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Inleiding

Van 26 augustus tot 1 september vorig jaar werd in Twente. een natuurbescher~
mingskarop gehouden waaraan, wellicht voor de eerste maal in de geschiedenis
van de NJN, vier werkgroepen~ t"w. H"W,G,, I,W,G,, N,B,W. en Sjocgroep ~
aktief deelnamen. Naar aanleiding van dit werkkamp hebben wij gemeend er_goed
aan te doen om behalve het rapport, betrekking hebbend op het werk, dat in
dit kamp werd verricht, ook een gezamenlijk nummer te doen verschijnen: Het
*Twentenummer•. Op deze wijze hopen wij in staat te zijn ook hen, die niet
aan het kamp hebben kunnen deelnemen, op de hoogte te brengen van een aantal
bijzonderheden op natuurhistorisch en natuurbeschermingsgebied, waarmee de
kampdeelnemers d.m.v. exc~rsies en lezingen in aanraking zijn gebracht. Deze
hebben hen in de gelegenheid gesteld Twente te herontdekken en hen doen inzien
dat-een grotere aktie en meer belangstelling voor dit unieke gebied ruimschoots de moeite waard zal zijn. Vandaar, dat de nadruk voor'l is gelegd op
de natuurhistorische kant van de natuurbescherming en dat voornamelijk geg&vens vergaard zijn, onmisbaar voor inzichten en aankopen in Twente.
Met de Kadercursus nog fris in het geheugen zocht het N.B.W.-bestuur in het
begin van dit jaar reeds naar een mogelijkheid om ook dit jaar iets dergelijks
te ondernemen. Rekening houdend met de wens van hen, die deze cursus bezochten, meenden wij echter, dat er gestreefd moest worden naar een uiting, waarop
niet alleen de theoretische ·problemen van de natuurbescherming 'onder de loupe
werden genomen, maar waarbij tevens ruimschoots de mogelijkheid zou worden geschapen om het theoretische aan de praktijk te toetsen" De oplossing werd gevonden in de vorm van een kampje, dat in tegenstelling tot vorig jaar niet in

december, maar in augustus zou worden gehouden, opdat het praktische werk
beter tot zijn recht zou kunnen komen. Na overleg met de heren drs R, J, de wit
en Jovan Dijk (resp. secretaris van de Contact Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming en lid van de Wetenschappelijke Afdeling van de vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland) besloot he,t N.B.W,-bestuur dit
kampje in Twente te houden, Dit hield dus ook in, dat de wetenschappelijke
faktor in het kamp sterk naar voren zou komen. Spoedig werden de mogelijkheden om praktisch werk t, b.v. de natuurbescherming te verrichten, nader onderzocht en werd kontakt hierover opgenomen met:
staatsbosbeheer, dienstvak Natuurbescherming
Rijks Instituut voor Veldbiologisch Onderzoek t.b.v.
het Natuurbehoud
staatsbosbeheer, Consulentschap voor Overijssel
Contact Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Natuurwetenschappelijke Commissie van de Voorlopige
Natuurbeschermingsraad
Stichting *Het Overijssels Landschap* en de
Inventarisatie-assistent der Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.
Het N.B.W.-bestuur, van mening zijnde dat het aanbeveling zou verdienen om een
intensiever kontakt op te nemen met de diverse werkgroepen van de NJN, temeer
omdat deze t.b.v. de Natuurbescherming in Nederland reeds zoveel werk hadden
verricht, besloot tevens met de besturen van eerdergenoemde werkgroepen een
vergadering te beleggen, waarop niet alleen van gedachten werd gewisseld over
de wenselijkheid van een nauwere samenwerking tussen de verschillende werkgroepen, maar waarbij tevens de daad bij het woord werd gevoegd en he~ besluit
genomen werd, dat het geplande Natuurbeschermingskamp een gezamenlijke uiting
zou worden. Mede door de samenwerking, die op deze wijze tot stand werd gebracht en dan~zij de medewerking, die we van verschillende Natuurbeschermingsinstanties mochten ondervinden, is dit kamp een unieke gebeurtenis geworden,
ook al waren er verschillenda organisatorische moeilijkheden te overwinnen,die
zelfs nu nog ma!l-r gedeeltelijk zijn opgelost.
Dit gezamenlijke Twentenummer is te beschouwen als de afsluiting van de prettige samenwerking, welke dit jaar tussen de hierbovengenoemde werkgroepen
heeft bestaan.
Geenszins willen wij hier echter mee zeggen, dat het geen aanbeveling verdient
om ook in de toekomst naar samenwerking te streven. Integendeel zelfs! Natuurwetenschappelijk en Natuurbeschermingswerk zijn nauw met elkaar verbonden; ze
zijn van elkaar afhankelijk. Dit nauwe verband achten wij eveneens van belang
voor de natuurwetenschappelijk georienteerde werkgroepen en de N.B.W. Derhalve
kunnen wij slechts hopen, dat de dit jaar gevolgde wijze van samenwerking ook
in de toekomst zal worden voortgezet.
Het is· verheugend, dat reeds volgend jaar door de Bond een speciaal Na tuurbeschermingskamp in TWente zal worden gehouden. Tal van leden zullen dan in de
gelegenheid worden gesteld de schoonheid van het Twentse landschap, alsmede
2

~

LEMSELERMATEN
schaal 1:12.500
kaartblad 28H
bos
heide
F ilipendule turn
in gebruik zijnde
kultuurgrond bin~
nen de grens van
het reservaat

de .diverse problemen op Natuurbeschermingsgebied, nader te bestuderen. Daarnaast wordt tevens op deze wij~e de gelegenheid geschapen om het vele werk,
dat dit jaar in Twente werd verricht, voort te zetten.
Er werd dus reeds gewezen op het feit dat dit kampje een werkkamp was. Het
was de bedoeling om de deelnemers niet alleen iets te vertellen over de probiemen van Twen te maar hen vooral zelf waarnemin.gen te la ten doen t.b.v. de
natuurbescherming.
Niet voor niets was juist Twente uitgekozen. Geen landschap vérandert zo in
d.e laatste tijd als juist Twente. Vooral door ontginningen drefgt het karakteristieke Twentse landschap(* ... een overrijke aarde, welke hare weldaden
schenkt aan wie maar de minste moeite neemt ervan te profiteren ••• *) te verdwijnen. De kaartjes van Lemselermaten, Handijksmeeden, Zoekerveld en Kloppersblok tonen restanten van een eens groots land. Groots door zijn evenwicht
en goede verstandhouding tussen land en de bewerkers ervan. Groots door zijn
uitermate hoge natuurwetenschappelijke waarde. Groots voor alles wat wil leven,
En wij werden voor het feit gesteld laat in het jaar een hoeveelheid gegevens
van wetenschappelijke aard te verzamelen in een streek, die lang door de NJN
3
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vergeten was. De hulp die we van velen mochten ontvangen, was dan ook onmisbaar.
We zijn erin geslaagd dagelijks een in verhouding groot aantal excursies uit
te schrijven, met een groot aantal vakmensen. Hierdoor werd een groot aantal
gebieden bezocht. De deelnemers zagen op deze manier niet alleen een groot
deel van het oostelijk deel van Twente met verschillende landschapstypen
maar voor de Natuurbescherming had deze werkwijze ook het meeste zin. Zo kon
van een groot aantal natuurgebieden een kleine indruk worden gegeven; een indruk die voor de aankoop meestal een goede stimulans is. Maar ook kunnen gegevens bewijzen, dat de aankoop van een terrein uit natuurwetenschappelijk
oogpunt totaal ~een zin heeft. Vooral in Twente kan dit veel voorkomen, doordat er zo veel verandert. Ontwateringsgreppels, ontginningen, ontginninkjes
en kappingen schijnen alles te willen vernielen. De Natuurbescherming heeft
zeker interesse in Twente; maar Nederland bestaat niet alleen uit Twente. Er
zijn meer zaken waarvoor de Natuurbescherming zich volledig moet inzetten.
En hierdoor schiet het waarnemen, het veldbiologisch onderzoek er vaak bij
in. De NJN kan hierin een machtige taak vervullen.
Vandaar de opzet van het kamp en de dagindeling. Overdag excursies en 's
avonds de gegevens uitwerken of een lezin·g. De lezingen, die gehouden zijn,
zijn door de sprekers nogmaals in een artikel kort samengevat. Hierdoor kun4
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nen degenen, die het kamp niet meemaakten ook een inzicht krijgen in de problemen van Twente. over de waarnemingen is dus een volledig rapport opgesteld
en de diverse artikels pogen nogmaals in het kort een inzicht te geven over
de natuurwetenschappelijke toestand in Twente.
Wij danken vanaf deze plaats de sprekers nogmaals voor de moeite die ze hebben gedaan om mede te helpen aan het welslagen van dit kamp en de tijd, die
ze besteed hebben aan het verwerken van hun lezing in een artikel. Van de
schrijvers van de artikels willen we vooral de heer Po Leentvaa-rt bedanken
voor het vele werk, dat besteed is in het artikel over de Bergvennen.
Wanneer dit nummer meer kennis over Twente bijbrengt en meer belangstelling
v~or een prachtig stuk Nederland, dan is ons doel bereikto
Joost van der Ven
Harry Wals
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RUILVERKAVELING EN LANDSCHAPSVERZORGING
IN TWENTE"
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DOOR G.J.WESSELINK
BOSBOUWKUNDIG AMBTENAAR A BIJ HET
STAATSBOSBEHEER TE TUBBERGEN

