Beheeradvies
Beheeradvies voor bronbron- en beekdalgraslanden in het
Dal van de Mosbeek
M.A.P. Horsthuis
A.Th.W. Eysink

Inleiding
Door Landschap Overijssel is via de Kennisbon-regeling van de Beheerdersnetwerken advies
aangevraagd over het beheer van bron- en beekdalgraslanden in het Dal van de Mosbeek gelegen
in Noord-Twente ten noordoosten van de plaats Vasse. Deze notitie doet verslag van deze
velddag die gehouden werd op 22 januari 2010. Aanwezig waren Loekie van Tweel, Evert Dijk,
Jacob van der Weele, Gerrit Pastink, Melchior van Tweel (allen Landschap Overijssel), Fons Eysink
en Marcel Horsthuis (Bosgroep Noord Oost Nederland).
In het Dal van de Mosbeek heeft in de afgelopen jaren op een groot aantal percelen herstelbeheer
plaats gevonden. Een gedeelte daarvan is gefinancierd (in het kader) vanuit het project ‘Terug
naar de Bron.
In deze rapportage wordt allereerst de vraag van Landschap Overijssel duidelijk geschetst.
Vervolgens wordt een beeld gegeven van het beheer dat tot nu toe uitgevoerd wordt in de
graslanden. Daarna wordt per perceel een advies gegeven over de beheerdoelen en welk beheer
daarbij uitgevoerd moet worden. Afbeelding 1 geeft de ligging van de percelen weer in het Dal
van de Mosbeek. Daarbij moet aangegeven worden dat niet alle percelen die op de afbeelding
staan aangegeven ook door ons bezocht zijn.
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Afbeelding 1. Ligging van de brongebieden en beekdalgraslanden in het Dal van de Mosbeek

Beheervraagstuk
In de afgelopen jaren zijn in het Dal van de Mosbeek een (groot) aantal voormalige
landbouwpercelen ingericht voor natuur. In (bijna) alle percelen is het natuurdoel herstel van
bron-, schraalgrasland- en heidevegetaties. In twee percelen is ervoor gekozen om bos tot
ontwikkeling te laten komen. Bij inrichting en vervolgbeheer van de verschillende projecten blijkt
dat er zowel bij de herstelwerkzaamheden alsook voor het daaropvolgend beheer maatwerk per
(bron)systeem geleverd moet worden. Met name bij het vervolgbeheer komen bij de beheerder
(praktische) beheervragen op zoals:
- “moet de beheerder de gebruikers, die een inscharingsovereenkomst voor een perceel hebben,
verplichten om eerst te maaien en dan na te beweiden, of meteen laten beweiden met daarbij de
kans op verruiging?”.
- “moet alles gemaaid worden (dus ook een pioniervegetatie die net tot ontwikkeling gekomen is)
of moeten stukken ongemoeid blijven?”
- “moet het terrein beheerd worden zoals 'vroeger' gebruikelijk was?' Als elke inschaarder zijn
eigen gang gaat krijg je wel een bijzonder interessant mozaïek van verschillende vegetaties en
structuren, maar draagt dit bij aan de ontwikkeling van de gewenste bronvegetatie?
Verder leeft bij de beheerder van Landschap Overijssel de vraag over de structuur/vorm van de
bronbeek. Sommige beekjes eroderen (sterk) en slijten in, waardoor een drainerend effect
optreed in het bronsysteem en de natte beekdalgraslanden. Moet nu al begonnen worden met het
verondiepen van de bronbeek en, zo ja, hoe en met welk materiaal moet dat dan gebeuren?
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Beschrijving van het huidige beheer
Door de beheerder van Landschap Overijssel is het huidige beheer voor de verschillende terreinen
op een rijtje gezet. Daarbij worden de percelen van oost naar west besproken. In afbeelding 1
staan de verschillende percelen aangegeven.

- Perceel nr. 2. Diekboersbek.
Geplagde deel (slenk) in 2009 voor het eerst met de rugmaaier gemaaid. De noordzijde van de
slenk met éénasser gemaaid. Gemaaid in de periode tussen 16 en 25 september in verband met
Parnassia . Het overige deel (niet geplagd) in 2008 en 2009 gehooid en nabeweid met ca. drie
koeien.

- Perceelnr. 3. Brongebied Mosbeek.
Jaarlijks maaien en afvoeren (maaien met éénasser, afvoeren met vliegend tapijt, maaitijd eind
september).

- Perceelnr. 4. Brongebied Weersink.
In 2008 amper vegetatie, in 2009 gemaaid en maaisel afgevoerd. Veel klaver en opslag van
Zwarte els. Geen nabeweiding.

