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Zeekleigebied - groot bospotentieel
Het Zeekleigebied is de op één na
grootste fysisch-geografische regio. Van
de Essen-Iepenbossen en
Schietwilgenbossen in deze regio resteert bitter weinig (voor zover bosgroei
mogelijk was, een groot deel van deze
regio was zee). Met de aanwijzing van
acht reservaten is de inlandse variatie
goed gedekt. In het Deltagebied (voormalig getijdengebied) zijn Keizersdijk,
Oude Kat, Beerenplaat en Slikken van
Flakkee geselecteerd. In de droogmakerijen liggen jonge bossen: Meerdijk,
Wilgenreservaat, Houtribbos en
Hollandse Hout. Vijf reservaten zijn floristisch niet karakteristiek omdat populier is aangeplant.
Keizersdijk (Biesbosch) en
Wilgenreservaat tonen een spontane
dunningsreeks van struikvormige wilgen naar opgaand schietwilgenbos met
een door grote brandnetel gedomineerde kruidlaag. Verjonging ontbreekt, met
uitzondering van een enkele vlier. In het
Houtribbos kwam al binnen 30 jaar na
aanplant een spontane ontwikkeling
richting Essen-Iepenbos op gang, met
veel verjonging van gewone es.

Duingebied - gevarieerd en natuurlijk
Specifiek voor het Duingebied zijn DuinEikenbos, Duin-Berkenbos en KraaiheiBerkenbos. Binnen dit district vertegenwoordigen Kijfhoek, De Horsten,
Leyduin en Roodaam bosgemeenschappen van de kalkrijke duinen. Drieduin 1,
2 en 3 liggen in de kalkarme duinen. De
Berkenvallei is een spontaan opgeslagen bos op de boomgrens tussen zout
en zoet in het Waddengebied. Er vindt
afwisselend aftakeling van ratelpopulier
plaats, gevolgd door herstel via wortelopslag. De karpatenberk vermeerdert
hier via afleggers. Ook in Drieduin 1
speelt zich een wisselend proces af van
aftakeling en bosvorming rond de
boomgrens binnen 400 meter van het
strand.
K.W. van Dort is bosecoloog en werkte
ten tijde van bovenstaand onderzoek
voor het IBN-DLO en werkt momenteel
bij de provincie Zuid-Holland.

TWENTSE BRONBEKEN
IN BEWEGING
A.E.C. Bronkhorst

In het kader van het 100-jarig bestaan van Staatsbosbeheer heeft het district
Twente-Vechtstreek tijdens een driedaagse manifestatie op 3, 4 en 5 juni jl. de
schijnwerpers gericht op de beekdalen. Onderdelen daarvan waren een symposium met als titel ‘Bronnen en bronbeken in beweging’, een open dag voor
scholieren van de basisschool en omwonenden/recreanten en een ontmoetingsdag voor de vrijwilligers uit Salland en Twente. De manifestatie heeft met deze
activiteiten bij een breed publiek de aandacht gevestigd op de bijzondere natuurwaarden van bronbeken en vooral op de mogelijkheden om deze natuurwaarden weer terug te brengen in het Twentse landschap. Het beekherstelproject Springendalse beek in Twente (nabij Ootmarsum) dient daarbij als boegbeeld.
Aangenaam en vruchtbaar
Het Springendal is een voormalig landgoed van de familie Jannink, textielfabrikanten. Voordat deze familie het
gebied aankocht omstreeks 1920, heeft
de familie van mr. Bernardus Cramer,
voormalig burgemeester van
Ootmarsum en papierfabrikant, zijn
stempel gedrukt op het gebied. Beide
eigenaren betitelden het Springendal
als ‘een aangenaam en vruchtbaar
bezit’. Voor de familie Cramer stond
met name het ‘vruchtbare’ aspect voorop. De beken op het Springendal voedden namelijk de papiermolens. Vanaf de
jaren twintig benadrukte mevrouw
Jannink het ‘aangename’ omdat zij veel
werk heeft verzet om het landgoedkarakter van het Springendal te versterken. Dit werk verzetten moet men letterlijk nemen want mevrouw Jannink
liep zelden over haar landgoed zonder
een boompje te (ver)planten. Er zijn nog
landgoedelementen uit die tijd herkenbaar in het gebied zoals de beukenlaan
langs de Mosbeekweg, restanten van
een assenstelsel van zichtlijnen en grillig gevormde weiden en bronvijvers
(Engelse landschapsstijl).
De economische drager is vanaf die tijd
verschoven van de papiermolens naar
de wasserij die ook nu nog functioneert
in de benedenloop van de
Springendalse beek. Sinds 1969 beheert
Staatsbosbeheer het voormalige landgoed; een ‘aangename’ taak! Ook de
laatste jaren vinden nog steeds afrondingsaankopen plaats om het gebied

hydrologisch zoveel mogelijk als een
eenheid te kunnen beheren.