HET VROEGERE TWENTSE LANDSCHAP bestond uit: hoge gedeelten, het loofbos,
meestal eikenberkenbos en soms eikenhaagbeukenbos, en de lage gedeelten, te
weten het broekbos van het elzen-wilgen type en dit vooral langs de beekdalen.
De Dinkeioevers vormen ook nu nog een van de mooiste voorbeelden van het
vroegere landschap. Ook langs tal van andere beken komen nog fraaie oude
bosresten en wallen voor, met een rijkdom aan planten- en dierenleven.
DOOR DE ONTGINNINGEN veranderde er echter veel. De hooggelegen bosgronden
werden tot bouwland gemaakt; dit werden dus de huidige essen en bouwkampen,
terwij 1 de laaggelegen gedeelten in grasland veranderden, die vaak meden of
ma ten werden genoemd.
Toch bleef het Twentse landschap aantrekkelijk, omdat grote resten van het
oorspronkelijke bos nog bleven bestaan rondom de fraaie essen, en de boerderij en werden omgeven door een flinke eiken beplanting. ·De wegen werden dikwijls volgens de hoogtelijnen aangelegd en de graslanden werden omringd met
wallen van gemengd hakhout. Het gemeenschappelijk grasland, de meden, werd
veelal gemaaid, waardoor een prachtige natuurlijke vegetatie ontstond.
6

DE INTREDE VAN DE KUNSTMEST had tot gevolg, dat eerst de gronden, die reeds
in gebruik waren, werden verbeterd, waarna echter spoedig ook de mooie heidevelden in ontginning kwamen. Hiertoe diende ook de afwatering te worden
verbeterd, zodat oude beken gedeeltelijk werden genormaliseerd.
Door deze twee faktoren verloor Twente een deel van zijn prachtigste landschaps- en natuurgebied.
De talrijke vennen in de heide werden van oligotrooph vaak sterk eutrooph.
Deze eutrophiering trad vroeger lang niet zo sterk op, omdat de natuurlijke
mest, die toen werd gebruikt, niet verwaaide.
De heideontginningen vormen vaak een wat saai landschap wegens het ontbreken van voldoende beplantingen en de afwezigheid van houtwallen.
BIJ EEN RUILVERKAVELING hoort ook een landschapsplan, waarin datgene staat
aangegeven, dat voor het behoud of herstel van het landschap van belang is,
zoals:
a. de te sparen, waardevolle houtopstanden en wallen;
b. de te sparen natuurreservaten;
c. wensen over trace's van wegen en waterleidingen;
d. ·aanwijzingen voor de landschappelijke aankleding door nieuwe beplantingen met opgaande bomen, struiken, hagen etc,
Niet altijd is alleen een mooi landschap het criterium, omdat de nieuw aan
te brengen beplantingen doelmatig moeten worden aangepast, rekening houdende met de wensen van de landbouw, de Cultuurtechnische Dienst en de Waterschappen.
Al met al moet worden getracht om, na het uitvoeren van de ruilverkaveling,
een aantrekkelijk landschap te vormen, waarin zoveel mogelijk elementen van
het vroegere landschap bewaard zijn gebleven.
BIJPLANTINGEN zijn van het grootste belang, onder meer om wind-erosie te
voorkomen of te verkleinen, om de vochthuishouding te regelen en om dieren
en plantenleven te laten voortbestaan.
Voorts vergete men de houtproduktie niet en de steeds toenemende eisen, die
de recreatie in ons dichtbevolkte land aan het natuurschoon gaat stellen.
Door de landschapsverzorging wordt dus bestaand waardevol produktiebos en
voor de wetenschap belangrijk terrein, voor zover mogelijk, behouden of met
nieuw natuurschoon uitgebreid.
DESONDANKS lijdt Twente veel verliezen door het verdwijnen van b.v. fraaie
beekdalen, moerassen, vennen, broekgronden en heidevelden.
/
Deze gebieden zijn een schatkamer van planten- en dierenleven en een lust
voor het oog in het landschap.
Bij de aanleg van nieuwe beplantingen wordt er dan ook naar gestreefd, om
de bij het landschap passende houtsoorten te gebruiken en daarbij speciaal
te letten op menging met laagblijvende soorten, die door ontginningen in
het vergeetboek dreigen te raken, zoals b.v. hazelaar, meidoorn, sleedoorn,
hondsroos, kornoelje en gelderse roos.
Al naar gelang de grondkwaliteit wordt aldus een zgn. rijk, matig of arm
sortiment gebruikt.
Met bovenstaande moge voldoende zijn aangetoond, dat het landschapsplan een
onmisbaar onderdeel is van de ruilverkaveling.
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DOOR DRS R.J,OE WIT,
SEKRETARiS VAN DE CONTACT COMM!SSIE
VOOR NATUUR· EN LANDSCHAPSBESCHERMING

wanneer wij praten over ruilverkavelingen en natuurbescherming is het goed,
eerst zeer in het kort iets te zeggen over het begrip ruilverkaveling.
Zoals wel algeroeend bekend is, ontstond de behoefte aan ruilverkaveling in
de jaren omstreeks de eerste wereldoo.rlog, toen men tot het inzicht kwam,
dat een rendabele agrarische bedrijfsvoering niet mogelijk was bij een zeer
versnipperd grondbezit. Voor het eerst werd een wijziging van het grondeigendom, en daarmee samenhangend van de bodembewerking, wettelijk mogelijk
gemaakt bij de Ruilverkavelingswet van 1924, Aanvankelijk begonnen als een
nog vrij eenvoudige kavelruil, evolueerde de ruilverkaveling in de loop der
jaren tot een diep-ingrijpende reconstruktie van gehele landstreken, waarbij
niet alleen percelen worden samengevoegd, doch ook drainagewerkzaamheden
worden uitgevoerd, nieuwe wegen aangelegd, nieuwe boerderijen gebouwd en van
elektriciteit en waterleiding voorzien enz. Een tweetal wetswijzigingen in
1938 en 1954 heeft de ontplooiing van het ruilverkavelingswerk mede mogelijk gemaakt.
Het is begrijpelijk dat, naarmate de ruilverkaveling een grotere omvang, zowel in de breedte als in de diepte aanneemt, de gevaren voor het natuur- en
landschapsschoon ook toenemen. Aan de andere kant wordt dit weer enigszins
gecompenseerd door de moderne landschapsverzorging, die na de tweede wereldoorlog in de ruilverkavelingen zijn kans heeft gekregen en na de wetswijziging van 1954 ook een belangrijk onderdeel van de ruilverkavelingsprocedure
vormt.
Welke ruilverkavelingen ZlJn nu in Twente uitgevoerd of in voorbereiding?
De ruilverkaveling Rossum-Weerselo is in de jaren 1953-1958 tot uitvoering
gebracht en wordt momenteel afgesloten. De ruilverkaveling de Dinkel, in het
gebied ten noorden van het kanaal en ten oosten van Ootmarsum, is thans volop in uitvoering. De ruilverkavelingen het Denekampsche Veld (het gebied
tussen de Lutte en Denekamp tot aan de Duitse grens) en de Ageler Es (het
gebied ten noorden van het kanaal en ten westen van Ootmarsum) zijn thans
in voorbereiding.
In de ruilverkaveling de Dinkei is een belangrijk probleem geweest het behoud van de Dinkei zelf. De natuurbescherming_heeft hier na jarenlang moeizaam onderhandelen een succes bereikt: de wateroverlast van de Dinkei wordt
thans voorkomen door inschakeling van een z.g. lateraal kanaal bij de waterafvoer, waardoor het eigenlijke Dinkeidal voor normalisatie gespaard kon
blijven.
Overigens bestaat er voor alle ruilverkavelingen op grond van de Natuurbe8