- Perceelnr. 5. Brondal Hemmersbek.
In 2008 beweid met ca. drie koeien, in 2009 eerst beweid waarna de verruigende delen in
het meest zuidelijke perceeltje gemaaid zijn, maaisel afgevoerd. Geen nabeweiding. Het zuidelijke
deel (waar het voormalige Populierenbos stond) kan zich weer ontwikkelen tot bronbos.

- Perceelnr. 7. Bronbos/weide Burger.
In 2008 beweid met twee koeien. In 2008 beweid met twee tot drie koeien, daarna hele perceel
gemaaid in verband met verruiging. Slenk uitgemaaid met rugmaaier en maaisel uitgeharkt.
Lichte insporing door tractor en ladewagen dicht bij bronstroom. Oude grashoop rechts van hek
opgeruimd.
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Afbeelding 2. Winterbeeld van Weide Burger.

- Perceelnr. 8. Bron van de Burger.
In 2008 zuidelijk deel van de bronstroom beweid met ca. 4 koeien, noordelijk deel met hand en
machines gemaaid en maaisel afgevoerd. In 2009 beweid met ca. 6 koeien, bronstroom
(elzenopslag) uitgemaaid en noordelijk deel machinaal gemaaid, maaisel afgevoerd.

- Perceelnr. 9. Burgersweide en beekdal.
In 2008 geen beheer (amper vegetatie). In 2009 gemaaid, bronstroom uitgemaaid met rugmaaiers
en uitgeharkt tot aan zandweg.

- Perceelnr. 10. Hemmer zien Witke.
In 2008 beweid met 6 koeien. In 2009 beweid met ca. 6 koeien, daarna gemaaid (met
uitzondering van zuidwestelijke hoek) in verband met verruiging.

- Perceelnr. 11. Hemmers Riet.
In 2008 beweid met 3 koeien. In 2009 beweid met 3 koeien, daarna gemaaid, stroomdal
handmatig uitgemaaid (met name Pitrus en Zwarte els). Maaisel afgevoerd.

- Perceelnr. 12. Brongebied de Hemmer.
In 2008 en 2009 gemaaid, geen nabeweiding. In 2009 is de opslag van Brem, Berk en Braam in
het midden van het perceel verwijderd.

- Perceelnr. 13. De Reuterij
Jaarlijks maaien en afvoeren. Bronstromen en langs de poel met rugmaaier gemaaid en
uitgeharkt.
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Beheer in brongebieden en beekdalgraslanden
In het volgende gedeelte wordt een algemeen beeld gegeven van de te nemen beheermaatregelen
in zowel een weidebron als een bosbron.
- Weidebron
Het beheer in een niet-beschaduwde bron bestaat in grote lijnen uit twee typen: het
hooilandbeheer en begrazingsbeheer. In alle gevallen is het voor de fauna belangrijk om tijdens
de werkzaamheden delen van de vegetatie in stand te houden.
Met hooilandbeheer wordt de vegetatie gemaaid in de periode juli-augustus waarna het maaisel
wordt afgevoerd. Omdat brongebieden kwetsbaar zijn en slechts een geringe draagkracht
hebben, kan niet met zwaar materieel worden gewerkt. Het ‘vliegend tapijt’ en/of de rugmaaier
bieden uitkomst. In dat geval wordt de grazige vegetatie eerst gemaaid met licht materieel. Om
de insporing te voorkomen wordt het maaisel niet met een tractor en wagen uit het bron- en
beekdalgebied getransporteerd, maar op een groot zeil gelegd. Dit wordt met een lier naar een
hoger punt getrokken waar de bodem grotere draagkracht heeft. Van daaruit wordt het maaisel
alsnog met zwaarder materieel afgevoerd. Met het hooilandbeheer is al veel ervaring opgedaan.
De maatregel is succesvol maar ook duur.
Door de schrale omstandigheden en het uittreden van water in de bronkoppen blijven de
pionierbegroeiingen van de Bronkruid-associatie en de Klimopwaterranonkel-associatie
duurzaam in stand.
Daarnaast kunnen deze bronsystemen begraasd worden om het open karakter van de bronnen te
behouden. Door periodieke begrazing en betreding door vee ontstaan min of meer permanent
open plekjes en microreliëf, waar naast de vaatplanten van bovengenoemde gemeenschappen
juist ook de blad- en levermossen van profiteren. Van groot belang is daarbij de begrazingsdruk.
Wordt teveel vee ingeschaard (voor een te lange tijd) dan kan de bron vertrapt worden. Wordt
echter te weinig vee ingezet, dan ontstaan geen pioniersituaties en treedt verbossing op.
Begrazingsbeheer kan dan ook een essentiële factor spelen in het behoud van weidebronnen. Dit
kan door nabeweiding met rundvee in de periode augustus – oktober/december (eigenlijk zolang
als er grasgroei plaats vindt). Deze maatregel zorgt voor (extra) betreding. In de ontstane open
plekken komen in het vroege voorjaar de kenmerkende soorten van weidebronnen tot
ontwikkeling.
Bovendien kan bij beweiding de eventuele opslag van bomen en struiken worden weggevreten
Met rundvee zal dit overigens niet zo snel het geval zijn. Door inzet van schapen en geiten zal de
opslag wel worden aangevreten. Inzet van deze (kleine) grazers in bronsystemen heeft echter niet
de voorkeur omdat door de (te) fijne vertrapping teveel verdichting van de bodem zal optreden.
Opgemerkt moet worden dat door de inzet van begrazing het verschralend effect minimaal is.
Eigenlijk moet de begrazing pas ingezet worden als een vergevorderd stadium van verschraling
bereikt is (dat wil zeggen aan het eind van de Witbolfase). Indien voor deze vorm van begrazing
wordt gekozen moet de inscharing van het vee plaatsvinden met de aanvang van de grasgroei en
past gestopt als er geen grasgroei meer is. Verder is een voorwaarde voor deze vorm van beheer
dat de vegetatie kort de winter in gaat. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn om in het najaar
aanvullend maaiwerkzaamheden uit te voeren of lang(er) door te weiden.
- Beschaduwde bron
In principe hoeft bij een beschaduwde bron geen intern beheer plaats te vinden; het beheer van
de Associatie van Paarbladig goudveil, Kegelmosassociatie, Elzenzegge-Elzenbroek en GoudveilBeheeradvies voor bron- en beekdalgraslanden in het Dal van de Mosbeek

