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Voorwoord 

 
Aan de KNNV afdeling Amersfoort e.o. is gevraagd een vegetatieonderzoek uit te voeren. Aan dat 

verzoek is graag voldaan omdat dit type onderzoek geheel past in de doelstellingen van de KNNV, 

namelijk natuurbeleving, -studie en -onderzoek en kennisoverdracht. Het onderzoek is uitgevoerd door 

de plantenwerkgroep van de KNNV. 

 

Over de KNNV. 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, KNNV, is 

een vereniging van mensen die iets hebben met de natuur. Ze willen 

de natuur beleven, proberen te begrijpen en beschermen. Daarom 

zijn de leden van de KNNV vaak buiten in het veld te vinden. De 

KNNV is al meer dan 100 jaar de vereniging voor veldbiologie in 

Nederland. 

 

Het beschermen en bewaken van de natuur in ons land zien wij als 

een belangrijke taak voor alle natuurorganisaties. Wij zijn van mening 

dat de natuur pas effectief beschermd kan worden door de natuur te 

onderzoeken. De afdelingen van de KNNV richten zich daarom vooral 

op natuurstudie via werkgroepen van planten, insecten, vogels, mossen enz. 

 

De KNNV is een veelzijdige vereniging. Belangstelling voor en kennis van de natuur gaan hand in 

hand. Jong en oud kunnen er terecht. Zowel vakmensen als liefhebbers die meer willen weten, zijn er 

te vinden. Leden van de KNNV ontvangen het verenigingsblad Natura, dat 6 keer per jaar verschijnt. 

Hierin staan informatieve artikelen over natuur, natuurbescherming, boekbesprekingen en het laatste 

nieuws uit de vereniging. Daarnaast ontvangen leden van KNNV Amersfoort e.o het afdelingsblad de 

Konvo, dat 8 tot 10 maal per jaar verschijnt. Dit blad staat ook in digitale vorm op de website. 

KNNV-leden krijgen forse kortingen op boeken uit de eigen landelijke KNNV-Uitgeverij. 

 

Meer informatie over de landelijke vereniging is te vinden op http://www.knnv.nl en over de 

Amersfoortse KNNV op http://www5.knnv.nl/amersfoort. 
 

Afdeling Amersfoort en omgeving 

De Amersfoortse afdeling is opgericht in 1911 en bestaat dus ruim 100 jaar. Behalve de stad 

Amersfoort omvat de afdeling ook een vrij groot gebied eromheen. Er zijn zo’n honderd leden uit 

Amersfoort en wijde omgeving.  

De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen, inventarisatieprojecten, 

werkgroepbijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij werken daarbij samen met het IVN 

Amersfoort en de milieucentra Landgoed Schothorst in Amersfoort en De Schoolsteeg in Leusden.  

 

Arie van den Bremer, voorzitter KNNV Amersfoort en omgeving.
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1. Inleiding 

 
Eind 2011 heeft de gemeente Amersfoort, vertegenwoordigd door mevrouw Renée van Assema, aan 

de KNNV afdeling Amersfoort e.o. gevraagd een vegetatieonderzoek uit te voeren in een aantal 

graslanden, met hun randen, op Landgoed Schothorst. De grond is destijds gekocht van 

proefboerderij De Schothorst die naar Lelystad is gegaan op het moment dat de gemeente de nieuwe 

wijk Kattenbroek wilde ontwikkelen. Het landgoed is, als een stadspark in de nieuwe wijk, opgenomen 

in Park Schothorst. Op het landgoed liggen 5 graslanden die door de proefboerderij De Schothosrt 

intensief werden gebruikt voor het beweiden van vee en het oogsten van gewassen zoals gras en 

maïs. In het ontwerp van het Park Schothorst is vastgelegd dat deze graslanden zich moeten 

ontwikkelen tot bloemrijk grasland met veel (bio)diversiteit. Het middel daarvoor is verschraling van de 

bodem onder andere door niet meer te mesten, diverse maairegiems en beweidingmethoden. 

Daarvoor is in 1983 een beheerplan opgesteld. In 1986 is het Park Schothorst, waarvan het Landgoed 

Schothorst een onderdeel vormt, gerealiseerd.  

Globaal gaat het bij verschralingbeheer op zandgronden om de volgende graslandtypen of 

ontwikkelingsfasen : 

1. Raaigrasweide   

2. Grassen-mix   

3. Dominant- stadium  

4. Gras-kruidenmix 

5. Bloemrijk grasland   

6. Schraalland  

Deze fasering is ontleend aan de Veldgids Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland. Hierna te 

noemen “De veldgids”. Zie literatuurlijst in Hoofdstuk 11.  Het onderzoek moet antwoord geven op de 

vraag in welke fase de graslanden zich nu bevinden. 
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2. Wijze van werken 
 
De KNNV heeft een kleine werkgroep samengesteld die 3 keer het hele gebied heeft onderzocht naar 

de voorkomende plantensoorten (maart,  mei en juli 2012) .  

 

Kaartmateriaal 

Voor de graslanden en hun randen zijn door de gemeente Amersfoort de tekeningen 2.1 en 2.2 

gemaakt.  De graslanden zijn voorzien van een roepnaam en verdeeld in vakken. De vakken worden 

aangeduid met een letter. De grenzen tussen de vakken zijn omschreven in bijlage 5. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening 2.1  Graslanden met namen en vakaanduidingen 

 

 
 

Tekening 2.2 Randen om de graslanden met randnummers 
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Streeplijsten 

Voor de inventarisatie van de plantensoorten is een zogenaamde streeplijst gebruikt waarop 

aangegeven is welke soorten planten voorkomen en met welke abundantie (hoe talrijk is een 

plantensoort aanwezig in een bepaald gebied of op een bepaald oppervlak). De streeplijsten zijn per 

vak ingevuld. De abundantie wordt met een code weergeven. Zie Tabel 2.1.  

  

Ter verduidelijking een voorbeeld:  “Stel dat 

in een vak de abundantie van Gestreepte 

witbol A is. Dat houdt in dat er veel 

Gestreepte witbol voorkomt  verspreidt over 

het hele vak maar niet dominant. Is dat wel 

zo dan wordt de abundantie Cd.  Als de 

aanwezigheid veel maar plaatselijk is dan 

wordt de abundantie La”. Na de uitvoering 

van het veldwerk is onderzocht of er 

relevante veranderingen in de vegetatie zijn 

ontstaan sinds de proefboerderij De 

Schothorst is vertrokken. Verder is getracht 

verklaringen voor gevonden  

veranderingen te vinden.                                 Tabel 2.1. 

 

Overig onderzoek 

Er zijn een aantal schriftelijke bronnen geraadpleegd (zie literatuurlijst in hoofdstuk 11). De 

belangrijkste bron voor het vaststellen van de ontwikkelingsfasen waarin de weilanden verkeren, is de 

“Veldgids Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland”. Hierna aangeduid met “de Veldgids”. De 

Vlaamse veldgids heeft nagenoeg dezelfde inhoud en kan dus ook geraadpleegd worden als er naar 

De Veldgids verwezen wordt. Dat geldt niet als er naar specifieke pagina’s verwezen wordt.  

 

Verder zijn  er gesprekken gevoerd met de beheerder van de graslanden in de tijd dat Landgoed 

Schothorst nog een proefboerderij was. Met name is gesproken over de bemesting en begrazing van 

de graslanden in die periode. Met de huidige beheerder is gesproken over het maai- en 

begrazingsbeleid sinds 1986. Om meer zekerheid te krijgen over de bodemopbouw en 

waterhuishouding zijn in het veld een paar eenvoudige grondboringen uitgevoerd. 

 

Abundantie Aantal Plaatselijk Verspreid 

R-Rare 1-3 

S-Schaars 4-10 

O-Occasional 11-20 

F-Frequent 21-100 X 

La-Lok.abun 21-100 X 

A-Abundant > 100 X 

Ld-Lok.dom > 100 X 

Cd-Co. Dom 

Dominant met andere 

soorten X 

D-dominant > 50% Dekking X 
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3. Historie van de graslanden 
 

Vertrek proefboerderij De Schothorst 

Van het terrein, waarop thans het landhuis “Schothorst” ligt, is bekend, dat er al rond 1600 een 

boerenhoeve was. In 1780 werd de buitenplaats “De Schothorst”  gesticht op de plek van de 

gelijknamige boerderij; halverwege de negentiende eeuw kreeg het huis dat nu het hoofdgebouw van 

het landschap vormt,  zijn tegenwoordige gedaante.  

Tot 1938 is het landgoed in handen geweest van particulieren (waaronder van 1850 tot 1938 de 

familie Verloren van Themaat). In dat jaar werd het gekocht door het Centraal Bureau van het 

Nederlandsche Landbouwcomité van Coöperatieve Aankoopverenigingen uit Rotterdam om er een 

instituut voor moderne veevoeding te stichten. De negentiende-eeuwse tuinaanleg in, Engelse 

landschapsstijl, is van de hand van S.A. van Lunteren. 

 

Foto 3.1 

 

Rond 1930 kwam de productie van mengvoeders in Nederland op gang. Aangezet door hun 

(boeren)leden besloten de landbouworganisaties samen met een aantal coöperaties een  

controle op mengvoeders in het leven te roepen. In 1934 richtten de coöperatieve 

mengvoederfabrikanten samen met de drie centrale landbouworganisaties (destijds KNBTB, KNLC en 

NCBTB) de Stichting CLO-Controle op. In 1938 kreeg de Stichting CLO-Controle de beschikking over 

een eigen proefboerderij en werd de Stichting "Instituut voor de Moderne Veevoeding De Schothorst" 

te Hoogland bij Amersfoort opgericht.  

Op de boerderij werden dieren zoals koeien, kippen, varkens en kalkoenen gehouden die gevoerd 

werden met experimentele voedersamenstellingen. Het doel was na te gaan welke 

voedselsamenstelling de grootste productie opleverde in termen van meer vlees, meer melk enz. 
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Naast productiegebouwen was er ook een kantoor dat gevestigd was in het witte landhuis. In 1978 

werd het landgoed “Schothorst” verlaten in verband met een stadsuitbreiding van Amersfoort. Het 

instituut kreeg in ruil voor de grond en opstallen, 88 hectare grond in erfpacht toegewezen nabij 

Lelystad. De bemesting in de laatste jaren voor het vertrek was sterk toegenomen omdat  maïsteelt 

haar intrede deed. Regelmatig werd het land geploegd en weer ingezaaid met Engels raaigras. De 

proefboerderij verrichte voor die tijd baanbrekend onderzoek op het gebied van gewassen voor de 

voeding van dieren voor vleesconsumptie.. 

