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WOORD VOORAF

DeGraafschap behoort door zijn kleinschalige karakter en zichtbare cultuurhistorie
tot één van de meest waardevolle gebieden in ons land opde hogere zandgronden.
Het gebied is inhet bijzonder waardevol dooreen in deloopder eeuwen gegroeide
combinatie van bijzondere natuur, cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Intoenemendemateleverthetsamengaan vanlandbouwkundige waardenennatuurwaarden problemen op. Met name de natuur komt in de knel.
Om daar wat aan te doen is een groot deel van de Graafschap in het in 1990
verschenen Natuurbeleidsplan aangeduid als kerngebied binnen de ecologische
hoofdstructuur van Nederland. De Provincie Gelderland wil samen met het rijk in
1992 een begin maken met de concretisering van dit beleid in deze regio. Natuurmonumenten wil graag tijdig een inbreng in de planvorming leveren vanuit haar
positiealseigenaarenbeheerdervandiversebelangrijke natuurterreineninditgebied.
Daaronder vallen het landgoed Hackfort, de Velhorst en het Waliën.
Geïnspireerd door inzendingen op de in 1987 uitgeschreven ontwerp-prijsvraag
"LandschapinOvergang"heeft Natuurmonumenten opdrachtgegevenaanhetDLOStaring Centrum een visie te ontwikkelen op de toekomst van de natuur in de
Graafschap. Dit rapport bevat deze in samenwerking met Natuurmonumenten
ontwikkelde visie. De visie laat zien dat er grote kansen en mogelijkheden liggen
voor behoud, herstel en verdere ontwikkeling van natuur en landschap in de
Graafschap.
Natuurmonumenten wildezevisiealsbelangrijke bouwsteen aandragenten behoeve
vanhet doordeoverheid optestellen integrale inrichtings-enbeheersplan voorhet
kerngebied "De Graafschap", en volgend daarop, de uitvoeringsplannen. Ze wil
daarmeebereikendat,naastbehoudvanbestaandewaarden,dekansendiehetgebied
heeft voorherstelenontwikkelingvannatuurwaarden optimaalbenutworden.Gezien
de complexiteit van het gebied en de functionele verweving is dat zeker geen
eenvoudige, maar wel een uitdagende opgave.
Het gaat uiteindelijk om de uitvoering. De Tweede Kamer heeft verzocht om het
Natuurbeleidsplan binnen twintig jaar te realiseren. Dat vraagt om een zo spoedig
mogelijke concretisering vandeplannen.Daartoewildezevisiebijdragen.Wantdaar
gaat het toch om: samen aan het werk!

Mr. C.N. de Boer
directeur Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

VERANTWOORDING

Hetonderzoek isuitgevoerd dooreenDLO-StaringCentrumprojectgroep diebestond
uit:
ir. W. van Eek
bedrijfseconomie
ir. H.C. van Engen
landschapsarchitectuur
drs. J.M.J. Farjon
fysische geografie, projectleiding
drs. W.B. Harms
biologie
ir. K.R. de Poel
landschapsarchitectuur
ir. J.H.A.M. Steenvoorden
hydrologie
ir. A.M.M. Swart
landschapsarchitectuur
Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit:
P.A. Bakker
Natuurmonumenten
ir. M.C. van den Berg
Landinrichtingsdienst
ir. J. Gorter
Natuurmonumenten
dr. J.A. Klijn
DLO-Staring Centrum
ir. H.F.M. Rampen
Natuurmonumenten, voorzitter
ir. N. Straathof
Natuurmonumenten
ir. J.W.A. van Rijn van Alkemade
Natuurmonumenten
Erisgebruikgemaaktvanvelegepubliceerdeenongepubliceerde onderzoeksgegevens
van het Commissie onderzoek aangepaste landbouw (COAL) op het landgoed
Hackfort envandeStudiecommissie waterbeheernatuur,bosenlandschap(SWNBL)
in het stroomgebied van de Baaksche Beek. Gert Jan Baaijens wordt bedankt voor
de ideeën die hij naar voren heeft gebracht.

SAMENVATTING

Dit rapport is het tweede deel van een serie die verslag doet van de analyse en
evaluatie van de prijsvraag "Landschap in Overgang", in 1987 georganiseerd door
Natuurmonumenten. Hetonderzoekisuitgevoerd dooreenprojectgroep vanhetDLOStaring Centrum.Inditrapport wordtingegaan opdevraagvan Natuurmonumenten
in hoeverre deideeën uitdeprijsvraaginzendingen bruikbaar zijn voorhet beleiden
beheer van haar bezittingen in de Graafschap: Velhorst, Walièn, Hackfort en het
Groote Veld.
In het onderzoek is op verzoek van Natuurmonumenten uitgegaan van een natuurontwikkelingsvisie gebaseerd opdeverwevingvanfuncties. Grootschalige scheiding
van functies wordt in het kleinschalige landschap van de Graafschap gezien het
geformuleerde overheidsbeleid, alsoplossingongewenstgeacht.Een bufferstrategie
blijkt in het kleinschalige landschap niet uitvoerbaar.
Denatuurontwikkelingsvisie isgebaseerd opeendiagnosevandehuidigeproblemen
(hoofdstuk 2)eneenverkenning vandeeffectiviteit eninpasbaarheid van mogelijke
maatregelen (hoofdstuk 3).
De natuurwaarden van half-natuurlijke cultuurlandschappen van de zandgebieden,
zoalsdeGraafschap, wordeninbelangrijke mateverklaard doorecologischrelevante
geleidelijke overgangen in milieuomstandigheden (gradiënten) en het landgebruiksysteem van potstalbemesting, dat gedurende eeuwen nauwelijks veranderde. Door
ontginning en de introductie van een nieuw landgebruiksysteem zijn verschillende
landschappen ontstaan (zie fig. 5).Waarschijnlijk zijn door het grootgrondbezit de
sporen van het potstalsysteem het beste bewaard gebleven in het landgoederenlandschap.
In vier gebieden kwamen in het verleden veel gradiënten voor (zie fig. 9).
Deze gradiënten worden bepaald door hoogteverschillen, stroming van grond- en
oppervlaktewater en verschillen in de voedingstoestand. Met name ingrepen in de
waterhuishouding en de enorme uitstoot van voedingsstoffen in het huidige landgebruiksysteem hebben deze gradiënten sterk aangetast. Door het voortdurend
vergroten van het drainagestelsel, de aanleg van dijken, de onttrekking van
grondwater, de aanplant van donker naaldbos en de toename van de agrarische
biomassa-produktie zijn regionale grondwaterstromen ingrootte afgenomen en van
richting veranderd en komt overstroming nauwelijks meer voor. Alleen in de zone
van natte gebieden parallel aan de IJssel lijkt nog sprake van enige kwel van diep
grondwater. De gemiddelde mestgift ligt boven de 400 kg stikstof per hectare per
jaar en leidt tot sterk verhoogde voedingstoestand van bodem, oppervlaktewater en
lucht.
Door ontginning is niet alleen de kwaliteit van leefgebieden van organismen
aangetast. Ook de omvang en de bereikbaarheid van de leefgebieden (ecologische
infrastructuur) hebben zich sterk gewijzigd. Alhoewel onvoldoende gegevens
11

aanwezig zijn, lijkt vooral de ecologische infrastructuur voor aan water gebonden
dieren en voor amfibieën problematisch te zijn.
Tabel 4 vat samen welke maatregelen, die in de prijsvraaginzendingen en overig
onderzoek zijn voorgesteld, aldan niet in aangepaste vorm zijn overgenomen in de
visie. Het ongemoeid laten van de huidige drinkwaterwinning uit grondwater blijkt
één van de grote missers van de prijsvraaginzendingen te zijn. Bovendien zijn
sommige ideeën slechts na aanzienlijke aanpassing mogelijk relevant: drinkwaterwinninguitdeBaakscheBeek,herverdelingoppervlaktewater tussen BaakscheBeek
en Van Heeckerenbeek, en vernatting door verlanding, opstuwing en demping van
waterlopen. Deaanlegvanwaterzuiveringsmoerassen (helofytenfilters) envannieuwe
bochten in beken is nauwelijks effectief geacht.
De visie mondt uit in een aanpak die verschilt per tijd en plaats (zie fig. 15):
- Oplange termijn wordt gestreefd naar handhaving vanhet kleinschalige cultuurlandschap, verweving van functies en versterking van de landgoederenstructuur
door aanpak van de meest fundamentele problemen in het gehele gebied (het
hoogste planningsniveau).
- Opkorte termijn wordt er gestreefd naar een extra beleidsinspanning in de ecologisch kansrijke gebieden (het laagste planningsniveau).
- Omdemogelijkheden voornatuurontwikkelinginkansrijke gebieden ookopkorte
termijn zogoedmogelijk tebenutten,isgekozen vooreentijdelijke bufferstrategie.
Detwee meest fundamentele problemen inhet gehele gebied zijn de aantasting van
regionalegrondwaterstromen endehogebelastingmetvoedingsstoffen. Hethoogste
planningsniveau wordt daarom begrensd door waterscheidingen van de regionale
grondwaterstromen. Dit gebied wordt globaal afgegrensd door de Berkel in het
noorden,dewegLochem-Ruurlo-Zelheminhetoosten,delijnVarssel-Hengelo-Baak
aan de zuidzijde ende weg Laag-Keppel-Zutphen in het westen (zie fig. 16).Voorgestelde maatregelen zijn de sluiting van pompstations Vorden, Ruurlo en Het
Klooster, aanpassing van de Veengoot, de geleidelijke omvorming van de grote
naaldboscomplexen (HetGroote Veld,Lochemerberg,DeHaar,HetZand),verplaatsing van de lozing van RWZI Ruurlo van de Baaksche Beek naar de IJssel en de
invoering van een milieuvriendelijke landbouw die voldoet aan de eisen van de
algemene milieuwetgeving.Bijdeversterking vandeecologische infrastructuur ligt
de nadruk op dieren gebonden aan opgaande lijnvormige beplantingen en water.
Op het laagste planningsniveau, de ecologisch kansrijke gebieden, worden de
problemen nog fundamenteler aangepakt. Ecologisch kansrijk zijn gradiëntrijke
gebieden, dievooreen belangrijk deel alsreservaat zijn aangewezen ofinbezit zijn
van landgoederen. Het gaat om drie gebieden (zie fig. 16):
- Suideras-Hackfort-Vierakkersche Laak-Leestensche Broek;
- Vorden-Kieftskamp;
- Wildenborch-'t Medler-Wiersse-Onstein-'t Zelle.
Deze gebieden worden sterk vernat door verlanding, opstuwing en demping van
waterlopen. De milieuwetgeving in deze gebieden dient zodanig aangescherpt te
worden datherstel enbehoud vanhalf-natuurlijke vegetaties mogelijk zijn.Demate
van vernatting en beperking is mede afhankelijk van demogelijkheden voor grond12

verwerving, toepassing van het relatienota-instrument en extensivering van het
landbouwkundig beheer op landgoederen.
Om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in kansrijke gebieden ook op korte
termijn mogelijk temakenisgekozen vooreentijdelijkebufferstrategie. De buffering
is, gezien de vele waterafhankelijke ecosystemen, gebaseerd ophet meest robuuste
hydrologische ordeningsprincipe, het deelstroomgebied-principe. Delen van de
afwateringsgebieden bovenstrooms vandeecologischkansrijke gebiedenworden als
bufferzone aangewezen. De afwateringseenheid van de Veengoot wordt hiervan
uitgesloten, aangezien dit grote implicaties zou hebben voorde landbouwgebieden
bovenstroomsvandesamenvloeiingVeengoot/VanHeeckerenbeek.Demaatregelen
indeze zogenaamde beekkoppen richten zichvooralopdewaterkwantiteit. Evenals
deecologischkansrijke gebieden worden zesterkvernatdoorverlanding,opstuwing
endempingvanwaterlopen.Deaanpakvandehypertrofe voedingstoestand isechter
minder rigoureus dan in de ecologisch kansrijke gebieden. Er wordt gestreefd naar
hetvoortbestaan vanextensievelandbouwbedrijven ondereensterkerebeperkingvan
bemesting dan de huidige algemene milieuwetgeving oplegt. Naast technische
verbetering is vooralbedrijfsvergroting metgronden zonder melkquota van belang.
Ingevallen waargeen gezonde bedrijfsvoering onderdeze beperkingen mogelijk is,
valt verwerving door natuurbeheersorganisaties aan te bevelen.
Hoofdstuk 4geeft deruimtelijke uitwerking vanhetconcept voorhetgehelegebied
en voortweeecologisch kansrijke gebieden met bijbehorende beekkoppen. Voorde
verdere uitwerking en betere onderbouwing is nader onderzoek gewenst:
- Regionaal hydrologisch modelonderzoek om alternatieve maatregelen voor de
waterkwantiteit verderteonderbouwen enuittewerken(stopzettingpompstations,
oppervlaktewaterwinning uit Baaksche Beek bij Groene Kanaal, oeverinfiltratie
vanuit deIJssel bijGroene Kanaal,aanpassingafwatering Veengoot,waterverdeelwerk Van Heeckerenbeek).
- Regionaal nutriënten modelonderzoek om alternatieve maatregelen voor waterkwaliteit Baaksche Beek verder te onderbouwen en uit te werken (beperking
riooloverstorten, verkenning waterverdeelwerk Van Heeckerenbeek, beperking
emissies landbouw, oppervlaktewaterwinning Baaksche Beek).
- Onderzoek naarproblematiek van (onderwater)bodemvoorraden fosfaat enzware
metalen in ecologisch kansrijke gebieden en beekkoppen (ondermeer omvang en
aard problematiek, saneringsaanpak).
- Onderzoek naar biogeografische aspecten van dieren in het gehele gebied en het
landgoederen- en heidebebossingslandschap in het bijzonder (ondermeer inventarisatievoorkomenendichtheden,noodzaakecoductenenverwijdering landbouwenclaves, mogelijkheden voor herintroductie/herkolonisatie van soorten zoals de
das).
- Onderzoek naar mogelijkheden om de bestaansbasis van landbouwbedrijven te
verbreden (bedrijfsvergroting, kavelvergroting, vorming gemengde bedrijven,
bereidheid van boeren voor bedrijfsaanpassing).
- Uitwerking mogelijkheden van NBP-project 34 "nieuwe landgoederen" (opzet
samenwerking tussen landgoedeigenaren enstimulering extensivering landbouwgronden op landgoederen).
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Fig. 1Zes visies oplandschap in overgang
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Natuurbouw

Landschapsbouw

1 INLEIDING

Natuurmonumenten heeft in 1987 de prijsvraag "Landschap in Overgang" uitgeschreven.Dezeprijsvraag wasbedoeld omeenmoderne,multidisciplinaire benadering
vanhetlandelijk gebiedtestimuleren.Devraagwasplannenteleverenmeteenvisie
opontwikkelingvannatuurgebiedeninsamenhangmethunomgeving.Ditresulteerde
uiteindelijk in25inzendingen voorvijf verschillende gebieden (Juryrapport "Landschapinovergang, 1989;Landschapextranummer, 1989).Eén vandevijf gebieden
waarvoor de prijsvraag "Landschap in Overgang" een uitwerking vroeg, was het
gebiedGrooteVeld/IJsseldal.BelangrijkebezittingenvanNatuurmonumenten liggen
in de omgeving van Vorden, zoals Velhorst, Waliën, Hackfort en het Groote Veld.
Dehuidige problematiek van dit kleinschalige cultuurlandschap vande Graafschap
wasvoorNatuurmonumenten eenreden omditgebied indeprijsvraag te betrekken.
De inzenders hebben de uitdaging vanjuist deze problematiek opgepakt aangezien
40% van de inzendingen op dit gebied betrekking hadden. Slechts één inzending
kwam inaanmerking vooreeneervolle vermelding vandejury, waaruitkan worden
afgeleid datdezeproblematiek ookmoeilijk oplosbaarlijkt.VoorNatuurmonumenten
was dit aanleiding om de gebruiksmogelijkheden van de ideeën uit de inzendingen
nader te evalueren. Bij de evaluatie dienden niet uitsluitend ideeën uit prijsvraaginzendingen voorhetgebied IJsseldal/GrooteVeldbetrokkenteworden.Ookideeën
uitinzendingen vooranderegebieden enresultaten vanrecent beschikbaar gekomen
onderzoek dienden meegenomen te worden. Het onderzoek is uitgevoerd door een
DLO-Staring Centrum projectgroep.
Bij deevaluatie vandeideeën is opverzoek vanNatuurmonumenten uitgegaan van
eennatuurontwikkelingsvisie gebaseerd opverwevingvanfuncties tenbehoevevan
actievehandhaving vanhetkleinschalige landschap.Deanalysevandeinzendingen
voor de prijsvraag "Landschap in Overgang" laat zien dat de inzenders drie fundamenteel verschillende visies opderelatie tussen mensennatuur hanteren, namelijk
een idealistische, een pragmatische en een optimistische (Farjon et al., 1992). De
ruimtelijke strategie van deze visies zijn verweving, buffering en scheiding van
functies (ziefig. 1).Scheidingvanfuncties, zoalsvoorgestaandoorde optimistische
visie,wordtinhetkleinschalige landschapvandeGraafschap alsoplossingongewenst
geacht. Deze visie, die is uitgewerkt in de inzendingen Watermerk (Bolhuis et al.,
1988)enHankenland (VanGilsetal.,1988),leidttotschaalvergrotingen aanzienlijke
veranderingen van de ruimtelijke structuur. Het huidige landelijke beleid voor het
gebiedisgerichtophandhavingvandebestaanderuimtelijke structuur:eenmozaïek
vangrondgebonden landbouw enanderefuncties. Zoishetvrijwel geheel aangeduid
als:
- grote landschappelijk eenheid (Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud,
1986);
- gebied met een blauwe koers:verbrede plattelandseconomie (VierdeNota Extra,
1991).
Binnen het gebied is het beleid gericht op de vergroting en verbinding van natuurgebieden. Een groot deel is opgenomen in de ecologische hoofdstructuur (Natuurbeleidsplan, 1990). Gemiddeld zal de helft van de landbouwgronden binnen het
kerngebied worden aangewezen als relatienotagebied.
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Buffering van externe invloeden op natuurwaarden is inhet kleinschalig landschap
moeilijk uit te voeren. Deze oplossing, die het duidelijkst aanwezig is in de
inzendingenmeteenpragmatischevisiezoalsWatergoed,Landgoed (Taken,1988),
vraagt grote bufferzones, waarvan de verwachte natuurwaarden en het te voeren
beheeronzekerzijn.Gezien degrootschaligehydrologische ingrepeninhetverleden
en de grote agrarische druk, zal zonder maatregelen buiten de bufferzones onzeker
blijven ofdezebuffer-strategie opdelangetermijn effectief is.Devisiegaatdaarom
uitsluitend op korte termijn uit van buffering. Op lange termijn is verweving van
functies noodzakelijk geacht.
Figuur2geeft degrensvanhetgebiedwaarvoordevisieisuitgewerkt.Eenmotivatie
vandezebegrenzingwordtinhoofdstuk 3 gegeven.Hetgebied omvatde afwateringseenheden vande Vierakkersche Laak,Veldwijksche Laak,Barchemsche Veengoot,
de Lindensche/Varsselsche Laak, de afwatering van het Deldensche Broek en de
VeengootenBaakscheBeekbenedenstrooms vandeVanHeeckerenbeek.Somswordt
eengrotergebied,hetBaakscheBeekgebied,beschouwd waarinookhet afwateringsgebied van Baaksche Beek en Veengoot bovenstrooms van de Van Heeckerenbeek
is opgenomen.
Inhoofdstuk 2staateendiagnosevandeproblematiekvanhetkleinschalige cultuurlandschap vandeGraafschap. Erwordtingegaan ophetecologisch functioneren van
het natuurlijke systeem in het verleden en hoe de mens door ontginning en landgebruik ditnatuurlijke systeem heeft veranderd. Hierin staat derolvan ecologische
gradiënten en landgoederen centraal.
Hoofdstuk 3 beschrijft de hoofdlijnen van de visie: welke oplossingen voor de
problemen isgehanteerd,welkemaatregelen komeninaanmerkingeninwelkconcept
resulteert dit. Demaatregelen zijn ontleend aan de prijsvraaginzendingen en recent
gepubliceerde onderzoeken.
Hoofdstuk 4behandelt deruimtelijke uitwerkingen vandeverschillende planningsniveau's op kaartschaal 1 : 50 000 en 1 : 25 000.
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OORSPRONG

grondwaterstand ki wint«
grondwaterstand in zomer
Minimi keiteem, potklei

="*• ondiep grondvâter

diep grondwater

Fig.3 Natuurlijke systeem in het Nederlandse zandgebied: situatie in het gebied vande
Drentsche Aa (Grootjans, 1985)
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2 DIAGNOSE