Essenbos is gericht op een duurzame handhaving van de waterkwaliteit en -kwantiteit van het
bronwater. Voor de aanwezige kenmerkende macrofauna is beheer evenmin noodzakelijk.
Wél moeten boomsoorten met slecht verterende bladeren worden verwijderd. Het gaat hier om
Beuk en Eik, maar zeker Populier en verschillende naaldhoutsoorten.
Daarnaast kan de ontwikkeling van boomgroei van Zwarte els worden bevorderd.
Waar nodig kan kleinschalig hakhoutbeheer plaats vinden zonder de bodem te verwonden of de
beschaduwing op te heffen.
- Nieuwe natuur
In het beheergebied zijn in de afgelopen jaren een aantal graslanden over gegaan van een
landbouwfunctie naar een natuurfunctie. Bij de (natuur)inrichting van het terrein is er voor
gekozen om in een aantal gevallen (waar de graslanden als inzijggebied functioneren) de
voedselrijke toplaag niet te verwijderen om in de percelen de opslagcapaciteit van water
(natuurlijke waterberging) in de bodem zou groot mogelijk te houden.
Daarvoor zijn in deze percelen bodemmonsters genomen om hoeveelheden stikstof, fosfaat en
kalium in beeld te krijgen en met name een beeld te krijgen van het fosfaatgehalte.
Doordat het landbouwkundig gebruik (en de daarbij behorende bemesting) is gestaakt vindt in
deze terreinen een snelle daling van het gehalte aan voor planten beschikbare stikstof plaats. De
plantensoorten die zowel veel stikstof als fosfaat nodig hebben, gaan dan achteruit en worden
vervangen door soorten die met minder stikstof toe kunnen, maar wel ‘gesteld zijn op' veel
fosfaat. Zulke soorten zijn Gestreepte witbol, Pitrus, Jacobskruiskruid en Fioringras, maar ook de
vlinderbloemachtigen zoals Kleine klaver, Witte klaver, Rode klaver en Moerasrolklaver die in staat
zijn zelf stikstof te binden. Vervolgens wordt de biomassaproductie van het grasland vooral
beperkt door het gehalte aan het voor planten beschikbare fosfaat. Fosfaat is weinig mobiel in de
bodem en fosfor is in hoofdzaak in de bovenste bodemlaag opgeslagen, in gebonden vorm. In
niet omgewerkte bodem is dat op zand de bovenste 30-50 (-100) cm.
De graslanden waarin de hierboven genoemde soorten overheersen gaan pas veranderen in
bloemrijke graslanden als het fosfaatgehalte voldoende verlaagd is. Het gehalte moet zover zijn
gedaald, dat soorten van matig voedselrijke omstandigheden kansen krijgen. Fosfaatbindende
processen bijvoorbeeld in samenhang met ijzerrijke kwel of een zeer kalkrijke bodem, kunnen het
verschralingsproces versnellen. Op de meeste standplaatsen is bij een beheer van maaien en
afvoeren de fosfaatvoorraad echter pas na vele tientallen tot misschien wel honderden jaren
voldoende uitgeput. Als begrazing wordt toegepast duurt dit proces nog langer, vooral als de
begrazing een extensief karakter heeft.
Omdat het op de voormalige landbouwgronden bij het maai- en begrazingsbeheer dus heel lang
duurt voordat de soortenrijkdom toeneemt is het zinvol om aansluitend op het
verschralingsbeheer de fosfaatvoorraad in het grasland ‘uit te mijnen': door het toedienen van
kalium en stikstof wordt ook de beschikbare fosfaat door de productieve grassen beter
opgenomen en bij hooilandbeheer effectief afgevoerd (zie ook Eekeren et al. 2007. Natuurherstel
in grasland door klaver en kalibemesting. De Levende Natuur jrg. 108/1). Bij een traditioneel
verschralingsbeheer op voormalige landbouwgronden is bij een grote fosfaatvoorraad het uit
balans raken van de aanwezige voedingsstoffen in de bodem groot met als gevolg een kans op
sterke verruiging. Bij uitmijnen wordt met een grotere hoeveelheid biomassa meer fosfaat
afgevoerd dan zonder de toevoeging van die stoffen het geval zou zijn. Zodra de fosfaatgehalten
laag genoeg zijn, kan worden gestopt met de bemesting. Om een goed beeld te krijgen van de
hoeveelheden stikstof, fosfaat en kalium kan een bodemmonster genomen worden (bijvoorbeeld
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bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek). Hiermee kan een goed beeld
worden verkregen de gehalten en kan een gericht bemestingsadvies worden aangevraagd.
- Beheer ten behoeve van de fauna
In het huidige maaibeheer worden de graslandpercelen in een kort tijdbestek gemaaid waarbij
voedsel en dekking voor fauna verdwijnen en worden eitjes, rupsen en poppen van insecten
vernietigd of afgevoerd. Door de graslanden gefaseerd te maaien blijft een deel van de aanwezige
vegetatie staan; dit deel wordt bij de volgende maaibeurt meegenomen. Het handhaven van de
vegetatie in de winterperiode is ook belangrijk omdat in deze vegetatie eitjes, rupsen en poppen
kunnen overwinteren. Een richtlijn kan zijn dat 10 tot 30 procent van de aanwezige vegetatie
gehandhaafd blijft. Dit is afhankelijk van de doelstellingen die voor het terrein zijn opgesteld
Denk hierbij goed na om welke faunagroepen het gaat en welke structuurtypen daar bij horen.
Zijn het overwinteraars op breedbladige grassen of juist kruidachtigen. Daar kun je bij het
handhaven van de vegetatie op inspelen. Ook de expositie ten opzichte van de zon speelt een
belangrijke rol.
In het algemeen echter geldt dat het voor flora en fauna gunstig is om het maaisel een paar
dagen te laten liggen. Doordat het een tijdje blijft liggen kunnen de zaden rijpen en uit het
maaisel vallen. Bovendien krijgen dieren die de maaibeurt overleefd hebben de kans een ‘veilig’
nieuw plekje te zoeken. Het is echter ook niet goed om het maaisel te lang te laten liggen omdat
de voedingsstoffen uit het maaisel snel weer in de bodem terecht komen. Het is daarom goed om
het maaisel binnen een week af te voeren (wat doorgaans ook gebeurd binnen het natuurbeheer).
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In het volgende tekstgedeelte worden voor elk perceel suggesties gedaan voor het vervolgbeheer
en te nemen inrichtingsmaatregelen.