 

Park Schothorst 

Het huidige Park Schothorst ligt op het terrein van de 

vroeger veel grotere proefboerderij  De Schothorst. Met 

name de wijk Schothorst maakte deel uit van die 

proefboerderij.   Het Landgoed Schothorst maakt deel 

uit van Park Schothorst. Tijdens het ontwerpen van de 

wijk Kattenbroek is er ook een ontwerp voor het Park 

Schothorst gemaakt. Het park moest in een groot 

aantal functies voorzien. Het wegenpatroon is 

veranderd en op het hoogste deel (een dekzandrug) is  

een groot grasveld aangelegd. De grote 

groenstructuren rond de gebouwen van proefboerderij 

De Schothorst zijn gehandhaafd. Meer naar het zuiden,  

lager gelegen en natter dan de dekzandrug, liggen vijf 

graslanden omgeven door een markante oude 

laanstructuur met hoge eiken en beuken (zie foto 3.1). 

Tussen de Beukhoek en de Grote Boshoek  en tussen 

de Grote Boshoek en de Potboshoek liggen 

onverharde paden die van noord naar zuid lopen. De 

eerste laan (Beukenlaan zie foto3.2) wordt gekenmerkt 

door grote beuken aan weerszijden van de laan 

(laanbreedte ca. 5 meter) . De tweede laan wordt 

begrensd door grote eiken (laanbreedte ca. 3 meter).  Behalve  door de twee genoemde lanen wordt 

de ligging van de 5 graslanden ook gekenmerkt door  de aanwezigheid van grote hoge bomen aan de 

noord- en zuidzijde (zuidzijde is Schothorsterlaan).   Tussen de Komhoek en de Beukhoek is alleen 

laag struikgewas aanwezig.  

 

Naar bloemrijke graslanden 

Nadat de gemeente Amersfoort in 1978 het eigendom van de gronden van Landgoed Schothorst in 

handen kreeg werd het beheer en gebruik van de gronden niet gewijzigd. Dat wijzigde wel in 1983 

toen het beheerplan voor het Park Schothorst werd vastgesteld. In 1983 werd een nieuw doel gesteld: 

“In een langlopend traject  zou getracht worden 5 graslanden ten noorden van de Schothorsterlaan 

om te vormen in bloemrijke graslanden”. Zie de graslanden op foto 3.1 en tekening 2.1. Om het 

einddoel te bereiken werd de zware bemesting gestopt en de maïslanden ingezaaid met Engels 

raaigras. Het doel van de gemeente om  door het verschralen van de bodem de vegetatie weer zo 

bloemrijk mogelijk te maken kan worden bereikt door geen mest van buiten op te brengen en door vee 

te laten grazen en/of te hooien (afvoeren van maaisel).  Van de graslanden Potboshoek en De Drie 

Tuiten zijn de graszoden afgeplagd en verzameld in een aarden wal aan de zuidkant van het grasland 

De Drie Tuiten. In de Potboshoek  (vakken K en L) en De Drie Tuiten is een zaadmengsel gestrooid 

met  waarschijnlijk Muskuskaasjeskruid, Knoopkruid, Gewone brunel, Gewone margriet etc. Grote 

ratelaar is nergens gezaaid. Plaatselijk zijn in de Potboshoek (vak M) enkele struikachtige soorten 

geplant zoals Eenstijlige meidoorn. 

  

 

Foto 3.2 
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Het beheer tot vandaag 

Het beheer van de graslanden staat in het teken van het ontwikkelen van bloemrijke graslanden. 

Doorvoor is per grasland in 1983 een beheerplan opgesteld dat regelmatig aangepast wordt aan  

bodem-  en klimaatomstandigheden. Aanpassing is bijvoorbeeld nodig als het land te nat is om met 

zware machines te kunnen maaien of het maaisel af te kunnen voeren. De beheerscenario’s in 2012 

zijn als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berghoek (vak A) 

In de maanden augustus/september graast daar de kudde van Landgoed Schothorst) 

 

Komhoek 

Het hele jaar wordt het grasland beweid door geiten, schapen en enkele koeien. Interessant is te 

melden dat er enkele jaren terug veel akkerdistel voorkwam maar dat die door beweiding met geiten is 

verdwenen.  Geiten zijn blijkbaar gek op akkerdistel. 

 

Beukhoek  

Hooien medio juli en beweiding tussen oktober en april 

 

Grote Boshoek 

Hooien in juli maar omdat er veel gestreepte witbol voorkomt 3 weken  nabeweiding in september 

zolang dat nuttig is.  

 

Grote Potboshoek 

Beweiden door koeien van april tot en met september. Een en ander afhankelijk van de hoeveelheid 

gras dat beschikbaar is.  

 

De Drie Tuiten 

Beweiden door koeien van april tot en met september. Een en ander afhankelijk van de hoeveelheid 

gras dat beschikbaar is. 

 

Een belangrijk uitgangspunt voor het beheer is dat er geen veevoer gekocht of verkocht wordt. Het 

maaisel en hooi wordt opgeslagen als  voer voor de winter. 
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4. Bodem en waterhuishouding 
Om aan te kunnen geven in welk stadium de verschraling van de graslanden verkeert is het nodig te 

weten welk type bodem aanwezig is en hoe nat of droog de bodem is.   

 

In het Park Schothorst is de 

afwisseling tussen 

dekzandhoogten en -laagten 

uit de ijstijd (zo’n 12.000 jaar 

geleden) duidelijk in het 

landschap te zien. Het door 

de wind aangevoerde zand 

ligt als een dek of deken over 

oudere afzettingen heen. De 

lagen zijn ontstaan in de 

richting van de heersende 

wind. In de dekzandlaagten 

ontstonden moerassen met 

zeggen, biezen en grassen 

(broek of goor genaamd).  Op 

de hogere gedeelten 

ontstonden bossen.  Zie 

tekening 4.1                                                                  

    Tekening 4.1 

 

De dekzandhoogten boden plaats aan akkers, graslanden, boerderijen en zandwegen. Op de 

bodemkaart van AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) worden twee typen bodem onderscheiden 

(zie tekening 4.1). Dat zijn 2M9 (roze) en 3K14 en 4K14 (geel met stippels).  2M9 wil zeggen “Vlakten 

van ten dele verspoelde dekzandruggen” en 3K14 en 4K14 wil zeggen “Dekzandrug  (al dan  niet met 

oud bouwlanddek)”. De locatie van de graslanden  is met een gestippelde zwarte  rechthoek 

aangegeven.  

 

Het is duidelijk dat het om hogere dekzandlagen gaat maar zeker zo interessant is het hoogteverschil 

ter plaatse. Op de hoogtekaart (Tekening 4.2) is goed te zien dat er grote verschillen zijn. Het grote 

grasveld in het hart van het park ligt op ruim 4.0 +NAP en naar mate men meer naar het zuiden gaat 

wordt het lager. De graslanden beginnen op een hoogte tussen 2.3 en 2.9 + NAP en eindigen aan de 

zijde van de Schothorsterlaan op 2.0 + NAP (zuidzijde vak H). In het veld is dat ook goed te zien want 

soms is het grasland in het lage deel zo nat dat er niet machinaal gehooid kan worden.  

 

Het hoge deel (tot 4.3 + NAP) is een mooi voorbeeld van een dekzandrug. Als er  vroeger geploegd 

werd, werd doelbewust geen diepe voor geploegd omdat dan het witte zand boven kwam.  De 

humusrijke laag is daar zeer dun. Tijdens de omvorming van dit gebied naar grasveld is er teelaarde 

van elders opgebracht.  

 

Er loopt een grote (schouw)sloot langs de laan tussen de graslanden Beukhoek en Grote Boshoek. 

Langs het pad groeien oude beuken en langs de slootkanten veel varens waaronder Wijfjesvaren, 

Brede stekelvaren en Dubbelloofvaren. Dat geeft aan dat die sloot al heel lang bestaat.  De sloot staat 

meestal droog maar volgens de beheerder is dat in de winter geheel anders. In de 2 peilbuizen die 

gezien zijn, zat het grondwater 1,3 tot 1,8 meter onder het maaiveld.  Die buizen zaten dicht bij sloten.  
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Er zijn 4 grondboringen in het midden van vakken gemaakt. De metingen gaven aan dat het 

grondwater daar niet veel dieper zit dan ca. 0.8 tot 1.0 meter.  De 4  grondboringen geven ook een 

indruk van de dikte van de teelaardelaag. Het resultaat was als volgt: 

• Vak J  dekzand op 75 cm onder maaiveld; 

• Vak H dekzand op 90 cm onder maaiveld; 

• Vak L dekzand op 50 cm onder maaiveld; 

• Vak E dekzand op 75 cm onder maaiveld. 

 

De teelaardelaag wordt soms iets verstoord met dekzandlaagjes maar het vinden van de echte 

dekzandrug was niet moeilijk. Opvallend is dat het zand zeer fijnkorrelig is en lemig (kleiig) aanvoelde. 

In het rapport “Verslag over vijf jaar natuurbeheer” staat: “De bodem bestaat uit een sterk lemige, 

matig dikke teelaardelaag op zwak tot sterk lemig fijn zand”. Zie literatuur lijst.  

Het maaiveldniveau in Vak H is het laagste in het hele gebied en de indruk is dat daar de 

teelaardelaag het dikst is. De dekzandrug daalt daar dus waarschijnlijk nog meer dan het maaiveld en 

verklaart waarom  het daar zo drassig is.  

.De ontwikkelingsduur van verschraling in de graslanden is erg afhankelijk van factoren zoals 

grondsoort, vochttoestand en zaadaanwezigheid. In de Veldgids worden de volgende bodemtypen 

onderscheiden: 

• Kalkarme zand- en leemgronden 

• Kalkarme klei-, zavel-  en lössgronden 

• Kalkrijke en kalkhoudende gronden 

• Veengronden 

Het is verantwoord te 

stellen dat de 

graslanden in Park 

Schothorst tot de 

categorie “Kalkarme 

zand-  en 

leemgronden” 

behoren. In de 

Veldgids worden de 

volgende 

vochttoestanden 

onderscheiden: 

• Nat 

• Vochtig 

• Matig droog 

• Droog 

Gezien de stand van 

het grondwater mag 

geconcludeerd 

worden dat de 

graslanden “Vochtig” 

zijn. De aanwezig-

heid van zaad zal 

gering zijn omdat er 

vele jaren intensieve 

landbouw heeft plaats 

gevonden.  

