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Inleiding
Tijdens de ‘grasdag’ in de regio zuid-oost Nederland in het voorjaar van 2017 werd geconstateerd dat de
grasbekleding op de recent verbeterde Niersdijk bij Ottersum zich niet optimaal ontwikkelde. Het betreft
met name het buitentalud. De ingezaaide plantensoorten groeiden vrijwel alleen in de oorspronkelijke
inzaairichels met daartussen een kale bodem. In het voorjaar van 2018 heeft Waterschap Limburg besloten
een pilot uit te voeren op deze dijk om te proberen de ontwikkeling van de grasbekleding te verbeteren.
Gekozen is voor de behandeling met ‘Root & shoot’ (vorm van bemesting), toediening van mycorrhiza en
doorzaai met D1.
Uitvoering pilot
Op 19 april 2018 zijn de behandelingen uitgevoerd. Op advies van de betrokken aannemer is de gehele pilot
oppervlakkig geklepeld voor dat de behandelingen zijn uitgevoerd. Het geklepelde materiaal is blijven liggen
en bleek snel te verdrogen en te worden afgebroken. De inzaai met D1 en de toediening van mycorrhiza is
machinaal gebeurd met behulp van een inzaaimachine. Root & shoot is met de hand toegediend met behulp
van een rugspuit. De behandeling is in tweevoud uitgevoerd op dezelfde dijk. Daarnaast zijn per set van
behandelingen 2 referentievakken aangelegd. Om de werking van mycorrhiza goed te kunnen onderzoeken
zijn in het voorjaar van 2019 twee nieuwe proefvakken aangelegd waarin mycorrhiza zijn toegepast.
Hierdoor zijn er, inclusief de referentievakken, 12 proefvakken ontstaan die de komende jaren gevolgd
zullen worden: 8 proefvakken met de behandelingen (4 behandelingen in duplo), 2 in de twee geklepelde
referentievakken en 2 in twee niet geklepelde referentievakken buiten de pilot (1 ten oosten en 1 ten
westen van de pilot).
Duur pilot
De pilot is in 2018 gestart en loopt tot en met 2023
Onderzoek
 Vegetatieonderzoek:
- vegetatiesamenstelling en soortenrijkdom
- vegetatiestructuur (bedekking en biomassa)
- doorworteling
 Bodemonderzoek
- Granulaire samenstelling
- Chemische parameters: macro-nutriënten (voedingsstoffen)
- Verdichting
- Doorwortelbaarheid (m.b.v. penetrometer)
Veldbezoeken
Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de ontwikkeling van de grasbekleding is de pilot
een aantal malen bezocht in 2018. Bij elk bezoek zijn foto’s gemaakt die zijn opgenomen in een website.
Website
Om terug te kunnen zien hoe de grasbekleding er uit zag gedurende 2018 is een eenvoudige website
opgesteld met daarin foto’s van verschillende data. De website bevat bovendien informatie over de pilot
en foto’s van de aanleg van de pilot (zie 19-4-2018).
De link naar de website is:
http://www.zodenaandedijk.com/pilot-Ottersum/

Voorlopige resultaten

1.

Bodemonderzoek

Om na te kunnen gaan of de slechte ontwikkeling van de grasbekleding wordt veroorzaakt door fysische of
chemische eigenschappen van de bodem zijn in 2018 4 bodemmonsters gestoken waarin de gebruikelijke
fysische en chemische parameters zijn bepaald. Ondanks de geringe afstand tussen de locaties van de
bodemmonsters laten de 4 bodemmonsters toch relatief grote verschillen zien. Voor een aantal parameters
blijkt er een duidelijk verloop te zijn van west naar oost (toe- of afname) op de proefdijk. Samenvattend
kan worden gesteld dat naar het oosten toe op de proefdijk het zandgehalte aanzienlijk toeneemt en
tegelijkertijd de totale hoeveelheid stikstof en het direct opneembare fosfor en kalium (dus N en P en K).
Daarnaast neemt ook de magnesiumbezetting toe naar het oosten.

2.