- Perceel nr. 2. Diekboersbek.
Bij het veldbezoek is te zien dat alleen in het laagste gedeelte van de slenk kwelwater uittreed.
Hogerop staat de slenk ook in de winterperiode zo goed als droog. Dit geldt eveneens voor het
noordelijke deel van het perceel dat niet afgegraven is. Dit gegeven bepaalt in belangrijke mate
het natuurdoel voor dit terrein dat zich op de hogere delen van bloemrijk grasland naar droog
schraalgrasland en (op termijn) naar droge heide kan ontwikkelen. Op de lagere afgeplagde delen
kan zich een vochtig tot nat schraal grasland ontwikkelen. Alleen in het noordelijke deel op de
grens met de zandweg bevindt zich één bronnetje die in de loop van het voorjaar (al) droogvalt.
Op het geplagde gedeelte is na de inrichting maaisel van het brongebied Mosbeek opgebracht.
Aan de hand van de gestelde doelen wordt in dit perceel het huidige beheer van verschraling
voortgezet. Daarbij wordt het terrein minimaal één keer per jaar gemaaid. De vegetatie duidt
plaatselijk nog op redelijk voedselrijke omstandigheden met Pitrus en Grote brandnetel. Om de
verschraling te verbeteren zou het perceel uitgemijnd kunnen (moeten) worden.
Analyseresultaten van eerdere bodemmonsters en aanvullend een nieuw bodemmonster kunnen
inzicht bieden in de te volgen strategie. In de laagste delen – meest kansrijke plekken voor nat