  

Tekening 4.2. 
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5. Afname hooiproductie in de graslanden  
De  ontwikkeling van verschraling van grasland kent volgens de Veldgids de volgende  6 fase:  

0. Raaigrasweide 

1. Grassenmix 

2. Dominantstadium 

3. Gras-kruidenmix 

4. Bloemrijk grasland 

5. Schraalland 

De fase waarin de ontwikkeling van een grasland verkeerd wordt gemeten aan de hand van de 

hoeveelheid  droge stof (hooi) per kg per ha dat jaarlijks geoogst wordt en het aantal soorten planten 

dat voorkomt. Zie een nadere toelichting in Hoofdstuk 7. Vroeger had een grasland verschillende 

functies. Er liepen koeien en  paarden en soms zelfs kippen.  Daarnaast werden graslanden tijdelijk 

met rust gelaten voor hooiproductie. Soms werd het verse gras op hopen gereden en afgedekt met 

zeil of iets dergelijks. Op die manier werd het zogenaamde persgras gemaakt als wintervoedsel voor 

de koeien. Na het maaien kreeg het grasland even rust  en daarna ging het vee er weer in tot de 

winter aanbrak en het vee op stal ging. Bemesting vond plaats met uitgereden stalmest, mest van vee 

in de wei en kunstmest.  

 

Verschraling gaat gepaard met productieverlaging en kan worden bereikt door onder andere: 

• Niet meer bemesten 

• Extensief beweiden met schapen of koeien 

• Maaien en afvoeren. 

Al deze methoden worden in het huidige beheer toergepast. 

 

Hooiproductie proefboerderij De Schothorst 1978 

Uit gesprekken met de vroegere beheerder (bron zie hoofdstuk 11) van de graslanden  van 

proefboerderij De Schothorst  is het volgende  naar voren gekomen:  Het gebruik van de graslanden 

was voor 1978 net als in heel Nederland. Er werd afwisselend gegraasd en gemaaid en op meerdere 

manieren gemest. Als grasland gemaaid werd was het resultaat 800 tot 900 balen per ha van 35 kg 

per stuk. Dus 3.000 kg hooi per ha. Dat gebeurde maar één keer want daarna werden er weer koeien 

geweid. De vraag is hoeveel 

droge stof de koeien door  

beweiden  tot zich namen. 

Aangenomen wordt dat er al in 

juni gehooid werd en dat  

nabeweiding zeker tot oktober 

plaats vond.  Geschat wordt dat 

dit 2000 kg per ha oplevert maar 

het kan veel meer zijn omdat 

beweiding  in de zomer plaats 

vond als er  nog veel groei in het 

gras zit. Dit in tegenstelling tot 

nabeweiding in de herfst en 

winter zoals nu op Landgoed 

Schothorst plaats- vindt.  Totaal 

met hooien dus 5.000 kg                  Hooiland                                         Nabeweiding 

 droge stof per ha.                                             
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Hooiproductie  in  Nederland 2012 

Na 1978 (het moment waarop de proefboerderij vertrok naar Lelystad) werd de veehouderij in 

Nederland veel intensiever. Koeien bleven meer en meer in de stal en de weilanden werden  op 

productie gerichte monoculturen en opslagplaatsen voor mest.  

Het bekendste voorbeeld is maïsverbouw waar veel mest voor nodig is. Het mestoverschot werd zo 

voor een groot deel opgelost. Graslanden werden ingezaaid met Engels raaigras en  met hulp van 

veel mest werd het mogelijk 4 maal per jaar 3.000 kg hooi te oogsten (totaal per jaar ca 12.000 kg). 

Uiteraard spelen bodemgesteldheid, waterhuishouding en weersomstandigheden een grote rol. Dat 

geldt ook voor de toegenomen mechanisatie. Met grotere machines kan sneller gewerkt worden en is 

men minder afhankelijk van het weer. Dat is dus niet meer te vergelijken met vroeger 

  

Hooiproductie  landgoed  Schothorst 2012 

Drie graslanden worden begraasd door schapen en koeien en in twee graslanden wordt gemaaid om 

hooi te winnen. Dat zijn de graslanden Beukhoek en Grote Boshoek. Het maaien heeft in augustus 

2012 plaatsgevonden en de oogst was in de Boshoek 223 balen en in de Grote Boshoek 237 balen. 

Elke baal weegt 13 kg. Normaal wordt er in juli gemaaid maar in 2012 was dat onmogelijk omdat het 

grasland onbegaanbaar was voor machines. Een kleine analyse leidt tot de resultaten in tabel 5.1.  In 

de tabel zijn twee correcties aangebracht in de berekening van de gemiddelde hoeveelheid droge stof 

per ha. Op de eerste plaats blijkt dat circa 10 % van het oppervlak geen gras was of dat het grasland 

onbegaanbaar was voor maaimachines  en afvoerwagens. De tweede correctie is voor nabeweiding in 

de nazomer en de winter. In orde van grootte wordt uitgegaan van wederom 10%.  

 

Naam grasland 
Oppervlak  

grasland in ha 

Aantal ba- 

len van 13 kg  

Hooi-opbrengst  

per grasland  in kg 

Hooiopbrengst   per 

ha in kg 2012 

Beukhoek 1,31 223  2.899  2.213 

Grote Boshoek 1,50 237  3.081 2.054 

Subtotaal    2.134 

Correctie oppervlak  10 %  213 

Correctie nabeweiden  10 %  213 

Totaal    2.559 

 

Tabel  5.1 

 

Als we de  hooiproductie  van nu vergelijken  met die van vroeger  dan is er een afname van 5.000 kg 

naar ca 2.600  kg per ha. Een enorme afname dus die vooral veroorzaakt wordt door niet meer te 

bemesten.  

Figuur 5.1 is overgenomen uit de Veldgids (pagina 16).  In die figuur wordt een relatie gelegd tussen 

een ontwikkelingsfase  en de hoeveelheid droge stof die jaarlijks geoogst wordt. Gezien het feit dat de 

jaarlijkse hoeveelheid droge stof nog geen 3.000 kg per ha is, zou dat leiden tot de conclusie dat de 

graslanden vanuit 

dit standpunt bezien 

in de eindfase van 

Bloemrijk grasland 

en voor een deel in 

die van Schraalland 

verkeren. 

 

Figuur 5.1 
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6. De vegetatie in de graslanden 
Totaal zijn er 127 plantensoorten aangetroffen. De zogenaamde streeplijst waar de soorten en hun 

abundantie in zijn vastgelegd, zijn opgenomen in bijlage 1. In dit hoofdstuk worden enkele resultaten 

weergegeven.  

 

Kensoorten 

De fase waarin de ontwikkeling van een grasland verkeerd wordt uitgedrukt in de hoeveelheid  droge 

stof (hooi) in kg per ha per jaar (zie vorig hoofdstuk) en het aantal plantensoorten dat voorkomt.   

 Als we naar de streeplijst in bijlage 1 kijken dan komen een aantal soorten bijna in elk graslandvak 

voor. Van tamelijk veel tot heel veel. Die planten noemen we hier voor het gemak kensoorten. Hoewel 

wat arbitrair zijn dat er 18. De andere soorten komen dus incidenteel voor. Voor elk vak is in bijlage 4 

een  tabel ingevuld in de vorm van tabel 6.1. De ingekleurde balken in tabel 6.1 zijn een voorbeeld. 

Gestreepte witbol komt dus in dit voorbeeld heel veel voor en Ridderzuring heel weinig. De verklaring 

voor de abundantiecoderingen is  te vinden in Tabel 2.1 

 

Naam grasland Vak 

 Abundantie R/S/O F/La A/Ld Cd D 

Akkerdistel           

Gestreepte witbol           

Gewone hoornbloem           

Gewoon biggenkruid           

Gewoon reukgras         

Gewoon struisgras           

Gladde witbol           

Grote ratelaar           

Kale jonker           

Kruipende boterbloem           

Moerasrolklaver           

Paardenbloem           

Ridderzuring           

Ruw beemdgras      

Scherpe boterbloem           

Smalle weegbree           

Veldzuring           

 

Tabel 6.1 

 

Op basis van de ingevulde abundanties per soort en per vak, zoals  vastgelegd in bijlage 3, zijn de 

volgende  kenmerkende verschillen of overeenkomsten  tussen de vijf  graslanden vastgesteld.  

1. In grasland Potboshoek komt bijna geen Akkerdistel voor en relatief weinig Gewone hoornbloem. 

2. Gestreepte witbol komt overal heel veel voor behalve in Vak L 

3. Gewoon reukgras komt overal veel voor. Alleen in het middengedeelte van de Komhoek 

aanzienlijk minder.  

4. Gewoon struisgras komt, behalve in de vakken A, G en M overal veel voor.   

5. In de Komhoek, Potboshoek en Drie Tuiten komt nagenoeg geen Gewoon biggenkruid voor. In de 

andere graslanden daarentegen zeer veel. Dat komt waarschijnlijk door voorjaarsbeweiding . 

Biggenkruid krijgt daardoor misschien geen kans.  

6. Er zijn grote verschillen in abundantie van Gladde witbol. In de Komhoek alleen  veel in vak D. In 

de hele Beukhoek vrij veel en in de hele Grote Boshoek heel veel. In de Potboshoek weer weinig.  



VEGETATIEONDERZOEK GRASLANDEN LANDGOED SCHOTHORST 

 

 

 
12 

 

  

7. In de Beukhoek en Grote Boshoek komt zeer veel Grote ratelaar voor. Elders nagenoeg niet. Als 

er vroeg beweid of gemaaid wordt zet deze soort geen zaad en verdwijnt dan snel.  

8. In de Beukhoek en Grote Boshoek komt heel veel moerasrolklaver voor. Dat geeft aan dat de de 

bodem daar vochtig is. Daarom staat er ook veel Grote ratelaar. 

9. In de Beukhoek, Grote Boshoek en vak K van de Potboshoek komt zeer veel Smalle weegbree 

voor.  In de Komhoek blijft de verschraling waarschijnlijk iets achter op de andere graslanden. 