Vegetatieonderzoek

2.1 Vegetatiesamenstelling en soortenrijkdom
Vegetatiesamenstelling
In 2018 zijn 10 vegetatieopnamen gemaakt, in 2019 12 vegetatieopnamen. In totaal zijn in deze opnamen
80 hogere plantensoorten aangetroffen, 12 grassoorten, waarvan een echt pioniergras (Hanenpoot), en 68
soorten kruiden waaronder 25 pioniersoorten die op den duur uit de vegetatie verdwijnen. Van de 80
soorten zullen er 54 waarschijnlijk in de vegetatie blijven voorkomen in de toekomst.
In 2019 zijn 2 grassoorten voor het eerst aangetroffen: Glanshaver en Zachte dravik. De verwachting is dat
vooral Glanshaver zich in de toekomst (sterk) zal uitbreiden bij hooilandbeheer. Glanshaver kwam in 2018
al voor op het binnentalud maar nu dus ook op het buitentalud.
Ten opzichte van 2018 zijn in 2019 11 soorten verdwenen terwijl er 17 nieuwe soorten zijn aangetroffen
(zie bijlage 3). De nieuwe soorten in 2019 zijn deels pioniersoorten en deels soorten die ook op de lange
termijn aanwezig zullen zijn in de vegetatie.
Rood zwenkgras en Engels raaigras domineerden ook in 2019 nog steeds de grasbekleding al haalde ook
Kweek nog steeds een hoge abundantie, vooral in de proefvakken in het oostelijke deel van de pilot maar
in 2019 ook in enkele proefvakken in het westelijke deel.
Ook in 2019 was het aantal vlinderbloemigen met 12 soorten nog hoog en kwamen 5 soorten nog met een
bedekking (abundantie > 4) voor: Gewone rolklaver, Hopklaver, Kleine klaver, Rode klaver en Witte klaver.
Zowel het aantal als het aandeel van de klaversoorten (stikstofbindende vlinderbloemigen) was in de
proefvakken in het westelijke deel van het proeftraject ook in 2019 nog aanzienlijk hoger dan in de
proefvakken in het oostelijke deel. Dit wordt wellicht veroorzaakt doordat de bodem in het westelijk deel
nog steeds aanzienlijk minder stikstof bevat dan in het oostelijke deel. De klaversoorten zijn in het
westelijke deel in het voordeel ten opzichte van de overige plantensoorten dankzij hun eigen stikstofvoorziening (vastleggen van stikstof uit de atmosfeer in wortelknolletjes).
Mogelijke probleemsoorten op dijken zijn Akkerdistel, Grote brandnetel en Ridderzuring. Akkerdistel is in
2019 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2018. Ridderzuring is in 2019 licht afgenomen ten opzichte
van 2018. Deze soorten dienen de komende jaren in de gaten gehouden te worden. Zodra ze toenemen
dienen gerichte maatregelen worden getroffen. In het proefvak met D1 in het westelijke deel van het
proeftraject had Akkerdistel in 2019 een bedekking (abundantie 5: 5 - 12,5% bedekkend).
De meeste pioniersoorten zullen snel uit de vegetatie verdwijnen wanneer de vegetatie zich verder sluit.
Er is nauwelijks sprake van een moslaag. De maximale bedekking van de moslaag is 3%.
Soortenrijkdom
Het gemiddeld aantal soorten in de 10 proefvakken die zowel in 2018 als in 2019 zijn opgenomen is tussen
2018 en 2019 gestegen van 30,2 naar 35,2. De soortenrijkdom is in alle proefvakken gestegen, met
uitzondering van het niet geklepelde referentievak (Ref-O-19) in het oostelijke deel van de proef.

Behandelingen
De verschillende behandelingen laten ook in 2019 nog geen grote verschillen zien in soortensamenstelling
en soortenrijkdom.
2.2 Vegetatiestructuur
Bedekking van de vegetatie
Ook in de zomer van 2019 was de vegetatie nog niet homogeen en werden dichtbegroeide stukken
afgewisseld met kleinere open plekken. Vooral in het geklepelde deel bleek de vegetatie nog steeds
voornamelijk in de inzaairichels te groeien. Desondanks is de bedekking van de grassen, kruiden en moslaag
in de proefvakken zo goed mogelijk geschat.
De gemiddelde totale bedekking (grassen+kruiden) en de gemiddelde bedekking van de kruiden is, in de 10
proefvakken die zowel in 2018 als in 2019 zijn opgenomen, tussen 2018 en 2019 gestegen, respectievelijk
van 81,9 % naar 95,1 % en van 19,0 % naar 25,5 %. De gemiddelde bedekking van de grassen is in de 10
proefvakken tussen 2018 en 2019 gedaald van 81,0 % naar 74,5 %. Ook in 2019 was er nog nauwelijks sprake
van een moslaag met een bedekking van 1,5%.
Vegetatiehoogte
De gemiddeld hoogte van de vegetatie in de 10 proefvakken die zowel in 2018 als in 2019 zijn opgenomen
is tussen 2018 en 2019 gestegen van 16,0 cm naar 31,7 cm. De minimum- en maximumhoogte van de
vegetatie zijn ongeveer gelijk gebleven.
De combinatie van de totale bedekking (grassen+kruiden) en de gemiddelde hoogte van de vegetatie geeft
een indicatie van de biomassaproductie van de vegetatie. Deze lijkt dus in 2019 te zijn gestegen ten opzichte
van 2018.
2.3 Doorworteling
In 2018 zijn 2 wortelmonsters genomen in de begroeide inzaairichels en 2 in de open ruimte tussen de
inzaairichels. De totale wortellengte in de begroeide inzaairichels en in de open ruimte tussen de
inzaairichels is aanzienlijk lager dan de maximale wortellengte die kan worden bereikt (zie figuur 1). De
totale wortellengte in de open ruimte (1090 cm) tussen de inzaairichels is slechts 5% lager dan in de
inzaairichels (1146 cm).
De vlakke onderberm langs het buitentalud wordt grotendeels beweid met schapen. Ook hier is nog
duidelijk te zien dat de vegetatie ook nu nog voornamelijk groeit in de inzaairichels. Om na te gaan of
beweiding tot een sneller en beter resultaat leidt dan maaibeheer is vlakbij het raster de doorworteling
bepaald in een beweid en in een gemaaid deel van de onderberm (zie figuur 1). Ook hier zijn de
verschillen erg klein.
In 2019 is voor de vegetatiestructuur alleen de bedekking en de hoogte in het groeiseizoen bepaald en zijn
er geen wortelmonsters gestoken. De langdurige droge periode in 2018 had geleid tot grotere open plekken
en een onregelmatig, vlekkerig beeld waardoor het steken van representatieve wortelmonsters in de winter
van 2018 op 2019 niet mogelijk was