schermingsbeschikking 1940 een vaste afspraak, welke de ambtelijke natuurbescherming in staat stelt in deze ruilverkavelingen bepaalde natuurgebieden
als reservaat te claimen. Dit gebeurt op advies van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad, nadat door het
Dienstvak Natuurbescherming van het staatsbosbeheer een inventarisatie van
de natuurgebieden in het ruilverkavelingsblok is opgemaakt.
Betekent dit nu, dat de natuurbescherming niet meer ongerust behoeft te ZlJn
over de afloop van de ruilverkavelingen in Twente? Helaas moet deze vraag
ontkennend worden beantwoord. Wat is namelijk het geval? De door de natuurbescherming gevraagde reservaten blijven inderdaad- indien dit technisch
mogelijk is - bij uitvoering van de ruilverkaveling ongerept, Het is duidelijk, dat dit in de regel niet met instemming van de plaatselijke boeren
gaat. Het gevaar is nu, dat deze reservaten, indien de Staat er niet in
slaagt ze ~ijdens of direkt na de ruilverkavelingsprocedure aan te kopen of
te onteigenen, weer aan de boeren worden toegewezen. De kans bestaat dan,
dat een deel van de gespaarde natuurgebieden alsnog wordt ontgonnen.
De rechtsmiddelen om dit tegen te gaan, zijn nauwelijks aanwezig. Slechts
bêtekent het feit, dat voor een dergelijke ontginning geen rijkssubsidie
zal worden verleend, een zekere rem. Ook de befaamde bevoegdheid van de
Minister van Volkshuisvesting en Bou-wnijverheid, om bezwaar te maken tegen
voorgenomen werken op grond van de Voorlopige wet Nationaal Plan en Streekplannen 1950 kan nog een laatste strohalm voor de natuurbescherming zijn.
Wij missen hier wel heel sterk een Natuurbeschermingswet, die de Minister
van o.K.èn W. de bevoegdheid zou moeten geven de als reservaat aangewezen
gebieden de status van beschermd terrein te verlenen.
Het is voor de partikuliere natuurbescherming onbegrijpelijk, dat de indiening van het ontwerp-Natuurbeschermingswet zo wordt getraineerd. Dit jaar
*vieren* we het 30-jarig bestaan van de aankondiging van het wetsontwerp
in de Troonrede!
De kwalijke gevolgen van dit gebrek aan doortastendheid zien we in Twente.
Het eertijds zo bijzonder fraaie natuurgebied de Lemseler Maten, een juweel
van een blauwgrasl~ndreservaat, is inderdaad in de ruilverkaveling gespaard,
doch de boeren, die het thans als *morsig moeras• (om een oude ontginnersterm te gebruiken) krijgen toegewezen, popelen van verlangen om het alsnog
te ontginnen. Wij kunnen alleen maar hopen, dat dit zwaard van Damocles
niet zal vallen!
De wetenschappelijke waarde van de Lemseler Maten is inmiddels achteruit
gegaan, doordat het terrein niet het wetenschappelijk beheer heeft gekregen,
dat nodig is voor handhaving van de blauwgraslandenvegetatie. Ook een dergelijk wetenschappelijk beheer zou bij Natuurbeschermingswet kunnen worden
voorgeschreven.
Zo vormen de ruilverkavelings.gebieden· in Twente .helaas duidelijke voorbeelden van de pos i tie van de natuurbescherming in het geheel van de ruil verkavelingen. Dankbaar kunnen wij zijn voor de landschapsverzorging; dankbaar
ook voor de financiele mogelijkheid om natuurterreinen als reservaat aan te
9

kopen. Indien de boerEm echter per se niet willen verkopen, schieten de beschermingsmaàtregelen op gevaarlijke wijze te kort. Nogmaals: dit was niet ·
nodig geweest. Laten wij hopen dat Twente niet de dupe wordt van het zesde
lustrum van de Natuurbeschermingswet-in-portefeuille!
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DOOR DRS P.LEENTVAAR
HYDROB!OLOOG BlJ HET R~JKS INSTITUUT VOOR
VELDBIOLOGISCH ONDERZOEK T.B.V. HET NATUURBEHOUD

Hoewel het natuurlijk instruktiever zou zijn om in dit kamp een voordracht te
houden over de flora en fauna van de terreinen waarheen de exkursies worden
gehouden, leek het mij om verschillende redenen beter iets te vertellen over
het werk van het RIVON, speciaal van het hydrobiologische onderzoek.
Het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON) is een instituut waar onderzoek wordt gedaan, dat gericht is
op het behoud van levensgemeenschappen, die in natuurlijke omstandigheden leven. Dit houdt in, dat nagegaan moet worden hoe groot de invloed van de mens
is op natuurlijke gebieden. In ons dichtbevolkte land is dit wel heel duidelijk.
Om hét onderzoek te kunnen uitvoeren moet nagegaan worden wat was, wat is en
wat er zijn zal in een natuurgebied, dat nu nog aïs natuurterrein herkent kan
worden. Daarvoor worden b.v. botanische en zoologische inventarisaties uitgevoerd en waar grotere of kleinere waterplassen aanwezig zijn, worden hydrobiologische inventarisaties gemaakt.
Op hydrobiologisch gebied kan men een inventarisatie maken door van een waterplas verschillende levensgemeenschappen te onderzoeken, nl. de bodemfauna en
-flora, de oeverflora en -fauna en de flora en fauna van het open water. Dit
is werk van enorme omvang, want hiervoor moeten maandelijks, eigenlijk wekelijks op vele delen van de plas materiaal verzameld en gedetermineerd worden.
En er zijn honde~den plassen, meren, vennen en andere wateren in ons land. We
moeten daarom een keuze maken uit:
le. een bodem-oever-of open water inventarisatie van een of enkele waterplassen .of
2e. eert vergelijkende inventarisatie van vele wateren.
Iri het laatste geval moeten we .ons beperken tot crienterende waarnemingen van
of alleen bodemmonsters, of alleen oevermonsters of alleen open water monsters.
En dan mogen we hierbij niet vergeten, dat voor beide werkwijzen de hulp nodig
is van verschillende specialisten, omdat niemand alle in het water levende organismen kan kennen.
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De hulpmiddelen die bij het onderzoek nodig zijn kunnen bestaan uit een zeef
voor bodemmonsters, een schepnet voor oeverorganismen en een planktonnetvoor
het open water. Vissen zijn in den regel moeilijker te bemachtigen dan met
de hier genoemde middelen en er zijn natuurlijk ook nog andere hulpmiddelen
die bij het onderzoek kunnen worden gebruikt.
Op de waarnemingen met het planktonnet zullen we hier iets uitvoeriger ingaan. Met een planktonnet worden microscopische planten en dieren uit het
water gevangen, behalve de zeer kleine bacterien en kleine flagellaten. De
groepen die we vangen behoren tot de kreeftachtigen (watervlooien en cyclopssoorten), raderdieren, protozoen, flagellaten, groenwieren, jukwieren (Desmidiaceeen), blauwwieren en diatomeeen. Uit de samenstelling van de planktonvangst kunnen we opmaken of het water bijvoorbeeld verontreinigd, brak of
zoet is. Verontreinigd water duidt op de lozing van afvalwater door de mens.
Hier is de aktiviteit van de mens op het natuurlijke milieu wel zeer duidelijk. Minder zichtbaar is de invloed van kleine hoeveelheden mineralen b.v.
uit kunstmest van wei- en bouwlanden, die het natuurlijke water onmerkbaar
langzaam voedselrijker maken, waardoor de samenstelling van het plankton
eveneens langzaamaan verandert. Dit verschijnsel heet eutrophiering.
Een ologotrooph (voedselarm) ven kan zodoende eutrooph worden. In de Bergvennen kan men de verschillende stadia zien.
Het RIVON tracht aan de hand van planktonmonsters de graad van eutrophie te
bepalen voor allerlei wateren. De graad van eutrophie kan uit het planktonmonster bepaald worden door de toepassing van een formule, die door de
Deense hydrabioloog Gunnar Nygaard is opgesteld na 30 jaar ervaring voor
Deense wateren. Ook op Nederlandse wateren is de formule te gebruiken. Men
bepaalt het aantal soorten Blauwwieren (M), centrise Diatomeeen (C), Groenwieren (Ch) (behalve de draadvormende), Eugleninae (E) en Desmidiaceeen (D)
en het Samengesteld Quotient M + Ch + C ± E krijgt een waarde,
die als volgt de trophiegraad
weergeeft:

D

Samengesteld Quotient

0,3
< 1
3-5
5-20
20-45

dystrooph
oligotrooph
zwak eutrooph
sterk eutrooph
zeer sterk eutrooph

Uit het onderzoek van het RIVON zijn voor Nederlandse wateren ;de volgende
waarden gevonden: oligotrophe vennen 1 of < 1, eutrophe wateren: Loosdrechtse plassen 3, Veluwerandmeer 3, IJsse!meer 6, Friese meren 9, G.roningse meren 12, de Maas 14, de Rijn minstens 14. Het SQ geeft dus een middel
aan de hand om de minder of meer sterke eutrophie in een getal uit te drukken. Het onderzoek hierover is nog niet afgesloten.
Uiteraard is het moeilijk voor de N.J.N. om aan het microscopische onderzoek
mede te werken, omdat niet ieder een mic·roscoop heeft. De macroflora en fauna in het water is echter ook van veel belang voor het onderzoek naar de invloed van de mens, zoals hiervoor werd gezegd. In dit opzicht kunnen RIVON
en NJN tot wederzijds voordeel elkander bijstaan.
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DE ENTOMOLOGISCHE ASPEKTEN IN DE
NATUURBESCHERMING
DOOR

FRITS BINK

(HERZIEN)

I n 1 e i d i n g
Een van de onderdelen van de natuurbescherming is naast de bescherming van
planten en plantengemeenschappen, ook de fauna-bescherming. Op twee manieren
wordt de fauna beschermd; ten eerste door jacht- en vogelwetten tegen de direkte aanval van de mens op het dier, in de tweede plaats strijdt de natuurbescherming tegen de fauna-nivellering die het gevolg is van de steeds verder gaande aantasting van de verschillende biotopen, door ontginning van
woeste gronden, ontwateren van moerassen en soortgelijke menselijke aktiviteiten. Door deze aantasting van het levensmilieu van de dieren vermindert
niet alleeri de totale ruimte, die voor het dier beschikbaar is, maar wordt
ook de verscheidenheid van biotopen steeds kleiner. Veel biotopen zijn in
Nederland al verdwenen of staan op het punt dit te doen en daarmee zijn ook
vele diersoorten in Nederland uitgestorven,
De natuurbescherming nu tracht zoveel mogelijk biotopen te behouden, dus de
voor bepaalde dieren of diergezelschappen specifieke terreinen als natuurmonument te reserveren. En dit geeft nu moeilijkheden, omdat men vaak nog maar
weinig van de binding van de dieren aan hun biotoop weet; sommige dieren z~n
uiterst gevoelig voor veranderingen in hun milieu, andere passen zich veel
makkelijker aan de omstandigheden aan. Ook hebben veel dieren zo'n veelomvattend biotoop, dat het praktisch ondoenlijk is om alles te beschermen. Zo
hebben purperreigers naast hun broedgebied ook nog een uitgestrekt voedselgebied nodig, waar ze rustig kunnen vissen. Die faktor rust is trouwens,
vooral bij grotere dieren als zoogdieren en vogels erg belangrijk; er zijn
voor herten en wilde zwijnen uitgestrekte reservaten nodig.
Door deze onzekere faktoren is het vaak moeilijk van de fauna uit te gaan
bij de keuze van onze natuurmonumenten. Daarom zal men dan trachten zoveel
mogelijk verschillende landschaptypes en plantengezelschappen te behouden,
en hopen hiermee ook de fauna zo gevarieerd mogelijk in stand te houden.
Als een gebied toch om de fauna beschermd wordt, kan er door onvoorziene re:akties van de dierenwereld heel iets anders gebeuren dan de bedoeling was.
Als we ergens een poeltje aankopen om een zeldzaam een- of meercellig organisme te beschermen, hoeven we ons niet te verbazen als op een gegeven dag
van dit dier niets meer te bekennen is omdat de grondwaterstand is gezakt,
de pH- van het poeltje is veranderd of iets van die aard heeft plaatsgevonden.
Dit geldt minder voor zoogdieren en vogels, dieren die eenvoudiger ecologisch bestudeerd worden, en waarvan dan ook veel meer bekend is over de
eisen die zij aan hun milieu stellen. Bovendien passen deze dieren zich
vaak makkelijker aan de omstandigheden aan, en kunnen herten en andere grote zoogdieren vaak bijgevoerd worden, zodat ze zich ook onder ongunstige
omstandigheden kunnen handhaven. Het is in zo'n geval veel makkelijker om
12

het biologisch evenwicht, desnoods kunstmatig, in stand te houden, dan wanneer we te doen hebben met een levensgemeenschap van insekten, of andere
diergroepen waarvan maar weinig van de ecologie bekend is en we kunnen dan
wel van de fauna uitgaan bij het aanwijzen van een natuurmonument_
Het motief van fauna-bescherming is veelal: wetenschappelijke waarde, Naast
ethische argumenten is dit wel de voornaamste reden voor faunabescherming;
immers de rekreatieve waarde is bij de dierenwereld veel minder belangrijk
dan bij het landschap of de flora, die wel veel meer uit rekreatie! oogpunt
beschermd worden,
Wat zijn nu de entomologische problemen in het bijzonder. Dezelfde als van
de overige dieren, alleen is de kennis van de ecologie nog veel geringer en
is het onderwerp ook veel gekompliceerder, De uitersten liggen enorm ver uit
elkaar, Het ene insekt heeft een gebied nodig als dat van een trekvogel omdat verschillende fasen van de ontwikkelings-cyclus ook in verschillende
delen van Europa doorgemaakt worden, Bijvoorbeeld atalanta, 's zomers in NWEu!opa en 's winters in het Middelandse Zeegebied, Het andere uiterste kunnen we vinden bij een langpootmug. Prionocera subcerricornis Zett, De verspreiding van dit dier is even raadselachtig als die van sommige planten, Er
zijn nu vijf vindplaatsen bekend o.a. bij het Trekermeertje, een stukje bos
van ca 300 m2_, en in het Naardermeer_
Maar vergelijk deze gebieden nu eens, Er is nauwelijks overeenkomst in te
vinden. Dat Trekermeertje biedt overigens nog meer bijzonderheden, In de
ZW~hoek van het meertje komt op een gebied van slechts enkele tientallen
vierkante meters nog een zeldzame langpootmug voor,, Tipula alpium, en in een
klein stukje, ook van enkele tientallen vierkante meters van het sfagnum, aan
de NW~kant, een wat gewonere soort, Prionocera turcica, die in de direkte
omgeving nergens anders voorkomt, Ook deze dieren zullen door hun merkwaardige verspreiding ongetwijfeld van hoge wetenschappelijke waarde zijn, Maar
wie komt voor deze dieren op?
Gaan we nu voor deze drie langpootmuggen het gebiedje aankopen en het trachten te behouden. Als er purperreigers zaten, dan zou dit voor de argumentatie gemakkelijker zijn. Toch heeft men wel eens gebieden aangekocht in de
Lindevallei, om een vlindertje te behouden, nl. de grote vuurvlinder in
Friesland en NW-Overijssel, omdat het dier vroeger erg in de mode was (prijs
soms meer dan f 50,-- per stuk), Ook voor dit dier kunnen we 9e1angrijke
wetenschappelijke waarden aanvoeren, maar laten we dit dier dan ook in de
aangekochte gebieden houden. In Engeland is deze vlinder in 1865 vrij plotseling uitgestorven. Import~dieren uit Friesland doen het daar nu goéd, maar
pogingen om het dier in het Naardermeer uit te zetten, faalden volkomen,
Deze grote vuurvlinder komt verder in het noorden en oosten van Frankrijk
voor en in oostelijk Europa o.a. bij Berlijn, Deze gebieden verschillen in
aard nogal wat, en eerlijk gezègd, de rassen van de vuurvlinder van deze gebieden ook! Het Hollandse ras is bv; een fÜnk stuk groter dan de kontinentale rassen. Het dier is hierom al interessant; allerlei problemen omtrent
de soortenontwikkeling en de zoogeografie kunnen bij deze vlinder bestudeerd
worden! Dat geeft ons tevens een argument in handen om van alle natuurgebie13