10. Opmerkelijk is dat in de Grote Boshoek geen Veldzuring is gezien  terwijl  die in de overige 

graslanden  heel veel voorkomt. Daar is geen verklaring voor gevonden. Het is raadzaam  in 2013 

een klein veldonderzoek uit voeren voor controle.   

11. In de vakken F en I staan circa 20 orchideeën. Zij staan verspreidt over het gebied. Zie tekening 

6.1. 

 

Tekening 6.1 

 

12. In de Potboshoek en de vakken E en F van de Beukhoek komt Knoopkruid frequent voor en in de 

Drie Tuiten enkele exemplaren. In de overige vakken wordt Knoopkruid niet gezien.  In de 

Potboshoek  is knoopkruid ingezaaid. Voor de andere vakken is dat niet bekend.  

13. In De Drie Tuiten komt veel Echte koekoeksbloem, Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 

Kruipende boterbloem, Oranje havikskruid en Rood zwenkgras voor. Dat geeft aan dat het 

waarschijnlijk een nat gebied is. Het ligt ook het laagst van alle graslanden. 

 

 

 

 

  

Grote Boshoek Beukhoek 
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Aantal plantensoorten per vak 

 

In tabel 6.2 is het aantal soorten per vak weergegeven. De kleuren in de kolommen zijn gekoppeld 

aan de namen van de weilanden. Groen Bergkamp, bruin Komhoek, blauw Beukhoek, bruin Grote 

Boshoek, roze Potboshoek en geel De Drie Tuiten. Deze kleuren zijn ook toegepast in de tabel op 

pagina 19 en in de tabellen in bijlage 1 – bladzijde 24 en verder.  

 

Heel opvallend is dat het aantal soorten  per vak weinig  varieert behalve in vak N. Dat is grasland De 

Drie Tuiten. Voor een heel groot deel wordt dat verklaard door de aanwezigheid van een natte poel 

(ca 10 soorten). Daardoor is De Drie Tuiten verreweg het meest soortrijke vak.  

 

Waarschijnlijk heeft het uitgezaaide zaad, waarvan de samenstelling niet geheel  bekend is, relatief 

veel effect gehad. Wat verder opvalt is dat de graslanden Komhoek en Beukhoek gemiddeld 10 tot 20 

%  meer soorten  bevatten dan de Grote Boshoek en de Potboshoek. De Komhoek en de Potboshoek 

worden beiden beweid en in de Beukhoek en de Grote Boshoek wordt gehooid. Verschil in beheer is 

dus niet de oorzaak voor deze verschillen.   

 

Naam grasland 
Be Komhoek  Beukhoek  

Grote 

boshoek   

Potboshoe

k  Tu  

Nummer van vak A B C D E F G H I J K L M N 

Totaal aantal soorten per vak 37 37 38 34 35 38 30 32 30 30 32 33 31 60 

Gemiddeld per grasland 36 34 30 32 

 

Tabel 6.2 

 

In tabel 5.1 staat dat graslanden die beweid worden meestal minder soortenrijk zijn dan hooilanden. 

Uit de cijfers in tabel 6.2 blijkt dat niet. De reden is dat in de Komhoek en Potboshoek meer 

storingsvegetatie voorkomt dan in de andere graslanden. De storing wordt veroorzaakt door 

bomengroepen, struiken en aangrenzende of  in het weiland aanwezige poelen. Voorbeelden van 

storingsvegetatie zijn Beekpunge, Bosandoorn, Drijvend fonteinkruid, Gele lis, Greppelrus, Klein 

kroos, Moeraszegge, Riet, Wolfspoot, Geel nagelkruid, Grote bosaardbei en Zomprus. Geen soorten 

die kenmerkend zijn voor graslanden. 

 

Soorten die in de hooilanden massaal voorkomen en in de weilanden veel minder zijn Gewone 

hoornbloem, Gewoon biggenkruid, Gladde witbol, Grote ratelaar,  Kruipende boterbloem, 

Moerasrolklaver en Smalle weegbree. Alleen in de hooilanden, maar niet massaal, komen Rietorchis, 

Gevlekte orchis  en Grote wederik voor. Volgens de beheerder staan er meerdere pollen Gewone 

vogelmelk in vak A. Tijdens de inventarisatie is in dat vak wel een knol/bolachtig gewas gezien maar 

er zijn nooit bloemen in aangetroffen. De huidige beheerder van het Landgoed Schothorst wist te 

vertellen dat het om Gewone vogelmelk gaat maar dat die inderdaad nooit gebloeid heeft. 
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7. In welke ontwikkelingsfase verkeren de graslanden? 
 

De theorie van verschraling 

Bij  verschralingsbeheer op zandgronden worden de volgende graslandtypen of ontwikkelingsfasen 

onderscheiden (zie hoofdstuk 2 in de Veldgids): 

0. Raaigrasweide – zeer uniform, met vrijwel uitsluitend sterk glanzend gras, in het bijzonder Engels 

raaigras. 

1. Grassen-mix – een groenbonte lappendeken van overwegend grassen, met hier en daar groepen 

van één soort (‘haarden’) van zeer algemene kruiden, zoals Kruipende boterbloem, 

Paardenbloem, Gewone hoornbloem en Herderstasje. 

2. Dominant- stadium, waarbij meer dan de helft bedekt is met gras dat geen sterk glanzende 

bladonderzijde heeft. 

3. Gras-kruidenmix, met een fijn mozaïekpatroon van grassen en kruiden. Reukgras is veel 

aanwezig, met daarbij Veldzuring, Scherpe boterbloem, Gewone hoornbloem, Smalle weegbree 

en Pinksterbloem. Op vochtige stukken komt vaak ook Echte Koekoeksbloem voor en op droge 

stukken Biggenkruid. De begroeiing is matig soortenrijk, met 15-25 soorten per 25 vierkante meter 

en 30-40 per perceel. 

4. Bloemrijk grasland, met eveneens een fijn mozaïekpatroon van verschillende grassen en kruiden, 

met daarbij ook verschillende schijngrassen (russen en zeggen). Het geheel maakt een bonte 

indruk, met onder andere Grote ratelaar (die als halfparasiet op grassen parasiteert en de 

grasproductie verder terugbrengt), Kale Jonker, Gewone brunel, Gewone margriet (niet op de 

Schothorst) , Knoopkruid, Veldrus (op de Schothorst niet gevonden) en op vochtige plekken 

Moerasrolklaver. Het aantal soorten varieert van 20 – 40 per 25 vierkante meter en 30 – 50 per 

perceel. 

5. Schraalland, met een fijn mozaïekpatroon van laagblijvende geel-, grijs- en blauwgroene 

schijngrassen en kruiden. Het aantal soorten is meer dan 30 per 25 vierkante meter en meer dan 

40 per gemiddeld perceel. 

 

De uitgangssituatie in de graslanden was in 1985 zwaar bemest weiland met voornamelijk Engels 

raaigras. Fase 0 dus. Het beheer is daarna gericht op het verschralen van de grond. Dat wil zeggen 

minder voedselrijk maken van de bodem. Die bodem – het zand van de dekzandruggen rond 

Hoogland – was van oorsprong voedselarm, maar de teeltlaag daarvan werd heel lang zwaar bemest. 

Door het verschralen van de bodem neemt de grasproductie en het concurrentievermogen van Engels 

raaigras af en krijgen meer en kieskeuriger, minder algemeen voorkomende  soorten, een kans.  

Aangenomen mag worden dat de zaadbank (slapende zaden die wachten op een kans tot ontkieming) 

vrij klein van inhoud is.  

 

Aantal soorten planten 

In Figuur 5.1, overgenomen uit de Veldgids,  is een relatie gelegd tussen het aantal soorten planten, 

de jaarproductie droge stof (hooi) per ha (zie hoofdstuk 5) en de hiervoor omschreven fasen van 

ontwikkeling naar schraalland. Belangrijke kenmerken van de fasen waar het in de graslanden van 

Park Schothorst om gaat zijn:  

• Fase 3  Gras-kruidenmix 15-25 soorten per 25 m2 of  30-40 per perceel 

• Fase 4  Bloemrijk grasland 20-40 soorten per 25 m2 of 30-50 per perceel 

• Fase 5  Schraalland > 30 soorten per 25 m2 en > 40 per perceel 

 

In tabel 6.2 is te lezen dat de graslanden per perceel gemiddeld tussen de 32 en 36 soorten bevatten.  

In tabel 5.1 is berekend dat de hooiproductie nog maar 2.600 kg per jaar is. Op basis van de 

hoeveelheid droge stof dat jaarlijks wordt geoogst  is in Hoofdstuk 5 de voorlopige conclusie getrokken 

dat de graslanden in de eindfase van Bloemrijk grasland verkeren. 
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Maar de vraag is of dat beeld klopt met  de algemene veldwaarnemingen ten aanzien van het aantal 

soorten. Het aantal soorten per perceel mag dan kloppen maar de vraag is of dat ook geldt voor het 

aantal soorten per 25 m2. Het beeld is dat er dan minder soorten zijn. Soorten die kenmerkend zijn 

voor de vochtige graslanden in de fasen 3 Gras-kruidenmix en 4 Bloemrijk grasland komen nog maar 

weinig voor in de percelen en zullen daarom in een vak van 25 m2 zeker niet vaak voorkomen. Dat 

zijn bijvoorbeeld Gewone margriet, Knoopkruid, Liggend hertshooi, Gevlekte orchis, Echte 

koekoeksbloem, Brunel en Kale jonker.  

In dit kader is het belangrijk  naar de onderzoeksresultaten in hoofdstuk 6 te kijken. Daar is 

vastgesteld dat er 18 soorten zijn die in nagenoeg alle graslandvakken voorkomen. Die soorten 

zouden vaak voor moeten komen bij  inventarisaties per vak van 25 m2. Waarschijnlijk zullen er veel 

vakken zijn die deze 18 soorten niet halen. Incidenteel zullen er dan wel weer andere gevonden 

worden maar het verschil met 25 blijft groot. Mogelijk dat ook de kleine zadenbank daar debet aan is. 

Op basis van het vegetatieonderzoek is de conclusie dat de graslanden in de fasen Graskruiden-mix 

en Bloemrijk grasland verkeren. Het is nuttig in de komende jaren een aantal vakken van 25 m2 uit te 

zetten verspreidt over de graslanden om aanvullende inventarisaties uit te voeren.  

 

Deze conclusies wijken dus af van de conclusie die op basis van de droge stofproductie worden 

getrokken. De graslanden zijn dus nog niet erg bloemrijk maar de hooiproductie is toch heel erg laag. 

