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A-locatie bossen in Overijssel

VOORWOORD
A-locatie bossen kunnen op grond van hun botanische kwaliteit beschouwd
worden als de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke
bosgemeenschappen. Het Ministerie van LNV, Directie Natuur, heeft het IBN
opdracht gegeven perprovinciedeeerder inde Ecosysteemvisie BosgenoemdeA-locatie bossentebegrenzenentebeschrijven.Hetvoorliggende rapportis
hetderde indezereeks.Voordit projectfungeerdedeheer J. vanderJagtvan
IKC-Natuurbeheeralscontactpersoonvanhetministerie.
Per locatie is informatie bijeengebracht die beleidsmakers als leidraad kandienen bij het toepassen van gerichte maatregelen voor behoud en ontwikkeling
vanbossendieinmeerofminderemateaaneenintensieveexploitatiezijnontkomen. Daarnaast kan de hier neergelegde kennis eigenaren en beheerders
behulpzaamzijnombijhetbeheerzogoedmogelijk intespelenopdepotenties
vanhetbosalsgroeiplaatsvaneeninheemsebosgemeenschap.
DebeschrijvingenvandeA-locatiebossenzijnvooreengrootdeelopliteratuurstudie gebaseerd. De soms gedateerde en onvolledige bronnen noopten de
auteurs tot aanvullend onderzoek. Daarnaast hebbenwij gebruik gemaakt van
kennis eninformatie binnenonsinstituut.WijzijnSieuwkevanderWerf,auteur
vanBosgemeenschappen (1991),ervoorerkentelijkdathijonsvanuitzijngrote
kennis van bosecologie enterreinen talvansuggesties aanreikte voorbegrenzing en beschrijving vandeA-locaties. Dereferentiebossen voordebostypologie van Van der Werf vormden de basis voor de lijst van A-locatie bossen.
Daarnaast dankenwij decollega's Rienk-Jan Bijlsmaen Henk Siebel (afdeling
Bos- enNatuurontwikkeling, sectieBosdynamiek), dieonshebbenvoorzienvan
specifiekegegevensmetbetrekkingtotdemossenbinnendeA-locatiesenhun
relaties met oude bosgroeiplaatsen en oude bomen. Collega's van de sectie
Plantensociologie voorzagen onsvanvegetatieopnamenwaarmeewijdesoortensamenstelling van de bossen konden beschrijven. Robbert Wolf, eveneens
van de sectie Plantensociologie, reikte ons historische gegevens aan van een
aantalA-locaties.VandeStichting Bronnente Heilig Landstichting,dieeenom
vangrijke inventarisatie uitvoert van het in Nederland voorkomende inheems
genenmateriaalvanbomenenstruiken,ontvingenwijspecifieke,ooknietgepubliceerde, informatie over de in de A-locatie bossen voorkomende boom- en
struiksoorten, die daar als autochtoon kunnen worden beschouwd. Tenslotte
waren de vele aanvullende details die wij van boseigenaren en -beheerders
ontvingen, zeer waardevol. Zij kennen hun terreinen door en door en stelden
ons met hun kennis instaat de indit rapport neergelegde gegevens tecontroleren en aan de actualiteit aan te passen. Dank dus voor de bijdragen van
eigenaren en beheerders, variërend tussen telefonische informatie en excursies,waarbijtalvanaspectenvanhetbosbeheertersprakekwamen.
Deauteurs
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1 INLEIDING
1.1 Probleemstelling
Historie
Nederland iseen betrekkelijk bosarmland.Alruim6400jaar geledenvestigden
boerenvandebandkeramischecultuurzichinZuid-Limburg.Datwas hetbegin
van de opmars van de landbouw in de lage landen als middel om in de
voedselvoorziening van de lokale bevolking te voorzien. Zonder grond kande
landbouw niet functioneren en deze omslag was dan ook het begin van een
ontbossing van een gebiedwaarvan voor het overgrote deel bos declimaxvegetatie vormt. Dit proces heeftgeleidtotdeverdwijning van met namedebossen op de rijke gronden.Op de armere gronden heeft het bos zich wat langer
kunnen handhaven, zij het dat het bos voor het grootste deel intensief werd
geëxploiteerd.Eendieptepuntwerdrondheteindevande 19eeeuw bereikt.Na
ingrijpendemoderniseringen indelandbouw,zoalsdeinvoeringvanhetgebruik
van kunstmest, kondenheidevelden dievoor delandbouw niet meer nodigwaren,opnieuw bebostworden.Diebebossinggebeurdeveelalmetsnelgroeiende
naaldboomsoorten. Hetgevolgvandit proces isdater in Nederland nauwelijks
meer inheemsebosgemeenschappenzijntevindenwaarvandesoortensamenstelling van boom-, struik- en kruidlaag nog een redelijke mate van natuurlijkheidvertoont enwaarvan hetoppervlak voldoende ruimte biedtvoor duurzame
zelfregulatie. Deschaarse relicten van deze bosgemeenschappen zijn meestal
lange tijd geëxploiteerd geweest als hakhout, hakhout-met-overstaanders of
opgaand bos. Vaak ook zijn de in deze bosgemeenschappen van nature
thuishorende boomsoorten vervangen door andere inheemse of uitheemse
soorten.
Belang
Natuurlijke bosgemeenschappen zijn van groot belang voor het voortbestaan
vaninheemseplant-endiersoorten.Zijfungerenalsréfugiawaarinsoortenkunnen overleven en vormen tevens een bron van inheems genetisch materiaal.
Natuurlijke bossenhebbeneengevarieerdestructuur,zowelhorizontaalalsverticaal,waardoor eengrotediversiteit aanorganismen hierleef-enfoerageergelegenheid kanvinden. Erbestaan bovendiendirecte relaties tussen degrootte
van bosgemeenschappen en hetaantal soorten dat daarin kan overleven.Bovendien is in grote populaties de kans groter dat er mutanten voorkomen die
zichaanveranderendeomstandighedenkunnenaanpassen.
Een bijzonderewaardewordttoegekend aanbosgemeenschappen incomplexen. Dit houdt indatzich ingrotere landschapseenheden bosgemeenschappen
in een onderlinge ecologische samenhang hebbenontwikkeld. Dergelijke landschapseenheden omvatten veelal gradiënten van nat naar droog, laag naar
hoog, expositievan noordnaarzuidenvoedselarmnaarvoedselrijk. Dergelijke
bosecosystemenzijnstabielerenhebbeneengroterekansrijkdomvoorduurzame natuurlijke ontwikkelingen dan geïsoleerd liggende bosgemeenschappen.
Decomplexen van bosgemeenschappen die in Nederland wordenonderscheiden(Koop&VanderWerf 1995)zijn1:
De nummeringvandebosgemeenschappen isdievandebostypologie vanVanderWerf (1991),zie ookpag.
13.
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1

BoscomplexvanHellingenPlateauinhetHeuvelland

Heuvel-complexen bevatten tenminste overgangen van hetGierstgras-Beukenbos (13) naar het Veldbies-Beukenbos (12) of het Wintereiken-Beukenbos (8)
dan wel naar het voedselrijkere Parelgras-Beukenbos (14). Complexen met
Bronbossen (25-26) enhet Eiken-Haagbeukenbos (17-18) verdienen eenvoorkeur. Voor allecomplexen,die niet het plateau bedekken, is buffering noodzakelijkinverbandmetinstromingvanmetmestvervuildbodemerosiemateriaal.
InOverijssel:geencomplexengeselecteerd
2

BoscomplexvanBronenBeek

Boscomplexenvan bron enbeek bevatten tenminsteVogelkers-Essenbos (23)
of bronbos (25-26) met overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos (17-18) of
droogofvochtigWintereiken-Beukenbos (8-9)en/ofbevattenzeGewoonElzenbroekbos(29).Complexenmetmeerbosgemeenschappenverdieneneenvoorkeur. Boscomplexen met aanzienlijke arealen van het stroomgebied in natuurterreinofbosverdieneneenvoorkeur.
InOverijssel:
3

Dinkelbossen, Egheria, Kloppersblok, Molterheurne, Smoddebos,Vechtlanden

BoscomplexvanStuwwallen

Destuwwalcomplexen bevatten een overgang van het Wintereiken-Beukenbos
(8) naar voedselarmere bosgemeenschappen als het droge Berken-Zomereikenbos(6-7)enwaarmogelijk naardeDennenbosgemeenschappen (1-2-3).Zij
kunnenook bronbosgemeenschappen(25)enVogelkers-Essenbos (23) bevatten. Complexen met overgangen naar andere bosgemeenschappen als GewoonElzenbroekbos(29)enDroogEssen-lepenbos(21)ofGierstgras-Beukenbos(13)verdieneneenvoorkeur.
InOverijssel:Springendal
4

BoscomplexvanLeemgronden

De boscomplexen van de leemgronden bevatten tenminste een overgang van
hetdroge (8) ofvochtigeWintereiken-Beukenbos (9) naar hetzeldzameEikenHaagbeukenbos (17 of 18). Complexen met overgangen naar het BerkenZomereikenbos (6-7), het Elzen-Eikenbos (10), Gierstgras-Beukenbos (13) of
naar hetbeekbegeleidende Vogelkers-Essenbos (23),hetElzenbronbos (25)of
hetGewoonElzenbroekbos(29)verdieneneenvoorkeur.
InOverijssel:Egheria,Molterheurne,RuweBraak
5

BoscomplexvanStuifzand

In de stuifzandcomplexen komen tenminste twee natuurlijke dennenbosgemeenschappen(1-2-3)voor.Binnenhetcomplexkomenzowelhetdroge(6)als
hetvochtige Berken-Zomereikenbos(7)voor.Complexen metovergangennaar
hetWintereiken-Beukenbos (8)eneventueleanderebosgemeenschappenhebbeneenvoorkeur.VeelalzijnhetKorstmos-(1)enhetKussentjesmos-Dennen-
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bos (2) slechts over beperkte oppervlakte als relicten aanwezig. Gebieden met
een ruimtelijke relatie met actief stuifzand verdienen de voorkeur, omdat dit
mogelijkheden biedt spontane Dennenbosgemeenschappen opnieuw te laten
ontstaan.
InOverijssel:geencomplexengeselecteerd
6

BoscomplexvanRivierengebied

De criteria bij boscomplexen van het rivierengebied zijn naast de actuele
aanwezigheid van bepaalde bosgemeenschappende potentiële mogelijkheden
voor de uitbreiding van aanwezige en ontwikkelingen nog niet aanwezige
bosgemeenschappen. Het actuele voorkomen van Abelen-lepenbos (20) met
actueleofpotentiëleovergangennaarEssen-lepenbos(21-22)enSchietwilgenbos(33)wordtinNederlandalscomplexonderscheiden.
InOverijssel:
7

DuurscheWaardenenFortmond,Zalkerbosch

BoscomplexvanLaaaveen

Demoerascomplexen bevattentenminstededrieElzenbroekbossen (29,30en
31). Complexen met overgangen naar andere bosgemeenschappen zoals
Elzen-Eikenbos(10)enVochtigBerken-Zomereikenbos(7)verdieneneenvoorkeur.
InOverijssel:geencomplexengeselecteerd
8

BoscomplexvanZureVenen

Dezurevenen-complexen bevattentenminste Berkenbroekbos (5) inovergang
met andere bosgemeenschappen zoals vochtig Berken-Zomereikenbos (7),
vochtigWintereiken-Beukenbos (9)danwelovergangen methetBerken-Elzenbroekbos (31), het Gewoon Elzenbroekbos (29) of het Koningsvaren-Elzenbroekbos(32).
InOverijssel: Aamsveen,Engbertsdijksvenen
9

BoscomplexvanZeekleiqebied

Echte zeekleicomplexen ontbreken vrijwel geheel in actueel bos. Slechts één
complex is aangemerkt, dat echter in feite op een strandvlakte met veen ligt.
HetbevatElzen-Eikenbos (10)enRuigt-Elzenbos(27).
InOverijssel:geencomplexengeselecteerd
Beleid
De nog aanwezige bosrelicten zijn echter gering in aantal, hebben doorgaans
eenzeer kleinoppervlakenliggenineenaantalgevallengeïsoleerdvanelkaar.
Het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van bossen, zoals dat in het
Bosbeleidsplan endeEcosysteemvisie Bos isneergelegd,isgericht opbehoud
enontwikkeling naargrootteennatuurlijkheidvandezebosrelicten.Omditlaatstedoeltebereiken,heeftderijksoverheiddebijdrage waardevollebosgemeenschappen inde Regeling Functiebeloning bosennatuurterreinen opgenomen.
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Dezeregelingisop1 januari 1994inwerkinggetredenenvervangtde Regeling
bijdragen bos en landschapsbouw van 1991. De regeling voorziet in een
subsidiesysteem vooreigenarenvanwaardevolle bosgemeenschappen,verder
A-locatie bossen genoemd. Deeigenaar van eenA-locatie bos kanvan deregeling gebruik maken door een aanvraag voor een bijdrage waardevolle
bosgemeenschappen intedienenenverplichtzichbijdetoekenning totdevolgendeaanpassingeninzijnbeheer:
1.
2.
3.
4.
5.

Ermogengeenuitheemseboomsoortenwordenaangeplant.
Demaximumgroottevaneenverjongingsvlakte is10 aren.
Deruimtetussendeverjongingsvlakten onderlingistenminste75m.
De totale verjongingsvlakte heeft gedurende de toekenningsperiode
(van 5jaar) een maximum van 10%van de totale oppervlakte vande
waardevollebosgemeenschap.
Hettoedienenvanvoedingsstoffen isniettoegestaan,behoudensinhet
kadervandoorhetRijkgesubsidieerdemaatregelen.

Selectie vanA-locatie bossen
De opzet van het systeem A-locatie bosis het selecteren van bossen die als
referentie kunnen dienen voor natuurlijke bosgemeenschappen in Nederland.
De Rijksoverheid wil vervolgens een zodanig beheer van de A-locatie bossen
stimulerendatduurzaamheidisgewaarborgdendebosgemeenschappen ofhet
boscomplexzichop natuurlijkewijze kunnenontwikkelen.Dealgemene criteria
voordeselectievanA-locatiebossenzijn:
1.
Hetbosbevat(vrijwel) uitsluitendinheemseboomsoorten.
2.
Hetbestaat uitspontaanbosdanwelongelijkjarig bosmetoudebomen
eneenbeheerdatruimtelaatvooreenspontaneontwikkeling.
3.
Het bevindt zich op een oude bosgroeiplaats, dat wil zeggen, op een
locatie waar al vóór 1850 (en liever nog vroeger) bos voorkwam. Dit
criterium geldt echter nietvoor de meeste broekbossen endedennenbosgemeenschappen op voormalig stuifzand. Deze bosgemeenschappenzijnover hetalgemeenaannogjonge bosgroeiplaatsengebonden.
Dit neemt niet weg dat binnen deze bosgemeenschappen de oudste
weerhetmeestwaardevolzijn.
4.
Het bos staat bijvoorkeur op ongestoorde bodems met eenoorspronkelijkreliëfzondervergravingenbegreppeling.
Naast deze algemene criteria zijn er per bosgemeenschap specifieke criteria
waarop de A-locatie bos is geselecteerd. In tabel 1op de volgende pagina is
eenoverzichtgegevenvandemeerspecifiekecriteria perbosgemeenschap.In
sommigegevallenvoldedenbepaaldelocatiesmetzeldzamebosgemeenschappen niet aan alle criteria. Zij zijn dan toch geselecteerd, omdat er tot dat momentgeenbeterevoorbeeldengevonden waren.
De basisvoordeselectievanA-locatie bossenwerdgelegddoor Sieuwkevan
derWerf,dievoorzijnbostypologie referentiebeeldenzochtvoorinheemsebosgemeenschappen endeze selectie publiceerde inzijn boek Bosgemeenschappen.Ditwerkverscheenin1991bijPudocalsvijfdeindereeksNatuurbeheerin
Nederland. De selectie werd verder aangevuld met suggesties van medewerkersvanIBN-DLOenIKC-Natuurbeheer.

10
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Tabel 1 Overzicht perbosgemeenschap vanselectiecriteria [ontleendaan Koop&VanderWerf 1995]
Bosgemeenschap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bosgemeenschap
MSA
Buffer

Complex
Oudegroeipl.
Spontaan
Inheems
'Oud bos'-soort
%Sel

MSA
(30)
50
50
50
(30)
50
50
40
40
(40)
(40)
40
(25)
20
(20)
(20)
(10)
(15)
(20)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
20
(20)
20
20
25
(20)
25

Buffer Complex Oudegroeipl. Spontaan Inheems Oud-bos-soort %Sel
500
4/7
90
(*)
500
5/6
70
*
500
5/6
90
*
100
2/3
95
*
6/14
70
*
*
+
3/8
60
*
*
*
+
4/8
60
*
*
*
+
13/25
50
*
(*)
+
11/17
50
*
(*)
+
4/7
60
*
(*)
+
4/9
80
*
*
•
(*)
+
95
3/3
*
*
(*)
+
9/18
70
*
*
(*)
+
3/6
90
*
*
(*)
+
2/2
90
*
*
(*)
+
90
2/3
*
*
(*)
+
80
9/22
*
*
(*)
+
70
5/10
*
*
(*)
+
80
7/7
*
*
(*)
+
90
6/10
*
*
+
80
3/14
*
*
+
70
0/4
*
*
70
18/26
+
*
*
(*)
+
90
1/2
*
*
(*)
+
90
13/21
*
*
(*)
+
100
3/3
*
•
*
70
1/4
*
*
90
0/3
*
*
8/17
60
*
*
*
*
80
6/6
*
*
*
*
7/8
80
*
*
*
1/2
70
*
(*)
10/16
70
*
*

NummeringvolgensVanderWerf(1991).
Minimum-structuurareaal:minimumoppervlaktedienoodzakelijk isvoor duurzame
zelfregulatie. Hieropisgeselecteerd.Indientussen haakjes betreft hetrelictendieon
danks huninverhoudingtot het MSAtegeringeoppervlaktezijnaangewezen.
Deoppervlakte dieterbuffering rondomdeA-locatie aanwezigdienttezijn ingeval
vanselectie. Bij*en(*) isbufferinggewenstmaar kanaandezeeisniettegemoet
gekomenworden,omdatdemeestegeselecteerde locatiesgeïsoleerd inhet cultuurlandschapliggen.
Geeft hetaantalA-locatiebossenophettotaaldatisopgenomen incomplexenvan
bosgemeenschappen.
DeA-locatie dientgeheelofgedeeltelijk opeenoudebosgroeiplaats te liggen,dieal
vanvóór 1850tot hedenvrijwel permanent bebost isgeweest.
DeA-locatie dientoverwegend uitspontaanontstaan bostebestaan.
DeA-locatie isgeselecteerdopdeaanwezigheidvan(overwegend) inheemseboomsoorten.
Deaanwezigheidvanaanoudbosofoudebosgroeiplaatsgebonden plantensoorten
vormteenselectiecriterium.
HetgeschattepercentagevangeschikteA-locatiebossendattot nutoe isgeselecteerd.
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Opdracht
In een praktische uitwerking van het beleid ten aanzien van inheemse bosgemeenschappen heeft het Ministerievan LandbouwenVisserij, Directie Natuurbeheer, aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in Wageningen gevraagdeenbeschrijvingenbeoordelingtegevenvanallebosrelicten,inditrapport verder A-locatie bosgenoemd, die tot dusver in Overijssel zijn geselecteerd. De beschrijving dient naast een weergave van de huidige situatie een
inschattingvandeontwikkelingsmogelijkheden,demogelijke interneenexterne
bedreigingeneneenclassificatienaardematevangaafheidtebevatten.
De huidige lijstvanA-locatie bossen isnogslechts eenvoorlopige. Eensystematische inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden maar is wel wenselijk.
DaarnaastmoetwordenopgemerktdatdevolledigheidvandelijstvanA-locatie
bossenookper bosgemeenschapuiteenloopt.VanhetWintereiken-Beukenbos
bijvoorbeeldisnaarverwachting hetgrootstedeelwelopgenomenterwijldelijst
voorwatbetrefthetElzenbroekbosnogvrijonvolledigis.
AllenieuwesuggestiesvoorA-locatie bossenzijnwelkom.Aandehandvande
hierbovenweergegevenselectiecriteria (zieooktabel 1)kanworden nagegaan
of een bepaald bos in potentie als A-locatie beschouwd kan worden. De
selectiecriteria zijn uitvoerig beschreven in het rapport Criteria voorA-locaties
Bos,een werkdocument van IKC-Natuurbeheer nr. W-76 (Al & Van der Jagt
1995). Suggesties voor toe te voegen A-locatie bossen kunnen bij deregiodirecties van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie
Natuur,wordeningediend.
1.2 Inhoud en verantwoording
Indeze paragraaf isdemethodiekvandebeschrijvingvandeA-locatiebossen
weergegeven en wordt verantwoording afgelegd van de daarbij gebruikte
systematiek.
DebeschrijvingvanelkeA-locatie isgestructureerd doordegevondeninformatie onder te brengen onder twaalf trefwoorden, die hieronder worden beschreven.Verder isvanelkeA-locatieeenkaartjeopformaatA4enschaal1:10.000
(somseenafwijkende schaal)alsbijlagebijhetrapportopgenomen.
Geografie en beschrijving
Een korte beschrijving van deA-locatie met degeografische en landschappelijke ligging.Voor denaamvandelocatie isdespellinggekozenzoals dezein
deGrote ProvincieAtlas 1:25.000(Wolters-Noordhoff 1991) isgehanteerd.De
ze komt in veel gevallen nog overeen met de spelling zoals vermeld op de
topografische kaarten van de eerste landelijke kartering tussen 1838 en 1857
(Wolters-Noordhoff 1990).Inhetgevalergeenveldnaambekendis,isergekozenvoordenaamwaaronderdelocatiebijdeeigenaarofbeheerder bekendis.
Het is mogelijk dat de naamvandeA-locatie afwijkt vande naamwelke inde
Ecosysteemvisie Bos (Al 1995) is gepubliceerd. In dat geval wordt de laatste
naam eveneens vermeld. De gemeente is aangegeven volgens de meest
recente gegevens uit de Gids Gemeentebesturen, uitgave 1995 (VNG 1995).
Voorzovervantoepassing isdesituatievóórdegemeentelijke herindelingvan
1991 ook aangegeven. De coördinaten volgens het verschoven Amersfoortstelsel behoren bij een centraal gelegen punt in de A-locatie. Het laagste en
hoogste punt in meters boven NAP is aangegeven. Met het oog op praktisch
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gebruik vandit rapportzijn indetekstdepagina('s) aangegevenwaaropdeAlocatie in de Grote Provincieatlas is te vinden. Tenslotte is aan- gegeven op
welk kaartje van bijlage IdeA-locatie isafgebeeld (cijfer-aanduiding), envoor
zover vantoepassing,opwelk kaartje van bijlage IIde naburige relatienotagebiedenzijnweergegeven(letter-aanduiding).
Eigendom en beheer
Deeigenaarofeigenarenzijnvermeldvoorzoverdatzonderkadastrale recherche mogelijkwas.Verderwordtde beheerder of beherende instantie genoemd
eneventueelonderwelkebeheerseenheiddeA-locatievalt.
Historie
Voorzoverbekendzijnenigegegevensoverdehistorievermeld.A-locatiebossen liggen doorgaans op oude bosgroeiplaatsen. Aan de hand van de Grote
HistorischeAtlasvanNederland 1:50.000,diedegekleurde minutenvandeeer
ste landelijke kartering uit dejaren rond 1840weergeeft, is datgecontroleerd.
De historische gegevens uit de beheersplannen waren in de meeste gevallen
voldoendeomvasttestellenofhetgebiedovereenaaneengeslotenperiodetot
heden bebost is gebleven. In incidentele gevallen is ook ouder kaartmateriaal
geraadpleegd. Dit betrof dan meestal de kaarten uit de Hottinger Atlas,een
kartering van deIJsselstreek, Gelderland tenoosten van de IJssel,Overijssel,
Oost-DrentheenOost-Groningen2.
Bodem en hydrologie
Eriskorteenbeschrijvinggegevenvandegeologischeondergrondendedaarin ontwikkelde bodems. Verder zijn de karakteristieken van dewaterhuishoudinginclusiefdegrondwatertrappenaangegeven.Voordegrondwatertrappenis
de indeling van de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 gehanteerd. Deze
indelingisintabel2oppagina13weergegeven.Voorzovervantoepassingzijn
negatieve kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de waterhuishouding
weergegeven indeparagraafBedreigingen.
Bosgemeenschappen
DebosgemeenschappenzijnbeschrevenaandehandvanbijhetIBN(afdeling
BosenNatuurontwikkeling) bekende opnamen. Inincidentele gevallenzijndezegegevensgecontroleerdenaangevuldbijveldbezoeken.Degebruiktetypo-

Atlas Topographique van het Frontier des Yssels, Wedde en Westwoldingerland; continerende de situatie
tusschen de Riviere de Whaal, Yssel en de limieten van 't Frontier der Prov. Overijssel en het Graafschap
Zutphen. 1783.Door Ing.Wollant, Ing. Hottinger e.a.Schaal 1:14.400.ARA, Genie-archief IJ-11.
Debasis voordezeatlaswerdgelegdmetdeopnamenvan H.Van Hooff c.s. vanhetgebied rondde IJsselin
de periode 1773 tot 1783 en J.F. Wollant c.s. in de periode 1785tot 1787 van de Achterhoek en een groot
deel van Overijssel. De atlasbladen van Hottinger voor dit gebied bestaan voor de IJsselstreek uit de nette
kaarten vervaardigd naar brouillons (veldkaarten) van Van Hooff. Ze zijn niet het resultaat van nieuwe
karteringen (Scholten 1989). De door Wollant c.s. getekende bladen zijn wel als originelen in de Hottinger
Atlas opgenomen.Volgens Scholten isde betrouwbaarheid voorwat betreft het aangegeven grondgebruik in
belde karteringen aan de matige kant. De meetkundige grondslagen wijken nauwelijks af van de latere
Topografischeen MilitaireKaartenzijn dus wel correct. Deze betrouwbaarheid is volgens Scholten voor de
latere karteringen dieJ.H.Hottinger samenmetM A SnoeckenH.J.vanderWijck inTwente indejaren 1787
tot 1789en in Drenthe en Oost-Groningen indejaren 1789tot 1792vervaardigde, voorwat het grondgebruik
betreft, sterkverbeterd.
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Tabel2 Grondwatertrappenindeling
I

II1

III1

IV

V1

VI

VII2

GHG incm
beneden
maaiveld

(<20)

(<40)

<40

>40

<40

40-80

>80

GLG incm
beneden
maaiveld

<50

50-80

80120

80120

>120

>120

(>160)

Grondwatertrap:

1
2

Een*achterdezeGt-codesbetekent 'drogerdeel'.
Een'achterdezeGt-codebetekenteen'zeerdroog
dan 140cmwordtverwacht.

deel',waarbijdeGHGdieper

logieisde indelingvanVanderWerf (1991). Indemeestegevallen betrefthet
hierdePotentieelNatuurlijkeVegetatie(PNV).HetbegripPNVisvoor heteerst
geformuleerd door Tüxen (1956) als: "devegetatie diezichop een bepaalde
plaats zouontwikkelen indien alledirecte menselijke invloed opdeplaats zou
ophouden". Menmagaannemendatvroegerebeïnvloedingvandestandplaats
inde loopvaneen natuurlijk regeneratieproces wordtgeneutraliseerd.Voorde
lengtevandezeperiodewordtwel100tot200jaaraangehouden(VanderWerf
1991).IneenaantalgevallenkandePNVnietwordengezienalsabsoluuteindpuntvandevegetatieontwikkeling, zoals instuifzanden, niet meeroverstroomderivierkleigrondenenmoerasgebieden.
Hieronder volgt een overzicht van de in Nederland voorkomende bosgemeenschappenmetdenummeringvanVanderWerf(1991):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Korstmossen-Dennenbos
Kussentjesmos-Dennenbos
Kraaihei-Dennenbos
Kraaihei-Berkenbos
Berkenbroekbos
DroogBerken-Zomereikenbos
Vochtig Berken-Zomereikenbos
Droog Wintereiken-Beukenbos
Vochtig Wintereiken-Beukenbos
Elzen-Eikenbos
Duin-Eikenbos
Veldbies-Beukenbos
Gierstgras-Beukenbos
Parelgras-Beukenbos
Kalk-Beukenbos
Esdoorn-Essenbos
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
Duin-Berkenbos
Abelen-lepenbos
DroogEssen-lepenbos
Elzenrijk Essen-lepenbos
Vogelkers-Essenbos
Bosmuur-Elzenbos
Elzenbronbos
Essenbronbos

Cladonio-Pinetumsylvestris
Leucobryo-Pinetum
Empetro-Pinetum
Empetro-Betuletum pubescenti-carpatice
Periclymeno-Betuletumpubescentis
Betulo-Quercetumroboris,drogeSA
Betulo-Quercetumroboris SAmol.
Fago-Quercetumpetraeae,drogeSA
Fago-Quercetumpetraeae, SAmol.
Lysimachio-Quercetum
Convallario-Quercetumdunense
Luzulo-Fagetum
Milio-Fagetum
Melico-Fagetum
Carici-Fagetum
Aceri-Fraxinetum
Stellario-Carpinetum,rijkeSA
Stellario-Carpinetum,SAperycl.
Crataego-Betuletum
Violo-Odoratae-Ulmetum
Fraxino-Ulmetum,drogeSA
Fraxino-Ulmetum,SAalnetosum
Pruno-Fraxinetum
Stellario-Alnetumglutinosae
Chrysosplenio-oppositifolii-Alnetum
Carici-remotae-Fraxinetum
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ruigt-Elzenbos
Kalk-Elzenbroekbos
Gewoon Elzenbroekbos
Moerasvaren-Elzenbroekbos
Berken-Elzenbroekbos
Koningsvaren-Elzenbroekbos
Schietwilgenbos

Filipendulo-Alnetum
Cirsio-Alnetum
Carici-elongatae-Alnetum
Thelypterido-Alnetum
Alno-Betuletum-pubescentis
Carici-laevigatae-Alnetum
Salicetumalbae

Soortensamenstelling
Boom- en struiksoorten
De binnen de begrenzing van de A-locatie voorkomende boom- en struiksoorten worden hier weergegeven.
Planten van oude bossen
Sommige plantensoorten zijn in hun voorkomen in meer of mindere mate beperkt tot oude bosgroeiplaatsen. Het voorkomen van deze soorten kan dus een
indicatie zijn van de ouderdom van de groeiplaats. Tack et al. (1993) hanteren
bovendien een indeling van 'oud bos'-soorten naar de mate van binding. Deze
indeling is hier verder niet aangehouden. De vermelding van 'oud bos'-soorten
is gegeven naar een combinatie van de lijsten van Tack et al. (1993) en Koop &
Van der Werf (1995), waaraan naar Maes et al. (1991) en Maes (1993b) winterlinde is toegevoegd. Daarnaast is ook het voorkomen van wintereik als indicatie
van de ouderdom van de groeiplaats beschouwd omdat wintereik betrekkelijk
weinig is aangeplant. De geringe belangstelling voor de wintereik had te maken
met de ten opzichte van de zomereik geringere mastproductie (Van der Werf
pers. med. 1995).
Een aantal van de 'oud bos'-soorten is tevens opgenomen in de FLORON Rode Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde planten over de periode
1-1-1980 tot 1-1-1990 (Weeda et al. 1990). De codering voor de mate van
bedreiging is in de tekst achter de soortnaam in een kader opgenomen. De
categorie-indeling komt overeen met die van de Rode Lijst voor mossen en
korstmossen (zie onder Mossen). In de Rode Lijst worden de volgende categorieën gebruikt:
(RodeLijsto)

Uit Nederland verdwenen soorten, dat wil zeggen: vanaf 1970
niet meer waargenomen.

(RodeLijsti)

Op het punt van verdwijning. Soorten die recent in 1-12
atiasblokken voorkomen met een achteruitgang van tenminste
50%, of soorten die recent in 13-40 atiasblokken voorkomen
met een achteruitgang van tenminste 75%.

(Rodeujst2j

Soorten die recent in 1-12 atiasblokken voorkomen met een
achteruitgang van 25-50%, of soorten die recent in 13-40
atiasblokken voorkomen met een achteruitgang van 50-75% of
soorten die recent in 41-225 atiasblokken voorkomen met een
achteruitgang van tenminste 75%.

(RodeLijst3)

Soorten die recent in 13-40 atiasblokken voorkomen met een
achteruitgang van 25-50%, of soorten die recent in 41-225 at
lasblokken voorkomen met een achteruitgang van 25-75%.
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Soorten die recent in 1-60 atlasblokken gevonden zijn endie
door onvoorziene lokale ingrepen uitgeroeid kunnen worden of
in de naaste toekomst in eencategorie van actueel bedreigde
soorten kunnen vallen.

Voor de benaming vanalle inditrapport vermelde soorten vande hogere planten isde Flora vanNederland (Van derMeijden 1996) aangehouden.
Bijzondere enzeldzame hogere planten
Hogere planten kunnen binnen Nederland als bijzonder worden aangemerkt,
bijvoorbeeld omdat zij aande grens van hun areaal groeien of omdat zij typische vertegenwoordigers zijn vandoor verdere bosontwikkeling langzamerhand
verdwijnende bosassociaties. Een voorbeeld dat door beide aspecten wordt
gekenmerkt is de kraaihei. Zeldzame planten kunnen zowel nationaal alsook
internationaal als zeldzaam worden aangemerkt en wellicht al op de rode lijst
voorkomen. Voor de soorten die onder deze paragraaf in dit rapport zijn vermeld, is nagegaan ofze opde FLORON rode lijst (Weeda et al. 1990) voorkomen.
Het voorkomen van bijzondere plantensoorten geven de A-locatie bos een
meerwaarde binnen de bestaande variatie aanNederlandse bosgemeenschappen. Indien eenA-locatie bosalseenrefugium blijkt tefungeren voor zeldzame
soorten, danis diteveneens eenindicator voor eenzodanig zorgvuldig beheer
van de bosgemeenschap, datdeze refugium-functie behouden blijft en versterkt
wordt. Soms leidt dittoteendilemma, bijvoorbeeld als bijzondere of zeldzame
soorten hunvoorkomen te danken hebben aaneenbepaalde bosbeheersvorm.
Als voorbeeld dient hier detypische vegetatie vanhetKalk-Beukenbos, diezich
dankzij langdurig hakhoutbeheer heeft kunnen ontwikkelen. Eenovergang naar
meer natuurlijk, opgaand bosheeft onvermijdelijk verschuivingen in de vegetatie tot gevolg. Ofditwenselijk is,is uiteindelijk onderwerp vanafweging voor de
beheerder. Deeventuele adviezen inditrapport zijn gebaseerd opde wenselijkheid van bescherming en ontwikkeling van Nederlandse bosgemeenschappen
en complexen vanbosgemeenschappen inhunmeest spontane ontwikkelingsvorm.
Overige hogere planten
Onder ditkopje worden soorten uitdestruik- en kruidlaag genoemd, dieniettot
de soorten vanoude bossen behoren en niet opde rode lijst staan, maar waarvan hetvermelden toch nuttig is,bijvoorbeeld omdat zijinaantallen afnemen en
daarmee een indicator van veranderingen zijn.
Inheems genenmateriaal
Evenals bij'oudbos'-soorten ishetvoorkomen vanbomen enstruiken met een
inheemse genenkarakteristiek een positieve waarde-indicator voor de betreffende A-locatie. De opsomming van inheems genenmateriaal is ontleend aan
Maes (1993en 1994), aangevuld met gegevens van de Stichting Bronnen 3 .
Daarnaast is in sommige gevallen een vermoeden van de aanwezigheid van

Stichting Bronnen: Centrum voor deverspreiding van inheemse, houtige gewassen. Meerwijkselaan 27,6564BS,
Heilig Landstichting. De Stichting heeft zich ten doel gesteld het gebruik van inheems genenmateriaal in de
Nederlandse bos-en landschapsbouw te bevorderen.Zij kweekt daartoe op kleine schaal zelf van geselecteerde
zaadgaarden afkomstig materiaal en voorziet verder andere kwekers van zaad van inheemse boom- en
struiksoorten.
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inheems genenmateriaal aangegeven indien bepaalde soorten bij veldbezoek
werden aangetroffen, waarbij de criteria van de Stichting Bronnen zijn gehanteerd.
Mossen
Excursieverslagen van de bryologische en lichenologische werkgroep van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zijn nagegaan op het
voorkomen van soorten die door Siebel et al. (1992) in de Rode Lijst van in
Nederland verdwenen en bedreigde mossen en korstmossen zijn opgenomen.
De overweging daarbij is dat het voorkomen van rode-lijst-soorten een extra
indicatie vormt voor de noodzaak van bescherming en buffering. In de Rode
Lijst worden de volgende categorieën gebruikt:
(RodeLijsto)

Taxa die na 1949 ondanks herhaald zoeken op voormalige en
potentieel geschikte locaties niet meer zijn gevonden.

(RodeLijst1)

Taxa die spoedig uit Nederland dreigen te verdwijnen en waarvan het overleven onwaarschijnlijk is als de huidige bedreiging
voortduurt.

(Rodeüjst2)

Taxa die zeldzaam zijn, duidelijk achteruit gegaan zijn en worden verondersteld spoedig in de categorie bedreigd met
verdwijning te geraken als de achteruitgang voortduurt.

(RodeLijst3)

Taxa die duidelijk achteruit zijn gegaan, maar nog niet zo zeldzaam zijn dat zij spoedig in de categorie bedreigd met verdwijning zullen geraken.

(RodeLijst4)

Taxa waarvan het zeer geringe aantal groeiplaatsen een risico
vormt, maar die thans niet duidelijk bedreigd of kwetsbaar zijn.

In de tekst wordt voor de rode-lijst soorten de codering voor de categorie genoemd, zoals hierboven is weergegeven. Deze categorieën zijn gebaseerd op
de indeling van de International Union for the Conservation of Nature. Daarnaast indiceren sommige mossoorten oude bomen of oude bosgroeiplaatsen.
Aan de hand van een voorlopige lijst van Siebel (in prep.) is aan de hand van
bestaande inventarisaties nagegaan of deze soorten binnen de A-locatie voorkomen. De Nederlandse benaming van de mossen is ontleend aan Touw & Rubers (1989).
Fauna
Voor zover daarin zonder veldbezoek kon worden voorzien, zijn opmerkingen
gemaakt over de voorkomende vogelsoorten, zoogdieren en herpetofauna.
Paddestoelen
Voor zover van belang en voorhanden, zijn mededelingen over de voorkomende paddestoelen opgenomen.