schraal grasland – moet insporing voorkomen worden door de inzet van licht materieel. Bij
het maaibeheer kunnen ook pleksgewijs delen van de vegetatie gehandhaafd blijven. Het zou hier
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om 10% van het oppervlak moeten gaan. Op de hogere delen van het perceel kunnen naast het
verschralingsbeheer ook in een extensief begrazingsbeheer kunnen worden opgenomen.
Overigens moet het perceel Diekboersbek als ondersteunend voor het Brongebied van de
Mosbeek gezien worden. Het perceel is deels ook inzijggebied van dat brongebied. Daarom is het
van belang dat in het perceel een zo natuurlijk mogelijke grondwaterberging plaats vindt. De
versnelde oppervlakkige afvoer van water zal afnemen naarmate het perceel meer begroeid raakt.
De voorde in de zandweg tussen dit perceel en het brongebied Mosbeek zorgt in ieder geval voor
een vaste afvoerdrempel op maaiveldhoogte.
Overigens is door de openheid van het erosiedal tot aan het oostelijk gelegen heidegebied de
Paardenslenkte wel een zichtbaar samenhangende eenheid van inzijg- en kwel(bron)gebied
ontstaan. Die grotere openheid van het heidelandschap heeft een positief effect op soorten als de
Nachtzwaluw.
Voor de lange termijn zou de houtwal die van noord- naar zuid over de perceelsgrens loopt
kunnen worden verlengd om het kleinschalige karakter van het gebied te versterken.

- Perceelnr. 3. Brongebied Mosbeek.
Het beheer in het brongebied moet worden gehandhaafd. Wel wordt door een aantal mensen
opgemerkt dat het lijkt alsof het aandeel van Beenbreek en Veldrus is toegenomen en het aandeel
veenmossen afgenomen. Dat zou kunnen wijzen op een grotere invloed van locaal jong
grondwater. Een gericht (vegetatiekundig) onderzoek in het komende groeiseizoen zou daar
duidelijkheid over moeten geven. Dit kan door de rasterkartering die een aantal jaren geleden
gedaan is te herhalen. Daarbij zouden ook de waterstandgegevens en waterkwaliteitsgegevens
scherp beoordeelt moeten worden. Dit onderzoek moet in het monitoringplan worden
opgenomen.

- Perceelnr. 4. Brongebied Weersink.
In het brongebied van Weersink is een aantal jaren geleden de bouwvoor van het grasland
verwijderd en zijn drainagebuizen verwijderd. Hierbij is één buis die in het zuidelijk deel langs de
houtwal loopt niet verwijderd. Deze is bij de uitvoering over het hoofd gezien en moet alsnog
verwijderd worden (actie). Daarnaast is in het laagste gedeelte van het dal afgeplagd. Dit gedeelte
is uitgerasterd met als doel dat zich hier bron(broek)bos kan ontwikkelen. Hier is een puinstort en
daarmee ook een deel van het aanwezige bronveen verwijderd. Er is een laagte ontstaan die lager
ligt dan de Mosbeek die tien tot vijftien meter noordelijk van deze laagte in oost-westelijke
richting stroomt. Het gevolg van deze ingreep (uitvoeringsmaatregel) is dat een deel van het
water van de Mosbeek door de laagte naar het stroomafwaarts gelegen Wilgenbroek en
Elzenbronbos stroomt. Doordat het water zich nu over twee stroompjes verdeeld, neemt de
dichtheid van de vegetatie met o.a. Gestreepte witbol in de hoofdstroom toe. Juist die
hoofdstroom met kiezelbodem is naast de bronbeekvegetaties ook het geschikte habitat voor de
bronbeekmacrofauna. Voorstel is dan ook om het water in de hoofdstroom van de Mosbeek te
houden en de aftakking af te sluiten met locaal gestoken grasplaggen (actie).
Verder zou op de overgang van het broekbos naar de bronweide een (mantel)zoomvegetatie
kunnen ontstaan door de opslag van Zwarte els deels te handhaven en op termijn gefaseerd af te
zetten. Dit kan ook door dit gedeelte bij de nabeweiding toegankelijk te maken voor de koeien.
Het zuidelijke (hoogste) gedeelte van het grasland heeft nu nog een erg productief karakter. Aan
de hand van een bodemmonster kan bepaald worden hoe groot het fosfaatgehalte nog is en kan
door middel van bemesting met kali het perceel verder uitgemijnd worden door dit gedeelte twee
keer per jaar te maaien.
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Het aanwezige bos dat ten noorden grenst is ook eigendom en moet ook in de monitoring
worden meegenomen.