Volgens de Veldgids is dat niet logisch.  

 

Uit ander onderzoek, dat in het verleden in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, blijkt dat het 

stikstof- en fosfaatgehalte in de bodem nog steeds vrij hoog tot hoog is als gevolg van de hoge 

bemesting die in het verleden heeft plaatsgevonden. Dit staat in contrast met de hoeveelheid droge 

stof die jaarlijks per hectare geoogst wordt. Hoogst waarschijnlijk is het fosfaat, voor een groot deel 

door ijzer (kwel) gebonden, nog aanwezig maar niet opneembaar. Voor stikstof kan dat zijn omdat er 

weinig zuurstof beschikbaar is door een dicht geslibd bodemoppervlak of door een beperkt 

bodemdierenleven. De kans is groot dat deze voorraad voedingstoffen vrij komt wanneer er een 

wijziging in het beheer zou worden toegepast. Als bijvoorbeeld de bovenlaag zou worden 

opengewerkt, zou stikstof snel beschikbaar kunnen komen. Ook is het belangrijk dat na het maaien 

het maaisel snel wordt afgevoerd. Als dat niet gebeurt dan kan het fosfaat makkelijker beschikbaar 

komen. Dit kan grote effecten op de vegetatiesamenstelling hebben en het effect van het huidige 

beheer in korte tijd teniet doen. Er wordt daarom aanbevolen om op korte termijn weer een 

grondbemonstering te laten doen zodat het effect van beheer ook gelinkt kan worden aan de 

samenstelling van de bodem en het effect op de vegetatie op langere termijn. 
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8. Ontwikkeling van de randen om de graslanden 
In het verleden waren de randen een verlengstuk van de graslanden en de vegetatie bestond dus 

voornamelijk uit Engels raaigras.  De randen (zie tekening op pagina 5) gaan over in struiken en 

ruigten al of niet onder  hoge beuken en eiken. Totaal zijn er 90 plantensoorten aangetroffen. De 

meeste soorten staan in de randen 2  (37) (Komhoek) en 8 (30)(Beukhoek).  Zie tabel 6.3.  Rand 2 ligt  

langs een sloot en een poel, westelijk van de Komhoek. Rand 8 is een smalle bosrand oostelijk  van 

de Beukhoek.  Zie ook bijlage 2.   

 

 

Tabel 6.3   De kleuren in de kolommen zijn gekoppeld aan de nummers van de randen. Zie ook pag. 

29-31 

 

Interessante waarnemingen (een arbitrair begrip hier) in deze randen  waren: 

 

Brede stekelvaren     IJle zegge     

Dagkoekoeksbloem     Moerasspirea 

Kleine maagdenpalm     Wijfjesvaren  

Reuzenberenklauw       Grote ratelaar 

Wijfjesvaren      Biezenknoppen 

Dubbelloof      Grote wederik  

Gewone salomonszegel    Oranje havikskruid  

Pilzegge      Gewone veldbies 

Framboos        Kantig hertshooi 

Gele lis       Wilgenroosje 

Gewone berenklauw     Dagkoekoeksbloem 

Gewone engelwortel     Duinriet 

Greppelrus      Veelbloemige veldbies 

Grote wederik 

 

 

Interessant is te zien hoeveel soorten er zijn gevonden tijdens het onderzoek in 1985 en wat de 

verschillen zijn met nu. Zie literatuurlijst “Verslag over vijf jaar natuurbeheer”. In 1985 zijn er 98 

soorten gevonden exclusief houtachtige soorten. In bijlage 2 zijn de soorten genoemd die  nu in de 

randen zijn gevonden. Dat zijn er totaal 90. In Bijlage 3 worden de soorten genoemd die in 1985 zijn 

gevonden inclusief houtachtige planten. Het lijkt aardig met elkaar overeen te komen maar niets is 

minder waar. In Bijlage 2 is een kolom 1985 opgenomen  waarin met een ”X”  is aangegeven welke 

soorten ook zijn gevonden in 1985. Dat blijken er maar 37 te zijn. Er zijn dus veel soorten verdwenen 

en veel nieuwe bijgekomen. Voor een deel is dat te verklaren  uit het feit dat in 1985  alleen de randen 

van De Komhoek en De Beukhoek zijn onderzocht en dat de gebiedgrenzen elkaar niet geheel 

overlappen. Verder was de situatie heel anders dan nu. Bijvoorbeeld hogere houtachtige gewassen en 

het beheer van de graslanden zal zeker een rol gespeeld hebben.

Nummer randvak 1a 1b 2 3 4a 4b 6a 6b 8 9 

Totaal aantal soorten per randvak 19 23 37 17 25 27 22 21 30 21 
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9. Foto’s  van enkele bloemen en grassen 

Op de 2 volgende pagina’s zijn van 18 markante soorten planten/grassen foto’s  opgenomen 

   

Grote ratelaar Rietorchis Grote wederik 

   
Oranje havikskruid Gewoon biggenkruid Gewone hoornbloem 

   
Kale jonker Gewone berenklauw Moerasrolklaver 
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Ruw beemdgras  Gestreepte witbol Gladde witbol 

   
Gewoon reukgras Grote vossenstaart Kropaar 

   
Gewoon struisgras Rood zwenkgras  Zachte dravik  
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10. Samenvatting, conclusies, aanbevelingen en de flora-  
en faunawet 

 
Eind 2011 heeft de gemeente Amersfoort, vertegenwoordigd door mevrouw Renée van Assema, aan 

de KNNV afdeling Amersfoort e.o. gevraagd een vegetatieonderzoek uit te voeren in  een aantal 

graslanden met hun randen in op het Landgoed Schothorst. Het onderzoek moest antwoord geven op 

de vraag  in welke ontwikkelingsfase de vijf graslanden op Landgoed Schothorst zijn, op weg naar 

bloemrijk grasland. 

  

Samenvatting en Conclusies 

Het niet meer bemesten gaat samen met regelmatig maaien en afvoeren van het maaisel.  Een of 

twee keer per jaar. In de periode dat de proefboerderij nog op het Landgoed Schothorst gevestigd was 

werd er afwisselend gegraasd, gemaaid en gemest. Uit die tijd is bekend dat, in percelen die gemaaid 

werden, de oogst van één keer maaien met daarna beweiding van zomer tot winter grofweg 5.000 kg 

per hectare kon bedragen (gegevens uit 1978). Sindsdien is verschralingbeheer toegepast (dus niet 

meer bemesten en één keer per jaar maaien). De hooiproductie is sindsdien afgenomen naar ca. 

2.600 kg. per hectare. Een enorme afname dus. 

 

De veranderingen in de vegetatie door dit beheer gaan in het begin vaak snel, maar later veel 

geleidelijker. Het is dan ook een zaak van zeer lange adem. Zelfs bij een consequent maaibeheer 

duurt het gewoonlijk enkele decennia voordat de gewenste plantengemeenschappen zijn 

teruggekeerd’ (Weeda, e.a, p.14 – Zie literatuurlijst pagina 21). 

Het aantal plantensoorten is in de graslandpercelen gemiddeld ca. 35. Volgens de Veldgids is dit het 

maximum wat bereikt kan worden. Dat wijst er  op dat het verschralingbeheer geleid heeft tot  fase 4:  

Bloemrijke graslanden. In dezelfde Veldgids staan ook aantallen soorten per 25 m2. Voor bloemrijk 

grasland zouden er dan 20-40 soorten aanwezig moeten zijn. Op basis van globale 

veldwaarnemingen zijn die er niet. Daarom lijkt het er meer op dat grote delen van de weilanden nog 

in de fase 3, Gras-kruidemix verkeren. Het verschralingbeheer is dus tot op heden redelijk succesvol 

geweest maar er kan waarschijnlijk nog veel meer bereikt worden. Voortzetting van het huidige beheer 

zal nodig zijn om de bereikte uitkomsten te consolideren en wellicht  te verbeteren.  

 

Aanbevelingen 

Algemeen 

Op Landgoed Schothorst zijn de resultaten te zien van graslandbeheer door een combinatie van 

beweiden en hooien. Voor de (bio)diversiteit binnen het stadspark is ook graslandbeheer aan te raden 

met alleen hooien als beheermaatregel. Hiermee zijn zeer bloemrijke resultaten te behalen. 

Droge kruidenrijke graslanden zijn te realiseren op de drogere graslanden om het landgoed heen. Op 

gronden die gelegen zijn binnen het Park Schothorst. Een mooi nat kruidenrijk grasland, met op 

termijn zelfs een dotterbloemhooiland, is mogelijk nabij het ijsbaanterrein aan de Molenweg. 
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Aanvullend onderzoek 

1. Omdat vegetatieonderzoek in vakken van 25 m2 meer informatie geeft over het effect van 

verschralingbeheer dan per perceel, is het nuttig om in de toekomst een dergelijk onderzoek uit te 

voeren. Doormiddel van een 25 m2 onderzoek kan nauwkeuriger worden aangegeven in welk 

stadium het verschralingbeheer verkeert. 

2. Uit eerder onderzoek, in opdracht van de gemeente, blijkt dat het stikstof- en fosfaatgehalte in de 

bodem nog steeds vrij hoog tot hoog is als gevolg van de hoge bemesting die in het verleden 

heeft plaatsgevonden. Dit staat in contrast met de geringe hoeveelheid droge stof die jaarlijks per 

hectare geoogst wordt. Daarom wordt aanbevolen om een bemonstering te laten doen zodat het 

effect van het beheer ook gelinkt kan worden aan de samenstelling van de bodem en het effect 

van de bodemsamenstelling op de vegetatie op langere termijn. 

3. Het gevaar wordt onderkend dat plaatselijk veel Pitrus begint te groeien. Het is aan te bevelen 

deze ontwikkeling goed te volgen om woekering - en dus afname van soortenrijkdom -  te 

voorkomen.  