2.1 Landschap
Het kleinschalige cultuurlandschap van de Nederlandse zandgronden, zoals in de
Graafschap nog relatief ongeschonden voorkomt, ontleent zijn natuurwaarde van
oudsheraanhalf-natuurlijke ecosystemen,zoalsheiden,schraallandenenhoutwallen,
en dieren van een half-open landschap, zoals Roodborsttapuit, het Paapje, de
Geelgors,deRossewoelmuisendeSteenmarter.Landschapsecologische studiesgeven
de volgende karakteristiek van dit type landschap:
- Eenhydrologische samenhangtusseneengroot,hogergelegeninzijggebied eneen
veelkleiner,lagergelegenuitstroomgebied. Destromingvanhetgrondwaterdoor
licht kalkhoudende, goed doorlatende sedimenten leidt tot een karakteristieke
ordening van ecosystemen. Over grote oppervlakten is er sprake van uitspoeling
vanmineralen.Hetresultaatzijnecosystemenvanoligotrofe,atmocliene standplaatsen zoals heiden, veenmosmoerassen, heischrale graslanden eneiken-en berkenbossen oppodzol-,duinvaag- of gooreerdgronden. Opeen veelkleiner oppervlak
is sprake van aanrijking van mineralen, waardoor mesotrofe, lithocliene ecosystemen zoals elzenbroeken, blauwgraslanden en rijkere vormen van natte heiden
kunnen ontstaan opvlakvaag-,beekeerd-enbroekeerdgronden. Opplaatsen waar
erosieensedimentatie onderinvloed vanoppervlaktewater optreedtkunnen eutrofe
ecosystemen ontstaan zoals wilgenbroek, beekbegeleidend bosengraslanden van
hetGlanshaver-verbond opkleivaaggronden (Westhof etal., 1970;Grootjans, 1985;
Pedroli, 1989). Figuur 3 geeft deze samenhang schematisch weer. De grootste
soortenrijkdom in de vegetatie vindt men in de gebieden met natte, mesotrofe
standplaatsen.
- Demens heeft dezenatuurlijke ordening verder verfijnd engedifferentieerd door
eengrondgebruiksysteem datinspeelt opdezeordening:hetpotstalsysteem waarin
voedingsstoffen uitheidenenbeekdalhooilanden wordengeaccumuleerd opkleine
akkercomplexen (zie fig. 4; Westhof et al., 1970, Iven & Van Gerwen, 1974;
Pedroli, 1989).Hetfeit dat ditsysteem zo'n duizendjaar zonder abrupteveranderingen is toegepaste is hierbij een toegevoegde waarde.
Van Leeuwen heeft deze karakteristiek samengebald in zijn relatie-theorie (Van
Leeuwen, 1966,1968).Dezesteltdatdegrootstenatuurwaarden van half-natuurlijke
landschappen gekoppeld zijn aan ecologische gradiënten en de duurzaamheid van
het gebruik:
- Opplaatsen waareenofmeerdereabiotischeecosysteemkenmerken geleidelijk in
waarde veranderen en laagdynamische omstandigheden domineren over hoogdynamische omstandigheden is sprake van ecologische gradiënten van het type
limesdivergens. Het gaat omdominantie van droog, zuur, voedselarm en donker
over nat, basisch, voedselrijk en licht. Er is sprake van dominantie indien de
laagdynamische omstandigheden hogerliggenen/ofeengroteroppervlakte beslaan
(zie ook Baaijens, 1985; Pedroli, 1989).
- In dit grondgebruiksysteem deed de mens op elke plaats wat anders, maar wel
steeds het zelfde. Er is dus sprake van een duurzaam landgebruiksysteem dat is
afgestemd is op de karakteristieke ordening van het natuurlijke systeem.
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Fig.4 Landgebruiksysteemgeëntophetnatuurlijkesysteem:situatieinhetgebiedvandeStrijper
Aa, Noord-Brabant (Pedroli, 1989)

Vanaf het eerste moment dat de mens in het gebied verschijnt is het natuurlijke
systeem veranderd. Dit moment ligt inNederland op ongeveer 200 000jaar v.Chr.
Voor ons doel kunnen we ruwweg drie ontginningsfasen met bijbehorende landgebruiksystemen onderscheiden:
- shifting cultivation systeem;
- potstal systeem;
- kunstmest-veevoer systeem.
In de eerste fase die ongeveer eindigt in 1000 na Chr., is de mens vooral jager,
verzamelaar en herder. Belangrijkste invloeden op het natuurlijke systeem zijn de
sterke afname van predatoren en de domesticatie van herbivoren. Verbouw van
gewassen vindt nauwelijks plaats en is niet aan een vaste plek gebonden. Het
geschikte land wordt gebruikt zolang er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn.
Daarna wordt het land verlaten en een nieuw stuk ontgonnen. In Nederland zijn de
zogenaamde celtic fields een van de weinige overgebleven sporen van dit shifting
cultivation systeem. Dit landgebruiksysteem is inhogematebeperkt doordedraagkracht van het systeem. In dit systeem doet de mens overal iets anders,maar nooit
lang op dezelfde plek.
De tweede ontginningsfase begint met de introductie van het potstal systeem.
Permanenteakkers,hooüandenenweidenvormentezameneenuitgekiendbemestingsysteem om de primaire produktie op akkers te verhogen ten koste van mineralenverlies op weiden en hooüanden. Akkers liggen op dekzandruggen omringd met
houtwallen, gemeenschappelijke weidegronden in uitgestrekte inzijggebieden en
hooüanden inbeekdalen en afvoerloze depressies.Ook indit systeemdoet demens
overal iets anders maar nu wel steeds het zelfde.
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De introductie van het potstalsysteem heeft vrijwel alle sporen van het landschap
vanhetshifting cultivation systeemuitgewist.Sommigekleinebosjes enhoutwallen
zijn wellicht alsrestanten vanhetoorspronkelijke bostebeschouwen.Desporenvan
het potstalsysteem zijn in het gebied nog in meer of minder duidelijke vorm
aanwezig. Het best geconserveerd is het landgoederenlandschap (zie fig. 5). De
kleinschaligeafwisseling vanhogeregelegen akkers,lagergelegenhooilanden,bosjes
en houtwallen is hier redelijk geconserveerd. De bosjes bestaan zowel uit loof- als
naaldbomen. Het verkavelingspatroon is onregelmatig en de bebouwing verspreid.
Hetgrootgrondbezit iswaarschijnlijk eenreden geweest waarom de veranderingen,
die in de overige delen van het gebied veel duidelijker zijn waar te nemen, in dit
landschapminderopdevoorgrond treden.Ditlandgoederenlandschap komtvoorop
de landgoederen Suideras, Hackfort, Den Bramel, Het Enzerinck, de Wildenborch,
'tMedler,deWiersse,Ruurlo,Onstein, 'tZelle,Kieftskamp enVorden.Anderedelen
van het landschap, zoals heidevelden en uitgestrekte broekgebieden, zijn in de
volgende ontginningsfase sterk veranderd.
Hetbegin vandederdefase valtsamenmetdeintroductie vankunstmestindevorige
eeuw.Weidegebieden enhooilanden worden ontwaterd, geëgaliseerd enbemest.De
trofiegraad van het gehele gebied wordt, mede door de import van veevoer, in
toenemende mate verhoogd. Hierdoor is in principe overal dezelfde agrarische
bedrijfsvoering mogelijk. Kortom de mens doet overal het zelfde.
Inhet landschap zijn desondanks ophet ogenblik nog welverschillen tezien.Naast
het landgoederenlandschap zijn nog vier landschappen te onderscheiden:
- Hetheideontginningslandschap. DitheidegebiedronddeBarchemscheVeengoot
is reeds vroeg in de vorige eeuw ontgonnen door de Starings. De verkaveling is
nog niet zo rationeel en op oude topografische kaarten zijn nog alle percelen
omzoomd dooropgaandebegroeiing.Dezeisnuvoorhetgrootstedeelverdwenen.
- Het broekontginningslandschap. De natte gebieden in een zone parallel aan de
IJssel zijn overhet algemeen pas laatinde 19deeeuw ontwaterd en geperceleerd.
Er komt een strook-verkaveling voor. Degebieden kennen weinig bebouwing en
opgaande begroeiing.
- Het verkavelde kampenlandschap. Het gebied rond Hengelo (G) valt aan de
perceelsvormen en het wegenpatroon nogteherkennen alskampenlandschap.De
dichtheid van de opgaande begroeiing is echter aanzienlijk kleiner dan in het
landgoederenlandschap: erzijn veel minder bosjes endehoutwallen zijn smaller.
Onder invloed van de ruilverkavelingen Warnsveld (zestiger jaren) en Hengelo
(tachtigerjaren)zijn waarschijnlijk veelvandezelandschapselementen verdwenen.
- Hetheidebebossingslandschap. Gedeeltevandeoorspronkelijke heidevelden,die
niet in landbouwkundig gebruik zijn genomen, zijn bebost met voornamelijk
naaldbomen. Het gaat om het Warkensche Veld, het Klein Dochterensche Veld,
hetGrooteVeld,deLochemerberg,deHaarenhetZand.Degebieden zijn vrijwel
geheel in privébezit (ondermeer Natuurmonumenten) met uitzondering van een
militair oefenterrein.
Ondanks het loslaten van de essentie van het potstal systeem lijkt het landschap uit
dieontginningsfase noggoedbewaardgebleveninhetlandgoederenlandschap.Toch
zijn de sporen van het kunstmest-veevoer landgebruiksysteem ook indit landschap
terugte vinden. Daarom zullen wenogeensnaderkijken naar degevolgen van ontginning en landgebruik voor het natuurlijke systeem. Eerst gaan weechter naderin
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opdekenmerken van het natuurlijke systeem inhet verleden (2.2).Daarnagaanwe
verder in op de ingrepen in de drie kenmerken die in hoge mate bepalend zijn voor
deprocessen achter degradiënten:het reliëf,het water ende voedingsstoffen (2.3).
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing van de huidige toestand van
het gebied (2.4).

2.2 Het natuurlijke systeem vroeger
2.2.1 Gradiënten
In het gebied kunnen we naar schaal en aard van de milieutypen zes typen ecologische gradiënten onderscheiden (tabel 1en fig. 6):
I
Macro-gradiënten atmo/lithoclien: overgangen over afstanden van meer dan
1kilometer vanoligotrofe,regenwaterachtige infiltratiegebieden naarmesotrofe,
grondwaterachtige kwelgebieden (hoog, droog tot vochtig, oligotroof, zuur,
zand versus laag, nat, mesotroof, basisch, zand en veen).
II
Meso-gradiënten atmo/lithoclien: overgangen over afstanden van 10tot 1000
meter van dekzandruggen en essen naar lager gelegen gebieden (hoog, droog
tot vochtig, zand versus laag, nat, zand en veen).
III Micro-gradiënten atmo/lithoclien:overgangen overafstanden vancentimeters
tot tientallen meters gekoppeld aanmicroreliëf (hoog,oligotroof, zuur versus
laag, mesotroof, basisch).
IV Macro-gradiënten litho/rheoclien:overgangen over afstanden vanmeerdan1
kilometervaneengroterivierviaoverstromingsvlakten naaraangrenzendeniet
overstroomde gebieden (hoog, vochtig tot nat, eutroof, klei en zavel versus
laag, nat, mesotroof, zand en veen)
V
Meso-gradiënten litho/rheoclien: overgangen over afstanden van 10tot 1000
meter van een beek via overstromingsvlakte naar aangrenzende nietoverstroomde gebied (hoog,vochtigtotnat,eutroof,kleienzavelversuslaag,
nat, mesotroof, zand en veen).
VI Meso-gradiënten helder/donker: overgangen over 10 tot 1000 meter van
donkere,koele bosjes, houtwallen, houtwalbeken en drinkpoelen naar lichte,
warme akkers en graslanden (licht versus donker).
Met name gebieden waar micro-en meso-gradiënten voorkomen aan de onderzijde
van een macro-gradiënt, zijn bijzonder relevant geacht. De macro-gradiënten zijn
namelijk een voorwaarde voor de ontwikkeling van de micro-en meso-gradiënten.
Door de aanvoer van kalkhoudend grondwater naar natte gebieden ontstaan veel
overgangen vannatteendroge,atmoclienestandplaatsennaarnatte,lithocliene standplaatsen (Van Wirdum, 1991).
In deze paragraaf wordt uitsluitend ingegaan op de macro-gradiënten en mesogradiënten a/lenl/r zoalsdezeinhetverledenhebben bestaanenwaarvannogsteeds
de sporen zijn terug te vinden inreliëf, bodem enpercelering. Meso-gradiënten h/d
enmicro-gradiënten a/luithet verleden zijn moeilijk tereconstrueren aangezien het
voorkomen sterk bepaald wordt doorhet landgebruik. Wekomen hierin2.3nogop
terug.
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Tabel1 Typeringvangradiënten aandehand vanschaalen milieutypen
Milieutype

Schaal
Macro
(> 1000 m)

Overgang van
laagdynamisch
milieutypenaar

naar
hoogdynamisch
milieutype

A: atmoclien, hoog
droog tot vochtig
oligotroof, zuur, zand

L: lithoclien, laag,
nat, mesotroof,
basisch, zand en veen

I

L: lithoclien, laag,
nat, mesotroof,
basisch, zand en veen

R: rheoclien, hoog,
nat tot vochtig,
eutroof, klei en zavel

IV

D: donker, koel

H: licht, warm

nvt

Meso
Mirco
(10-1000 m) (< 10m)
II

nvt

VI

Macro-gradiënt A/L

Micro-gradiënt A/L

IV Meso-gradient L/R
\
' M Meso-gradiënt A/L

Legenda:
Milieutypen:

•

A: Hoog,vochtig/droog,
oligotroof, zuur, zand
L:Laag,nat, mesotroof,
basisch,zanden veen
R:Hoog,nat/vochtig,
eutroof, kleien zavel

——
——
* -* -

Fig. 6 Gradiënten indeGraafschap vroeger
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Landoppervlakte
Grondwaterspiegel
Waterstroom

III

nvt

2.2.2 Macro-gradiënten
Figuur7geeft eenreconstructie vanhetdrainagestelsel inhetBaaksche Beekgebied
en omgeving in het verre verleden. Het drainagestelsel bestond uit een aaneenschakeling van grotere en kleinere afvoerloze depressies die water ontvingen uit
aanliggende hogere gronden.

Huidige stroomgebied Baaksche Beek
- * — Oude beekloop
<— Periodieke afwatering van afvoerloze depressie
^ Ä Hoofdwaterscheiding
I afwaterend op IJssel
II afwaterend op Ruurlosche Broek
III afwaterend op Aaltensche Goor en Lievelder Broek
Invloedsgebied IJssel

MM Afvoerloze depressie
L Lievelder Broek
A Aaltensche Goor
R Ruurlosche Broek
MS Markelosche-Stokkelsche Broek
V Veen-Zwarte Veen
B Z Broekzone parallel aan IJssel
(Deldensche Broek tot de
Zompe)

Fig. 7HetdrainagestelselinhetstroomgebiedvandeBaakscheBeekvoordeontginning
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Deze depressies zijn in de ijstijden ontstaan door inwerking van ijs en wind. De
belangrijkste waterlopen in het gebied, de Baaksche Beek, de Veengoot en de
Barchemsche Veengoot bestonden indertijd dus nog niet.
Periodiek zal water vanuit de ene depressie naar de andere zijn gestroomd. De
depressies ten oosten van het Zand (het Aaltensche Goor, het Lievelder Broek en
hetRuurloscheBroek)voerdeuiteindelijk waterafin noordelijkerichting(Heksenlaak
en Meibeek).Ten westen van het Zand voerde dedepressies (Veen -Zwarte Veen)
water af naar de broekzone langs de IJssel.
Figuur 8laatdegemodelleerde grondwaterstroming inhet Baaksche Beekgebied in
het verleden zien, toen het drainagestelsel nog slecht ontwikkeld was.