Afbeelding 3. Brongebied van de Mosbeek met Beenbreek in bloei.

- Perceelnr. 5. Brondal Hemmersbek.
In dit perceel kan (op dit moment) het gevoerde beheer worden gehandhaafd. Overigens zou voor
dit perceel de doelstelling tegen het licht gehouden kunnen worden door Landschap Overijssel.
Met name de laagste delen van het perceel zijn moeilijk toegankelijk; hier zou kunnen worden
overwogen om ontwikkeling van Elzenbroek- en Elzenbronbos toe te staan. Dat sluit overigens
goed aan bij het stroomafwaarts gelegen particuliere bronbos van Roordink. Bovendien is het een
versterking van het Natura 2000 doel broekbossen.

- Perceelnr. 6. Bronbos Oerbekke.
Dit perceel is een aantal jaren gedeeltelijk afgeplagd met als doel ontwikkeling van bos. Op dit
perceel vindt geen beheer plaats.
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- Perceelnr. 7. Bronbos/weide Burger.
In dit perceel is een aantal jaren geleden de beek die aan de westzijde stroomt (met één meter)
verondiept door lemig zand in te brengen. De drainage is verwijderd en zowel op het hogere deel
als op het lagere deel is geplagd/geschraapt. Het lagere deel is uitgerasterd om spontane
bosvorming toe te staan. Op de overgang van hoog naar laag treedt op twee locaties permanent
water uit in de vorm van puntbron. Naast Bronkruid komt hier Klimopwaterranonkel voor.
Het beheer heeft als doel de aanwezige bronvegetaties te behouden. Het beheer van het overige
terrein is hier ondersteunend aan.
Door het afplaggen zijn sommige delen sterk verschraald. Op de delen die niet afgeplagd zijn
komt ook al veel Kale jonker en Veldzuring voor. Bij voldoende verschraling van de niet geplagde
delen zou over een aantal jaren overwogen kunnen worden om te beweiden en maaien en
afvoeren te beperken tot verruigingsplekken in directe relatie tot de weidebron. Bij de
maaiwerkzaamheden zouden delen van de vegetatie gespaard kunnen worden (10% van het
oppervlak) bij voorkeur aan de noordzijde van het perceel vanwege de gunstige zonexpositie.
Deze zone(s) dan in het daaropvolgend jaar weer maaien.

- Perceelnr. 8. Bron van de Burger.
Bij de Bron van de Burger is een aantal jaren geleden de bronbeek verondiept om het drainerende
effect hiervan te verkleinen. Uit een vergelijking van vegetatieopnamen die voor uitvoering van de
werkzaamheden gemaakt zijn blijkt dat de het oppervlak van de bronkop na uitvoering van de
herstelwerkzaamheden verdubbeld is! In de bronkop zelf komt onder andere
Klimopwaterranonkel en Bronkruid voor.
Het gevoerde beheer van begrazen en maaien kan worden gehandhaafd. In dit perceel valt op dat
de keuze van ingeschaard vee voor een deel het succes van de begrazing bepaald. Uit de
waarnemingen van de afgelopen twee jaar blijkt dat het zwartbonte vee de natte zones in het
gebied mijden waardoor hier opslag van met name Zwarte els optreed. Verder is te laat in het
seizoen gestart met de begrazing. Daarom moet overwogen worden of een veeras ingezet kan
worden dat goed gedijt op natte grond en ook de bron ‘te grazen’ neemt. Daarnaast moet
overwogen worden om de begrazingsperiode te vervroegen (De koeien moeten voor 15 april
ingeschaard worden) en eventueel te verlengen, zodat de vegetatie bijgehouden kan worden en
aan het eind van het seizoen ook in de bron een open vegetatiestructuur aanwezig is.
Bij voorkeur als standweide (daarop aantal bepalen) en niet omweiden. Voorkomen moet worden
dat het vee bijgevoerd wordt.
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Afbeelding 4. Brongebied van de Burger.

