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Conclusies

Het natuur- en landschapsbeleid van de provincie Overijssel is weergegeven in het Beleidsplan
natuur en landschap 1992-1998 (BNLO), dat in oktober 1992 wordt vastgesteld. In dit beleidsplan
is het Vechtdal opgenomen als een prioritair gebied waarin behoud en ontwikkeling van natuur- en
landschapswaarden in grote delen van het gebied als gewenste ontwikkeling is aangegeven.
In het kader van het BNLO heeft de provincie bet initiatief genomen om te komen tot een visie op
inrichting en beheer van bet Vechtdal.
Het streven is er op gericht de resultaten in 1993 op te leveren. De hieronder geformuleerde
conclusies zullen worden betrokken bij de opstelling van deze visie.
Het Vechtdal behoort tot de gebieden binnen de provincie Overijssel met hoge natuurwaarden. Het
is een rivierdal met veel afwisseling: rivierduinen, oude vechtarmen, bossen, akkers en lijnelementen.
Enkele vegetatietypen komen binnen Nederland vooral in dit gebied voor zoals bet
rivierduingrasland en bet Kievitsbloemrijk grasland, terwijl bet gebied met 106 soorten broedvogels
tot de rijkere gedeelten van Overijssel behoort.
In bet gebied hebben zich tussen 1976 (ISP onderzoek Vechtdal) en 1989/90 grote veranderingen
voorgedaan ten nadele van flora en vegetatie. Door allerlei menselijke activiteiten zijn biotopen
verloren gegaan (o.a. door bet omzetten van oud grasland in malsakkers en door dijkverzwaringen).
Op 77 Iocaties is 83 ha aan gebied met natuurwaarde verloren gegaan.
Voor 90% van de locaties betreft dit graslanden. Per locatie gaat bet om groeiplaatsen van minimaal
twee zeldzame of bijzondere plantesoorten.
Op 76 locaties, betreffende in totaal 44 ha, is een duidelijke verarming geconstateerd. Relatief veel
plantesoorten van rivierduingrasland zijn achteruitgegaan.
Voor de Vecht kenmerkende soorten zoals Zwolse anjer en Grote thijm komen minder voor, terwijl
andere in hun voortbestaan sterk worden bedreigd (o.a. Verfbrem en Engelse alant).
Veranderingen in beheer, verzuring, vermesting en mogelijk verdroging spelen een belangrijke rol bij
de botanische verarming zowel in als buiten de natuurreservaten.
Door de natuurbeschermende instanties (Staatsbosbeheer en Het Overijssels Landschap) zijn sinds
1976 op 46 locaties 178 ha aangekocht. Hoewel deze oppervlakte het verlies aan oppervlakte van
gebieden met een natuurwaarde ruimschoots compenseert is in feite sprake van een sterke
nivellering.
Tegenover 179 locaties met een duidelijke achteruitgang voor zeldzame en bijzondere plantesoorten
(aandachtsoorten) staan 46 locaties met een toename aan aandachtsoorten. Het aantal verdwenen
groeiplaatsen van aandachtsoorten is 519, bet aantal nieuwe groeiplaatsen is 92.
Langs de Vecht komen verschillende gebieden voor die behoren tot de betere weidevogelgebieden in
Overijssel. Het belangrijkste gebied ligt in de monding van de Vecht (buitenlanden van Langenholte)
en is in beheer bij Het Overijssels Landschap.

In bet Vechtdal zijn sinds 1976 18 broedvogelsoorten, waaronder 6 Rode lijstsoorten (= bedreigde
soorten), verdwenen dan wei achteruitgegaan.
Tegenover dit verlies ~taat een vestiging en toename van 30 soorten, waaronder 8 Rode lijstsoorten.
Achteruitgang is geconstateerd bij soorten uit verschillende biotopen.
Bij de soorten die een vooruitgang vertonen zijn veel bosvogels aanwezig. Juist deze soorten
profiteren van het ouder worden van de bossen en de toename van dood bout.
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De dagvlinderfauna is tijdens het veldonderzoek in 1989/90 in beperkte mate onderzocht. Vergelijking met oudere gegevens lijkt te wijzen op een geringe verarming, vooral voor wat betreft de meest
milieu-kritische soorten.
Natuurreservaten vervullen langs de Vecht een belangrijk leefgebied voor bedreigde plant- en
diersoorten.
Een aantal vogelsoorten is strikt gebonden aan de reservaten zoals Watersnip, Kemphaan en Bruine
kiekendief. Van de 18 bedreigde soorten komen 16 soorten uitsluitend of significant meer voor in de
reservaten.
In het Vechtdal zijn 54 bedreigde/zeldzame plantesoorten aanwezig. Hiervan komen 16 soorten
aileen in de reservaten voor en 10 soorten significant meer voor in de reservaten, zoals Voorjaarszegge en Draadrus.
Van de 735 groeiplaatsen van bedreigde/zeldzame soorten betreft 55% groeiplaatsen in reservaten,
die 11% van het oppervlak van het Vechtdal beslaan.
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1.