Figuur 1. Wortellengte (in cm) in 8 dieptelagen en in totaal in inzaairichels, in tussenruimte tussen inzaairichels,
bij maaibeheer en bij beweiding, afgezet tegen de maximaal te behalen wortellengte in de laag 0-20 cm-mv.

Verschillen tussen het oostelijke en het westelijke deel van het proeftraject
Ook in 2019 bleken er verschillen te zijn tussen het oostelijke en westelijke deel van het proeftraject. In
2019 was de gemiddelde soortenrijkdom, de gemiddelde totale bedekking (grassen+kruiden) en de
gemiddelde bedekking van de grassen in het oostelijke deel hoger dan in het westelijke deel. In 2019 was
de gemiddelde bedekking van de kruiden het hoogst in het westelijke deel. De bedekkende kruiden waren
vooral klaversoorten. In 2019 waren zowel de gemiddelde hoogte als de maximumhoogte van de vegetatie
in het oostelijke deel groter dan in het westelijke deel.
De combinatie van de totale bedekking (grassen+kruiden) en de gemiddelde hoogte geeft een indicatie van
de biomassaproductie van de vegetatie. Deze ligt dus in het oostelijke deel van het proeftraject gemiddeld
hoger dan in het westelijke deel.
Behandelingen
De verschillende behandelingen lieten ook in 2019 nog geen grote verschillen zien in vegetatiestructuur.
De twee nieuwe vakken met mycorrhiza weken wel enigszins af. De soortenrijkdom was hierin het laagst
van alle behandelingen. Ook de totale bedekking (grassen+kruiden) was lager dan bij de overige
behandelingen. De bedekking van de grassen was met 90% relatief hoog en de bedekking van de kruiden
met 10% relatief laag. Er is geen moslaag aangetroffen. Daarnaast was de gemiddelde hoogte van de
vegetatie in deze vakken slechts 12,5 cm en was de gemiddelde maximumhoogte slechts 57,5 cm.