IJssel

Noordink
DeldenscheBroek

HetZand
Stuivezand
RuurloscheBroek

i

Oost-Nederlands
plateau
AaltenseGoor

I
Stijghoogte

ra:c::nffi:j:mxm:m^^

r ^ Zeer slecht doorlatende tertiaire
^ " afzettingen
x.j-:::: Slecht doorlatende afzettingen:
• : * Formaties van Lievelde en Delden
— = Slecht doorlatende afzettingen:
=^= Eem Formatie

Matig tot goed doorlatende
afzettingen: Formaties van
Twente, Drente en Kreftenheye
Slecht doorlatende holocene
*5K afzettingen

1.

"*-* Stroomrichting
— i Uitstroomgebied
— Grens grondwatersysteem

Fig. 8 Dominante grondwaterstromingstoestand in het stroomgebied van deBaaksche Beek in
een situatie met een slecht ontwikkeld drainagestelsel
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Het gebied was gedurende het grootste deel van het jaar zeer nat. Dit gold zowel
voor een groot deel van de infiltratiegebieden als voor de kwelgebieden. Het voorkomen vannattetotvochtige,zure,voedselarme ecosystemen in infiltratiegebieden
valtafteleidenuithetvoorkomenvanmoerpodzol-,veldpodzol-engooreerdgronden
in gebieden mettoponymen, zoalshetWolfersveen enhetAaltensche Goor.Indeze
toestand stroomde het waterdat ophet Oostnederlandsch Plateau infiltreerde, reeds
op zeer korte afstand naar kwelgebieden aan de voet van dit plateau (Aaltensche
Goor,LievelderBroek).Waterdatinfiltreerde ophetWolfersveen enhetStuivezand
(alle ten oosten van het Zand) voedde kwelgebieden, zoals het Ruurlosche Broek.
HetZand vormdeduidelijk eenwaterscheiding.Tenwestenhiervanishetwatervoerend pakket dikker. Debroekzone evenwijdig aan deIJssel, waarvan Hackfort deel
uitmaakt,ontvangt zijn grondwatervoornamelijk uitinfiltratiegebieden ineenstrook
van enkele kilometer breed ten oosten van deze broekzone. De kwelgebieden zijn
te onderscheiden door het voorkomen van broekeerdgronden en toponymen, zoals
Deldensche Broek, Zwarte Veen en Leestensche Broek.
Deliggingvanmacro-gradiënten isinfiguur 9aangegeven metinzijg-enuitstroomgebieden van de waterstromen, die dedrijvende kracht achter deze gradiënten zijn:
1 het infiltrerende en afstromende regenwater vanuit het Groote Veld en Noordink
naardebroekzoneparallelaandeIJssel(Leestensche Broek,Hackfort, Deldensche
Broek);
2 het infiltrerende en afstromende regenwater vanuit de Lochemerberg, het essencomplex rond Ruurlo, DeHaaren het Zand naar de verschillende kleine broeken
(ZwarteVeen,Stapelbroek)enbovenlopen vandeoudeBaakscheBeek,Lindensche
Laak en Varsselsche Laak;
3 hetinfiltrerende enafstromende regenwater vanuit LochemerbergenGrooteVeld
naar het gebied rond Klein Dochteren;
4 het overstromende water van de IJssel.
De ligging van de gradiënten zijn afgeleid uit reliëf- en bodemkaarten. Podzolenkeerd- en duinvaaggronden duiden op infiltratiegebieden. Als indicaties voor
kwelgebieden zijn beschouwd:broekeerd-,beekeerd,vlakvaaggronden engrondwatertrap IIen rv op bodemkaarten; en natte gebieden met de toponymen veen en broek
op oude topografische kaarten. Het voormalige overstromingsgebied van de IJssel
is afgeleid uit het voorkomen van poldervaag-, ooivaag-, drechtvaag-, leekeerd- en
woudeerdgronden aansluitend aan de huidige IJsselloop.

2.2.3 Meso-gradiënten
Figuur 9 geeft eveneens de ligging van de meso-gradiënten. Gradiënten atmo/
lithoclien zijn afgeleid van essen of dekzandruggen die duidelijk hoger liggen dan
hunomgeving.Overgangen vanhogergelegen essen naarkwelgebieden zijn volgens
Baaijens &DePoel(1984) vanwege dehogekweldruk indit gebied te beschouwen
als gradiënten voedselarm/voedselrijk. Deze zijn opgespoord aan de hand van
geomorfologische en bodemkundige karteringen (Baaijens et al., 1985). Meer dan
1 meterbovenhun omgevingliggendeessen bijHackfort, Wichmond,Linde,Zelle,
rond de Wiersse, Mossel en Wientjesvoort en Klein Doeveren.
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Gradiënten lithoclien/rheoclien zijngebondenaanvoormalige overstromingsvlakten
vankleinebeekjes. Dezezijn afteleidenuithetvoorkomen vanleekeerd- woudeerdenpoldervaaggronden opdeBodemkaart vanNederland 1 : 50000(1979).Belangrijkste voorkomens liggen langs de Berkel en bij de landgoederen de Wildenborch,
'tMedler,deWiersseenOnstein.Aangeziendebodemkaartverschillende associaties
met dezegronden aangeeft, spelen dezegradiënten waarschijnlijk een belangrijkere
rol dan de kaartschaal 1 :50 000 toont.

2.2.4 Gradiëntrijke gebieden
Er zijn vier gebieden waar veel meso-gradiënten aan de onderzijde van de macrogradiënten voorkwamen, namelijk (zie fig. 9):
A: Suideras-Hackfort-Vierakkersche Laak-Leestensche Broek;
B: Wildenborch-'t Medler-de Wiersse-Onstein-'t Zelle;
C: Klein Dochteren;
D: Vorden-Kieftskamp.

2.3 Ontginning en landgebruik
2.3.1 Ingrepen in reliëf
De ontginning van het landschap heeft zowel het macro-, als meso-en micro-reliëf
van het landschap veranderd. Belangrijkste veranderingen in het macro-reliëf zijn
de grootschalige turfwinning en het graven van diepe waterlopen. Hierdoor zijn
potentiaalverschillen tussen inzijg- en uitstroomgebieden en dus macro-gradiënten
gewijzigd. Ophetgraven vanwaterlopengaan wehierondernogin.Over turfwinning
in het gebied is niet veel bekend. Uit historisch onderzoek is bekend dat Lochern
veel turf uitgevoerd heeft (Vervloet, 1983).
Verderwijzen veeltoponymen ophetvoorkomenvanveen(Baaijens,i.V.):Zutphen,
hetVeen,ZwarteVeen,Wolfersveen, Veengoten.Inhoeverrehiersprakeisgeweest
van resten van afgegraven dikke veenlagen of slechts van moerassen, waarvan het
dunneveenlaagje naontginningisgeoxideerd,isnognauwelijks onderzocht.Alleen
archiefonderzoek kan hier wellicht meer licht op werpen.
Het meso-reliëf van dekzandruggen kan verdwijnen door zandwinning onder essen
enkampen ofdooregalisatie.UitNoord-Brabant isbekenddatzandwinningvrijveel
meso-reliëf heeft doen verdwijnen (Van Montfrans et al., 1988). Farjon, Harms &
Loopstra(1983)hebbenvastgesteld datinderuilverkavelingen vanvlaknadeoorlog
nauwelijks methetbestaandemeso-reliëf rekeningwerdgehouden,waardoordekzandruggen en kampen zijn verdwenen. Later isdit type reliëf minder verwijderd. Aangezienruilverkaveling Warnsveld indezestigerjarenisuitgevoerd,valtteverwachten
dat meso-reliëf nauwelijks is verwijderd.
Bij egalisaties is wel zeer veel micro-reliëf verdwenen. Hetgaat ondermeer omhet
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afschuiven vansteilranden rondessenenkampen enhetdichtgooien vandrinkpoelen.
Bijdeuitvoeringvanruilverkaveling Warnsveld zijn zeerveeldrinkpoelen enkleine
depressies dichtgegooid (Baaijens, i.V.; Dijkstra, 1991).

2.3.2 Ingrepen in waterhuishouding
Ingrepen in dewaterhuishouding zijn devergroting van het drainagestelsel, de onttrekkingvangrondwater voordedrinkwatervoorziening endewijziging vandevegetatie. Het drainagestelsel van de Achterhoek is zeeringrijpend veranderd (fig. 10).

Stroomgebied Baaksche Beek
- * - • Gegraven waterloop
H ü Hoofdwaterscheiding
•
Pompstation

Fig.10Ingrepen inhet drainagestelsel
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Li Lichtenvoorde
R Ruurlo
Lo Lochern
V Vorden
K Het Klooster
H Hengelo

De drie belangrijkste waterlopen zijn geheel of gedeeltelijk gegraven. De huidige
Baaksche Beek is een aaneenschakeling van afvoerloze depressies die met elkaar
verbonden zijn (van boven naar beneden het Aaltensche Goor,het Lievelder Broek,
het Ruurlosche Broek,het ZwarteVeen enhet Baaksche Broek).Hetis niet bekend
wanneer dit heeft plaatsgevonden. Op topografische kaarten uit het begin van de
vorige eeuw heeft debeek al dit verloop. Debeide veengoten zijn inhet begin van
devorigeeeuwgegraven.DeVeengoot volgtslechtsgedeeltelijk eenoudebeekloop,
namelijk dievandeHissink Beek.DeBarchemscheVeengootlijktgeenvoorgangers
te hebben gekend. Sinds de aanleg is het drainagestelsel enorm vergroot, verdiept
enrechtgetrokken. Ookheidevelden en broekgebieden zijn ontwaterd (Ernst, 1978;
De Vries, 1974; Fonck, 1968; Farjon, Harms & Loopstra, 1983). Het infiltrerend
water stroomt over veel kortere afstanden ondergronds naar het drainagestelsel in
plaats van naar kwelgebieden. Bovendien verlaat het oppervlaktewater veel sneller
hetgebied.Periodenmetondiepegrondwaterstanden zijn hierdoorzeersterkverkort,
de grondwaterstand is aanzienlijk verlaagd (de afgelopen dertigjaar gemiddeld 30
cm; Farjon, Harms & Loopstra, 1983) en waterlopen vallen lange perioden droog
(ziefig. 11).Dedominante grondwaterstromingstoestand wijkt dan ooksterkafvan
die in het verleden (vergelijk fig. 12 met fig. 8).

Fig. 11 Afvoer van de Baaksche Beek bij Vordertin 1984

In perioden dat de waterlopen geen water meer afvoeren (maanden mei t/m
september) stroomt hetgrondwater in vrijwel hetgehele Baaksche Beekgebied naar
de IJssel en de broekzone parallel aan de IJssel. Uitzonderingen zijn een deel van
het water dat ophet Oostnederlandsch Plateau infiltreert en de voeding van enkele
beeklopen zoals de Varsselsche Laak en de oude Baaksche Beek. Het water dat in
debroekzone opkwelt isnogsteeds afkomstig vaneen strook,dieenkele kilometers
tenoostenvandebroekzoneligt.Dehoeveelheid toegevoerd grondwaterlijktindeze
toestand aanzienlijk kleiner dan in het verleden. Berekeningen met het FLOWNET
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modellateneenafname van2,1mm/dagtot0,5mm/dagzien(zieaanhangsel 1). Ook
de voeding van de beeklopen is aanzienlijk afgenomen.
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Fig. 12 Dominante grondwaterstromingstoestand in het stroomgebied van de Baaksche Beek
in de huidige situatie zonder grondwateronttrekking

Opvierplaatsen wordt grondwater voodrinkwatervoorziening onttrokken: Vorden,
het Klooster, Ruurlo en Lochern. De onttrokken hoeveelheden zijn respectievelijk
1,2; 3,9; 0,7 en 4,4 miljoen mVjaar. Vergroting van de onttrekkingen worden
overwogen. Dezeonttrekkingen hebben invloed ophet grondwaterstromingspatroon,
degrondwaterstanden endeafvoeren vanbeken.Figuur 13geeft eengroveindicatie
vandeinvloed vanpompstation hetKlooster.Hetgrondwaterstromingspatroon naar
de broekzone lijkt nauwelijks te worden beïnvloed. Wel wordt de voeding van de
beeklopen van oude Baaksche Beek en Varsselsche Laak beïnvloed. Op sommige
plekken zal er sprake zijn van infiltratie vanuit de beeklopen naar het pompstation.
Op ander plekken zal de voeding van de beekloop kleiner worden.
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Deordevangroottevandeinvloed vandrinkwateronttrekking opdebeekafvoer laat
zich illustreren aan de hand van pompstation Vorden en het afwateringsgebied van
de Oude Baaksche Beek. Het afwateringsgebied is 2340 hectare groot. Als we er
vanuitgaandatdegehele netto-neerslag ophetafwateringsgebied viadebeek wordt
afgevoerd, dan bedraagt dejaarafvoer circa 7,5 miljoen m3/jaar. Ongeveer 60%van
het intrekgebied van pompstation Vorden ligt binnen deze afwateringseenheid.
Heidelberg & Super (1991) hebben berekend dat het pompstation ongeveer 0,3
miljoen water uit de Baaksche Beek onttrekt. De afvoer is op jaarbasis met 4%
verminderd.Aangezien pompstationshungrootsteinvloedkennen indrogeperioden,
zal de afname van zomerafvoer nog veel groter kunnen zijn.
Deverdampingverschiltperbegroeiingstype (zietabel2).Donkernaaldbos verdampt
aanzienlijk meerdan deoverige vormen van begroeiing. Deverschillen tussen licht
naaldbos en loofbos zijn gering.
Tabel 2 De grondwatervoeding onder verschillende
begroeiingstypen (naar: Van Beusekom et
al., 1990)
Begroeüngstype

Grondwatervoeding
(% van bruto neerslag)

bouwland
grasland
donker naaldbos
- fijnspar
- douglas

52
36
10
18

licht naaldbos
- den
- lariks

44
48

loofbos
- eik
- beuk
- populier
- berk

41
51
43
45

De verdamping van heide, een kort ondiep wortelende vegetatie met een geringe
biomassa produktie, zal geringer zijn dan van de overige begroeiingen. De opeenvolgende ontginningsperioden hebben dusookduidelijke invloed opdeverdamping
gekend. De introductie van het potstalsysteem heeft geleid tot een geringe afname
vandeverdamping doordeontginning vanhetnatuurlijke loofwoud tot hooilanden,
weiden, heiden en akkers (Pedroli, 1989). De opkomst van het kunstmest-veevoer
systeem heeft geleid totdeaanlegvannaaldbossen opdelen vanvoormalige heiden.
Op deze plaatsen is de verdamping toegenomen. In afwateringseenheden met veel
donker naaldbos kan de reductie van de afvoer wel 60% zijn. In de afgelopen
decenniaheeft ookdetoenamevandeagrarischebiomassaproduktievooreengrotere
verdamping gezorgd (De Wit, 1991),Van der Velde (1991)schat dat sinds 1950de
verdamping door landbouwgewassen met ruim 10%is toegenomen. Aangezien dit
typeingrepen groteoppervlakten beïnvloedt,iseenaanzienlijke bijdrage aandetotale
verandering van de waterbalans van het gebied aannemelijk.
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Fig.13Dominante grondwaterstromingstoestand in hetstroomgebied vandeBaaksche Beek
in dehuidigesituatiemetgrondwateronttrekking

2.3.3 Ingrepen in nutriëntenhuishouding

Inhet kunstmest-veevoer landgebruiksysteem is het gebruik van meststoffen en de
uitstoot van afvalstoffen exponentieel toegenomen. De drie meest duidelijke
verschijnselen van deze ontwikkeling in het gebied zijn:
- de gemiddelde mestgift ligt boven de 400 kg/ha/jaar N (De Poel, i.V.).
- in het gebied staan twee rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's Vorden en
Ruurlo). RWZI Vorden loost tegenwoordig op de IJssel bij Olburgen (gemeente
Steenderen).
- in een meetopstelling van de LUW in een eikenbosje bij het landgoed Hackfort
bedraagtdestikstofdepositie doorondermeerdevervluchtiging vanammoniakuit
mest meer dan 50 kg/ha/jaar N bedraagt (Van Breemen et al., 1982).
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2.4 Het natuurlijke systeem nu
In 2.3.hebben we gezien dat door ontginning en landgebruik het oorspronkelijke
natuurlijk systeem op vele punten gewijzigd is. In deze paragraaf zullen we de
consequenties voor degradiënten enhet duurzame landgebruik beschouwen. Daarnaastgaanweinopdeecologischeinfrastructuur vanverschillendetypeecosystemen.
Ineennatuurlijk systeemzonderingrijpen vandemensisditbegripminderrelevant.
Ontginning leidtechtertot versnippering enafname vanhetfunctionele oppervlakte
van bepaalde habitats.

2.4.1 Gradiënten
Degradiënten zijn vooralingrijpend gewijzigd door veranderingen inhetdrainagestelsel,grondwateronttrekking, deaanlegvannaaldbosinvoormalige heidegebieden
en de exponentiële toename van het gebruik en de uitstoot van voedingsstoffen
(fig. 14).
Macro-gradiënten atmo/lithoclienzijn verdwenen ofminderuitgesproken geworden,
omdat de kwelstromen zijn weggevallen of verminderd. De macro-gradiënt a/lvan
het Groote Veld enNoordink naarde broekzone isnog steeds prominent aanwezig.
Welisdekwelstroom naardezebroekzone sterkafgenomen. Demacro-gradiënt van
Lochemerberg-de Haar-het Zand naar de Wiersse-Onstein e.o is waarschijnlijk
nauwelijks meer aanwezig.
Macro- en meso-gradiënten gebonden aan overstromend rivier- en beekwater zijn
vrijwel verdwenen doorveranderingen inhetdrainagestelsel enbedijking. Deinvloed
van het IJsselwater beperkt zich nu tot de uiterwaarden. Meso-gradiënten a/l zijn
verdwenen ofminderuitgesproken geworden dooregalisatie endempingvan drinkpoelen.
Verder zijn zeer veel gradiënten verdroogd en vermest. Het natte, laagdynamische
uiteindevangradiëntenisverdwenendoorontwatering.Gebiedenmetgrondwatertrap
I of IIa, die in ecologisch opzicht nat genoemd kunnen worden, zijn vrijwel verdwenen (fig. 8).Erisdusveeleersprakevaneengradiëntdroog-vochtig.Drinkpoelen
en kleine depressies zijn vaak nogde enige plekken waar de invloed van lithoclien
grondwater indevegetatietotuitdrukkingkomt(Baaijens,i.V.).De stikstofdepositie
van 50kg/ha/jaar N betekent dat oligotrofe gebieden onder druk staan, ook in bösen natuurgebieden. Deze stikstofinstroom komt overeen metdie doorbemesting op
een schraalhooiland inhet voormalige potstalsysteem. Inhetovergrote deelvanhet
gebied is de bemestingsdruk zeer veel groter. In ecologisch opzicht is er dus geen
sprake meer van een gradiënten in voedselrijkdom, maar van hypertrofie.