den wat te sparen: een van de belangrijkste dingen voor de wetenschap is het
bestuderen van graduele verschillen, die een juist beeld van de ontwikkeling
in de natuur kunnen geven,
Liet ik zoeven niet doorschemeren, dat het weinig zin heeft om voor een dier
een bepaald gebied te konserveren, terwijl er nu wordt betoogd, dat dit wel
terdege van belang is. Toch zijn beide beweringen waar. De eerste namelijk,
omdat de huidige konservatie van natuurgebieden vaak niet aan de eisen, die
het dier aan zijn milieu stelt, voldoet. Dit is wel een aanvechtbaar punt,
ik begeef me op glad ijs omdat juist over de ecologie zo weinig bekend is.
Aan het begin van dit verhaal gaf ik zelfs een voorbeeld dat voor de bescher~
ming van een dier slechts enkele tientallen vierkante meters voldoende kunnen
zijn, maar dit is een zeldzame uitzondering, Als regel zien we toch, dat als
we dieren de kans willen geven zich met sukses te kunnen handhaven, daar gro~
tere oppervlakten voor nodig zijn, of in ieder geval kleinere oppervlakten,
die een aaneengesloten geheel vormen. Zo zullen de kleine gebiedjes, die men
bv. heeft aangekocht voor de vuurvlinder, beslist niet in staat zijn om het
dier voldoende *lebensraum* te geven zodra het onderlinge kontakt van deze
gebieden wordt verbroken; dit is als de tussenliggende kultuurgebieden voor
het dier ongeschikt worden, hetgeen nu nog niet het geval is.
Wat bood Twente ons nu voor praktijk voorbeelden

Twente is ongetwijfeld~ vooral de eerste indruk van de flora bevestigt dit
ook voorinsekten een goed gebied. Ik denk hierbij aan 't Oortven, het
Beuninger~achterveld en de Bergvennen. Gedurende de tijd, dat wij in Twente
waren, werden geen opzienbarende vondsten gedaan, maar dat lag ook aan de
tijd van'het jaar, Beroemde vlindertjes van Twente zijn bv. het gentiaan~
blauwtje en het idasblauwtje. Dit zijn dieren van bovengenoemde gebieden.
Wat zien ;we nu bij deze gebieden ~ en dit geldt voor heel Twente -; overal
zijn de boeren bezig om zich stukjes van een terrein toe te eigenen en het
rijkelijk te bestrooien met kunstmest, of zelfs metershoge kunstmestberg·en
langs hun akkertjes aan te leggen (kalk) en in de moerassige gebieden klan~
destien ontwateringsgreppels te graven. Dit o.a. in verband met de ruilverkavelingsprocedure.
We hebben gebieden gezien als de Lemselermaten, gebieden die in de geschiedenis een floristische faam hadden, doch nu een chaotische wildernis zijn
met 10 cm hoog water erop en met nog ergens in een hoekje een klein heitje.
Voor insekten boden deze gebieden een schrale aanblik, misschien was er
voor langpootmug~en en dergelijke dieren wel wat te beleven. van de faunistische rijkdom van een blauwgrasland was in elk geval niet veel meer over.
Wanneer deze gebieden hersteld worden zal ongetwijfeld het blauwgrasland
terugkomen, dat immers ook kunstmatig was, en de oorspronkelijke fauna ook
wel, als er .nog maar gebieden in de omgeving zijn, waar de betreffende
soorten voorkomen.
al~

Verder zijn er in Twente nog tal van goe'de snippergebieden; oude loofbos~
sen, bronnetjes bossen. NU zijn deze gebieden veel veiliger dan de boven ge14

noemde, omdat men voor bomen een zeker ontzag heeft. Ze zijn geld waard. Een
hybi-ekskursie naar een van die bronnetjesbossen vond steenvlieglarven in de
beken. Wel een teken, dat de insektengemeenschappen, daar nog in goede staat
zijn. Het mooie en vrij grote Dinkeigebied wordt echter weer druk bezocht.
In de weekends is het daar nog drukker dan in het Gooi. Sommige plekken hebben er merkbaar van te lijden.
Wil men bij deze verspreid liggende gebieden niet alleeri de flora redden,
maar ook de fauna nog een kans geven, dan zal men zoveel mogelijk het onderlinge verband van deze specifieke terreinen moeten handhaven.
Niet alleen de wetenschap is gebaat bij een doeltr~ffende bescherming van de
insektenwereld, maar het heeft ook een grote ekonomische betekenis. Hoe be~
langrijk zijn de insekten niet bij vuilopruiming, bestuiving, ook van kultuurgewassen, en vooral ook: voor bestrijding van schadelijke insektene Want
de mensen die insektenplaten met insektleiden denken te bestrijden, zijn vaak
bedrogen uitgekomen: scheen het *wondermiddel* eerst te helpen, na enkele
jaren kwamen de insekten weer terug, nu resistent tegen het betreffende ins~kticide. Langzamerhand komt men tot het besef, dat niets meer verkeerd is
dan het bestaande biologische evenwicht te verbreken door algehele ontginning
van het land, zonder iets van de oorspronkelijke natuur over te laten in de
vorm van houtwallen of natuurreservaten, waarin de fauna zich terug kan trekken en stabiliserend kan werken op dreigende insektenplagen.
Het doel van de natuurbescherming moet uiteindelijk beheersing van de natuur
zijn, en dat houdt voor de insektenwereld in, dat de entomologen zich grondig
in ecologische studie moeten verdiepen, willen ze richtlijnen kunnen geven
voor een verstandige insektenbescherming. Nu is het nog zo, dat de natuurbescherming werkt, bijna zonder iets van de insektenwereld te weten, die driekwart van onze fauna uitmaakt!
<Y(XXJT0Xl:XJ:X:XXXJ1111 I a:OXX:::C(IX(D i Q) 11

rx

I!Ciilll i I i 111 (I)

DE VERARMING VAN DE VEGETATIE

*

DOOR

MARION DONKER

EN PETRA SMIT

DE VEGETATIE VAN TWENTE
/
is momenteel aan grote veranderingen onderhevig, vnl. onder invloed van de
mens. Enerzijds zien we, hoe door ontwatering, ruilverkaveling en ontginning
e.d. de plantengroei van verschillende terreinen volledig verandert; 'anderzijds gaan vele halfnatuurlijke vegetaties in waarde achteruit, juist door
het wegvallen van de menselijke invloed: de maten, de half-natuurlijke hooilanden, worden veelal niet meer gemaaid en groeien dicht; de heide gaat weer
over in bos, .omdat men tegenwoordig geen schapen meer houdt of plaggen steekt.
Achtereenvolgens zullen we bezien:
De verwaarlozing van de maten; de gevolgen van ontwatering op verschillende
vegetatietypen en de eutrophiering van de voedselarme heivennen.
J.5