Storingsklassificatie
De mate waarin de soortensamenstelling van de bosgemeenschap als gevolg
van bemesting,verstoring (vergraven) enverrijking (luchtverontreiniging) afwijkt
van de natuurlijke situatie komttot uiting inde (opdevolgende pagina beschreven) Storingsklasse volgens Van derWerf (1991). Hetzal blijken dat de meeste
bosgemeenschappen, behalve die op de allerarmste bodems, bepaalde
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afwijkingen vertonen. Dat kanbijvoorbeeldzijn oorzaak vinden ineeneeuwenlangvolgehouden hakhoutbeheer, datverschralend (verarmend) heeft gewerkt
op het bosecosysteem.Ingevalvanbeheeralsopgaand boskomthetvaaktot
dominantie van boomsoorten die inde PNVter plaatse niet of inveel mindere
mate voorkomen. Slechts in een aantal gevallen is de soortensamenstelling
nagenoeg natuurlijk. Inveel gevallen betreft dat associaties van de nattebostypen die ófte natvoor exploitatie zijnófwaarin het hakhoutbeheer veelal4050jaar geledenwerdbeëindigdzodathetsysteemzich,gezienderelatiefsnelleontwikkelingvandezeassociaties,heeftkunnenherstellen.
De classificatie is op de A-locatie bossen toegepast met de kanttekening dat
leeftijd en structuur hier niet in tot uitdrukking komen, zodat de classificatie
geenantwoordgeeftopdevraagofzichopdebetreffende locatieeennatuurlijke climax vegetatie met alle bijbehorende ontwikkelingsfasen heeft kunnen
ontwikkelen.Destoringsklassificatieishieronderweergegeven.
Lettercodevoorhetopstandstype
A Boomsoortensamenstelling minofmeernatuurlijk, ook naarhoeveelheid persoort.
B Boomsoortensamenstelling naar voorkomende soorten min of meer natuurlijk, echter
niet naar aandeel per boomsoort4. Voorbeeld: Parelgras-Beukenbos, waarin de
oorspronkelijke dominantie van beuk is vervangen door gelijke aandelen zomereik,
haagbeuk, esenzoetekers.Enigesoortenkunnenhierontbreken.
C Aanplantvanéénofmeerinheemse boomsoorten,dieechter niet inditbostypethuishoren, zoals de meeste dennenbossen, die niet onder het dennenverbond vallen. Verder
bijvoorbeeldbeuk inBerken-Zomereikenbosofgewoneesdoorninvrijwel allebostypen.
D Aanplant van uitheemse soorten: alle soorten sparren, zwarte dennen, populieren,
Amerikaanseeikenz.
P Pionierachtig:spontaan ontstaan, noginopbouw.Allerlei ontwikkelingsstadia, vaak met
open plekken of struweelachtig. In van nature éénsoortige bossen minstens tot na de
stakenfase, maar oud bos valt dan onder A. Gaat het om opslag van niet ter plaatse
thuishorende soorten,danwordt de notatie DP (bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers of
fijnspar) ofCP(bijvoorbeeldgewoneesdoorn).
Mengvormen krijgeneenmengcode, bijvoorbeeld BDvooresenpopulier ofdouglasenbeuk
in een Wintereiken-Beukenbos (of CD in een Berken-Zomereikenbos!). Eik met groveden
geeftBC.
Cijfercode voordeonderoroei
1 Ondergroei vrijwel die van een goed ontwikkelde gerijpte PNV, geheel of bijna zonder
storingssoorten.
2 Als 1,maar met enige (tot 10%) storingssoorten die op bemesting wijzen5. Daarnaast
kunnen diverse oorspronkelijke soorten ontbreken, waarbij eventueel en van de
resterende soortentotdominantie kankomen,bijvoorbeeld bosanemoonals relict onder
douglas. Tenslotte aanplant van siergewassen, bijvoorbeeld stinzenplanten, rododendrons,desgewenst ondertoevoegingvandeletters.
3 Ondergroei als 1;storingssoorten zijn duidelijk meer aanwezig dan sub 2,maar bedekkenminderdandesoorten sub1.

De omschrijving van deze code is gewijzigd. De oorspronkelijk door Van der Werf gehanteerde omschrijving
luidde: "Verschuiving naar één boomsoort uit de PNV die domineert, bijvoorbeeld eik in een WintereikenBeukenbos, vaakalsvoormalig hakhout. AlsdePNVmaaréénboomsoortheeft, danalleenonderBbijkennelijke
aanplant,bij voorbeeld oprijen."Een indeling van bossen waarin de boomsoortensamenstelling wel naar soorten
maar niet naar hoeveelheid per soort overeenstemt met de PNV bleek met de oorspronkelijke terminologie niet
mogelijk te zijn. De nu gekozen termen houden de eenvoud van de classificatie met een indeling voor zowel
boomlaagalsondergroei invijf klasseninstand.
Van der Werf (1991) geeft een uitvoerige lijst van storingssoorten met per bostype de beoordeling of van storing
sprake is of niet. Immers, sommige soorten komenvan nature inbepaalde bostypen voor, zonder datvan storing
sprakeis.
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4
5

Storingssoorten dominant over de soorten sub 1,maar de sub 5te noemen ruigtekruidendomineren niet.
Één of meer van de volgende hoog opschietende ruigtekruiden domineert: grote
brandnetel,braam,distelsoorten,harigwilgeroosje, riet.

In jong bos, of door grondbewerking naar pionierstadia teruggeworpen bos, kan een parallelreeksvoordeondergroeiwordenonderscheiden doortoevoegingvandeletterp.
1p Jonge bosvegetatie inopbouw metvaak nogrelicten vanvroegere ontwikkelingsstadia,
bijvoorbeelddichtgroeiend duinofmoeras.
2p Begroeiingen van vroege stadia, vaak na vroegere verarming, bijvoorbeeld de meeste
heidebebossingen, met ondergroei van bochtige smele, bosbes, pijpestrootje enz. Ook
ondergroeialsonder 1pmaarmeteenkleinaandeelstoringssoorten.
3p Als 2pmaarhetaandeelstoringssoorten ishoger,zoals aangegevenonder3.
4p Dichtgroeiende of beboste akker of weide of anderszins sterk bemest jong bos. De
soortensub5mogennietdomineren.
5p Deonder5genoemde soortendomineren injongofopenbos,bijvoorbeeldgrotebrandnetelonderpopulierenopvoormaligweiland.

Begrenzing, oppervlakte en Minimum Structuurareaal
In deze paragraaf wordt de gekozen begrenzing van deA-locatie bosbesproken endaarnaastwordtaangegevenwelke uitbreidingsmogelijkheden noodzakelijk en aanwezig zijn. De begrenzing van de A-locatie bos omvat het meest
waardevolledeelvanhetgebied.Deoppervlakteismetdehandbepaaldopde
1:10.000A-locatie kaarten (niet-maatvastpapier) meteen Coradipoolplanimeter.Deresultatendaarvanzijninhelehectarenweergegeven.
Het Minimum Structuurareaal (verder in de tekst als MSA aangeduid) is de
hypothetische minimumopperviakte waarbinnen alle successie- en regressiestadiavandebetrokken bosgemeenschapineenzelfregulerend systeemduurzaamvertegenwoordigd blijven.Voor debossenvanderijkeregrondenwaarin
het mozaïek van verjongingseenheden zeer fijn verdeeld is, is dat een oppervlakterond10ä15hectaren(Koop&VanderWerf 1995).Voordearmerebossen meteen grovere structuur ligt het MSA rond 50hectaren. Eencomplicatie
voordebeoordelingvanhetMSAligtinhetfeitdatsommigebosgemeenschappenvanwegehunspecifiekestandplaatseisenoverzeerbeperkteoppervlakken
of lijnvormig voorkomen.Voorbeelden zijn de bronbosgemeenschappenende
beekbegeleidende bosgemeenschappen.HetVogelkers-Essenbos bijvoorbeeld
ligt veelal insomszeer smalle stroken langseen beek. Devraag of dezebosgemeenschappen duurzaam ineenzelfregulerend systeem kunnenfunctioneren hangtdanafvandematewaarinzijvoldoende gebufferdzijndooromringendbosendevraagofdezebuffervoldoendegrootisomooknegatieveexterneeffectentecompenseren.
Soms is door externe bedreigingen zoals vermesting en verdroging het MSA
nietvoldoende enworden aanvullende areaaleisen gesteld metde overweging
dat een bufferzone rondheteigenlijke MSAdeschadelijkeeffectenzalmoeten
opvangen. De omvang van deze aanvullende areaaleisen hangt af van het
MSA en de aard en mate van bedreiging. In de gevallen waarin niet aan de
areaaleisen isvoldaan,worden uitbreidingsmogelijkheden aangegeven.Daarbij
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaaktvanbestaand bos.Inhetgevaldatniet
mogelijk is, worden de begrenzingen in cultuurland gelegd. De noodzakelijke
basis voor het gebruik van cultuurgrond als buffer en/of als uitbreiding van
natuurgebiedwordtgegevendoordeinhetkadervandeRelatienotavan1975
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aangewezen beheers6- en reservaatsgebieder?. Verder kunnen gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur in het kader van het Natuurbeleidsplan
(1990)wordenaangewezenals Natuurontwikkelingsgebied*.
Debegrenzingenvandebeheers-,reservaats-en natuurontwikkelingsgebieden
zijn ontleend aan de beheersplannen die opgesteld zijn door de Provinciale
Commissie BeheerLandbouwgronden. Indien A-locatie bossen grenzen aan
beheers-, reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebieden, zijn kopieën van de
kaartjes uitdebetrokken beheersplannen inbijlage IIopgenomen.Hierbijwordt
aangetekend datdeaanwijzingvanrelatienotagebieden opzich nog nietszegt
over eventuele beperkingen in het gebruik. In beheersgebieden is het effect
afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de boeren. De verwerving van
reservaatsgebieden kan langopzich latenwachten en indie tussentijd iseen
beheersovereenkomst alleen op vrijwillige basis mogelijk. In de praktijk is het
danookgoedmogelijkdatvanreservaatsgebiedendienognietzijnverworven,
door de landbouw een intensief gebruik wordt gemaakt met alle negatieve effectenvoorhetmilieuinde omgeving.
We realiseren ons dat Relatienota-gebieden niet in eerste instantie bedoeld
zijnvoorbebossing,dochalsdeduurzameinstandhouding vaneenwaardevolle bosgemeenschap dat vereist, adviseren wij in die richting. Hierbij wordt de
kanttekening gemaakt, dat bij de besluitvorming een afweging ten gunste van
demeestwaardevolleenonvervangbare plantengemeenschapzalmoetenwordengemaakt. Inenkelegevallen is uitbreidingaanbevolen,terwijl het MSAgehaald wordt. Het betreft dan bosgebied dat wat bodem, soortensamenstelling
enverjongingsmogelijkheden betreft, goedeperspectieven biedtomdeA-locatie uitte latengroeientoteengrote(re) eenheid natuurlijk bosgebied.Dezezijn
zeldzaaminNederlandenhebbengrotebetekenisvoorzelfregulatieensoortdiversiteit,envanwegede mogelijkheden omeeneigen regimevoor predatieen
begrazing te ontwikkelen. Eenander argument voor uitbreiding isde mogelijkheidomeenbosgemeenschapaaneenbestaandcomplextoete voegen.
In het geval het MSA wel gehaald wordt, maar vanwege bedreigingen extra
areaaleisen zijngesteld,kunnenook kortevegetaties enstruwelen mitsextensief beheerd,alsbufferfungeren. Ditisnatuurlijk medeafhankelijk vandeaard
vandebedreiging.
Beheersaspecten
Inhetkortzijn hierdedoelstellingenvanhettotnogtoegevoerde beheer inde
A-locatie genoemd.Tevenszijnadviezen metbetrekkingtot hetbeheervande
waardevolle bosgemeenschappenen met betrekking tot eventuele omvorming
opgenomen. Bijdezeadviezen isuitgegaan vandeoverweging dat in principe
In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw blijvend een bestaan te bieden maar tegelijkertijd isde
bedrijfsvoering gericht opdoeleinden van natuuren landschap. Deagrariërs die hieraan meewerken, hebben met
het Bureau Beheer Landbouwgronden eenbeheersovereenkomst geslotenenontvangeneenvergoeding voorhun
beheersprestatie.
In reservaatsgebieden wordt er naar gestreefd om de betreffende grond te verwerven ten behoeve van een
terreinbeherende natuurbeheersorganisatie. Voorafgaand aan de verwerving kunnen de boeren op basis van
vrijwilligheid eenbeheersovereenkomstsluiten.
a

Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die reële perspectieven bieden voor het ontwikkelen van natuurwaardenvan(inter)nationale betekenis.
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metzo minimaal mogelijke ingrepen deontwikkeling van het bos inde richting
van een qua soortensamenstelling en structuur natuurlijke bosgemeenschap
moet worden gestuurd. Continuering van cultuurhistorisch bepaalde beheersvormen zoals hakhout is daarbij uitgesloten. Aandachtspunten daarbij zijn de
matevanongestoordheid van de bodem,despontaniteit van samenstelling en
structuur van het gehele ecosysteem en de kansrijkdom van verjonging van
inheemseenterplaatsethuishorendeboom-enstruiksoorten.Actievebeheersmaatregelen worden aanbevolen indien anthropogeen bepaalde patronen kunnen worden doorbroken door geringe ingrepen,die een tijdelijk karakter maar
eenduurzaameffect moetenhebben.Indienongewensteontwikkelingen grootschalige externe oorzaken hebben, zoals luchtverontreiniging, wordt niet tot
ingrijpen in het bos geadviseerd, omdat dit neer zou komen op symptoombestrijding meteentijdelijkeffecttegenhogekosten.Aanpak vandebronnenvan
deze bedreiging is dan noodzakelijk. Aan maatregelen moet dan met het oog
ophetvoortbestaanvandebetrokkenbosgemeenschappenhogeprioriteitwordentoegekend.Ingevalvanbijvoorbeeldontwatering indeonmiddellijkeomgevingvandeA-locatiekandebeheerder natuurlijkweldoormiddelvandammen
enstuwtjes hetprobleemproberenteverkleinen.
Bedreigingen
Actuele en potentiële bedreigingen zijn aan de hand van beheersplannen
beschreven.Ingevalvanvrijoudeofontbrekendegegevens iscontactopgenomen metdeterreinopzichters ome.e.a. natetrekken.Voorzover bekend,zijn
activiteiten vermeld,dietendoelhebben,problemen metbetrekking totA-locatie bossen aan te pakken. Zo zijn er op diverse lokaties met het oog op een
dreigende verdroging reeds Reg/wa-projecten (Regionaal Integraal Waterbeheer) gestart, die geleid worden door breed samengestelde projectgroepen,
waarin provincie, bosgroep, waterschap, dienst Beheer Landbouwgronden,
polderdistricten,boseigenarenetc.zittinghebben.
Planologisch beleidskader
In deze paragraaf is de planologische bescherming weergegeven krachtens
rijksplannen,provincialestreekplannenenhetgemeentelijkeBestemmingsplan.
Er is geen uitputtend onderzoek gedaan naardeze informatie.Veelal leverden
beheersplannen aldenodigegegevens.Voorzoverandere landelijkeofregionale plannenspecifiekegevolgenhebbenvoordeA-locatie, isdatookvermeld
voor zover de terminologie uitstijgt boven het gebruikelijke "...behoud en waar
mogelijk versterking van....". Daarnaast isaangegeven of hetgebied isomgeven door krachtens de Relatienota aangewezen beheers-en reservaatsgebieden, die-voor zover zij reedszijn gerealiseerd,dat wilzeggen dat debepalingen van de aanwijzing niet door nog lopende contracten wordengeblokkeerdalsbufferofmogelijkzelfsalsuitbreidingvoordeA-locatiekunnenfungeren.Dit
is een formele beschrijving. Onder het kopje Begrenzing, oppervlakte en Minimum Structuurareaal is reeds uitvoeriger ingegaan op de feitelijke betekenis
vanrelatienotagebiedenvoorhetfunctionerenvanA-locatiebossen.
Waardering
Op grond van de classificatie naar deactuele bossamenstelling, de indrukken
bijveldbezoek, dezeldzaamheidvandebosgemeenschap, hetvoorkomenvan
indicatorsoortenvanoudbosenvaninheemsgenetischmateriaalendemogelijkheden voor verdere ontwikkeling zijn opmerkingen gemaakt met betrekking
tot de relatievewaardealswaardevolle bosgemeenschap. Ditisoverigenseen
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subjectieve waardering, een ruwe indruk op basisvan deverzamelde gegevens
vandeA-locatie.
Conclusies en aanbevelingen
De belangrijkste punten uit de beschrijving zijn overgenomen en daarnaast zijn
aanbevelingen gedaan met betrekking tot beheer eneventuele uitbreidingen.
1.3 Gebruikte bronnen
De informatie is voor een groot deel verkregen door literatuurstudie. Daartoe
zijn devolgende bronnen geraadpleegd:
Verzameling literatuur van de sectie Bosdynamiek, afdeling Bos en
Natuurontwikkeling, van IBN-DLO.
SILVISTAR database voor het bosreservaten-onderzoek van de sectie
Bosdynamiek, afdeling Bosen Natuurontwikkeling, van IBN-DLO.
Database Turboveg metvegetatie-opnamen van de sectie Plantensociologie,afdeling Bosen Natuurontwikkeling, van IBN-DLO.
Bibliotheken Landbouwuniversiteit Wageningen.
Bibliotheek vande Raadvoor het Natuurbeheer te Utrecht.
Bibliotheek van Staatsbosbeheer te Driebergen.
Natuurwetenschappelijk Archief van Staatsbosbeheer te Driebergen.
Natuurwetenschappelijk Archief van IKC-DLOteWageningen.
Database met betrekking tot inheems genenmateriaal van de Stichting
Bronnen te Heilig Landstichting.
Daarnaast is informatie verzameld via persoonlijke contacten binnen IBN-DLO
en met medewerkers van Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting het Overijssels Landschap, particuliere eigenaren en beheerdersen diverse gemeenten.
Door de grote tijdsdruk waaronder dit project is uitgevoerd,was het niet mogelijk alle bossen te bezoeken. Veldbezoek is daarom beperkt tot locaties waarover gegevens ontbraken of slechts beperkt voorhandenwaren.
1.4 Kaartmateriaal
In bijlage Iis perA-locatie een kaart opA4-formaat opgenomen. Deschaal van
de meeste kaarten is 1:10.000, soms is deze iets verkleind naar ongeveer
1:14.000 om de A-locatie nog geheel op het blad te kunnen weergeven. De
ondergrond van deze kaarten is overgenomen van de kaarten van de Vierde
Bosstatistiek. Het ruitennet op de kaart omvat vierkanten van 500 m. De
kaarten zijn genummerd volgens het paragraafnummer van de A-locatiebeschrijving. Daarnaast zijn in bijlage II kopieën opgenomen van de kaartjes uit
beheersplannen voor relatienotagebieden.
Bij verwijzingen naar onderdelen van de A-locatie bossen wordt gebruik gemaakt van de nummering van de vierde bosstatistiek, die is opgezet per 500
meter vierkant, voor zover dit binnen het grondgebied van één gemeente ligt.
Een bosdeel kan dan worden aangeduid met het ruitnummer op de kaart en
vervolgens het perceelnummer, bijvoorbeeld 308/1.
Op de kaarten van de A-locatie bossen zijn met verschillende lijntypen de
volgende functiesweergegeven:
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A-locatie bos:

[vettevolgetrokken lijn]
het waardevolle deel van het bosgebied, dat
voldoet aan de algemene en per
bosgemeenschap specifieke selectiecriteria;

uitbreiding A-locatie bos:

[vette streeplijn]
aanbevolen uitbreiding ter buffering of uitbreiding van de bosgemeenschap; dit gebied is
mogelijk al bos, maar heeft dan nog niet
voldoende A-locatie kwaliteiten; waar mogelijk
is terrein geselecteerd dat midden 19e eeuw of
wellicht nog later bebost was en waarop zich
nog geen dik cultuurdek heeft ontwikkeld; bij
gebrek aan bos als buffer of uitbreiding van de
A-locatie is -noodgedwongen- cultuurgrond
aangewezen als bosuitbreiding;

Op de kaarten metde relatienotagebieden isaangegeven:
A-locatie bos:

[vette volgetrokken lijn of vlakvullend]

beheersgebied:

[10% puntraster of horizontale arcering]
gebied dat in het kader van de Relatienota is
aangewezen en waarbinnen door middel van
vrijwillige beheersovereenkomsten met de
gebruikers grenzen kunnen worden gesteld
aande intensiteit van het gebruik;

reservaatsgebied:

[50% puntraster ofverticale arcering]
gebied waarbinnen naar verwerving wordt
gestreefd ten behoeve van een terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie;

natuurontwikkelingsgebied:

[vet puntraster]
een gebied binnen de Ecologische
Hoofdstructuur dat in aanmerking komt voor
natuurontwikkeling; de gronden daarvoor moetenworden aangekocht.
D
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2 A-LOCATIE BOSSEN
Globale ligging van deA-locatie bossen inde provincie Overijssel
In Afb. 1 op de volgende pagina is de ligging van de A-locatie bossen
weergegeven. De hieronder gegeven nummering stemt overeen met de
paragraafnummersvan de beschrijvingen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Aamsveen
Achter deVoort
Agelerbroek
Boekelerbeek
Boerskotten
Boetelerbroek
Dinkelbossen: Hassinkbos e.o.
DuurscheWaarden en Fortmond
Egheria
Elsbroek
Engbertsdijksvenen
Gravenbosch
Grevenmaat
Haverkamp
Hazelbekke
Hooge Venterink
Kloosterkooi
Kloppersblok
Lage Kavik
Molenven
Molterheurne
Mosbeekdal
Otterskooi
Oude broek enWiekermeden
Puntbeek
Reutumerweuste
Ruwe Braak en Bokdammerveld
Singraven
Smalenbroek
Smoddebos+Snoeinksbeek
Springendal
Vechtlanden
Voorhertme/Stroomesch
Wegereef
Windesheim
Wooldakkers
Zalkerbosch
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^Atamiueen

Geografie en beschrijving
Het Aamsveen ligt tegen de rijksgrens met Duitsland,ongeveer 4 kilometer ten
zuid-oosten van Enschede. Het vormt de noordwestelijke rand van een
oorspronkelijk groot hoogveengebied dat voor het grootste deel op Duits grondgebied lag. Het dal van de Glanerbeek vormt globaal de grens tussen het
hoogveen en de overwegend in cultuur gebrachte gronden in het westen van
Aamsveen. Het veengebied is gedeeltelijk afgegraven. Van west naar oost
kenmerkt het Aamsveen zich als een opeenvolging van cultuurland naar het
beekdal van de Glanerbeek, met beekbegeleidende bossen overgaand in
schraalgraslanden en enkele cultuurgraslanden, heide en tenslotte en grote
hoogveenzone. Het gebied heeft geen doorgaande openbare wegen.
Aamsveen is geselecteerd als Boscomplex van Zure Venen. De belangrijkste
bosgemeenschap is het Vochtig Berken-Zomereikenbos. Ook het
Berkenbroekbos en hetGewoon Elzenbroekbos komen voor.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Enschede
262.2/467.8
+42.5 tot+ 45.0 m
Overijssel pag. 141
bijlage I,kaart 1
bijlage II,kaartB

Eigendom en beheer
Het totale oppervlak van het reservaat Aamsveen bedraagt ca. 145 ha. Hiervan
is 96 ha ineigendom bij Staatsbosbeheer, maar inerfpacht en beheer gegeven
aan de Stichting het Overijssels Landschap. In 1995 is 45 ha landbouwgrond
aangekocht door het Overijssels Landschap, waarmee het eigendom van de
Stichting met de reeds 4 ha. die men al langer in bezit had, op 49 ha komt. 38
havan hetgehele gebied is momenteel bebost.
Historie
In 1845 is het grote veengebied op de Nederlands-Duitse grens nog nauwelijks
in cultuur genomen. Het staat op de topografische kaart weergegeven als
woeste grond. In 1884 is het cultuurlandschap uitgebreid tot het veengebied,
wat blijkt uit deweergave van een aantal houtwallen op detopografische kaart.
Tussen 1904 en 1933 worden echter grote oppervlakten veen vergraven. In
1933 is ook het areaal cultuurgrond flink toegenomen, zowel op de woeste
grond als op de verveende grond. Op enkele plaatsen is sprake van
bosvorming, al dan niet aangeplant. In de oorlogsjaren is echter al dit bos
gekapt ten behoeve van brandstofwinning. In 1949 is het Aamsveen door de
Nederlandse Staat aangekocht voor ontginningsdoeleinden. In 1952 heeft zich
aan weerszijden van de Glanerbeek alweer een flink boscomplex gevormd. In
de jaren daarna is het oppervlak bos alleen maar toegenomen door met verdroging van het gebied gepaard gaande verbossing. Hoewel er tot in de
zestigerjaren turf isgewonnen, heeftergeen grootschalige vervening plaatsgevonden. In 1967hetterrein inerfpacht gegeven aande Stichting het Overijssels
Landschap. In 1968werden de restanten van devoormalige turfstrooiselfabriek
met de omringende gronden aangekocht. Ook in laterejaren zijn er nog enkele
aankopen geweest. De grootste uitbreiding vond in 1995 plaats met de
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aankoopvanca.45hacultuurgrond(VanZiel1995).
Alle bossen in het Aamsveen zijn spontaan ontstane bossen. De ouderdom
varieert maar gaat niet verder terug dan tot aan de Tweede Wereldoorlog. In
twee afdelingen in het zuidelijk deel komen enkele kapitale eiken voor, die
duidelijkvanvóórdezeperiodedateren(Overijssels Landschap1984).
Bodem en hydrologie
DelokatieAamsveen ligtgrotendeels inhetdalenstelselvandeGlanerbeekop
deovergang naardewestelijker gelegen stuwwalenhetdekzandgebied inhet
oosten. In het uiterste zuiden grenst dit dalenstelsel aan veenrestruggen. Dit
vertaalt zich in het voorkomen van broekeerdgronden en veldpodzolen in de
directe omgeving van de Glanerbeek, waarbij plaatselijk keileem in de bodem
aanwezig is. Op de dekzandruggen heeft zich voornamelijk een
moerpodzolgrond ontwikkeld. Plaatselijk komt een vlierveengrond voor. De
bodemeenhedenzijngerangschikt ineenfraaiezonering,dieovereenstemtmet
dehoogteligging inhetveldendemineraleondergrond.Deloopvandehuidige
Glanerbeekisgeziendevoorkomende bodemeenhedenkunstmatig.
De vegetatie staat onder directe invloed van het grondwater. De grondwatertrappen I,IIenIIIkomenveelvoor(Overijssels Landschap1984).
Bosgemeenschappen
OpdevoedselrijkevochthoudendegrondenterweerszijdenvandeGlanerbeek
komteeneikenbosvoor, datplantensociologisch noghet meesteovereenkomt
met de bosgemeenschap van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9). Op de
drogere, armere gronden gaat dit type over in het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7). Langs de Glanerbeek komt plaatselijk inenkele laagten ook het
Gewoon Elzenbroekbos (29) voor. Op de voedselarme, vochtige en natte
venige bodems en aan de randen van het veengedeelte komt het
Berkenbroekbos (5) voor. De bossen vertonen allen een vrij uniforme
leeftijdsopbouw, maar hebben een natuurlijke soortensamenstelling en
gevarieerde structuur en zijn voor een groot deel spontaan ontstaan. De
bossenvormeneenBoscomplex vanZure Venen.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
In het grootste deelvande bosgebieden komtzomereikvoor, inmenging met
ruwe en zachte berk, ratelpopulier, zoete kers en lijsterbes. Op de drogere
gronden domineert de berk. Plaatselijk isopslag van beuk enesdoorn.Langs
debeek iszwarteelsdominant. Opdevenigegrondenenaanderandvanhet
hoogveenisberkweerdeaspectbepalende boomsoort. Inheteikenboskomen
in de struiklaag framboos, braam sporkehout, vogelkers, lijsterbes en hulst
voor. In het Eiken-Berkenbos komt vooral braam in de struiklaag voor, in het
Elzenbroekbos wordt zwarte bes aangetroffen (Overijssels Landschap 1984;
Hulsebosetal.1995).
Inheemsaenenmateriaal
Gezien de spontane bebossing kunnen beide berkensoorten, zwarte els,
framboos, zoete kers en lijsterbes vermoedelijk als inheems materiaalworden
beschouwd.
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Plantenvanoudebossen
Aangetroffen zijn in 1983: muskuskruid, bosanemoon, elzenzegge, hazelaar,
bochtige smele, groot springzaad, dalkruid, koningsvaren, witte klaverzuring,
gewone salomonszegel, adelaarsvaren, wegedoorn, winterlinde, blauwe
bosbes, kleine maagdenpalm en bleeksporig bosviooltje (Overijssels
Landschap 1984).In1995werdentijdenseenbroedvogelinventarisatie inieder
geval de volgende oud-bos soorten aangetroffen: dalkruid, gewone
salomonszegel,witteklaverzuringenelzenzegge(Hulsebosetal. 1995).
Mossen
Erzijngeengegevensvanmosseninventarisaties bekend.
Storingsklassen
Inheteikenboszijnplaatselijkenkeledelenverrijkt metgrotebrandnetel;ookin
de randen wijkt de samenstelling van de kruidlaag af ten gevolge van
verstoring, storingsklasse A2. De overige delen en gemeenschappen kennen
eengeheelnatuurlijkeontwikkelingensoortensamenstelling,klasseA1.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Tezamen met enkele particuliere stukken grond is het Aamsveen nu 151ha
groot, waarvan het Overijssels Landschap 145 ha. bezit. Hiervan bestaat een
kleine30hauitbos,waarvandehelftuiteikenbos.HetBerkenbroekbosbeslaat
6,4 ha (Overijssels Landschap 1984). Als A-locatie bos zijn vier grotere en
kleinere gebieden langsdeGlanerbeek geselecteerd meteentotaaloppervlak
van28 ha.
In het huidige beheersplan wordt eenzonering van het reservaatvoorgesteld,
waarbij verschillende terreinen ter weerszijden van de Glanerbeek als
bosuitbreidingstaanaangegeven.Hierbinnenvallendiversecultuurgronden.De
terreinen diebinnendevoorgesteld boszone inhet beheersplan valleneneen
aantal graslandpercelen in het zuidwesten worden voorgedragen voor
uitbreiding. Het totale oppervlak bedraagt na de voorgestelde uitbreiding
ongeveer 50ha.Hethier aanwezige complex van Berkenbroekbos enVochtig
Wintereiken-Beukenbos heeft een MSA van 70 ha zodat met de door het
beheer voorgestelde uitbreiding nog niet aan de areaaleis is voldaan. Gezien
de bedreigingen,dievooraluithetwesten komen,iseenverderebufferingaan
diezijde noodzakelijk. TotaandeAamsveenwegzouden met hetoogopdeze
bufferingdereservaatsgebieden moetenwordenuitgebreid.
Beheersaspecten
De algemene doelstelling is het behoud van de aanwezige ecosystemen. Het
interne beheer isgericht op realisatie vaneenzelfregulerend bossysteem.Als
inleiding hierop zijn in de afgelopen tien jaren een aantal inleidende maatregelengetroffen,zoalshetmakenvanopengaten(variërendvan3-5are)enhet
opvrijgroteschaalringenenvellenvanbomen.Plaatselijkzijn indezeperiode
ook zwarte els en eik aangeplant. Het huidige beheer bestaat in principe uit
niets doen, hoewel het mogelijk is dat exoten en woekerende soorten zoals
krent en Amerikaanse vogelkers, worden bestreden en lokaal andere bomen
wordengekapt.
Nadeverwerving van hetAamsveendoor hetOverijssels Landschapzijnvele
maatregelengenomenomdeverdrogingvanhetveengebiedtebeëindigenen
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de vernatting te bevorderen. Door de recente aankoop van enkele
cultuurgronden kan de afwatering die via drainage plaatsvond, worden
voorkomen. Door al deze maatregelen wordt in het gebied nu al veel meer
water vastgehouden danenkelejarengeleden (Overijssels Landschap 1984).
Waardering
De waarde van het gehele reservaat Aamsveen wordt gevormd door de
aanwezigheid van een groot aantal verschillende milieutypen en de relaties
hiertussen. De bodemkundige en hydrologische gesteldheid leiden tot een
fraaie zonering van diverse vegetatietypen. Hoewel de aanwezige bossen jong
zijn vertonen zij een natuurlijke soortensamenstelling en structuur dankzij de
ongestoorde bosontwikkeling.
Bedreigingen
Langs de randen van het hele reservaat wordt incidenteel vuil gestort, hetgeen
een storende invloed op de vegetatie heeft (Overijssels Landschap 1984).
Verdroging door ongewenste waterafvoer (sterk ontwaterende sloten in de
landbouwenclaves; diepe grensloot opde grens) heeftjarenlang het aanwezige
ecosysteem aangetast. Recent is hier verbetering in opgetreden, maar het
voorkomen van het opnieuw ontwrichten van het hydrologisch systeem blijft
een punt van aandacht. Door inwaai van kunstmest en gier is vooral de
westzijde van het gebied sterk verrijkt en verruigd. De recreatiedruk is hoog; dit
wordt onder andere veroorzaakt door bezoek vanuit een nabijgelegen camping.
Aanleg van de beoogde rijkswegA35 houdteen aantal ongewisse bedreigingen
in, waarvan de effecten nog niet zijn te voorspellen (Overijssels Landschap
1984).
Planologisch beleidskader
Het hele reservaat Aamsveen heeft de bestemming Natuurreservaat. De
cultuurgronden aan de west- en de noordrand zijn in het kader van de
relatienota aangewezen als reservaatsgebied (Beheer Landbouwgronden
1995a). In het noorden, waar de rijksweg A35 gepland is, grenst het aan
terreinen met de bestemming agrarische doeleinden (Overijssels Landschap
1984). Het gebied rondom de Glanerbeek is globaal aangewezen als relatienota-gebied, dat in de tweede fase van de uitvoering van de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur nader zalworden begrensd. Het hoogveengedeelte
is reservaatsgebied, de terreinen rondom de Glanerbeek zijn beheersgebied.
Het hele gebied is onderdeel van het kerngebied Eschmarke, inzake de
Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur, waarbij extensivering van agrarisch
gebruik van cultuurgronden voorop staat (Provincie Overijssel 1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Aamsveen bezit een vrijwel ongeschonden geomorfologie, die zich vertaalt
ineen natuurlijke zonering vandiversewaardevolle bosgemeenschappen.
• Hetaanwezige bos kenteenvrijwel geheel natuurlijke ontwikkeling.
• Uitbreiding van het boscomplex met een aantal huidige cultuurgronden en
in het centrale deel een aantal gagelstruwelen en schraalgraslanden wordt
aanbevolen om het instandhouden van met name het Berkenbroekbos te
garanderen.
• Gezien de bedreigingen is buffering van de westzijde door uitbreiding van
reservaatsgebieden naar deAamsveenweg noodzakelijk.
• De unieke zonering van de verschillende bosgemeenschappen dient zo
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weinig mogelijk versnipperd te worden door aanleg of uitbreiding van
schraalgraslanden.