- Perceelnr. 9. Burgersweide en beekdal.
Dit perceel heeft als doel het ontwikkelen van bloemrijk hooiland en schraal grasland met
overgangen naar een droge heide. Verder komen in het hele traject van het beekje bronvegetaties
voor met Bronkruid en Klimopwaterranonkel. Voor de ontwikkeling van de natuurdoelen wordt
het terrein gemaaid. Daarnaast zal het terrein worden beweid.
Dit perceel is twee jaar geleden integraal afgeplagd (en is op de hogere delen heidemaaisel
opgebracht). Hier zou in de eerste jaren het beheer beperkt kunnen blijven tot maaien en
afvoeren tot dat de vegetatie zich zodanig heeft ontwikkeld dat zich een min of meer
aaneengesloten vegetatiedek heeft ontwikkeld. Het bronbeekje dat door het perceel loopt graaft
zich op een aantal plaatsen in. Deze ontwikkeling kan op korte termijn op zijn beloop gelaten
worden; er zijn in de directe omgeving geen kwelgevoelde vegetaties aanwezig die hierdoor
zouden worden beïnvloed. Indien de vegetatie voldoende tot ontwikkeling is gekomen kan een
begrazingsbeheer worden ingezet. In seizoen 2010 kunnen twee tot drie koeien voor een korte
periode in het perceel worden toegelaten. Met de betreding van de oeverrand van het bronbeekje
zal materiaal eroderen en in het beektraject weer afgezet worden. De voorde benedenstrooms van
het perceel voorkomt een diepere insnijding van de beek. Actief ophogen van de beekbodem lijkt
vooralsnog niet aan de orde.

- Perceelnr. 10. Hemmer zien Witke.
Deze voormalige akker is in het kader van Terug naar de Bron opnieuw ingericht in 2007. Daarbij
zijn in het laagste deel van het perceel delen afgeplagd (en in de zuidwesthoek van het perceel is
heidemaaisel opgebracht). Verder is een slenkachtige laagte hersteld. Bijzonder is dat het
afgeplagde materiaal binnen het perceel zelf verwerkt is. Daarbij is (getracht) het oorspronkelijke
reliëf te herstellen. Verder zijn de takken- en buisdrains verwijderd.
Een gevolg van de verwerking van het voedselrijke materiaal in het perceel zelf is dat de hogere
delen begroeid zijn met een ruigtevegetatie van onder andere Akkerdistel. Op de flanken treedt
echter (ijzerrijke) kwel uit en zijn pleksgewijs bronnetjes aanwezig (het meest nadrukkelijk aan de
zuidzijde van de hoge kop).
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Het gevoerde beheer kan worden gehandhaafd. De begrazing kan ook hier met het begin van het
groeiseizoen worden opgestart. Aanvullend kunnen in augustus de ruige delen gemaaid worden.
Daarbij is het echter belangrijk dat een gedeelte van deze ruigtevegetatie gehandhaafd blijft.
Hiervoor zouden zones in de randen van het perceel kunnen worden aangewezen. Verder zou op
termijn de houtwallenstructuur aan de noord- en oostzijde van het perceel versterkt kunnen
worden.

Afbeelding 3. Winterbeeld in de Hemmer zien Witke met de bron op de voorgrond.

- Perceelnr. 11. Hemmers Riet.
In dit perceel is alleen de slenkachtige laagte afgeschraapt. Hier ontwikkelen zich pleksgewijs
bronsoorten met onder andere veel Bronkruid. De delen die niet geplagd zijn hebben nog een vrij
voedselrijk karakter. Hier zou voor de hogere delen gekozen kunnen worden voor uitmijnen (dit
betekent een intensiever maaibeheer gecombineerd met bemesting door kali). Aanvullend kan het
begrazingsbeheer gehandhaafd blijven waarbij veerassen ingezet worden die passen bij dit type
vegetatie.

- Perceelnr. 12. Brongebied de Hemmer.
Het brongebied van de Hemmer is een al in een eerder stadium in 1996 heringericht. Daarbij zijn
de lagere delen afgeplagd en is het reliëf hersteld door het afgeplagde materiaal op de hogere
delen (terug) te brengen. In dit perceel vindt al een wat langere tijd een verschralingsbeheer
plaats. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van rijke vochtige schraalgraslanden met
overgangen naar droge schrale vegetaties. Het gevoerde beheer kan gehandhaafd worden.