lnleiding

Milieu-inventarisatie betreft het systematisch inventariseren en in hun onderling verband interpreteren van landschapsoecologische gegegevens. In ruime zin betreft het natuur, landschap en
milieuhygiene. Binnen de provinciale milieu-inventarisatie is het onderzoek vooral gericht op vogels
en hogere planten, met daarnaast beperkte aandacht voor lagere planten, zoogdieren, herpetofauna
en dagvlinders. De keuze voor deze groepen betekent dat de kennis van deze groepen bepalend is bij
de beoordeling van de aanwezige natuurwaarden. Hydrobiologisch onderzoek wordt door de
provincie niet meer uitgevoerd.
De milieu-inventarisatie stelt zich tot doel de hele provincie Overijssel te inventariseren en richt zich
daarbij op korte termijn op gebieden waar vanuit de ruimtelijke ordening of vanuit bepaalde sectoren
(Relatienota, waterwinning, bodembescherming e.d.) de meeste behoefte is aan informatie.
In Overijssel ging in januari 1982 de milieu-inventarisatie van start met het faunistisch onderzoek.
Bind 1983 werd gestart met het botanisch onderzoek. Bij het bepalen van het onderzoeksgebied
werd aanvankelijk prioriteit gegeven aan onderzoek in het Streekplangebied IJsselvallei, omdat van
dit gebied relatief weinig gegevens voorhanden waren. Pas na 1987 werd ook elders in de provincie
onderzoek uitgevoerd. In 1989 en 1990 werd het hele Vechtdal geinventariseerd. Bij de keuze van dit
gebied speelden als redenen onder andere: evaluatie van veranderingen in het gebied, gebruik bij
begrenzing van relatienotagebied (tweede tranche) en beoordeling van waterwinning.
In 1990 en 1991 is de milieu-inventarisatie gericht geweest op het opzetten en vastleggen van een
biologisch meetnet voor broedvogels, flora en vegetatie, met name in het cultuurgebied.
Figuur 1 geeft de begrenzing van het onderzochte Vechtdal. Het gebied is gelegen in de gemeenten
Gramsbergen, Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle en wordt begrensd door dijken (benedenloop, stroomopwaarts vanaf Hardenberg) en de hogere pleistocene gronden. Het broedvogelonderzoek heeft zich beperkt tot het eigenlijke Vechtdal dat ca. 5.200 ha omvat. Bij het botanisch onderzoek zijn ook gedeelten van het aangrenzend gebied geinventariseerd (het geinventariseerde oppervlak bedraagt ca. 6.800 ha).
·
Dit rapport is een samenvatting van een uitvoerig basisrapport. Dit samenvattend rapport is bedoeld
als een algemene informerende nota, met name ten behoeve van beslissingen op beleidsniveau. Voor
de diverse toepassingen met name op een groot schaalniveau, zoals onder andere aan de orde is bij
beheer en inrichting, is raadpleging van het basisrapport en het basismateriaal onmisbaar (dit
materiaalligt ter inzage bij de provincie Overijssel, bureau natuur en landschap).
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Figuur 1
Het in 1989/1990 onderzochte Vechtdal met topografische
namen
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op broedvogels, flora en
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(her Vechtdal met randgebieden)

2.

Fysiografische gesteldheid, grondgebruik en landschap

2 .1.

Bod em en geologie

Het Vechtdal is gelegen aan de zuidrand van het oerstroomdal van deze rivier. Dit oerstroomdal
werd tijdens de voorlaatste ijstijd gedeeltelijk opgevuld met zandige afzettingen. In de
daaropvolgende periode werden de dekzanden afgezet. Door verstuiving zijn uit deze dekzanden,
vooral direkt buiten het Vechtdal ruggen afgezet, zoals bijvoorbeeld bij Beerze . Op deze ruggen zijn
vanaf de vroege middeleeuwen essen ontstaan door het opbrengen van met heideplaggen vermengde
mest uit de potstallen .
In recentere tijd, in het holoceen, gingen de afzettingen door. Met name oostelijk van Hardenberg en
in de benedenloop is tijdens inundaties klei afgezet. Dit kleidek is in de monding tot een meter dik.
Elders is op plaatsen met een sterke aanvoer van kwelwater of op plaatsen met stagnerend water
veengroei opgetreden. Deze veengroei treedt nog op in afgesloten meanders.
Bodemkundig gezien zijn 13 verschillende bodemtypen te onderscheiden. De hoger gelegen gronden
behoren tot de vaaggronden en tot de podzolgronden . De essen worden gerekend tot de enkeerdgronden. In het dal zelf komen ook vaaggronden voor, naast veengronden en in het mondingsgebied
vooral drechtvaaggronden (veengronden met een pakket van 40 tot 80 em klei) .
Geomorfologisch gezien zijn binnen het Vechtdal de afgesneden meanders en rivierduinen bijzonder.
Binnen deze rivierduincomplexen zijn naast de rivierduinen, ook dekzandvlakten en kronkelwaarden
herkenbaar, die te maken hebben met een zich in het verleden steeds verleggende rivier.

2.2.

Waterhuishouding

De Vecht ontspringt in Duitsland en is 177 km lang, waarvan 67 km in Nederland. Het
stroomgebied omvat in Overijssel 150.000 ha . De Dinkel en Regge komen uit in de Vecht, terwijl de
Vecht zelf bij Zwolle overgaat in het Zwarte Water. De Vecht is een regenrivier. Voorheen was de
Vecht een sterk meanderende rivier. In de periode 1896-1907 werden 69 rivierarmen afgesneden.
Om verdroging te voorkomen en ten behoeve van het scheepvaartverkeer werden tussen 1907 en
1914 vijf stuwen toegevoegd aan de twee a! bestaande stuwen. Ook nadien zijn n og vee! ingrepen
uitgevoerd, zoals versteviging van de oevers en verdieping van het zomerbed.