 

Ritme in beheer en verstoring 

Binnen het natuurbeheer is in veel gevallen continuïteit belangrijk. We kunnen dat beschrijven in 

termen van milieudynamiek. In een vegetatie zijn veranderingen normaal. Daar geldt: alles is steeds in 

verandering. Er zijn periodieke veranderingen, zoals een jaarlijkse fluctuatie in grondwaterpeil. De 

vegetatie past zich daarbij aan: bijvoorbeeld een zone met Zilverschoon rond een plas met periodieke 

wisselingen in de grondwaterstand. Het begrazen door vee voegt veel dynamiek aan natuurlijke 

fluctuaties toe, door betreding en plaatselijke bemesting. Bij een lage begrazingsdruk kan beweiding 

bijdragen aan de variatie in het terrein. Begrazing wordt ook vaak ingezet als nabeweiding in het 

najaar, na het maaien. Een dergelijk regime moet niet te snel veranderd worden, oftewel de 

milieudynamiek niet te snel terugbrengen of verhogen. Als een dergelijk ritme te snel wordt veranderd 

ontstaan storingsverschijnselen in de vegetatie en gaan bepaalde planten snel domineren, zoals b.v. 

verruiging met Ridderzuring. Als je de milieu-dynamiek wilt veranderen moet dat geleidelijk gebeuren. 

Bijvoorbeeld twee keer maaien en het jaar daarop één keer maaien met nabeweiding door jong vee of 

schapen. Als er eerst beweid wordt met volwassen runderen kan de begrazingsdruk teruggebracht 

worden door eerst jonge runderen of schapen in te zetten. In het geval van het Landgoed Schothorst 

is continuïteit in maaibeheer en - waar dat gebeurt - begrazing belangrijk. De winst van decennia goed 

beheren kan zomaar verspeeld worden. 

 

Flora en Faunawet 

Er zijn een aantal Rietorchissen en Gevlekte orchissen gevonden die wettelijk beschermd zijn. Zie 

kaart in hoofdstuk  5, pagina 15. Op de kaart staan ook Gevlekte rietorchissen. In het veld waren die 

moeilijk te onderscheiden van Rietorchis. In Heukels Flora wordt Gevlekte rietorchis niet meer als 

aparte soort genoemd maar is dus ook een beschermde soort.  Volgens de beheerder staat er in vak 

A  Gewone vogelmelk. Die soort is tijdens de inventarisatie wel gezien maar niet bloeiend en daarom 

is niet onderkend dat het Gewone vogelmelk was.  Die behoeft dus de nodige aandacht. In vak M is 

Grote bosaardbei gevonden. Om de determinatie zeker te stellen is Naturalis in Leiden geraadpleegd.. 

De Grote bosaardbei is een Rode lijstsoort.   
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Bijlage 1. Streeplijst Graslanden Landgoed  Schothorst 
 

In de streeplijsten hierna worden abundantiecoderingen gebruikt. In hoofdstuk 2 “Wijze van 

werke” is dit noteringssysteem uitgelegd. De kleuren in de kolommen zijn gekoppeld aan de 

namen van de weilanden. 

 

 
Streeplijst vegetatieonderzoek graslanden 

                  

  Abundantie Aantal Plaatselijk Verspreid         

  R-Rare 1-3              

  S-Schaars 4-10             

  O-Occasional 11-20             

F-Frequent 21-100    X   
 

La-Lok.abun 21-100 X     
 

A-Abundant > 100   X   
 

  

  Ld-Lok.dom > 100 X           

  Cd-Co. dom 
Dominant met 
andere soorten X         

  D-dominant 
> 50% Dekking 

X 

 

 

  

Ber

g Komhoek Beukhoek 

Grote 

Boshoek Potboshoek 

Dr 

Tu 

  Naam van het vak A B C D E F G H I J K L M N 

1 Adderwortel R                           

2 Adelaarsvaren                         Ld   

3 Akkerdistel   F O F S S S S La O O     F 

4 Akkerkool R                         R 

5 Beekpunge R                           

6 
Beklierde 
basterdwederik                 R           

7 Biezenknoppen               S   S         

8 Bitterzoet                         R   

9 Boerenwormkruid   S R     S               S 

10 
Bonte gele 
dovenetel         S                   

11 Bosaardbei                         O   

12 Bosandoorn La                         O   

13 Bosbies O                           

14 Bosveldkers       S                     

15 Brede stekelvaren                       R     

16 Brem                         R   

17 Brunel                 O   S R     

18 
Dagkoekoeksbloe
m O                   R R O   

19 
Drijvend 
fonteinkruid                           O 
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  Naam van het vak A B C D E F G H I J K L M N 

20 Echte kamille     S                       

21 
Echte 
koekoeksbloem                           La 

22 Egelboterbloem                           S 

23 Engels raaigras   R R R         R           

24 Fioringras                           O 

25 Fluitenkruid O La     R   R       O       

26 Framboos                         O   

27 Geel nagelkruid O             S     S Ld La R 

28 Gele lis R                           

29 Gestreepte witbol Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd O Cd Cd 

30 Gevlekte orchis           R R     R         

31 
Gewone 
berenklauw F   R S S R O   R S O R   A 

32 Gewone braam O       R   R O La La   La F S 

33 
Gewone 
engelwortel S     S   R         F     Cd 

  34 
Gewone 
hennepnetel   S     O                   

35 
Gewone 
hoornbloem   A A A A F F A A A R R S F 

36 Gewone klit   R R               S S S R 

37 Gewone margriet                     R       

38 Gewone raket     S                       

39 Gewone veldbies.     La F O   La             R 

40 
Gewoon 
biggenkruid R R O R A Cd Cd Cd Cd Cd R A R R 

41 Gewoon reukgras   A F Cd A Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd 

42 
Gewoon 
speenkruid     O Ld O           Ld La     

43 Gewoon struisgras F Cd Cd Cd Cd Cd F A A Cd Cd Cd F Cd 

44 
Gewoon 
varkensgras     S                       

45 Gladde witbol Cd     Ld A A A Cd Cd Cd F F F Cd 

46 Glanshaver Cd       F     La R           

47 Grasmuur   O A     O                 

48 Greppelrus   S                       R 

49 Grote brandnetel A O   S S   S La Ld Ld Ld Ld A O 

50 Grote kattenstaart R           S             O 

51 Grote muur                     La       

52 Grote muur         La                   

53 Grote ratelaar     O   A Cd Cd Cd Cd Ld         

54 Grote vossenstaart                 R           

55 Grote wederik S       A O F Ld             

56 Grote weegbree                         R   

57 Harige witbol                   Ld         

58 Hazenzegge   R                       R 
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  Naam van het vak A B C D E F G H I J K L M N 

59 Hengel                           S 

60 Hondsdraf A La S O O   O     S     R   

61 Hondsroos                     R     F 

62 Jakobskruiskruid           R         F S   S 

63 Kale jonker R S R Ld       R         R   

64 
Kant. 
basterdwederik O   R         O       S S   

65 Kant. Hertshooi             La             R 

66 Kleefkruid S O           O         R   

67 Klein kroos                           F 

68 Klein springzaad                     S       

69 Klein streepzaad                     S     S 

70 Kleine varkenskers     S                       

71 Klimop   O     R                   

72 Klimop                         S O 

73 Knoopkruid         F O         A A F S 

74 Knopig helmkruid R                   R       

75 Kropaar O O   F A F F S S S O S S O 

76 Kruip. boterbloem A Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd  O F Cd 

77 Kweek         O O   O           O 

78 Late guldenroede                   Ld         

79 Liesgras                         La   

80 Look zonder look                     O       

81 Madeliefje                 S A         

82 Mannagras                           La 

83 Moerasrolklaver   O S F Ld A Cd Cd Cd La O F O F 

84 Moerasspirea       S                     

85 Moeraswalstro               S           R 

86 Moeraszegge A                           

87 
Muskuskaasjeskrui
d                     R S   R 

88 Oranje havikskruid     S                     A 

89 Paardenbloem   A F F F F O A A A F F O F 

90 Peen                     F   S F 

91 Pinksterbloem   O O S S   S F F F F O     

92 Pitrus R S   S La     Ld O S   F   S 

93 Ridderzuring Ld O F O Ld O S S S S S S O O 

  94 Rierorchis gevlekt               R             

95 Riet O                           

96 Rietgras             La             O 

97 Robertskruid     R R R         S S La Ld R 

98 Rode klaver             S       S     F 

99 Rood zwenkgras                           A 

100 Ruige zegge   S                         
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  Naam van het vak A B C D E F G H I J K L M N 

101 Ruw beemdgras A Cd Cd Cd   A   S   R R   S Cd 

102 
Scherpe 
boterbloem O Cd F Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Ld A Cd 

103 Schijfkamille     S S                     

104 Schijnaardbei   R   La               S R   

105 Smalle weegbree R O F O Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd O R O 

106 Smalle wikke                             

107 Speerdistel   R O               R   R R 

108 Straatgras                       O     

109 Tijmereprijs   S S O       R S S S R   S 

110 Timoteegras         La                   

111 Veelbloemige roos               R         R R 

112 Veldbeemdgras                           Cd 

113 Veldereprijs   O O     O O               

114 Veldzuring S Cd Cd Cd Cd Cd Cd       Cd A A Cd 

115 
Viltige 
basterdwederik                 R           

116 Vogelmuur     O O                     

117 Waterpeper     O O   O               O 

118 Waterpostelijn                           O 

119 Wijfjesvaren                         R   

120 Wilde kamperfoelie                         O   

121 Wilgenroosje                           O 

122 Wolfspoot R                           

123 Wondklaver                 R           

124 Zachte dravik S O             R R R       

125 Zevenblad   La                       O 

126 Zilverschoon                           F 

127 Zomprus                           S 

Totaal per vak 37 37 38 34 35 38 30 32 30 30 32 33 31 60 
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Bijlage 2. Streeplijst Randen van de graslanden 
In de streeplijsten hierna worden abundantiecoderingen gebruikt. In hoofdstuk 5 is dit 

noteringssysteem uitgelegd. In kolom 1985 zijn met een”X “de soorten aangegeven die in 1985 

zijn aangetroffen en nu ook zijn gevonden. 