De

ma t e n

Nog niet zo lang geleden waren er in Twente zeer vele maten, en wel op die
gronden, die door hun drasbeid ongeschikt waren voor bouw- of weiland. Maten
zijn onbemeste hooilanden, die eens per jaar worden gemaaid. De vegetatie
lijkt heel veel op een blauwgrasland, echter met dit verschil, dat de maten
's zomers oppervlakkig uitdroogt" Tegenwoordig zijn de maten sterk verwaarloosd. De hooiopbrengsten waren te gering dan dat het de moeite loonde ze te
blijven maaien. Het gevolg is, dat de blauwgraslanden op natuurlijke wijze·.
gingen dichtgroeien tot bos en wel meest een beginvorm van het Alno-Ulmion.
Tijdens het kampje bekeken we de maten in de volgende terreinen: Lemselermaten, Kloppersblok en Handijksmeden om Weerselo en de Beugelsmaten bij Denekamp. Als voorbeeld van de achteruitgang van de vegetatie door de verwaarlozing, zullen we de toestand van nu van de Lemselermaten vergelijken met die
van 1945.
Uit een opname, die hier gemaakt werd op 6 augustus 1945 door Jaap van Dijk
jr blijkt dat de maten toen nog geregeld werden gemaaid. Het blauwgrasland
was mooi ontwikkeld, zoals blijkt uit soorten als blonde-, blauwe- en vlozegge, Spaanse ruiter, muggenorchis, parnassia en vetblad. Hoewel er enige
boomopslag was, kreeg deze door het geregelde maaien geen kans zich te ontwikkelen. Zie de opnamen 1 en 2.
Thans zijn deze mooie graslanden niet meer zo terug te vinden in het terrein.
Een paar maten zijn ontgonnen tot weiland, enkele andere zijn zwaar verwaarloosd. Van deze laatste werd van drie verschillende terreinen een soortenlijst gemaakt. ·voor een opname was de vegetatie niet homogeen genoeg, zodat
met deze soortenlijst werd volstaan. In de tabellen betekent een kruis achter een plant alleen, dat deze soort op het betreffende terrein voorkwam.
Lijst 3 werd gemaakt op een betrekkelijk droog terrein, dat een ruige indruk
maakte door groepen hoog-opschietende soorten, zoals moerasspirae, veldzuring, wilde bertram, agrimonie, kattestaart en Smele. Het begin dus van het
Valerianeto-filipenduletum, de ruigte-vegetatie. De boomopslag bestond uit
enkele vrijstaande struiken tot 2 m hoog.
Lijst 4 werd gemaakt in een veel natter stuk. Ook hier hetzelfde ruige aspekt, dat hier echter werd bepaald door grote valeriaan, moerasspiraea, biezenknop en gewone zegge.
Lijst 5 is nl. van een terrein, dat veel verder is dichtgegroeid dan de beide vorige maten. Het maakte de indruk van een open bos. Misschien was dit
ook vroeger al een bos en zijn de graslandjes hier ontstaan door te kappen.
Opmerkelijk is, dat de vlozegge hier nog stand heeft gehouden. Deze typische
blauwgrasland-soort groeide hier tussen hoge grassen in vlak naast lage
struikjes.
De soortenlijsten van de tegenwoordige toestand zijn hier niet volledig overgenomen. ·volstaan werd met enkele opvallende of karakteristieke soorten,
We zien, dat de mooie blauwgraslandsoorten al vrijwel helemaal zijn verdrongen door de ruigte-soorten, slechts een enkele orchis of zegge heeft zich
kunnen handhaven.
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1

Opname
Oppervlakte
Bedekking kruidlaag
Grondwater
Datum

2

4

3

5

4X4m
2x2m
100%
45%
100%
100%
100%
6 cm
6-8-'45 6-8-'45 29-8..!.58 29-8..!.58 29-B.i-58

BLAUWGRASLANDSOORTEN (MOLINIETUM)

Spaanse rui ter
Blonde zegge
Blauwe zegge
Vlozegge
Biezenknop
Klokjesgentiaan

Cirsium dissecturn
Carex hostiana
Carex panica
Carex pulicaris
Juncus conglomeratus
Gentiana pneumonathe

1,2
X,1
1,1
X,2
X.l

X,2
1,2
x,2
X,2

x
x

x

x
x

RUIGTESOORTEN (VALERIANETO-FILIPENDULETUM)

Grote Valariaan
Kantig hertshooi
Leverkruid
Bosbies

Valeriana officinalis
HYpericum maculatum
Eupatorium cannabium
Scirpus sylvaticus

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x,l
X,2

VERBONDSKENSOORTEN (MOLINION-COERULEAE)

Moerasspiraea
Wederik
Engelwortel
Lidrus
Blauwe knoop
Moerasrolklaver
Kale jonker
Wilde bertram
Kleine valeriaan
Bandekenskruid
Muggenorchis

Filipendula ulrnaria
LYsimachia vulgaris
Angelica sylvestris
Equiseturn palustre
Succisa pratensis
Lotus uliginosus
Cirsiurn palustre
Achillea ptarrnica
Valeriana dioica
Orchis rnaj alis
GYmnadenia conopsea

x
X,1
1,1

1,1

x,l

x,l
x,l

X,1
X,l

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x,l

KLASSEKENSOORTEN
(MOLINIETO-ARRHENATHERETEA)

Reukgras
Boterbloem
Rode klaver
Witbol
Veldzuring
Beemdlangbloem
Brunei
Hoornbloem

Anthoxantum odoraturn
Ranunculus acer
Trifolium pratense
Holcus lanatus
Rumex acetosa
Festuca pratensis
Prunella vulgaris
Cerastiurn caespitosum

X,2
X,1
x, 1
X,2

x,1
x,l

X,1

X,1

x
x
x
x
x
x

x
x

'

x
x
x

x

x

OVERIGE SOORTEN

Pijpestraatje
Tonnentil
Dophei

Molinia coerulea
Potentilla erecta
Erica tetralix

3,3

1,1
2,2

3,3
1,1

x

x
x

x

x

X,1
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-1

Opname

2

3

4

2x2m
4x4m
100%
100%
100%
100%
45%
6 cm
6-8-'45 6-8--45 29-8-58 29-8-58 29-8-58

Oppervlakte
Bedekking kruidlaag
Grondwater
Datum

OVERIGE SOORTEN (vervolg)
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Galium uliginosum
Kleverig walstro
Briza media
Trilgras
Moeraswespenorchis Epipactis palustris
Carex nig;ra
Gewone zegge
Parnassia palustris
Parnassia
Veelbloemige veldbes Luzula campestris
ssp.multiflora
Pinguicula vulgaris
Vetblad
Ranunculus flammula
Egelboterbloem
Comarum palustre
Wateraardbei
Mentha aquatica
watermunt
Lythrum saliearia
Kattestaart
Moerasbasterdwederik Epilobium palustre
Juncus effusus
Pitrus
Bosrus
Juncus acutiflorus
Mannagras
Glyceria fluitans
Rietwzenkgras
Festuca arundinacea
Waterdrieblad
Menyanthes trifoliata
DotterbloÈlm
Caltha palustris
Agrimilrlie
Agrimonie cf.oderata
Engels raaigras
Lolium perenne
Knoopkruid
Centaurea pratensis
Els
Alnus glutinosa
Geoorde wilg
Salix auruta
Grauwe wilg
Salix cinerea
Gagel
Myrica gale
Es
Fraxinus excelsior
Vuilboom
Frangula alnus
Zachte l}erk
Betula pubeseens
Eik
Quercus robor

X,1
x,l
X,1
X,1
x,1
2,1

x,l
x, 1
x,1
1,1
x,l
1,2

x

x,l

X,1

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x,1

x
x
x
x
x

Mnium undulatum

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x x
x 1
x x

x x
x x

2,2
2,3

1,2
2,3
1,2
1,2
2,2

x

x

x

-bedekking 20%
Acrocladium cuspidentum
Orepanocladus spec.
J>lagiothecium spec.
Aulacomnium,palustre
Eurhinchium spèc.

x
x

x

X,2
1,1
x,1
x,1
X,1

x

MOSLAAG
Puntmos
Sikkelmos
Platmos
Roodviltmos
Fijn laddermos
Gerimpeld
sterrenmos
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5