B ij veel neerslag k an het peil
van de Vecht snel stzjge n en
k unnen overstromingen optreden, zoals op de buitenlanden
v an Langenholte
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In de periode 1896-1907
werden 69 rivierannen
afgesneden. In deze annen
onzwikkelden zich gevarieerde
vegetaties, waarbinnen
bijzonder planz- en diersoorten
voorkomen

Bij vee! neerslag kan het waterpeil snel stijgen. In het dal treden dan overstromingen op. Deze
piekafvoer komt maar kortstondig voor vanwege de grote capaciteit van de rivier. Grote overstromingen, waarbij een groot dee! van het gebied onder water kwam te staan zijn de afgelopen
15 jaar opgetreden in maart 1981 en januari 1987. In het hele gebied treedt kwel op.
Op de overgang van pleistocene gronden en het dal treedt lokale kwel op. In de buurt van de Vecht
komt diepe, regionale kwel, aan het oppervlak. Het kwelwater is relatief rijk aan calcium en ijzer en
heeft duidelijke invloed op de vegetatie. Bij hoge waterstanden kan ook water uit de Vecht, via een
goed doorlatende zandbodem, in het dal leiden tot kwel. Een tegenovergesteld effect (inzijging)
treedt op bij !age rivierpeilen, zoals in droge zomers (figuur 2). De invloed van kwel is afgenomen,
o.a. door versnelde oppervlakkige afvoer van regenwater in de aan het Vechtdal grenzende gronden
en door waterwinningen.
De kwaliteit van het water van de Vecht is sinds 1976 sterk verbeterd. Het fosfaatgehalte is voor het
natuurbehoud echter nog steeds vee! te hoog en hangt o.a. samen met effluentlozingen en uitspoeling
uit landbouwgronden. In droge perioden kan via het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haandrik chloriderijk water in de Vecht terechtkomen.

Figuur 2
Schematische dwarsdoorsnede met de verschillende (grand) waterstromingen geldend voor het middengebied van het
Vechtdal.

10m

neerslag
2 inundatie door Vecht
3 oppervlakkige afstroming
4 lokale, ondiepe kwel
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5 regionale diepe kwel
6 wegzijging naar Vecht (bij !age rivierstand)
7 kwel vanuit de Vecht (bij hoge rivierstand)

2.3.

Grondgebruik en beheer

In het Vechtdal is het grootste deel van de gronden in landbouwkundig gebruik. Veeteelt overheerst,
wat betekent dat vooral graslanden aanwezig zijn. Verspreid zijn in het Vechtdal maisakkers
verschenen. Een belangrijk deel van het grasland komt voor op een niet-geroerde bodem.
Kunstweiden nemen ook langs de Vecht toe. Halfnatuurlijke graslanden zijn aanwezig op de
rivierduinen en in de monding en zijn ten dele in beheer bij natuurbeschermingsinstanties. In totaal
600 ha heeft de status van natuurreservaat. Bovendien is vanaf 1986 920 ha begrensd als
relatienotagebied.
Er komen naast het Vechtdal uitgestrekte bossen voor, zoals op de landgoederen Junne, Vilsteren en
in de boswachterijen Hardenberg en Ommen. De heidevelden, die vroeger aan het dal grensden, zijn
vrijwel alle bebost. Het dal is bosarm; er zijn verspreid kleine bossen aanwezig, die voorheen vooral
als hakhout werden beheerd. Bij Zeesse ligt een strikt bosreservaat.
Akkers worden vooral aangetroffen op de grote escomplexen, zoals die van Beerze, Stegeren en
Junne. Naast mais worden hier ook andere gewassen geteeld. Graanteelt is hier zeldzaam geworden.

2.4.

Landschap

Het Vechtdal wordt oostelijk van Hardenberg gekenmerkt door de bedijking direct.langs de rivier.
Het dal is hier breed en verspreidliggende bosjes geven de plaats van oude armen van de Vecht aan.
Westelijk van Hardenberg grenzen aan de zuidzijde esgronden aan het dal, dat aan de noordzijde
door bos wordt begrensd. Veel beslotener ligt het dal tussen Dalfsen en Diffelen. Hier komen
uitgestrekte bossen direkt aangrenzend het dal voor. Verspreide bosjes en bomengroepen doorbreken
de openheid van het gebied. De gestuwde Vecht doorsnijdt dit landschap en valt op door haar met
stortsteen verzwaarde oevers.
Vanaf Dalfsen wordt het dal begrensd door dijken. In de periode 1978-1985 zijn deze dijken
verzwaard en onder een nieuw profiel gebracht. Het dal is hier smal, vooral tussen Dalfsen en
Berkum. Vanaf Berkum verbreedt het dal zich en krijgt het gebied meer het karakter van een
poldergebied wat o.a. samenhangt met het slotenpatroon. Zowel binnen- als buitendijks liggen hier
kolken. Naast de dijkverzwaringen hebben ook diverse ruilverkavelingen bijgedragen aan een
nivellering van de natuurlijke variatie binnen het Vechtlandschap.
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3.

Veranderingen in flora en vegetatie

3.1.

Veranderingen in de periode 1900-1976

In de periode 1890-1917 werd het grootste deel van Overijssel, waaronder het Vechtdal, op wilde
planten geinventariseerd door David Lako. Hij legde zijn bevindingen vast in de "Carthografische
flora van Overijssel". Deze flora geeft een goed beeld van de samenstelling van de flora aan het begin
van deze eeuw. Door vergelijking met recente gegevens is het mogelijk de belangrijkste veranderingen
aan te geven.
Aan het begin van deze eeuw kwamen grote complexen rivierduingrasland voor tussen Dalfsen en
Hardenberg. Verschillende kenmerkende soorten zijn sindsdien geheel verdwenen, zoals het Rozenkransje, Geelhartje en Duifkruid en vele soorten sterk achteruitgegaan zoals Tripmadam, Verfbrem
en Wit vetkruid.
Op de lagere gelegen delen kwamen natte, matig bemeste hooilanden voor. Veel van deze hooilanden
zijn verdwenen, en in de restanten ontbreken soorten die aan het begin van deze eeuw nog wei
voorkwamen, zoals de Kleine ratelaar.
De invloed van kwel is duidelijk achteruit gegaan. Vegetaties die athankelijk zijn van dit calciumrijke
water met o.a. Wateraardbei en Waterdrieblad waren vroeger vrij algemeen en nu zeldzaam. Waar
heiden aan het dal grensden zijn deze bebost en door natuurlijke opslag dichtgegroeid. Heideplanten
zijn zeldzaam geworden, en aileen bij het Junner Koeland komt nog - vergraste - heide binnen het
dal voor. Zoals elders in Nederland is een sterke verarming opgetreden in de akkerflora. Gele
ganzebloem en Korenbloem zijn zeldzaam geworden, Korensla is geheel verdwenen.
De toename van het oppervlak bos is gunstig geweest voor de bosflora. Verschillende bosplanten zijn
toegenomen, zowel in de natte bossen (bijvoorbeeld Zwarte bes) als in de droge bossen (o.a.
Rankende helmbloem). Ook soorten van ruigtevegetaties Iaten een toename zien.