 

  Streeplijst vegetatieonderzoek randen         
 

                         

  Abundantie Aantal 

Plaats

elijk 

Versp

reid             

 

  R-Rare 1-3                   

  S-Schaars 4-10                  

  O-Occasional 11-20                  

  F-Frequent 21-100    X              

  La-Lok.abun 21-100 La                

  A-Abundant > 100   X              

  Ld-Lok.dom > 100 X                

  Cd-Co. Dom Dominant 

met andere 

soorten 

  X              

  D-dominant 

> 50% 

dekking   X             

 

                        
 

  Naam deelterrein 1a 1b 2 3 4a 4b 6a 6b 8 9 
19 
85 

                        
 

1 Akkerdistel     S       La     O 
X 

2 Akkerkool                 R S X 

3 Amerikaanse vogelkers         R   R       
 

4 Beklierde basterdwed     O                

5 Biezenknoppen           S          

6 Bitterzoet     S       R       X 

7 Boerenwormkruid           O   O      

8 Bonte gele dovenetel O               La S  

9 Boswilg         S   S   S    

10 Brede stekelvaren R O R   R            

11 Dagkoekoeksbloem S       O       O   X 

13 Dubbelloof   R                  

14 Duinriet                 S    

15 Echte kamille           O         X 

16 Engels raaigras         O R       O X 

17 Fluitenkruid           O         X 

18 Framboos   Cd         O La O    

19 Geel nagelkruid S     La   O   O      

20 Geknikte vossenstaart                   S X 

21 Gekroesde melkdistel     R               X 

22 Gele lis     La                

23 Gestreepte witbol F Cd F A R F F R F A X 

25 Gewone berenklauw     O R     R R F R  
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  Naam deelterrein 1a 1b 2 3 4a 4b 6a 6b 8 9 
19 
85 

26 Gewone braam La Cd Cd     A Cd F Cd   X 

27 Gewone engelwortel     O    R R   R      

28 Gewone hennepnetel     F               X 

29 Gewone hoornbloem   S                 X 

30 Gewone melkdistel     R                

31 Gewone salomonszegel   O                  

32 Gewone veldbies.           A     A    

33 Gewone vlier       S R R R R      

34 Gewoon biggenkruid   R             O   X 

35 Gewoon reukgras   F             Ld   X 

36 Gewoon speenkruid     A A         F    

37 Gewoon sterrenkroos                      

38 Gewoon struisgras   O O O S A O O A   X 

39 Gladde witbol F F R O S A   F F Cd X 

40 Glanshaver         S            

41 Greppelrus     S     O         X 

42 Grote brandnetel F F Cd Cd Cd A A Cd La   X 

43 Grote kattenstaart     F                

44 Grote ratelaar           R     O    

45 Grote vossenstaart S             F      

46 Grote wederik     F     A   S      

47 Haagwinde S S O         O   R  

48 Hondsdraf F   A La F A A F     X 

49 Hoog struisgras     R               X 

50 Hop     R           O    

51 Ijle zegge     R                

52 Kale jonker       F F            

53 Kantig hertshooi               S      

54 Kantige basterdwederik       S S            

55 Kleefkruid O   S     S S S      

56 Klein springzaad A                    

57 Kleine maagdenpalm R                    

58 Klimop O S       O   O O S  

59 Knopig helmkruid   R     S   R       X 

60 Kropaar S   O O S   S S R S X 

61 Kruipende boterbloem       A F   O   S Cd X 

62 Kweek     S R S           X 

63 Lijsterbes       R S   S   A    

64 Moerasandoorn     O                

65 Moerasdroogbloem     R               X 

66 Moerasrolklaver     O R S S O R     x 

67 Moerasspirea     S                
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  Naam deelterrein 1a 1b 2 3 4a 4b 6a 6b 8 9 
19 
85 

68 Oranje havikskruid           R          

69 Pilzegge   O                  

70 Pitrus   F S   R       R Cd X 

71 Rankende helmbloem   F                  

72 Reuzenberenklauw R                    

73 Ridderzuring   Cd   R   R O       X 

74 Riet     Ld               X 

75 Robertskruid                 S S  

76 Ruw beemdgras O               O O X 

77 Scherpe boterbloem     R   R R     S O X 

78 Smalle weegbree                 F O  

79 Timoteegras         S S         X 

80 Veelbloemige veldbies                   S  

81 Veldbeemdgras                   S X 

82 Veldzuring   R O   A A La   S S X 

83 Viltige basterdwederik     R                

84 Vingerhoedskruid   R                  

85 Vogelkers             R        

86 Wijfjesvaren R R R                

87 Wilde kamperfoeli                 R   X 

88 Wilgenroosje   Cd           R A   X 

89 Wolfspoot     S                

90 Zevenblad         La La La     O  

Totaal per vak 19 23 37 17 25 27 22 21 30 21 37 
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Bijlage 3. Soorten in de randen van de graslanden in 1985   

  
  Naam van de soort      Groen is houtachtig (10 soorten) 

1 Aalbes 55 Krulzuring 

2 Akkerdistel 56 Kweek 

3 Akkerkool 57 Liggend hertshooi 

4 Akkerviooltje 58 Liggende klaver 

5 Amerikaanse vogelkers 59 Madeliefje 

6 Beemdlangbloem 60 Melganzenvoet 

7 Bergbasterdwederik 61 Moederkruid 

8 Bijvoet 62 Moerasandijvie 

9 Bitterzoet 63 Moerasdroogbloem 

10 Brem 64 Moeraskers 

11 Canadese fijnstraal 65 Moerasrolklaver 

12 Dagkoekoeksbloem 66 Paardenbloem 

13 Dauwnetel 67 Paarse dovenetel 

14 Duizendblad 68 Perzikkruid 

15 Echte kamille 69 Peterselievlier 

16 Engels raaigras 70 Pitrus 

17 Es 71 Reukloze kamille 

18 Fluitenkruid 72 Reuzenzwenkgras 

19 Geknikte vosenstaart 73 Ridderzuring 

20 Gekroesde melkdistel 74 Riet 

21 Gestreepte witbol 75 Ringelwikke 

22 Getand vlotgras 76 Rode klaver 

23 Gewone braam 77 Rood zwenkgras 

24 Gewone esdoorn 78 Ruige zegge 

25 Gewone hennepnetel 79 Ruw beemdgras 

26 Gewone hoornbloem 80 Ruwe berk 

27 Gewone raket 81 Schaduwgras 

28 Gewone vlier 82 Schapenzuring 

29 Gewone vogelkers 83 Scherpe boterbloem 

30 Gewoon biggekruid 84 Schijfkamille 

31 Gewoon reukgras 85 Sint Janskruid 

32 Gewoon struisgras 86 Speerdistel 

33 Gewoon varkensgras 87 Spiesmelde 

34 Gladde witbol 88 Sporkehout 

35 Greppelrus 89 Stijve klaverzuring 

36 Groot streepzaad 90 Straatgras 

37 Grote brandnetel 91 Tengere rus 

38 Grote weegbree 92 Tijmereprijs 

39 Grote windhalm 93 Timoteegras 

40 Hazenpootje 94 Trosvlier 

41 Hazenzegge 95 Veldbeemdgras 

42 Herderstasje 96 Veldzuring 

43 Hondsdraf 97 Voederwikke 

44 Hoog struisgras 98 Vogelmuur 

45 Italiaans raaigras 99 Vogelwikke 

46 Jakobskruiskruid 100 Waterpeper 

47 Klein hoefblad 101 Wilde kamperfoeli 

48 Klein kruiskruid 102 Wilde lijsterbes 

49 Kleine klaver 103 Wilgenroosje 

50 Kleine ooievaarsbek 104 Witte klaver 

51 Kleverig kruiskruid 105 Zomereik 

52 Knopig helmkruid 106 Zomprus 

53 Kropaar 107 Zwarte bes 

54 Kruipende boterbloem 108 Zwarte nachtschade 
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Bijlage 4. Abundantie van kensoorten 

 
In de graslanden komen soms plantensoorten voor waarvan er maar één exemplaar gevonden is 

maar er zijn ook soorten die massaal voorkomen.  Die soorten komen meestal in alle vakken 

voor.  Hieronder zijn een aantal tabellen opgenomen met veel voorkomende  soorten die als 

kensoorten te beschouwen zijn.  Aan de hand van deze kensoorten  is de vordering van de 

verschraling van de bodem na het jaar 1978 gemeten 

  

Bergkamp 
Een klein geïsoleerd gebied met veel schaduw van hoge bomen. De soortenrijkdom is net zo 

groot als in andere vakken maar de zogenaamde kensoorten komen er veel minder voor. 

Eigenlijk is dit geen graslandvak en zal daarom niet in de analyse van de gegevens,  ten behoeve 

van het bepalen van de mate van verschraling van de graslanden, worden meegenomen.  

 

Bergkamp Vak A 

 Abundantie R/S

/O 

F/L

a 

A/L

d 

Cd D 

Akkerdistel           

Gestreepte witbol           

Gewone hoornbloem           

Gewoon biggenkruid           

Gewoon reukgras         

Gewoon struisgras           

Gladde witbol           

Grote ratelaar           

Kale jonker           

Kruipende boterbloem           

Moerasrolklaver           

Paardenbloem           

Ridderzuring           

Ruw beemdgras      

Scherpe boterbloem           

Smalle weegbree           

Veldzuring           

 

Komhoek 

 In Vak C  komt opvallend minder Akkerdistel, Gewoon reukgras, Smalle weegbree  en 

Scherpe boterbloem voor dan in de vakken B en D. Vak D is het natste en dat verklaart 

waarom er meer Kale jonker en  Moerasrolklaver voor komt.  

Komhoek Vak B Vak C Vak D 

  Abundantie R/S

/O 

F/L

a 

A/L

d 

Cd D R/S

/O 

F/L

a 

A/L

d 

Cd D R/S

/O 

F/L

a 

A/L

d 

Cd D 

Akkerdistel                               

Gestreepte witbol                               

Gewone hoornbloem                               

Gewoon biggenkruid                               

Gewoon reukgras                               

Gewoon struisgras                               

Gladde witbol                               

Grote ratelaar                               
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Kale jonker                               

Kruipende boterbloem                               

Moerasrolklaver                               

Paardenbloem                               

Ridderzuring                               

Ruw beemdgras                

Scherpe boterbloem                               

Smalle weegbree                               

Veldzuring                               

 

Beukhoek  

Opvallend is dat er nagenoeg geen verschillen zijn in de abundantie van de vegetatie  in de 

vakken E, F en G 

Beukhoek Vak E Vak F Vak G 

  Abundantie R/S/

O 

F/La A/Ld Cd D R/S/

O 

F/La A/Ld Cd D R/S/

O 

F/La A/Ld Cd D 

Akkerdistel                               

Gestreepte witbol                               

Gewone 

hoornbloem 

                              

Gewoon 

biggenkruid 

                              

Gewoon reukgras                               

Gewoon struisgras                               

Gladde witbol                               

Grote ratelaar                               

Kale jonker                               

Kruipende 

boterbloem 

                              

Moerasrolklaver                               

Paardenbloem                               

Ridderzuring                               

Ruw beemdgras                

Scherpe 

boterbloem 

                              

Smalle weegbree                               

Veldzuring                               
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Grote Boshoek 
Ook in de Grote Boshoek zijn de verschillen tussen de vakken  niet groot 

Grote Boshoek Vak H Vak I Vak J 

  Abundantie R/S

/O 

F/L

a 

A/L

d 

Cd D R/S

/O 

F/L

a 

A/L

d 

Cd D R/S

/O 

F/L

a 

A/L

d 

Cd D 

Akkerdistel                               

Gestreepte witbol                               

Gewone hoornbloem                               

Gewoon biggenkruid                               

Gewoon reukgras                               

Gewoon struisgras                               

Gladde witbol                               

Grote ratelaar                               

Kale jonker                               

Kruipende boterbloem                               

Moerasrolklaver                               

Paardenbloem                               

Ridderzuring                               

Ruw beemdgras                

Scherpe boterbloem                               

Smalle weegbree                               

Veldzuring                               

 

Potboshoek 

In dit grasland zijn de verschillen in abundantie groter dan in de vorige weilanden. Dat wordt 

waarschijnlijk voor een deel verklaard door het feit dat er in de vakken L en M veel struiken en 

bomen staan.  In vak K  komt opvallend veel Kruipende boterbloem en Smalle weegbree voor. 