- Perceelnr. 13. De Reuterij.
In dit perceel zijn in de loop van de tijd verschillende herstelmaatregelen uitgevoerd. Allereerst is
in de jaren ’90 in de Reuterij, de poelvormige laagte die door kwel gevoed wordt hersteld door
het gehele perceel af te plaggen. Daarnaast is een akkertje hersteld. In een later stadium (in
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2002) is het omliggend terrein (nogmaals) integraal afgeplagd met als doel om op de hogere
delen een heide vegetatie te ontwikkelen en in de slenk een kwelgevoede schraallandvegetatie
met Elzenbroekbos te laten ontwikkelen. Dit gedeelte was na de inrichting niet goed te beheren
door sterke erosie en de ontwikkeling van veel opslag. Verder is het akkertje verwijderd.
Bij de herstelmaatregelen is ook het vroegere slotenpatroon dat op de flank lag uitgegraven. Dit
heeft er toe geleid dat een deel van het water van de poel via deze slootjes afgevoerd wordt. Bij
de veldbijeenkomst is de suggestie gedaan om dit slotenpatroon waar deze het gebied draineren
en of ontwateren te dempen met schraal dekzand. Dit gaat plaatselijk ten koste van de aanwezige
veenmosbegroeiingen.
Ten aanzien van het gevoerde maaibeheer wordt voorgesteld om deze te handhaven, echter de
opmerking dat in dit perceel delen van de vegetatie periodiek gehandhaafd blijven. Begrazing is
in dit terrein niet aan de orde omdat dit terrein de ontwikkeling van schraallandvegetaties tot doel
heeft. In de randzone direct ten zuiden van de poel die voor het beheer moeilijk toegankelijk is
wordt voorgesteld deze te ontwikkelen naar (een rand met) wilgenbroekstruweel en
veenmosbegroeiingen. Het struweel wordt periodiek en gefaseerd afgezet om het uitzicht te
handhaven maar ook om een te intensieve schaduwwerking te voorkomen.

Tot slot
Naar aanleiding van het veldbezoek moet de nut en noodzaak van actief inbrengen van maaisel
nog eens nader worden overwogen; in hoeverre is het inbrengen van heidemaaisel en hooi
noodzakelijk om de gestelde doelen te realiseren. Ten aanzien van het inbrengen van het hooi in
het eerst genoemde perceel moet geconcludeerd worden dat deze actie niet noodzakelijk is.
Allereerst omdat het ‘brongebied’ direct grenst aan het ingerichte perceel, maar ook omdat nu
niet met zekerheid aangegeven kan worden welke soorten hier vanuit de zaadbank gekiemd zijn
wel welke vanuit het maaisel tot ontwikkeling gekomen zijn. Indien toch voor deze maatregel
gekozen wordt zou dit enige jaren na inrichting kunnen plaats vinden (zodat een beeld van de
gekiemde soorten uit de zaadbank aanwezig is). Verder zou het maaisel op een paar plekken die
gemarkeerd en beschreven kunnen worden ingebracht.
Verder moet overwogen worden om veerassen in te zetten die goed gedijen in bronbeekdalen en
de bronnen ‘te grazen’ nemen.
Voor wat betreft het Brongebied van de Mosbeek, bestond bij een aantal mensen gevoelsmatig de
indruk dat Beenbreek en Veldrus toegenomen waren. Mogelijk is de invloed van locaal grondwater
sterker geworden. Dit zou het komende veldseizoen nader onderzocht kunnen worden.
Om het uitmijnbeheer goed te kunnen doen is het wenselijk om aanvullend naar de
voedingsstoffenvoorraad te kijken. Meten is weten en hier kan vervolgens met het beheer op
worden ingespeeld. Voor een aantal terreinen zou ook monitoring moeten plaats zodat in de
bronsituaties (aan de hand van bijvoorbeeld vegetatieopnamen) de ontwikkelingen in de tijd
moeten worden gevolgd. Daarnaast zou voor een aantal plekken ook een beeld van de
macrofauna in beeld moeten worden gebracht. In het laatste geval zou hierover contact kunnen
worden opgenomen met het Waterschap Regge en Dinkel (dhr. B. Knol).
De eindconclusie van het veldbezoek is dat de bron- en beekdalgraslanden op hoofdlijnen de
gewenste ontwikkeling door maken waarbij dank zij de herstelwerkzaamheden en het daarop
aansluitende vervolgbeheer kleine en grote successen zijn geboekt.
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