3.2.

Veranderingen in de periode 1976-1989/90

In 1976 werd door H.G.A. Reimerink een inventarisatie uitgevoerd van de flora en vegetatie van het
hele Vechtdal (onderzoek in kader van het ISP; Integraal Structuurplan Noorden des lands). Van
950 gebieden en gebiedjes werden streeplijsten ingevuld en de belangrijkste vegetatietypen gekarteerd. Bovendien werden ook de groeiplaatsen van de meest bijzondere soorten gekarteerd. Bij de
kartering van 1989/90 werden streeplijsten ingevuld, de vegetatie en aandachtsoorten gekarteerd. Bij
de kartering van 1989/90 is gebruik gemaakt van de in 1976 verzamelde gegevens om veranderingen
op te sporen.
Sinds 197 6 is op totaal 179 locaties sprake geweest van een verarming, overeenkomend met 140 ha.
Dit betreft op 77 locaties - met een oppervlak van 83 ha - een verarming door het verdwijnen van
biotopen. De rest betreft locaties met een verarming, waar de botanische waarde achteruitgegaan is,
bijv. onder invloed van verzuring, door beheersingrepen en soms door successie, maar het type
vegetatie nog steeds voorkomt. Op totaal 46 locaties, overeenkomend met 178 ha is sprake van een
toename van de botanische waarde. Hoewel dit oppervlak groter is dan het oppervlak met verarming
is toch sprake van een zeer sterke verarming. De verarming van genoemde 179 locaties betreft 519
verdwenen groeiplaatsen van aandachtsoorten (overwegend bijzondere en zeldzame soorten). Op de
46 locaties met vooruitgang betreft het slechts 92 groeiplaatsen van aandachtsoorten. Er is dus
sprake van een sterke nivellering.
De grootste verarming is opgetreden in de graslanden. De primaire verarming (verdwijnen van biotapen) heeft voor 92% betrekking op deze vegetaties, de secundaire verarming voor 75%. Een
verarming is ook vastgesteld op dijken, in oude vechtarmen en wegbermen.
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Figuur 3
Vergelijking van botanische waarde van het Vechtdal waarbij een
vergelijking is gemaakt tussen 1976 en de periode 1989/ 1990
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De grootste verarming is opgetreden in bet rivierduingrasland. De primaire verarming heeft wat
oppervlak betreft voor 41% betrekking op dit botanisch belangrijke grasland, voor 59% op
kamgrasweiden en verwante graslandtypen.
Figuur 3 geeft de verspreiding van de locaties met verarming. Verarming is opgetreden in bet hele
Vechtdal. Dit geldt zowel voor de primaire als secundaire verarming. Concentraties van primaire
verarming treden op benedenstrooms vanaf Dalfsen en bij Diffelen. Zij hangen o.a. samen met
dijkverzwaringen en respectievelijk een uitgevoerde ruilverkaveling.
Voor 13 plantesoorten van rivierduingrasland is een duidelijke achteruitgang geconstateerd (tabel 1).
Het gaat om soorten als Kattedoorn, Zwolse anjer, Grote tijm en Kleine bevernel. Een achteruitgang
geldt ook voor soorten van heischrale graslanden (o.a. Tandjesgras) en kwelmoerassen (o.a.
Wateraardbei).
Verschillende soorten worden ernstig bedreigd in hun voorkomen. Onder andere Engelse alant,
Verfbrem, Tripmadam, Wit vetkruid en Stijve ogentroost komen nog maar in zulke kleine populaties
voor dat hun uitsterven onafwendbaar lijkt. Juist kleine populaties zijn extra kwetsbaar door bet
optreden van inteelt.
Tegenover een duidelijke achteruitgang van 28 soorten staat slechts een beperkte vooruitgang van
twee soorten, nl. de Echte koekoeksbloem en Wilde kievitsbloem. De Wilde kievitsbloem is in door
Staatsbosbeheer en Overijssels Landschap aangekochte graslanden binnen bet mondingsgebied van
de Vecht toegenomen. In totaal is bier na 1976 meer dan 140 ha grasland aangekocht.

De Wilde kievitsbloem komt nog algemeen voor
in het mondingsgebied van de Vecht. Juist door
grootschalige aankoop van graslanden zijn
belangrijke groeiplaatsen veiliggesteld
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Tabell
In deze tabel zijn de aandachtsoorten vermeld waarvoor geldt dat zij op basis van vergelijking van
161 locaties op meer dan 5 locaties zijn verdwenen in de periode 1976-1989/90 . Vet afgedrukt zijn
die soorten waarbij het verschil meer dan 10 locaties betreft. Met een * zijn die soorten aangeduid
waarvoor ook bij een vergelijking van de kilometerhok-verspreiding in 1976 met 1989/90 duidelijk
sprake is van een achteruitgang.