Vak K  ligt het hoogst en heeft het meeste struikgewas.  Daarom komt Moerasrolklaver daar niet 

voor. Daarvoor is het waarschijnlijk te droog. 
 

 

 Potboshoek Vak K Vak L Vak M 

  Abundantie R/S

/O 

F/L

a 

A/ 

Ld 

Cd D R/S

/O 

F/L

a 

A/ 

Ld 

Cd D R/S

/O 

F/L

a 

A/ 

Ld 

Cd D 

Akkerdistel                               

Gestreepte witbol                               

Gewone hoornbloem                               

Gewoon biggenkruid                               

Gewoon reukgras                               

Gewoon struisgras                               

Gladde witbol                               

Grote ratelaar                               

Kale jonker                               

Kruipende boterbloem                               

Moerasrolklaver                               

Paardenbloem                               

Ridderzuring                               

Ruw beemdgras                

Scherpe boterbloem                               

Smalle weegbree                               

Veldzuring                               
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De Drie Tuiten 

Dit is een tamelijk geïsoleerd grasland met daarin een waterpoel. Er is opvallend veel 

Akkerdistel, Gladde witbol, Moerasrolklaver, Veldzuring en Ruw beemdgras aanwezig. Uniek is 

de grote populatie Oranje havikskruid. Zie bijlage 1.  De poel bevat een aantal soorten die typisch 

voor een poel zijn (waterminnend). Aan de zuidzijde ligt een aarden wal die aangelegd is met  

afgeplagde grond uit het grasland Potboshoek en De Drie Tuiten zelf. 

 

De Drie Tuiten Vak N 

  Abundantie R/S/

O 

F/La A/ 

Ld 

Cd D 

Akkerdistel           

Gestreepte witbol           

Gewone 

hoornbloem 

          

Gewoon 

biggenkruid 

          

Gewoon reukgras           

Gewoon struisgras           

Gladde witbol           

Grote ratelaar           

Kale jonker           

Kruipende 

boterbloem 

          

Moerasrolklaver           

Paardenbloem           

Ridderzuring           

Ruw beemdgras      

Scherpe 

boterbloem 

          

Smalle weegbree           

Veldzuring      
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Bijlage 5. Omschrijving van de grenzen van vakken en 
randen 

Door de gemeente is aangegeven waar de grenzen van de vakken  liggen. Wanneer in de 

toekomst  het onderzoek herhaald wordt dan zijn die weer van belang om  een goede 

vergelijking van de onderzoeksresultaten te kunnen maken In de beschrijving wordt  gewerkt 

met nummers. Deze nummers  staan op bijgevoegde kaart 

 

 

 
Vakindeling Graslanden Landgoed Schothorst  
 
De graslanden 
 
A - Bergkamp (noord) 
B - Komhoek (zuid) 
C - Komhoek (midden) 
D - Komhoek (noord) 
E - Beukhoek (zuid) 
F - Beukhoek (midden) 
G - Beukhoek (noord) 
H - Grote Boshoek (zuid) 
I  - Grote Boshoek (midden) 
J - Grote Boshoek (noord) 
K - Potboshoek (zuid) 
L - Potboshoek (midden) 
M - Potboshoek (noord) 
N - De Drie Tuiten 
 

Komhoek 

Potboshoek 

Grote Boshoek 

Beukhoek 

Bergkamp 

De Drie Tuiten 
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In de vakken B, C en D kunnen hekken staan (of gestaan hebben), waarbinnen mogelijk verschillende 
vegetaties zijn ontstaan. Maak zelf een ‘onderverdeling’ van B, C en D, wanneer er duidelijk 
verschillen te zien zijn (dus verdeel dan vak B in deelvakken B1, B2, enz.; vak C in deelvakken C1, 
C2, …). 
 
 
De grenspaaltjes van de ‘middenvakken’ (zie inventarisatiekaart graslanden) 
deze paaltjes zijn voorzien van een oranje punaise. 
 
Beukhoek 
1 - het vijfde weidepaaltje aan de zuidzijde van het toegangshek 
2 - het vierde weidepaaltje aan de zuidzijde van het toegangshek 
3 - het vijfde weidepaaltje aan de noordzijde van het toegangshek 
4 - het vierde weidepaaltje aan de noordzijde van het toegangshek 
 
Grote Boshoek 
5 - het dertiende weidepaaltje aan de zuidzijde van het toegangshek 
6 - het weidepaaltje met twee steunpaaltjes, aan zuidzijde van het toegangshek 
7 - het achtste weidepaaltje aan de noordzijde van het toegangshek 
8 - het tweede weidepaaltje aan de noordzijde van het toegangshek 
 
Potboshoek 
10 - het weidepaaltje ter hoogte vd noordelijke rand van het bosje op het grasland 
11 - het weidepaaltje ter hoogte vd noordelijke rand van het bosje op het grasland 
12 - het eerste weidepaaltje aan de noordzijde van het toegangshek 
13 - het weidepaaltje ter hoogte van de zuidelijke rand van het bosje op het grasland 
 
Komhoek 
Oostzijde grens tussen B en C: zuid-paal (balk) van toegangshek vanuit Beukhoek. 
 
De overige terreinen 
 
1a - Houtwal De Drie Tuiten 
1b - Stokkenbos (zuid) 
2   - Terrein 2 (inventarisatie uit 1984) 
3   - Terrein 3 (inventarisatie uit 1984) 
4a - Terrein 4a (inventarisatie uit 1984) 
4b - Terrein 4b (inventarisatie uit 1984) 
6a - Terrein 6a (inventarisatie uit 1984) 
6b - Terrein 6b (inventarisatie uit 1984) 
8   - Terrein 8 (inventarisatie uit 1984) 
9   - Terrein 9 (inventarisatie uit 1984) 
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Beschrijvingen uit 1984 van de terreinen 2 t/m 9 
 
Terrein 2 - Een ca. 2½ m, plaatselijk tot 18.30 m brede strook, gelegen langs een greppel tussen twee 
graslanden (De Bergkamp en De Komhoek). Het terreintje werd in maart 1984 afgerasterd en in 
oktober van dat jaar voor de eerste keer gemaaid. In de noordhoek van dit terrein werd op 26 maart 
1984 een ondiepe poel uitgegraven, waarvan de vorm gelijkt op die van een rechtbenige driehoek 
doordat deze aan de westkant bepaald wordt door het verloop van de greppel en aan de oostkant 
door de hoogwaterlijn (winterpeil). 
 
 
Terrein 3 - Een strook met een breedte van 7.40 m en een oppervlakte van ca. 
820 m², aan de zuidzijde begrensd door weiland (De Komhoek), in het noorden door vochtig loofbos 
(Het Snoekenbosje). Met uitzondering van een 1 m, plaatselijk tot 6 m brede strook weidegrassen 
langs De Komhoek, is deze rand begroeid met een tot 2 m hoog dicht braamstruweel. Op enkele 
plaatsen zijn bomen en struiken opgeslagen. In het noordoostelijk gedeelte, waar de bosrand zeer 
“dun” is, werden op 14 december 1984 twee jonge exemplaren van resp. sleedoorn, eenstijlige 
meidoorn en hazelaar geplant. Van de laatste werden ook de vruchten uitgezaaid, afkomstig van in 
het wild groeiende exemplaren buiten het terrein. Het terreintje wordt sinds 1983 in september of 
oktober gemaaid, en wel zo dat tussen de braamstruwelen kleine, besloten graslandjes in stand 
blijven. 
 
Terreinen 4 en 6 – Een ca. 2 m brede en 2.30 m diepe greppel met aan beide zijden een strook van 
2.70 m (in het zuiden) tot 22 m (in het noorden) breedte, begroeid met grasland en ruigte. Oppervlakte 
ca. 2700 m². 
In het noordelijke gedeelte zijn ter weerszijden van de greppel brede terreinstroken gelegen, waarvan 
het westelijke gedeelte (oppervlakte ca. 850 m²) als hooilandje en het oostelijk gedeelte (oppervlakte 
ca. 820 m²) als ruigte beheerd wordt. 
Op het terreintje dat aan de oostzijde van de greppel is gelegen zijn, ter vervanging van een groep 
oude beuken die tijdens de droge zomer van 1976 waren gestorven, in maart 1980 zes, ca. 8 m hoge 
zomereiken geplant. Van deze bomen, die afkomstig waren van de Hogeweg, sloegen er vijf aan. 
 
Terrein 8 - Een aanvankelijk 4.80 m, sedert 1984 5.80 m brede strook langs de westzijde van een 
beukenlaan. Oppervlakte ca. 5950 m². (De strook werd begin 1984 verbreed door een nieuw raster 
over een afstand van 1 m in westelijke richting te plaatsen.) 
 
Terrein 9 - Een 3.40 m brede strook, gelegen langs de noordelijke rand van opgaand loofbos. 
Oppervlakte ca. 200 m². Deze strook ontstond in januari 1984 door het plaatsen van een afrastering 
aan de zuidzijde van De Beukhoek. 
 
Opmerking: de Terreinen 1, 5 en 7 uit 1984, zijn in 2012 niet meer terug te vinden in het landschap. 
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