1,2

x

x

x
x
x
x
x

0 n t wa t e r i n g

Met de herverkaveling worden vele gronden, die daarvoor in aanmerking komen,
ontwaterd of gedraineerd. Nu is het haast ondoenlijk {slechts met zeer hoge
kosten) om in een klein natuurgebiedje, dat rondom is omsloten door cultuurgronden, een andere waterstand te houden, zodat deze gebiedjes dan meer worden ontwaterd. Soms ook worden natuurterreinen opzettelijk ontwaterd, doordat er grote sloten door worden gegraven,
We zullen de gevolgen hiervan bezien aan verschillende vegetatietypen.
a). DE DRASSIGE HOOILANDEN
Van de weinig rendabele mate kan men redelijk goede hooilanden of zelfs weilanden, maken door ze te ontwateren en daarna te bemesten, Dit ziet men dan
ook veel gebeuren. Het blauwgrasland gaat nu onherroepelijk verloren, om te
worden vervangen door de gewone, soortenarme Lolium-weide, zoals men alom in
Nederland kan aantreffen.
b), RIETVELDEN EN WILGEBOSSEN

om"Bredelenkamp heen lag vroeger een uitgestrekt natuurgebied, dat nu echter
voor het grootste deel in cultuur is gebracht. De enkele kleine stukjes, die
nog over zijn, hebben erg te lijden van ontwatering. Zo zagen we ten noorden
van Bredelenkamp een wilgenbos en een rietveld, waar nog niet zo lang geleden het grondwater stellig tot aan het maaiveld moet hebben gestaan. Er waren
evenwel brede en diepe ontwateringssloten door gegraven, zodat het grondwater
nu al was gezakt tot ruim 1 meter beneden de oppervlakte,
Riet zelf blijkt vrij aardig bestand te zijn tegen ontwatering in het begin.
Het ·zal echter steeds ijler en korter worden en tenslotte worden verdrongen
door andere soorten,
De wilgebossen hadden hun natuurlijke ondergroei vrijwel volledig verloren.
Op een enkel stekelvarentje na, was de bodem helemaal kaal. Langs de randen
groeide een· mengsel ·van natte, droge en ruderale soorten.
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Het leuke van heivennen is, dat ze voedselarm ZlJn. Immers, praktisch al het
water, dat we in Nederland hebben, is voedselrijk, zodat de vegetaties van
voedselarmwater vrij zeldzaam zijn. Het grootste gevaar voor een heiven is
dan ook de eu trophiering of vervuiling. Dit kan op vele maniezien gebeuren:
de heide om het ven heen kan worden ontgonnen, zodat voedselrijk ·water uit
het cultuurland het ven in kan vloeien, of er kan kunstmest inwaaien van een
naburig bouwland, Ook overmatig toeristen-bezoek, of zelfs een meeuwenkolonie, leidt tot vervuiling. De gevolgen hiervan zijn goed te zien in de Bergvennen, waar men zeer voedselarme vennen kan aantreffen naast zeer vervuilde,
met allerlei tussenvormen.
Opname 6, 7, en 11 werden gemaakt bij een van de meest voedselarme vennen; 8,
9 en 10 bij een ven, dat een klein beetje was vervuild, hetgeen blijkt uit de
waternavel en de wateraardbei, die hierin voorkomen. Ook groeide hier tand!.9

zaad, Bidens tripartitus. De bodem van de vennen was te stevig en te zanderig
en daardoor ideaal als groeiplaats voor'waterlobelia en oeverkruid. In een ander, zeer voedselrijk, ven echter was de bodèm zwart en blubberig geworden,
Van de soorten uit de opname 6~11 kwamen hier alleen nog de waterbies voor en
de veelstengelige waterbies, eveneens waternavel en wateraardbei. De andere
soorten waren verdrongen door de soorten van voedselrijk water: Waterzuring,
wederik, grote waterweegbree, snavelzegge, holpijp, melkeppe, duizendknoop,
fonteinkruid enz.
Ook kan het gebeuren, dat zdn·vervuild ven totaal dichtgegroeid met riet,waar
praktisch geen andere soorten meer tussen willen groeien.
Telkens weer zien we dus, dat de veranderingen een verarming van de vegetatie
betekenen, door het wegvallen van zeldzame ~oorten of associaties,
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Eleicharis palustris 1,1
ssp.eupalustris
Veelstrengeli ge Eleocharis
waterbies
multicaulis
Juncus billbosus
Moerasrus
Veenmos
Sphagnum cuspidatum
f.plumolosum
5,5
Sikkelmos
Drepanocladus
1,1
Veenmos
Sph.agnum obesum
X,1
Bloedkelkje
GYmnicolea inflata
X,1
Pijpestroetje
Molinia coerulea
Witte snavelbies Rhynchospora alba
Dophei
Erica tetralix
Kleine zonnedauw Drosera intermedia
Bruine snavelbies Rhynchospora fusca
Veenpluis
Eriophorum angustifolium
Blauwe.zegge
Carex cf.panicea
Veenmos
Sphagnum cuspidatum
Heideviltwier
zYgonium ericetorum
Klokjesgentiaan
Gentiana pneumonanthe
Beenbreek
Nartheèium ossifragum
Rondbladig zonn&- Drosera rotundifolia
dauw
Veenmos
Sphagnum paillosum
Veenmos
Sphagnum spec.
Sikkelmos
Drepanocladus spec.
Nardia scaleris
Struisgras
Agrostis canina
var.fascicularis
Waternavel
HYdrocotyle vulgare
wateraardbei
Comarum palustre
Waterbies
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HYDROBIOLOGIE VAN DE BERGVENNEN
DOOR

P.LEENTVAAR

(R;I.V.O.N.)