35

verkleind
Macro-gradiënt A/L: verdroogd
/ vermest
Il Mesogradiënt A/L:
verdroogd
vermest

IIIMicro-gradiënt A/L:
verdwenen

Pompstation

riJ?_--ditrr

Legenda:
Milieutypen
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Ingrepen:
1 Afname kweldruk door drainage,
grondwateronttrekking en
verhoogde verdamping
Verlaging grondwaterstand
Verdwijning van overstroming
door drainage en bedijking
Egalisatie microreliëf

Fig.14Gradiënten in deGraafschap nu

Demeso-gradiëntenvanlichtnaardonkerzijn nognieteerderbesproken,omdatdeze
in hoge mate afhankelijk zijn van de ontginningsgeschiedenis. Dit type gradiënten
is het meest algemeen in gebieden met een kleinschalige afwisseling van bosjes,
lijnvormige beplantingen, graslanden, akkers en kleine wateren. De bosjes en lijnvormige beplantingen dienen wel een zodanige omvang te kennen dat er sprake is
van voldoende schaduw. Deze situatie is het best ontwikkeld in het landgoederen
landschap.
Vandeviergradiëntrijke gebieden, dieinparagraaf 2.2.4. zijn onderscheiden, biedt
Suideras-Hackfort-Vierakkersche Laak-Leestensche Broek het meeste perspectief.
Hetgrondwatersysteem werktnogredelijk,erzijn nogveeldekzandruggen enkampen
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en er is sprake van een kleinschalige afwisseling van bosjes, houtwallen, akkers en
weilanden. Vergroting van de kweldruk, vernatting en het terugdringen van de
belasting met voedingsstoffen zijn echter noodzakelijk.
Deandere gradiëntrijke gebieden kennen veelgrotereproblemen metde waterhuishouding. De drinkwaterwinning Lochern, Vorden en het Klooster spelen hierin een
belangrijke rol. Het gebied Klein Dochteren wordt bovendien onderbemalen.
In alle vier gebieden is het meso-reliëf nog gaaf. Met uitzondering van het gebied
Klein Dochteren kennen de gebieden nog zeer veel gradiënten licht-donker.
Samenvattend,hetgebied Suideras-Hackfort-Vierakkersche Laak-Leestensche Broek
heeft de grootste potenties, het gebied Klein-Dochteren de kleinste. Beide andere
gebieden nemen een tussenpositie in.

2.4.2 Landgebruiksysteem en landgoederen
Gedurende zeer lange tijd hebben de landgoederen het landgebruik en daarmee het
landschapinhogematebepaald.Hetbehoud vandekleinschalige landschapstructuur
in het landgoederenlandschap is waarschijnlijk door het grootgrondbezit bevorderd
(Hoeffnagel, 1987).Dehistorie vandelandgoederen gaatsomsterugtotdeMiddeleeuwen.Tengbergen (1973)beschrijft degeschiedenis vandelandgoederen. Hieruit
komt naar voren dat ondanks zeer grote problemen (plundering, brandstichting,
faillissementen, opvolgingskwesties) wordtdeoorspronkelijke toestandveelalinstand
gehouden. De huizen worden hersteld of opnieuw gebouwd, de grond komt weer
onder een eigenaar en bossen zijn opnieuw ingeplant. Ook tegenwoordig zijn deze
ontwikkelingen nog zichtbaar. Eris veelgrond geschonken of verkocht aan natuurbeschermingsorganisaties: Enzerinck, Hackfort, Kieftskamp, Vorden, Wildenborch
en Ruurlo (gedeeltelijk). Op andere landgoederen probeert men als een groot landbouwbedrijf te opereren ('t Zelle).Hetgebied kent bijna 5000hectare natuurterrein
(ongeveer 30% van de totale oppervlakte). Hiervan is ruim de helft in bezit van
natuurbeheersinstanties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Gelderse Landschap) en andere overheden. De rest wordt voornamelijk beheerd door de landgoederen Ruurlo, 't Zand, 't Zelle,deWiersse, 't MedlerenSuideras.Tochiserook
veel veranderd. Hoeffnagel (1987) geeft voor Hackfort aan dat vooral opgaande
begroeiingen rond essen en doorgaande landwegen zijn verdwenen. Ook de intensivering van het agrarisch grondgebruik op landgoederen lijkt nauwelijks achter
gebleven te zijn bij ontwikkelingen elders.
Een belangrijk probleem isdegeringe watervoering van deBaaksche Beek sindsde
onthoofding van deze beek inde zestigerjaren. De voeding van grachten en vijvers
rond Ruurlo, deWiersse, 't Medler, Vorden en Hackfort is hierdoor problematisch.
Bij Ruurlo is men er toe over gegaan om grondwater optepompen. Overigens was
de watervoering van de Baaksche Beek ook reeds in het verleden een probleem, zij
het waarschijnlijk in geringere mate dan tegenwoordig. Uit historische stukken is
een conflict tussen deheren van Hackfort en Vorden bekend overdeaanleg vaneen
watermolen bij kasteel Vorden. Deheer van Hackfort vreesde dat de watertoevoer
naar zijn molen in het gedrang zou komen.
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2.4.3 Ecologische infrastructuur
Inhet voorgaande isuitsluitend ingegaan ophet belangvan eengoedekwaliteit van
standplaats en/of habitat voor het voortbestaan of opnieuw vestigen van planten en
dieren.Ookbiogeografische aspecten,zoalsdeomvang vandehabitat ende afstand
tot andere gelijksoortige habitats is van belang (Harms; red., 1987; Opdam, 1987;
Opdam&Hengeveld, 1990).Deecologische infrastructuur inovereenkomendekleinschaligecultuurlandschappen beperkthetvoorkomen ofdeomvangvandepopulaties
van sommige diersoorten (Opdam et al., 1985;Van Dorp & Opdam, 1987).Het is
niet mogelijk gebleken om aan te geven inhoeverre deze problemen zich voordoen
in dit gebied. Gegevens voor een kwantificering (zie ondermeer Schotman, Opdam
&Sierdsma, 1990;Verboom,Opdam&Schotman, 1991),zoalsvoorkomenendichtheden, zijn slechts beperkt beschikbaar of ontbreken vrijwel geheel. We volstaan
daarom met een kwalitatieve benadering.
De rijkdom aan broedvogelsoorten is vrij hoog (Jansen & Reyrink, 1985). Van
bijzonder betekenis is het landgoederenlandschap voor soorten gebonden aan oude
loofbossen, zoals de Kleine bonte specht. Ook zoogdiersoorten als Steenmarter,
Hermelijn enReeschijnen goed vertegenwoordig tezijn,hoewel concrete gegevens
hierover ontbreken. De das komt niet meer voor. Meeuwissen (1985b) heeft op
Hackfort 22dagvlindersoorten aangetroffen. Ditiseen redelijk hoog aantalvoordit
landschapstype.
Demeestbetekenisvolle biotopen voordieren zijn onderteverdelen invijf groepen:
- graslanden en akkers;
- lijnvormige opgaande begroeiingen;
- naaldbossen;
- loofbossen;
- stilstaand en stromend water.
Soorten van graslanden en akkerskomen inlagedichtheden voor.Deschaal vanhet
landschap beperktdedichtheid. Dehogeintensiteit vande landbouwbedrijfsvoering
speeltechtereenveelbelangrijkere rol.Deactuelebotanische waardevangraslanden
en perceelsranden op Hackfort isin absolute zin gering (Meeuwissen, 1985a).Ook
hetverdwijnen vangraanakkersheeft eennegatieveinvloed opdebroedvogelsoortensamenstelling gehad (Jansen & Reyrink, 1985).
Lijnvormige opgaande begroeiingen met een goed ontwikkelde kruid-, boom- en
struiklaag kennen een rijke broedvogelsamenstelling(Jansen &Reyrink, 1985).Dit
biotoop staat ook in het landgoederenlandschap onder grote druk van het aangrenzendelandbouwkundige gebruik,achterstalligonderhoudenkap.Onderzoeknaar
de vegetatie van lijnvormige beplantingen en bosranden op Hackfort laat zien dat
de verscheidenheid in vegetaties minder is dan verwacht (Wijlens, 1981;Boers &
Mulderij, 1982;Knol; 1988).Achtvande22dagvlindersoorten dieopHackfort zijn
aangetroffen, zijn gebonden aan lijnvormige opgaande begroeiingen. Hiervan is de
Gehakkelde aurelia vrij zeldzaam (Meeuwissen, 1985b). Dagvlinders zijn gevoelig
voorgaten indeopgaandebegroeiing.Afstanden van 100meterofmeerkunneneen
barrière bij verbreiding betekenen (Knaapen & Jansen, 1987).
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Droge tot vochtige bossen bestaan voornamelijk uit naaldbomen. Er zijn enkele
complexen vanmeerdan200hectaregroot,zoalshetGrooteVeld,deLochemerberg
en 't Zand (heidebebossingslandschap). MetnamehetGrooteVeldwordtversnipperd
doorlandbouwenclaves,eenmilitairoefenterrein enveelverspreidebebouwing.Natte
bossen komen uitsluitend vooralselementen vanenkeletottientallen hectare groot.
In het landgoederenlandschap is de dichtheid en de omvang van bosjes groter dan
inhet verkavelde kampenlandschap.Er liggen ook welkleine droge boselementen.
Dekleinenaaldbosjes inhetlandgoederenlandschap zijn vanbelangvoorvogelsoorten
als Goudhaan, Goudvink, Zwarte mees en Kuifmees, die nu nog goed vertegenwoordigd zijn.Dezeverdelingvanveelkleinebosjes metenkelegroteboscomplexen
op vrij korte afstand, lijkt een vrij goede mogelijkheid te bieden voor het instandhouden van (meta)populaties van diersoorten die gebonden zijn aan verschillende
typen bos.
Stilstaand enstromend waterisvoornamelijk gekoppeld aandebekeninhet gebied.
Kanalisatie en kap van beekbegeleidende beplanting heeft veel habitattypen doen
verdwijnen. De aanleg van tientallen stuwen en een gemaal bij de monding van de
Baaksche Beek indeIJssel zullen deverbreiding vanwaterorganismen sterk belemmeren.Dezeecologischeinfrastructuur isdusslechtontwikkeld.Ditverklaart wellicht
hetontbreken ofslechtssporadisch voorkomen vanbeekgebonden vogelsoorten zoals
Grote gele kwikstaart en Ijsvogel (Jansen & Reyrink, 1985).
Hetvoorkomen vanamfibieën, eengroepdieren diegedeeltelijke gebonden zijn aan
water, is in het gebied nauwelijks systematisch geïnventariseerd. Het valt te verwachten dat deze kwetsbare groep dieren mede achteruit gegaan zal zijn door het
dempen van de vele poelen.
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3 VISIE

3.1 Uitgangspunten
Devisie gaat uit vanherstel van desamenhang tussen mens ennatuur door functionele verweving van natuurlijke en economiseerbare functies. Doelen zijn daarom:
- ontwikkeling vanhalf-natuurlijke ecosystemen:herstelvanecologischegradiënten
en versterking ecologische infrastructuur;
- ontwikkeling vaneenduurzaam landgebruiksysteem: aanpassen vandelandbouwbedrijfsvoering aan natuur en milieu op een gezonde economische basis.
Voorwaarden voor de realisering van deze doelen zijn:
- herstel micro-reliëf;
- verhoging kweldruk, grondwaterstanden en zomerafvoeren;
- sluiten nutriëntenkringlopen;
- versterking ecologische infrastructuur;
- instandhouding bestaansbasis landbouwbedrijven (onder veranderende eisen van
natuur en milieu);
- versterking landgoederenstructuur.
In de volgende paragraaf zullen we bekijken welke maatregelen toegepast kunnen
worden om deze voorwaarden te realiseren.

3.2 Verkenning maatregelen
In deze paragraaf zullen we bekijken in hoeverre de verschillende maatregelen, die
door de prijsvraaginzenders zijn voorgesteld, toepasbaar zijn. Daarnaast worden
maatregelen besproken die recent gepubliceerd zijn. Wegaan in opde effectiviteit
en de inpasbaarheid. Onder effectief verstaan we een wezenlijke bijdrage aan het
herstel van gradiënten of een duurzaam landgebruiksysteem. Inpasbaarheid heeft
vooralbetrekkingopdekleinschaligheid enhistorischecontinuïteitvanhetlandschap.
Waarmogelijk proberen wedemogelijkheden vandemaatregelen simpelevuistregels
of berekeningen te kwantificeren. Soms is de keuze voor een bepaalde maatregel
slechts mogelijk na nader onderzoek. Deze geven we aan.

3.2.1 Herstel reliëf
De factor reliëf krijgt in de prijsvraaginzendingen slechts zijdelings aandacht. Uit
het COAL-onderzoek komt het belang van micro-reliëf voorhet natuurbeheer naar
voren. De volgende maatregelen zijn denkbaar:
1. herstel micro-reliëf door natuurtechnischemilieubouw,
2. toestaan van erosie en sedimentatie.
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ad 1. Herstel micro-reliëf door natuurtechnischemilieubouw
Baaijens (i.v.)steltvoorsteilrandenendrinkpoelen teherstellenomzodegradiënten
te versterken. In de drinkpoelen en kleine terreindepressies (Baaijens noemt deze
verschijnselen kwelkraters) isdeinvloed vanopwellend lithoclien grondwater opde
vegetatie duidelijk waarneembaar. Steilranden zijn deduidelijkste expressie van de
meso-gradiënt a/l. Ondanks de afname van de kwel en de hoge bemestingsdruk op
de kampen zijn deze gradiënten nog zodanig ontwikkeld dat er nog veel zeldzame
planten voorkomen. Het is daarom te verwachten datnatuurtechnische milieubouw
hier effectief kan zijn. Daarnaast versterkt dit het kleinschalige karakter van het
landschap.
ad 2. Toestaan van erosie ensedimentatie
Watermerk (Bolhuisetal.,1988)pleitvoorhettoelaten vanmeanderingenoverstroming langs de Veengoot. Meer inzendingen pleiten voor de omvorming van de
kleinerewaterlopen naarhoutwalbeken en/of vrijmeanderende beken.Dezemaatregelen beogen ondermeer het opnatuurlijke wijze laten ontstaan van micro-reliëf in
de waterloop (riffles and pools, steile en flauwe oevers), maar ook van grotere
vormen zoalsmeanders,afgesneden meandersenoeverwalletjes.Wolfert (1991) geeft
aan dat actieve meandering inNederlandse laaglandbeken bij dehuidige begroeiing
niet aannemelijk is.Demeanders zijn namelijk inhet verleden ontstaan onder sterk
afwijkende klimaatomstandigheden en begroeiing. Dit betekent dat een minder
intensief beheer van de waterlopen waarschijnlijk uitsluitend leidt tot meer microreliëf binnen de waterloop. De aanleg van houtwalbeken lijkt daarom het meest
effectief (Harmsen,Pols&Zuurdeeg, 1988).Deaanlegvannieuwemeanders,zoals
Bakermat(Kuiperetal.,1988)voorstelt,lijktgezienhetbovenstaandezelfs enigszins
dubieus.Welishetmogelijk omafgesneden meandersweertelatenmeestromenmet
debeekdoordeaanlegvanverbindingen.Ditbevordertdewatervoeringenverbetert
mogelijk de waterkwaliteit in deze oude meanders. Dit laatste is echter vooral
afhankelijk van de kwaliteit van het aangevoerde water.
Dezevisiegaatgezienhetbovenstaandeuitvanherstelvansteilrandenendrinkpoelen
door natuurtechnische milieubouw, omvorming van de kleinere beken tot houtwalbeken en aansluiting van afgesneden meanders.