Rivierduingrasland
Kleine bevernel

Knolboterbloem

Echte kruisdistel

Kraailook

Hemelsleutel

Grasmuur

Kattedoorn*

Knoopkruid

Groot geel walstro
Zwolse anjer*
Muizeoortje
Grote tijm*
Grasklokje*

Overige vegetatietypen
Blauwe knoop *

Lange ereprijs

Tandjesgras*

Waterdrieblad*

Borstelgras

Draadrus*

Ruwe smele

Kruipend struisgras
Wateraardbei
Hoge cyperzegge
Waterdrieblad*
Grote pimpernel
Buntgras
Stekelbrem*
Grote salomonszegel

Het Vechtdal is tussen
Dalfsen en Zwolle smal. Ook
hier liggen natuurwaarden,
zoals op de foto bij de
spoorbrug, waar de me est
oosteli;jke groeiplaats van de
Wilde kievitsbloem voorkomt
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Op verschillende n'vierduinen
kom en goed omwikkelde
struwelen voor. D e foro roont
een jeneverbesstruweel
oostelijk van Ommen

3.3.

De Rode lijst soorten

Tijdens het onderzoek werden 34 zeldzame plantesoorten waargenomen en 34 soorten die vermeld
staan in de Rode lijst van bedreigde plantesoorten. In totaal gaat het om 54 bedreigde en/of zeldzame
soorten.
Vee! van de bedreigde soorten vallen ook in de categorie "zeldzame" soorten.
Figuur 4 geeft de verspreiding van aile vindplaatsen van beide categorien voor h et Vechtdal. In de
figuur zijn de relatief algemene Wilde kievitsbloem, Lange ereprijs en Jeneverbes niet aangegeven.
Opvallend is dat de verspreiding van Rode lijst!zeldzame soorten vee! concentraties te zien geeft.
Deze concentraties komen vaak overeen met de aanwezigheid van natuurreservaten.
Belangrijke gebieden zijn Langenholte, Arrier Koeland, Junner Koeland, Prathoek en Rheezermaten.
Gebieden met vee! Rode lijst!zeldzame soorten buiten de reservaten zijn o.a. de Welsumer Maan, De
Stokte en de Karshoek.
Van aile vindplaatsen van Rode lijst!zeldzame soorten komt 55% voor in de natuurreservaten van
Staatsbosbeheer en Het Overijssels Landschap, wat de grote betekenis van deze gebieden
onderstreept (11 % van het totaal oppervlak van het Vechtdal betreft natuurreservaat) .
Er zijn 16 soorten strikt gebonden aan de reservaten zoals de Engelse alant, Wit vetkruid, Polei,
Bergnachtorchis en Liggende ereprijs, 10 soorten komen significant meer voor in reservaten zoals de
Wilde kievitsbloem, Voorjaarszegge en Draadrus, 18 soorten komen uitsluitend voor buiten de reservaten zoals Laurierwilg, Bleke zegge en Moeslook en 10 soorten zijn indifferent.
Van aile groeiplaatsen van Rode lijst!zeldzame planten komt 55% voor in de graslanden.
Dit grote aandeel is voor 75% veroorzaakt door de rijke groeiplaatsen van de Wilde kievitsbloem in
het mondingsgebied.
De vechtoevers en oude vechtarmen nemen een tweede plaats in met 16% van de groeiplaatsen.

3.4.

Stroomdalplanten

Stroomdalplanten zijn soorten die vooral voorkomen in het rivierengebied. Het zijn soorten van
graslanden met een basische of neutrale bodem, of van ruigten en rivierbegeleidend bos. Ook de
Vecht heeft een eigen stroomdalflora.
Deze flora is armer aan soorten dan die langs de I}ssel. Langs de Vecht en I}ssel komen
respectievelijk 37 en 93 soorten stroomdalplanten voor.
De meeste soorten van het Vechtdal komen ook langs de I}ssel voor. Kenmerkend voor de Vecht zijn
de Zwolse anjer, Lange ereprijs, Kaal breukkruid en Polei.
Een aantal al s stroomdalplant bekend staande soorten is aangevoerd met stenen voor de
oeverversteviging. Enkele van deze soorten, zoals de Bosrank, hebben zich weten te handhaven.
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Figuur 4
··.·_ ..(

Verspreiding van groeiplaatsen van rode lijstlzeldzame plantesoorten in het Vechtdal
(uitgezonderd Wilde kievitsbloem, Lange ereprijs en Jeneverbes)
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De stroomdalflora wordt stroomafwaarts steeds soortenrijker (figuur 5). Dit blijkt het duidelijkst als
het aantal soorten per traject van 5 km wordt uitgezet. In het mondingsgebied komen kenmerkende
soorten als Moeslook, Slangelook en Kruisbladwalstro voor die elders ontbreken. Verschillende
stroomdalplanten zijn de afgelopen 15 jaar achteruit gegaan zoals Kattedoorn en Zwolse anjer. Juist
Groot warkruid _lijk~ sterk te zijn toegenomen en woekert vooral op ijl groeiende Grote brandnetel op
de verstevigde vechtoevers.

Figuur 5
Het aantal stroomdalplanten per trajekt van 5 km in het Vechtdal. In totaal gaat het om 37 verschillende
soorten. Het meest soortenrijk is de omgeving van Berkum met maximaal 19 soorten stroomdalplanten per
traject.
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Figuur 6
De verspreiding van Lange ereprijs in he t Vechtdal
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Lange ereprijs (Veronica longinfolia)
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Deze soort komt in Nederland vooral voor langs de Vecht, Dinkel en
Dommel en is daarbuiten ze ldzaam. De soort groeit overwegend in vochtige, ruige vegetaties o.a. samen met Moerasspirea en Echte valeriaan . Langs
de Vecht is zij vrij algemeen en bereikt haar hoogste dichtheid russen Marienberg en Harden berg . Ze ldzaam is zij benedensrro oms vanaf Dalfsen.
Van de vindplaatsen komen de meeste voor langs sloten (41%), en in mindere mat e in vlakd ekkende moeras- en ruigrevegetaties (2 6%) . In vergelijking met 197 6 is sprake van een beperkte achteruitgang.
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groeiplaats: 89/90

4.