Hel, wel, onzoel
Het Springendal maakt deel uit van een
hydrologisch ingewikkeld, kleinschalig
en kwetsbaar systeem. Bronnen en
bronbeken, die de kenmerkende
natuurwaarden vertegenwoordigen in
het Springendal, zijn zeldzaam in het
overwegend vlakke Nederland. Ze zijn
gekoppeld aan de reliëfrijke gebieden
in Limburg, Gelderland en Twente. In de
erosiedalen op de stuwwal van Ootmarsum komen talloze bronnen en bronbeken voor. Lokale benamingen als Hel,
Wel, Onzoel en Onland geven de
extreem natte en onbegaanbare plaatsen aan en zijn synoniem met het milieu
van bronnen. Een permanente aanvoer
van grondwater en een zeer geleidelijke
afvoer zijn de specifieke omstandigheden waardoor bronnen en bronbeken
kunnen ontstaan. Deze milieus beslaan
vrijwel nooit grote oppervlakten maar
hebben wel altijd een sterke relatie met
de wijde omgeving. Dit geldt ook voor
het bronnengebied van het Springendal.
In het zwakglooiende landschap met
een kleinschalige afwisseling van
akkers, heide, bossen en een beekdal
met een vrij meanderende beek, weidebronnen en bronvijvers wil Staatsbosbeheer de natte natuurwaarden van de
Springendalse beek zoveel mogelijk ontwikkelen. Daartoe is het beekherstelproject enkele jaren geleden opgestart.
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Herstel
Het beekherstelproject heeft als doel
om de achteruitgang van de natuurwaarden die onder invloed van verdroging, vermesting en verzuring in de
laatste decennia is opgetreden, tot
staan te brengen en vervolgens de oorspronkelijke waarden weer terug te
brengen door herstel van de natuurlijke
beekhydrologie. De natuurwaarden
worden met name gekenmerkt door
bronbeekvegetatie (Goudveil- en
Bronkruid-associatie) en koudwatermacrofauna zoals Bronplatwormen,
Vlokreeften en Kokerjuffers; allen zijn in
Nederland sterk bedreigd. Het
Springendal is de enige locatie in
Nederland waar zowel de Goudveil- als
de Bronkruid-associatie redelijk compleet naast elkaar voorkomen. In de
noordtak van de Springendalse Beek is
de karakteristieke macrofauna nog aanwezig. Door deze ‘restpopulaties’ is er
een grote kans op herkolonisatie door
deze soorten bij herstel van hun leefmilieu.

ophoging van de diep uitgesleten beekbodem (1996/1997) en de herinrichting
van de voormalige maïsakker de
Strengen in de bovenloop van de beek.
Bovenop de stuwwal liggen agrarische
percelen die hoge nutriëntengehalten
hebben en vanwege drainage een snelle
afstroming van water. Hierdoor is de
Springendalse beek diep ingesneden en
treedt verdroging en verrijking van het
van nature voedselarme en natte beekmilieu. Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met het waterschap Regge en
Dinkel, de provincie Overijssel en het
ministerie van LNV een plan ontwikkeld

Beekophoging
Het beekherstelproject bestaat uit een
aantal deelprojecten. Deze betreffen de
aanleg van een retentiebekken (1995),

Overzichtskaartje Springendal.