3.2.2 Verhoging kweldruk, grondwaterstanden en zomerafvoeren
Hetwaterkrijgt veel aandacht inalleinzendingen. Devolgendemaatregelen komen
aan de orde:
1. terugdringen grondwateronttrekking: stoppen, verplaatsen, omschakelen op
oppervlaktewaterwinning;
2. reductieafwatering:verwijderen,verleggen,verkleinen,bufferingpiekafvoeren;
3. reductie ontwatering: dempen, verkleinen, opstuwen;
4. reductie verdamping: omvorming naaldbos naar loofbos of korte vegetaties;
5. ongedaan maken onthoofding BaakscheBeek;
6. herstel oude benedenloop LindenscheLaak.
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ad 1. Terugdringengrondwateronttrekking:stoppen, verplaatsen,omschakelenop
oppervlaktewaterwinning
Perestroika (Creemer,Van Engen &DeVries, 1988)doet alsenigehet voorstelom
pompstation Vorden uitgebruiktenemen enoverteschakelen opoppervlaktewaterwinning. Hemelwatervensters (Zuurdeeg et al., 1988) en Bakermat (Kuiper et al.,
1988) doen wel voorstellen voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater, maar
stellen nergens dat de huidige pompstations zouden moeten worden beperkt of
opgeheven. Inparagraaf 2.3.3isaangegeven datdeaanpakvandepompstations van
grootbelangisvoorhetherstelvangrondwaterstromingnaarhetgradiëntrijke gebied
Wildenborch-Zelle en voor de watervoering van de Baaksche Beek. De visie gaat
daarom uit van het terugdringen van grondwateronttrekkingen Vorden, Ruurlo en
het Klooster. De mate waarin deze maatregel het herstel van kwel en daarmee
samenhangende gradiënten bevordert,isechteralleengoedteonderbouwen meteen
regionaal hydrologisch model.
De sluiting van pompstations kan vooral gecompenseerd worden door winning van
oppervlaktewater, zoals ondermeerindeDerdeNotaWaterhuishouding (1989)wordt
voorgestaan.Menkanhierbijdenkenaanoeverinfiltratie,diepinfiltratie endeaanleg
van spaarbekkens. Dit type maatregelen wordt voorgesteld in de inzendingen
Perestroika, Bakermat ofHemelwatervensters. Hierbij wordtechtergebruik gemaakt
van oppervlaktewater uit beken in plaats van grote rivieren. Farjon et al. (1990)
hebben vastgesteld dat het gebruik van oppervlaktewater uit kleine beken zoals de
Baaksche Beek en Veengoot voor drinkwatervoorziening slechts onder twee voorwaarden mogelijk is:
- inhetgehelestroomgebied eensterkere beperkingvanbemestingdandealgemene
milieunormen eisen;
- de aanleg van grote bufferreservoirs.
Reservoirs zijn noodzakelijk om droge perioden te overbruggen. Voor de winning
van bijna 6miljoen m3/jaar is de aanleg van minimaal 100hectare reservoirs en de
beperking van mestgiften in een stroomgebied van ongeveer 20km2 noodzakelijk.
Deingezonden voorstellen voldoen meestalniet aandezevoorwaarden. Aanpassing
in de zin zoals voorgesteld door Farjon et al. (1990) is echter goed denkbaar. Met
name het stroomgebied van de benedenloop van de Baaksche Beek biedt mogelijkheden. Nadere onderzoek naar de haalbaarheid is echter noodzakelijk. Aan de orde
dienen te komen: de locatiekeuze en inpassing van reservoirs; de mogelijkheid om
natuurontwikkeling medetefinancieren doordrinkwaterwinning;endeafweging van
oeverinfiltratie langs de IJssel ten opzichte van reservoirs aan de monding van de
Baaksche Beek voor de drinkwaterwinning uit deze beek.
ad 2. Reductie afwatering: verwijdering, verlegging, verkleining, buffering van
piekafvoeren
Devergroting vanhetdrainagestelselheeft totsterke afname van grondwatervoeding
van kwelgebieden in het gebied geleid. De aanpak van de afwatering is daarom
cruciaal. Vooral de aanpak van de Veengoot staat bij prijsvraaginzendingen, maar
ook in het "Vooronderzoek bestrijding verdroging natuur 't Zand en De Wiersse"
(1991) centraal. Deze gegraven en opgestuwde waterloop is zodanig diep dat
gedurende het grootste deel van hetjaar sprake is van een drainerende werking op
anderewaterlopen.Verwijdering isnietmogelijk omdathetgeheleBaakscheBeekgebiedbovenstrooms vandeVanHeeckerenbeek opdeVeengoot afwatert. Deze functie
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kan slechts ten dele weer overgenomen worden door de oude Baaksche Beek. De
afwateringscapaciteit van deze niet verbeterde beek iste beperkt omalhet wateraf
te voeren zonder aanzienlijke inundaties van aangrenzende percelen. Het waterverdeelwerk bij de Van Heeckerenbeek moet aangepast worden. Tevens zal een
diepgaand afvoeronderzoek noodzakelijk zijn omeenoptimalewaterverdelingtussen
Veengoot enBaaksche Beek inallejaargetijden mogelijk temaken.Verlegging van
de Veengoot wordt afgewezen aangezien dit slechts verplaatsing van het probleem
zou betekenen. Het beperken van de drainerende werking van de "verbeterde"
afwatering door opstuwing in droge perioden, wat in veel inzendingen voorgesteld
wordt(Bakermat,Perestroika),biedtweinigsoelaas.Indeeersteplaatszijn demeeste
waterlopen in het gebied reeds gestuwd. In de Veengoot komen tussen van Heeckerenbeek en het Groene Kanaal 7 stuwen voor. Daarnaast heeft deze vorm van
stuwbeheer slechts beperkte mogelijkheden, zoals onder ad 3 wordt aangegeven.
Demeest veelbelovende optie isdeverondieping van het "verbeterde" afwateringsstelsel en de daarmee samengaande verhoging van het waterpeil. Hierdoor zal de
periode waarin beken draineren korter worden. Deze verondieping kan gerealiseerd
wordendoordemping,verlandingenpermanentestuwing.Doordestuwenhetgehele
jaaroptetrekkenwordtdebeekbodemeffectief verlaagd.Eennadere kwantificering
van de effectiviteit van verondieping in dit gebied is alleen mogelijk aan de hand
van een regionaal hydrologisch model. De verondieping van de afwatering leidt
overigens weltoteengeringereafvoercapaciteit. Ditkangecompenseerd wordendoor
verbreding van de waterloop, het toelaten van overstroming van aangrenzende
percelen, de aanleg van reservoirs om piekafvoeren te bufferen of het creëren van
een overstromingsvlakte, zoals in inzending Watermerk wordt voorgesteld. Ook
hiervoor is nader regionaal hydrologisch onderzoek noodzakelijk.
ad 3. Reductie ontwatering: dempen, verkleining,opstuwing
De enorme vergroting van het drainagestelsel heeft tot verdroging van de macrogradiënten geleid (paragraaf 2.3.3). In deze visie krijgt de aanpak van ontwatering
daarom hoge prioriteit. In Bakermat, Perestroika en Watermerk is steeds gekozen
voor het opstuwen van bovenlopen of beekkoppen. De inzendingen geven niet aan
welk stuwbeheer men nastreeft. Het traditionele stuwbeheer, waarbij de stuwen in
winter en vroege voorjaar zijn gestreken en bij het begin van een droge periode
worden opgetrokken, blijkt slechts weinigeffectief te zijn (Stuyt, 1984;Van Bakel,
1985). Deze vorm van stuwbeheer kan nog wel geoptimaliseerd worden, maar de
winstisechter uiterst marginaal.Een anderstuwbeheer waarbij destuwenin winter
en voorjaar opgetrokken zijn, blijkt wel effectief (Farjon et al., 1990). Het gebied
zal hierdoor aanzienlijk vernatten. Dit heeft uiteraard consequenties voor de
landbouw. Heteffect komtovereen metvaste stuwen ofhetgedeeltelijk dempenvan
ontwatering. Toch kan het afremmen van de ontwatering in kwelgebieden ook
ongewenste effecten hebben. Het vasthouden van alle regenwater kan leiden tot
verdringing van basisch,lithoclien grondwater doorzuur, atmoclien grondwater.De
visie past daarom in de verschillende delen van het gebied andere manieren van
verkleining van de ontwatering toe. In kwelgebieden verdient verlanding van het
huidige drainagestelsel de voorkeur. Deze vorm van verkleining van de afwatering
wordtopnatuurlijke wijze afgeremd doorgrondwaterafvoer. Opplaatsen metsterke
kwel zaldeverlanding worden tegengegaan. Verdringing vanlithoclien grondwater
door zuur regenwater wordt hierdoor tegengegaan. In gebieden waarin gedurende
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vrijwelhetgehelejaarsprake isvaninfiltratie (grondwatertrappen VIenVu),kiezen
wevoorhetdichtgooien vangreppels,rabattenenwaterlopen,aangezienhet waterpeil
indezegebiedennietdoorstuwen tebeïnvloeden valt.Dezewaterlopen staan immers
vrijwel het helejaar droog. In gebieden waar de waterlopen vrij lang water voeren
en geen sprake is van uitgesproken kwel, wordt het stuwbeheer aangepast. Indien
nodig worden extra stuwen aangelegd. De landbouwkundige en natuurtechnische
consequenties vanverschillende stuwpeilen zullennogbeterbekendmoeten worden
gemaakt door te rekenen met niet-stationaire hydrologische modellen met een
onverzadigde zone, zoals SWW (Beekman, Van Bakel &Nijhof, 1988).
ad 4. Reductie verdamping: omvormingnaaldbosnaar loofbos of kortevegetaties
Deinzendingen geven geen vanalleaandatdereductie vandeverdamping gewenst
is. Uit2.3.3 komt naar voren dat ontginningen aanleg van bepaalde typen naaldbos
een vrij grote invloed hebben gehad op de macro-gradiënten. Omvorming van het
donkernaaldbosnaarloofbos ofkortevegetatiesisdaaromaantebevelen.Dekeuze
voor het type vegetatie heeft echter een zodanig uitgesproken invloed op de
ecologische infrastructuur vanhetgebied,datbeslissingen medevanuitdatperspectief
moeten worden genomen. De geleidelijke omvorming van donker naaldbos naar
loofbos is veel minder ingrijpend dan bijvoorbeeld grootschalige kap voor de
ontwikkeling van heide. Loofbos biedt goede mogelijkheden voor verbreiding van
de meeste dieren die voorkomen in naaldbos. Dit geldt niet voor heide.
ad 5. Ongedaan maken onthoofding BaakscheBeek
Inalleinzendingen wordtdeVanHeeckerenbeek geheel ofgedeeltelijk verwijderd.
Hierdoorkomt het benedenstroomse deel vandeBaaksche Beek weerin verbinding
testaanmethetbovenstroomsegedeelte.Menbeoogthiermeedegeringe zomerafvoer
teverhogen.Aangezien het bovenstroomse gedeeltevandeBaaksche Beekindroge
perioden evenveel of wellicht zelfs minder water afvoert dan de Veengoot of
Baaksche Beek, lijkt dit nauwelijks resultaat opte leveren (fig. 11).Zoals onder ad
2 is aangegeven is de afvoercapaciteit van de benedenloop van de Baaksche Beek
zodanigdatdeaanpassingofverbieuwingvanhetwaterverdeelwerk eneenuitgekiend
beheer noodzakelijk zijn. Overigens kan er nog een ander bezwaar tegen deze
maatregelbestaan.Hetwaterisafkomstig uiteenlandbouwgebied.Debelastingmet
voedingsstoffen, vooral als er sprake is van overstroming, zou dus toenemen. De
meesteinzendingen latenhetongedaan maken vandeonthoofding daarom waarschijnlijk samengaan metdeaanlegvanhelofytenfilters. Hieronder zullenweziendatdeze
oplossing niet effectief is. In de visie gaan we er vanuit dat nader onderzoek naar
waterverdeling tussen Baaksche Beek en Veengoot noodzakelijk is. De nadelige
invloedvanwaterinlaat opdewaterkwaliteitindebenedenloopvandeBaakscheBeek
dient hierbij zeker in beschouwing genomen te worden.
ad 6. Herstel oude benedenloop LindenscheLaak
In Water goed, Land goed (Taken, 1988), Bakermat (Kuiper et al., 1988) en
Perestroika (Creemer, Van Engen & De Vries, 1988) wordt de oude loop van de
LindenscheLaakinerehersteld.Dezemaatregelkomtwaarschijnlijk uitsluitendvoort
uit cultuur-historische overwegingen. De aanleg van een extra waterloop kan
betekenen dat de drainerende werking van het drainagestelsel zelfs iets groter kan
worden. Deecologische consequenties zijn daarom alleen goed aantegeven binnen
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eenregionale hydrologische studie die verschillende opties voorhet waterbeheer in
hunonderlingesamenhangdoorrekenen.Indevisieisdezemaatregeldaaromvooralsnog niet opgenomen.
Het kwantificeren van dehydrologische effecten van de afzonderlijke maatregelen,
die hierboven zijn beschreven, is slechts mogelijk met een regionaal hydrologisch
model. Deze effecten worden namelijk niet alleen bepaald door de mate van de
afzonderlijke ingrepen en gebiedseigenschappen, maar ook de wisselwerking van
verschillende maatregelen dietegelijker tijd wordenuitgevoerd.Dezehydrologische
terugkoppelingsmechanismen kunnenduidelijk wordendoorverschillende scenario's
met meerdere ingrepen door te rekenen.

3.2.3 Sluiten nutriëntenkringlopen
Indeprijsvraaginzendingen worden veelbrongerichteeneffectgerichte maatregelen
voorgesteld omdedominantievandehypertrofe voedingstoestand inhetgebied terug
te dringen:
1. terugdringenpuntlozingen: verwijderen,verplaatsen,zuiveren vanRWZI-lozing
en riooioverstort;
2. terugdringen bemesting: aankoop natuurgebied, extensivering, optimalisering
bemesting;
3. natuurlijke zuivering versterken: helofytenfilters, meandering, overstroming,
vernatting, ontwatering;
4. scheiden van schoon en vuil water;
5. afvoerenvangeabsorbeerdestoffen:afgravenvanbouwvoor,saneringonderwaterbodems, verbouw van gewassen.
ad 1. Terugdringenpuntlozingen:verwijderen, verplaatsen, zuiverenvanRWZI-lozing
en riooloverstort
Alleen Bakermat (Kuiper et al., 1988) geeft aan dat de lozing van rioolwaterzuiveringeffluent tot een grote uitstoot van voedingsstoffen leidt. De diagnose
(paragraaf 2.3.4) onderstreept deze analyse. De afvoer van RWZIVorden, waarvan
Bakermat aangeeft datdezenaardeVeengoot verplaatstmoetworden,isechterreeds
verplaatst naardeIJssel.RWZIRuurloloostechternogsteedsopdeBaakscheBeek.
Deze visie gaat uit van verplaatsing van de afvoer van deze RWZI naar IJssel
(Olburgen).Deriolen vanRuurloenVordenstortenoveropdeBaakscheBeek.Deze
overstorten kunnen een aanzienlijke bijdrage aan de belasting van het oppervlaktewater leveren (Sijmons et al., 1991). Vergroting van de interne waterberging en de
aanleg van bezinkingsbekkens kunnen hiervoor soelaas bieden. Nadere onderzoek
naar deze problematiek is gewenst.
ad 2. Terugdringenbemesting: aankoopnatuurgebied, extensivering, optimalisering
bemesting
De belasting van delandbouwkundige bemesting is één van degrootste problemen
inhetgebied.Metuitzondering vaninzendingen Hankenland (VanGilsetal.,1988)
enWatermerk (Bolhuisetal.,1988)dieinbelangrijke delen vanhetgebiedeen vrije
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ontwikkeling van de landbouw voorstaan binnen de beperkingen van de algemene
milieuwetgeving, geven alle inzendingen aan dat er een grotere inspanning noodzakelijk is.Mendenkthierbij aanmilieuvriendelijke en/of geïntegreerde landbouw.
Vooreengoed begrip zijn intabel3deverschillende milieunormen diede overheid
voordekomende tienjaarhanteert,enbijbehorende indicatie van stikstofbemesting
van grasland op de meest kritische gronden enhet stikstofgehalte van het bovenste
grondwatervergelekenmeteenecologischenorm.Bijgelijkblijvende bemestinggeldt
dat hoe natter de gronden zijn, hoe kleiner de uitspoeling. De realisering van de
algemenemilieukwaliteit betekentnoggeenschoonmilieu voordenatuur.Scherpere
normen(bijzondere milieukwaliteit ofgebiedsgerichtmilieubeleid)zijn noodzakelijk.
Inhet voorgaande isalleen ingegaan opdestikstof problematiek. De fosfaatemissie
iscomplexer,omdatdoorfosfaatbinding aanbodemdeeltjes eenvoorraadisontstaan,
die tot lange tijd na beëindiging van de bemesting tot nalevering leidt (ad 5).
Tabel3 Hetstikstofgehalte van hetbovenstegrondwaterengeschattestikstofgiftvoorgrasland
opde meestkritischegronden(grondwatertrap VI en VII) bij verschillende milieunormen(gegevens ontleendaan VanDort&Remmers,1988, 1990)
NORM

STIKSTOFGEHALTE
bovenste grondwater
(in mg/1 N)

GESCHATTESTIKSTOFGIFT
(in kg/ha/jaar N)

Algemene milieukwaliteit 1995
(streefwaarde drinkwater)

11,2

350

Algemene milieukwaliteit 2000
(richtwaarde drinkwater)

5,6

275

Ecologische norm (Aspert &
Endedijk, 1989)