Veranderingen in de broedvogelbevolking

4.1.

Veranderingen in de periode 1976-1989/90

In 1976 werd het Vechtdal op broedvogels ge"inventariseerd in het kader van het ISP. Het gebied
werd twee tot driernaal bezocht. Het onderzoek in 1989/90 was intensiever. In totaal vier dag- en
twee nachtbezoeken werden aan het gebied gebracht. Deze verschillen in onderzoeksintensiteit geven
beperkingen aan een vergelijking.
In het gebied werden in 1989/90 106 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan 18 Rode Iijst soorten
(= bedreigde en/ofkarakteristieke vogelsoorten). In tabel 2 zijn de soorten aangegeven die sinds 1976
zijn verdwenen, afgenornen, onveranderd zijn gebleven, zich hebben gevestigd dan wei zijn
toegenornen. Het aantal soorten dat is verdwenen/afgenornen is rninder dan bet aantal soorten dat
zich heeft gevestigd/toegenornen. Een afnarne geldt onder andere voor soorten van kleinschalig cultuurlandschap zoals de Steenuil, Spotvogel en Roodborsttapuit. De Iaatste soort is zelfs verdwenen.

Tabel2
Veranderingen in de vogelbevolking in de periode 19 76-1989/90 in het Vechtdal voor kwantitatief onderzochte vogelsoorten.
Bij de berekeningen van de significantie is uitgegaan van de situatie in 1976.
verdwenen

afgenomen

Kuifeend
Kleine plevier
IJsvogel*
Roodborsttapuit
Grauwe klauwier*

Wintertaling

onveranderd

Sperwer
Kwartel
Ransuil
~
Groene specht
~
Watersnip:
Ocverzwaluw*
Grutto*
· Paapje*
Steenuil
Wielewaal
Kleine bonte specht Rietgors
Rietzang!;r*
Spotvogel
Braamsluiper
QQudvink
Kneu
Patrij~

gevestigd

toegenomen

onbekend

Bergeend
Bruine Kiekendief*
Havik
(Boomvalk)
(Visdicf)
Boomleeuwcrik*
Blauwborst*
(Tapuit*)
(Sprinkhaan-rietzanger)
Kramsvogel
Fluiter

Fuut
Blauwe reiger
Slobeend
ZQm!;rtaling*
Buizerd
Tureluur*

Torenvalk
Scholekster
Kemphaan*
Houtsnip
Kcrkuil*
Kockoek
Zwarte stem*

~p

TQrtclduif

fullilli
Zwartesp~

QrQt!; bont!;

~p~

Qel~; k~ik~tal!rt

Nachteflllal
Gekraagde roodstaart*
Grote lijster
BQsrietzang!;r
Kleine karakiet
Qrasmus*
BQQmkleyer
BQQmkruip~

RQek
;'Wpelvink
GeelgQrs*

*
()

Rode lijstsoort.
Mogelijk broedend.
Significante verandering (Xi, p < 0,05).
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Ook enkele weidevogels zijn acbteruitgegaan, zoals Watersnip en de Grutto. De Grutto is op
verscbillende plaatsen langs de Vecbt duidelijk acbteruitgegaan. Juist door baar sterke toename in
bet mondingsgebied is bet saldo minder negatief.
De afgelopen 15 jaar beeft de stand van roofvogels zicb uitgebreid, waardoor Havik, Bruine
kiekendief en Buizerd zicb bebben gevestigd dan wei algemener zijn dan ca. 15 jaar geleden . De
toename geldt ook voor bosvogels, met name voor soorten, die afhankelijk zijn van dood bout en
oude bomen, zoals de specbten en Boomklever.

Langs de Vechl komen goed omwikkeld n·vierduinen voor, die worden
gekenmerkl door een grool aamal
plamesoorlen

4.2. De Rode lijst soorten

In totaal werden 18 Rode lijst soorten in 1989/90 vastgesteld. Van deze soorten zijn Bruine
kiekendief, Kempbaan, Boomleeuwerik, Blauwborst, Tapuit en Watersnip gebeel afhankelijk van de
natuurreservaten. Andere soorten komen significant meer voor in de reservaten zoals Zomertaling,
Grutto en Grasmus.
De 18 soorten komen voor in verscbillende biotopen. De belangrijkste biotopen zijn de graslanden
(7 soorten), moerassen (5 soorten) en kleinscbalig cultuurlandscbap (4 soorten) . Figuur 7 geeft de
verspreiding van een van deze soorten nl. de Tureluur.

4.3. De weidevogels

Weidevogelgebieden Iaten zicb karakteriseren door de zogenaamde NWC norm . Gebieden met een
score boger dan 75 zijn van nationale betekenis. In bet Vecbtdal voldoen de buitenlanden van
Langenbolte en Genne aan deze norm. Vooral Langenbolte is een zeer waardevol weidevogelgebied
met als bijzondere soorten o.a. Kempbaan, Zomertaling en Slobeend. Gebieden van nationaal
belang zijn ook de Hessumse mars, Oostermaten en de Maat. Verscbillende gebieden zi jn van
regionaal belang (NWC score tussen 50 en 75) zoals Vilsteren, De Mars en Scbalmmaat (figuur 8).

De Vechl is over haar gehele !engle
gekanaliseerd en gestuwd. De oevers
zijn verzwaard en uilgeraslerd. M el
slenen voo r deze oevers zzjn in hel verleden verschillende "gebiedsvreemde "
soo rlen aangevoerd, waarvan o. a.
Bosrank en Sprinkzaadveldkers zich
hebben gehandhaafd. De oe.vers zijn
voor broedvogels van weinig belekenis
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Figuur 7
De verspreiding van de Tureluur in het Vechtdal

.I
I .

i

· .~

.• !