2.2

^Àf enter de Voort

Geografie en beschrijving
De A-lokatie Achter de Voort bestaat uit de deelobjecten Asbrook en
Lomanskamp, die respectievelijk ten noorden en ten zuiden van het kanaal
Almelo-Nordhorn liggen. De lokatie bevindt zich 2 km. ten zuiden van Groot
Agelo en vormt een onderdeel van het kleinschalige Twentse landschap. Het
Asbrook bestaat uit hoog opgaand, vochtig loofbos waarin een aantal
voedselrijke graslandjes liggen. Het Lomanskamp bevat een oud bosrestant
met hoog opgaande zomereik. Beide gebieden hebben een goed ontwikkelde
en soortenrijke struik- en kruidlaag. De A-lokatie is geselecteerd vanwege het
voorkomen van het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos. Het terrein is niet
ontsloten.
Gemeente:
Coördinaten:
Hooatet.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:

Denekamp
257.0/489.0
+25.0 tot +23.0 m
Overijssel pag.97
bijlage I, kaart2

Eigendom en beheer
Het grootste deel van het object is ineigendom en beheer bij Staatsbosbeheer,
beheerseenheid Noord-Oost Twente. Twee percelen in hetwesten zijn particuliereigendom van Scholtenlinde en LohuisteAgelo.
Historie
Op de topografische kaart van 1848 staat het gebied van het huidige Asbrook
aangegeven alseen "woest gebied"meteen kernvan moerasbos. Hetobject is
in het verleden extensief door de mens gebruikt. Het maakte deel uit van het
kleinschalige landbouwsysteem dat aan het einde van de 19e eeuw gangbaar
was. Het bos werd beheerd als hakhout met overstaanders voor brandhout en
geriefhout. Vanwege het extensief beheer heeft het bos zich op deze oude
bosgroeiplaats geleidelijk aansteeds meer uitgebreid.Vermoedelijk ten gevolge
van de aanleg van het kanaal Almelo-Nordhorn in 1884 is het gebied natter
geworden. Metde ruilverkaveling Agelo-Reutumis hetgebied echterweer sterk
ontwaterd. Tussen 1974 en 1980 heeft Staatsbosbeheer de terreinen verworven (Staatsbosbeheer 1993a).
Bodem en hydrologie
Het gebied is gelegen aan de voet van de stuwwal van Ootmarsum. De
ondergrond bestaat uit keileem, plaatselijk afgedekt met dekzand. Lokaal
komen ook sterk verkitte ijzeroerlagen voor. In het centrale deel van de lokatie
is bodem geclassificeerd als oude kleigrond met zeer ondiepe keileem. De
bovengrond is humeus. De randen van het Asbrook bestaan uit leemarme en
zwak lemig, fijn zandige veldpodzolen. Ook hier is oude klei aanwezig tussen
40 en 120 cm - mv, welke laag tenminste 20 cm dik is (Ebbers &Van het Loo
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1992).
Hoewel het gebied op de grondwaterkaart aangegeven staat met grondwatertrap V, zijn de hydrologische omstandigheden natter. In grote delen van het
object staat het grondwater door hetjaar tot onder het maaiveld. De ligging op
de flank van de stuwwal en de aanwezigheid van keileem in de ondergrond,
leiden tot stroombanen in het watervoerend pakket die tot het maaiveld reiken.
Dit leidt tot een relatief grote wisseling in grondwaterstanden (Staatsbosbeheer
1993a).
Bosgemeenschappen
Het bos in het Asbrook bestaat uit een goed ontwikkeld Gewoon EikenHaagbeukenbos (17). In het meest natte gedeelte is het Gewoon
Elzenbroekbos (29) tot ontwikkeling gekomen. Plaatselijk komt het
Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos (18) voor. Het Lomanskamp bevat
voornamelijk elementen uithet Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17).
Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
De belangrijkste boomsoorten zijn zomereik op de hogere delen en zwarte els
op de lagere delen. Op twee kleine stroken in het Asbrook is in 1966 populier
aangeplant. Gewone es en Amerikaanse eik komen ook af en toe voor. De
struiklaag bestaat o.a. uithazelaar, zoete kers,aalbes enzwarte bes.
Inheems genenmateriaal
Aangezien het hele gebied een vrijwel spontane bebossing kent, op een oude
bosgroeiplaats, kunnen vermoedelijk tal van boom- en struiksoorten worden
aangemerkt als inheems genenmateriaal.
Plantenvan oude bossen
De volgende soorten zijn aangetroffen in 1990: boswederik (RodeLijst4), gulden
boeterbloem, bosanemoon, eenbes (RodeLijst4), heelkruid JRodeLijst4, tweestijlige
meidoorn, welriekende agrimonie, echte guldenroede [RodeLijst3], donkersporig
bosviooltje iRodeLijst4jenschedegeelster jRodeLijst4j (Staatsbosbeheer 1993a).
Mossen
Tijdens excursies van de bryologische vereniging in 1976 zijn geen soorten
waargenomen die specifiek zijn voor oude bomen of bosgroeiplaatsen.
Storingsklassen
De bossamenstelling en -structuur hebben een vrijwel natuurlijk karakter. Ook
de kruidlaag is soortenrijk en karakteristiek voor de aanwezige bosgemeenschappen. Door intensieve ontwatering nemen echter soorten als braam,
pitrus en grote brandnetel toe. De storingsklasse isA1 tot A2, lokaal (aanplant
populier) D2. Detoename van braam kan mede het gevolgzijn van de toegenomen lichtinval door de jaarlijkse vraat van rupsen aan het blad van de
Amerikaanse eiken (Korbee pers. med. 1996).
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Staatsbosbeheer heeft intotaal 13ha. ineigendom,waarvan momenteel 7.9 ha
uit bos dan wel hakhout bestaat (te weten 5.7 ha in het Asbrook en 2.2 ha in
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hetLomanskamp).Nogeensongeveer6habosisinparticuliere handen.Inhet
Asbrookzal3.25 hagraslandzaldoorStaatsbosbeheerwordenomgevormdtot
bos. Dit brengt het totaal oppervlak bos op 16 ha. Voor de combinatie van
Gewoon en Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos bedraagt het MSA 15ha.
Uitbreidingvandelocatieisdustheoretisch nietnoodzakelijk. Menheeftechter
vanwege de scheiding vanAsbrook en Lomanskamp door het kanaalAlmeloNordhorn feitelijk mettwee lokaties van doen.Vanwege de eutrofiëring vanuit
de landbouwomgeving is buffering noodzakelijk. Om het bosklimaat te
versterken, is op de A-locatie kaart enige uitbreiding aangegeven, met name
grasland percelenaandeoostzijde.Spontanebosontwikkeling ishiergewenst.
Verder zou eenzone ronddeA-locatie meteen breedte vantenminste 100m
alsreservaatsgebied ingerichtmoeten worden.
Beheersaspecten
Na de verwerving door Staatsbosbeheer in de jaren 70 werd het hakhoutbeheer geëxtensiveerd. Tegenwoordig wordt alleen in het particulier
eigendom nog hakhoutbeheer gevoerd. Deaangeplante populieren zijn zowel
inhet Staatsbosbeheer deelalsopdeparticuliereterreinen in 1981verwijderd.
Erheeftdaarnaeersteenmaaibeheer plaatsgevonden,lateriseenbeheervan
nietsdoeningesteld(Korbeepers.med.1996).
Hetbeheersdoelisuitbreiding,hersteleninstandhoudingvanhethuidigeareaal
waardevolle bostypen. Deaanwezige graslanden worden omgevormd totbos.
Hiervoor zal de bovengrond worden afgeplagd zodat een minder voedselrijke
uitgangssituatie wordt gecreëerd en een goed kiembed voor bomen ontstaat.
Nadeze ingreepzalgeenactiefbeheermeerwordengevoerd.Dezemaatregel
vraagtwelomingrepen indehydrologie,dieertoezullenmoetenleiden,datde
ontwatering via aangrenzende drainagesystemen teniet wordt gedaan
(Staatsbosbeheer 1993a).
Waardering
Een groot deelvan het bos behoort tot de beter ontwikkelde vochtige bossen
met een rijk gestructureerde struik- enkruidlaag. Hieraan draagt deouderdom
van de bosgroeiplaats bij. Door het ontbreken van ontsluiting en de moeilijke
toegankelijkheid, door de hoge grondwaterstand en de dichte struiklaag, is er
zeer weinig verstoring. Er komen een groot aantal aan oud bos gebonden
plantensoorten voor, waaronder diverse Rode Lijst soorten. Ook kent het een
rijke avifauna en dagvlinderbevolking (Staatsbosbeheer 1993a). Ecologische
bezien vormt het gebied een belangrijke verbindingszone tussen de
nabijgelegenA-lokaties Reutumerweuste,Agelerbroek enOude Broek enWiekermeden.
Bedreigingen
Hetobjectstaatonderdrukvanwegehetintensievegebruikvandeomliggende
landbouwgronden. Verdroging, verzuring en vermesting kunnen hierdoor
optreden.Metnamewatbetreftdehydrologischegesteldheidishetgebiedzeer
kwetsbaarvoorverstoringen.Overdehydrologischegesteldheidvandelokatie
isechteronvoldoendebekend.
Planologisch beleidskader
In het Gemeentelijk Bestemmingsplan is de A-lokatie aangegeven als
natuurgebied. De aangrenzende landbouwgronden rond Asbrook hebben de
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bestemming agrarischgebiedmetlandschappelijkewaarden.InhetStreekplan
heeft Achter de Voort een hoofdaccent landschap, natuur en bosontwikkeling
met een nevenaccent op landbouw en recreatief medegebruik
(Staatsbosbeheer 1993a). Het valt tevens binnen de provinciale Ecologische
Hoofdstructuur, waarin het als Kerngebied is aangeduid. Op de omringende
grondenisdeRelatienotanietvantoepassing (ProvincieOverijssel1992).
Conclusies en aanbevelingen
• De A-locatie betreft een goed ontwikkeld en rijk gestructureerd EikenHaagbeukenbos.
• Hetbeheervanhetheleobjectisgerichtopzelfregulerendbos.
• In de meest homogene hakhoutpercelen zonder overstaanders is
omvormingsbeheervolgensdemozaïekmethodegewenst.
• Instandhouding enherstel vandeoorspronkelijke hydrologische situatie is
vereistvoorhetbehoudvandeaanwezigebosgemeenschappen.
• De hydrologische gesteldheid van de lokatie verdient nader onderzoek.
Aankoopvanaangrenzendegrondenalshydrologischebufferzoneverdient
aanbeveling.
• Enigebosuitbreidingiswenselijk. Daarnaastverdienthetaanbeveling,rond
deA-locatieeenbufferzonevanreservaatsgebiedentecreëren.
D

2.3

^faeierbroek
~y*f

Geografie en beschrijving
Het Agelerbroek is een niet ontgonnen restant van een vroeger veel groter
gebied metbroeklanden.Hetbevatzeggemoerassen, Elzenbroekbos,vochtige
heide en blauwgraslanden. Hetgebied ligt aan de westelijke rand van het dal
van de Dinkel, ten zuiden van Ootmarsum. Het is het grootste
beekbegeleidende Elzenbroekbos van Nederland. Het broekbos vormt samen
methetOudeBroekenWiekermedenenhetVoltherbroek hetgrootste(vrijwel)
aaneengesloten oppervlak Elzenbroekbos op beekdalbodems in Nederlanden
is daarmee uniek. Hetgebiedwordt inoost-west richting doorsneden door het
kanaalAlmelo-Nordhom.
Gemeente:
Denekamp
Coördinaten:
259.5/489.5
Hooateto.v. NAP:
+20m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.97
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart3
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartI
Eigendom en beheer
Staatsbosbeheer iseigenaarenbeheerdervandeA-locatie.Vóór 1987washet
terrein eigendom van deVereniging Natuurmonumenten. In hetgebied liggen
nogenigekleinepercelenvanparticulieren.
Historie
Het Agelerbroek heeft eeuwenlang in een gebied gelegen met een gemengd
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landbouwbedrijf. Het maakte deel uit van een broekgebied dat zich over een
lengte van 8 km uitstrekte tussen Ootmarsum en Denekamp. Dit gebied was in
gebruik als broekland en broekmade, onderdeel van een kampenlandschap. De
broeklanden waren de natste plekken in het landschap, en werden weinig
gebruikt omdat ze jaarlijks maandenlang door beken werden overstroomd. De
broeklanden werden gekenmerkt door processen van verschraling. In niet al te
nattejaren werd er in het broek gehooid. Op de topografische kaart van 18489
(Wolters-Noordhoff 1990)heet hetgebied de Broekmaten.
Tussen 1884 en 1890 werd het kanaal Almelo-Nordhorn gegraven. Het niveau
van het kanaal kwamongeveer één meter hogerte liggen dan het maaiveld van
het broek, zodat het grootste deel te natwerd voor agrarisch gebruik. Er begon
zich toen moerasbos te ontwikkelen. Dit werd in de loop der tijd in gebruik
genomen als hakhout voor de productie van brandhout, boerengeriefhout en
voor de productie van borstels door de firma Gierkink in Vragender (Wolf
ongepubl.). Tot 1951 veranderde er niet veel. Daarna werden in het kader van
de ruilverkaveling Beneden Dinkel een aantal waterlopen gekanaliseerd en
broeklanden tot landbouwgrond omgevormd. Het Agelerbroek werd weliswaar
gespaard en van eendijk voorzien, doch het gebied raakte desondanks ontwaterd. Van de oorspronkelijke blauwgraslanden bleef maar weinig en dan nog in
sterk verarmde vorm over. De bosvorming nam grote vormen aan en de
avifauna verschoof vanmoeras-enweidevogels naar bosvogels.
Vanaf 1952 huurde Natuurmonumenten van de boeren diverse percelen in het
broek. In 1964 werd het uiteindelijk door Natuurmonumenten aangekocht en in
1987door ruilovergedragen aan Staatsbosbeheer.
Bodem en hydrologie
Geologisch gezien ligt het Agelerbroek in een gebied met afwisselend ondiepe
smeltwaterdalen en dekzandruggen. De smeltwaterdalen zijn in het Holoceen
weer opgevuld met beekafzettingen. De ondergrond bestaat uit een dikke laag
overwegend zandige afzettingen met daarop een dunne laag beekklei. De
bodems kunnen tot de beekeerdgronden gerekend worden (Staatsbosbeheer
1990). De bodemkaart geeft het als een associatie van venige beekdalgronden
weer (Ebbers &Van het Loo 1992).
Het Agelerbroek is 's-winters nat, het grondwater staat in het grootste deel dan
boven het maaiveld. 's-Zomers zakt het water dieper weg. Aan de oostgrens
van het Agelerbroek ligt de Tilligter beek, die in noordelijke richting via de
Hollandergraven in de Dinkel uitmondt. Deze is tijdens de ruilverkaveling
aangelegd en heeft op het reservaat een sterk ontwaterende werking. Het
grondwaterpeil is sinds de ruilverkaveling met meer dan een meter gedaald
(Staatsbosbeheer 1990). Ook andere waterlopen rond het reservaat hebben
een sterk ontwaterende invloed. Volgens het beheersplan treedt er door het
regelmatig indragen van de beekleem rijping op waardoor de doorlatendheid
structureel vergroot wordt. Het kwelwater dat vanuit het kanaal het reservaat
binnenkomt, bevat onder andere fosfaat op een zodanig niveau dat van
voedselrijk water gesproken kan worden. De grondwatertrap is op de
bodemkaart als IItot IIIaangegeven.

Het precieze jaar van verkenning is niet bekend maar ligt vermoedelijk rond 1848.
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Het beekje de Vree ontspringt in het gebied. Na het graven van de afwateringssloten in de omgeving is het beekje afgedamd om het gebied nat te
kunnen houden. De dam werd herhaalde malen illegaal doorgestoken door
"derden" (Staatsbosbeheer 1990). De dam is in 1980 vervangen door een
houten damwand met een regelbare overstort. Het opstuwen heeft een tragere
doorstroming endaarmee verzuring van hetgebiedtotgevolg.
Bosgemeenschappen
Het grootste deel van de A-locatie bestaat uit Gewoon Elzenbroekbos (29).
Volgens Staatsbosbeheer (1990) is dit in de zuid-oosthoek verdroogt. Hier
domineren hennegras en rankende helmbloem. Dit wijst inderdaad op
verdroging respectievelijk eutrofiëring. Voor een deel bestaat het gebied uit
moeras, samengesteld uit een mozaïek van wilgen en rietland. De vegetatie
wordt door Staatsbosbeheer (1990) als arm en gekenmerkt door storingssoorten vanwege uitdroging beschreven.
Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
Een opname van Stortelder et al.(in prep.) laat een boomlaagzien van zwarte
els met een gemiddelde hoogte van 17 men een ijle struiklaag van zwarte bes.
Hennegras haalt hier een bedekking van 70%, hetgeen op verdroging wijst. Er
is verjonging van zomereik aanwezig. Deze is afkomstig van oude zomereiken
op walletjes. Daarnaast komt ook essenverjonging voor (Eijsink pers. med.
1996). Het Elzenbroekbos wordt door Zielman et al. (1993) op basis van waarnemingen tijdens een bryologische najaarsexcursie als zeer fraai ontwikkeld
gekenschetst.
Inheems genenmateriaal
Erzijnvan dezeA-locatie noggeenonderzoeksresultaten bekend.
Plantenvan oude bossen
Er komen indeze bosgemeenschapgeen oud-bos indicatoren voor.
Mossen
Door Zielman et al. (1993) worden de volgende rode-lijst-soorten waargenomen: klein klauwtjesmos |Rodeujst3l, knots-kroesmos [RodeLijst3], trompetkroesmos [RodeLijst2] en schijfjesmos |RodeLijst2i. Zielman et al. geven hoog op
over de rijkdom aanepifytische mossen inhetgebied.
Fauna
Sinds een aantal jaren komen weer boomkikkers in het gebied voor (Eijsink
pers. med. 1996). Verder zijn er van de A-locatie geen specifieke gegevens
bekend.
Storingsklassen
Het gebied wordt op basis van de opname van Stortelder et al. (in prep.) gecodeerd op A3 vanwege de natuurlijke boomlaag en de op mineralisatie wijzende
aanwezigheidvan rietgras, braamen bredestekelvaren.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De begrenzing volgt de rand van het elzenbroekbos. De twee schraalland-
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percelen zijn buiten deA-locatie begrenzing gelaten. Hettotale oppervlak van
deA-locatie is65 ha. Het MSAvan het Gewoon Elzenbroekbos is20 ha,dus
aandeareaaleiswordthiervoldaan.

Beheersaspecten
In het beheersplan (Staatsbosbeheer 1990)wordt voor de periode 1990-2000
voorzien in het doorbreken van de gelijkjarige structuur van het bos door
kappen,omtrekkenofringenvan elzen.
Bij het beheer bestaat de intentie inde moeras-ecotoop de bestaande situatie
tehandhavendoorhetmaaienvanrietenhetweghalenvanwilgenstruweelom
zo een bepaalde mate van variatie in stand te houden. Die variatie dient de
vogelrijkdom. Daarbij worden blauwborst, roerdomp en bruine kiekendief
genoemd.
Met het oogop de natuurlijke ontwikkeling van deA-locatie wordt aanbevolen
geen fixatie-beheer te voeren, maar ontwikkeling en successie te laten
prevaleren boven conservering,zeker in een natuurgebied als dit. Bovendien
spaart dit de uitvoering vaneen aantal in het beheersplan als zeer moeizaam
omschreven pakket van beheersmaatregelen, die slechts kosten en geen
opbrengsten metzichmeebrengen.Menzoudooreengeschiktpeilbeheereen
bepaaldematevanopenheidkunnennastreven,zodattenslottetochnatuurlijke
processen deontwikkeling inhetgebiedbepalen.VolgensVrielink (pers.med.
1996) is Staatsbosbeheer bezig met het voorbereiden van een
vernattingsproject inhetgebied.
De particuliere eigenaren binnen de begrenzing van deA-locatie voeren geen
sterk afwijkend beheer. Hakhout komt echter wel voor, en dat is niet
verenigbaar methetgewenste beheervaneenwaardevollebosgemeenschap.
Dit beheer zou dan ook beëindigd moeten worden. Over de aankoop van
enkele van deze percelen wordt door Staatsbosbeheer thans onderhandeld
(Eijsink pers.med.1996).
Bedreigingen
Ontwatering:
De waterhuishoudkundige infrastructuur is zodanig (afgestemd op de
landbouw)datdehoeveelheidwaterdiewordtonttrokkenaanhetgebiedende
hoeveelheid kwelwater die buiten de grenzen van de A-locatie al wordt
weggevangen, intoenemende mateeenstructurele verdroging van hetgebied
tot gevolg heeft. De aanwezigheid van nitrofiele soorten wijst reeds in de
richtingvandealsgevolgvandeverdrogingoptredendemineralisatie. Hierzijn
dan ook dringend maatregelen gewenst. Staatsbosbeheer (1990) kondigt een
hydrologisch onderzoek aan enop basis daarvan zouden relatienotagebieden
kunnenwordenaangewezen.Inmiddelszijninhetkadervanhetgebiedsgericht
beleidaandewestzijdevanhetgebiedmeerrelatienotagebiedenaangewezen.
Het is de bedoeling datopdezewijzeeenverbindingtot standgebrachtwordt
met de A-locatie Achter de Voort (Eijsink pers. med. 1996). De waterkwaliteit
varieert,afhankelijkvandeoorsprong:regenwaterofgrondwater.
Eutrofiëring:
Naasthetgrondwaterpeil isookdewaterkwaliteitvangrootbelang.Voorkomen
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dientteworden dat met meststoffen vervuildwater hetgebied instroomt.
Planologisch beleidskader
In de Structuurschets Landelijke Gebieden is de omgeving van de A-locatie
aangeduid als gebied met afwisselend landbouw, natuur en andere functies in
kleinere ruimtelijke eenheden. In deze gebieden wordt verweving van functies
voorgestaan. Deaanwijzing van Relatienota-gebieden isgrotendeels uitgesteld,
omdat de aanvankelijke aanwijzing van ongeveer 20 hectaren als buffer rond
het Agelerbroek ingrijpende maatregelen vergt in de lokale waterhuishouding
en de Commissie Beheer Landbouwgronden vond,dat studie naar de mogelijkheden vereist is. In het beheersplan voor Noord-oost Twente (Beheer
Landbouwgronden 1992) is wel een graslandperceel dat in het zuidwesten
grenst aan de A-locatie, als reservaatsgebied aangewezen. Hier is sprake van
een hoge grondwaterstand. Men verwacht dat met een aangepast beheer hier
weer snel een botanisch waardevolle graslandvegetatie zal kunnen ontstaan. In
het Streekplan Twente valt de A-locatie onder Landelijk gebied IV, dit betekent
Natuurgebied. In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente
Denekamp heeft het Agelerbroek de bestemming Natuurmonument. In het
Beleidsplan Natuur en Landschap van de provincie (Provincie Overijssel 1992)
is het gebied aangeduid als nader uit te werken. Op de kaart, behorend bij het
gebiedsperspectief Noordoost-Twente10, zijn de A-locatie, de omringende
gebieden en de natuurgebieden ten zuiden van het kanaal Almelo-Nordhorn
aangegeven als prioritaire reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden. De
begrenzingen van deze gebiedenzijn invoorbereiding.
Waardering
Het voor Nederland karakteristieke Elzenbroekbos is een zeldzame
bosgemeenschap en het Agelerbroek is daarvan een zeer representatieve
vertegenwoordiger. Het maakt samen met het Volterbroek en de A-locatie
Oude Broek en Wiekermeden deel uit van het grootste Elzenbroekbosgebied
op beekdalgronden van Nederland.
Conclusies en aanbevelingen
• Het Agelerbroek is een -mede door de grote oppervlakte zeer waardevolle
representant van het Elzenbroekbos.
• Het gebied wordt bedreigt door ontwatering en als gevolg daarvan
optredende mineralisatie van de bovengrond. Maatregelen zijn dan ook
dringend gewenst.
• Er wordt aanbevolen in de moeras-ecotoop geen beheersmaatregelen
meer uitte voeren maar ontwikkeling en successie langs natuurlijke weg te
laten plaatsvinden. Eventueel kan slechts plaatselijk fixatie-beheer gevoerd
worden ineen matrix van natuurlijk broekbos.
• Belangrijk gebied voor epifytische mossen. Rode Lijst soorten komen voor.
D

10

Beleidskaan realisering ecologische hoofdstructuur, ter beschikking gesteld door de heer Th.de Kogel, provincie
Overijssel, bureau NatuurenLandschap.
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Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat uit beekbegeleidende bossen langs de Boekelerbeek.
Dezestroomtruwwegindedriehoek Hengelo-Beckum-Boekelo. Debeekwordt
zuidelijker, stroomopwaarts, als Rutbeek aangeduid. Het landschap isgevarieerd en kleinschalig. De bosvegetaties behoren tot de rijke typen en worden
gekenmerkt door het voorkomen van zeldzame soorten. In het dal van de
Boekelerbeek komenveelvegetatietypenvoordiekwelafhankelijkzijn.
Gemeente:
Enschede
Coördinaten:
249.7/471.6
Hooatet.o.v.NAP:
+ 22tot+20 m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.137
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart4
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
DeA-locatieisineigendombijdrieeigenaren:
1. J.StokkersteEnschede(360/2en360/3).
2. C.F.Cromhoff-vanHeek,woonplaatsonbekend(360/1en380/3).
3. R.C.Hudig, woonplaatsonbekend(overigdeelvan380).
Historie
Op de door M.A. Snoeck en J.H. Hottinger getekende bladen uit de Hottinger
Atlas van rond 1788 ligt het gebied van de Boekelerbeek in het grensgebied
van twee bladen en is kennelijk niet afgebeeld. Op het westelijke blad is de
omgeving van de Oelerbeek de meest oostelijke begrenzing en op het
oostelijke blad de omgeving van Boekelo. De daar tussenin liggende Boekelerbeek ontbreekt. IndeGrote HistorischeAtlasisdeBoekelerbeek opblad34
van 1846welafgebeeld. Debossendiethans binnendebegrenzingvandeAlocatie liggen, zijn dan ook afgebeeld met vrijwel dezelfde begrenzing. De
boerderijdiethansbinnenruit360vandeA-locatie-kaart istevinden,ontbreekt
dan nog. Deze gegevens leidentot devoorzichtige conclusie dat deA-locatie
een oude boslocatie betreft, die ook aan het einde van de 18e eeuw reeds
bestond.
Bodem en hydrologie
De bodems vandeA-locatie bestaanvooreendeel langsde beek (metname
in het noordelijk deel van ruit 360) uit een beekeerdgrond in lemig fijnzand.
Dezegaat-geziendevegetatie-verdervandebeekafoverineenpodzol.Een
geringdeelinBelgershoek ligtopeenveldpodzolgrond inleemarmenzwaklemigfijnzand.DegrondwatertrapishierIII.
De hydrologie van het gebied is in de loop van de laatste eeuw drastisch
gewijzigd. Vroeger waterde de Boekelerbeek, samen met een aantal andere
beken af op de Buurscherbeek, dietoen overigens een veel noordelijker loop
had. Sindsdien zijn van veel beken de lopen gekanaliseerd en werd het
Twentekanaal gegraven. Thans gaat de Boekelerbeek stroomafwaarts over in
de Oelerbeek, dieafwatert op hetTwentekanaal. Debeekgaat daar eerstnog
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met een grondduiker onderdoor. Volgens Tonckens & Zonneveld (1993) komt
de dynamiek van een natuurlijke beek hier niet meer voor en werkt de
Boekelerbeek sterk drainerend op de omgeving. Door de vrij hoge
stroomsnelheden heeft de beek zich diep ingesneden en is daardoor het
contact van de beek metde bodems langs de beekverminderd.
Volgens het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel (Provincie Overijssel
1992) krijgt het Boekelerbeek-Rutbeeksysteem een belangrijke functie als
"schoonwaterbeek" in het beheersplan voorwaterkwaliteit en -kwantiteit van het
Waterschap Regge enDinkel.
Bosgemeenschappen
Het Vogelkers-Essenbos (23) komt hier op plaatsen met horizontaal bewegend
grondwater in een goed ontwikkelde vorm voor, doch slechts in een smalle
strook langs de beek. Van de beek af, op plaatsen met stagnerend water, gaat
dit over in een kleinschalig mozaïek van het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
(17) met het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9). Op de hogere delen ligt het
Droog Wintereiken-Beukenbos (8). Gezien de voorkomende bosgemeenschappen kan hier gesproken worden van een Boscomplex van Bron en Beek,
zij het ineenzeer geringeomvang.
Soortensamenstelling
Boom- en struiksoorten
De zomereik domineert in een groot deel van het bos. Langs de beek staan
elzen (doorgeschoten hakhout) en essen. Verder komen beuk, hulst, berk,
taxus, zoete kers en in het zuidelijk deel van 360/2 populieren voor (eigen
waarneming en Zwillbrock 1992). Vooral langs de beek staat een dichte
struiklaag met soorten als vogelkers, hazelaar, tweestijlige meidoorn, Gelderse
roos, rode kornoelje en gewone vlier. De boomlaag van het als uitbreiding
aangegeven deel in 380/3 bestaat uit een menging van groveden, douglas,
fijnspar en een enkele zomereik. Onder de grovedennen staat een struiklaag
van hulst en een enkele hazelaar. Het bos in 360/1 bestaat uit een Droog
Wintereiken-Beukenbos waar de beek zich diep in heeft gesneden. Hier staan
oude beuken en zomereiken. De struiklaag bestaat voor een deel uit
rododendrons.
Inheems aenenmateriaal
Erzijnvan dezeA-locatie geen onderzoeksresultaten bekend.
Planten van oude bossen
Volgens Tonckens & Zonneveld (1993) komen langs de Boekelerbeek voor:
bosanemoon, bosereprijs (RodeLijst4) (tevens een zeldzame soort met een
uurhokfrequentie van minder dan4), boswederik (RodeLijstAj, boszegge (RodeLijst41,
donkersporig bosviooltje (RodeLijst4], gele dovenetel, mispel RodeLijst3), schedegeelster (RodeLijst41, slanke sleutelbloem, wegedoorn, wilde kardinaalsmuts en
zwartblauwe rapunzel (zeldzaam). De zwartblauwe rapunzel komt volgens
Weeda (1991) voornamelijk inberg-en heuvelgebieden voor. Daarnaast komen
in oost- en noord Nederland nog een paar kleine concentraties voor, waartoe
ook de A-locatie behoort. Op de hogere delen in het Wintereiken-Beukenbos
staatveeladelaarsvaren endaarnaast ookdalkruid.
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Bijzondereenzeldzamesoorten
Volgens Tonckens & Zonneveld (1993) komen in het gebied een aantal
zeldzamesoortenvoor.Naasteenaantalhierbovenreedsgenoemde'oudbos'soorten zijn dat de gebogen driehoeksvaren, smalle beukvaren en verspreidbladiggoudveil.
Mossen
ErzijnvandezeA-locatiegeenopnamenbekend.
Storingsklassen
Het grootste deelvandeA-locatie kanals B1worden gecodeerd vanwegede
dominantievandezomereikenderedelijknatuurlijkekruidlaag.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De aanvankelijke selectie van A-locaties langs de Boekelerbeek is enigszins
gewijzigd. Een klein deel op de grens van de ruiten 399 en 400 is vervallen
vanwegehetzeergeringeoppervlak,devoorkomendeexotenenhetfeitdatde
beek ter plaatse sterk gekanaliseerd is. Verder is het deel in ruit 380/3 als
uitbreiding in plaats van als A-locatie opgenomen omdat de boomlaag vrijwel
volledig uit exoten bestaat. Dit oppervlak is echter wel van groot belang als
ondersteuning van het bosklimaat voor het beekbos. Omvorming volgens de
mozaïekmethode(Koop1986)wordthieraanbevolen.
De MSA'svandeonderscheiden bosgemeenschappenworden hier zeker niet
gehaald, maar uitbreiding is vanwege de landbouwomgeving en de
beperkingen in de groeiplaatsen moeilijk te realiseren. Het totale oppervlak
bedraagt 14ha. Hetgecombineerde MSAvan hetVogelkers-Essenbos enhet
GewoonEiken-Haagbeukenbos is20ha.Erzounaargestreefdmoetenworden
het traject van de beek dat langs de A-locaties ligt, geheel binnen het bos te
krijgen. Een en ander zou plaats kunnen vinden in het kader van het project
voorparticuliernatuurbeheer,dathiergaandeis.
Beheersaspecten
Vooreigenaar Hudigisdenatuurfunctievanhetboshetbelangrijkste.Alseral
gekapt wordt, gebeurt dat boomsgewijs (Aman et al. 1995). Het beheer van
eigenaresse Cromhoff vindt plaats volgens de principes van het geïntegreerd
bosbeheer en is uitbesteed aan de Heidemij. Voor eigenaar Stokkers is
instandhouding hoofddoel.Incidenteelwordtdaarbijboomsgewijsgeoogst.
Bedreigingen
Door de kanalisatie vandelenvande beekzijn destroomsnelhedenverhoogd
en heeft de beek zich als gevolg daarvan dieoer inzijn bedding ingesneden.
Het contact met de bosgemeenschappen langs de beek is daardoor voor een
deel verloren gegaan en de beek werkt nu sterk drainerend. Het is daarom
wenselijk door middel van stuwtjes het niveau in de beek te verhogen tot het
oorspronkelijke niveau en te proberen ook het niveau van de beekbedding
omhoog te krijgen. Daarbij zal de kwaliteit van het beekwater een belangrijke
rol moeten spelen. Van Roosmalen et al. (1994) geven aan dat vanwege de
zeer slechte kwaliteit van het huidige beekwater (vervuild met fosfaat en
stikstof)thansgeeninundatiesgewenstzijn.
DegrenstussenhetbezitvandeeigenarenStokkersenCromhoff (bovengrens
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perceel 360/2) wordt bovendien gevormd door een ruim 1,5 m diepe greppel
die het bos sterk ontwatert. Deze greppel zou eigenlijk gedempt of tenminste
afgedamdmoeten worden.
De 10 à 15 cm dikke strooisellaag tot dicht bij de beek in het VogelkersEssenbos en het Eiken-Haagbeukenbos is zeer ongewoon gezien de doorgaans hogeverteringssnelheden indeze bosgemeenschappen. Bosverjonging
is in een door oogst en windworp gelicht gedeelte nauwelijks aanwezig.
Nitrofiele soorten zijn hier overigens eveneens nauwelijks te vinden. Een
(gedeeltelijke) vervanging van de eiken door soorten als es, zoete kers en
haagbeuk is aan te bevelen omdat deze soorten een betere strooiselvertering
hebben en in deze omgeving van nature toch al een hoger aandeel innemen
danzijthans doen.
Planologisch beleidskader
In het Beleidsplan Natuuren Landschap Overijssel (Provincie Overijssel 1992)
is aangegeven dat het gebied langs de Boekelerbeek/Rutbeek door de
provincie is toegevoegd aan de landelijke Ecologische Hoofdstructuur. Het
gebied Boekelerhoek, waarbinnen de A-locatie is gelegen, is buiten de
begrenzing vanderelatienota-ennatuurontwikkelingsgebieden Enschede-Zuid
gehoudenenaangewezenalsproefgebiedvoorparticulier natuurbeheer11. Doel
is hetzodanig realiserenvandeEcologische Hoofdstructuur, datervoorzowel
natuur als landbouw en landgoederen eenzooptimaal mogelijke enduurzame
situatie ontstaat. Dit project geldt tevens als pilotproject voor Noordoost
Twente. Het project is inmiddels van start gegaan. Door een breedsamengestelde klankbordgroep is een voorstel geschreven. Toestemming van de
minister isnodigenbovendienvraagtdeprovincievandeministerfinanciëleen
instrumentelebeleidsruimtevoordeuitvoering.Ditisinmiddelsverkregen.
Waardering
Waardevolle beekbegeleidende bossen op een oude bosgroeiplaats. Goede
perspectievenvoor inpassingvandeA-locatieinhetparticulier natuurbeheerin
deBoekelerhoek.
Conclusies en aanbevelingen
• Waardevollebeekbegeleidende bossenopeenoudebosgroeiplaats.
• Maatregelen om de waterkwaliteit te verhogen zijn dringend gewenst.
Vervolgenszoudoor peilopzetdedrainerendewerkingvandebeekophet
bosmoetenwordenbeperkt.
• Bosuitbreiding om afzonderlijke delen aan te laten sluiten, wordt
aanbevolen.
• Ter bevordering van de natuurlijke verjonging wordt aanbevolen de
mozaïekmethode (Koop1986)toetepassen.
D

Dit houdt in dat particulieren niet alleen beheersgebied (landbouwgebied met beheersbeperkingen vanwege
natuurwaarden) maarook reservaatsgebied (natuurgebied) gaanbeheren.
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tDoerókottê
luoeróKotten.

Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat uit een oude heidebebossing ten noorden van de
Postweg,ongeveertweekmtenoostenvanOldenzaal,opdeovergangvande
stuwwalflank naar het Dinkeldal. Hier heeft zich op vrij natte bodems een
gevarieerd bosontwikkeld,tendelenogbestaandeuitoudegrovedennen,met
waarlichtdattoelaat,opslagvanloofboomsoorten.
Gemeente:
Losser
Coördinaten:
262.0/480.0
Hoogtet.o.v.NAP:
+52tot+61 m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.126
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart5
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
VoorhetovergrotedeelisdeA-locatieeigendomvandeVereniging Natuurmonumenten. Van het Heilige Holt isdeeigendom (enook hetgevoerde beheer)
nietbekend.
Historie
Boerskotten is geen oude boslocatie. Op een door M.A. Snoeck rond 1788
getekendbladuitdeHottingerAtlasisopdebetreffende pleklangsde Postweg
vanDeventeropBenthem^2 slechtsheidezichtbaar.Welisaanderandvande
huidige boslocatie de percelering rond de boerderij van Peterman nog te
herkennen. Blijkbaar zijn de eigendomsgrenzen in de loop van de eeuwen
instand gebleven. Het enige bos in de omgeving ligt rond 't Benninc, thans
Beernink geheten.Delandgoedachtige structuurvandit bosis rondMunnikhof
nog steeds te herkennen endit boswordt door Natuurmonumenten (1993) als
waardevol omschreven. Het kaartbeeld van 1848 (Wolters-Noordhoff 1990)
geeft aandat er kennelijk heidebebossing plaats heeft gevonden inhetwestelijk deel van het huidige Boerskotten (ruit 204/1+2 en ruit 184/2). Het Heilige
Holt doet kennelijk slechts innaamaanoeroudetijden denken. In 1848 iseen
klein deel langs de Postweg opnieuw bebost. Dit deel isthans als grasland in
gebruik.
Bodem en hydrologie
DeA-locatie ligt opdeoostflank van de Oldenzaalse stuwwal. Hier is aan het
einde van het Saalien door het landijs de Formatie van Drenthe afgezet. Dit
bestaatvoornamelijk uitkeileemmeteenhoog'utumgehaltevanongeveer 21%
(Ebbers &Van het Loo 1992). Dekeileem is kalkrijk afgezet maar later, onder
andere door bodemvorming in het Eemien, geheel of grotendeels ontkalkt.
Dezeoudekleigrondenbestaanuitzandigezavelmetveelfijnengrofzand,en
veel kleine tot zeer grote stenen. De bodemeenheid maakt deel uit van een
groot gebied tenzuidoosten van Oldenzaal. Door het geringe poriënvolume is
de doorlatendheid en het bergendvermogen gering. Innatte perioden leidt dit
veelvuldig tot zeer hoge grondwaterstanden, hoewel de grondwatertrap V is.
12

Ditwasvroeger déinternationale oost-westverbindingsweg (Koop&Derkman1977).
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Het is volgens Ebbers & Van het Loo aan de diepere bewortelbaarheid te
dankendatdezebodems hier, integenstellingtotelders inNederland,nietsnel
uitdrogen.Debodemszijnlokaalgespitofgeploegd(Koop1979).
Bosgemeenschappen
Belangrijkste bosgemeenschapishier hetVochtigWintereiken-Beukenbos (9).
Daarnaast komen lokaal overgangen voor naar het Droog WintereikenBeukenbos (8), het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7), het Kamperfoelierijk
Eiken-Haagbeukenbos (18) en tenslotte het Gierstgras-Beukenbos (13). Het
Wintereiken-Beukenbos isnoghet bestontwikkeld indeouderegrovedennenopstanden, hoewel nogsteeds vaneenontwikkelingsstadium gesproken moet
worden.Deontwikkelingsduur vandezebosgemeenschap iszeer lang(Koop&
Van der Werf 1995) en moet geschat worden op vele honderden jaren. Een
voordeelindezesituatieisnog,dathierdestandplaats metprimitievemiddelen
ontgonnen is en vervolgens onder vochtige heide een verschraling heeft
ondergaan. Een regeneratie zal onder deze omstandigheden gemakkelijker
verlopen dan op door landbouw-tussenbouw verrijkte bodems. Het Vochtig
Berken-Zomereikenbos wordtvoornamelijk inhetHeilige Holtaangetroffen.Het
Gierstgras-Beukenbos werddoor Koop(1979)onderscheiden indenoordoosthoekvanBoerskotten,hetzogenaamde"Storksbos".
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Deoudste opstanden (11.5 ha) bestaan uitgroveden,waarmee devoormalige
heiden werden bebost. Deze zijn gemengd met zomereik, berk, beuk en
fijnspar ineen ruime stand. Een struiklaag vanzomereik, beuk en sporkehout
heefteenkronenbedekkingvanmeerdan50%(Vogel 1989).Daarnaastkomen
over een geringe oppervlakte (1.2 ha) structuurarme, met fijnspar gemengde
douglasbossen voor. Over 16.5 ha staat ouder zomereikenbos, gemengd met
Amerikaanse eik, fijnspar en beuk. In de tweede boomlaag staan fijnspar en
zachte berk en inde struiklaag berk, hulst, lijsterbes en hazelaar. Wolf (1989)
vond in de struiklaag ook exemplaren van zwarte els en zoete kers en vond
verder kiemplantenvanAmerikaansevogelkers,zachte berk, haagbeuk, beuk,
gewone es, sporkehout en lijsterbes "in de braamvrije gedeelten".
Structuurarme beukenopstanden komenverspreidvoorover4.6 ha.Ruim7ha
kapvlakte heeft een 100% bedekkende struiklaag van berk, lijsterbes,
groveden,sporkehoutengrauwewilg. Hierzijndegrovedennen aangeplanten
deoverigesoortenspontaanopgeslagen.
Het Heilige Holt bestaat uit een spontane heidebebossing. De boomlaag met
een maximale hoogte van 25 m bestaat uit groveden en zomereik met een
struiklaag van lijsterbes, sporkehout, Amerikaanse vogelkers en zachte berk
(Wolf1989).
Inheemsaenenmateriaal
ErzijnvandezeA-locatienoggeenonderzoeksresultatenbekend.
Plantenvanoudebossen
Bosanemoon,dalkruid,muskuskruid(Heilige Holt),slankesleutelbloem(Heilige
Holt) (Bremer et al. 1990), smalle stekelvaren (Natuurmonumenten 1993) en
witteklaverzuring(HeiligeHolt;Wolf1989).
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Bijzondereenzeldzamehogereplanten
In Boerskotten komt op drie locaties de zeer zeldzame stippelvaren[RôdeLijst4i
voor (Bremeretal. 1990).Destippelvaren isgebondenaanbeschutteplaatsen
met een hoge luchtvochtigheid op een zure, kalkarme, humusrijke en steeds
vochtigebodem(Weeda1985).
Mossen
ErzijnvandeA-locatiegeenmossenopnamen bekend.
Fauna
Volgens Vogel (1989) heeft Boerskotten en rijke en gevarieerde broedvogelbevolking, waarin typische bosvogels een groot aandeel hebben. Daarbij valt
dehogedichtheidaanhoutsnippenop.Ookvanandereschaarsesoortenzoals
bosuil,zwarte specht,fluiter, vuurgoudhaantje, appelvink engeelgors zijn veel
broedparen aanwezig. De dichtheid van holenbroeders en kroon- of
stamfoerageerders is echter laag, hetgeen kan wijzen op de relatief jonge
leeftijd van het bos. Vogel (1989) verwacht overigens dat de houtsnippenpopulatie denegatievegevolgenzalondervindenvandeaanlegvandeA1. Hij
pleit voor het instellen van rustgebieden, aangezien houtsnippen hier relatief
dicht bij paden broeden en de combinatie van verkeerslawaai en verstoring
door recreanten wel eens zou kunnen leiden tot een afname van het aantal
broedparen.
Storingsklassen
Wolf(1989)constateertdatinhetHeiligeHoltbraamenframboosindeperiode
1978-1988 zeer sterk zijn toegenomen. Destoringsklasse wordt op basis van
bovenstaandmateriaalgeschatopBD1totBD3.
Begrenzing,oppervlakte en MSA
Debegrenzing omvat hetgehele noordelijke deelvan hetNatuurmonumentenobject Boerskotten mettenoostendaarvan eendeelvan het Heilige Holt.Ten
noord-westen van de A-locatie heeft Natuurmonumenten nog cultuurgrond in
bezit. De begrenzing is niet precies bekend. DeA-locatie haalt nauwelijks het
MSA en vanwege de ligging in cultuurland is buffering noodzakelijk. Dit kan
door bosaanleg of reservaatsvorming geschieden. Ook wordt aanbevolen het
smalle niet-beboste perceelinhetnoordoosten(ruit225)tebebossenzodatter
plaatsehetbosklimaatverbetert.
Beheersaspecten
Natuurmonumenten (1993) wil in het noordelijk deel van Boerskotten (de Alocatie) het landgoedkarakter met lanen, doorkijkjes en bijzondere boomgroepen in stand houden. Dit gebeurt in geheel vak 7, met uitzondering van
afdeling 7q. Langs een aantal paden wordt een kleinschalig maai-en kapbeheer gevoerd ten behoeve van floristische en faunistische waarden. Natuurmonumentenwilgeengeforceerdeomvormingvandegrovedennebossen naar
loofbos, doch over een groot oppervlak wordt thans omvormingsbeheer
gerealiseerd, waarbij exoten verwijderd worden. In een ander deel wordt een
eind-beheer gevoerd, waarbij practisch niet meer wordt ingegrepen (Bosma
pers.med.1996).
Voor zover exoten als fijnspar en douglas voorkomen, wordt door ons een
geleidelijk omvormingsbeheer aanbevolen, met name op locaties waar deze
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soorten zich verjongen. De Amerikaanse vogelkers zou bestreden moeten
worden.
Bedreigingen
In het planologisch beleidskader, zowel volgens het Streekplan, als ook het
Beleidsplan Natuur en Landschap ontbreken de noodzakelijke buffering en
bescherming van het bosgebied. Het bos grenst ten oosten en ten westen
onmiddellijk aan intensief gebruikte landbouwgrond en enig vooruitzicht op de
begrenzing van relatienotagebieden is er nog niet. Het cultuurland ten noorden
van de A-locatie, rond het huis Boerskotten, is eigendom van Natuurmonumenten,zodat hier meer grip op het landgebruik is.
Door het zuidelijk deel van Boerskotten, even ten zuiden van de Postweg is
recent de vierbaans A1 aangelegd. Dit heeft een ernstige rustverstoring en
isolatie van beide bosdelen tot gevolg gehad. De gevolgen kunnen nog
enigszins beperkt worden door de aanleg van een wildviaduct, rasters en
tunnels voor onder meer dassen. Deze kunstwerken zijn inmiddels gerealiseerd. Onderzoek van de beheerder heeft uitgewezen, dat daar door o.a.
reeën, vossen en marterachtigen goed gebruik van gemaakt wordt (Bosma
pers. med. 1996.
Planologisch beleidskader
In het Natuurbeleidsplan van 1990 (Ministerie van LNV 1990) is de A-locatie
aangegeven als onderdeel van een kerngebied van de Ecologische
Hoofdstructuur. In het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel (Provincie
Overijssel 1992) is aangegeven dat eventuele Relatienotagebieden in de
omgeving van de A-locatie pas na 1998 (in de tweede fase) kunnen worden
gerealiseerd. In dit verband spreekt Natuurmonumenten in de beheersvisie
1993 haar teleurstelling uit over de invulling van het provinciale beleid ten
aanzien van reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden op de Oldenzaalse
stuwwal. De eersten zijn "na afweging met de landbouw" verminderd van 500
ha naar 250 ha en de laatsten van 350 ha naar 100 ha. Natuurmonumenten wil
dat het oorspronkelijke streefbeeld Natuur onverkort overeind blijft. In het
Streekplan Twente valt Boerskotten in de zone Landelijk gebied III met
hoofdaccent op landschap, natuur en bosontwikkeling, maar grenst onmiddellijk
aan Landelijk gebied IIwaar de landbouwkundige ontwikkeling centraal staat.
Waardering
Potentieel is het Vochtig Wintereiken-Beukenbos geen zeldzame bosgemeenschap doch actueel is deze zeer zeldzaam. Naar schatting tussen 10 en
30 ha kan als enigszins representatief voor de PNV worden beschouwd. De Alocatie Boerskotten verkeert nog in een vrij jong ontwikkelingsstadium en het
zal nog geruime tijd duren voor zich hier een mozaïek van ontwikkelingsstadia
van deze bosgemeenschap heeft gevestigd, waar ook de natuurlijke boomfase
een substantieeldeelvan uitmaakt.
Conclusies en aanbevelingen
• Gezien de actuele zeldzaamheid van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos
is Boerskotten eenwaardevolleA-locatie.
• De A-locatie Boerskotten verkeert nog in een vrij jong ontwikkelingsstadium en hetzal naar schatting nog enige honderden jaren duren voor zich
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eenvoordePNVrepresentatiefbosbeeldheeftontwikkeld.
De bescherming krachtens het planologisch beleidskader is minimaal en
zoukrachtigterhandgenomenmoetenworden.
•

dooeteierbroek

Geografie en beschrijving
Het Boetelerbroek ligt op circa 3 kilometer ten zuiden van Raalte, pal ten
oosten van hetOverijsselsch Kanaalinhetdekzandgebied. Het iseengrienden hakhoutbos voornamelijk bestaande uit wilg en els temidden van cultuurland. Het gebied is vrij intensief begreppeld. Er lopen twee onverharde
paden doorheen. De lokatie is geselecteerd als Ruigt-Elzenbos, een actueel
zeerzeldzame bosgemeenschap.DeA-locatie ligtgeïsoleerdtenopzichtevan
het verspreidingsgebied van de bosgemeenschap, hetgeen als een bijzonder
aspectkanwordenaangemerkt.
Gemeente:
Raalte
Coördinaten:
215.8/486.3
Hooatet.o.v.NAP:
+5.00m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.103
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart6
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
Het Boetelerbroek is particulier eigendom van de heer W.J. van Schaik te
Ingen. Enkele jaren geleden heeft hij het terrein overgenomen van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Voorheen was het eigendom van de
Dienst der Domeinen. Hetgebiedwordt beheerd door degebroeders Kerkdijk
te Heinoo. Een perceel in het noordwesten heeft een andere eigenaar, die
binnenhettijdsbestekvanditonderzoek nietachterhaaldkon worden.
Historie
Op de topografische kaart van 1848 staat het huidige Boeterbroek weergegevenalsweiland,metenkele houtwallenlangsdeperceelscheidingen.Palten
westen hiervan staat wel een gedeelte als bos weergegeven, dat nu
doorsneden wordt door het Overijsselsch Kanaal en op de huidige
topografische kaart verder te boek staat als cultuurgrond. Er kon niet
achterhaaldwordensindswanneerhetgebiedbebostis.
Bodem en hydrologie
Opdebodemkaartstaatdelokatieweergegevenalsbroekeerdgrond.Ditiseen
moerige grond opzand. Dit bodemtype ligt ingesloten door beekeerdgronden.
De grens van deze twee bodemtypen komt vrijwel geheel overeen met de
grensvanhetbebostegebied.Alleeninhetzuidwestenkomteendeelbosvoor
opdezelemige,fijnzandige beekeerdgronden. Degrondwatertrap isII(Stiboka
1966).Veldbezoektoontaandatzowelzandigeklei,kleiigzand,kleiigveenals
venigekleivoorkomt(VanderWerf pers.med.1996).
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Bosgemeenschappen
Het Boetelerbroek is geselecteerd wegens het potentiële voorkomen van het
Ruigt-Elzenbos (27). De term "potentieel" is hier gebruikt daar de actuele
vegetatiedoorhakhoutbeheer ineeninitieelstadiumvandeontwikkeiingsreeks
vandebosgemeenschap wordtgehouden.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Een deel van de lokatie bestaat uit wilgengriend, vermoedelijk alleen de
zuidelijke percelen. Hier kan niet van een boomlaag worden gesproken. Het
noordelijk deel bestaat uit elzehakhout, tot maximaal 8meter hoog.Alleen het
perceel in de noord-westelijke hoek betreft een gemengde elzen-berken opstand. In het elzehakhout domineert zwarte els. Ook éénstijlige meidoorn,
vogelkers, sporkehoutboom, lijsterbes,schietwilg,amandelwilg engrauwewilg
komen sporadisch voor. Dewilgengrienden bestaan uit katwilg (Van der Werf
pers.med.1996).
Inheemsaenenmateriaal
Er zijn geen gegevens over de herkomst van het genenmateriaal bekend.
Voorzover uit desamenstelling vande lokatie valtafte leidenzijn alle soorten
aangeplant.
Plantenvanoudebossen
De bedekking van de kruidlaag is hoog tot zeer hoog. In de betreffende bosgemeenschapwordenoverhetalgemeengeen'oudbos'-soortenaangetroffen.
De aangetroffen soorten betreffen overwegend hoog opschietende, vochtminnendesoorten,diekenmerkendzijnvoor hetRuigt-Elzenbos (VanderWerf
pers.med.1996).
Mossen
De moslaag is zeer weinig bedekkend. Er zijn geen soorten aangetroffen die
indicatiefzijnvooroudbosofoudebomen(VanderWerf pers.med.1996).
Storingsklassen
Vanwege het pionierkarakter in stand gehouden door een kortjarige hakhoutcyclusendeverschoven boomsoortensamenstelling geldendestoringsklassen
BP1totBP2.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Inhetwesten grenstde lokatie aanhetOverijsselsch Kanaal,waarbijeenstuk
cultuurgrond door het griend ligt ingesloten. In de zuidoosthoek grenst de
lokatie aanopgaand loofbos.Aandeandere randenwordtde lokatieomgeven
doorcultuurgrond.DetotaleoppervlakvandeA-lokatiebedraagt34ha.Gezien
hetMSAvan20havoorhetRuigt-Elzenboswordtaandeareaaleisvoldaanen
uitbreidingisdusnietnodig.
Beheersaspecten
Door de voorlaatste eigenaar is het terrein nauwelijks beheerd,wat leidde tot
de ontwikkeling van eenoud,doorgeschoten griend.Sinds hetterreinovergegaan isinhandenvanVan Schaikwordendeelzenenwilgenweer iedere2-3
jaarafgezet.
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Waardering
Ondanks het pionierkarakter van het bos, dat in stand wordt gehouden door
een intensief hakhoutbeheer, kan het gebied op grond van de samenstelling
van de kruidlaag alszeer bijzonder worden getypeerd. Debijzonderheid geldt
met name het geografisch voorkomen van het Ruigt-Elzenbos in het
IJsselgebied. Ruigt-Elzenbos dat actueel beantwoord aan de PNV is uiterst
zeldzaam in Nederland. Daarbij bevinden de meeste bossen zich in het
Holocenedeelvanonsland(VanderWerf1991).
Bedreigingen
Mogelijke bedreigingen vormen een verlaging van de grondwaterstand en
verrijkingdoorinwaaivanmeststoffen.Inditspecifiekegevalkonnietingeschat
wordeninhoeverredezeaspectenookactueelbedreigendzijn.
Planologisch beleidskader
Het gebied is in het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Raalte
aangeduid als natuurgebied. De lokatie maakt deel uit van het kerngebied
Schoonheten/Boetelerveld in het kader van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (ProvincieOverijssel 1992).Hiervoorgeldtalsdoelstellingonder
andere herstel van het natuurlijk karakter van beekdalen, waaronder
ontwikkelingvanbroekbos.Tenbehoevevaneenconcrete begrenzingdienter
nader onderzoek plaats te vinden naar vegetatie en fauna. Omliggende
gronden zijn niet als relatienota-gebied aangewezen (Provincie Overijssel
1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Het Ruigt-Elzenbos binnen de A-locatie heeft een goed ontwikkelde
kruidlaag.
• En bijzonder aspect is de geografische ligging van deze A-locatie, die
buitenhetverspreidingsgebiedvanhetRuigtElzenbosligt.
• Teneinde een natuurlijke ontwikkeling naar opgaand bos te stimuleren,
dienthakhoutbeheer, naeventueelinleidendbeheer,achterwegeteblijven.
• Om verruiging tegen te gaan dient het aanwezige waterpeil minimaal op
hethuidigepeilgehandhaafdteblijven.
•

2.7

eJJinkew oióen

Geografie en beschrijving
DeA-lokatieDinkelbossenbestaatuiteencomplexlangsdeoeversvandeDinkel,tenzuidenvanhetplaatsjeMekkelhorst. Hetbestaatuittweedelen:hetten
noordenvan Kampbruggelegen Hassinkbos enhettenzuiden vanKampbrug
gelegenbosbijHamermaten.Hetgebiedbevindtzichongeveer6kilometerten
noord-oostenvanOldenzaal.Hetiseenbeekdallandschap aanderandvande
oostelijke stuwwal van Oldenzaal in het dekzandgebied. De natuurlijke
geomorfologische en oude cultuurlijke landschapselementen langs de Dinkel,
dragen bijaandewaardevanhetgebied. Erkomenbeekbegeleidende bossen
voor,dieeenfraaiezoneringvertonenvanverschillendebosgemeenschappen,
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karakteristiek voor het Vogelkers-Essenbos, Essen-lepenbos, Eiken-Haagbeukenbos en het Wintereiken-Beukenbos. Karakteristiek zijn de lagere
oevergedeelten die alleen bij hogewaterstanden onder water staan. Het terrein
wordt in het midden doorsneden door de Beuninger veldweg, maar is verder
nauwelijks ontsloten. Het gebied is geselecteerd als Boscomplex van Bron en
Beek.
Gemeente:
Coördinaten:
Hooatet.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Losser
266/486
+25.0tot +27.5 m
Overijssel pag. 112/113
bijlage I,kaart7
geen

Eigendom en beheer
De bossen zijn particulier eigendom. Het bos bij Hamermaten is eigendom van
Meuleman B.V., de heer Tijans en 4 andere eigenaren, die ieder een klein stuk
bezitten. Het Hassinkbos is ineigendom bij Damhuis,Wigger, erven Heerink en
Maatschap Roeleveld.
Historie
Het gebied bezit twee kernen van oude bosgroeiplaatsen. Op de topografische
kaart van 1848 is een gedeelte van het bos bij Hamermaten op de westoever
ter hoogte van Meuleman enop deoostoever in het Hassinkbos ter hoogte van
Braakman weergegeven als bos (Wolters-Noordhoff 1990). De rest van het
terrein is weergegeven als onontgonnen, moerassig gebied met opslag en
struweelvorming. Rond 1880-1890 is een gedeelte in de zuidelijke punt en ten
zuiden van de Kampbrug beplant met groveden. Voor de rest kent de lokatie
een spontane ontwikkelingsgeschiedenis.
Bodem en hydrologie
De ondergrond van het Dinkelbeekdal bestaat uit fluvioperiglaciale afzettingen.
Hierop is fluviatiel lemig zand en beekklei gesedimenteerd. De bodemgesteldheid is zo complex dat er een associatie van kleiige beekdalgronden is
onderscheiden. Het grootste deel van het complex bestaat uit deze associatie.
Er komen zand-, zavel- en kleigronden voor. In de laagste delen worden
beekeerdgronden met een zavel- of kleidek en leek- of woudeerdgronden
aangetroffen. Hoger komen beekeerdgronden zonder zavel/kleidek voor.
Plaatselijk worden langs de Dinkel ook vlakvaaggronden aangetroffen, die zijn
ontstaan door opgewoeld zand dat bij hoge waterstanden langs de oevers
worden afgezet (Ebbers & Van het Loo 1992). Plaatselijk zijn langs de Dinkel
kaden gelegd. Hierdoor wordt de natuurlijke overstroming van de naastgelegen
bosterreinen belemmert. De grondwatertrap is II en III. Op twee plekjes komen
veldpodzolgronden voor, bestaande uit leemarm en zwak lemig, fijn zand,
grondwatertrap V en VII. Op de westelijke oever van het bos bij Hamermaten
ter hoogte van Meuleman, kwamen natuurlijke bronnen voor (Maas 1959), die
echter vergraven zijn tot eendevijvers en inwateringsvijvers voor de houtzagerij
ter plekke. Sinds 1960 is het gebied aan het verdrogen en is de grondwaterstand metongeveer 25 cmgedaald (Wolf pers. med.1996).
Bosgemeenschappen
Op de laagste delen heeft zich het Vogelkers-Essenbos (23) ontwikkeld. Deze
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bosgemeenschap maakt deel uit van een oude boskern, maar het karakter van
de gemeenschap verdwijnt omdat de natuurlijke overstromingsdynamiek sinds
een tijdontbreekt. Vlak tenzuiden vande Kamperbrug komt lokaal het Gewoon
Elzenbroekbos (29) voor, in mozaïek met het Elzenrijk Essen-lepenbos (21).
Ook op iets zandige, vochtige delen komt dit Essen-lepenbos voor. Het
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) heeft zich ontwikkeld op de iets hogere
delen, die niet meer overstromen, zoals op de oostelijk Dinkeloever van het
Hassinkbos achter een dijkje. Op de westelijke oever komt het Droog
Wintereiken-Beukenbos (8) voor.
Soortensamenstelling
Rnnm-Rnstruiksoorten
Op de lagere delen neemt zwarte els een belangrijke plaats in, op de hogere
delen zomereik. Ook gewone es, iep, haagbeuk, beuk, hulst, kraakwilg, grauwe
wilg en vogelkers komen hierin gemengd voor. Groveden en fijnspar zijn deze
eeuw lokaal aangeplant. Verspreid komen ook douglas en lariks voor (eigen
waarneming 1996).
Inheems genenmateriaal
Door de aanwezigheid van natuurlijke geomorfologische en oude cultuurlijke
landschapselementen is het complex van belang voor de aanwezigheid van
autochtone bomen en struiken. Met name het veel voorkomen van oude
exemplaren van wegedoorn, het voorkomen van diverse inheemse struiken op
de oostelijk oever tussen de Kampbrug en de Kribbenbrug en de hogere
oeverwallen stroomopwaarts van het complex, waar op een aantal plaatsen
oude markante exemplaren van de zwarte populier staan, zijn hiervoor
indicatief. Als inheems genenmateriaal zijn de volgende soorten aangemerkt bij
een inventarisatie rondom de Kampbrug (Maes 1993): zwarte els, rode
kornoelje, hazelaar, tweestijlige meidoorn, eenstijlige meidoorn, Crataegus x
macrocarpa, wilde kardinaalsmuts, gewone es, hulst, wilde kamperfoelie,
ratelpopulier, vogelkers, sleedoorn, wegedoorn, sporkehout, zwarte bes,
kruisbes, grauwe wilg, kraakwilg, amandeiwilg, katwilg, lijsterbes en Gelderse
roos. Maes vermeldt hier ook de bosroos (Rosa cf. arvensis), maar dit is
volgens Weeda (pers. med. 1997) niet waarschijnlijk.
Plantenvannude bossen
Muskuskruid, gewone salomonszegel, kardinaalsmuts, tweestijlige meidoom,
lelietje-der-dalen, dalkruid, schedegeelster [RodeLIJSM], bleeksporig bosviooltje en
bosanemoonzijnwaargenomen tijdenseenveldbezoek in 1996.
Mossen
Erzijn geen gegevens van mossen-inventarisaties bekend.
Storingsklassen
Met name in de zuid-westelijke hoek van het bos bij Hamermaten komen
diverse exoten voor, zoals fijnspar, douglas en lariks. Dit deel is als klasse D2
gecodeerd.
De rest van de lokaties kent een natuurlijke
boomsoortensamenstelling en ondergroei,zodat hier klasseA1 istoegekend.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De A-locatie meet in totaal 40 ha. Het gecombineerde MSA van de hier
aanwezige combinatie van bosgemeenschappen is 50 ha. Uitbreiding van het
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boscomplex is mogelijk op de westoever van het Hassinkbos. Dit bosgebied
bestaat voornamelijk uit Wintereiken-Beukenbos, in een deel waar
zomerhuisjes staan.Eenandere,mogelijkheidisomde bossen stroomafwaarts
bij Beuningen bij het complex te betrekken. Deze suggesties zijn op de Alocatie kaartaangegeven. Hetbetreft hiergedeeltelijk eenoude bosgroeiplaats
met 'oud bos'-soorten maar waar villa's in een parkachtige aanleg aanwezig
zijn.Voorhetoverigeishetcomplexomgevendoorcultuurland.
Beheersaspecten
De huidige beheersdoelstelling is bij de meeste eigenaren gericht op natuurbehoud. Het betreft grotendeels voormalig hakhout, dat nu doorgeschoten
is en opgaand eikenbos. Ca.25jaar geleden is er voor het laatst gekapt. Nu
wordt er alleen ad hoc wat gekapt, maar het beheer is grotendeels gericht op
zelfregulatie. Er vindt natuurlijke verjonging plaats. Direct ten noorden van de
Kampbrugzijndoor inzetvan Landschapsbeheer Overijssel stukkenvoormalig
hakhout in 1995 opnieuw afgezet. Dit past niet in de A-lokatie gedachte
waarbinnen naar opgaand bos meteventueelverjonging volgens demozaïekmethode wordt gestreefd. Ook is recent een sloot uitgediept om een dode
rivierarmteontwateren(eigenwaarneming1996).
Waardering
DeDinkelkentterhoogtevanhetboscomplex nogeennatuurlijkemeandering.
Ten gevolge van de vrijwel ongeschonden geomorfologie van het gebied,
komendiverse bosgemeenschappendie karakteristiek zijnvoor dezonering in
beekdalen, hier nogvoor. Hetgebied iszeer rijk aanautochtoongenenmateriaalvandiverseboom-enstruiksoorten.Deoudeboskernen bevatteneenrijke,
aan oud bos gebonden vegetatie. Aan bijzondere vogels die als indicatorsoort
gelden voor oud, structuurrijk bos zijn waargenomen: kleine vliegenvanger,
kleinebontespechtenappelvink (eigenwaarneming1996).
Bedreigingen
De botanische waarden van met name de lagere terreingedeelten zijn sterk
achteruitgegaan en worden nog steeds bedreigd door het zeer voedselrijke
Dinkelwater (Hommeletal. 1994).Ookdeversnipperdeeigendomssituatie kan
het veiligstellen en continueren van het voornamelijk extensieve en
natuurvolgend bosbeheer in de toekomst mogelijk belemmeren. Bescherming
van het terrein op basis van natuurlijke en landschappelijk waarden zou
nagestreefd moeten worden.
Planologisch beleidskader
Binnen deProvinciale Ecologische Hoofstructuur ishetcomplexopgenomenin
het kerngebied Losser (Provincie Overijssel 1992). Er zijn geen
relatienotagebiedenaangewezen.
Conclusies en aanbevelingen
• De natuurlijke meandering van de Dinkel is voor Nederlandse begrippen
uniek.
• Het natuurlijk milieu leidttot hetvoorkomen van een mozaïek vandiverse
beekbegeleidendebosgemeenschappen.
• De opstanden met douglas en lariks moeten worden omgevormd naar
inheemsloofbos.
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Deaanwezigeopstandenvanfijnsparmoetenverwijderdworden.
Het aanwezige dijkje opdeoostoever van het Hassinkbos ter hoogtevan
Braakmanzou,nugevaarvoor overstroming van Mekkelhorst gewekenis
door aanlegvanhetomleidingskanaal,geopend moetenworden,teneinde
denatuurlijkedynamiekterugtebrengen.
Voor het aanwezige populierenbosje wordt geadviseerd te onderplanten
met schaduwboomsoorten van locale herkomst, eindkap uit te stellen en
debomenspontaantelatenaftakelen.
Dewaterkwaliteitzouverbeterdmoeten worden.
Boomsgewijze dunning zou beter groepsgewijs kunnen gebeuren om de
verjongingenstructuurdifferentiatie tebevorderen.
Hetindejaren'70metuitgebaggerde materiaalvande Dinkelopgespoten
gedeelte ter hoogte van Kampbrug en het dijkje bij Braakman zou afgegravenenverwijderdmoetenworden.
•

<UJuuróche Waarden en ^jrortrnond

Geografie en beschrijving
De lokaties DuurscheWaardenenFortmondliggen langsde rechteroever van
de IJssel ter hoogte van Veessen op ca. 3 kilometer ten noorden van Olst.
Beide gebieden zijn geselecteerd als Boscomplex van Rivierengebied. Dit
complex bevat eendoor de IJsselafgesneden deelvaneen kronkelwaard,de
Duursche Waarden, die in het zuiden grenst aan een vrijwel intacte
kronkelwaard,waarop de lokatie Fortmond ligt. Degeomorfologischegesteldheid en huidige topografie zijn nog steeds sterk bepalend voor de hydrologie
van het gebied. Beide gebieden maken deel uit van een natuurontwikkelingsplan. Fortmondbetrefteenpotentieelhardhoutooibos metovergangen naarhet
Wintereiken-Beukenbos. In de Duursche Waarden bevindt zich Nederlands
oudste, oorspronkelijke zachthoutooibos. Het gehele boscomplex ligt buitendijks.Eendeelvandeterreinenwordtdoorsnedendoor(half)verhardewegen.
Gemeente:
Olst
Coördinaten:
204.0/487.0
HnngtPto.v. NAP:
+1.9tot+8.5m
firnte Prov.Atlas:
Overijsselpag.100
A-innatie-kaart:
bijlageI,kaart8
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartC
Eigendom en beheer
De DuurscheWaardenzijn sinds 1967door Staatsbosbeheer indelenaangekocht. Daarvoor washetparticulier eigendom. Hetbeheer wordtgevoerddoor
de beheerseenheid Olst. Fortmond is eigendom van de erven De Vos van
Steenwijk en is onderdeel van een particulier landgoed. Beheerder is de heer
P.Pol,teWijhe.
Historie
VrijwelhethelehuidigegebiedvanFortmondwasin1843ookalbos.Inde19e
eeuw werd dit gebiedbeheerdalseikehakhoutcomplex. Ditbeheer isgevoerd
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tot de tweede wereldoorlog. In de oorlog werd het bos zwaar beschadigd en
daarna viel devraag naar hakhoutweg.Aan heteinde van dejaren '50 is het
bos in handen gekomen van eenlandgoedeigenaar. Deze heeft het overgrote
deelomgevormdnaarproductiebosvannaaldboomsoorten.
Deeerste helft van deze eeuw heeft er kleinschalige kleiwinning plaatsgevonden. Hethuidige boscomplex heeftzichvanafdejaren '20spontaan gevestigd
op hetvergraven terrein. Indejaren '20en '30 iswilg ook aangeplant voorde
griendteeltopdewallentussendekleiputten.Dezuidrandendenoordoostrand
van het bos zijn na W.O. II afgegraven. De griendteelt bleef tot ca. 1950 in
Stand.Nadatjaar isookelders inhetterreinweerwilgopgeslagen (Wolfpers.
med. 1996).Na1980zijnenkelevakkenweeromgezetinloofbos(Wolf1995).
Bodem en hydrologie
Binnen het complex is op de bodemkaart van Nederland geen bodemtype
onderscheiden omdat de gronden regelmatig overstroomd worden. De iets
hogere gronden kunnen omschreven worden als kalkhoudende poldervaaggronden. De afzettingen van de IJssel hebben geleid tot het voorkomen van
lichte en zware zavel op kalkrijk zand. Indit zand komen diverse kleibandjes
voor (Stiboka 1966).Delenvanhetgebiedzijnafgegraventenbehoevevande
baksteenindustrie. Binnen de gronden is geen grondwatertrap onderscheiden.
Dehydrologischegesteldheidwordtbepaalddoordefrequentieenduurvande
overstromingen.Degebiedenoverstromengemiddeld 1 tot2keerperjaarinde
winter of hetbeginvanhetvoorjaar. Bijuitzondering komenoverstromingen in
junivoor(Wolfpers.med.1996).
Bosgemeenschappen
Het bos van de Duursche Waarden is karakteristiek voor het Schietwilgenbos
(33). Deze bossen komen voor ten zuiden van de uitgegraven geul en de
Barlose weg. Fortmond bevat relicten van hetdroog Essen-lepenbos (21),het
Elzenrijk Essen-lepenbos (22) en hetAbelen-lepenbos (20) in overgang naar
het Droog Wintereiken-Beukenbos (8). Beide gebieden vormen (deels
potentieel)eenBoscomplex vanRivierengebied.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
In de Duursche Waarden is schietwilg dominant. Lokaal komen katwilg,
amandelwilg en kraakwilg voor. Opde kades bij de tichelgaten is gewone es
aangeplant. In hetzuidelijk enoostelijke deel van het Fortmonderbos isvanaf
de jaren '50 het doorgeschoten eikehakhout doorplant met fijnspar, lariks en
reuzenzilverspar. Eén perceel is in 1985weer omgevormd tot loofbos doorde
aanplant vangewonees,zomereikenbeuk. Ineenander perceel isindatjaar
de eik weer afgezet. Het meestzuid-oostelijke perceel bestaat uit oudeeiken.
Verder komt een perceel met fijnspar voor en een eiken/essenstuk, beiden
aangeplant in 1950 op voormalige cultuurgrond. Op een zandkop in het
noordenisvoormalighakhoutin1945omgevormdtotdivers loofbos bestaande
uit es,esdoorn eneik.Aande rand langsde IJsselzijnwilde appelenzomerlindewaargenomen(Stortelderetal.inprep.).
Inheemsaenenmateriaal
Inde DuurscheWaardenzijnondankshetpleksgewijzespontaanontstaanvan
zachthoutooibossen, ookwilgenaangeplant. Hetisdaaromnietgoedtevastte
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stellen of de aanwezige wilgen als inheems genenmateriaal kunnen worden
aangemerkt. In Fortmond zijn de meeste boomsoorten aangeplant. Het is
onduidelijk in hoeverre de eiken uit het voormalige eikehakhoutcomplex zijn
aangeplant of spontaan aanwezig waren. Mogelijk zijn de aangetroffen
exemplarenvanwildeappelenzomerlindeinheems.
Plantenvanoudebossen
In het schietwilgenbos komen geen specifieke indicatorsoorten voor oude
bossen voor. Zachthoutooibossen hebben in het algemeen een soortenarme
kruidlaag met co-dominantie van braam, grote brandnetel, penningkruid en
haagwinde.Aanderandenisdevegetatiesoortenrijker enbedektdekruidlaag
tot vrijwel 100% (Keijzer et al. 1990). In de struiklaag van de Duursche
Waarden komt eenstijlige meidoorn voor. Fortmond kent een rijk ontwikkelde
kruidlaag metveelsoortenvanvoedselrijke,vochtige bodems. Destruiklaagis
goed ontwikkeldensoortenrijk. Hierzijndevolgende aanoude bosgebonden
soorten aangetroffen: rode kornoelje, lelietje-der-dalen, wilde kardinaalsmuts,
wildeappel,wegedoornen gewonesalomonszegel(Stortelderetal.inprep.).
Mossen
De bedekking vandemoslaag isgemiddeldzeer gering enweinig soortenrijk.
Erkomengeenmossenvoordieoudebomenofbosgroeiplaatsen indiceren.In
de DuurscheWaardenvertonendewilgeneenfraaiezoneringvanepifytendie
bepaaldwordtdoordeinundatieduur(Stortelderetal.inprep.).
Storingsklassen
DeooibossenindeDuurscheWaardenhebbenzichvrijwelspontaan,maarniet
ongestoord kunnen ontwikkelen. Doorde kleiwinning enaanlegvan kadendie
ingeplantzijnisdeinvloedvandemensophetbostochgrootgeweest. Ooknu
vindterdooruitvoeringvanhetnatuurontwikkelingsproject lokaaleen(tijdelijke)
verstoring plaats. De storingsklasse is desondanks A1. De bospercelen van
Fortmond bestaan deels uit inheemse deels uit uitheemse, aangeplante
boomsoorten. De kruidlaag is weinig verstoord en indiceert de potentiële
waarden vanhetgebied. Destoringsklassenzijn hier respectievelijk B1enD2.
Hetrelicthardhoutooibos langsdeIJsseloeverisals A1 gecodeerd.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Detweekernenvanhetboscomplexbeslaan24ha(DuurscheWaarden)en30
ha (Fortmond). Binnen het natuurontwikkelingsproject Duursche Waarden
wordt gestreefd naareen uitbreiding van hetooibos. Hettotale oppervlak van
het plangebied bedraagt 200 ha. Hiervan zal uiteindelijk ca. 100 ha zich ontwikkelentotooibos.Hetgrootstedeelhiervanzalzachthoutooiboszijn:opveel
plaatsen vindt spontane opslag vanwilgen plaats.Alleen op de hogeredelen,
waar nu reeds enkele iepen en eiken voorkomen zal zich mogelijk een
hardhoutooibos kunnen ontwikkelen. Het minimum oppervlak voor een
boscomplex van rivierengebied is 100 ha. Daarom wordt een uitbreiding
geadviseerddieligtbinnenhetnatuurontwikkelingsplan.
De tussenliggende landbouwgebieden zijn eigendom van Staatsbosbeheer.
Enkele van deze gebieden en cultuurgronden ten westen van Fortmond zijn
aangewezen als reservaatsgebied (Relatienota). Omdetwee lokaties van het
complex toch aaneen te laten sluiten, zou onderzocht moeten worden in
hoeverredegebiedenviabebossingmetelkaarverbondenkunnenworden.
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Beheersaspecten
Sinds de aankoop van de DuurscheWaarden door Staatsbosbeheer in 1967 is
het beheer gericht geweest op een spontane ontwikkeling van het aanwezige
schietwilgenbos. Het beheer bestaat uit niets doen. Indewinter van 1972/1973
heeft door zware ijsgang tezamen met hoog water een natuurlijke dunning
plaatsgevonden: plaatselijk zijn bomen met een dbh van meer dan 10 cm zijn
weggevaagd,vooralop randenvan rabatten (Wolf pers. med. 1996). In 1989 is
het gebied opnieuw ingericht in het kader van de 'Visie beheer en inrichting van
de IJsseluiterwaarden in Overijssel'. Er wordt een ontwikkeling naar een
combinatie van natuurlijke en halfnatuurlijke landschappen voorgestaan, waarin
hetooibos van de huidige 10%uit kan breiden tot 50%.Te grote uitbreiding van
ooibos wordt tegengehouden door het gebied te begrazen. De dieren komen
nauwelijks in het oude ooibos. In 1989 zijn twee geulen uitgediept en twee
plekken langs de IJssel opgehoogd en is de zomerdijk benedenstrooms
doorgestoken. In een twee planfase zal er nog een geul worden gegraven, die
het huidige zachthoutooibos zal doorsnijden. Bij onder andere de steenfabriek
van Fortmond is door Staatsbosbeheer in 1989zwarte populier aangeplant, om
de soort via natuurlijke verspreiding vanuit deze haard weer terug te krijgen in
het IJsselgebied. Deaanplant isgoedaangeslagen (Gerritse pers. med. 1996).
De huidige doelstelling voor Fortmond is instand houden van het bos. In
verband met de onduidelijke vooruitzichten van toekomstig eigendom, wordt
alleen noodzakelijk bosbouwkundig onderhoud uitgevoerd. Dit betekent dat els
en esdoorn overal eens in de 5jaar worden weggehaald. In 1986/1987 is voor
het laatst eenmalig licht gedund,waarbij ca. 15%van de bomen isweggehaald.
De laatste aanplant heeft plaatsgevonden in 1985. Enkele jaren geleden is de
fijnspar uit het bos gekapt. Hiervoor werd Fortmond beheerd als productiebos
(Wolf pers. med. 1996).
Beide gebieden maken deel uit van het plan 'Visie beheer en inrichting van de
IJsseluiterwaarden in Overijssel', dat in 1988 is opgesteld door de provincie
Overijssel (Heidemij 1989). Het plan beslaat een totaal oppervlak van 700 ha
uiterwaard over een lengte van 15 km. In 1989 is als eerste fase van dit plan
het natuurontwikkelingsproject Duursche Waarden gestart. De tussenliggende
gronden worden beheerd als stroomdalgrasland, akkeronkruidenreservaat en
weidevogelterrein (Beheer Landbouwgronden 1990a).
Waardering
De Duursche Waarden bevat één van de oudste zachthoutooibossen van ons
land. In de afgegraven kleiputten heeft zich sinds de jaren '20 spontaan een
wilgenbos gevestigd. Daarnaast komen op de hogere wallen hardhoutooibossoorten tot ontwikkeling. Nu het hele gebied binnen een natuurontwikkelingsproject valt, biedt dit goede mogelijkheden voor spontane bosuitbreiding,
waarbij de natuurlijke dynamiek van de rivier een sturende factor is.
Ondanks het cultuurlijk karakter van het grootste deel van de opstanden in
Fortmond, bezit dit terrein de potentie zich tot een soortenrijk, gevarieerd
ooiboscomplex te ontwikkelen. Een strook bos langs de IJssel bevat relicten
van het zeldzame droge Essen-lepenbos op één van de weinige beschikbare
natuurlijke groeiplaatsen van hardhoutooibos in Nederland. In het hele
plangebied IJsseluiterwaarden zijn nergens zulke goede mogelijkheden
aanwezig om relatief snel een groot en ecologisch hoogwaardig boscomplex te
realiseren als inhetgebied Duursche Waarden-Fortmond.
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Bedreigingen
NuFortmondendeDuurscheWaardenzichindetoekomstalséénaaneengesloten gebied kunnen ontwikkelen, zijn er geen actuele bedreigingen voor dit
gebied.
Planologisch beleidskader
Duursche Waarden heeft de gemeentelijke bestemming natuurgebied, Fortmond is aangeduid als bosgebied. De terreinen zijn onderdeel van een
natuurontwikkelingsplan, datgedragen wordt door de provincie Overijssel. Het
hele gebied ligt binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en is
onderdeel van het prioritaire kerngebied IJsseluiterwaarden. Binnen ditgebied
worden een aantal natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd waaronder het
project DuurscheWaarden(ProvincieOverijssel1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Fortmond is één van de weinige actuele en potentiële hardhoutooiboslocatiesinNederland.
• De Duursche Waarden bevat éénvandeoudste zachthoutooibossen van
onsland.
• De aanwezigheid van twee oude boskernen schept uitstekende mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Dehuidige situatie biedt goede kansen
voor het herstelvaneengevarieerd boscomplex bestaande uitzachthoutenhardhoutbossen.
• De naaldbosopstanden van Fortmond moeten omgevormd worden tot
soortenrijkloofbos.
• Het beheer van het huidige tussenliggende agrarische gebied zou deels
gerichtmoetenwordenophetaaneensluitenvanbeidebosarealen.
• Uitbreiding dient ook nagestreefd teworden omeen overgangszone van
zachthoutooibos naarhardhoutooibostebewerkstelligen.
• Uitbreiding en zo mogelijk verbinding van de bestaande bossen schept
kansenvoorvestigingvandiersoortendiegebondenzijnaangrotearealen
bos.