1

50

De visie onderscheidt vier alternatieven voor het gangbare intensieve beheer van
graslanden door landbouwbedrijven:
- Milieuvriendelijke landbouw. Deze optie gaat uit van een rendabele landbouwbedrijfsvoering, die is aangepast aan de eisen van de algemene milieukwaliteit,
zoals vastgelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan (1990). Door verbeterde
dosering van mest (ondermeer door mestinjectie en betere afstelling kunstmeststrooier), mestverwerking, het opstellen van een mineralenbalans, een betere
ruwvoerwinning en een beperking van de aankoop van krachtvoer lijkt op dit
ogenblikeendalingvandestikstofgift tot300-350kg/ha/jaar Nhaalbaarbij gelijkblijvende veebezetting (Aarts,Biewinga&Bruin, 1988; Terwan &Wesselo,1990;
Joosten, 1991).
- Extensieve landbouw.Deze optie gaat uit van de vergroting van bestaande landbouwbedrijven metgrondzondermelkquota.Hierdoorzaldeveebezetting afnemen.
Bij lagegrondkosten (tot500gulden perjaar) isvergroting vanintensieve bedrijven tot een veebezetting van 2GVE/harendabel (Van Eek, 1991).Bij dezeveebezettingkanvolstaan worden meteenstikstofgift vanongeveer 150kg/ha/jaar N.
- Traditioneel reservaatsbeheer. Deze optie gaat uit van grondverwerving door
natuurbeschermingsorganisaties. Zij voeren tevens het beheer (maaien en nabeweiden). Beheerskosten voor korte vegetaties met mestgiften tot 50kg/ha/jaar N
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liggen indeordevan 600à700gulden perjaar (Kosten vangrondgebruik, 1987).
De beheerskosten worden mede bepaald doordemate waarin de natuurbeheerder
maaisel kan afzetten bij landbouwbedrijven in de omgeving (bijvoorbeeld door
toedeling van reservaatsgronden). Volgens DeJong(1989) isditvoor boeren een
aantrekkelijke mogelijkheid om deaankoop vanruwvoer te verminderen. Ophet
ogenblik kan Natuurmonumenten het maaisel goed kwijt (pers. med. H.F.M.
Rampen).Indetoekomstkanditmindereenvoudigwordenenzullenwellicht zelfs
vergoedingen voordeafname vanmaaiseluitreservaten gegevenmoeten worden.
Hierin spelen de prijs voor ruwvoer, de kwaliteit van het maaisel, de invoering
van mineralenboekhouding en de afstand van de reservaten tot de landbouwbedrijven een rol.
- Reservaatsbeheermetzoogkoeien. Dezeoptieiseenalternatief voorhettraditionele
reservaatsbeheer met een problematische afzet van maaisel. Volgens Hermans
(1990) en Van Eek &Prins (1990),diedeze optie onderzochten op veengronden,
isdeze vorm van reservaatsbeheer alleen mogelijk met aanvullende financiering.
Debedrijfsresultaten variëren van-600tot0guldenperhectare.Grundkosten zijn
hierbij niet in rekening gebracht. Deze optie is niet haalbaar is op zelfstandige
landbouwbedrijven.
Deze visie gaat er vanuit dat in het gehele gebied conform het Milieubeleidsplan,
1990) de algemene milieukwaliteit gerealiseerd moet worden. Milieuvriendelijke
landbouw moetdaarom overalgerealiseerd worden.Voordeontwikkelingenbehoud
vankarakteristieke half-natuurlijke vegetatiesenbeterebestaansmogelijkheden voor
kritische diersoorten moeten echter strengere normen gehanteerd worden. Dit is in
feite alleen mogelijk indien gronden alsreservaat worden aangekocht of extensieve
landbouw mogelijk wordt door een lagere grondprijs of subsidies.
Onderdehuidigeomstandigheden voldoetuitsluitend hettraditionele reservaatsbeheer.
Extensieve landbouwbedrijven bieden onvoldoende mogelijkheden om half-natuurlijke
vegetaties te ontwikkelen. Indien in de toekomst de afzet van maaisel aan aangrenzende landbouwbedrijven problematisch wordt, kunnen zoogkoeien uitkomst
bieden.
ad 3. Natuurlijke zuiveringversterken:helofytenfliters,meandering, overstroming,
vernatting,ontwatering
Deze effectgerichte maatregelen zijn bedoeld om de huidige hoge belasting met
voedingsstoffen enigszins terug te dringen door denitrificatie, adsorptie en invang
van slib. De meeste maatregelen zijn echter nauwelijks effectief en/of verschuiven
het probleem naar een andere plaats of milieucompartiment. Helofytenfilters zijn
onvoldoendeeffectief voordezuivering vanbeekwater,vragenenorme oppervlakten
en accumuleren bovendien verschillende milieuvervuilende stoffen (Duel & Te
Boekhorst, 1991,Duel &During, 1990).Ook in overstromingsvlakten kunnen veel
eutrofiërende enmilieuvervuilende stoffen worden geaccumuleerd. Ditkan gewenst
zijn indien men snel kwaliteitsverbetering van het oppervlakte- en zeewater wil
bereiken,maarcreëerteenbodemvervuilinginoverstromingsvlakten. Vernattingvan
eengebied versterktdedenitrificatie, maarbevordertdeaf- enuitspoelingvan fosfaat.
Voor ontwatering geldt het omgekeerde. Deze opties bieden geen echte keuzemogelijkheid. Bovendien isdenitrificatie alleenmogelijk dooroxidatievanorganische
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stof en sulfiden. Er zijn aanwijzingen dat de verhoogde nitraatbelasting daarom tot
verhoogde sulfaatgehalten in het grondwater leidt (Beugelink et al., 1989).Kortom
de oplossing van een nitraatprobleem wordt betaald met een sulfaatprobleem.
Devisiegaatervanuitdatdezeeffectgerichte maatregelen nauwelijks effectief zijn,
zeker niet om een bijzondere milieukwaliteit te realiseren. Zij worden daarom niet
toegepast.
ad 4. Scheiden van schoon en vuilwater
Water goed, Land goed (Taken, 1988)isdeenige inzending die doorde aanleg van
bufferzones water van verschillende kwaliteiten wil scheiden. Andere inzendingen
gaanerschijnbaar vanuitdatrealiseringvandealgemenemilieukwaliteit de conflicten
metdefunctie natuurzijn opgelost.Menlaatalhetoppervlaktewater ongestoordmet
elkaar mengen. Het herstel van de onthoofding ademt dit optimisme ook uit. Zoals
hierboven aangegeven,iseenaanzienlijke extrainspanningnodigomeen bijzondere
milieukwaliteit terealiseren. Scheiding vanverschillende typen oppervlaktewater is
een zinnige maatregel die degrote inspanning omeen bijzondere milieukwaliteit te
realiseren, beter benut. Deze visie gaat uit van een scheiding naar waterkwaliteit.
Aangezien grondwaterafhankelijke ecosystemen inhetgebieddomineren,isgekozen
voor het meest robuuste hydrologische ordeningsprincipe dat denkbaar is: het
deelstroomgebied-principe (Van Beusekom et al., 1990 ). Dit principe is voor het
Baaksche Beekgebied uitgewerkt door DePoel (Water boven water, 1988;De Poel
i.V.). Aan elk deelstroomgebied, een stroomgebied van een lagere orde wordt een
groep gebruiksfuncties met verenigbare eisen aan de waterhuishouding toegekend.
ad 5. Afvoerenvangeabsorbeerdestoffen:afgravenbouwvoor, saneringonderwaterbodems, verbouw gewassen
Alle prijsvraaginzendingen lijken zich nauwelijks bewust te zijn dat zelfs de uitvoering van vele brongerichte maatregelen noggeen schoon milieu maken. Stoffen,
zoals fosfaat en zware metalen, hechten zich aan bodemdeeltjes. In de afgelopen
decenniaheeft zicheen grote bodemvoorraad gevormd, diekan vrijkomen alsbrongerichtemaatregelen zijn uitgevoerd. Aanpakvandeze(onderwater)bodemvoorraad
isdaarom waarschijnlijk noodzakelijk. Vernatting enverzuringkunnen namelijk de
mobilisering vandezestoffen leiden.Ophet ogenblik bestaatnogonvoldoendeinzicht
inhoeverre dezeproblematiek inditgebied optreedt.Naderonderzoeknaar omvang
enmogelijke oplossingen isaan te bevelen.Gezien dehogekosten van grondverzet
kan het interessant zijn omeen strategie te onderzoeken die voor Noord-Brabant is
verkend. Van de Boogert et al. (1991) hebben vastgesteld dat oppervlakkige
ontgronding een goede aanvullende financiering biedt voor grondverwerving in
natuurontwikkelingsgebieden van de ecologische hoofdstructuur.

3.2.4 Versterking ecologische infrastructuur
Sommige prijsvraaginzendingen (Vreemde vogels, Mobach et al. 1988) vindt de
versterking van de ecologische infrastructuur van belang. Opmerkelijk is dat deze
constatering zich niet toespitst op bepaalde soorten of soortengroepen of concrete
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knelpunten in het gebied. Het in de diagnose geconstateerde gebrekkige inzicht zal
hier debet aan zijn. De volgende maatregelen zijn te onderscheiden:
1. verbetering van de kwaliteit van de habitat;
2. vergroten oppervlakte van habitats;
3. verbeteren verbreiding: opheffen barrières, verplaatsen barrières, mitigerende
maatregelen (corridors, ecoducten).
ad 1. Verbetering van de kwaliteit van de habitat
De belangrijkste maatregelen ter verbetering van de habitat hebben betrekking op
het herstel van de ecologische gradiënten. De maatregelen, die in paragrafen 3.2.2
t/m 3.2.4 zijn besproken, zijn hiervoor relevant. Jansen & Reyrink (1985) geven
bovendien maatregelen die direct ingrijpen op de vegetatiestructuur. Voor vogelsoorten gebonden aan graslanden zijn een latere maaidatum, een later inscharingsdatum en een minder intensieve graslandverzorging tijdens het broedseizoen van
belang. Omvorming van maïsakkers naar graanakkers vergroot de foerageer- en
broedmogelijkheden van veel vogels. Lijnvormige beplantingen moeten in stand
gehoudenenhersteld worden.Hetgaatomregelmatigonderhoud (kapomde vijftien
jaarmetbehoud vanenkele overstaanders)enopvullingvangatenmetinheemshout
(zeker bij gaten groter dan 100 meter). De grote naaldboscomplexen kunnen een
rijkere vogelbevolking krijgen door een geleidelijk omvorming naar loofbos of
gemengdbos.Kleinerenaaldbosjes inhetlandgoederenlandschap dienen gehandhaafd
te blijven. Ook verspreide naaldbomen in loofbosjes hebben hun betekenis voor
bepaalde diersoorten. Inloofbossen kandestructuurvariatie toenemen doordodeen
oude bomen zo min mogelijk te verwijderen (ondermeer van belang voor holenbroeders) en goed zoomvegetaties te ontwikkelen. Dit is mogelijk door vrijstaande
rasters, die vraat van het vee beperken, te plaatsen.
ad 2. Vergroten van habitats
Deze maatregel lijkt niet noodzakelijk voor de bossen, aangezien er reeds grote
boscomplexen voorkomen. Het verwijderen van enclaves indeze bossen kan echter
nuttig zijn. Dit is vooral relevant indien men met bosbegrazing meer vegetatiestructuur nastreeft. Grote aaneengesloten eenheden zonder rasters zijn hiervoor
gewenst. Voor wateren zal vooral aandacht besteed worden aan dekwaliteit vande
habitat, zoals variatie in waterdiepte, stroomsnelheid en beschaduwing (zie Aspert
& Endedijk, 1989). Ook het creëren van paaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers
kan een nuttige aanvulling zijn. De aanleg van poelen is van groot belang voor het
behoud en het herstel van de amfibieënpopulaties.
ad 3. Verbeterenverbreiding
Indeprijsvraaginzendingen wordenmaatregelen voorgesteld zoalsdeverleggingvan
snelwegen en afsluiting van wegen (Nutriënt, Baaijens et al., 1988),de aanleg van
corridors, stepping stones en ecoducten. Vreemde Vogels (Mobach et al., 1988)
spreekt van ecologische forten, Ontboezeming (Flipphi, Van der Linden &
Rademakers,1988)vanpaludoducten.Dezekostbaremaatregelen zijn waarschijnlijk
alleen terechtvaardigen indien erduidelijke aanwijzingen zijn datversnippering het
voorkomen ofdedichtheid vaneenbepaaldesoortnegatief beïnvloedt.Inhetgebied
isdit alleen aannemelijk voor waterorganismen. Deaanleg van vistrappen langs het
gemaal en de vele stuwen is daarom aan te bevelen langs waterlopen met een (te
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verwachtte) goede waterkwaliteit. In sommige gevallen zal het aan te bevelen zijn
om duikers zodanig aan te passen dat deze geen barrières meer vormen.

3.2.5 Instandhouding bestaansbasis landbouwbedrijven
Een goede bestaansbasis voor landbouwbedrijven is noodzakelijk voor de instandhouding van een cultuurlandschap. De volgende maatregelen zijn denkbaar:
1. optimalisering bedrijfsgrootte en inrichting;
2. vorming van gemengde bedrijven;
3. verbreding bestaansbasis.
ad 1. Optimalisering bedrijfsgrootte eninrichting
Eenaantalinzendingen geeft aandatdebedrijfsgrootte eninrichting geoptimaliseerd
dient te worden (Watermerk, Bolhuis et al., 1988;Opkwelling, Zwaan et al.,1988;
Waarom station Hulshorst, 1988). De bedrijfsgrootte is heel belangrijk voor de
rentabiliteit encontinuïteit vanbedrijven. Grotere bedrijven kunnen meer profiteren
vanschaalvoordelen enhebbendaardoorgemiddeld lagerevastekostenperproduktieeenheid (Zachariasse, 1990). Bedrijfsvergroting is moeilijker te realiseren bij een
gespannen grondmarkt. Onttrekking van landbouwgronden voor reservaatsvorming
laat zich daarmee moeilijk verenigen.
Ookeengoedeverkaveling blijft belangrijk omdekostenvoortransportenbewerking
van grond voor landbouwbedrijven zo laag mogelijk te houden. Dit geldt ook voor
milieuvriendelijke produktiemethoden (Tanis, 1991). Onderzoek van Kuijsters en
Sparenburg (1990) brengt hierin enige nuancering in aan. Berekend is dat voor
melkveebedrijven inkleinschalige zandlandschappen devergrotingvanpercelen tot
2,5 à 3 hectare een sterke stijging van de arbeidsopbrengst geeft. De effecten van
perceelsvergroting boven deze omvang zijn echter bescheiden.
In deze visie is bedrijfsvergroting alleen wenselijk bij gelijkblijvende veebezetting.
Hetisduseenmiddel omextensieve veeteeltbedrijven terealiseren.Aanpassingvan
de verkaveling is niet verder uitgewerkt. Dit type maatregelen, met nameperceelsvergroting, kan zeer strijdig zijn met dehandhaving vanhet kleinschalige karakter.
Inpassingvereist daarom maatwerkennadereinformatie omtrentde noodzakelijkheid.
Dit dient bezien te worden in samenhang met onderstaande maatregelen.
ad 2. Vorming van gemengde bedrijven
In Bakermat (Kuiper et al., 1988) wordt samenwerking tussen grondgebruikers
voorgesteld. Debedrijfseenheden worden vergroot tot200hectare,waarvan de helft
bestaat uit bos en extensief grasland. Hierop zouden ongeveer 5 mensen kunnen
werken. Ook Nutriënt (Baaijens et al., 1988) stelt een groot gemengd bedrijf voor.
Motieven voor de vorming van deze grote gemengde bedrijven zijn de betere
benuttingvanverschillen inproduktieomstandighedenbinnen eengebiedenkostenbesparing. Kostenbesparing treedt alleen op indien door schaalvergroting de
produktie-omvangperarbeidskracht groterwordt.Samenvoegingvanbedrijven dient
dus samen te gaan met uitstoot van arbeid. Nader onderzoek kan wellicht duidelijk
maken onder welke voorwaarden de vorming van grote gemengde bedrijven zinvol
is.
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ad 3. Verbredingbestaansbasis
De verwevingsstrategie zet de economische bestaansbasis van landbouwbedrijven
onderdruk. Inparagraaf 3.2.4isaangegeven datreductie vande nutriëntenbelasting
tot een niveau, dat correspondeert met scherpere milieunormen dan die voor de
algemenemilieukwaliteit, slechtsmogelijk isbijeenlagegrondprijs ofdoorsubsidies
voor beheersovereenkomsten of reservaatsbeheer. Andere alternatieven om het
bedrijfsinkomen te vergroten zijn daarom noodzakelijk. In de prijsvraag worden
genoemd: de verkoop van nieuwe produkten, zoals hout (Baaijens et al., 1988),
biomassa(vanGilsetal.,1988),hoogwaardigeprodukten (Waaromstation Hulshorst,
1988),ecovlees(DeVisseretal.,1988;VanBlerck, 1988)enspecialiteiten (Baaijens
et al., 1998); de opzet van een eigen verwerking- en afzetstructuur (Baaijens et al.,
1988); of het invoeren van nevenactiviteiten (recreatie). Meertens & Wijermans
(1991) geven aan dat er aanzetten zijn voor deze vormen van verbreding van de
plattelandseconomie. Deze kunnen gestimuleerd worden door meer gelden uit het
markt-enprijsbeleid overtehevelen naar nieuwe structuurfondsen. Zokentdeteelt
van snelgroeiend hout op landbouwgronden nog net een positief resultaat dankzij
dehoge subsidies (Burghgraef, 1989).Ook de biologische produktie van gewassen
biedt op dit moment nog geen bedrijfseconomische voordelen. Uit onderzoek van
De Kleijn et al. (1990) blijkt dat de hogere prijs en de lagere bemestings- en
gewasbeschermingskosten niet opwegen tegen de lagere opbrengsten en hogere
arbeidskosten. Puureconomisch gezien zijn onderhet vigerende landbouwbeleid de
perspectieven voor omschakeling naareen biologische produktiewijze dus nog niet
gunstig. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat voor omschakeling naar een
biologische produktiewijze de economische motieven vaak een ondergeschikte rol
spelen. Dit geeft aan dat voorlichting hierbij heel belangrijk kan zijn. Dit geldt ook
voor recreatie op de boerderij en verkoop van produkten aan huis. Een landbouwbeleid dat andere vormen van landbouw stimuleert is vanuit de visie noodzakelijk.
Opditogenblik bestaatnogonvoldoendeinzicht inhoeverredeboereninhetgebied
open staan voor deze verbreding van hun bestaansbasis. Nader onderzoek naar
bedrijfsstijlen, het voorkomen van nevenberoepen en relatief extensieve bedrijven
valt aan te bevelen. De Jong (1989) geeft aan dat het afsluiten van beheersovereenkomsten voor extensieve bedrijven aantrekkelijker is dan voor intensieve
bedrijven.
Vooralsnog kiest devisievoor versterking vanmaatschappelijke organisaties diede
toegang tot structuurfondsen en voorlichting aan boeren bevordert. Naast demogelijkheden diedelandelijk ofprovinciaal werkendeoverheden enparticuliere natuurbeschermingsorganisaties bieden, komt uit de prijsvraag het belang van regionale
samenwerkingsverbanden ofschappennaarvoren(bakermaten,subaksuitPerestroika
(Creemer, Van Engen &De Vries, 1988). Betere overleg, kortere organisatielijnen
en betere mogelijkheden voor fondsverwerving voor de regio kunnen hierdoor
mogelijk worden.Eenextrabeleidsinspanning isimmersnoodzakelijk. Promotievan
de regio kan belangrijk zijn als men bedenkt dat steeds meer geld van de nationale
overheid op project-basis wordt besteed. Het is in dat licht opmerkelijk dat de
Graafschap op het ogenblik de extra geldstromen in het kader van ROM-gebieden
misloopt. Er zijn binnen het gebied twee aanzetten voor regionale samenwerking,
namelijk overleg voor gebiedsgericht milieubeleid en overleg tussen landgoedeigenaren.
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Eenkleinsamenwerkingsverband vanlandgoederen isdeStichting
Twickel,bestaandeuitzeslandgoederenverspreid overNederland.
Tweehonderd hectare grond ligt in Duitsland. Landgoed Twickel
is binnen de Stichting met vierhonderd hectare het grootste bezit.
In 1975kwamen alleanderlandgoederen bijdein 1953opgerichte
Stichting door het overlijden van de barones. De Stichting heeft
30 werknemers. De rentmeesterij geeft leiding aan een bos- en
bomenploeg, de zagerij, de jachtopzieners, de tuinlieden en het
personeel van de buitengewesten. Delen van de grond worden in
pacht uitgegeven. Dehoutopstanden tot 1meter buiten de bomen
zijn hiervan uitgesloten omtevoorkomen dat men het onderhoud
moetterugbedelen.Erzijngeenmestbeperkingen.Solitairebomen
moeten volgens hetpachtcontract worden uitgerasterd. Deeconomische drijfveren van de Stichting zijn de baten uit geïnvesteerd
kapitaal, pacht en erfpacht, houtproduktie van 2500 hectare bos,
opbrengst vanlandbouwgewassen enverhuurvan woningen.Men
beheertgeengebieden buitenheteigendom.Welwordtjachtgrond
gehuurd om een afgerond jachtgebied te verwerven.
Eén van de doelstellingen van de Stichting is de handhaving van
de landschappelijke kwaliteiten en de cultuur- en natuurwaarden.
Als voordeel van deze organisatievorm werd gezien dat men een
sterkere positie heeft tegen over aanslagen door derden op het
landgoed, bijvoorbeeld door beslaglegging van de overheid.
Samenwerking landgoedeigenaren
Opdemogelijkheden van samenwerking vanlandgoedeigenaren wordtin paragraaf
3.2.6ingegaan.Voorgebiedsgerichtmilieubeleid liggeneraanzetten.Hetgebiedvalt
grotendeels binnen deecologischehoofdstructuur. Tevens looptereen verdrogingsonderzoek de Wiersse/Het Zand. Delen van het gebied zullen worden aangewezen
als bodembeschermingsgebied. Voor aldeze beleidsuitwerkingen is overleg tussen
overheden en organisaties, zoals provincie, gemeenten, landbouworganisaties,
waterschap ennatuurbeschermingsorganisaties, gestart. Een betere afstemming van
dit overleg,waarmee inROM-gebieden ervaring wordt opgedaan, biedtperspectief.