-~~r~ ~

.L__: !.:~

•

.·

,., _ _,

·..· .:.. ....

•<

- -....... l-:- •::...t.. ...!..

·....,-

..
.T. [ •

'""'":~ ::

~
.,

Tureluur (Tringa totanus)
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De Tureluur is een broedvogel van vochtige reliHrijke graslanden met een
min of meer open fijngestructureerde vegetatie. In natte gebieden met vee!
sloten en greppels wordt ook veelvuldig gebroed. Het aantal broedparen
van de Tureluur is in Nederland en buurlanden de laatste decennia sterk
teruggelopen. In veenweidegebieden van Noord- en Zuid-Holland is de
populatie gehalveerd. Door het instellen van weidevogelgebieden en van
beheersgebieden (Relatienota) kan de stand van de Tureluur en andere
kritische weidevogels worden gehandhaafd of zelfs toenemen . Slikoevers
langs ontwaterde sloten kunnen een toename ·van het fouragegebied voor
deze soort zijn. In het Vechtdal behaalt de Tureluur zijn hoogste dichtheid
in het graslandgebied bij Langenholte (13 broedpaar/100 ha), het Genneger Buitenland (14-18 broedpaar/100 ha) en de Hessumsche Mars
(13 broedpaar/100 ha). Deze dichtheden komen overeen met die van de
bet ere gebieden in de I] sseluiterwaarden.
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Figuur 8
Verspreiding van weidevogelgebieden binnen het Vechtdal
(1989/1990)
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*

NWC-score 50-75
concentratie van Gruno's
en/of diverse kritische
weidevogels in gebieden
met NWC-score < 50

5.

Dagvlinders

Dagvlinders geven informatie over de kwaliteit van het natuurlijk milieu. De rupsen stellen bepaalde
eisen aan hun omgeving (o.a aan voedselplant en het biotoop), terwijl de volwassen dieren weer
andere eisen stellen.
Het Vechtdal was vroeger een van de soortenrijkste vlindergebieden in Overijssel met tot 45 soorten
per uurhok. Na 1980 zijn van een groot aantal soorten geen waarnemingen meer gedaan zoals van
Bont dikkopje en Bruin blauwtje. Van de groep van meest kritische soorten (zeldzaam of athankelijk
van een biotoop of waardplant) zijn in 1989/90 minder soorten waargenomen dan omstreeks 1976.
Nog steeds is bet Vechtdal een belangrijk leefgebied voor dagvlinders. Er komen bijzondere soorten
voor als Sleedoornpage, Bruine vuurvlinder en Oranje zandoogje.

,I

Oranje zandoogje
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6.

Veranderingen, hun oorzaken en gevolgen

In de hoofdstukken 3 en 4 is ingegaan op de veranderingen die zijn opgetreden sinds 1976. De oorzaken van deze veranderingen Iaten zich categoriseren. In dit samenvattend rapport wordt ingegaan
op het verdwijnen van biotopen, landbouwintensivering, beheer, depositie van ammoniak, depositie
van verzurende stoffen, verdroging en versnippering.

6.1.

Het verdwijnen van biotopen

Het verdwijnen van biotopen is de meest direkte vorm van verarming omdat de bodem (waterhuishouding) geheel van karakter verandert.
De afgelopen 15 jaar is 83 ha aan biotopen verdwenen. Deze verarming heeft vooral betrekking op
graslanden (rivierduingrasland, kamgrasweiden). De belangrijkste oorzaak hiervan zijn landbouwkundige activiteiten; vooral het scheuren van grasland en het omzetten in akkers. Veel beperkter
heeft biotoopvernieling plaatsgevonden door het ophogen van percelen (vooral langs oude Vechtarmen), het afschuiven van bermen en door dijkverzwaring.
Er is zowel sprake van verdwijnen van biotopen na een afweging van belangen (bijv. dijkverzwaring),
maar ook van illegale handelingen waarvoor geen afweging heeft plaatsgevonden.
Biotoopvernieling is verantwoordelijk voor het verdwijnen van broedvogels en een groot aantal
groeiplaatsen van bijzondere plantesoorten.

6.2.

Landbouwintensivering

Naast een primaire verarming geldt een verarming waarbij de bodem niet wordt geroerd, maar door
intensivering de vegetatie verandert. De duidelijkste effecten treden op bij toename van de mestgift
en bij sterkere ontwatering. Van de secundaire verarming heeft 75% betrekking op graslanden. Deze
verarming is grotendeels in verband te brengen met de landbouwintensivering.
Landbouwintensivering kan naast genoemde effecten ook betekenen dat percelen vroeger worden
gemaaid, wat eveneens nadelig is voor weidevogels. De achteruitgang van de Grutto in verschillende
delen van het Vechtdal heeft waarschijnlijk hiermee te maken.

6.3.