2.9
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Geografie en beschrijving
Het boscomplex Egheria bevat het landgoed Egheria inclusief de bosgebieden
van de Tankenberg en de Paaschberg. Het gebied ligt ten noord-oosten van
Oldenzaal,opdeOldenzaalsestuwwal.Hetterein isreliëfrijkenerontspringen
enkelebeken.DeWeerselerbeek ontspringtaandevoetvandeTankenbergen
stroomt af in noordwestelijke richting, evenals de Roderbeek die in het
landgoed Egheria ontspringt. Het is een rijk gevarieerd landschap, waar oude
loofbossen, naaldbossen, cultuurgronden, houtwallen en lanen en oude
boerderijen naast elkaar voorkomen. Hieronder zijn enkele grotere
boscomplexen,tewetendeA-lokatiesTankenberg,Egheria,Paaschbergende
Rode Beek. Tezamen vormen zij een Boscomplex vanBronen Beekovergaand in een Boscomplexvan Leemgronden. Er komen bronbossen en
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beekbegeleidende bosgemeenschappen voor, evenals loofbossen op
voedselrijke gronden. Het hele gebied ligt tussen dewegOldenzaal-Bentheim
en Oldenzaal-Denekamp en is ontsloten door diverse verharde en overharde
wegen.
Gemeente:
Losser
Coördinaten:
263/484
Hoogtet.o.v. NAP:
+30tot+84 m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.112
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart9
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
Het landgoed Egheria is 262 ha. groot en omvat de lokaties Tankenberg en
Egheria. Hiervan is 153 ha ineigendom bij deVereniging Natuurmonumenten
en 109haeigendomvanE.tenCateH.E.zn.teAlmelo.Hethelegebiedwordt
beheerd door Natuurmonumenten. De lokatie Paaschberg is eveneens
eigendom van E. ten Cate. Toen een deel van het landgoed Egheria door
Natuurmonumentenwerdverworven heeftdezeorganisatieenigejarenookhet
beheer gevoerd over de Paaschberg. Dehuidige rentmeester isdhr. Beekhuis
teOosterbeek. DelokatieRodeBeek,tennoordwestenvandewegOldenzaalDenekampisparticulier bezitvandhr.W.Blijdenstein.
Historie
Degronden van hetcomplex Egheria maakten ooit deel uitvan de markende
Lutte, Berghuizen en Volte. In 1783 zijn enkele stukken, met name in het
centrale deel van Egheria ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Het
grootste gedeelte bestaat dan uit woeste grond (De Jong 1959). Op de kaart
van Hottinger (1783) staaneendrietalgebieden terweerszijden vandeTichelerweg weergegeven als bos. Ook rondom de Paaschberg bevinden zich
enkele oude bosgroeiplaatsen. In 1828 zijn diverse percelen rondom Egheria
en de Paasbergverder bebost,waardoor inhetcentrale deelvan Egheriaeen
vrijgrootaaneengesloten bosgebiedisontstaan.Opdekaartvan 1848staatal
veel bos aangegeven. Vrijwel de gehele Paaschberg en grote delen van
Egheria/Rode Beek zijn dan bebost. Ook een centrale strook van deTankenbergbestaatdanuitbos.In1903bestaatvrijwelhethelehuidigegebieduitbos.
Nadietijdheeftvrijwelalleenbosuitbreiding plaatsgevondenopdeTankenberg
(eigenwaarneming1996).
Met name het gebied in Egheria tussen het Beernink, de Tichelerhof en de
Konijnenberg staat bekend als een oude boskern. Op deze gemeenschappelijke,onbebouwdeenlagegrondenlangsdebeekbestondhetbosvermoedelijk
uit eikehakhoutbossen. Bij de verdeling van de markegronden kwamen deze
bossen inverschillende handen,omaanheteindevande 19eeeuwweeréén
geheel als landgoed tevormen.Sindsdien isdezeoude boskern verder uitgebreid door herbebossing van woeste grond en slecht renderende landbouwgrond.Deeikenhakhoutstukkenzijninspaartelgenomgezet(DeJong1959).
Delen van het landgoed zijn in eigendom geweest van de families Palthe,
Tattersall, ten Cate en Blijdenstein. De laatste twee families bezitten nu nog
steeds delen van het gebied, naast Natuurmonumenten, die in de jaren '70
grotedelenheeftverworven.
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Bodem en hydrologie
Deopgestuwde heuvels Paaschberg,KonijnenbergenTankenbergbestaanuit
eocene en oligocène kleien en zanden, die gemengd en overdekt zijn met
morenezanden. Ten noord-westen hiervan bevindt zich een vlakker, licht
golvend landschap, ook samengesteld uit kleien en zanden en ten dele
gemengd met en overdekt door een 0,5-4 meter dikke dekzandlaag. Door de
aanwezigheid van een kleilaag, die zich steeds op grotere of kleinere diepte
onder hetzandbevindt,heeftdezedekzandlaagsteedseenvoor natuurbeheer
gunstige waterhuishouding. Daar waar de kleilagen in de gestuwde heuvels
dagzomen, bevindenzichenkele bronnen.Ditis hetgevalaandevoetvande
Tankenberg en op de rug van Belvedere en de Paaschberg. In het bekken
tussen de Tankenberg en de Belverdere en Paasberg ontspringt de
Roderbeek, waarin verschillende zijstroompjes uitmonden. Deze beek stroomt
afinnoordwestelijke richting.Plaatselijk istenbehoevevandesteenbakkerijde
oligocène klei uit de heuvels gegraven, waardoor een aantal zeer vruchtbare
leemkuilen zijn ontstaan. Er zijn ook enkele zandkuilen in het grove
morenezand(DeJong1959).
Bodemkundig bezien bestaat het gebied uit oude kleigronden, met name de
Tankenberg en de Paaschberg, en lemig, fijnzandige beekeerdgronden met
oude klei tussen de40en 120cm- mv inde tussengelegen gebieden. Bijde
Roderbeekzijnbijboringen rijke,humeuze,zandige beekafzettingen gevonden
met insluitsels van keileemresten, grindenstenen (Mekkink pers. med.1992).
Ookkomenovergangenmetlemig,fijnzandigeveldpodzolenvoor,dieookoude
klei in de ondergrond hebben. Zeer plaatselijk komen hoge, bruine enkeerdgronden voor (zuidelijk deel Tankenberg), gooreerdgronden (noord-oostelijk
punt Paaschberg) en laarpodzolen (noordelijk deel Egheria/Rode beek). Al
deze gronden zijn lemig, fijnzandig. Uitgezonderd de hoge bruine enkeerdgronden, die grondwatertrap VIhebben,hebbende bodems grondwatertrapV
(Ebbers&VanhetLoo1992).
Bosgemeenschappen
Langs de Roderbeek komt het Vogelkers-Essenbos (23) voor, welke
gemeenschap op de hogere gronden van Rode Beek/Egheria overgaat inhet
Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) en plaatselijk op de hogere delen in het
Droog Wintereiken-Beukenbos (8) en in de oude boskernen het GierstgrasBeukenbos (13). Lokaal (met name op de overgang van vochtige naar droge
omstandigheden op de hellingen) komt het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
(17) voor. Op de Paaschberg worden eveneens het GewoonEiken-Haagbeukenbos (17) en het Vochtig en Droog Wintereiken-Beukenbos (8 en 9)
aangetroffen. Op de top van de Paaschberg komt het Droog Berken-Zomereikenbos(6)voor. DeTankenbergisgeselecteerdopbasisvanhetvoorkomen
vanhetElzenbronbos (25)aandevoetvandeberg,datovergaat inhetvochtig
Berken-Zomereikenbos (7) en het Droog Wintereiken-Beukenbos (8). De
bossen binnen deA-locatie vormeneen Boscomplex vanBronenBeek overgaandineenBoscomplex van Leemgronden.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De boomlaag in het gebied Egheria/Rode Beek bestaat overwegend uit
groveden, bijgemengd met beuk enzomereik op met name de hogeredelen.
Langs de beek komenzwareopgaandezwarte elzenvoor tot 30mhoogteen
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veelgrauwewilgenschietwilg.Ookstaanhierongeveer 10grauweelzen.In de
centrale boskern komen boswilg,zachte berk, lijsterbes, hazelaar, gewonees,
tweestijlige meidoornenhulstvoor. Erkomennogveelexotenvoor inhetbos.
Er staan zeer zware douglassen, rhododendrons en jonge Amerikaanse
vogelkers,maarooknogvrijjongeopstandenvanfijnsparenreuzenzilverspar.
Een stormvlaktevan 1973die kort nadien is ingeplant met reuzenzilverspar, is
verder spontaan dichtgegroeid met ruwe berk, ratelpopulier en boswilg (Koop
1977). Snel opruimen van de zilverspar is noodzakelijk omdat de inheemse
spontaangevestigdesoortenophetpuntstaanovergegroeidteraken.Plaatselijk worden ooktamme kastanjeentaxus aangetroffen. Opde Paaschbergzijn
vooralzomereikenbeukdominant. Ook komenenkele percelen lariksvooren
iserjongeaanplantvanfijnsparaanwezig.RecentisAmerikaanseeikgeplant.
Zomereik en beuk domineren ook op de Tankenberg. Plaatselijk komt ook
gewoneesvoor. Rondomdebronnenstaanzwarteels,zachteberkenwilg.
Inheemsaenenmateriaal
In het hele gebied van de Tankenberg, Egheria/Rode beek en Paaschberg
komenverspreid oude houtwallen enbosjesvoor, dievoor het behoudvaninheems genenmateriaal van groot belang zijn. Per lokatie gaat het om de
volgendesoorten(Maes1993).
Egheria: zwarte els, grauwe els, haagbeuk, hazelaar, tweestijlige meidoorn,
hulst, wilde kamperfoelie, ratelpopulier, zoete kers, vogelkers, zwarte bes,
schietwilg,geoordewilg,lijsterbes,Gelderseroos;
Paaschberq: zwarte els, grauwe els, zachte berk, hazelaar, tweestijlige meidoom, Crataegus x macrocarpa, hulst,wilde kamperfoelie, mispel,zoete kers,
wildepeer,sporkehout,zwartebes,kruisbes,grauwewilg,Gelderseroos;
Tankenberg: grauwe els, zachte berk, haagbeuk, hazelaar, tweestijlige meidoorn, beuk, hulst, wilde kamperfoelie, zoete kers, vogelkers, zomereik,
schietwilg,grauwewilg,kraakwilg,lijsterbes,zomerlinde.
Plantenvanoudebossen
Inde diverse deellokaties komentalvan 'oud bos'-soorten voor. Zozijn opde
Paasberg aangetroffen: gele dovenetel, bosanemoon, dalkruid, stippelvaren,
tweestijlige meidoorn, boswederik iRodeLijst4], gierstgras, boszegge [Rodeüjst4],
maagdenpalm, ruige veldbies, adelaarsvaren, bleke zegge, fraai hertshooi. In
Egheria/Rode Beekzijngevonden:bosereprijs[RodeLijst4),boswederik|RodeLijst4j,
smalle beukvaren, gele dovenetel, dalkruid, witte klaverzuring, groot springzaad, hazelaar, boszegge |Rodeüjst4[, ruige veldbies, bleke zegge, fraai hertshooi, tweestijlige meidoorn, blauwe bosbes en stekende wolfsklauw. Op de
Tankenberg:adelaarsvaren,gewoneeikvaren(eigenwaarneming1996).
Een bijzondere vermelding verdient hetvoorkomen van diverse braamsoorten
die indicatief zijn voor oude bosgroeiplaatsen, zoals Rubus foliosus, R. loehrii
en R. silvaticus. In het hele gebied zijn meer dan 20 braamsoorten van de
sectie Rubus fruticosus aangetroffen (Bijlsma pers. med. 1996) Ook de
gebogen beukvaren en geschubde mannetjesvaren komen voor (eigen
waarneming1996).
Mossen
Tijdens eenexcursie invoorjaar 1976zijnde bronbeekjes aan devoet vande
Tankenberg bezocht alsook een groeve bij de Paaschberg (Brand & Loode
1979). De volgende 'oud bos'-soorten zijn daarbij gevonden: op deTanken-
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berg gewoon pronkmos,blauwsterremos, groot platmosenbijde Paaschberg
gewoonpronkmosenkleinkortsteeltje|RodeLijst3).
Storingsklassen
Fgheria/Rode Beek: Daarwaar groveden aanwezig is,geldt storingklasse B1.
Langs de beek kunnen de bosgemeenschappen gekenmerkt wordt als klasse
A1. DaarwaarexotenzijnaangeplantD2.
Paasbera: De eiken- en Beukenbossen zijn nagenoeg ongestoord, maar de
mengverhoudingen van de soorten zijn niet altijd conform de PNV, klasse
A1/B1. DeopstandenvanlariksenfijnsparbetreffenstoringsklasseD2.
Tankenberq:bronbossenA1, dedrogereloofbossenvaneikenbeuktoneneen
bontmozaïekvannatuurlijkesoortensamenstelling,storingsklassenA1/B1/C1.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Het totale oppervlak van het complex bedraagt 161 ha. Het complex voldoet
ruimschoots aande eisen voor het MSA.. Deomgrenzing is duidelijk envolgt
practisch overaldegrenstussenbosencultuurgrond. Debosgebieden vande
lokatiesRodeBeek,EgheriaenPaaschberglopeninelkaarover.Tenbehoeve
van versterking het complex wordt bosuitbreiding in 4 open terreinen die
grenzen aandeoude boskern inEgheriaen Paasberg voorgesteld. Delokatie
Tankenberg ligt hiervan geïsoleerd, maar zou via aanwezige bossen met de
rest van het complex verbonden kunnen worden. Hiervoor wordt eenverbindingszonegeadviseerd,waarinookbosuitbreidingzoumoetenplaatsvinden.
Vanwegeeenaantalexterne bedreigingenverdient hetaanbeveling omenkele
ingesloten en omliggende cultuurgronden als beheersgebied in het kader van
de relatienota (voor de2efase in het kader van het provinciaal natuurbeleidsplan) aan te merken. De kwetsbare brongebieden en inzijgings-gebieden van
debekenzoudenalsreservaatsgebiedmoetenwordenaangewezen.
Beheersaspecten
De doelstelling van Natuurmonumenten voor dit gebied is behoud en
ontwikkeling van inheemse bostypen. Bij reedsgoed ontwikkelde bossen iser
sprake van een eindstadiumbeheer, wat grotendeels overeenkomt met een
beheer van niets doen. Injongere bossen wordt veelal een overgangsbeheer
toegepast gericht op het verhogen van de natuurlijkheid en variatie, via
variabeledunningenenhetverwijderenvanexoten.Probleembijhetuitvoeren
vanditomvormingsbeheerisdatindebodemeenmunitie-depotuitdetweede
wereldoorlog aanwezig is. Het centrale deel van het landgoed Egheria is
afgesloten als rustgebied voor het wild. Deze rustige kern is met name van
belangalsbroedgebiedvoor(zeldzame)roofvogels(DeBruijn1993).
De Paaschberg wordt beheerd als multifunctioneel bos. Hierbij ligt zowel de
nadruk op behoud van natuurwaarden, de landschappelijke waarde van de
hellingbossen de fauna, het waarborgen van een voldoende aandeel dood
hout als opdehoutproductie (Beekhuis pers. med.1996).Ookverjonging met
Amerikaanse eik wordt toegepast. De beheersdoelstelling van het particuliere
deel Rode Beek konbinnen hettijdsbestek vandit onderzoek niet achterhaald
worden.
Waardering
HetdeelvandebeekloopvandeRoderbeek indeoudeboskernisgeomorfolo-
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gisch ongeschonden. Een dergelijk laaglandbeek landschap met een tiental
hectaren aaneengesloten karakteristieke vegetatie komt nauwelijks meer in
Nederland voor. Als geheel is.het landgoed een fraai voorbeeld van een
landgoedbos in een bebost oud hoevenlandschap. Bijzonder is verder de
aanwezigheid van enkele brongebieden.
Door een recente afdamming door dood hout is een interessante en nog
zeldzame vorm van natuurlijke dynamiek ontstaan. Doordat een zware fijnsparstam in 1992 inde beek is gevallen iseen deelvan de beek afgedamd met
een hoogte van ongeveer 1 m. Daardoor is een deel van de eerder diep
ingesneden beek (1,5 m) opgevuld met sediment en is een oppervlakkig
vlechtende beekloop ontstaan over een breedte van wel 10 meter met een
lengtevan ongeveer 40 meter (eigenwaarneming 1996).
Bedreigingen
De bedreigingen voor het complex zijn extern van aard en betreffen randinvloeden en vervuiling en/of verdroging van de aanwezige bronnen en beken.
Langs de randen van de bosgebieden vindt luchtvervuiling (ammoniak-emissie)
plaats vanuit de intensieve veehouderij. De brongebieden en bovenstroomse
beeklopen, met name die van de Roderbeek, staan bloot aan ontwatering,
eutrofiëring en verontreiniging met bestrijdingsmiddelen (De Bruijn 1993).
Aanplant van exoten vormt, vanwege de mogelijke spontane uitzaaiing, een
bedreiging voor de aanwezige natuurlijke bosgemeenschappen. Ten westen
van de Denekamperstraat komen veel exoten voor (onder andere douglas en
lariks) en langs de beek staanveel rhododendrons.
Planologisch beleidskader
Het complex staat in het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente
Losser deels omschreven als Agrarisch gebied met landschappelijke en
natuurwetenschappelijke waarden en als Natuurgebied. In het Streekplan
Twente van 1990 is het hele complex aangemerkt als natuurgebied. Ook valt
het hele complex binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur als
onderdeel van het kerngebied Losser. In dit kader zullen in het gebied relatienotagebieden worden aangewezen (De Bruijn 1993; Provincie Overijssel 1992).
Conclusies en aanbevelingen
De A-locatie betreft een groot, vrijwel aangesloten boscomplex waarin
diverse bosgemeenschappen reeds een vergevorderd stadium van
natuurlijke ontwikkeling hebben bereikt.
Er is voor een deel een achterstand bij het omvormen naar inheems
loofbos door deaanwezigheid van een munitiedepot inde bodem.
Het gebied kan gekenschetst worden als een nog relatief ongeschonden
laaglandbeekdalsysteemwaarin enkele bronnen aanwezig zijn.
Plaatselijk komen enkelezeer oude bosgroeiplaatsen voor.
Behoud en herstel van de hydrologische gesteldheid (kwalitatief en
kwantitatief) dient gewaarborgd te worden door aanwijzing van reservaatsgebieden.
Om verruiging en vermesting van de randgebieden te verminderen dienen
aangrenzende cultuurgronden als beheersgebied teworden aangemerkt.
Aanplant van exoten zou vermeden moeten worden en aanwezige nietinheemse boomsoorten zoudenverwijderd moetenworden.
Natuurlijke dynamiek van de beeklopen door afdamming met boomlijken
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2.10

C^lóbroeh

Geografie en beschrijving
DeA-lokatie Elsbroek isonderdeelvan hetparticuliere landgoedWeldam. Het
gebiedstaatoptopografischekaartenaangeduidalsdeWeidammerbosschen.
De lokatie ligt 1kilometer ten zuiden van het Twente-kanaal, ter hoogte van
Goor. Aan de oostzijde wordt de lokatie begrensd door de Poelsbeek. Het
terrein wordt door een aantal onverharde paden doorsneden. Het betreft een
rijk loofbos in het dekzandgebied. De soortensamenstelling in de boomlaag
wordt grotendeels bepaald doorzomereik. Het gebied maakt deel uit van een
kleinschalig landschapstype waarin cultuurgronden en bosjes elkaar
afwisselen. Het is geselecteerd vanwege het voorkomen van het Gewoon
Eiken-Haagbeukenbos.DeA-locatieisnietvermeldinAletal.(1995).
Gemeente:
Markelo
Coördinaten:
237.7/470.8
Hnnntet.o.v.NAP:
+12.0 m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.135
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart10
Relatienota-aebieden: geen
Eigendom en beheer
Het landgoed Weldam inclusief het bosgebied Elsbroek is eigendom van A.
GraafSolmsteWeldam.RentmeesterisdeheerZandvoortteMarkelo.
Historie
Op de kaart van Hottinger (1783) staat het landgoed Weldam reeds
aangegeven. Ten zuiden van het landgoed is een trapeziumvormig gebied
herkenbaar, waarvan beplante lanen de grenzen vormen. Het oostelijk deel
binnen dit gebied isdan reeds bebost; dit deelvormt nudewestelijke lobvan
de A-lokatie. Ook het terrein ten noorden van Wegdam is dan bebost. Opde
kaart staat de bovenloop van de Poelsbeek weergegeven als een gebied met
verspreide bosopslag, vermoedelijk beekbegeleidende, vochtige bosjes. De
restvanhetgebiedbestaatuitwoestegronden.
Op de topografische kaart van 1846 staat vrijwel hetzelfde deel bos als van
1783 weergegeven, met uitzondering van het gebiedje ten noorden van
Wegdam. Nu is echter ook een langgerekte strook pal ten westen van de
Poelsbeek weergegeven als bos. Het westelijke bosgedeelte wordt omgeven
door cultuurgronden, zoals dat ook heden ten dage nog het geval is. Het
centrale deelvandelokatie staat in 1846teboekalswoeste grond;hetbetrof
vermoedelijk een(vochtig)heideterrein.
Bodem en hydrologie
De bodem bestaat uit een zandgrond met een minerale eerdlaag en is zeer
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homogeen. Het enige voorkomende bodemtype is een lemige, fijn zandige
beekeerdgrond. Door de nabije aanwezigheid van de Poelsbeek is er in het
gebied een zavel/kleidek afgezet van met een dikte tussen de 15 en 40 cm. In
het beekdal heeft verrijking met ijzer plaatsgevonden. Dit ijzer is aanwezig op
maximaal 50 cm diepte en de laag is minimaal 10 cm dik. De Poelsbeek
behoorde tot het stroomgebied van de Regge. Hetvoornaamste brongebied ligt
bij Haaksbergen. De beek stroomt in noord-westelijk richting af. Met het graven
van het Twente-kanaal (1932) is het stroomgebied afgesneden en watert de
beek af op dit kanaal (Stiboka 1979). Dit heeft tot een verdroging van het
gebied geleid. De Poelsbeek is ter hoogte van de A-lokatie gekanaliseerd.
Ondanks de hierdoor snellere waterafvoer gedurende de laatste 20 jaar is de
grondwatertrap nog steeds III. De beekdynamiek is verdwenen door de aanleg
vandijken.
Bosgemeenschappen
In het gebied komt voornamelijk het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) voor
en plaatselijk het Droog Wintereiken-Beukenbos (8). De laatste gemeenschap
komt tot ontwikkeling op de iets hogere en daardoor drogere gronden. In de
noordelijke punt, ten oosten van de Poelsbeek komt lokaal het Elzen-Eikenbos
(10).
Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
Zomereik is de aspectbepalende boomsoort met bijmenging van beuk, gewone
es, wilde kers, ruwe berk, robinia en paardekastanje. De vochtige eikenbossen
hebben een rijke struiklaag waarin hazelaar, lijsterbes, hulst, vogelkers,
eenstijlige meidoorn, mispel en Amerikaans krenteboompje voorkomen. In de
noord-oostpunt waar gewone es domineert, komt kardinaalsmuts in de struiklaag voor. Dit isook de rijkegroeiplaats van het rood peperboompje (Anonymus
1994). Langs de Poelsbeek komen populier en grauwe els voor. Ook komen
enkele exemplaren van zomerlinde voor. Pleksgewijs komen enkele tot
tientallen exemplaren van Amerikaanse vogelkers, lariks en zilverspar voor
(eigen waarneming 1996). In het centrale deel komen twee kleine opstanden
van douglas en fijnspar voor. Langs de oostrand liggen twee kleine percelen
met populier met een ondergroei van zwarte els en wilg met menging van een
enkele eik enels. Inhetzuiden komt elzehakhout voor (Anonymus 1994).
Inheems genenmateriaal
Omdat het een oude bosgroeiplaats betreft, kan veronderstelt worden dat een
aantal soorten inheems zijn. Het is echter onduidelijk welke soorten aangeplant
zijn en of menging heeft plaatsgevonden. Mispel, zomerlinde, grauwe els en
wellicht ook hazelaar, hulsten eenstijlige meidoorn kunnen als inheems genenmateriaalworden beschouwd.
Planten vaYioude bossen
Tijdens een veldbezoek in 1996 zijn de volgende 'oud bos'-soorten waargenomen: gele dovenetel, witte klaverzuring, bosanemoon, dalkruid, elzenzegge,
lelietje-der-daien, gewone salomonszegel, mispel |Rodeujst3], bosgierstgras,
donkersporig bosviooltje |Rodeujst4l, bleeksporig bosviooltje, boskortsteel en
kardinaalsmuts. In de westelijk punt komt adelaarsvaren voor (Anonymus
1994). Bijzondere vermelding verdient het voorkomen van rood peperboompje
[RodeLijst1i.
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Mossen
Erzijngeengegevensoverhetvoorkomenvanmossenbekend.
Storingsklassen
Met name in hetwestelijk deelendezuidelijke puntvan de lokatiezijn, mede
doorspontaneverjonging,diverseexotenbijgemengd.Dezeopstandenhebben
storingsklasseA/D2ofalleenD2,medevanwegehetverspreidvoorkomenvan
rhododendron.DeoverigeopstandenzijngeclassificeerdalsA1.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Het totale oppervlak van de lokatie bedraagt 36 ha. Het minimum oppervlak
voor het Eiken-Haagbeukenbos waarvoor de A-locatie geselecteerd is,
bedraagt 10ha.Desondankswordtgeadviseerddelokatie uittebreiden inhet
noord-westen. Dit betreft een oude bosgroeiplaats, die zowel op de kaart van
Hottingeralsopdetopografischekaartvan 1846staataangegeven.Ingebedin
het gebied liggen twee stroken grasland, die deel moeten gaan uitmaken van
deA-lokatie.Ookhetgraslandaandewestzijdevandelokatie,datzouworden
ingesloten bijde uitbreiding,zou betrokken moetenworden bijdeA-lokatie.In
het zuiden grenst de A-lokatie aan bossen, aan de overige zijden wordt het
omgevendoorweiland.
Beheersaspecten
Het beheer van het bosgebied is vooral gericht op behoud van vegetatiekundige, floristische en faunistische waarden van het bos. Het accent ligt
daarbij op inheems loofbos, vooral eik, met lange omloop. In de afgelopen
periodezijnalleendunningenverricht,waarbijdeaandachtvooralisgerichtop
loofbosingemengdeopstanden.Ookwordtdoodhoutachtergelateninhetbos,
zowel staande als liggende exemplaren. Hiervoor worden slecht gevormde
stammen gekozen. De naaldbossen worden geleidelijk omgevormd tot
gemengd loof-naaldbos, waarbij gebruik wordt gemaakt van sterke dunningen
en stimulering van natuurlijke verjonging (Anonymus 1994). Het betreft dus
geïntegreerd bosbeheer, waarbij boomsgewijs geoogst wordt en zeer
behoedzaam wordt gedund waarbij de struik- en kruidlaag gespaardworden.
Deverjonging iskleinschalig,deelsspontaanendeelsaangeplant, bijvoorbeeld
in het geval van het voorkomen van adelaarsvaren. Het elzehakhout wordt in
stand gehouden en het populierenbos zal worden omgevormd naar opgaand
loofbosvanels.
Waardering
Het betreft een floristisch bezien zeer rijk en goed ontwikkeld Eiken-Haagbeukenbos, hoewel de haagbeuk nog ontbreekt. De struik- en kruidlaag zijn
zeer goed ontwikkeld. Al decennia lang vindt hetzelfde, extensieve beheer
plaats, gericht op behoud van inheems loofbos in samenhang met de
floristischeenfaunistischewaarden.
Bedreigingen
Degrootste bedreiging voor hetgebiedvormtverdroging. Dooraanlegvanhet
Twentekanaal en rechttrekken van de Poelsbeek is het gebied de laatste
decennia steeds verder verdroogd. Hierdoor heeft het Eiken-Haagbeukenbos
zich plaatselijk ontwikkeld tot het droog Wintereiken-Beukenbos. Door de
verdroging sterven lokaal oude eiken af (Anonymus 1994). De omliggende
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weilandenzijnverpacht.Erzijngeendirecteaanwijzingendatzijeenbedreiging
vormentenaanzienvanvermestingenverzuringvanhetgebied.Lokaaltreedt
enige verruiging op van o.a. braam en rankende helmbloem, maar deze
soorten vestigen zich in recent opengevallen plekken, ten gevolge van meer
lichttoetredingopde bodem.
Planologisch beleidskader
Sinds 1988 valt Elsbroek onder de natuurbeschermingswet. De gemeentelijke
bestemming is natuurgebied. Deomliggende gronden hebben de bestemming
Landgoed met agrarisch gebruik (Anonymus 1994). Het gebied is onderdeel
vande Provinciale Ecologische Hoofdstructuur enmaaktdeel uitvan het kerngebied Landgoederen Diepenheim. Dit gebied is aangewezen als lokatie
waarop detweedefasevande Relatienotavantoepassingzalzijn,waarbijhet
adviesisalleenbeheersgebiedenaantewijzen(ProvincieOverijssel1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Het betreft fraai ontwikkelde oude, vochtige eikenbossen met een rijk
ontwikkeldekruidlaag.
• Verwijderenvandeexotenenomvormennaarloofboswordtaanbevolen.
• De ingesloten weidestroken zouden via aanplant van inheemse boomsoortenbijdeA-locatie betrokkenmoeten worden.
• Deoorspronkelijke loopvandePoelsbeekzouhersteldmoetenworden. D
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie bestaatvoornamelijk uit Berkenbroek inhetzuidoostelijk deelvan
de Engbertsdijksvenen,eendeelvaneenvroegerveelgroter hoogveen-gebied
in het grensgebied van Overijssel en Duitsland. Hetveen ligt ten noordenvan
AlmeloentenoostenvanSibculo.
Gemeente:
Hardenberg
Coördinaten:
242.6/496.5
Hoootet.o.v.NAP:
+12 m
Grote Prov.Atlas:
Overijsselpag.80
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart11
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartG
Eigendom en beheer
Staatsbosbeheer iseigenaarenbeheerdervanhetgebied.
Historie
Het veengebied maakte vroeger deel uit van een omvangrijk hoogveengebied
in het grensgebied van Overijssel en Duitsland. Pas inde middeleeuwen iser
op de zandopduiking van Sibculo bewoning ontstaan. Bij het gebruik van het
veengebied hebben monniken van het Cisterciënser klooster uit Sibculo een
grote rol gespeeld. Het veen werd gebruikt voor de boekweit-brandcultuur en
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ookwelvoorgrasland.Watlaterindetijdwerdookveenafgegraven.Pasinde
laatste helftvande19eeeuwendeeerstehelftvande20eeeuwwerdhetveen
veel systematischer ontwaterd en geëxploiteerd, hoewel dat toch nog op vrij
kleinschalige wijze gebeurde. DeVervening isdoorgegaan tot 1984.Vanaf de
jaren vijftig zijn de niet-ontgonnen delenvan het hoogveen geleidelijk door de
staat aangekocht met het oog op natuurbehoud. Het berkenbos is na stopzettenvandeverveningspontaanopgeslagen.
Bodem en hydrologie
Hetveen in hetgebied isvan Holoceneoorsprongenbehoorttotde Formatie
van Griendtsveen, afgezet op het tot de Formatie van Twente behorende
dekzand.HetveenpakketvarieertbinnendeA-locatieindiktetussen20en120
cm. Lokaal komthetzandopminderdan20cmdiepvoor. Opdebodemkaart
1:50.000(Ebbers &Van het Loo 1992) is het bodemtype aangegeven alseen
associatievan veen inontginning. Ditgebiedwordtgekenmerktdooreengrillig
patroon van veenafgravingen in een sterk wisselende intensiteit, zodat soms
het heleveenpakket nogaanwezigisenevenverderopalleveenisafgevoerd,
waarbijalleendebolster(debovenstelaagveenmosveen)isteruggestort.
De Engbertsdijksvenen behoren tot het beheersgebied van het Waterschap
ReggeenDinkel.Deafwateringverlooptvanoostnaarwest,voor hetzuidelijk
deel van het veen voornamelijk via het Geestersche Stroomkanaal. Het veen
wordt niet direct ontwaterd maar wel wordt de zandondergrond gedraineerd
(Büro Hemmen 1989). Er zijn in het zuidelijk deel van het gebied nogal wat
grote lekken naar de zandondergrond, die voor een deel zijn afgedicht met
zwartveen. Dezemoetennogverderdichtslibben.Deoppervlakkige afwatering
gebeurt via een dicht net van slootjes. Het water wordt hier door talrijke
dammetjes zo lang mogelijk vastgehouden. De grondwatertrappen zijn op de
bodemkaart (Ebbers&VanhetLoo 1992)nietexactaangegeven,maarbinnen
dit bodemtypezijndeGT'svoornamelijk II, IIIenV,afhankelijkvanhetreliëf.In
de omgeving wordt op diverse locaties grondwater voor de drinkwatervoorziening gewonnen. Hierdoor en door de ontwatering ten behoeve van de
landbouwisereengeleidelijkegrondwaterstandsdaling opgetredennadejaren
1968-1970 (Ebbers & Van het Loo 1992). De daling is soms gering maar
bedraagtineenkleindeel30-100 cm.
Bosgemeenschappen
De A-locatie is geselecteerd voor het Berkenbroek (5), een associatie die
voorkomt inhoogveengebieden opnatteennutriëntenarmestandplaatsen.Het
Berkenbroekbos bereikt in Nederland de zuidgrens van haar areaal en komt
verder in Scandinavië en noord-west Duitsland voor (Van derWerf 1991). Het
Berkenbroekbos iseen laag en open bostype meteen vrij soortenarmekruidlaagbestaandeuitdwergstruiken,grassen,varensenmossen.Hetwaterstaat
hier meestal tot aan, soms boven het maaiveld. Op de hogere delen komt
volgens Van der Werf (pers. med. 1996) ook het Vochtig BerkenZomereikenbos (7) voor, op veraard veen. De grondwaterstanden zijn hier
lager. IneenopnamevanVanderWerf (ongepubl.) stond hetop40cmbenedenhetmaaiveld.

Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De voornaamste boomsoort is dezachte berk. Op iets drogere standplaatsen
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komen daar ruwe berk en zomereik bij.Op zeer natte standplaatsen komt een
struiklaag van grauwe en geoorde wilg voor (Euverman 1988).
Inheems genenmateriaal
ErzijnvandezeA-locatie geenonderzoeksresultaten bekend.
Planten van oude bossen
In het Berkenbroekbos komen over het algemeen geen soorten van oude
bossen voor. De kruidlaag wordt in deze A-locatie gedomineerd door éénarig
wollegras en pijpestrootje, een hoge mossenbedekking bevat naast andere
veenmossen vooral slank veenmos.
Mossen
Van hetgebied zijn geen mossenopnamenbekend.
Fauna
Over het geheel genomen vormen de Engbertsdijksvenen een vogelrijk gebied.
Intotaal komen in hetgebied 114van de 152 inons land regelmatig broedende
vogelsoorten voor (Büro Hemmen 1989). Hieronder zijn 10 rode-lijst soorten:
geoorde fuut, zomertaling, watersnip, tureluur, zwarte stern, oeverzwaluw,
blauwborst, paapje, tapuit en geelgors. Het gebied is vooral van belang voor
water- en moerasvogels. De Engbertsdijksvenen vormen tijdens de zomer een
belangrijk foerageergebied voor tal van insecteneters, zoals zwaluwen.
Boomvalken jagen in de nazomer op libellen. Buiten het broedseizoen is het
gebied van zeer groot belang voor pleisterende en overwinterende soorten,
zoals kraanvogels, taiga- en toendra-rietganzen, bruine en blauwe kiekendief
etc, waarbij niet zozeer zeldzaamheid of aantallen maar vooral de verscheidenheid aan soorten opvalt (VandenAkker &Hazelhorst 1991).
Van de zoogdieren komen onder andere ree, vos, hermelijn, wezel en
muskusrat voor. Verder zijn amfibieën en reptielen als kleine watersalamander,
gewone pad, heikikker, bruine kikker, levendbarende hagedis en adder
waargenomen.
Storingsklassen
Het gehele Berkenbroekbos kan als A1 worden gecodeerd vanwege de natuurlijke soortensamenstelling.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De A-locatie omvat het broekbos in de zuidoosthoek van de Engbertsdijksvenen, het Gravenland. In het oosten en zuidwesten grenst de A-locatie aan
cultuurland, voor het overige aan open veengebied. De begrenzing is dus het
maximaal mogelijke. Het MSA van het Berkenbroekbos is 30 hectaren en
gezien de oppervlakte van 42 hectaren wordt aan de areaaleis voldaan. Ten
(zuid)westen van de A-locatie zijn landbouwgronden als reservaatsgebied aangewezen, aan de oostzijde echter niet. De vraag is of vanuit deze gronden
geendrainerende envermestende invloed uitgaat.
Beheersaspecten
De A-locatie valt binnen het door Staatsbosbeheer gehanteerde doeltype
Savanneachtig landschap. Dit bestaat uit een afwisselend landschap met open
ruimte, o.a. heide, en natuurbos. Voor de door Staatsbosbeheer gehanteerde
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functiezonering is voor de A-locatie rekening gehouden met recreatief
medegebruik. Demeestintensieverecreatievindtplaatsinhetnoordenvanhet
gebied,envandaaruitnaarhetzuidwesten.
Voor de instandhouding van de huidige natuurwaarden stelt Staatsbosbeheer
(Büro Hemmen 1989)dat hetbehouddaarvan staatofvalt methetonderhoud
van de waterhuishoudkundige kunstwerken. Men ziet bezwaren in het
toepassenvan begrazing omdatgrotegrazers bosopslag niettegenhouden en
het beheer wil voorkomen dat met een minimum aan inwendig beheer het
gehele gebied zal dichtgroeien met (berken)bos. In de toekomst is het de
bedoelingdateralleenbosblijftaanderandenvanhetveengebied,aangezien
hoogveenontwikkeling deeerste prioriteit heeft (Wolfongepubl.). Berkenopslag
wordt daartegengegaan door uittrekken enbegrazen.Bovendien sterft berkaf
opplekkenwaardewaterstandtotophetmaaiveldwordtopgebracht.
Kennelijk dient het bos thans in het beheer als sluitpost. Vanwege de
zeldzaamheid van het Berkenbroekbos is het wenselijk dat het bos in het
beheereenpermanenteplektoegewezenkrijgt.
Bedreigingen
Het Berkenbroekbos is gevoelig voor ontwatering, dat een onomkeerbaar
procesvanmineralisatietotgevolgkanhebben.Dedaarbijvrijkomendestikstof
leidt tot verruiging dievrijwel nietongedaan iste maken (VanderWerf 1991).
Het handhavenvaneenhogegrondwaterstand isvoordezebosgemeenschap
dan ook van levensbelang. Het Berkenbroekbos is een bosgemeenschap die
opzeerarmestandplaatsenvoorkomt.Verrijkingleidttotverdwijningvanonder
andereveenmossen.TenslotteishetBerkenbroekbos gevoeligvoorbetreding.
Door de doorgaans slechte begaanbaarheid zal dit niet snel tot bedreiging
leiden. Door "dichten van lekken met zwartveen slaagt men er in, het
grondwaterpeilophetvereisteniveaute houden.
Planologisch beleidskader
In het beleidsvoornemen Natuurbeleidsplan is het gebied geselecteerd als
project onder de zogenaamd Gebiedsgerichte Projecten. De bedoeling van
deze projecten is herstel of regeneratie van kenmerkende ecosystemen te
bewerkstellingen. Dit betreft dan vooral hoogvenen en heidevelden. De
Enqbertsdijksvenen vormen een kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur Het gebied valt onder de werking van de Natuurbeschermingswet.
Het bezit van Staatsbosbeheer heeft sinds 1982 de status StaatsnatuurmonumentInhetRtrwakplanTwentewordtgeconstateerd dat erinhetgebied
aeen planologische tegenstellingenzijnteverwachten. Hetbeleidisgerichtop
eenverdereontwikkelingvandewaardenvannatuurenlandschap.Hetgebied
valt binnendebegrenzingvanhetPartieel Bestemmingsplan Buitengebiedvan
degemeenteVriezenveenvan 1973.DebestemmingishierNatuurgebied. Het
veengebied is omgeven door landbouwgebied. Er zijn enkele bedrijven waar
intensieveveehouderijistoegestaan.Dedichtstbijzijndeligtopongeveer500 m
afstand van de A-locatie. Tenslotte kan vermeld worden dat de Engbertsdiiksvenen in 1989 de internationale status van Wetland hebben gekregen.In
het beheersplan voor de Relatienotaqebieden Salland-Twente (Beheer
Landbouwgronden 1991) zijn reservaatsgebieden tenwesten van deA-locatie
aangeqeven In het RqiAirtsplan Natuur en Landschap van de provincie (ProvincieOverijssel1992)vormtdeA-locatiehetaanknopingspuntvooreennogte
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ontwikkelenecologischeverbindingszone inderichtingvanNoordoostTwente.
Waardering
Het Berkenbroekbos is eenzeer zeldzame bosgemeenschap. Potentieel komt
deze over enige honderden ha voor, actueel ligt daarvan slechts een derde
onder bos, waaronder deze A-locatie (Koop & Van der Werf 1995). De
Engbertsdijksvenen vormt samen met Mariapeel in Noord-Brabant éénvande
weinige grote complexen binnen Nederland en moet daarmee als zeer
waardevol worden beschouwd. De kansrijkdom voor behoud en verdere ontwikkeling isgroot gezien de ligging ineengroot natuurgebied en medegezien
de eigendomssituatie. Van belang is bovendien dat de externe bedreigingen
minimaalzijn.
Conclusies en aanbevelingen
• Het Berkenbroekbos inde Engbertsdijksvenen iszowel actueel alspotentieeleenzeldzamebosgemeenschap.
• De kansrijkdom voor behoud en verdere ontwikkeling is groot gezien de
liggingineengrootnatuurgebiedenmedegeziendeeigendomssituatie.
• De soortensamenstelling komt overeen met het natuurlijke berkenbroekbos.
• Deexternebedreigingenzijnhierminimaal.
•

2.12

Ljrai/enboóck

Geografie en beschrijving
DeA-locatie bestaatvoornamelijk uit Gewoon Eiken-Haagbeukenbos langsde
Saasvelder beek,grenzendaandezuid-oostzijdevanhet plaatsjeSaasveld13,
ongeveer 5 km ten westen van Oldenzaal. Het gebied is onderdeel van een
door beekdalen versneden dekzandgebied met als karakteristiek een
kleinschalig mozaïek van gradiënten van vocht en voedingsstoffen. Nog tot in
de 20e eeuw was het grondgebruik geomorfologisch bepaald. Door
rationalisatie en schaalvergroting is een verarming opgetreden van de
verscheidenheidvanmilieus.Metgerichtemaatregelenwordtthansgeprobeerd
dezeverarmingweerenigszinsongedaantemaken.
Gemeente:
Weerselo
Coördinaten:
252.3/483.2
Hoogtet.o.v. NAP:
+14 m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.110
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart12
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartF
Eigendom en beheer
Staatsbosbeheer iseigenaarenbeheerdervanhetbos.
13

Ebbers &Van het Loogeven als oorspronkelijke naam Satherslo, hetgeen op bosbegroeiing zou wijzen, evenals
andere op"lo"eindigendenamen.
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Historie
In de Hottinger Atlas, op een door M.A. Snoeck rond 1788 getekend blad14,
wordt het bos met een iets kleiner oppervlak dan tegenwoordig, ook iri
vergelijking met de kaart van 1848, afgebeeld, even ten zuiden van 't huys
Zaasveld15. Op de topografische kaart van 1848 (Wolters-Noordhoff 1990) is
het Gravenbosch met een iets geringere oppervlakte weergegeven, ten
zuidoosten van Saasveld,dan nogZaadsveld genoemd. Er heeft in vergelijking
met 1788 in noordelijke richting wel enige bosuitbreiding plaatsgevonden. De
beek stroomt in die tijd grotendeels buiten het bos. Tijdens stormen in de jaren
1972-1973 zijn een aantal grote gaten ontstaan in het kronendak. Hierdoor
heeft zich de reeds aanwezige gevarieerde struiklaag verder kunnen
ontwikkelen en heeftzichAmerikaanse vogelkers gevestigd (Wolf 1989). Vooral
essenenenkelezoete kersenvormen thans het kronendak.
Bodem en hydrologie
Het Gravenbosch ligt op een dalopvulling van een terreinlaagte tussen de
stuwwal van Oldenzaal en een glaciale afzetting ten noorden van Delden. De
Saasvelder beek heeft zich in het uit het Weichselien daterende dekzand
ingesneden en plaatselijk is weer zand, klei en/of leem afgezet. De bodem
bestaat uit plaatselijk ijzerrijke leek/woudeerdgronden in klei (Ebbers &Van het
Loo 1992). De bodems zijn over het algemeen kalkloos. De grondwatertrap is
III. Vroeger stond de beekbegeleidende vegetatie onder de invloed van het
basenrijke grondwater (Staatsbosbeheer 1994). Door verdieping en
"normalisatie" van de beken is de drainerende werking van de beek versterkt
en wordt de kwelstroom eerder naar de beek geleid waardoor er minder
kwelwater tot in de wortelzone komt. Volgens het beheersplan vertoont de
vegetatie duidelijk een verschuiving naar minder basenminnende plantengemeenschappen.
Bosgemeenschappen
Het Gravenbosch is geselecteerd voor het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
(17). Er komen overgangen voor naar het Vogelkers-Essenbos (23) en het
DroogWintereiken-Beukenbos (8).
Soortensamenstelling
Rnnm-enstruiksoorten
Opnamen van Koop (1979) en Wolf (1989) in het oudste, westelijke deel laten
een opgaand bos zien met dominerende zomereiken tot 30 m hoog. In de
tweede boomlaag staan gewone essen, zoete kers en zwarte els. De laatste
soort is in vergelijking met de opname van Koop (1979) op de zelfde locatie
afgenomen. Destruiklaag bestaat uit hazelaar, gewone es en lijsterbes. Verder
komen Amerikaans krenteboompje, gewone vogelkers, gewone vlier en mispel
voor. Elders komen ook ruwe berk, grauwe els, tweestijlige meidoorn, hulst en
Gelderse roos voor.
Inheems gRnenmateriaal
ErzijnvandezeA-locatie noggeenonderzoeksresultaten bekend.

14

Fotografische kopieinarchief IBN.
Opdeze locatiestaatthanswaarschijnlijk deR.K. kerk.
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Plantenvanoudebossen
Bosanemoon, dalkruid, elzenzegge, gewone salomonszegel, hazelaar,
muskuskruid,tweestijlige meidoornenwitteklaverzuring (Koop 1979enStaatsbosbeheer 1994). Volgens het beheersplan is de slanke sleutelbloem, eveneens een 'oud bos'-soort, de laatstejaren niet meerwaargenomen. Demispel
(waarneming Koop1997)geldt hierookalsindicatorvanoudebossen.
Mossen
VandeA-locatiezijngeenmossenopnamenbekend.
Fauna
Onderdebroedvogelbevolking vanhetGravenbosch komendevolgenderodelijst soorten voor: appelvink, holenduif, houtsnip, kleine bonte specht, tortelduif
en wielewaal. Het Gravenbosch fungeert als migratiezone voor onder andere
ree en bunzing. In de toekomst kan dat ook voor soorten als boommarter en
das opgaan indien aansluiting wordt gerealiseerd met omringende
bosgebieden. Met name beekmilieus zijn van belang als migratiezones zodat
bosuitbreiding langs de Saasvelderbeek een belangrijke bijdrage kan leveren
aandeontwikkelingvandehiergewensteecologischeverbindingszones.
Storingsklassen
Delocatie isalsB1gecodeerdvanwegehethogeaandeelzomereikendeverder natuurlijke samenstelling van de kruidlaag. Het oostelijke deel bestaat uit
een open wilgenbos met een ondergroei van ruigtekruiden. De storingscode
wordtvoorditdeelgeschatopB4.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De A-locatie omvat het gehele Gravenbosch. De grens volgt de bosrand. De
oppervlakte komtmet28haongeveerovereenmethetMSA,dochvanwegede
grote randlengte en de intensief gebruikte landbouwomgeving dienen extra
areaaleisen gesteld te worden. Langs de oostgrens van het Gravenbosch zijn
drie percelen als reservaatsgebied aangewezen. Het verdient aanbeveling te
proberentenminste hetboslangsdeSaasvelderbeekaandeoostzijde bijdeAlocatie te betrekken. Door bosontwikkelingtoetestaanophetmeestzuidelijke
reservaatwordtaansluitingverkregenmethetperceelbosinruit326/3.
Beheersaspecten
Hetbosbeheer isinhetalgemeengerichtopherstel,instand houdenenverder
ontwikkeien van ter plaatse thuishorende bosgemeenschappen in samenhang
met de oorspronkelijke karakteristieke waterhuishouding. Daarbij wordt gestreefdnaarspontaneontwikkelingen(Staatsbosbeheer 1995).
Voor het inwendig beheer kan geprobeerd worden de genormaliseerde beek
binnen het bosgebied weer een natuurlijk verloop te geven. Daarbij kan
gedacht worden aan het in de beek laten vallen van volwassen bomen. De
daardoor ontstane opstuwing kan lokale effecten op de bosontwikkeling
genereren en vertraagt de waterafvoer. Hierbij is wel een voorwaarde dat de
waterkwaliteitopeenacceptabelniveaustaat.
Bedreigingen
Het omringende landbouwgebied is nog steeds intensief in gebruik. Dat
betekent dat peilverlaging en vermesting hun invloed op het bos zullen doen
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gelden. Het lokale ecosysteem is voor zijn voortbestaan afhankelijk van
basenrijke kwel en relatief hoge grondwaterstanden. Beide factoren zijn inde
laatste decennia verre van optimaal te noemen. Door de combinatie van
peilverlaging en "normalisatie" van de beken is de waterafvoer veel
dynamischer geworden. Het Eiken-Haagbeukenbos en het VogelkersEssenboszijn beidegevoelig voorverdrogingenalsgevolgvandewegvallende kalkaanvoer door het grondwater ook voor verzuring. Deze bedreigingen
worden in het beheersplan (Staatsbosbeheer 1995) met nadruk genoemd.
Daarnaast wordt de schaalvergroting en intensivering op de naburige
landbouwgronden als bedreiging genoemd vanwege onder andere diepere
drainage, ammoniak-emissies en verwijdering van bosjes en houtwallen.
Verderworden genoemd:
• Verslechterende waterkwaliteit waardoor beekwater niet bruikbaar is voor
inundaties. Volgens Eijsink (pers. med. 1996) treden bij pieken nog
inundatiesopenwordthetbosdaarmeedusnegatiefbeïnvloed.
• Met namevanaf deestenzuidwesten vandeA-locatie stroomt vanwege
de helling richting bos sterk met meststoffen vervuild regenwater het bos
•
•
•

Recreatieve voorzieningen zoals banken worden stelselmatig vernield.
Dezezijninmiddelsweggehaald.
Erwordtdoordelokalebevolkingafentoevuilinhetbosgestort.
Een slechte acceptatie door de lokale bevolking van een natuurlijker
bosbeheermetmeerdood hout.

Met betrekking tot de verdroging kan nog vermeld worden, dat Staatsbosbeheer een doorvoerplicht heeft en dat zij dus gedwongen is, aan een snelle
afvoerendusaandebosverdrogingbijte dragen.
Planologisch beleidskader
, n e t poipirispianNatinirpn Landschapvandeprovincie (Provincie Overijssel
1992) is het gebied langs de Saasvelderbeek aangewezen als prioritair
natuurontwikkelingsgebied. Dit is overgenomen in het Gebiedsperspectief
Noordoost-Twente. DeSaasvelder beek is hierin aangegeven als Natuurlijk in
terichten beek InhetkadervanhetlandinrichtingsprojectSaasveld-Gammelke
zal 150 ha worden aangewezen voor natuurontwikkeling in de beleidsperiode
1992 1998 Dit kader kan dienen als basis voor een verdere bosontwikkeling
lanas de Saasvelderbeek. Inhet kader van de Relatienota zijn langs deoostarens van het Gravenbosch drie percelen als reservaatsgebied aangewezen
?Beheer Landbouwgronden 1993b). Het aan het bos grenzende deel van de
Sasvelder Esch is als beheersgebied aangewezen. Van deze
relatienotagebiedenisnognietsgerealiseerdendeverwachting is,datdatook
nietsnelhetgevalzalzijn(Eijsinkpers.med.1996).
Waardering
Waardevolle combinatie vanzeldzame bosgemeenschappen, Eiken-Haagbeukenbos en Vogelkers-Essenbos op een zeer oude bosgroeiplaats, met 'oud
bos'-soorten. De A-locatie is bovendien in het kleinschalige landschap een
belangrijke"steppingstone".
Conclusies en aanbevelingen
• De A-locatie is een waardevolle boslocatie waarvan de kern reeds twee
eeuwenenwaarschijnlijk allangeronderbosligt.
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•

•

•

De combinatie van een betrekkelijk gering oppervlak en serieuze
bedreigingen, met name ten aanzien van waterkwaliteit en -kwantiteit,
maken maatregelen op kortetermijn dringend nodig.
Staatsbosbeheer zou moeten worden ontheven van haar doorvoerplicht
van beekwater, zodat zij -mits de waterkwaliteit zich daarvoor leent- haar
peilbeheer kan afstemmen op de natuurlijke karakteristieken van de
voorkomende bosgemeenschappen.
Voor het inwendig beheer wordt aanbevolen, de genormaliseerde beek
binnen het bosgebied weer een natuurlijk verloop te geven.
D

2.13

Oreuenmaat

Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat voornamelijk uit een klein oppervlak Eiken-Haagbeukenbos en ligt geïsoleerd in het landschap, ten oosten van de A-locatie
Boerskotten, tussen de spoorlijn en de Postweg. Het bos heeft zich ontwikkeld
langs één van de bovenloopjes van de Luttermolenbeek, die op de hellingen
van de stuwwal van Oldenzaal ontspringt en verder in oostelijke richting
stroomt. Grevenmaat iseenoudvloeiveld dat rond het midden van de 19°eeuw
bebostwerd.
Gemeente:
Coördinaten:
Hooatet.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Losser
263.8/480.7
+33tot +37m
Overijssel pag. 126
bijlage I, kaart 13
geen

Eigendom en beheer
Het zuidelijke deel van de A-locatie is eigendom van de Vereniging
Natuurmonumenten.Van hetoverige deel iseigendom en beheer nietbekend.
Historie
De oorsprong van Grevenmaat is een houtwal rond een terrein dat waarschijnlijk al eeuwen als vloeiveld in gebruik was. De houtwal dateert in ieder
geval van vóór 1828 (eigenwaarneming 1996). Op een door M.A. Snoeck rond
1788 getekend kaartblad uit de Hottinger Atlas is de terreinvorm van het
vloeiveld temidden van de heide herkenbaar, doch aanplant van houtige
gewassen is niet gekarteerd, evenals de loop van de beek. Dat wil overigens
nog niet zeggen dat de houtwal er niet was (de beek was er zeker!), doch de
kartograaf of diens assistenten kunnen deze over het hoofd gezien of gewoon
weggelaten hebben. De beek loopt door een Pleistoceen erosiedal. Op de
topografische kaartvan 1848 (Wolters-Noordhoff 1990) is hetvloeiveld nog niet
bebost en is de houtwal tot een boswal uitgegroeid. Na het midden van de 199
eeuw werd het vloeiveld binnen de boswal op rabatten gezet en ingeplant of
ingezaaid met zomereik, beuk en gewone es. Volgens kadastergegevens van
1828 was het vloeiveld als hooiland in gebruik. In de noordoosthoek lag een
huis met erf, grenzend aan een stukje bouwland. Het overige terrein van de
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huidige A-locatie was als heide in gebruik. In het noordwestelijk deel ligt nog
eengering deeloud bos,dat in 1828alalszodanigwas aangegeven.
Bodem en hydrologie
De A-locatie ligt in een erosiedal op de oostflank van de stuwwal van
Oldenzaal. Dit smalle dal is op de bodemkaart (Ebbers & Van het Loo 1992)
heel goed zichtbaar als eensmalle baanvan kleiige beekdalgronden, die vanaf
de stuwwal in oostelijke richting naar het Dinkeldal verloopt. Ter hoogte van de
A-locatie vormt het beekdaldegrens tussen deoude kleigronden met een hoog
gehalte aan tertiaire keileem, waarop ook Boerskotten gelegen is, in het
noorden en ten zuiden van de beek een veldpodzol in leemarm en zwak lemig
fijn zand. In deze veldpodzol komt tussen 40 en 120 cm keileem voor. Ter
plaatse van het oude vloeiveld ligt een dikke laag beekleem van waarschijnlijk
40 cm dik op een zandige ondergrond. De grondwatertrap in het beekdal is III
endaarbuitenV.
Bosgemeenschappen
De hogere delen aan de zuidwestzijde bestaan uit Droog WintereikenBeukenbos (8) met spontaan dichtgegroeide stormgaten die in 1973 zijn
ontstaan. Op de lagere delen, het voormalige vloeiveld, staat het Gewoon
Eiken-Haagbeukenbos (17) en Gierstgras-Beukenbos (13). Een zeer klein deel
kan als Vogelkers-Essenbos (23) worden gekarakteriseerd met een overgang
naar het Gewoon Elzenbroekbos (29). Door het bos loop een gave,
meanderende beekloop. Een levende, omgezakte haagbeuk damt de beek
gedeeltelijk af,zodat deloop verandert.
Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
Het bos bestaat overwegend uit zomereik met verder gewone es, zwarte els,
beuk, haagbeuk eneenenkele populier. Volgens Berris (ongepubl.ook fijnspar!
(ruwe) iep, ruwe berk, wintereik (struiklaag), zachte berk (struiklaag), zoete
kers (struiklaag).
Inheems gpnenmateriaal
Naar Maes (1993a) komt hier inheems materiaal voor van: Geldersche roos,
gewone vogelkers, grauwe wilg, haagbeuk, hazelaar, hondsroos, lijsterbes,
rode kornoelje, ruwe iep, tweestijlige meidoorn, sporkehout, wilde kardinaalsmuts,wilde kamperfoelie, zoete kersenzwarteels.
Planten vannude bossen
Volgens Koop (ongepubl.) komen hier voor: adelaarsvaren, donkersporig
bosviooltje [RodeLijst4j, bosanemoon, boszegge |RodeLijst41, dalkruid, gierstgras,
muskuskruid, ruige veldbies en slanke sleutelbloem. Aanvullend naar Maes
(1993a) en naar Berris (ongepubl.) gewone salomonszegel, hazelaar, smalle
stekelvaren,tweestijlige meidoorn,enwitteklaverzuring.
Mossen
Van Grevenmaatzijn geen mossenopnamenbekend.
Storingsklassen
De codering isA1 vanwege de natuurlijke soortensamenstelling van het gehele
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ecosysteem.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Gezien de geringe omvang van 8 ha en de aanzienlijke bedreigingen (mede
daardoor: weinig bosenveelomgeving), isbuffering door bosuitbreidingnoodzakelijk. Het verdient aanbeveling om naar bosuitbreiding te streven in de
richting van de A1 en in oostelijke richting naar het arboretum Poortbulten.
Aanbevolenwordt, deA-locatie metbosontwikkeling ophet hieronder beschrevennatuurontwikkelingsproject telatenaansluiten.Daarnaastzounaarversterking moeten worden gestreefd van de relatie van de A-locatie met het
bovenstrooms gelegen bosgebied. Dit laatste bestaat overigens uit niet meer
daneen kaalgekapt strookje16. OpdeA-locatie-kaart iseen suggestie voor uitbreidingdanwelbufferingaangegeven.
Beheersaspecten
Ten oosten van deA-locatie is op bezit van Natuurmonumenten en grenzend
het arboretum Poortbulten (niet grenzend aan de A-locatie) een project voor
natuurontwikkeling uitgevoerd (Natuurmonumenten 1993). Hierzijnhoutwallen,
kaden en poelen aangelegd in een kleinschalig patroon. Ongeveer een halve
hagraslandisafgeplagd methetoogopdeontwikkeling vansoortenrijkegraslandvegetaties met overgangen naar houtwallen en bos. De poelen zijn voor
amfibieën bedoeld en daar is al succes geboekt. Groene kikker en
kamsalamander komen er voor (Bosma pers. med. 1996). Grevenmaat is niet
toegankelijkvoorrecreanten.
Bedreigingen
Vanwege de geringe omvang van het bos is het risico groot dat het bos
eutrofiëert door inwaaiende en inspoelende meststoffen. De beek voert
verontreinigdwaterafendoorafvoerpieken snijdtdebeekzichverderin.
Planologisch beleidskader
In het Beleidsplan NatuurenLandschapvande provincie (Provincie Overijssel
1992) is aan de noordoostzijde voorzien in relatienotagebieden die in de
tweede fase, nâ 1998, pas begrensd kunnen worden. Dit is, mede gezien de
tegenwerkingvanuitdelandbouweenzeeronzekeresituatie.Beschermingvan
dit kleine maar zeer waardevolle bos is op korte termijn dringend gewenst. In
het hierboven genoemde beleidsplanwordt ook nagelaten, hetgebied rondde
Luttermolenbeekteontwikkelen alsverbindingszone tussenstuwwalenDinkel.
Voor de tak van de beek die vanaf de A-locatie richting Dinkel loopt, zijn er
goede mogelijkheden omdiverse bosjes door natuurontwikkeling aanelkaarte
koppelen.
Deplanologische beschermingvoorhetgebiedronddeA-locatie krachtenshet
Bestemmingsplan Buitengebied vandegemeente Losser van 1983 doet geen
recht aandewaarden enpotenties die hier aanwezigzijn. Hetgebied rondde
Luttermolenbeek zou een groene brug tussen de stuwwal en het Dinkeldal
kunnen vormen. Het gebied is aangegeven ais Agrarischgebiedmet landschappelijke waarde en is aldus sterk ondergewaardeerd. Een herziening zou
hieropzijnplaatszijn.

Dit isgoedzichtbaar opblad307vandeluchtfoto-atlas (Robas 1990),eenopnamevanmaart 1989.
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Waardering
Grevenmaat kent, afgezien van de brede houtwal,als bosgroeiplaats nog niet
zo'n lange geschiedenis. Hetterrein herbergt echter een groot aantal soorten
van lokale herkomst, die in een houtwal waarschijnlijk een aantal eeuwen
hebben overleeft. Deverdere ontwikkeling en uitbreiding van Grevenmaat kan
daardoor een kansrijke operatie zijn. Probleem is de geringe omvang en een
gebrekaanplanologischebescherming.
Conclusies en aanbevelingen
• De A-locatie is met name waardevol vanwege het autochtone genenmateriaalvanbomenen struiken.
• Vanwegehetgeringeoppervlak isuitbreidingofbuffering noodzakelijk.
• Het gebied rond de Luttermolenbeek zou als verbindingszone tussen
stuwwal en Dinkel moeten worden ontwikkeld, met als instrumenten
natuurontwikkeling en reservaatsvorming. Dit is nagelaten in het
Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel. In het Natuurbeleidsplan
1990isditgebiedwèlaangegevenalsNatuurontwikkelingsgebied. O
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^réavernamp

Geografie en beschrijving
De A-lokatie Haverkamp ligt in het stuwwallengebied van het Twentse landschap. Het bos ligt op ca. 1,5 km ten zuid-oosten van Enschede, direct ten
oosten van de Haverkamp weg. De lokatie is een onderdeel van landgoed 't
Kromhof. Het betreft eengeïsoleerd bos,dat ligt temidden vaneen gebieddat
rijk is aan kleine bospercelen. Het iseenfraai voorbeeld van een ongestoord
Eiken-Haagbeukenbos; het gebied is geselecteerd als Eiken-Haagbeukenbos.
DeA-locatieisalsDerkinksmatenvermeldtinAletal.(1995).
Gemeente:
Enschede
Coördinaten:
469.2/260.8
Mnngtetnv.NAP:
+42.5tot+ 51.0 m
firntPProv.Atlas:
Overijsselpag.140
A-incatie-kaart:
bijlageI,kaart14
Rpiatienota-aebieden: bijlage II, kaart B
Eigendom en beheer
De A-lokatie Haverkamp is particulier eigendom. Eigenaresse is mw. OlinkScholten te Enschede. Het beheer wordt gevoerd door Bureau Eelerwoude in
Rijssen. Kleinedelenvan landgoed 't Kromhotzijn in bezit bijfamilie Kromhof
endeStichtinghetOverijsselsLandschap.
Historie
HetgrootstedeelvandeHaverkampstaatopdetopografische kaartvan1848
al weergegeven als bos. Een gedeelte is een heide-ontginning, die van later
datum dateert. Het bos is lang in eigendom bij mevrouw Olink-Scholten.
Voorheen waren de terreinen bezit van de familie Kromhof, maar door
vererving isdit bezitinkleinereeenhedenuiteengevallen (pers. med.Vander
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Kolk).
Bodem en hydrologie
Debodem bestaatgrotendeels uitoudeklei-enleemgronden,dieoverwegend
zijn ontstaan uit keileem en voor een gedeelte uit tertiaire klei. De meeste
gronden hebben een minerale eerdlaag van20-35 cmdikte. Devoorkomende
grondwatertrap isV.Doorhetgeringeporiënvolumevankeileemisdefluctuatie
in het grondwater groot. Dedoorlatendheid en het bergend vermogen vande
bodem zijn gering. Aan de randen van de lokatie komen ook veldpodzolgronden voor, die leemarmenzwak lemigfijnzand bevatten. Plaatselijk
begint hier keileem tussen de 40 en 120 -mv. Waar keileem ondiep in de
ondergrond zit, is de grondwatertrap III, waar het keileem afwezig is wordt
grondwatertrap V aangetroffen. In de uiterste noord-oosthoek van de lokatie
komenbeek-eerdgrondenvoormetlemigfijnzand,grondwatertrap III. Ookhier
zitkeileemindeondergrond(StichtingvoorBodemkartering,1979).
Bosgemeenschappen
Afhankelijk van de hydrologische gesteldheid worden het Gewoon EikenHaagbeukenbos (17) en hetVochtig Wintereiken-Beukenbos (9) aangetroffen.
Op de heide-ontginningsdelen wordt een gedegradeerd stadium van het
Wintereiken-Beukenbos (8a)aangetroffen.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De lokatie bestaat voornamelijk uit oude eikenopstanden en één gemengde
loofbos/naaldbos-opstand met groveden, die aangeplant aan het eind van de
19e eeuw. De eiken zijn deels onderplant met populier en zwarte els tussen
1940-1965.TweeopstandenzijnrecentingeplantmetJapanselariks(1960)en
fijnspar (1960). In de jaren '80 is een populierenopstand onderplant met
fijnspar. Inhetoudeeikenbos komenenkelezware beukenvoor (VanderKolk
pers. med. 1996). Deaanwezige eikenbossen hebben echter een grotendeels
natuurlijk karakter. In het Eiken-Haagbeukenbos komen hazelaar, gewone es,
tweestijlige meidoorn, gladde iep, ratelpopulier, sporkehout, Amerikaanse
vogelkers,lijsterbes,vogelkers,bergvlier,zoete kers,appelenzwarteelsvoor.
Ook haagbeuk komtmetenkelezware,oudeexemplarenvoor. Indewestelijke
oude boskern komt taxus voor. In hetWintereiken-Beukenbos zijn beuk, ruwe
berk, groveden, ratelpopulier en hulst de meest voorkomende soorten. Opde
heide-ontginningsdelen komenzomereik,Amerikaanseeik,groveden,hazelaar,
lijsterbes, sporkehout, Amerikaanse vogelkers, hulst en Amerikaans
krenteboompjevoor(eigenwaarneming1996).
Inheemsqenenmateriaal
Er zijn geen gegevens bekend over de aanwezigheid van inheems genenmateriaal, maardecombinatie vanzeeroudebomenopeenoude bosgroeiplaats
makenditwaarschijnlijk.
Plantenvanoudebossen
Bij veldbezoek in 1996 (eigen waarneming) zijn de volgende aan oude
bosgroeiplaatsen gebonden soorten waargenomen: dalkruid, ruige veldbies,
witte klaverzuring, kleine maagdenpalm, blauwe bosbes, bosanemoon,
hazelaar, heelkruid [RodeUjst4J, bleeksporig bosviooltje, veelbloemige
salomonszegel, slanke sleutelbloem, tweestijlige meidoorn, boswederik
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[RodeLijst4), kardinaalsmuts, groot springzaad, wilde appel, boskortsteel
adelaarsvarenenbochtigesmele.
Mossen
In 1996 is knikkend palmpjesmos, een stamvoeten-epifyt die met name op
oude bomenof oude bosgroeiplaatsen voorkomt, aangetroffen. Erzijn voorzo
verbekendgeenmossen-inventarisaties inhetgebieduitgevoerd.
Storingsklassen
De percelen met aangeplante exoten (fijnspar en Japanse lariks uit 1960
krijgen klasse D2. De opstanden met populier uit 1960/1970 betreft storingsklasse C2. Deheide-ontginning met aanwezigheid vanwel en niet ter plaatse
thuishorende boomsoorten, zoals populier en groveden is klasse AD1. De
overige opstanden kenneneen natuurlijke boomsoortensamenstelling meteen
goedontwikkeldeondergroei,klasseA1.
Begrenzing, oppervlakte enMSA
Het huidige bosoppervlak bedraagt 16 ha. Het minimum oppervlak voor het
Eiken-Haagbeukenbos is10ha.Uitbreidingisdustheoretisch nietnoodzakelijk.
Desondanks wordt vanwege buffering van het relatief langgerekte gebied
bosuitbreiding aan de noordoost en noordwestzijde geadviseerd, aangezien
bescherming tegen de effecten van de intensieve landbouw in de omgeving
dringend nodig is. Gezien de recente aanwijzing van beheersgebied en het
vrijwillige karakter hiervan, zijn hiervan niet op korte termijn effecten te
verwachten. Aan de zuidzijde wordt een strook 'met struweelbeplanting
voorgestaan.
Beheersaspecten
Het bos wordt duurzaam beheerd volgens het principe van geïntegreerd
bosbeheer. Wel zijn enkele stormvlakten uit 1973 onlangs opgeruimd en
opnieuw ingeplant. Verder bestaat het beheer uit dunnen envrijstellen. Bijde
opstanden metJapanse lariks en fijnspar zal uiteindelijk kaalkap plaatsvinden
(VanderKolkpers.med.1996).
Waardering
Met name de oude bosdelen in het Eiken-Haagbeukenbos kennen een zeer
rijke soortensamenstelling en rijke structuur. In het gebied is een prachtig
ongestoord microreliëf van oude beekbeddingen aanwezig, met vele
vochtminnende soorten. Bijzonder isverder dat hetterrein, integenstelling tot
veelanderegroeiplaatsenvanhetEiken-Haagbeukenbos, nietbegreppeldis.In
hetwestenvanhetgebiediseenoudeboswal aanwezig.
Bedreigingen
Er kon geen informatie over actuele bedreigingen worden achterhaald. De
geïsoleerde ligging temidden van cultuurgronden, maakt het gebied echter
kwetsbaar voor diverse randinvloeden en verstoringen ten gevolge van
bijvoorbeeld het inwaaienvan meststoffen enverdroging. Deverdiepte aanleg
vandeautowegaandezuidzijdevanhetboskanverdrogingveroorzaken.
Planologisch beleidskader
Haverkamp ligt binnen de provinciaal Ecologische Hoofdstructuur en is
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onderdeel van het kerngebied Eschmarke (Provincie Overijssel 1992). In het
kader van delandinrichting Eschmarke zijn tijdens deeerste fase vande
Relatienota de noordelijk enwestelijk gelegen cultuurgronden aangewezen als
beheersgebied (Beheer Landbouwgronden 1995a). Het betreft bos met een
hogelandschappelijkewaarde(VanderKolkpers.med.1996).
Conclusies en aanbevelingen
De A-locatie is een fraai voorbeeld van ongestoord en rijk gestructureerd
Eiken-Haagbeukenbos.
Het dunnen vanlariks, douglas enAmerikaanse eiken in deEikenHaagbeuken enWintereiken-Beukenbossen wordt aanbevolen teneinde
verjongingvaninheemseboomsoortentebevorderen.
Het verwijderen van opstanden met Japanse lariks, zware Amerikaanse
vogelkerseneenjongeaanplantvanpopulierwordtaanbevolen.
Uitbreidingvanhetareaalbosbinnenhetbeheersgebiedaandenoordzijde
wordtaanbevolenteneindeeenbufferzone ronddelokatietecreëren.
Aanleg van een bufferzone met het karakter van een struweelzone in de
richtingvandenieuweautowegisnoodzakelijk.
D