en, met medewerking van de omliggende agrarische bedrijven, uitgevoerd. In
de zuidelijke bovenloop van de beek
werd op een hogergelegen perceel een
retentiebekken aangelegd om de snelle
afvoer van regenwater op te vangen en
vertraagd weer mee te geven aan de
beek.
Een jaar later hebben KIWA en IBN-DLO
de waarden van de beek, de knelpunten
en oplossingsrichtingen beschreven. Dit
plan van aanpak heeft ertoe geleid, dat
Staatsbosbeheer de ruimtelijke verdeling van beschaduwde en onbeschaduwde bron- en bronbeekmilieus beter
op elkaar heeft afgestemd. Gekozen is
voor een groter areaal beschaduwde
beek omdat hiervan de zeldzame beekmacrofauna kan profiteren. In 1997
heeft het IBN-DLO bekeken welke
methode het meest geschikt is voor het
ophogen van de beekbodem. Door een
ophoging vermindert immers de
stroomsnelheid en dat is essentieel voor
de vestiging van macrofauna en beekoevervegetatie. Natuurlijke materialen
zoals takkenbossen, grind en keitjes,
bleken het beste te voldoen. In 1999 is
in de zuidtak van de beek bodemophoging uitgevoerd met drempels van veldkeitjes tot 10 cm boven de waterlijn.
Daardoor kon de beek op meerdere
plekken verzanden. De eerste resultaten
daarvan zijn zeer positief (aanzanding
van 50 cm in drie weken tijd). IBN-DLO
zal het effect op de macrofauna zoals
Vlokreeften en Kokerjuffers monitoren.
De noordtak van de beek is hiervoor
referentiegebied. Tevens heeft TNO een
hydrologisch onderzoek uitgevoerd
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Sinds de herinrichting in december 1998 baant het uittredende bronwater zich weer een weg over de voormalige maïsakker en
doet de locale naam de Strengen alle eer aan. Foto: A.E.C. Bronkhorst.
naar de relaties tussen het bronnengebied (gestuwd materiaal) en de hydrologische omgeving. Hierdoor ontstaat
meer kennis met betrekking tot het verminderen van de bemestingsinvloed
vanuit de agrarische percelen in de
bovenloop.

Uittredend bronwater
Als (voorlopige) kroon op het beekherstelproject kon eind 1998 de 10 ha grote
maïsakker bovenstrooms van het retentiebekken opnieuw ingericht worden.
Deze akker heeft een belangrijke positie
in het watersysteem en herbergt een
aantal bronnen voor de zuidtak van de
Springendalse beek. Eind 1996 kon de
Dienst Landelijk Gebied het perceel
kopen waardoor het vrij recent aangelegde retentiebekken op dat moment
overbodig werd. Inmiddels is de afvoer
van een aantal andere landbouwpercelen ook via het retentiebekken geregeld. Gedurende twee jaar is op de
akker onbemest graan geteeld om voedingsstoffen aan de bodem te onttrek-

ken. De onnatuurlijke ontwateringsmiddelen als sloten en buisdrains werden in
kaart gebracht. Aan de hand van
bodemprofielen werd een ontgravingsplan uitgevoerd om de sterk humeuze
en geëgaliseerde lagen variërend van
0,20-0,60 m af te graven. De buisdrains
zijn uitgegraven in plaats van dichtgespoten met klei, omdat bij het leggen
van de drains het bodemprofiel reeds
verstoord was. De sloten zijn gedicht
met schrale grond van het perceel zelf.
Sinds de herinrichting in december 1998
baant het uittredende bronwater weer
zijn weg over het perceel en doet de
locale naam de Strengen alle eer aan.
De vegetatie heeft direct gereageerd en
Bronkruid, Beekstaartjesmos en
Klimopwaterranonkel hebben zich
alweer gevestigd.

Paradijs
Tijdens het symposium ‘Bronnen en
Bronbeken in beweging’, dat een ‘binnen-buiten’-karakter had, belichtten tijdens het ochtendprogramma diverse