Beheer

Het beheer uit zich op verschillende manieren. Beweiden, maaien, schonen van sloten, afzetten van
hakhout, dunnen e.d. zijn vormen van beheer. Het beheer kan door intensivering nadelig uitwerken
naar natuurwaarden (zie landbouwintensivering), maar kan juist ook deze natuurwaarde doen
stijgen. Dit is vooral mogelijk binnen reservaten waar het beheer wordt gericht op natuurwaarden.
Door een beheer van maaien en afvoer (dus van verschraling) hebben de Dotterbloem-hooilanden
van de Rheerzermaten zich verder kunnen ontwikkelen.
Verschillende bijzondere. soorten zijn toegenomen. In het mondingsgebied van de Vecht
(Langenholte) heeft de stand van weidevogels zich door het met stalmest bemesten van
Kievitsbloemgrasland opvallend sterk hersteld. Door aankoop en daarna een beheer van verschraling
in reservaten is over het algemeen de positie van de Kievitsbloem in het mondingsgebied verbeterd.
Sinds 1986 is in het dal 920 ha begrensd als relatienotagebied.
Op 1 januari 1992 was voor ca 250 ha een beheersovereenkomst afgesloten. Bovendien zal meer
landbouwgrond als reservaatsgebied worden aangekocht.
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Van de beheersovereenkomsten mag een positief effect worden verwacht op behoud dan wei
ontwikkeling van natuurwaarden. Ben nadere evalatie hierover zal over enkele jaren plaatsvinden in
opdracht van Buro Beheer Landbouwgronden.

6.4.

Depositie van ammoniak

De depositie van ammoniak betreft het neerslaan van ammoniak, nadat die vervluchtigd is uit mest.
Effecten van deze depositie zijn in Nederland vooral aangetoond in voedselarme biotopen zoals
heiden (leidend tot vergrassing) en vennen. Heiden en vennen komen in het Vechtdal niet tot
nauwelijks voor. In het - veelal - beweide rivierduingrasland kan het effect van deze depositie
worden gecompenseerd door begrazing.
Van deze depositie is ook aangetoond dat zij bijdraagt aan een slechtere vitaliteit van de bossen op
minerale bodems. Ook in het Vechtdal valt het op dat vooral de eikenbossen vaak een matige tot
slechte vitaliteit hebben. Deze verslechtering uit zich niet zozeer in het verdwijnen van bijzondere
soorten, maar wei in de sterke toename van de Rankende helmbloem en mogelijk een toename van
Braam, Vlier en Grote brandnetel. Afname van de vitaliteit gaat samen met een toename van dood
hout in het bos. De toename van o.a. spechten, Boomklever en Boomkruiper laat zich mede
verklaren door deze toename van dood hout, maar ook uit het feit dat de bossen ouder worden en
daardoor geschikter zijn geworden voor deze groep van bosvogels. De toename van brandnetels kan
ook gunstig zijn geweest voor de Nachtegaal.

6.5.

Depositie van verzurende stoffen

Zure stoffen ontstaan in het regenwater uit de omzetting van zwaveldioxide in zwavelzuur. Juist de
uitstoot van deze stof is de laatste 15 jaar sterk gedaald. Verzuring ontstaat ook als ammoniak in de
bodem wordt omgezet in salpeterzuur. Bij depositie van ammoniak gaan vermesting en verzuring
hand in hand.
De effecten van verzuring zijn het duidelijkst aangetoond voor voedselarme biotopen als vennen,
heiden en bossen op minerale bodems. De achteruitgang van verschillende plantesoorten bleek landelijk gezien te correleren met verzurende stoffen.
Met name de achteruitgang en verdwijnen van soorten van heischrale graslanden in het Vechtdal na
de Tweede Wereldoorlog is in relatie te brengen met deze verzuring. Het gaat om soorten als Stijve
ogentroost, Heidekartelblad en Tandjesgras.
Verzuring kan ook een rol spelen via het lokale grondwater dat slechts een korte verblijftijd in de
bodem heeft gehad of door het verminderen van de kwelinvloed, waardoor het zure regenwater een
grotere rol gaat spelen. De botanische verarming binnen de Leusener Maan is met beide in verband
gebracht (o.a. toename van Veenpluis).

6.6.

Overige factoren

Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor verdroging dan voorheen. Verdroging heeft te maken
met het verlagen van het gemiddeld grondwaterpeil, waardoor in de bodem processen als
mineralisatie en indroging (veen) kunnen optreden.
Ook in het Vechtdal speelt verdroging, maar onduidelijk is in hoeverre zij verantwoordelijk is voor
een verarming van flora en fauna.
Ook versnippering krijgt de laatste jaren meer aandacht. Versnippering heeft te maken met het
ge'isoleerder komen te liggen van leefgebieden van planten en dieren. Als deze leefgebieden te
ge'isoleerd komen te liggen of te klein zijn geworden kunnen soorten verdwijnen.
De afgelopen 15 jaar is de oppervlakte bos in het dal weinig veranderd. Van verdergaande
versnippering is dan ook geen sprake.
Versnippering geldt wei voor de rivierduingraslanden. In vergelijking met het begin van deze eeuw is
hier duidelijk sprake van een versnippering. Ook na 1976 zijn groeiplaatsen van dit type verdwenen,
wat de versnippering heeft versterkt. Anderzijds zijn grote gedeelten behouden en is het maar de
vraag inhoeverre versnippering een rol speelt.
Van verschillende plantesoorten zijn de populaties zo klein geworden dat o.a. door inteelt voor hun
voortbestaan moet worden gevreesd (o.a Engelse alant, Tripmadam, Verfbrem).
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Bij de broedvogels is bij verschillende soorten een toename geconstateerd die zich niet laat verklaren
met voorgaande factoren. Enerzijds is er het positieve effect van het verbieden van de jacht (toename
Roek), terwijl een verbeterde situatie in de Afrikaanse overwinteringsgebied voor verschillende
zomergasten positiefheeft uitgewerkt (o.a. Kleine karekiet, Grasmus).
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Colofon
Produktie: bureau natuur en landschap van de provincie Overijssel.
Afbeeldingen: tekenkamer Hoofdgroep ROI.
Zet-, druk- en bindwerk: bureau foto, tekst en repro.
Foto's: J. Brouwer, pag. 10, M.A. Heinen, pag. 16, P. Bremer, overige.
Tekeningen: M.A. Heinen.
Samenstelling tekst: P. Bremer.
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