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Oud en bekend
Toen 1929: 10 hectare (schenking). Nu: circa 200 ha

Natuurmonumenten in Nederland (1942)

Meijer Drees (1936) Westhoff(1966)



Empese en Tondense Heide – voor herstel
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Problematisch icoon, toch Natura 2000!

• Te klein

• Verdroogd

• Verzuurd



Sterke drainage – in en buiten reservaat



Empese Heide (EGV)

Lichtgroen < 100
Lichtblauw 100 – 200
Donkerblauw > 200 



Deze presentatie

• Hoe te herstellen als goed functionerend 
landschap?

– Waarom een hydro-ecologische systeemanalyse 
nodig?

– Welke maatregelen noodzakelijk?

• Ontwikkelingen na uitvoering maatregelen;

• Help, het Blauwgrasland verzuipt!?
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Diepe kwel van de Veluwe?
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Empese en Tondense Heide (Groenendijk, 1990).
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Geologie



Bodem



Tondense Heide (EGV)

Lichtgroen < 100
Lichtblauw 100 – 200
Donkerblauw > 200 



Functioneren lokaal grondwatersysteem



Systeemtypen
(Jansen et al., 2001)

Betekenis voor herstel:

• Lokale maatregelen heel 
effectief, vooral voor 
verhogen GHG en weer 
op gang brengen 
inundatie laagten en 
opbolling in ruggen;

• Bovenlokale maatregelen 
noodzakelijk voor 
verhogen van de laagste 
grondwaterstanden
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Uitgangspunten en Visie
• Functioneren hydrologisch systeem leidend: 

• Herstel waterhuishouding: heide met afvoerloze 
laagten & “beekdalen” met ijzerrijke kwel;

• Herstel voedselarmoede;

• Doelstellingen N2000 leidend;

• Met behoud, herstel en ontwikkeling andere 
gemeenschappen en soorten vroegere heide- en 
beekdalenlandschap;

• Herstel van het vroegere landschap (1900): open 
landschap;

• Zo robuust mogelijk!

• Beheerbaarheid blijft gewaarborgd;

• Het gebied is toegankelijk via paden en wegen.



Doelen natuurherstel: habitattypen

• Vochtige heide (H4010A)

• Pioniervegetaties van Snavelbiezen
(H7150);

• Heischrale graslanden (H6230)

• Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
(H7140A);

• Blauwgraslanden (H6410)

• Alkalisch laagveen, H7230); 

• Galigaanmoerassen (H7210). 

• Leefgebied Dotterbloemgrasland van 
beekdalen; LG_006);

• Zwak gebufferde wateren (H3130);

• Alluviale bossen (H91E0C);

• Kamsalamander

• Drijvende waterweegbree



Empese en Tondense Heide
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Herstelmaatregelen



Uitgangspunten herstel voedselarmoede

• Mogen herstel waterhuishouding niet schaden of 
belemmeren:
– Maximale opbolling lokale systemen: 

• Vermeste toplagen van hogere gronden niet afgegraven;

• Dichte zode aanzienlijk verschraalde landbouwgronden 8  à 15 cm 
plaggen (kiemen van plantensoorten bevorderen ).

– Natuurlijke stagnatie water in stand houden of herstellen:
• drempels blijven in stand of worden hersteld;

• delen met van nature een oppervlakkige afvoer behouden.

– Geen verdroging bestaande reservaat door diep afgraven van 
landbouwgronden.

• Geleidelijke overgangen tussen wel en niet afgegraven of 
geplagde delen;

• Ongestoorde geomorfologische structuren blijven in 
stand.



Uitgangspunten herstel voedselarmoede

• Ecologisch belangrijke bodemhorizonten (beekeerd-
gronden met kleidek) blijven (gedeeltelijk) gespaard:
– hoge basenbuffercapaciteit;

– hoge ijzerrijkdom; 

– hoog vochtnaleverend vermogen.

• Opgebrachte lagen verwijderen tot vroegere maaiveld;

• Verwerkte, fosfaatrijke bodem bodems verwijderen tenzij in 
tegenspraak in met één van eerdere uitgangspunten;
– 25-40 cm met een maximum van 50 cm.

• Indien in tegenspraak: uitmijnen, verschralen of plaggen 
voedselrijke zode.
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Effecten: sterke toename water in 
winter



Effecten vegetatie

Uitbreiding van:

– Oeverkruidgemeenschappen

– Draadzeggemoerassen

– Natte heide met o.a. 
Beenbreek

– Gagelstruweel

Verlies van Blauwgrasland

Toename kwaliteit:
– Blauwgrasland;

– Galigaanmoeras
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Help het blauwgrasland verzuipt!

• Natura 2000schouw in 2017;

• Het blauwgrasland met bloeiende Spaanse 
Ruiters stond onder water;

• Opdracht provincie voor realisatie doelstelling;

• Excursie over noodzaak van een maatregel;

• Advies: bouw een noodvoorziening, transplanteer 
Spaanse ruiters;

• Toch een rug doorgegraven om water af te laten 
op een vast peil.



Herstel van een nat zandlandschap in de 21e eeuw

• Waar elders de mogelijkheid om op zo’n grote 
schaal een nat dekzandlandschap op 
natuurlijke wijze te laten functioneren?

• Is herstel alleen conserveren (1900) of ook 
accepteren dat het in de 21e enigszins anders 
is?

• Er is nog een lange weg te gaan om van 
standplaats- naar systeemdenken (en 
handelen) te komen. 