Het complex Bergvennen bij Lattrop is om meer dan een reden interessant. Er
zijn botanisch interessante plantengezelschappen, die laten zien, dat in het
ene ven andere milieuvoorwaarden moeten zijn dan in het andere. Er zijn successies te zien van de verlanding en er zijn zeldzame planten. Ook hydrobiologisch is het gebied ~eer interessant. Dit moge blijken uit het volgende.
Tijdens het natuurbeschermingskarop van augustus 1958 kon een indruk verkregen
worden van de hydrobiologische toestand van de verschillende vennen,door van
elk afzonderlijk ven een planktonmonster te nemen en hier en daar met een
schepnet waterdieren te verzamelen. Op het kaartje (blz.22) zijn de betreffende vennen met de letters A-G aangegeven. Van ven C werdefi twee monsters
genomen, nl. een in het oostelijk en een in het westelijk deel. Dit werd gedaan, omdat aan de westzijde weiland is gelegen, waardoor invloed op het water van het ven door meststoffen aan die zijde niet onmogelijk was. In ven
D, dat in het midden een eiland had, werd hetzelfde gedaan, omdat hier aan
de westzijde bouwland lag. Bovendien werd hier een monster genomen tussen
een begroeiing van Grote lisdodde (Typha latifolia).
In oktober van dit jaar werden in verband met een ander onderzoek behalve
watermonsters voor chemische analyse planktonmonsters genomen in de vennen
E en G,
Ven A is sterk verland. We vinden er een dichte begroeiing met Eleocharis
palustris en Potamogeton oblongus, Er staat niet meer dan een ~alve meter
water. Open water is praktisch niet aanwezig. Met het planktonnet verzamelen
we daarom geen echt plankton, maar allerlei boderobewonende organismen en ook
grotere dieren. We vinden veel bodemcladoceren, vooral veel Diaphanosoma brachyurum en een zeldzame soort Lathonura rectirostris. Verder zijn er flagellaten, groenwieren en desnidiaceeen, .maar met weinig individuen. Er zijn ook
verschillende slakkesoorten (Limnea ovata, L.stagnalis en Planorbis corneus),
waarvan de slakkenhuizen zeer broos zijn. Hieruit maken we op, dat er weinig
kalk in het water aanwezig is, maar het milieu is toch zodanig, dat er slakken kunnen leven, hetgeen gewoonlijk in vennen niet het geval is. Er zijn ook
grote aantallen medicinale bloedzuigers (Hirudo medicinalis), d~e zich in
ttrossen op de waterlaarzen van de onderzoekers vastzuigen, maar die een duidelijke voorkeur vertonen voor de blote meisjesbenen. Ongetwijfeld is ?it ven
anders dan andere·vennen.
Ook het microscopisch onderzoek brengt enige bijzonderheden aan het licht in
de voorkomende soorten. Er zijn vele soorten, die gewoonlijk niet in de voedselarme, oligotrophe, vennen worden gevonden. Dit zijn de watervlooien Euricereus lamellatus, Simocephalus vetulus, Ceriodaphnia quadrangula, Sida cristallina; de worm Saylaria·lacustris; de fiaggellaten Euglena sp. en Phacus
sp.; de groenwieren Scenedesmus quadricauda, Pediastrum sp. en Anhistrodesmus
falcatus. Het zijn soorten die we ·algemeen in voedselrijk, eutrooph water
21
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aantreffen. Er ontbreken ook ver~chillende soorten die we altijd in oligotrophe vennen aantreffen, zoals de watervlo Acantholeberis curvirostris en het
raderdier Keratella serrulata. Er werd geen chemische analyse van het ven gemaakt, alleen het chloorgehalte werd bepaald en dit bedroeg 22 mg/1. Dit is
iets aan de hoge kant, maar voor vennen toch niet abnormaal. ·
We zouden dit. ven mesotrooph kunnen noemen, wanneer we onze conclusie op de
aanwezige waterplanten en dieren baseren.·
Het voorkomen van grote aan tallen medicinale bloedzuigers' wijst erop, dat het
milieu zeer gunstig is voor deze dieren. We vinden ze ook in andere, meestal
ondiepe wateren, maar niet in zo grote aantallen. Dè dieren leven in hun
jeugd van koudbloedige dieren, zoals slakken, waarvan er hier genoeg zijn.
Voor de rijping van de geslachtsorganen hebben zij echter bloed nodig van
zoogdieren, b.v. koeien en schapen. Zij kunnen lang hongeren.
In de naaste omgeving van ven A zijn geen koeien of schapen, maar wel reeen.
Het ven is aanlokkelijk voor reeen, die er kunnen drinken, We mogen daarom
aannemen, dat de bloedzuigers voornamelijk van het bloed van reeen zullen
leven. Dit bergven geeft zo een typisch beeld van een schakeling tussen slakken-bloedzuigers-zoogdieren. Het zou intBressant zijn om na te gaan of ook in
andere mesotrophe vennen elders medicinale bloedzuigers in grote aantallen
voorkomen en of de biotoop aanlokkelijk is voor reeen.
·Het er vlak' naast gelegen ven B is geheel anders. We vinden er geen eutrophe
soorten en geen slakken. Wei de typische zure oligotrophe organismen van vennen, zoals de watervlogier Acantholeberis en Bosmina obtusirostris, de worm
Vejdovskyella comata en desmidiaceeen. Het chloorgehalte is vrij hoog. De
oever vegetatie bestaat uit riet en veenmos. De vegetatie wijst dus wel op
enige eutrophie, die in het plankton echter niet is terug te vinden.
Ven conderscheidt zich van de andere Bergvennen door een laag chloorgehalte
(14 mg/1.). De soortenrijkdom is niet g~oot. Er werden alleen veel Closteriums (Desmidiaceeen) gevonden en veel Mougeotiadraden (groenwier). Een merkbare invloed van de zijde van het weiland kon uit de planktonwaarnemingen
niet worden afgeleid. Waarschijnlijk is dit ven het minst heinvloed door de
eutrophie van het ontginningswater, dat soms vanuit het zuiden het complex
binnendringt. Het is een oligotrooph ven.
Ven D grenst aan bouwland. Er is een eiland in het midden en er groeit op een
plaats Grote lisdodde (Typha latifolia). Enkele andere planten wijzen op eutrophe invloeden:, zoals waternavel, wateraardbei en veenwortel./ Het plankton,
dat op twee verschillende plaatsen in het open water werd verzameld, bevatte
alleen soorten van oligotrooph water. Het chloorgehalte was vrij hoog •. Het
totaal aantal gevonden soorten was echter gering en er zouden daarom meer
waarnemingen gedaan moeten worden om een beter oordeel over de graad van eutrophie te kunnen geven. Toch zijn er meerdere soorten aanwezig, zoals uit
het planktonmonster tussen de lisdodde blijkt. Hier komen veel desmidiaceeen
te voorschijn en uit deze ·planktonwaarnemingen zouden we tot een oligotrooph
karakter van het ven besluiten.
Ook ven E is oligotrooph. Het had zeer helder water en een harde zandbodem,
waarin veel kokertjes van muggelarven. Verder was er een tapijt van Litorel23

.la-Lobelia. Het chloorgehalte was in augustus zeer hoog (32mg/l) in oktober
in in der hoog (22ing/ 1). In beide maanden werden vrij veel desmidiaceeen . gevon.
·
den en steeds waren de eutrophente soorten afwezig.
Merkwaardig was het optreden van grote hoeveelheden ronde geleikogels, die
reeds met het blote oog konden worden waargenomen en op Volvox-kolonies geleken, een flagellaat. Na het fixeren van de monsters vielen de geleibo~len
ui teen en kon de flagellatenkolonie niet meer worden gedetermineerd.
In ven F komen we tenslotte in het zuidelijk gedeelte van de Bergvennen,waar
de invloed van ontginningswater het meest direkt is:') Er is hier dan ook behalve zeer veel riet en Grote Lisdodde, waternavel, wateraardbei, drijvende
vèenwortel en zelfs kroos (Lemna minor).
De bodem bestaat uit zand met een begroeiing van Litorella. Het chloorgehalte was vrij hoog (26 mg/1) en ~r traden verschillende soorten slakken (Planorbi's corneus, Pl. carinatus en Limnea ova ta). op. Het kalkgehalte en ook
het gehalte aan andere electrolyten had hier een hogere waarde dan normaal in
vennen wordt waargenomen. Toch zijn hier nog zeer veel desmidiaceeen, zelfs
meer dan in de andere Bergvennen. Er werden geen medicinale bloedzuigers gevonden, maar wel andere soorten bloedzuigers, die gewoon zijn in eutrooph
water en van slakken en wormen leven.
Het water is dus enerzijds eutropph, anderzijds oligotrooph. Hydrobiologisch
kunnen we niet besluiten tot een typisch mesotrooph karakter.
Ili de vennen A en F hebben we een voörbeeld van twee vennen die allebei
voedselrijker zijn dan •gewone* vennen. Ven A is typisch mesotrooph, waarschijnlijk doordat hier van oorsprong de bodem.voedselrijker was. Er is dus
een natuurlijke oorzaak. Ven F is van oorsprong oligbtrooph, maar door ontginningswater op *onnatuurlijke* wijze voedselrijker geworden. We zouden dit
milieu. metatrooph kunnen noemen, want deze term wijst op een overgang tussen
twee stadia, in dit gevai tussen oli gotrophie en eu trophie. Een echt mesotrooph ven·is eigenlijk geen overgansstadium, maar een permanent milieu, dat
bijvoorbeeld door de chemische samenstelling van de bodem tot stand wordt gebracht en in stand gehouden. Het zou interessant zijn eens na te gaan hoe
weinig echte mesotrophe vennen en wateren er in. ons land zijn en hoeveel,
steeds in aantal toenemende metatrophe vennen en wateren!
Daar we mogen aannemen, dat de andere vennen van het complex niet voortdurend
beïnvloed worden door het ontginningswater, kunnen we aan de hand van de planktonmonsters ook weinig zeggen over het definitieve karakter van het water. Er
is een *strijd* tussen de natuurlijke eutrophiering en de onnatuurlijke eutrophiering, waarvan het wisselend succes in de verschillende vennen tot uiting
komt.
·
De geografische ligging, de samenstelling van het grondwater, de beweging van
het grondwater in de doorlaatbare zandbodem, de wisselende waterstanden en de
toevloed van ontginningswater spelen hier allen een rol.
We merken nog op, dat in het voorjaar van 1958 de waterlossing gereed is gekomen, die het ontginnings-water zuidelijk langs de vennen voert. Voor die tijd
werd het ontginningswater via de vennen G,F,E,D afgevoerd naar het noorden.
De vennen A,B en C waren daardoor meestal vrij van ontginningswater, wat in
het hiervoor gezegde over het plankton ook tot uiting is gekomen. We zijn nu
natuurlijk zeer benieuwd,· of in de komende jaren door de nieuwe omleiding een
terugkeer van de oorspronkelijke oligotrophe soorten.in de vennen D,E,F,G zal
zijn waar te nemen en of de eutrophe soorten, zoals de slakken, zullen verdwijnen.
*). Op de kaart zien we de greppels en sloten van de ontginning getekend (blz.22)
24'
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