Beschouwing resultaten, verwachte ontwikkeling en aanbevelingen
Veel soorten ondanks inzaai met soortenarm mengsel
De Niersdijk is in 2016 verbeterd waarbij na het aanbrengen van een nieuwe toplaag is ingezaaid met het
standaard dijkenmengsel D1. Dit mengsel bevat naast 3 grassoorten (Engels raaigras, Rood zwenkgras en
Veldbeemdgras) alleen Witte klaver. Desondanks zijn in 2018 en 2019 veel andere soorten grassen en
kruiden aangetroffen. Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. De eerste mogelijke verklaring is dat het
substraat van de nieuwe toplaag zaden van de in 2018 en 2019 aangetroffen soorten bevatte. De tweede
mogelijke verklaring is dat bij het aanbrengen van de nieuwe toplaag deze is vermengd met de
oorspronkelijke toplaag en dat deze oorspronkelijke toplaag zaden van de in 2018 en 2019 aangetroffen
plantensoorten bevatte.
In 2019 is de gemiddelde soortenrijkdom in de meest proefvakken gestegen ten opzichte van 2018. Dit is
enerzijds veroorzaakt doordat er nieuwe soorten zijn aangetroffen in 2019 en anderzijds doordat de
soorten zich steeds regelmatiger over het proeftraject verspreiden waardoor de soortenrijkdom per
proefvak stijgt.
Veel vlinderbloemigen
Aan de westkant van de proefdijk zijn ook in 2019 nog opvallend veel vlinderbloemigen (stikstofbinders)
aangetroffen en bovendien in grote hoeveelheden. Dit zijn soorten die zelfvoorzienend zijn voor stikstof.
Ze binden stikstof uit de lucht en leggen die vast in ondergrondse stikstofknolletjes. Wanneer de plant aan
het einde van het seizoen (deels) afsterft komt de stikstof uit de knolletjes beschikbaar in de bodem.
Hierdoor hebben vlinderbloemigen een bemestend effect op de bodem. Een verklaring waarom juist aan
deze kant van de proefdijk zoveel vlinderbloemigen voorkwamen in 2018 en 2019, en bovendien in grote
hoeveelheden, kan zijn dat hier het stikstofgehalte hier aanzienlijk lager was dan meer naar het oosten op
de proefdijk. Hierdoor zijn de vlinderbloemigen aanzienlijk concurrentiekrachtiger dan de overige plantensoorten die voor hun stikstofvoorziening afhankelijk zijn van de stikstofvoorraad in de bodem.
Vegetatiestructuur (bedekking en hoogte)
De bedekking van de bodem door de vegetatie was ook in de zomer van 2019 nog tamelijk inhomogeen.
Dichtbegroeide stukken werden afgewisseld met kleinere open plekken. Zowel de totale bedekking
(grassen+kruiden) als de gemiddelde hoogte van de vegetatie zijn in 2019 gestegen ten opzichte van 2018.
De combinatie van de totale bedekking (grassen+kruiden) en de gemiddelde hoogte van de vegetatie geeft
een indicatie van de biomassaproductie van de vegetatie. Deze lijkt dus in 2019 te zijn gestegen ten opzichte
van 2018. Dit kan erop duiden dat de groei van de vegetatie is toegenomen.
De groei van de dijkvegetatie in het westelijke deel van het proeftraject bleef ook in 2019 achter ten
opzichte van het oostelijke deel. Bij het steken van de wortelmonsters in het westelijke deel in 2018 bleek
er op een diepte van 15 tot 17,5 cm een sterk verdichte laag bestaande uit zwaardere/zware klei te liggen.
Deze laag kan optreden als ondoordringbare spronglaag waardoor de wortels van de planten niet of
onvoldoende de diepte in kunnen.
Vergelijking behandelingen
De verschillende behandelingen lieten ook in 2019 nog geen grote verschillen zien in soortensamenstelling,
soortenrijkdom en vegetatiestructuur, met uitzondering van de twee nieuwe proefvakken met mycorrhiza
die in het voorjaar van 2019 zijn aangelegd. De vegetatie in deze vakken heeft de laagste soortenrijkdom
en is nog relatief open, bevat een hoog aandeel aan grassen en is nog laag (en waarschijnlijk laagproductief).
Het lijkt erop dat de groei nog op gang moet komen nadat in het voorjaar de grasmat is beschadigd bij het
inbrengen van de mycorrhiza.
Verwachte ontwikkeling
De verwachting is dat het enige tijd zal duren voordat het bodemleven de gehele toplaag dusdanig
doorwoeld en losgemaakt heeft dat de gehele toplaag bereikt kan worden door de plantenwortels. Door

de langdurige droogte in de zomers van 2018 en 2019 is dit proces echter vertraagd. Langdurige droogte
heeft waarschijnlijk een negatief effect op het bodemleven in de bovenste laag van de bodem waarin de
planten groeien.
In 2019 is voor het eerst Glanshaver aangetroffen in twee proefvakken op het buitentalud. De verwachting
is dat deze grassoort zal toenemen en op termijn een belangrijk onderdeel gaat vormen van de vegetatie.
Glanshaver is een hoger opgaande grassoort die een relatief diepgaand en wijdvertakt wortelstelsel vormt.
Hierdoor zal de totale doorworteling toenemen en daarmee de erosiebestendigheid van de toplaag.
Bovendien wordt de dijkvegetatie dan minder gevoelig voor extreme weersomstandigheden.
Aanbevelingen
De groei van de vegetatie in 2019 lijkt te zijn toegenomen ten opzichte van 2018 (hogere totale bedekking
(grassen+kruiden) en grotere gemiddelde vegetatiehoogte). Desondanks is de vegetatie lokaal nog relatief
open en zijn de inzaairichels nog zichtbaar. Om ervoor te zorgen dat de soorten verder kunnen toenemen
in abundantie en zich verder kunnen verspreiden over het proeftraject dient er pas na de bloei en
zaadzetting gemaaid te worden. Om het bodemleven verder te activeren kan worden overwogen om het
gewas bij de tweede maaibeurt (eenmalig) te klepelen en niet af te voeren. Hierdoor neemt het organische
stofgehalte in de bodem toe waarvan het bodemleven profiteert. Dit dient alleen te gebeuren wanneer de
biomassaproductie in het najaar niet te hoog is. Anders is de hoeveelheid maaisel te groot en dreigt
verstikking van de grasbekleding.