3.2.6 Versterking landgoederenstructuur
Delandgoederenhebbengedurendezeerlangetijd dehoedanigheid vanhetlandschap
van het gebied bepaald (paragraaf 2.4.3). Deze landgoederenstructuur staat op
verschillende manieren onder druk. De volgende maatregelen zijn denkbaar:
1. samenwerking tussen landgoedeigenaren,
2. herstel van de binding met het oppervlaktewater,
3. aanpassing laanbeplanting.
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ad 1. Samenwerking tussen landgoedeigenaren
Ophetogenblikisersprakevaninformele samenwerkingtussen landgoedeigenaren,
ondermeer oververdroging.Formalisering stuitopweerstand.Menvreestvooral zijn
eigenheid te verliezen. Uitbouw van deinformele contacten, mede onder stimulans
van Natuurmonumenten, maakt het wellicht mogelijk om individuele initiatieven,
zoals het in eigen gebruik nemen van landbouwgrond, extensivering en bebossing
teondersteunenenstimuleren.Inhetkader"Samenwerkingtussen landgoedeigenaren"
wordteen vergelijkbare organisatie,deStichtingTwickel,beschreven.Mogelijk kan
externe financiering vanuit hetNBP-project 34"nieuwe landgoederen" stimulerend
werken. Mogelijkheden dienen nader onderzocht te worden. Een aandachtspunt is
demogelijkheid omextensivering vanlandbouwgronden oplandgoederen doorlage
grondlasten te realiseren.
ad 2. Herstel van de binding met het oppervlaktewater
Eris een functionele enhistorische band tussen landgoederen en oppervlaktewater,
ook in dit gebied. De Baaksche Beek, de Hissink Beek en de Varsselsche Laak
zorgden voor water in de grachten en vijvers rond de huizen en voor energievoorziening aan de watermolens. Voor landbouwpercelen is bevloeiing van belang
geweest (Tengbergen, 1973;Baaijens, i.V.).Door de onthoofding van de Baaksche
Beekengrondwateronttrekking isdevoeding vangrachten envijvers problematisch
geworden. Maatregelen zoals het oppompen van grondwater, zoals wordt toegepast
bijHuizeRuurlo,leverteenbijdrage aanverdrogingeldersinhetgebied.Desluiting
van de pompstations Vorden, Ruurlo en het Klooster is noodzakelijk (3.2.2. ad 1).
Ook een (gedeeltelijk) ongedaan maken van de onthoofding biedt mogelijk perspectief. In paragraaf 3.2.2 wordt onder ad 5 aangegeven dat nader onderzoek naar
de mogelijkheden voor een andere waterverdeling gewenst is.
ad 3. Aanpassing laanbeplanting
In de prijsvraaginzendingen worden twee extreme opties voor aanpassing van de
huidige laanbeplantingen van de landgoederen voorgesteld, namelijk verwijdering
enversterking.Bakermat (Kuiperetal.,1988)steltvooromdelaanbeplantingen van
sommige landgoederen te verwijderen en de beplantingen gekoppeld aan de beken
te versterken. De inzenders willen hiermee als het ware de beëindiging van het
grootgrondbezit verbeelden. Watermerk (Bolhuis et al., 1988) en Hankenland
(Van Gils, 1988)daarentegen willendebestaande structuren versterken.Zij trekken
bestaandelanendoorenverzwarendelaanbeplanting.Zijdoenditmedetercompensatie van andere bestaande lijnvormige beplantingen die verdwijnen voor perceelsen bedrijfsvergroting. Beide opties worden als te ingrijpend voor het gebied
beschouwd. Devisiekiestdaaromvooreenmiddenweg:delaanbeplantingen worden
in hun oorspronkelijke toestand hersteld zonder dat dit ten koste gaat van andere
bestaande beplantingen.

3.2.7 Conclusie
Intabel4issamengevat welkemaatregelen dieindeprijsvraaginzendingen enoverig
onderzoek zijn voorgesteld, aldan niet in aangepaste vorm zijn overgenomen in de
visie.
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Tabel 4 Overzicht van voorgestelde en overgenomen maatregelen
Status in visie

In prijsvraag voorgesteld

Niet in prijsvraag voorgesteld

overgenomen

.aanleg houtwalbeken
•verondieping en verbreding
Veengoot (incl. buffering piekafvoeren)
.optimaal ecologisch beheer
waterlopen
•verbreding bestaansbasis
landbouwbedrijven
.herstel steilranden

.herstel steilranden
.aanleg poelen
.aansluiting afgesneden meanders
stoppen grondwaterwinning
.geleidelijke omvorming donker
naaldbos naar loofbos of korte
vegetaties
•aanpassing rioolverstorten op
Baaksche Beek
.omvormingmaïs-naargraanakkers
.optimaal ecologisch beheer bos
en lijnvormige beplantingen
.aanleg vistrappen en paaiplaatsen

aangepast overgenomen

•oppervlaktewaterwinning uit
benedenloop Baaksche Beek
met reservoirs
•herverdeling water Van
Heeckerenbeek/benedenloop
.vernatting door verlanding,
demping en hoog winter- en
voorjaarpeil
.verplaatsing lozing RWZI
Ruurlo naar IJssel
.milieuvriendelijke landbouw
in gehele gebied
.reservaatsbeheer en extensieve
landbouw in gebieden met bijzondere milieukwaliteit
.scheiden naar waterkwaliteit
per stroomgebied
.instelling regionale samenwerkingsverbanden
.samenwerking tussen landgoedeigenaren
.herstel laanbeplantingen
landgoederen

niet overgenomen.

aanleg nieuwe meanders
.verwijdering Veengoot en/of
Van Heeckerenbeek
.optimalisering huidige stuwbeheer (aanleg nieuwe stuwen)
.herstel benedenloop Lindensche
Laak
.helofytenfilters
.afsluiting wegen
.aanleg corridors en ecoducten
voor dieren
.aanpassing verkaveling
•vorming grote gemengde
bedrijven

•reservaatbeheer met zoogkoeien

• nader studie noodzakelijk

55

Hetongemoeid latenvandehuidigedrinkwaterwinning uitgrondwaterblijkt éénvan
de grote missers van de prijsvraaginzendingen te zijn. Bovendien is een derde van
de ideeën slechts na aanzienlijke aanpassing mogelijk relevant: drinkwaterwinning
uitdeBaaksche Beek,herverdeling oppervlaktewater tussen BaakscheBeekenVan
Heeckerenbeek envernattingdoorverlanding,opstuwingendempingvanwaterlopen.
De aanleg van helofytenfilters en nieuwe meanders is niet effectief.

3.3 Concept (fig. 15)
Planningstermijn:

kort

kort

lang

Planningsniveau:
bufferzone:
beekkop

ecologisch
gebied

Criterium:

Maatregel:
.herstel reliëf
.verhoging kweldruk,
grondwaterstand en
zomerafvoer
.sluiten nutriëntenkringloop
.instandhouding bestaansbasis landbouwbedrijven
.versterking landgoederenstructuur

Fig.15 Concept
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.veel meso-gradienten aan
onderzijde macro-gradiënt
.eigendom landgoed
.eigendom natuurbeschermingsorganisatie

.deelstroomgebied
bovenstrooms van ecologisch
kansrijk gebied gebaseerd op oppervlaktewaterscheidingen

.stroomgebieden gebaseerd op
regionale
grondwaterscheidingen in het
verleden

+++
+
+++
+
++

0
++
++
++
+

0
+++
0
+++
0

++

+

0

+

+++

++

3.3.1 Strategie
Deruimtelijke uitwerking kiest voor dekoppeling vaneenruimtelijke en temporele
strategie:
- Op lange termijn wordt gestreefd naar herstel en ontwikkeling van de halfnatuurlijke ecosystemen van het kleinschalige cultuurlandschap in het gehele
gebied.Deruimtelijke strategieisverwevingvanfuncties enaanpakvandemeest
fundamentele problemen.
- Op korte termijn wordt gestreefd naar natuurontwikkeling in de meest kansrijke
gebieden. Omdeinvesteringen in deecologisch kansrijke gebieden ook op korte
termijn te laten renderen wordt gekozen voor een tijdelijke bufferstrategie.
Detweemeestfundamentele problemen inditgebied zijn deaantastingvanderegionale grondwatersystemen die aan de macro-gradiënten ten grondslag liggen, en de
hoge belasting met voedingsstoffen. De begrenzing van het gebied is daarom gebaseerd op de waterscheidingen van de regionale grondwatersystemen.
Ecologisch kansrijk zijn gradiëntrijke gebiedenmetgoedeorganisatorische aanzetten
voor de verbreding van de landbouwkundige bedrijfsvoering en het herstel van de
landgoederenstructuur.
Debufferstrategie is,gezien hetvoorkomen vanveelwaterafhankelijke ecosystemen
inhetgebied,gebaseerd opeenhydrologisch ordeningsprincipe. Erisgekozen voor
hetmeestrobuustehydrologische ordeningsprincipe,het deelstroomgebied-principe
(VanBeusekom etal.,1990).Hierbij wordenstrijdig geacht vormenvangrondgebruik
naar stroomgebied van elkaar gescheiden.

3.3.2 Planningsniveaus (zie fig. 16)
De visie onderscheidt drie planningsniveaus:
- het gehele gebied;
- de ecologisch kansrijke gebieden;
- de tijdelijke bufferzones of beekkoppen.
Het gebied is begrensd door regionale waterscheidingen, die bepalend zijn voorde
ecologische macro-gradiënten. Deze zijn vooral gebaseerd op oppervlaktewaterscheidingen die inhet verleden een belangrijke rolhebben gespeeld (ziefig.7).Dat
deze waterscheidingen tegenwoordig in beperkte mate door grondwaterstromen
overschreden worden, is gezien het geringe belang voor de ecologische macrogradiënten, niet van belanggeacht. Inhet gehele gebied worden opkortetermijn de
meestdringendemaatregelengenomenommacro-gradiënten teherstellen:beëindiging
vangrondwateronttrekking voordrinkwatervoorziening, deaanpassingvandedoorgaande afwatering van de Veengoot, de verplaatsing van de lozing van de RWZI
Ruurlo, de omvorming van grote naaldboscomplexen en de realisering van de
algemene milieukwaliteit. Bovendien wordt deecologische infrastructuur versterkt,
metnamevooraanwatergebonden organismen (aanlegvistrappen, natuurvriendelijke
oevers, paaiplaatsen, poelen).
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De ecologisch kansrijke gebieden zijn begrensd door veel meso-gradiënten aan de
benedenzijde vanmacro-gradiënten.Bovendienmoetenerorganisatorische aanzetten
zijn voor de verbreding van de agrarische bedrijfsvoering en herstel van de landgoederenstructuur. Op grond van deze criteria zijn drie gebieden gekozen:
- Suideras-Hackfort-Vierakkersche Laak-Leestensche Broek;
- Vorden-Kieftskamp;
- Wildenborch-'t Medler-Wiersse-Onstein-'t Zelle.
Indeecologisch kansrijke gebieden wordenalleinrichtingsmaatregelen getroffen om
opkorte termijn half-natuurlijke ecosystemen optimaal te kunnen ontwikkelen. De
beperking van bemesting ishier scherper dan de algemene milieunormen eisen.De
matevanbeperkingismedeafhankelijk vandemogelijkheden voorgrondverwerving
entoepassing van deRelatienota. Dekansrijke gebieden worden verder vernat door
verlanding, demping en opstuwing van waterlopen.
Debeekkoppenzijn begrensd door lokale waterscheidingen. Deze zijn gebaseerd op
oppervlaktewaterscheidingen. Dekeuze is gebaseerd op de bovenstroomse ligging
ten opzichte vanhetkerngebied. Het stroomgebied vandeVeengoot komtniet voor
buffering in aanmerking, aangezien dit grote implicaties voor het landbouwgebied
tenoosten vanHetZand zouhebben.Indeuitwerkingzijndelen vande afwateringseenheden van de Vierakkersche Laak, de Baaksche Beek tussen de Wiersse en de
Van Heeckerenbeek, de Varsselsche Laak en de Lindensche Laak als beekkoppen
aangewezen. Inde beekkoppen worden opkorte termijn alle maatregelen getroffen
die van belang zijn voor het behoud en herstel van macro-gradiënten, zoals de
beperking van de ontwatering en het instellen van normen voor bijzondere milieukwaliteit. Demogelijkheden van extensivering vanlandbouwbedrijven moeten hier
optimaal benut worden. Indien de nodige maatregelen nniet inpasbaar zijn binnen
debestaande landbouwbedrijven isgrondverwerving enreservaatsvorming deenige
oplossing.
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4 RUIMTELUKE UITWERKING VAN DE VISIE

4.1. Maatregelen studiegebied (kaart 1)
Degroteboscomplexeninderegionaleinzijggebieden (GrooteVeld, Lochemerberg,
de Haar en het Zand) worden geleidelijk omgevormd tot loofbos. Dit bevordert de
voeding van het grondwater en daarmee de kweldruk in de ecologisch kansrijke
gebieden. Naaldbomen hoeven overigens niet geheel te verdwijnen. Waar mogelijk
worden landbouwenclaves en het oefenterrein verwijderd. Ook de aankoop van
landbouwgronden aan deranden kan overwogen worden. Opdeze manier wordt de
ecologischeinfrastructuur vanaanbosgebonden dierenversterktenisnatuurtechnisch
bosbeheer met behulp van grote grazers beter mogelijk. De invoering van natuurtechnisch bosbeheerbetekentoverigensookdatoudeendodebomenniet verwijderd
worden. Met deze maatregelen wordt beoogd dat er meer structuurvariatie in de
bossen komt. Ook de ontwikkeling van zoom- en mantelvegetaties kan worden
verwacht.
In het landgoederenlandschap met veel kleine bosjes en lijnvormige beplantingen
wordt de ecologische infrastructuur voor soorten van het kleinschalige cultuurlandschap versterkt. Gaten in de beplantingen worden hersteld, met name als deze
groter zijn dan 100meter.Ookworden mantelvegetaties ontwikkeld.Hiertoe worden
waar mogelijk rasters op afstand geplaatst. Incidenteel worden nieuwe bosjes
aangeplant. Evenals in de boscomplexen wordt het beheer verbeterd: oudeen dode
bomen blijven staan en het onderhoud wordt verbeterd. Er wordt een stelsel van
poelen aangelegd voor amfibieën.
Langs deBaakscheBeekwordtdenatte ecologische infrastructuur verbeterd. Allereerst wordt de diversiteit in habitats binnen de Baaksche Beek vergroot. Door een
natuurlijker beheerenherinrichting worden ondiepe(riffles) endiepe(pools)plekken
gevormd.Paaiplaatsen wordenaangelegd.Doordeontwikkelingvan beekbegeleidende
begroeiing wordt meer variatie in beschaduwing verkregen. Vervolgens worden de
verbreidingsmogelijkheden voor waterdieren vergroot. Bij alle stuwen, bij de
samenvloeiing met de Veengoot en bij het gemaal aan de IJssel worden vistrappen
geconstrueerd.
De huidige lozing van RWZI Ruurlo wordt van de Baaksche Beek verplaatst naar
de IJssel. Hiermee wordt beoogd de waterkwaliteit van de Baaksche Beek te
verbeteren. Om in het gehele gebied de algemene milieukwaliteit terealiseren zijn
ingrijpende technische aanpassingen van de landbouwbedrijfsvoering noodzakelijk
(zie pagina 47/48). Nader onderzoek moet duidelijk maken of de riooloverstorten
van Ruurlo en Vorden dienen te worden aangepakt. De ontwikkeling van de natte
ecologische infrastructuur komt dan wellicht beter tot zijn recht. Bovendien wordt
het door verbetering van de waterkwaliteit in de Baaksche Beek wellicht mogelijk
om er drinkwater uit te bereiden.
De Veengoot krijgt geen functie in de natte ecologische infrastructuur. Wel wordt
dedrainerendewerkingaangepakt.Hetprofiel wordtminderdiepenkrijgteengrotere
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breedte.Omdeverminderingvandeafvoercapaciteit bijpiekafvoeren tecompenseren
worden indien nodig overstromingsvlakten aangelegd. Omvang en lokatie moeten
onderzocht worden.
Ookdemogelijkheden voorherstelvandeonthoofdingvandeBaakscheBeekdienen
in dit onderzoek meegenomen te worden. Uitgangspunt dient te zijn, dat de waterkwaliteit van de benedenloop van de Baakse Beek niet mag verslechteren door
waterinlaat.Hiertoezijn deaanpassingvaneenwaterverdeelwerk endeontwikkeling
van een uitgekiend stuwbeheer noodzakelijk.
Titpompstations Ruurlo, V'ordenenhetKloosterhebbeneen aanzienlijke negatieve
invloed op de kweldruk en de watervoering van de Baaksche Beek. Sluiting is
dringendgewenst Alternatieven inhetgebiedmoetenonderzochtworden.Tweeopties
komen inaanmerking,namelijk oeverinfiltratie langsdeIJsselendeaanlegvaneen
spaarbekken aan de monding van de Baaksche Beek dat gevoed wordt door water
uitdezebeek.Beidewinningen kunnenindeomgevingvanhetGroeneKanaalplaats
vinden. De optie van oppervlaktewaterwinning uit de Baaksche Beek is mogelijk
interessant omdat deze voor medefinanciering van de visie kan zorgen.