2.15

^-Mazeweklu
svazewenne

Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat uit beekbegeleidend bosin het brongebied van de
Hazelbeek. Hetgebied ligtopdestuwwalvan Ootmarsum, inhet noordenvan
Twente, ongeveer 3 kmtennoordwesten van Ootmarsum. Debeekdalen
bestaan uit een kleinschalig mozaïek van bewoning,graslanden, kleine essen
en bosjes. De Hazelbeek is, samen met de Mosbeek, één van de weinige
zijbekenvandeReggedienietgekanaliseerdzijn.
Gemeente:
TubbergenenDenekamp
Coördinaten:
255.2/494.3
Hooatet.o.v.NAP:
+50tot+67m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.82/83
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart15
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartD
Eigendom en beheer
Het zuidelijk deel van deA-locatie, ophet grondgebied van degemeente
Denekamp, isin eigendom en beheer bij deVereniging Natuurmonumenten.
HetnoordelijkdeelisinbezitbijdebewonervanboerderijBraakhekke.
Historie
De A-locatie ligt in eenkleinschalig en zeer oudcultuurlandschap. De
bosgroeiplaats heeft echter niet zo'n lange historie achter zich. Op een door
M.A. Snoeck getekend blad uit de Hottinger Atlas (1789-1792) isbinnen de
begrenzing van de A-locatie geen bos afgebeeld. Fragmentarisch zijn
houtwallen afgebeeld. Wel functioneren volgens deze kaart in het gebied drie
watermolens, twee langs deloop van deHazelbeek en één aan deKleine

A-locatiebosseninOverijssel

Hazelbeek. Ten noorden van de molenkolk van de meest westelijk molen ligt
danwelbos. Daarvan isnogeendeelaanwezig,datoverigens niet binnende
begrenzingvandeA-locatie ligt. Demolenszijnopdetopografische kaartvan
1848(Wolters-Noordhoff 1990) nogalledrieafgebeeld. Hetbos heeftzichdan
ten opzichte van de situatie van 1789 uitgebreid, met name tussen de
boerderijen Hazelbekke en Hanstee. Het bos oostelijk van Hanstee is van
jongere datum.Vandewatermolens resternogéén,demolen DeMast,langs
de Denekamperweg. Een andere, uit 1840 daterende molen, bij boerderij
Hazelbekke, is in de jaren '60 verdwenen (Van der Heiden 1990). De daar
gelegen molenkolk is weer dichtgegroeid. Het bos is tot het moment van
aankoop door Natuurmonumenten (1965) inhakhoutbeheer geweest. Hethout
werdgebruiktalsbrandhout(Wolfongepubl.).
Bodem en hydrologie
DeondergrondvandestuwwalvanOotmarsumbestaatuittertiaire afzettingen
vankleienzand(Natuurmonumenten 1993b).Dezemarieneafzettingenzijnin
het Saalien gestuwd en daarbij met keileem bedekt. Tijdens het Weichselien
werden dekzanden afgezet. Hierin hebben zich onder invloed van smeltwater
erosiedalen gevormd,waarbij op sommige plaatsen deondoorlatende tertiaire
kleien dicht onder het oppervlak zijn komen te liggen. Dit systeem werd de
basis voordebrongebieden. DeHazelbeekwordt grotendeels gevoeddoorop
de stuwwal geïnfiltreerd water. De beken binnen de A-locatie hebben nog
volledig hunnatuurlijke loop. DeHazelbeek iseenzogenaamde rietebeek, dat
wil zeggen dat hij ontspringt in een glaciaal erosiedal met steile wanden,
uitgeschuurd in de stuwwal (Van der Heiden 1990). Het bodemtype onder
vrijwel de gehele A-locatie is een associatie van venige beekdalgronden met
grondwatertrap II.Inhetnoord-oostelijke deel, bovendeboerderij Braakhuizen
ligteenveldpodzolinleemarmemzwak lemigfijnzandmetgrondwatertrapV.
HetdeelvandeA-locatieinruit270/3bestaateveneensuiteenveldpodzol.Dit
deel is een oude éénmansesdie alvóór 1848 verlaten en gedeeltelijk bebost
werd Hetoverige deelwordtthans door Natuurmonumenten beheerd voorde
ontwikkelingvaneen akkeronkruidengemeenschap.
Dewaterstand isvanoktobertot maartopof netboven het maaiveld en inde
zomer tot40cmonder maaiveld.Vanaf 1970isdewaterkwaliteit verslechterd
doordat er vanaf de maisakkersdie aan het bos grenzen vooral nitraat in het
oppervlaktewaterkomt.
Bosgemeenschappen
Hazelbeek isgeselecteerdvoorhetElzenbronbos(25).Deovergangennaarde
Dodzolgrondenvormen degroeiplaats voor het Droog Wintereiken-Beukenbos
(8) Ditismetnamehetgevalophetoudeéénmansesjeaandewestzijde,inde
afdelingen 1b,j en I, op de hogere gronden bij boerderij Braakhuizen en de
dalranden.
Soortensamenstelling
Rnnm-enstruiksoorten
Inhet bronbos isdezwarteelsdominant. EenopnamevanStortelder et al.(in
nreD) laat doorgeschoten hakhout zien, bestaande uit een boomlaag van
zwarte els met een hoogte van 23 men een bedekking van 90%. Daarnaast
komen verspreid onderstandige gewone essen voor. In de kruidlaag komen
zaailingen van lijsterbes voor. Inde struiklaag staan hier en daar zwarte bes,
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hop en framboos. De kruidlaag is zeer soortenrijk met typerende bronsoorten
als paarbladig goudveil en bittere veldkers (Van der Heiden 1990). Op de iets
drogere delen domineert de gewone es. Daarnaast komt zwarte els, beuk en
zomereik voor. In de struiklaag staan gewone es, Gelderse roos, gewone
vogelkers en lijsterbes.
Inheems aenenmateriaal
Erzijn van dezeA-locatie geen onderzoeksresultaten bekend.
Planten van oude bossen
Binnen de A-locatie komen een aantal 'oud bos'-soorten voor: blauwe bosbes,
bosanemoon, boswederik [RodeLijst4], gele dovenetel, gewoon bosviooltje,
hazelaar, muskuskruid, paarbladig goudveil (RöêjëjjjsMJ, ruige veldbies en witte
klaverzuring (Natuurmonumenten 1993b). Volgens Stortelder et al. (in prep.)
komt ook smalle stekelvaren voor.
Overige hooere planten
Naast bovengenoemde soorten komen bijzondere soorten als grote keverorchis, gewoon heksenkruid en hetzeerzeldzame alpenheksenkruidJRodeüjst4j
voor. Voor deze laatste soort is Hazelbekke waarschijnlijk de enige groeiplaats
binnen Nederland. Ze komt voor op kalkarme bosgrond met een koel-vochtige
atmosfeer en zuurstofrijk water in de nabijheid (Weeda et al. 1987). De soort
werd volgensWesthoff (1949) hier in 1948 ontdekt.
Mossen
Moeras-gaffeltandmos [RodeLijst3] en moeras-veenmos [RodeLijst2j werden
waargenomen (Brand & Loode 1979).
Fauna
De lokale broedvogelstand kent dankzij de grote structuurvariatie binnen de
bossen en de landschappelijk afwisseling daarbuiten een grote variatie. Een
inventarisatie leverde 38 zekere, 5 waarschijnlijke en 7 mogelijke soorten op
(Natuurmonumenten 1993b). Holenbroeders zijn goed vertegenwoordigd met
holenduif, grote en kleine bonte specht, groene specht, zwarte specht,
boomklever en boomkruiper. Verder komen nachtegaal en fluiter voor. Van de
grotere zoogdieren komen ree en vos voor. Daarnaast komen marters als
wezel, hermelijn en bunzing en waarschijnlijk zowel steenmarter als
boommarter voor. Het voorkomen van de waterspitsmuis wijst volgens
Natuurmonumenten (1993b) opde hoge natuurlijkheid van het beeksysteem.
Storingsklassen
Plaatselijk is door toestroom van vervuild water de vegetatie verruigd
(Natuurmonumenten 1993b). Daar geldt een code A4. Voor het overige deel
geldtvanwege de natuurlijke samenstelling decode A1.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Het gehele brongebied van de Hazelbeek en de kleine Hazelbeek is binnen de
begrenzing opgenomen. Het totale oppervlak van de A-locatie bedraagt 21 ha.
Het MSA van het Elzenbronbos is 10. In theorie is dus voldaan aan de
areaaleis doch vanwege de versnipperde ligging van de A-locatie en de
bedreigingen kunnen aanvullende areaaleisen worden gesteld. Buffering tegen
de intensieve landbouwactiviteiten op de Hezinger esch en de Boven esch zijn
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noodzakelijk en daarom zijn voor bosbuffers op de kaart uitbreidingen
aangegeven.Voorhetzuidelijkeenoostelijkedeelisdaarvoorgebruikgemaakt
van de al in bezit zijnde percelen van Natuurmonumenten, de overige
bufferzones liggenincultuurland.Debelangrijkstefactor ishier Tijd. Uitstelvan
maatregelen kan voor het bronbos catastrofale gevolgen hebben omdat door
eutrofiëring verdwenen 'oud bos'-soorten vanwege hun vrij lage
dispersiesnelheid en de geïsoleerde ligging van de A-locatie niet snel zullen
terugkeren.
Beheersaspecten
Het beheervandebronbossenisinhetverledenextensief geweest. Eendeel
isbeheerdgeweestalshakhout.Hetdoeliseenhogematevanzelfregulatieen
thans wordt al een "niets-doen"beheer gevoerd (Natuurmonumenten 1993b).
Populieren hebben gedurende enige tijd deel uitgemaakt van de boomlaag.
Thans zijn dezeweervoor eengrootdeelverwijderd, optwee bosjes na.Eén
daarvanligtbuitendebegrenzingvandeA-locatie.Hetandere,afdeling2d,ligt
thans binnen de begrenzing van de A-locatie. Natuurmonumenten wil daar
vanwege "de hoge potenties voor de ontwikkeling van een kruidenrijk kwelafhankelijk hooiland de populieren kappen. Hiermee wordt wel het bosklimaat
vanhetcentraledeelvandeA-locatieaangetast.Aanbevolenwordt,ditachterwegetelatenenhetbosjeomtevormentotopgaandbronbos.
Natuurmonumenten probeertindedrogere bosgemeenschappenmeervariatie
in structuur en samenstelling te krijgen door onregelmatige lichting en dunningsgewijsvellenvan exoten.
Bedreigingen
Landbouw
Het Hazelbekke wordt omringd door intensief gebruikte landbouwgrond.
Inspoelingvanmeststoffenenmogelijkooklandbouwgifvindtplaatsdoorlokale
grondwaterstromenenviaoppervlakkigeinstroom(Natuurmonumenten 1993b).
Dit werkt sterk verstorend omdat het lokale bronwater van nature voedselarm
is. Ook via de lucht vindt depositie van meststoffen plaats. Verder wordt
huishoudelijk afvalwater van de boerderijen rond de bronnen op het
oppervlaktewater geloosd.Natuurmonumentenonderzoektdemogelijkheidvan
de aanleg van riolering naardeze boerderijen.Tenslottewordt mest enander
landbouwafval gedumpt aanderandvandeBovenesch,tenzuiden vandeAlocatie. Deakkers rondhet natuurgebiedworden voor eengroot deelgebruikt
voor de teelt van voedermais. Deze gronden zijn al zodanig met fosfaat
verzadigddatdemeststoffenvolledig naarhetgrondwater uitspoelen. Effecten
vaneutrofiëringzijngeconstateerd.Hetsterkstzijndeeffecten waar tenemen
inhetbeekdalbosbijboerderijHazelhof(Natuurmonumenten 1993b).
Hack-ten Broekeet al.(1990) hebben de fosfaatverzadiging van de bodemin
het studiegebied Mander-Vasse-Ootmarsum gemeten. Daarbij bleek dat de
gemiddelde fosfaatverzadigingsgraad op de droge essen op de stuwwal33%
bedraagt enhetfosfaatverzadigde oppervlak 67%van hettotalestudiegebied.
Ditlaatsteishetoppervlakwaaroverdegemiddeldeverzadigingsgraad hogeris
dan 25%17. Het actuele (1990) gehalte aan P205 op de hoge esgronden is
gemiddeld 19.200kgperha.Degemiddeldefosfaatbelasting metdierlijkemest
17

"volgens'h'ët Protocö/FÖsfeafverzad/gdeGrondenspreektmendanvaneenfosfaatverzadigde bodem.
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in hetstudiegebied van Hack-ten Broeke et al.(1990) bedraagt 155 kg P 2 0 5 per
ha en perjaar (lokaal variërend tussen 125en 300 kg). Daarmee werd over het
totaal van 2252 ha cultuurgrond perjaar een hoeveelheid van 349.060 kg fosfaat verspreid. Een groot deel.van deze enorme hoeveelheid spoelde uit naar
hetgrondwater, aangezien er uitsluitend gierverspreidwerd in najaar en winter,
als ergeen gewas opdeakkers staat.
Op korte termijn is geen verandering in deze situatie te verwachten.
Natuurmonumenten (1993b) kritiseert het overheidsbeleid, dat wel aangeeft dat
er groot belang wordt gehecht aan bescherming en herstel van brongebieden
maar dat instrumentarium en uitbreiding achterblijven. Natuurmonumenten
vindt het een ernstig manco dat de hoofdbron van vervuiling van de
brongebieden bij Hazelbekke, de landbouw op de esgronden, uit economische
overwegingen buiten de hydrologische bufferzone wordt gehouden.
Natuurmonumenten constateert dat aanwijzing als Bodembeschermingsgebied
hetenige overgebleven instrument lijkt om de brongebieden te beschermen. De
ernst van de situatie wordt aangegeven door de analyse van de nitraatuitspoeling naar het grondwater onder de landbouwgronden die rond
Hazelbeek zijn aangewezen als relatienotagebied (Groen 1989). Daarbij blijkt
dat de waarden in het gebied boven de Kleine Hazelbeek over grote
oppervlakken meer dan 150 mg N0 3 per liter bedragen. De EG norm bedraagt
25 mg, de nitraatuitspoeling bedraagt onder natuurlijke omstandigheden in
natuurterreinen 1tot2 mg per liter (Groen 1989).
Drinkwaterwinning
De drinkwaterwinning Manderheide/Manderveen beïnvloed de waterhuishouding van Hazelbekke. Het drinkwater wordt gewonnen uit het tweede
watervoerende pakket. Hieruit worden ook de bronnen van Hazelbekke
gevoed. Er is volgens Natuurmonumenten een aanvraag ingediend voor
uitbreiding van de waterwinning. Gevolgen kunnen een daling van de
grondwaterstand en afname van kwel zijn. Natuurmonumenten heeft samen
met Staatsbosbeheer en de Stichting Het Overijssels Landschap formeel
bezwaar gemaakt tegen deze uitbreiding. Het oprukken van brandnetel in het
bos en enige opslag van esduiden op lichteverdroging en mineralisatie.
Planologisch beleidskader
In het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel wordt grote waarde toegekend aan beekdalsystemen en de noodzaak uitgesproken, deze te behouden, te beschermen en verder te ontwikkelen. Het daarbij noodzakelijke
instrumentarium blijft daar sterk bij achter. De esgronden rond de A-locatie
blijven buiten elke beperkende maatregel, zodat hier de vermesting
onbelemmerd kan doorgaan. In het kader van de Relatienota zijn grote
gebieden aansluitend aan de A-locatie aangewezen als reservaatsgebied
(Beheer Landbouwgronden 1990b). Een vrij groot deel daarvan rond het
bosbezit van Natuurmonumenten is reeds door Natuurmonumenten verworven.
Natuurmonumenten (1993b) geeft aan dat het vaststellen van
relatienotagebieden door tegenwerking van boeren zeer moeizaam verloopt.
Men verwacht dat verwerving en afsluiten van beheersovereenkomsten nog
heel wat voeten in de aarde zal hebben. De gemeentelijke bestemmingsplannen van Denekamp (1986) en Tubbergen (1982) lopen door hun
gedateerdheid achter bij de recente beleidsontwikkelingen. Voor Denekamp
meldt Van der Heiden (1990) dat er een herziening op komst is, waarin echter
voor de natuurgebieden niets veranderd. In het bestemmingsplan van

A-locatiebosseninOverijssel
Tubbergen zijn de bestemmingen sterk versnipperd zodat de gevolgen voor de
natuur nietduidelijkzijn (Vander Heiden 1990).
Waardering
Het Elzenbronbos is naar oppervlak zowel nationaal als internationaal zeer
zeldzaam. Van de groeiplaatsen die thans binnen Nederland in bos liggen, is
maar een uiterst gering deel in een staat die representatief voor de PNV is.
Hazelbekke hoort bijdat deel en het behoud en herstel van deze A-locatie zou
danook absolute prioriteit dienen te hebben bovenalle andere lokale belangen.
Van der Heiden (1990) analyseerde de veranderingen in de vegetatie van
Hazelbekke ten opzichte van de situatie in 1944, toen Westhoff daar opnamen
maakte. Zij komt tot de conclusie dat delen van het bronbos zijn verarmd en
verruigd18 als gevolg van eutrofiëring door inspoelen en inwaaien van meststoffen vanuit de omgeving. De veranderingen bleken het sterkst te zijn langs
de zuidelijke tak van de beek, die aan maisvelden grenst. Minder licht op de
bosbodem door een gewijzigd kapbeheer kan hier ook een rol spelen. Uit
vergelijking van de gemiddelde Ellenbergwaarden voor de factoren vocht,
stikstof zuurgraad en licht voor 1944 en 1988 blijkt dat in de vochttoestand
qeen verandering is opgetreden, dat de gemiddelde stikstofwaarde van 5.6
naar 6.1 isgegaan,datdezuurgraad licht istoegenomen (van 5.8 naar 6.0) en
datdegemiddelde lichtwaardeisafgenomen.
In de omgeving komen kwelafhankelijke bronmoerassen voor met een hoge
zeldzaamheidswaarde. Hier komen de veldrus-, bosbies- en kleine
zeqqegemeenschap voor. Bijzondere soorten zijn hier onder andere
waterdrieblad, rietorchis, bredeorchis, moerasvaren, bosbies,veldrus en kleine
valeriaan.
Conclusies en aanbevelingen
• Hazelbekke is een goed voorbeeld van het zeer zeldzame Elzenbronbos,
medegezien hetaantal 'oud bos'-en rode-lijst-soorten.
• Er is sprake van een lichte mate van eutrofiëring doch gezien de sterk met
meststoffen verzadigde landbouwomgeving is in de nabije toekomst een
ernstiger vorm van aantasting van het waardevolle bronmilieu niet uit te
sluiten Indien ook het grondwater met meststoffen vervuild raakt, kunnen
de zeldzame soorten van bronmilieus voorgoed worden verdrongen door
nitrofielesoorten.
• De thans ontbrekende bescherming van de brongebieden tegen de
eutrofiëring vanuit de landbouw zou op korte termijn en krachtig ter hand
aenomen moetenworden. Uitstel kanvernietiging betekenen aangezien de
met meststoffen vervuilde essen een ecologische tijdbom vormen. Met
name de bescherming van de infiltratiegebieden op de flanken van de
stuwwaltegenverderevermesting isvanzeer groot belang.
D

18

B ^ m en brandnetelzijninabundantieenfrequentietoegenomen.
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Geografie en beschrijvingDe A-locatie bestaat uit een oud loofbos in het coulissenlandschap ten
zuidoosten van, en grenzend aan de bebouwde omgeving van Oldenzaal (de
wijk Zuid-Berghuizen). Het ligt op de zuid-west flank van de Oldenzaalse
stuwwal. Door het bosgebied stroomt inwestelijke richting een beek, die op de
stuwwal ontspringt. In het hogere, oostelijke deel heeft de beek zich niet
ingesneden,welverder westelijk inhetbos.
Gemeente:
Coördinaten:
Hooatet.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Losser
260.8 479.6
+45 tot +56m
Overijssel pag. 126
bijlage I, kaart 16
geen

Eigendom en beheer
DeA-locatie is ineigendom en beheer bijdeVereniging Natuurmonumenten.
Historie
Uit een combinatie van de interpretatie van een rond 1788 door M.A. Snoeck
getekend blad uit de Hottinger Atlas en de terreinsituatie met oude boswallen
mag geconstateerd worden dat het bos rond de beek een hoge ouderdom
heeft. Op de kadasterkaart van 1829(Koop en Derkman 1977) blijkt het bos ten
opzichte van de situatie van 1788 uitgebreid vanaf de beek in noordelijke en
zuidelijke richting. Een grote bosuitbreiding vond plaats na 1860, toen het
landgoed Hoge Venterink werd gevormd door particuliere aankoop van zowel
het bos als de omliggende landbouwgrond en heide. Het bouwland werd al vrij
snel na 1860 bebost, de heide pas na 1920.
Bodem en hydrologie
De A-locatie ligt op de westflank van de Oldenzaalse stuwwal, die in de Saaie
ijstijd is ontstaan. Geomorfologisch kan het terrein worden gekenschetst als
een fluvio-glaciaal erosiedal,waarvan het reliëf inde loop der tijddoor solifluctie
en dekzandafzettingen weer is afgevlakt. Op de bodemkaart 1:50.000 (Ebbers
& Van het Loo 1992) wordt de bodem van het grootste deel van de A-locatie
omschreven als een veldpodzolgrond met vrij veel keileem tussen 40 en 120
cm diepte. Een verdere detaillering van de bodemkaart ter plaatse door Koop&
Derkman (1977) geeft langs de beek, in de oude boskern, moder als de
belangrijkste humusvorm aan. Dit wijst volgens Koop & Derkman op een
langdurige en ongestoorde ontwikkeling. Wel is hier waarschijnlijk strooisel
gewonnen, zodat de A1 wat aan de dunne kant is. Het noordelijk deel van het
bosgebied, de hogere delen ten noorden van de beek, ligt op oud bouwland,
een hoge bruine enkeerdgrond, eveneens met keileem. Het westelijk deel van
de A-locatie, het bos op het oude Berghuizerveld, ligt op een tot 60 cm diep
bewerkte bodem, die bij de bebossing ook begreppeld werd (Koop & Derkman
1977). De grondwatertrap voor het Eiken-Haagbeukenbos is volgens Koop &
Derkman III, voor het overige bosgebied hoofdzakelijk V en op de hoogste
delenVI enVII.
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Bosgemeenschappen
Over een relatief vrijgroot oppervlak, voornamelijk vanaf de beek in noordelijke
richting komt hetGierstgras-Beukenbos (13)voor. Verspreid langs de beek
komt fragmentair het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) voor. Het
zuidwestelijk deel van Hooge Venterink kan gekarakteriseerd worden als het
Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) doch ditzal opden duur naar het Vochtig
Wintereiken-Beukenbos (9) tenderen. Het oostelijke, geïsoleerd liggende deel
van de A-locatie bestaat deels uit Eiken-Haagbeukenbos en verder uit
Gierstgras-Beukenbos.
Soortensamenstelling
Rnnm-en struiksoorten
in het Gierstgras-Beukenbos staan: beuk, douglas, gewone vogelkers, gladde
' naaabeuk lijsterbes, Noorse esdoorn, Spaanse aak, taxus, sporkehout,
wilde aoDel enzomereik. In het Eiken-Haagbeukenbos: eenhoog aandeel
nëwone es en zomereik, verder: beuk, gewone vogelkers, mispel, Noorse esrinnrn Soaanseaakenzoete kers. Deboomlaag in het Berken-Zomereikenbos
wordt'aedomineerd door zomereik, verder komen berk, sporkehout, haagbeuk
Tenkele Noorse esdoorn voor. Winterlinde komt voor op het zuidelijkste
deel van dehoutwal. Berris (ongepubl.) vermeldt verder gewone esdoornen
Amerikaanse vogelkers.
i ï S r ^ S e 7 m 9 3 ^ k o m e n hier inheemse populaties voor van: bergvlier,
r J E s e roos gewone vogelkers, haagbeuk, hulst, lijsterbes, mispel,
r a X p u ü e r ruwe iep, Spaanse aak, tweestijlige meidoorn, sporkehout, wilde
kardinaalsmuts,winterlinde enzoete kers.
Plantenvan »HHR bossen
.
.
.
,_
^ f ^ X i c ^ a l i e l c ^ n voor: adelaarsvaren, bergbeemdgras, bosanemoon,
b o s e r e p i ^______\ boswederik __&_m$, boszeggeJ ^ y p dalkru.d, gele
rZlnrtJ
Hiwo^Tbosviooltje, gewone salomonszegel, gierstgras, gulden
boterbtoem verspreidbladig goudveil en winterlinde (opnamen H Koop) Naar
SarrisTtonqepubl) verder smalle stekelvaren enwitte klaverzunng. Volgens
Z- 1 / l med 1997) isereen dalendetrend te bespeuren inhet aantal 'oud
bo°s°soorten by vergelijking van opnamen van Kop uit1955 (ongepubl.), Koop
S 1981(ongepubl.) en Dirkse uit 1994(ongepubl.).
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(Poscham voor (Koop&Derk-

' n h e t iQ 7 ° 7 0 9 e nBremeei a 1990). Deze soort heeft volgens Weeda et al.
man 1977 en eremei ;*
r e a a , H e t HoogeVenterink behoorttot
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is.voordeoverigevindp,aa,seninNederland word«
S g e C e n dalhiersprakeisvan graszaadneofyten.

o p n a m e n van Koop &Derkman komen geen zeldzan* of bijzondere
soortenvoor.
orblTvândeTeschikbareopnamenkanhetovergrotedeel van deA-locatie

86

IBN-rapport 272

als B1 worden gecodeerd, kleine delen BD1 vanwege het voorkomen van
exoten en andere delen, met name ten noorden van de beek B4 vanwege
lokale dominantie vanbramen.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De begrenzing van de A-locatie volgt de gehele bosrand en is dus maximaal.
Voor het MSA is hier het Gierstgras-Beukenbos aangehouden, aangezien het
Eiken-Haagbeukenbos hier slechts marginaal aanwezig is en het Vochtig
Berken-Zomereikenbos hier meer ter ondersteuning van het bosklimaat in de
overige delen fungeert. Het MSA zou dan 25 ha bedragen, en dat wordt hier
nietgehaald. Beidedelen van deA-locatie metengezamenlijk slechts 15 ha. De
door Natuurmonumenten voorgenomen bosuitbreiding in het weidegebied aan
de zuidzijde van de A-locatie is dan ook nodig om het bosklimaat ter plaatse te
versterken en de kansen op een succesvolle zelfregulatie van het bosgebied in
de toekomst te vergroten. Voor het overige zijn er weinig mogelijkheden voor
uitbreiding, wellicht bovenstrooms tussen de oude boskern en de houtwal aan
het Lossersvoetpad. Hier komt onder andere de kleine valeriaan voor. Deze vrij
zeldzame soort heeft in de pleistocene streken lokaal een vrij hoog aandeel in
beekdalmoerassen en brongebieden (Weeda et al. 1988) en is dus hier een
indicator van de potenties voor het ontwikkelen van een dergelijk milieu. Dit
gaat echter ten koste van hooiland, waarvan een groot deel na verschraling
sinds het midden van de jaren zeventig in een reukgrasfase verkeert. Wellicht
is een minder rechthoekig hooiland ineen complex met bronbos een optie. Aan
de noordwestzijde wordt ter buffering de aanleg van een struweelzoom aanbevolen ter bescherming van het ijle, hoogopgaande beuken-eikenbos.
Beheersaspecten
Aanbevolen wordt om de exoten als fijnspar en douglas te verwijderen als
aanzet voor de toepassing van de mozaïekmethode (Koop 1986) om de
gelijkjarigheid te doorbreken. Het dieper insnijden van de beek zou tegengegaan moeten worden door dood hout inde beekte laten liggen en minder op te
schonen. De bosuitbreiding die op de kaart is aangegeven, is conform de
plannen van Natuurmonumenten. In het advies dat H. Koop met betrekking tot
deze uitbreiding aan Natuurmonumenten heeft gegeven, is een horstgewijze
aanplant van soorten als zomer- en wintereik, haagbeuk, winterlinde, zoete
kers, ratelpopulier, Spaanse aak en boswilg opgenomen, voorafgegaan door
een verwijdering van de bemeste bovenlaag van ongeveer 40 cm dik. De bosuitbreiding dient ter versterking van het bosklimaat aangezien het oude bos ten
noorden van de geplande uitbreiding slechts 150 m breed is en hier door de
verdere ontwikkeling de busstructuur steeds ijler wordt. Dat heeft negatieve
gevolgen voor de bosverjonging en isnadelig voor epifyten en insecten.
Bedreigingen
Het bovenstroomse inzijgingsgebied van de beek is verontreinigd. Daarnaast
zorgt een diep insnijdende beek voor een versnelde afvoer en draineert
daarmee met name de dalbodem. Het voortbestaan van de fragmenten EikenHaagbeukenbos wordt daarmee bedreigt.
De geringe grootte met daarnaast een ontbrekende bescherming tegen
extreme invloeden betekenen een bedreiging van de populaties van oud-bos
soorten en de waargenomen autochtone soorten. Een succesvolle instandhouding van deze populaties is met de huidige omstandigheden niet
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gewaarborgd. De opnamen van Kop (1955), Koop (1981) en Dirkse (1994)
hebben een voortdurende afname van het aantal 'oud bos'-soorten te zien
gegeven.
"Verbeuking" kan hier ook als een bedreiging worden aangemerkt door de
eenvormige generatie beuk. Het toepassen van de mozaïekmethode is hier
noodzakelijkvoorhetbehoudvandehiervoorkomende'oudbos'-soorten.
Tenslotte vormen de ontbrekende planologische bescherming krachtens het
gemeentelijke bestemmingsplan als ook het ontbreken van enige beperking in
hetintensievelandbouwkundigegebruikvandeomgevingvandeA-locatieeen
ernstigprobleem.
Planologisch beleidskader
In het Natuurbeleidsplan is het Oldenzaalse stuwwalgebied,waar de A-locatie
deelvanuitmaakt,aangewezenalsKerngebied. Indezegebieden ishetbeleid
primair gerichtophetveiligstellen envergroten vandewaardenvan natuuren
landschap. In de nadere uitwerking van dit plan, het Beleidsplan Natuur en
l andschapOverijssel(Provincie Overijssel 1992),isvoor het HoogeVenterink
echteraandezefunctieonvoldoendegevolggegeven.Bijvoortdurenvandeze
situatie is de duurzame instandhouding van de hoge natuurwaarden van het
bosgebied niet gegarandeerd. In het Bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Losser is volgens Natuurmonumenten (Natuurmonumenten 1993a)
ook sprake van onderwaardering van de natuurgebieden en strijd met het
Natuurbeleidsplan.
Waardering
DeA-locatie isvanwege deoude boskern,devoorkomende soorten vanoude
bossen, het inheemse genenmateriaal en de diversiteit als gevolg van het
natuurlijke reliëfzeerwaardevol. Eennegatiefpuntisdezwakke planologische
positieendeafwezigebeschermingtegenexterneinvloeden.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatieisvanwegeouderdomendiversiteitzeerwaardevol.
• Dehogewaardering isookgebaseerdophetvrijgroteaantal soortenvan
oude bossen en het inheemse genenmateriaal op een relatief gering
oppervlak.
• Deplanologische bescherming isonvoldoende,zowelvoorwat betreft het
provincialemilieubeleid,alsookinhetgemeentelijkebestemmingsplan.
• De geringe grootte met daarnaast een ontbrekende bescherming tegen
extreme invloeden betekenen een bedreiging van de populaties vanoudbos soorten en de waargenomen autochtone soorten. Een succesvolle
instandhoudingvandezepopulatiesismetdehuidigeomstandighedenniet
gewaarborgd.
• De toepassing van de mozaïekmethode is gewenst gezien de dalende
trendinhetaantalsoortenvanoudebossen.
•
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Geografie en beschrijving
De Kloosterkooi is de naam van de bossen rondom een niet meer in gebruik
zijnde eendenkooi in het Nationaal Park De Weerribben. Dit aaneengesloten
broekbos ligt pal ten noorden van Kalenberg tussen de Lokkenvaart en het
fietspad van Kalenberg naar de Hooge Weg. Rondom het aangelegde kooibos
hebben zich door opslag uit rietland broekbossen ontwikkeld,waarin zwarte els
en zachte berk afwisselend dan wel gemengd tot dominantie komen. Het is
geselecteerd vanwege de aanwezigheid van het Moerasvaren-Elzenbroekbos.
Gemeente:
Coördinaten:
Hooatet.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

IJsselham
193.0/533.0
-0.5 m
Overijssel pag.8
bijlage I, kaart 17
bijlage II,kaartL

Eigendom en beheer
De Kloosterkooi is in eigendom en beheer bij het Staatsbosbeheer, beheerseenheid De Weerribben. Het terrein is in 1957 aangekocht door Staatsbosbeheer.

Historie
De A-lokatie ligt in een eertijds zeer uitgestrekt laagveenmoerasgebied,
waarvan de Weerribben en de Wieden deel uitmaken. Het gebied is grotendeels afgegraven. Het aanwezige veenmosveen is via droge vervening
afgegraven en het zeggeveen en rietzeggeveen is via natte vervening verdwenen. Er ontstond een landschap van petgaten en ribben. In 1902 is begonnen
metde aanleg van deeendenkooi. Rondomde kooizijn verschillende boom-en
struiksoorten aangeplant, waaronder schietwilg en gewone es. Het totale
oppervlak van het aangelegde kooibos was ongeveer 2 ha. Op een
topografische kaart uit 1932 staat nog steeds alleen de directe omgeving van
de kooi aangegeven als bos.Vanaf die tijd tot dejaren '60 heeft het oppervlak
broekbos zich echter uitgebreid. Door verlanding van het gebied en het stopzetten van maaibeheer van de aanwezige rietlanden, heeft de natuurlijke
successie uiteindelijk geleid tot spontane bosvorming. Op de topografische kaart van 1962 is practisch het hele huidige bosgebied al weergegeven als bos
(Staatsbosbeheer 1989).

Bodem en hydrologie
De bodem staat op de bodemkaart te boek als gebied met petgaten. In deze
vergraven veengronden is noggeen bodemontwikkeling opgetreden. Debovengrond is in lichte mate veraard en bestaat uit matig geoxideerd zeggeveen
(Clerkx et al. 1994). Invergelijking met de rest van deWeerribben is het gebied
rond de Kloosterkooi relatief droog. De relatief sterk opgehoogde kraggen
brengen een verhoogde omzetting van organisch materiaal met zich meer
(Staatsbosbeheer 1989). Vanwege de specifieke bodemkundige gesteldheid
wordt er geen grondwatertrap onderscheiden. De stand van het grondwater is
variabel en bevindtzich rond het maaiveld tot60 cm beneden maaiveld.
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Bosgemeenschappen
In de lokatie komen afwisselend het Moerasvaren-Elzenbroekbos (30) en het
Berken-Elzenbroekbos (31) voor. Het Moerasvaren-Elzenbroekbos ontwikkelt
zich op de voedselrijke, vochtige gronden waarbij zwarte els en grauwe wilg
dominant zijn in de boomlaag. Onder relatief voedselarmere omstandigheden
komt het Berken-Elzenbroekbos tot ontwikkeling,waarbijzwarte els enzachte
berk inwisselendedominantiesvoorkomen metbijmenging vansporkehouten
lijsterbes (Staatsbosbeheer 1989). Opslag van braam en ruwe berk wijst op
eendrogermilieu.
Soortensamenstelling
Rnnm-enstruiksoorten.
._._,.,.,
Zwarte els is de aspectbepalende boomsoort in het gebied. Tal van elzen en
wilqen staan meteendeelvandewortels bojen degrond en bieden daneen
mangrove-achtigeaanblik. Ookzachte berkenruwe berk komenvoor,waarbij
zachte berk plaatselijk dominant is.Verder worden zomereik, grauwe wilg en
lijsterbesaangetroffen (Clerkxetal.1994).
inheems oeppnmateriaal

Inde directe omgeving vandekooi isveel materiaal aangeplant. Ondanksde
spontane bebossing vande rest van hetgebied is het daarom moeilijk aante
gevenwatalsinheemsgenenmateriaalkanwordenbeschouwd.

