omgevormd tot gras- en akkerland. De
percelen zijn omgrensd en doorsneden met
sloten die het water versneld afvoeren. Het
agrarische grondgebruik heeft een sterke toe-

name van de voedselrijkdom van het gebied
veroorzaakt.
De essentiële kenmerken van dit oorsprongge-
biedje, voedselarmoede en hydrologische
samenhang, gingen verloren. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de nog resterende

natuurwaarden in kwaliteit achteruitgingen. In
het beheersplan voor het stroomdailandschap
van de Drentse A is het herstel van de (hoge)
natuurwaarden het doel dat Staatsbosbeheer
gesteld heeft. In het Eexterveid heeft dat
alleen kans van slagen als het hydrologische
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systeem wordt hersteld. Dat is haalbaar. Het
herstelplan is hierop gebaseerd.

Kenmerken van het gebied

Het Eexterveld bevat vrij veel reliëf. Vanaf de
zandrug van het Drents plateau loopt het
gebied naar het noordwesten heliend af naar
het bijna zes meter lager gelegen, venige
Scheebroek. De bovengrond bestaat uit fijne
zanden, grovere (dek)zanden en veen. Hieron-
der bevindt zich over de gehele oppervlakte
een potkleilaag, vaak op een diepte van 40 -
i 20 cm en soms zelfs ondieper dan 40 cm (de
oude kleigronden}. Het Scheebroeker loopje
stroomt door een bekken in de potklei, maar
doorsnijdt de iaag niet. De voeding met grond-
water vindt dan ook hoofdzakelijk plaats van-
uit het eerste watervoerende pakket: het water
dat binnenkomt als neerslag op de hoge delen
in de grond zakt en over de potkleilaag
afstroomt naar het Scheebroek. Onder de pot-
kleilaag bevindt zich het tweede watervoeren-

de pakket. Dit diepe grondwater heeft een lan-
gere weg in de bodem afgelegd en is daardoor
sterk van samenstelling veranderd. Plaatselijk
komt, via enkele gaten in de potkleilaag,
grondwater uit het tweede watervoerende pak-
ket tot in het maaiveld.
Bovengronds loopt de waterafvoer door sloten
en een aantal prielen. In lage kommetjes blijft
water staan. Ook stroomt via het eerste water-
voerende pakket grondwater uit de omgeving
het reservaat binnen. Door sloten en greppels
wordt echter veel water versneld afgevoerd,
zodat het niet ten goede komt aan het gebied.
De natte en droge graslanden zijn nu vrij voed-
selrijk, maar in het Scheebroek komen, vanwe-
ge plaatselijke kwelsituaties, nog dotterbloem-
vegetaties voor,

De heiderestanten ten zuiden van het Schee-
broek zijn sterk vergrast, met hier en daar klei-
ne-zeggenvegetaties. Het Westerholt is
begroeid met eiken, gagel en berken. Onder
de bomen zijn bosanemonen en dotterbloe-

men te vinden. Het Kienveen, een verland
heideven, is begroeid met berkenbroekbos.

Herstelmogelijkheden

Voor herstel van natuurwaarden in het Eexter-
veld moet in principe uit twee opties worden
gekozen:
• ontwikkeling naar bos (natuurlijke referen-
tie), of
• ontwikkeling naar heide en grasland (haifna-
tuurlijke referentie).
Bij de eerste optie kunnen de hogere delen
zich ontwikkelen tot eiken-berkenbos, de lage
delen tot moerasstruwee! en -bos. Daarbij zal
een geleidelijke overgang van droge naar natte
bostypen ontstaan. De waarde van het terrein
zal dan vooral voor de (bos)vogels toenemen,
maar ook de bostypen en hun ondergroei zul-
len waardevol zijn.
De tweede mogelijkheid is het gebied zo in te
richten en beheren, dat de verschillende com-
ponenten van het halfnatuurlijke landschap
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van circa 100 jaar geleden weer hersteld en ver-
sterkt worden. Er ontstaan dan heidevegetaties
en heischrale graslandtypen op de hogere gron-
den en blauwgrasland en kleine-zeggen- en
dotterbloembegroeiingen in het Scheebroek.
Plaatselijk komen kleine bos- en struweelgroe-
pen voor. Vooral de voedselarme en matig
voedselrijke terreintypen zijn van grote beteke-
nis door hun relatieve zeldzaamheid.
Staatsbosbeheer kiest voor de tweede optie,
een halfnatuurlijke situatie. De kenmerken van
het oorspronggebied worden daarmee het best
hersteld (inzijging van regenwater, oppervlak-
kige en ondergrondse afstroming en onder-
grondse aanvoer van met onder andere ijzer en
kalk aangerijkt water. Parnassia en zeegroene
zegge gaven in het verleden de kalkfactor aan.
De hogere terreindelen hebben in hydrologi-
sche en landschapsecologische zin een sterk
regulerende invloed op het Scheebroek. Om
deze functie te herstellen, is het van belang de

hogere delen voedselarm te maken en de lage-
re delen voedselarm te houden.
Bosontwikkeling zou, door de sterkere verdam-
ping, de regulerende functie van het plateau
op het Scheebroek verminderen. Vanuit het
oogpunt van natuurbehoud wordt het herstel
van een bedreigd landschap - met daarin in
(inter)nationaal opzicht bedreigde organismen
en levensgemeenschappen -, het best bereikt
door het heidelandschap te herstellen.
Niet alleen in het Scheebroek, maar ook en
vooral op de hogere delen en de flanken zul-
len de natuurwaarden toenemen. Het Eexter-
veld heeft bewezen hiervoor de potenties te
hebben: op al geplagde voormalige akkers
groeien nu weer heide, klokjesgentiaan en
orchideeën. De halfnatuurlijke landschapsty-
pen met hun natuurwetenschappelijke waar-
den zijn hier goed te herstellen. Hierbij is
inmiddels de ervaring opgedaan dat naarmate
de ingrepen, die de oorspronkelijke natuur-