4.2 Maatregelen ecologisch kansrijke gebieden en beekkoppen
Er zijn drie ecologisch kansrijke gebieden opgenomen:
- Suideras-Hackfort-Vierakkersche Laak-Leestensche Broek,
- Vorden-Kieftskamp,
- Wildenborch-'t Medler-Wiersse-Onstein-'t Zelle.
Aansluitend ophet eerste gebied zijn deafwatering van het Leestensche Broek, het
stroomgebied vandeVierakkersche Laak endebenedenloop vandeBaaksche Beek
aangewezen als bufferzone. Het tweede gebied wordt slechts ten dele gebufferd,
aangezien dezegedeeltelijk binnenhetafwateringsgebied vandeVeengoot ligt.Voor
het derde gebied zijn debovenlopen van deBaaksche Beek endeVarsselsche Laak
als bufferzone aangewezen. De aard van de maatregelen wordt geïllustreerd aan de
hand van twee uitwerkingen op schaal 1 :25 000. Voor beide gebieden is aan te
bevelen omdeuitvoeringvanmaatregelen voorvernatting vooraf telaten gaan door
een inventarisatie van fosfaatverzadiging en bodemvervuiling met zware metalen.
Hierdoor kunnen ongewenste effecten van vernatting worden vermeden.

4.2.1 Uitwerking Hackfort-Suideras-Vierakkersche Laak (kaart 2)
In dit gebied zijn twee vormen van beheer voorzien, namelijk reservaatsbeheer en
zogenoemdeextensieve landbouw(vooromschrijving ziepar.3.2.3).Hetreservaatsbeheerinhetecologischkansrijke gebied isnietinpasbaarbinnen landbouwbedrijven.
Uitwerking zal dan ook plaats moeten vinden onder verantwoordelijkheid van een
natuurbeschermingsorganisatie. Hetgrootstedeelvanhetecologisch kansrijke gebied
is reeds in bezit van Natuurmonumenten. Wel is het mogelijk om aangrenzende
landbouwbedrijven inteschakelen bijdeafvoer vanmaaisel.De afzetmogelijkheden
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zijnnamelijk goed.Alsditindetoekomstnietmeermogelijk is,kangedachtworden
aan het stichten van eigen bedrijven waarop zoogkoeien gehouden worden.
In de bufferzones (beekkoppen) wordt gestreefd naar een milieuvriendelijke,
extensieve landbouw. Door bestaande bedrijven te vergroten met grond zonder
melkquotaishetmogelijk om,onderrendabelebedrijfsvoering, deveebezettingterug
te brengen tot 2 GVE/ha. Om dit doel te bereiken is een aktief aankoopbeleid
noodzakelijk. Natuurmonumenten kan hierin een belangrijke rol spelen.
Op dekzandruggen metpodzolgronden worden incidenteel loofbosjes aangeplant.
Hiermee wordt de ecologische infrastructuur en de landschapsstructuur versterkt.
Langsessenwordenhoutwallenensteilrandenhersteld.Bevorderingvandegraanteelt
op de essen verdient aanbeveling.
Het gehele gebied kan natter gemaakt worden door waar nodigeen waterloop dicht
te gooien en in vrijwel het gehele waterlopenstelsel enige verlanding te laten
optreden. Op deze manier kan deafvoercapaciteit geleidelijk terug gebracht tot een
perspectiefvol niveau voornatuurontwikkeling. Opplaatsen waardevernatting een
rendabele landbouwbedrijfsvoering onmogelijk maakt,valtverwervingenreservaatsvorming te overwegen.
Conform indeuitwerking vanhet gehele gebied isaangegeven wordtde afwatering
vandeVeengoot verminderd enwordtlangsdeBaakscheBeekeennatte ecologische
infrastructuur aangelegd. Op twee plaatsen worden vistrappen aangelegd.

4.2.2 Uitwerking 't Zelle-Varsselsche Laak (kaart 3)
De uitwerking van dit gebied stemt grotendeels overeen met die voor SuiderasHackfort-Vierakersche Laak-LeestenscheBroek.Eenbelangrijk verschilisechterdat
hetecologischkansrijke gebiednietinbezitisvaneen natuurbeschermingsorganisatie,
maarvanlandgoedeigenaren. Ditbetekentdatreservaatsbeheermoeilijkerterealiseren
zalzijn. Voorgrazigevegetatieslijkt inditecologischkansrijke gebiedlijkt dezelfde
vorm van beheer als in de beekkop beter te realiseren, namelijk extensivering van
landbouwbedrijven.Definanciering zalnieteenvoudig zijn. Wellicht biedthetNBPproject 34 "Nieuwe Landgoederen" mogelijkheden, die nader onderzocht moeten
worden.

4.3 Onderzoek
Voor de verdere uitwerking en betere onderbouwing is nader onderzoek gewenst:
- regionaalhydrologisch modelonderzoek voorverdere onderbouwing enuitwerking
van alternatieve maatregelen voor de waterkwantiteit (stopzetting pompstations,
oppervlaktewaterwinning uit Baaksche Beek bij Groene Kanaal, oeverinfiltratie
uit IJssel bij Groene Kanaal, aanpassing afwatering Veengoot, waterverdeelwerk
Van Heeckerenbeek);
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- regionaal nutriënten modelonderzoek voor verdere onderbouwing en uitwerking
van alternatieve maatregelen voorwaterkwaliteit Baaksche Beek(beperkingriooloverstorten,verkenningwaterverdeelwerk VanHeeckerenbeek,beperkingemissies
landbouw, oppervlaktewaterwinning Baaksche Beek);
- onderzoek naar problematiek van (onderwater)bodemvoorraden fosfaat en zware
metalen in ecologisch kansrijke gebieden en beekkoppen (ondermeer omvang en
aard problematiek, saneringsaanpak);
- onderzoek naar biogeografische aspecten van dieren in het gehele gebied en het
landgoederen- en heidebebossingslandschap in het bijzonder (ondermeer inventarisatievoorkomenendichtheden,noodzaakecoductenenverwijdering landbouwenclaves, mogelijkheden voor herintroductie/herkolonisatie van soorten zoals de
das);
- onderzoek naar mogelijkheden voor verbreding van bestaansbasis landbouwbedrijven (bedrijfsvergroting, kavelvergroting, vorming gemengde bedrijven,
bereidheid vanboerenvoorbedrijfsaanpassing, premiesvoorextensieveringbinnen
hetkadervangebiedsgerichtmilieubeleid,vormingvanstructuurfondsen uitgelden
voor het landbouwmarkt- en prijsbeleid);
- uitwerking mogelijkheden van NBP-project 34 "nieuwe landgoederen" (opzet
samenwerkingtussen landgoedeigenaren enstimuleringextensivering landbouwgronden op landgoederen).
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AANHANGSEL 1 FLOWNET-BEREKENINGEN

Figuren 8, 12 en 13 zijn samengesteld met het twee-dimensionale, stationaire
grondwaterstromingsmodel FLOWNET (Elburg, Engelen &Hemker, 1989).Dit model
berekent waterfluxen in afhankelijkheid van potentiaalverschillen en horizontale en
verticale doorlatendheden van verschillende geologische afzettingen. De berekeningen
zijn uitgevoerd aan een doorsnede, die loodrecht op de isohypsen staat: Van Barlo
bij Aalten via het Aaltensche Goor, Harreveld, Stuivezand, Halsche Veen, Wolfersveen, het Zand, het Klooster, Noordink en Baaksche Broek naar de Bakerwaard aan
de IJssel. Bij de berekeningen is steeds dezelfde geohydrologische schematisatie
gehanteerd. Dikte en doorlatendheden zijn ontleend aan bestaande regionale hydrologische studies (Ernst, De Ridder & De Vries, 1970, Smoor, 1972; Bon, 1973;
Aelmans, 1983). Er is uitgegaan van een model dat alleen aan de bovenzijde open
is en vijf type afzettingen kent:
Afzetting

Horizontale
doorlatendheid
(in m/dag)

Verticale
doorlatendheid
(in m/dag)

Midden en boven pleistocene fluviatiele
afzettingen (Formaties van Drente,Urk
en Kreftenheye)

80

1

Holocene fluviatiele afzettingen

1

0,4

Keileemafzettingen (Formatie van Drente)

0,01

0,002

Tertiaire en vroeg-pleistocene afzettingen
(Formatie van Lievelde &Delden)

6

1

Zeer slecht doorlatende tertiaire
afzettingen (Formatie van Eibergen)

0,00001

0,000001

Bij de gehanteerde geohydrologische schematisatie zijn twee kanttekeningen te
plaatsen:
- Engelen, Gieske & Los (1989) geven in figuur 26 aan dat op sommige plaatsen
ten oosten van de IJssel water afkomstig van de Veluwe opwelt. Het is niet
duidelijk in hoeverre dit in het Baaksche Broek het geval is (geweest). In de
modellen iser vanuit gegaan dat dit niet het geval is.Bijeen gevoeligheidsanalyse
bleek overigens dat toestroming aan de westzijde van het model nauwelijks de flux
naar het Baaksche Broek en het stroomlijnenpatroon ten oosten van dit gebied
beïnvloedt.
- Er is in het model geen aparte dekzandlaag met een matige doorlatendheid opgenomen, omdat de dikte voorzover bekend nauwelijks varieert. Dit betekent dat in
werkelijkheid de grondwaterstroming meer verticaal gericht zal zijn.
De ingevoerde stijghoogten verschillen per figuur. Ernst (1978) laat zien dat de
stroomrichting in de huidige situatie verschilt alnaar gelang de tijd die is verstreken
sinds de laatste neerslagperiode. Tijdens en kort na regenperioden'stroomt het water
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inhetgehelegebied naardichtbij gelegen waterlopen. Hierdoor zaktdegrondwaterspiegel. Hoe verder het grondwater zakt, hoe meer waterlopen droogvallen. In het
algemeen zal het water naar steeds verder gelegen waterlopen stromen. Hierdoor
verandert de stroomrichting eveneens. Op een gegeven moment is het grondwater
zoveruitgezakt,datalleen deOudeIJssel,deIJsselendeBerkelensommige andere
waterlopen nog drainerend werken (water voeren). In vrijwel de hele Achterhoek
stroomthetwatergedurendedrogeperiodennaardezewaterlopen.Destroomrichting
van het grondwater verandert met het stijgen of dalen van de grondwaterspiegel.
Doorallerleiingrepenindewaterhuishoudingisindeloopvanveleeeuwendelengte
vandrogeperioden steedsgrotergeworden.Inhetverreverledenishetgehelegebied
zeer nat geweest. Het oppervlak was in het Pleistoceen door het ijs en de wind
omgewerkttoteenperiglaciaallandschap,zoalsdatnunogingrotedelenvanCanada,
Skandinavië enSiberiëaangetroffen kanworden:eenafwisseling vankleine afvoerlozedepressiesenflauwe hoogten.Erwasnauwelijks sprakevanafwatering. Opvele
plaatsen groeide veen (zie 2.2). Gedurende zeer lange perioden stond in het gehele
gebiedhetgrondwater vrijwel opmaaiveldhoogte,aangezien dieper wegzakken van
de grondwaterspiegel uitsluitend mogelijk was door ondergrondse afvoer. Deze
situatie is in figuur 8 gesimuleerd door de grondwaterspiegel gelijk te stellen aan
de maaiveldhoogte. De maaiveldhoogte is afgeleid van topografische kaarten.
In de huidige situatie is de oppervlakkige afvoer zogroot, dat veel waterlopen snel
droogvallen (Bon, 1968;Bon, 1973).Desituatiemetzomergrondwaterstanden isals
meestdominant beschouwd. Destijghoogte isgelijk gesteld aandezomerisohypsen
vanhetfreatische grondwatervolgensdeGrondwaterkaart vanNederland 1 :50 000
(Smoor, 1972; Aelmans, 1983). In figuur 12 is deze situatie doorgerekend.
In figuur 13is de grondwateronttrekking het Klooster gesimuleerd door in een cel
een daling van het freatische grondwater met 1,5 meter te veronderstellen. Deze
aanpassing van het model is eigenlijk niet mogelijk, aangezien FLOWNET alleen
geschikt is in situatie loodrecht op stroomlijnen. Rond winputten wordt echter niet
aan deze voorwaarde voldaan. De berekende fluxen rond de put zijn dus volsterkt
fictief. Het stroomlijnenpatroon is echter waarschijnlijk redelijk te vertrouwen.
De modellen zijn gecalibreerd aan de hand van de volgende uitgangspunten:
- Het stroomlijnenpatroon moet niet strijdig zijn met het model in figuur 26 van
Engelen, Gieske & Los (1989).
- Het patroon van kwel en infiltratie in de historische toestand dient overeen te
stemmen met indicatie van kwelen infiltratie opde Bodemkaart(1979 aenb)en
oude topografische kaarten.
- De fluxen aan de bovenzijde van het model dienen nergens groter te zijn dan 2
mm/dag.
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AANHANGSEL 2 WOORDENLIJST

atmoclien

water met een chemische samenstelling, die in hooflijnen
overeenkomt met die van regenwater (zuur en zeer weinig
opgeloste stoffen)

beekeerdgrond

natte zandgrond diegekarakteriseerd wordt dooreen 15tot 50
cm dikke humeuze bovengrond en een grijze ondergrond met
roestvlekken

biomassa

het totale gewicht aan levende materie op een bepaalde plek

biotoop

woongebied van een groep organismen

blauwgrasland

onbemesthooiland meteengeringebiomassaproduktie,waarvan
detyperendekleurbepaald wordtdoorPijpestro,Blauwezegge
en Tandjesgras

broek

oorspronkelijk: laagmoerasbos,kreupelhout;toponiemdatveel
voorkomt in (voormalige) natte, laaggelegen gebieden met
slechte afwatering in het pleistocene deel van Nederland

broekeerdgrond

natte zandgrond dietendeledezelfde karakteristiek kent alsde
beekeerdgrond,maarverschiltinhetvoorkomenvaneendunne
venige laag in de bovengrond

calibreren

het zoeken van zodanige instelwaarden van onvoldoende
bekende modelgrootheden (beginwaarden, parameters), die er
voor zorgen dat de bijbehorende modeluitkomsten zoveel
mogelijk overeenkomen met de beschikbare meetgegevens

Celtic fields

complex van vierkante 10tot 40 meter grote, omwalde akkers
uit de Midden en Late Ijzertijd

corridor

zone met relatief veel landschapselementen diede verbreiding
van bepaalde diersoorten mogelijk maken

domesticatie

tot huisdier maken

drainage

de afvoer van water over en door de grond en door het
waterlopenstelsel

duinvaaggrond

droge zandgrond waarvan de donkere bovengrond zeer dun is
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dynamiek

scheiding en verbinding in de tijd; het begrip wordt hier
gebruikt in de zin van milieudynamiek, de mate waarin
milieuvariabelen in de tijd fluctueren. Volgens Van Leeuwen
(1966,1968)betekent laagdynamisch datdevariabeleeen laag
absoluut niveau heeft (eerste graads dynamiek) en/of geen of
geringe regelmatige of onregelmatige fluctuaties kent (2e en
3e orde dynamiek).

ecoduct

een technisch hulpmiddel om de passage van dieren over een
hindernis mogelijk te maken (buis, viaduct, vistrap)

ecologisch fort
ecologische
hoofdstructuur

ecologische
infrastructuur

een bepaalde vorm van ecoduct volgens Mobach et al. (1988)
een voorgenomen nationaal stelselvanbestaandeennieuw aan
te leggen natuurgebieden verbonden door corridors
(Natuurbeleidsplan, 1990)
het geheel van ruimtelijke factoren dat van belang is voor het
voorkomen van een organisme, populatie of soort

ecosysteem

functioneel relatiestelsel binnen een bepaalde tijdsruimte dat
bestaat uit zowel levende als niet-levende wezens

enkeerdgrond

vochtigtot droge zandgrond meteenmeerdaneenhalve meter
dikke donkere, humeuze bovengrond

es

complex van hogergelegen (voormalige) akkerpercelen

eutroof

voedselrijk

gooreerdgrond

natte zandgrond met zowel overeenkomsten met beekeerd- als
veldpodzolgronden

gradiënt

geleidelijke overgang in milieufactoren

grondwatertrap

aanduidingvandegemiddeldeschommelingvandegrondwaterstand gedurende het jaar, hoe hoger de grondwatertrap hoe
droger

gve

grootvee-eenheid: een maat om de beweidingsdruk op een
bepaalde plek aan te duiden

habitat

de specifieke abiotische en biotische condities waaronder een
(groep) plante- of diersoort kan leven

helofytenfilter

een(aangelegd)moeraswaaroppervlaktewater doorheengeleid
wordt
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herbivoor

plante-eter

hypertroof

zeer voedselrijk, meestal ten gevolge van verontreiniging

hoogdynamisch

(zie dynamiek)

herintroductie

inbrengen van verdwenen plante- of diersoort

infiltratiegebied

gebied waarvan vrijwel de gehele netto-neerslag door laterale
uitstroomvangrondwaternaaranderegebiedenwordt afgevoerd

inundatie

overstroming

kamp

hogergelegen (voormalige) afgeperkt akkerperceel op de
zandgronden

kwelgebied

gebied dat een aanzienlijke instroming van grondwater vanuit
andere gebieden kent

laagdynamisch

zie dynamiek

lithoclien

water met een chemische samenstelling, die in hooflijnen
overeenkomt met die van grondwater dat langdurig in contact
heeft gestaan met kalkhoudende gesteenten of afzettingen
(basisch en rijk aan mineralen)

meanders

min ofmeerregelmatige kronkels ineenrivier ofbeekdiedoor
natuurlijke processen (erosie en sedimentatie) onstaan zijn

mesotroof

matig voedselrijk

natuurtechnische
milieubouw

techniek gericht opverandering van een stuk aardoppervlak op
zodanige wijze dat voorwaarden worden geschapen voor een
gewenste natuurlijke ordening

nutriënt

voedingsstof

oligotroof

voedselarm

paaiplaats

vaste plaats waar een vissoort paart

paludoduct

eenbepaaldevormvanecoductvolgensFlipphi,VanderLinden
& Rademakers (1988)

podzolgrond

zandgrond die gekarakteriseerd wordt door een vrij ondiep
voorkomende asgrijze laag en een direct daaronder liggende
(verkitte) dichte zwartbruine laag
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potentiaal
verschil

drukverschil, hier: verschil in stijghoogte van het grondwater

potstal

een stal waarhet veeloopt opeen laag stro ofplaggen;demest
wordtdaarinopgenomenenweerafgedekt; dealmaargroeiende
mestlaag wordt meestal ééns perjaar als bemesting op akkers
uitgereden

predator

roofdier

rabatten

perceel met veel parallel lopende greppels

rheoclien

water gekarakteriseerd door meegevoerd slib

toponiem

plaatsnaam

trofiegraad

graad van voedselrijkdom

vistrap

eentechnische voorziening omvissen sluizenenstuwentelaten
passeren

vlakvaaggrond

nattezandgrond gekarakteriseerd dooreenzeerdunnehumeuze
bovengrond
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