sprekers de verschillende facetten van
natuurherstel in beekdalen. Volgens cultuurfilosoof dr. P.J.H. Kockelkoren
(Universiteit Twente) worstelt onze cultuur al eeuwen met de vraag op welke
wijze we met natuur om willen gaan en
vooral, welke natuur willen we nu echt.
Willen we het paradijs, dat vaak in verschillende culturen gekarakteriseerd
werd door een bos met een bron en een
beekje (lees: het Springendal), òf willen
we oernatuur – ‘echte’ natuur waarin
ook plaats is voor sterven? Het verlangen naar oernatuur is van alle tijden en
maakt ook onderdeel uit van het hedendaagse natuurbeleid. Echter, als de oernatuur gecreëerd is dan weten wij niet
goed wat we er mee moeten. De discussie rondom het beheer met grote grazers is daar een voorbeeld van.
Drs. E.J. Weeda (Instituut voor Bos- en
Natuurbeheer) gaf een ecologische
beschrijving van de brongemeenschappen in Nederland. Gezien de sterke landelijke achteruitgang van deze gemeenschappen is het uitermate belangrijk om
op plaatsen waar deze nog wel voorkomen, duurzame hydrologische omstan-
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Gedicht op de veldkei, onthuld ter
gelegenheid van het symposium
‘Bronnen en Bronbeken in beweging’ op 3 juni 1999 op het
Springendal.
Het
blijft maar
te hoop lopen,
verval vinden, licht
kaatsen, draaien,
het blijft maar haar gang gaan
Al blijft het maar water,
zolang er een bron is
daarboven schraagt het de luchten
en drenkt het de aarde;
wijst het rivieren de weg naar de zee
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digheden te scheppen die van levensbelang zijn voor het voortbestaan.
Uittredend schoon grondwater dat
geleidelijk wordt afgevoerd is daarbij
voorwaarde.
Een overzicht van het Rijksbeleid ten
aanzien van beekdalen door mw. drs.
C.M. Bisseling (Informatie- en
Kenniscentrum Natuurbeheer) toont
aan dat er beleidsmatig veel aandacht is
voor beekdalen. Het ministerie van
Vrom geeft in de
Watersysteembenadering (4e Nota
Waterhuishouding) als hoofdlijn aan
dat water als ordenend principe bij
ruimtelijke planning wordt aangehouden. De stroomgebiedenbenadering
benadert het beekdal integraal als één
watersysteem, dat wil zeggen een
onderlinge samenhang tussen inzijggebied, bovenloop en benedenloop.
Waterconservering - het vasthouden
van voldoende water van goede kwaliteit- speelt daarbij een cruciale rol. Een
tweede beleidslijn wordt gevormd door
de besteding van de zogenaamde ICESgelden (aardgasbaten). Voor de periode
1999-2010 is beschikbaar gesteld:
䢇 1200 miljoen voor veiligheid (inclusief natte natuurontwikkeling);
䢇 800 miljoen voor natte natuurontwikkeling (inclusief 25 miljoen voor herstel beekdalen in Noord-Nederland);
䢇 800 miljoen reconstructie landbouw
(inclusief kwaliteitsimpuls natuur en

De doop werd met zuiver bronwater in goede harmonie verricht door het Waterschap
Regge en Dinkel, de GLTO en Staatsbosbeheer. Foto: A.E.C. Bronkhorst.
landschap met accent op herstel
beekdalen in zandgebieden).
Het ministerie van LNV wil beekdalherstel realiseren door middel van helder
omschreven streefbeelden en natuurdoeltypen, een gecoördineerde inzet
van effectgerichte maatregelen (OBN)
en gebiedsgerichte maatregelen (reconstructie zandgebieden). In het kader van
OBN is jaarlijks 23-25 miljoen beschikbaar voor alle terreinbeheerders.
Binnen dit kader doen de OBN-deskundigenteams tevens onderzoek met als
doel kennisopbouw met betrekking tot
de effecten van de maatregelen. Dit kan
beheerders helpen om de juiste keuze
te maken. Een voorbeeld daarvan is het
onderzoek dat tot 2003 in het
Springendal loopt naar herstel van
voedselarme broek- en bronbossen.
Dhr. A.T.W. Eijsink (Staatsbosbeheer)
gaf in zijn bijdrage een toelichting op
het beekherstelproject. Zijn conclusies
luiden dat de beheerder bij natuurherstel een duidelijk doel voor ogen moet
hebben, steeds moet kijken en bijsturen
en dat samenwerking met andere partners loont. De dagvoorzitter, drs. N.J.
van Heijst (Staatsbosbeheer), concludeerde dat weloverwogen en gecoördineerde inzet van kennis, ervaring en
middelen wel degelijk een succesvol
herstel van gecompliceerde hydrologische systemen zoals beekdalen mogelijk
maakt. Voorwaarde is wel dat er vol-

doende draagvlak in de streek aanwezig
is en dat de financiële middelen voldoende zijn.
In de middag hebben de aanwezigen
met eigen ogen de herstelde beek met
haar bronnen gezien. Op een aantal
plaatsen in het veld gaven deskundigen
van TNO (geologie), IBN-DLO (macrofauna) en KIWA (onderzoek) een toelichting op hun bijdrage aan het project.
Daarna werd de voormalige maïsakker
de Strengen officieel omgedoopt in een
bronnengebied door de onthulling van
een grote veldkei waarop een plaquette
is aangebracht met een gedicht (zie
kader).
Het verslag van het symposium komt in
september beschikbaar en kan opgevraagd worden bij Staatsbosbeheer, district Twente-Vechtstreek, tel. 0384263316. De beschrijving van het beekherstelproject is mede gebaseerd op het
artikel in De Levende Natuur, mei 1999
van F. Eysink en G. Kooijman.
A.E.C. Bronkhorst is districtshoofd
Twente-Vechtstreek van
Staatsbosbeheer.