waarden hebben laten verdwijnen recenter
hebben plaatsgevonden, het natuurherstel
sneller optreedt. Dit geldt ook voor het Eex-
terveld: het gebied is relatief recent ontgon-
nen. Tenslotte sluit de gekozen optie het best
aan bij de hoofddoelstelling voor het Stroom-
dallandschap Drentse A zoals die in het
beheersplan is aangegeven.

Realiseren van de halfnatuurlijke situatie
betekent:
1 Herstellen van het stelsel van geulen en
prielen van het plateau, over de flanken naar
het Scheebroek. In lage kommetjes kan water
blijven staan.
2 Herstellen en daarna handhaven van de
voedselarme situatie van het plateau en de
flanken en het matig voedselrijke karakter van
het Scheebroek; accentueren van de overgan-
gen van nat naar droog en van voedselarm naar
relatief voedseirijk.

Begrazi'ng Eexterveli
foto Rob de Groot '

Scheebroek, foto Rob de Groot
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3 Herstellen van de vanouds karakteristieke
heide- en halfnatuurlijke graslandbegroeiin-
gen.
4 Verbeteren van de waterkwaliteit van het
Scheebroekerloopje.
5 Opschonen van een ven en restaureren van
een houtwal rond het Scheebroek.
De waterhuishouding in het gebied moet weer
gaan functioneren als een volledig systeem,
waarbij de neerslag vanaf de hoge delen naar
het verzamelbekken Scheebroek stroomt.
Bovengronds door een geulensysteem en
ondergronds over de potkleilaag, waarna het
water via het Scheebroekerloopje uit het
gebied verdwijnt. De functionele relatie tus-
sen hoge en lage gebiedsdelen wordt dan weer
hersteld.

In de natste, iets voedselrijke delen van het
Eexterveld (Scheebroek en de randen van de
geulen) zullen naast vegetaties die sterk lijken
op blauwgraslanden, kleine-zeggenvegetaties
en dotterbloemhooilanden verschijnen. Op de
hogere delen, die door de ondoordringbare
potkleilaag toch nog relatief nat zijn, zullen
weer natte heidevegetaties voorkomen.
Op de hoge voedselarme dekzandruggen zullen
soorten van droge heide groeien, samen met
soorten van de droge borstelgraslanden, zoals
borstelgras, wolverlei en klokjesgentiaan.

Uitvoering
In het plan van aanpak beschrijft Staatsbosbe-
heer de maatregeien die nodig zijn om het
Eexterveld in de gewenste situatie te brengen.
Alleen beheren is hier niet voldoende. Actief
ingrijpen is noodzakelijk om het gebied in de
gewenste richting te ontwikkelen. Het plan van
aanpak spitst zich toe op vier thema's:
1 Een waterhuishoudingsplan, waarbij de slo-
ten in het gebied worden dichtgeschoven of
afgedamd en een geulen- en prielensysteem
worden gegraven.
2 Inrichting en herstel van een voedselarme
uitgangssituatie door afschrapen van de bouw-
voor (bovenste 10-30 cm) op de recent ver-
worven akkers.
3 Plaggen van vergraste heide en grasland.
4 Een beheersprogramma voor het voedselarm
houden van de bodem: jaarrondbegrazing met
vleesvee op de hoge delen en de flanken, en
een hooilandbeheer in het Scheebroek.
Voor van het herstel van de hydrologische een-
heid van het gebied is een spoedige realisatie
van het herstelplan gewenst. Het gebied heeft
echter in de huidige omstandigheden ook
eigen, plaatselijk nog hoge natuurwaarden.
Deze zijn gebaat bij een meer geleidelijke
aanpak. Om de bestaande waarden in het
gebied te behouden wordt het plan gefaseerd

uitgevoerd.
Het uitvoeringsplan bevat de maatregelen die
in ieder geval uitgevoerd moeten worden. Dit
zijn de inrichting van de waterhuishouding, het
plagprogramma, een kleinschalige ontgronding
en het instellen van een begrazingsbeheer.
Deze maatregelen worden gefaseerd uitge-
voerd over een periode van tien jaar.
Ten behoeve van de afzet van de vrijkomende
grond is reeds grondonderzoek uitgevoerd
naar het voorkomen van verontreinigingen en
aaltjes. De kwaliteit van de grond levert geen
probleem op voor de afzet; de vrijkomende
grond is geschikt voor diverse gebruiksdoel-
einden.

De ontwikkelingsplannen voor het gebied pas-
sen in de grote lijnen die de overheid voor de
Drentse A heeft uitgezet. Daarom wordt voor
een deel van de plannen subidie beschikbaar
gesteld. Met een eigen bijdrage van Staatsbos-
beheer is het grootste gedeelte van de eerste
fase gefinancierd. De bedoeling is om in het
voorjaar van 1994 het werk uit te voeren.

ing. H.G. Post is werkzaam bij Staatsbosbeheer
regio Drenthe-noord te Assen, Drs. H.J. de
Vries werkt bij LB&P, bureau voor landschaps-
oecologisch onderzoek te Beilen. Nb
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