90

IBN-rapport272

Planten van oude bossen
In de bosgemeenschap zijn geen soorten aangetroffen die karakteristiek zijn
voor oude. De kruidlaag is echter redelijk soortenrijk en de bedekking van de
kruidlaag isover hetalgemeen hoog, meer dan 80-90%(Clerkx et al. 1994).
Mossen
Er zijn geen recente mosseninventarisaties verricht. In 1972 zijn in de
Kloosterkooi onder andere gewoon thujamos en gewoon etagemos jRodeLijst2j
opvermolmd houtwaargenomen (VanWirdum 1983).
Storingsklassen
Vanwege de inbedding van de lokatie in een groter natuurgebied, vindt er
nauwelijks verstoring plaats. Op de aanplant in 1902 na is de ontwikkeling van
hetgebied spontaan verlopen. Destoringsklasse is A1.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De oppervlakte van de Kloosterkooi bedraagt 32 ha. Aan de uiterste zuid-west
punt grenst het gebied aan de Kalenbergergracht. In het zuid-oosten wordt de
lokatie begrensd door een halfverhard fietspad en in het noord-westen door de
Lokkenvaart. Aan de overige zijden grenst het aan open water, rietland en
moerasland. De grens van de A-lokatie komt overeen met de grens van het
bosreservaat. Overigens ligt het hele gebied ingebed in het natuurreservaat de
Weerribben. Het gebied voldoet aan de eisen van het MSA, aangezien het
Berken-Elzenbroekbos een MSA van 25 ha heeft en het MoerasvarenElzenbroekbos een MSA van 20 ha. Beide bosgemeenschappen komen in een
mozaïek voor, zodat hier 25 haals MSA gekozen is.
Beheersaspecten
De bossen indeWeerribben worden instand gehouden dan wel ontwikkeld ten
behoeve van zowel botanische als faunistische waarden. In het algemeen
vinden er geen actieve beheersmaatregelen plaats. In 1986 is de eendenkooi
geheel hersteld. De Kloosterkooi heeft een zuiver educatieve functie
(Staatsbosbeheerplan 1989). In 1990 is de Kloosterkooi aangewezen als
bosreservaat. Sinds die tijd geldt er een beheer van niets doen. Alleen rond de
vangpijpen wordt de bosrand periodiek teruggezet (eigen waarneming 1996).
Ook voor de aanwijzing als bosreservaat gold er een beheer van niets doen
met uitzondering van de directe omgeving vande kooiplassen.
Waardering
De moerasbossen rondom de eendenkooi maken deel uit van de oudste
broekbossen in de Weerribben. Het betreft een voor het laagveengebied hoog
opgaand en rijk gestructureerd, relatief gesloten bos. Behoudens de directe
omgeving van de kooi heeft er een geheel spontane bosontwikkeling
plaatsgevonden. De lokatie herbergt een redelijk ontwikkelde broedvogelgemeenschap van het vochtig loofbos (Staatsbosbeheer 1989). Sinds een aantal
jaren geldt ereen strict beheer.
Bedreigingen
Aangezien de Kloosterkooi ingebed ligt in een groter natuurgebied zijn er geen
bedreigingen voor deaanwezige bosgemeenschap.
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Planologisch beleidskader
Op het gebied van de Weerribben zijn diverse provinciale en rijksnota's van
toepassing. Het gebied is door het Rijk aangeduid als GroteEenheid
Natuurgebied en Nationaal Park.Het hele gebied is staatsnatuurreservaat.
Enkele delenzijn inhetkadervandeRelatienota aangewezen als reservaatsgebied. Dit betreft enkele kraggehooilanden aan de zuid-westrand van de
Kloosterkooi (Beheer Landbouwgronden 1990c). DeKloosterkooi is in hetGemeenteliik Bestemmingsplan aangeduid als natuurgebied met een ondër^
geschikte agrarische functie. (Staatsbosbeheer 1989). De Weerribben is
onderdeelvanhetstudiegebied NW-Overijssel,een natuurontwikkelingsgebied
isinhetkadervanhetbeleidsplannatuurenmilieuvandeprovincieOverijssel
waarvoor een ontwikkelingsvisie is opgesteld. Het is een onderdeel van de
ProvincialeEcologischeHoofdstructuur (ProvincieOverijssel1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Het gebied kent een natuurlijke afwisseling van vochtige en drogere
broekbossen.
• Het bos heeft zich spontaan kunnen ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een
rijkgestructureerdbroekbos.
• Dekruidlaagheefteenvrijwelnatuurlijkesoortensamenstelling.
•

2.18

_ / \ wpperiblok

Geografie en beschrijving
De A-locatie Kloppersblok met beekbegeleidend bos ligt tussen Weerselo en
Oldenzaal, in het beekdalvande Lemseler beek. Deze beek ontspringt opde
Oldenzaalse stuwwal en stroomt in westelijke richting. De locatie is op de
topografische kaart aangegeven als Noorderhoek. Het is een botanisch zeer
waardevolbroekbosgebiedmetpermanentekwel.
Gemeente:
Weerselo
Coördinaten:
255.5/483.7
Hnnqtet.o.v. NAP:
+20 m
GrnteProv.Atlas:
Overijsselpag.111
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart18
Relatienota-gebieden: bijlage II,kaartenF& M
Eigendom en beheer
Van slechts een klein deelvan deA-locatie berusten eigendom en beheer bij
Staatsbosbeheer. Voor het overige is het gebied eigendom van een aantal
particulieren.
Historie
In het gebied hebben zich kennelijk grote veranderingen voltrokken. Bij
bestudering vaneendoor Hottinger getekend blad uitdeHottingerAtlas, rond
1788, is langs de Lemseler beek geen bosafgebeeld.Wel tenzuiden vande
beek, in de buurt van Smeyershof, waar een zeer gering deel woelige tijden
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heeft overleefd als landschappelijk element. Een zeer klein deel overlapt met
de huidige A-locatie. Dit betreft ruit 351/5 (zie kaart 18), aan de westzijde van
de Deurningerstraat. Op blad 28van de topografische kaart van 1848 (WoltersNoordhoff 1990) is een iets groter bosgebied aangegeven, voornamelijk langs
en ten zuiden van de beek. Van dit deel ligt het bosje in ruit 350/1 binnen de Alocatie. Het is mogelijk dat inde periodetussen 1788 en 1848enige bosaanleg
ten behoeve van hakhout heeft plaats gevonden. Het grootste deel van de Alocatie dateert van het begin van deze eeuw en bestaat uit dichtgelopen
hooilanden en vochtige heideterreinen (eigen waarneming). In het vroegere
grondgebruik bestonden deze uit botanisch zeer rijke blauwgraslanden die
bovendien rijk aan vlinders en weidevogels waren (Wolf ongepubl.). De beekloop is, als we oude kaarten met de huidige vergelijken, grondig gewijzigd,
ongetwijfeld in het kader van aanpassingen voor de landbouw. De oude
beekloop is nog in het terrein aanwezig en zou weer aangesloten kunnen
worden.
Bodem en hydrologie
Het beekdalsysteem waarin de A-locatie ligt, heeft een ondergrond van
Tertiaire afzettingen van klei en zand. Door het gebied loopt een breukzone
ruwweg van Mander via Reutum en Weerselo naar de omgeving van Losser
(Ebbers &Van het Loo 1992). De breuk loopt ter hoogtevan deA-locatie langs
de Deurningerstraat. Het dalingsgebied langs deze breuk wordt de Slenk van
Reutum genoemd. De Lemseler beek kruist dit gebied. Ten westen van de
breuk ligt de ondoorlatende basis van het watervoerende pakket hoger en
bovendien neemt de helling van het maaiveld hier af. Dit heeft onder andere
kwel tot gevolg. Vrijwel de gehele A-locatie ligt op een associatie van venige
beekdalgronden met grondwatertrap II, aan de randen overgaand in
veldpodzolen metgrondwatertrap V.
Het huidige peilbeheer is niet afgestemd op de natuur. Het is de bedoeling van
Staatsbosbeheer dat naverwerving van benedenstrooms gelegen gronden hier
het water wordt opgestuwd (Eijsink pers. med. 1996). Dit zal dan gepaard
moeten gaan met een kwaliteitsverbetering van het beekwater, dat met de
huidige hogeconcentraties stikstof enfosfor onbruikbaar voor inundaties is.
Bosgemeenschappen
Langs de beek komt Gewoon Elzenbroekbos (29) en Vogelkers-Essenbos (23)
voor. Daarnaast worden overgangen gevonden naar Vochtig BerkenZomereikenbos (7), Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) en Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9). Het gebied kan als Boscomplex van Bron en Beek
worden gezien. De bosgemeenschappen liggen ineen kleinschalig mozaïek.
De oudste aangelegde opstanden dateren van het begin van deze eeuw. Voor
een deel heeft zich spontaan broekbos ontwikkeld na de tweede wereldoorlog,
toen tijdens ruilverkavelingen de natste percelen werden verlaten (Wondergem
1993). De oudere opstanden zijn waarschijnlijk tijdens de tweede wereldoorlog
nog afgezet.
Soortensamenstelling
Boom- en struiksoorten
Een opname van Stortelder et al. (in prep.) in het zuidelijke deel van de Alocatie (reeds bos in 1848), langs de beek, laat een kroonlaag zien van
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hoofdzakelijk zwarte els met enige essen. Dit betreft doorgeschoten
elzehakhout. In de struiklaag komt es en lijsterbes voor. Ter plaatse van de
opname zijn de grondwaterstanden over het algemeen vrij hoog. De
beworteling gaat niet dieper dan40 cm. De pHvan het grondwater is vrij hoog,
6.5. De voor het Elzenbroekbos karakteristieke elzenzegge komt hier met een
bedekking van 50% op een totale bedekking van de kruidlaag van eveneens
50% voor. Ditgeeft aandateropdeze locatie (nog) geen sprake isvan verdroging aangezien de elzenzegge in dit milieu na lichte ontwatering verdrongen
kan worden door de brandnetel (Clerkx et al. 1994). Een opname verder
noordelijk in dit bosdeel door Wolf (1989) ligt in een spontane heidebebossing
waarin het door Koop (1979) beschreven gecombineerde grovedennenzomereiken kronendak langzaam overgaat in een dominantie van zomereiken.
Ook groeien zomereiken vanuit de struiklaag het kronendak in. In vergelijk met
1979zijn lijsterbessen sterkopgekomen.
Opnamen van Koop (1979) in hetVogelkers-Essenbos in hetgeïsoleerde bosje
(ruit 350/1) laat een boomlaagzien van zomereik en gewone es tot 30 mhoog.
In open plekken verjongd de es zich goed. Wolf (1989) vond hier ook tot 15 m
hoge zwarte els en zoete kers. De struiklaag bestaat verder uit hazelaar met
een enkele lijsterbes en sporkehout. Een opname van Wolf (1989) in dit zelfde
bosje in hetWintereiken-Beukenbos laatweinig vitale eikenzien tot 27 mhoog.
Verjonging bestaat uit enige kiemplanten van es en lijsterbes. In vergelijking
met een opname van Koop (1979) blijkt dat dedynamiek zeer laag is, integenstelling tot het Vogelkers-Essenbos.
Inheems genenmatehaal
ErzijnvandezeA-locatie noggeenonderzoeksresultaten bekend.
Plantenvanoude bossen
De 'oud bos'-soorten die hier voorkomen zijn: adelaarsvaren, bosanemoon,
boszegge [RodeLijst4j, dalkruid, gele dovenetel, gewone salomonszegel,
hazelaar, muskuskruid, slanke sleutelbloem, verspreidbladig goudveil (Koop
ongepubl.), elzenzegge (Stortelder et al. inprep.), ruige veldbies enwilde kardinaalsmuts (Koop 1979. Aangezien het bosecosysteem nog geen hoge leeftijd
heeft, hebben een aantal soorten van oude bossen zich waarschijnlijk in
houtwallen kunnen handhaven.
Mossen
Voor hetgebiedzijngeen mossenopnamenbekend.
Fauna
Wat vogels betreft is het gebied van groot belang vanwege de kleinschalige
afwisseling in het landschap. Binnen de A-locatie komen schaarse bosvogels
voor, zoals havik, kleine bonte specht, houtsnip, wielewaal, fluiter en appelvink.
De herpetofauna is vertegenwoordigd met heikikker, groene kikker, bruine
kikker, kleine watersalamander en kleine hagedis. Vroeger kwamen ook
knoflookpad en boomkikker voor.
Storingsklassen
Het Elzenbroekbos isalsA1 gecodeerd vanwege de natuurlijke soortensamenstelling, het overige gebied als B1 vanwege de onnatuurlijke boomsoortensamenstelling.
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Begrenzing, oppervlakte en MSA
De begrenzing van de A-locatie omvat vrijwel het gehele bosgebied, met
uitzondering vaneenaantal percelen langsdenoordrand.Bosuitbreiding wordt
aanbevolen voor een gebiedtenzuiden vande beek, aan beidezijden vande
Deurningerstraat en aan de westzijde ten noorden van de beek. Dit is
noodzakelijk om het bosklimaat langs de beek te verbeteren, met name inde
kleine ensmalle percelenaandewestkantvandeA-locatie. DeA-locatie heeft
een oppervlak van intotaal24ha.Decombinatie vanGewoon Elzenbroekbos
en Vogelkers-Essenbos heeft een MSAvan 30 ha,waarmee de voorgestelde
uitbreidinggemotiveerdis.
Beheersaspecten
Het beheer van het broekbos heeft Staatsbosbeheer tot nutoe zeer extensief
uitgevoerd.Menheeftzich beperkttothetopkleineschaalafzetten vanzwarte
els en het vrijstellen van zomereik. Doelstelling is spontane ontwikkeling. Er
vindt geen houtoogst plaats. Een deel van de particulieren binnen de
begrenzing van de A-locatie voert geen beheer, een deel voert een
hakhoutbeheer (Eijsink pers.med.1996).Ditlaatste komt nietovereen methet
gewenstebeheervaneenwaardevollebosgemeenschap.
Bedreigingen
DoorWondergem(1993)wordenalsknelpuntengenoemd:
• Verdroging als gevolg van ontwatering door genormaliseerde beken en
drinkwaterwinning bij Weerselo. De invloed van de drinkwaterwinning op
het bezit van Staatsbosbeheer is volgens Wondergem het sterkst in
Kloppersblok.
• Wondergem acht heteen manco in het regionale relatienotabeleid dathet
aanwijzen van beheers- en reservaatsgebied zich beperkt tot de
middenlopen van de beken, terwijl bescherming van de hogere brongebiedenendeinfiltratiegebiedenminstenszobelangrijkis.
• Schaalvergroting en intensivering op naburige landbouwgebieden met
onder andere als gevolg: vervuiling van het oppervlaktewater, diepere
drainageenverwijderingvanbosjesenhoutwallen.
• Het beekwater bevat sterk verhoogde concentraties stikstof en fosfor. Dit
waterisonbruikbaarvoorinundaties.
Planologisch beleidskader
Alle beleidsplannen op rijksniveau richtenzichvoor hetonderhavige gebiedop
behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden. Deze doelstellingen
worden verder geconcentreerd in het Beleidsplan Natuur en Landschap
Overijssel. DeA-locatie maakt deel uit van een Kerngebied binnen deprovinciale Ecologische Hoofdstructuur. In het kader van de Relatienota zijn
reservaatsgebieden aangewezen ronddeA-locatie. Daaronder zijn een aantal
natte percelentenoostenvanhetboslangsdeLemselerbeek,dieuitstekende
kansen biedenvoordeontwikkeling vanschrale beekbegeleidende graslanden
(Beheer Landbouwgronden 1993b).Aandewestzijde zijn in het kader vande
Ruilverkaveling Weerselo-Dulder vrij grote oppervlakken reservaatsgebied
aangewezen (Beheer Landbouwgronden 1993c).Ongeveer de helft daarvanis
reedsgerealiseerdenaangekochtdoorStaatsbosbeheer. DeinhetBeleidsplan
Natuur en Landschap aangekondigde natuurontwikkeling langs de Lemselerbeek wordt volgens Wondergem (1993) niet meer in het kader van de
ruilverkaveling Weerselo-Dulder uitgevoerd, hetgeen als een ernstig manco
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moet worden gezien. De indeze ruilverkaveling voorziene "verbetering" van de
waterhuishouding betekent wel een verslechtering voor het bos (Eijsink pers.
med. 1996). Wel zal de beek volgens Eijsink een natuurlijker karakter krijgen
door beschoeiing en drainagewerken weg te halen. In het gebied is overigens
al veel gegraven en zijn beken "hergeprofileerd". Binnen de in voorbereiding
verkerende herinrichting Saasveld-Gammelke is niet voorzien in natuurontwikkeling langs de Lemselerbeek.
Waardering
Een deel van het Elzenbroekbos wordt door Wondergem (1993) als behorend
tot het best ontwikkelde broekbos van Nederland gerekend terwijl de rest
minder optimaalontwikkeldzou zijn. Wondergem geeft aandat er waarschijnlijk
sprake is van lichte verdroging en verzuring. De geconstateerde toename van
braam, framboos en hennegras wijzen op een als gevolg van verdroging
versterkte mineralisatie.
Conclusies en aanbevelingen
• De A-locatie betreft een Boscomplex van Bron en Beek. De bosgemeenschappen liggenineen kleinschalig mozaïek.
• Het Elzenbroekbos isvanwege denatuurlijke staatzeerwaardevol.
• De ernstige externe bedreigingen door de landbouw maken maatregelen
noodzakelijk. Vooral een goed peilbeheer, in samenhang met bewaking
vandewaterkwaliteit, isvangroot belang voordeze bosgemeenschappen.
• Het hakhoutbeheer door particulieren zou gestaakt moetenworden.
• Bosuitbreiding wordt aanbevolen voor dezuidzijde, om de beek binnen het
bos te krijgen, maar ook voor de oostzijde, in ieder geval de U-vormige
kavel inruit352.
•
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Geografie en beschrijving
De Lage Kavik is een geïsoleerd liggend, beekbegeleidend bronbos, dat uit
verschillende kleine percelen bestaat, die met elkaar verbonden zijn via
houtwallen De huidige opstand bestaat uit elzehakhout langs de beek, en
eiken-haagbeukenbos overgaand in beuken-eikenbos hellingopwaarts. De
lokatie isgeselecteerd vanwege hetvoorkomen van het Elzenbronbos.
Het qebied ligt in het zandgebied aan de rand van de Oldenzaalse stuwwal en
strekt zich uit in westelijke-oostelijke richting langs de beek. Het ligt ingeklemd
tussen het boscomplex Egheria en het boscomplex Molterheurne, waarvan het
qescheiden is door cultuurland. De lokatie ligt circa 5 kilometer ten noordoosten vanOldenzaal engrenst inhetoosten aande Hanhofweg.
Gemeente:
ordinaten:
HnnqtfltO.V.NAP:
rsrnte Prnv.Atlas:
A-inratie-kaart:

Losser
264.2/483.6
+70.0tot+57.5 m
Overijssel pag.112
bijlage I, kaart 19
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Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
LageKavikisparticuliereigendom. DeA-lokatiebestaatuittweedeelgebieden:
het westelijke, langgerekte deel is bij diverse particulieren ineigendom, onder
andere M.O. ter Kuile te Enschede en J.G. Grote Beverborg. Het oostelijke
perceelbehoorttotHetHanhofeniseigendomvanH.G.A.KoekteOldenzaal.
Historie
Het westelijk deel van Lage Kavik is een oude bosgroeiplaats van voor 1840
(Wolfpers.med.1996).Het betrefteensmallestrook bos,bestaande uitkleine
bospercelen en houtwallen ter weerszijden van de beek. Het oostelijk deel
omvat eeneikenopstand uit 1890diedwarsopdebeekgelegen is(Anonymus
z.j.)
Bodem en hydrologie
Lage Kavik ligt aan de rand van de Oldenzaalse stuwwal en helt in oostelijke
richting. De bodem is geklassificeerd als een lemige fijn zandige gooreerdgrond.Indeondergrondistertiairekleiaanwezig,beginnendtussen40cm
en 120 cm. Deze ondergrond is slecht doorlatend (Ebbers & Van het Loo
1992).Debewortelbarediepteis80cm.Degrondwatertrap isI.Degemiddelde
inundatieduur van het bos vlak langs de beek bedraagt meer dan 6 maanden
(Stortelder et al. in prep). Ook 'szomers is dit gedeelte pias-dras. Hetgebied
watertafviadebeekinoostelijkerichting.
Bosgemeenschappen
Delokatie isgeselecteerdvanwege hetvoorkomenvanhet Elzenbronbos(25).
Deze gemeenschap komt ter hoogte van de boerderij Lage Kavik voor, aan
weerszijden van de beek. Hellingopwaarts gaat het bos over in het Gewoon
Eiken-Haagbeukenbos (17) en het Droog Wintereiken-Beukenbos (8). In het
westelijk deel komt het Eiken-Haagbeukenbos direct langs de beek voor. Ook
hetoostelijke deelwordtgekenmerktdoor hetGewoon Eiken-Haagbeukenbos,
vanaf de beek hellingopwaarts, overgaand in het Vochtig WintereikenBeukenbos(9).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Zwarte els is de hoofdboomsoort en domineert in de boomlaag, die een
gemiddelde hoogte heeft van 12 meter. Ook schietwilg komt in de boomlaag
voor. Indestruiklaagwordeno.a.lijsterbes,zachte berkenGelderseroosaangetroffen (Stortelder et al.in prep.). Hogerop komenvoornamelijk zomereiken
beuk voor (eigen waarneming). Zie verder de soortenlijst onder 'inheems
genenmateriaal'. In het oostelijk deel bij Hanhof domineert zomereik in de
boomlaag.
Inheemsgenenmateriaal
Door Maes (1993) is in de zuid-westhoek van Lage Kavik het volgende
inheems genenmateriaal waargenomen: sporkehout, zwarte els, lijsterbes,
tweestijlige meidoorn, Gelderse roos, hulst, zwarte bes, aalbes, zachte berk,
winterlinde,wildepeerenmispel.
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Plantenvanoude bossen
Tijdens een veldbezoek in 1990 zijn de volgende 'oud bos'-soorten waargenomen: paarbladig goudveil JRodeüjst4), groot springzaad, smalle stekelvaren,
bosanemoon en witte klaverzuring (Stortelder et al. in prep.). Ook bittere
veldkers komt langs de beek voor. In het Eiken-Haagbeukenbos groeit gele
dovenetel, in het Wintereiken-Beukenbos komt adelaarsvaren voor (eigen
waarneming 1996). Verder komen hier winterlinde, tweestijlige meidoorn, wilde
peeren mispel[RodeLijst3jvoor (Maes 1993).
Mossen
Erzijn geengegevens van mossen-inventarisaties voorhanden.

Storingsklassen
Het beekbegeleidende bronbos kent een natuurlijke samenstelling van boom en
kruidlaag. Door het hakhoutbeheer is de structuur echter afwijkend van wat
men zou verwachten; desondanks storingsklasse A1. De hoger gelegen
groeiplaatsen klasse A2. Het oostelijke perceel wordt geklassificeerd als B1/2
vanwege deaanplant vanzomereik.

Begrenzing,oppervlakte en MSA
Het huidige oppervlak bedraagt bijna 6 ha. Dit is niet toereikend voor het MSA
dat minimaal 10habedraagt. Detwee percelenworden vrijwelgeheel omsloten
door cultuurgronden. Ook ten behoeve van buffering voor behoud van de
huidige boskwaliteit is uitbreiding noodzakelijk. Om deze te realiseren kan het
beste aansluiting worden gezocht bij de boscomplexen Egheria en Molterheurne via de tussenliggende hoge esgronden. Bosuitbreiding wordt vooral in
zuidelijk richting geadviseerd, gericht op aaneensluiting van de bospercelen,
gebruik makendvan bestaande houtwallen inde laagste delen van hetbeekdal.
Dit tevens met hetoogmerk de randinvloeden van het langgerekt gebied zoveel
mogelijk te beperken. De maisakkers worden tot op de rand van het beekdal
geploegd. Vandaar dat ook een buffer aan de noordzijde noodzakelijk is,
bijvoorbeeld indevormvaneen struweelrand. Daarnaast wordt voorgesteld om
het behoud van de groeiplaats inclusief de hydrologische condities zoveel
mogelijk te waarborgen via het aanwijzen van reservaatsgebieden in het kader
van de relatienota.

Beheersaspecten
Het huidige beheer is gericht op zowel houtproductie als natuurbehoud. De
aanwezige elzen worden als hakhout beheerd. In 1982 is de els afgezet. Er
geldt een omlooptijd van 15-20 jaar. Er wordt passief gebruik gemaakt van
natuurlijke verjonging. Ertreedt echter weinig verjonging op, hoewei de invloed
van reeën op de verjonging gering is (Wolf pers. med. 1996). Het perceel van
Het Hanhofwordt beheerd met hetoogopbehoud van hetbosbezit. Het bosbeheer is gericht op multifunctioneel bos, waarbij specifiek op de houtoogst
gerichte maatregelen genomen kunnen worden. In de ca. 100-jarige eiken- en
beukenopstanden die deel uitmaken van het complex, zal alleen op dode en
kwijnende bomen worden gedund. Er worden echter geen maatregelen
genomen die specifiek gericht zijn op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden (Anonymus z.j.).

Waardering
Het Elzenbronbos is zowel nationaal als internationaal bezien een zeer
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spaarzaam voorkomende bosgemeenschap. Het aanwezige oppervlak is
echter geringenhetbetreftsteedszeerkleine bosjes. Ditheefttotgevolg dat
iedere groeiplaats van het Elzenbronbos alszeer waardevol bestempeld dient
te worden. Lage Kavik betreft een relatief groot gebied en is daarom van
bijzondere waarde. Tevens is Lage Kavik een oude bosgroeiplaats, waar nu
dankzijhethakhoutbeheervandeels,dekruidlaaggoedontwikkeldis.
Bedreigingen
De grootste bedreiging vormen veranderingen in de hydrologische condities,
zowel in de waterkwantiteit als in de waterkwaliteit. Hoewel er tot vijf jaar
geleden nog geen ingrijpende grondwaterstandsveranderingen werden
geconstateerd (Stortelder et al. in prep.), is het gebied zeer kwetsbaar voor
grondwaterdalingen. Gezien de geïsoleerde ligging temidden vancultuurgrondenvormtditeenconstante reëlebedreiging.Hierbijspeeltookeenroldateen
bufferzone ontbreekt. De A-locatie grenst direct aan intensief bewerkte
landbouwgrond. Ookveranderingen indewaterkwaliteit, metnameeutrofiëring
ten gevolgevandelandbouw-invloeden,zullenfunestzijnvoordeontwikkeling
vandekruidlaag.InhetmeestoostelijkedeelvandeA-lokatietreedtverstoring
op doordestortvan puinenafval. Ditbosgedeelte isook sterk verdroogd;het
gebiedzouopnieuw ingericht moetenworden.Indegebieden diegrenzenaan
de maisakkers vindt inspoeling van vermeste aarde plaats en is er een reële
bedreigingvanhet"oprollen"vandebosranddoorinploegen.
Planologisch beleidskader
Lage Kavikvalt binnendebegrenzingvande2efaserelatienotagebieden. Het
is een kerngebied binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Het
maakt onderdeel uit van het landinrichtingsgebied Losser, waarbinnen ook
natuurontwikkeling wordt voorgestaan. De oppervlakte natuurontwikkelingsgebiedligtvooralalslijnvormige stroken langsdebeken.Hetgebiediséénvan
deprioritairegebiedenuithetprovincialeWaterhuishoudingsplan enéénvande
bodembeschermingsgebieden waar het stimuleringsbeleid van toepassing is
(ProvincieOverijssel1992).
Conclusies en aanbevelingen
Hetbetreftéénvandeweinigerelictenvanhetzeldzame Elzenbronbosop
eenoudebosgroeiplaats.
Uitbreiding van de A-lokatie is zeer noodzakelijk, gezien de geringe
oppervlakte van hetgebiedendezeldzaamheid enkwetsbaarheid vande
bosgemeenschap.
Behoud en, indien noodzakelijk, herstel van de hydrologische condities
dienen gewaarborgd te worden, mogelijk in het kader van het provinciaal
Waterhuishoudingsplan.
Buffering van de groeiplaats-condities zou plaats moeten vinden door het
aankopen van omliggend cultuurgronden, met name stroomopwaarts, in
hetkadervanderelatienota.
Het hakhoutbeheer zou geleidelijk aan omgevormd moeten worden tot
opgaand bos, waarbij een mozaïek van verschillende bosfasen moet
wordennagestreefd.
Het beheer in de aanwezige eiken- en beukenbossen dient gericht te
wordenopnatuurvolgendbosbeheer,waarbijbehoudvandenatuurwaarde
vooropmoetstaan.
D
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Geografie en beschrijving
Het natuurreservaat het Molenven is gelegen op 4 kilometer ten westen van
Saasveld. Het ven is een relict uit de laatste ijstijd; het betreft een stroombedding die in het laat-glaciaal afgesloten is door verstoven jonge dekzanden.
Hierin heeft zich een veenvegetatie met enkele open vennen ontwikkeld. In de
18eeeuw iseenwindmolen ten noorden van het reservaat geplaatst, waarnaar
het ven genoemd is. De huidige topografie bestaat uit enkele open vennen die
met elkaar verbonden zijn. In het centrale, natte deel zijn sporkehout- en
wilgenstruwelen tot ontwikkeling gekomen, die via zones van Elzenbroekbos
overgaan in vochtige berken-zomereikenbossen. Het gebied is geselecteerd
vanwege het voorkomen van het vochtig Berken-Zomereikenbos in overgang
met initiële stadia van Berkenbroekbos in een natuurlijke dynamiek en
Elzenbroekbos.
Gemeente:
Weerselo
Coördinaten:
250.7/482.7
MnngtPto.v. NAP:
+15.0tot+ 13.0m
Grnte Prov.Atlas:
Overijssel pag. 110
A-lncatie-kaart:
bijlage I, kaart20
Relatienota-aebieden: geen
Eigendom en beheer
Het Molenven is eigendom van de stichting 'Natura Docet'. Het beheer wordt
gevoerddoor deStichting HetOverijssels Landschap.
Historie
Al op een kaart van 1783 zijn de huidige vormen van het reservaat weergegeven. Deze kaart van Hottinger toont enkele veenplassen omgeven door
moerasvegetaties en heide. Een kaart van 1827 geeft ditzelfde beeld. In 1880
is een greppel aangelegd in het oostelijke deel van het gebied, die noord-zuid
loopt waardoor hetgebied ontwatert. Hetgebied isdan particulier eigendom. In
die tijd is ook groveden aangeplant in dezuidelijke punt. Rond 1920 wordt ook
een greppel die oost-west loopt, aangelegd. Hierdoor ontwatert het gebied nog
meer Tot dietijdwerd erveen gewonnen in hetgebied,maar nade verdroging
wordt er vee geweid. In diezelfde tijd worden paardekastanje, goudlork en
zomereik langs de oostelijke en noordelijke randen aangeplant. Nadat het
Molenven rond de eeuwwisseling door de handen van enkele particuliere
bezitters is gegaan, is het in 1923 overgedragen aan de organisatie 'Natura
Docet' Hiermee is het Molenven het oudste natuurreservaat in de provincie
Overijssel Achtergrond was dat zo de natuurwaarden het beste beschermd
zouden zijn Door de verdroging is in 1930 het hele gebied dichtgelopen met
opslag van grauwe wilg en zachte berk. Het veeweiden wordt noodgedwongen
qestopt Hierdoor worden ook de greppels niet meer onderhouden en stijgt het
qrondwater weer. In 1950 sterven door deze hogere grondwaterstanden de
berken inhetcentrale gedeelteweer af(Vander Molen &Wijmstra 1994).
Bodem en hydrologie
Het centrale deel van het Molenven bestaat uit veengrond. Aan de randen
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bevindt zich plaatselijk venig zand, dat een overgang vormt naar de dekzandgronden. Binnen de veengronden hebben zich vlierveengronden op zand, leem
en veen ontwikkeld. Op de venig/zandige overgang heeft zich een
broekeerdgrond op zandig leem ontwikkeld. Op de dekzanden worden de
volgende bodemtypen aangetroffen: veldpodzolen, moerpodzolen, gooreerdgronden en broekeerdgronden op zand. Rondom de vennen en langs de
oostelijke rand is het bodemprofiel door menselijke beïnvloeding verstoord
(Ebbers &Van het Loo 1992; Broek et al. 1989). Bij dewestelijke vennen is het
uitgegraven materiaal inhopen rondomdevennen gedeponeerd.
Hoewel de grondwaterstanden een grotejaarlijkse fluctuatie vertonen, staat het
centrale gedeelte van het reservaat gemiddeld het hele jaar lang onder water.
Vanwege de aanwezigheid van een ondoorlatende leemlaag in de ondergrond,
is het reservaat geïsoleerd van het grondwater. De vegetatie is voor de
vochtvoorziening aangewezen op het regenwater. Aan de oostzijde komt echter
ook kwel voor (Mekkink pers. med. 1996). In het omringende dekzandgebied
bedraagt de hoogste grondwaterstand 40 cm - mv en de laagste <120 - mv
(grondwatertrap IV). Door de algemene verlaging van de grondwaterstand de
laatste decennia, zijn de oorspronkelijke greppels die dienden voor de
ontwatering van het gebied deels dichtgegooid (noordelijk deel van de noordzuid greppel in 1969) dan wel is een stuwdam geplaatst (1978 zuidelijke deel
van de noord-zuid greppel), om deverdroging van het gebied tegen te gaan en
hiermee de oorspronkelijke aanwezige hydrologische condities zo goed
mogelijk te herstellen (Broek et al. 1989). In 1996 is deze in verval geraakte
dam hersteld (Pastink pers. med. 1996).
Bosgemeenschappen
In het centrale, venige deel van het reservaat rondom de vennen komt veel
gagel voor, dat overgaat in een gemeenschap van sporkehout en grauwe wilg.
Op de iets hogere gronden komt ook zachte berk voor en treffen we het
Berkenbroekbos (5) aan. Op de overgang van het veen naar dekzand is een
smalle rand waar het Berken-Elzenbroekbos (31) voorkomt. Op het dekzand,
dat het grootste gedeelte van het reservaat beslaat, komt het Vochtig BerkenZomereikenbos (7) voor.
Soortensamenstelling
Rnnm-en struiksoorten
Grauwe wilg en zachte berk vormen de boomlaag in het centrale deel. Hier
komt een struiklaag van sporkehout en gagel voor. Uitgezonderd gagel vormen
deze soorten ook de belangrijkste boomsoorten op hetdekzand-gebied, hoewel
de soorten hier in minder grote presentjes voorkomen maar wel grotere
hoogten bereiken (tot gemiddeld 12 meter). Op het dekzand is plaatselijk in de
boomlaag zwarte els bijgemengd. Met name langs de randen komen groveden
en zomereik voor. In de struiklaag worden hier verder lijsterbes, braam, zwarte
bes en Amerikaans krenteboompje aangetroffen. Lokaal komen enkele exoten
voor (Broeket al. 1989).
Inheems genenmateriaal
Grauwe wilg, zachte berk en sporkehout kunnen gezien de ontstaansgeschiedenis aangemerkt worden als inheems genenmateriaal.
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Planten vannudebossen
De aanwezige bosgemeenschappen herbergen geen planten die karakteristiek
zijn voor oude bossen. Vanwege de afwisselende bodemkundige en
hydrologische condities worden in het Molenven relatief veel hogere planten
aangetroffen, totaal 145 taxa. Hiervan komen 53 soorten ook epifytisch voor.
Vooral de groep van moerasplanten en het geslacht Carex zijn goed vertegenwoordigd (Broek et al. 1989). In de zuidwesthoek komt adelaarsvaren voor die
zich na een brand in de jaren '20 daar heeft gevestigd. Opmerkelijk is verder
hetveelvuldig voorkomen vanwaterviolier inde moerasvegetaties.
Mossen
Inhet hele Molenven zijn 81 mossoorten gevonden (Broek et al. 1989). Hiertussen bevindenzichgeensoorten die kenmerkendzijn voor oudebossen.
Storingsklassen
Sinds hetontstaan van het boszijnenkele nietter plaatse thuishorende soorten
qeplant Vooral in de randen van het reservaat komt veel groveden voor,
storingsklasse D2. De rest van het gebied kent een nagenoeg spontane
ontwikkeling waarbij de kruidlaag een nagenoeg natuurlijke samenstelling bezit,
storingsklasse derhalveA1/A2.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De oppervlakte van het reservaat het Molenven bedraagt 44 ha. Uitgezonderd
een klein gebied ten noorden van de lokatie, grenst het Molenven aan
landbouwgronden. De grenzen van het reservaat zijn scherp door de aan alle
zijden aanwezige wegen. Het MSA voor het Vochtig Berken-Zomereikenbos
bedraagt 50ha.Uitbreiding iszeer moeilijk terealiseren.
Beheersaspecten
In 1923 is het eigendom en beheer van het Molenven overgegaan in handen
van 'Natura Docet' Aan het beheer werden de volgende voorwaarden gesteld:
de rand van groveden moest in stand worden gehouden, het dood hout moest
verwilderd worden degrondwaterstanden moestengestabiliseerd worden en er
mocht oeenjacht of visvangst plaatsvinden. In 1959zijn de aanwezige vennen
litaebaaoerd Het uitgebaggerde materiaal is langs de randen van de vennen
Gedeponeerd' Na die tijd is er een strict beheer ingesteld (Van der Molen &
Wijmstra 1994)- In 1995ishet Molenvenaangewezen als bosreservaat.
Waardering
WPt Molenven bezit een hoge natuurlijkheidsgraad vanwege het spontaan
nntstaan uit vochtige heide. Uitgezonderd de randen van de vennen en de
aanlea van de dijken heeft er geen bodembewerking plaatsgevonden. Het voor
Nederlandse begrippen zeer langdurig beheer als reservaat, waarvan al een
aantaldecennia als strict reservaat, heeft ertoe geleid dat het centrale deel van
het Molenven eenzeer natuurlijke soortensamenstelling enstructuur heeft.
Bedreigingen
DP liaaina temidden van landbouwgronden maakt het gebied kwetsbaar voor
verdroging. Eventuele ontwatering ten gevolge van landbouwkundige ingrepen
vormt danookdegrootste bedreiging.
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Planologisch beleidskader
Delokatieheeftdegemeentelijke bestemming natuurgebied.HetMolenvenvalt
binnen het landinrichtingsgebied Saasveld-Gammelke, maar noch de lokatie
nogdeomliggende grondenzijnaangewezenalsbeheers-of reservaatsgebied
(Beheer Landbouwgronden 1993b). Hetterrein ligt binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en vormt hierbinnen een Kerngebied (Provincie
Overijssel1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Het Molenven is een zeer fraai voorbeeld van spontaan ontstaan vochtig
Berken-Zomereikenbos uit vochtige heide met overgangen naar
Berkenbroekbos enBerken-Elzenbroekbos.
• De bodemkundige condities en het beheer als strict reservaat hebben
ertoegeleiddatdesuccessievanverlandingvanvenviamoeras naarbos
goedkanwordenbestudeerdenis vastgelegd.
• Dehuidige hydrologische condities moetenzogoed mogelijk gehandhaafd
blijven.
D
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iWolterL
v foiierneurne

Geografie en beschrijving
Het complex Molterheume bevat de lokaties Molthoveresch, Hanhof en Bloemenbeek. Hetgebiedligtopca.4kilometertennoord-oostenvanOldenzaalin
het stuwwallengebied, pal ten noorden van De Lutte. Het betreft een aantal
versnipperde stukkenoudbostemiddenvanhetkampenlandschapmetessen,
die doorsnedenwordendoor beekdalen.Karakteristiek isdeaanwezigheidvan
bronnen en bronbeken in het noorden van Hanhof en langs deBloemenbeek.
De Bloemenbeek en het Hanhof bevatten het Elzen-Bronbos; de resterende
gebieden,dieophogeregrondenliggen,wordengekenmerktdoorbosgemeenschappen van drogere, voedselrijke situaties, zoals het Wintereiken-Beukenbos, het Gierstgrasbeukenbos en het Eiken-Haagbeukenbos. Het geheel is
geselecteerd als een combinatie van een Boscomplex vanLeemgronden en
een Boscomplex vanBron enBeek. Opde Bloemenbeek na,worden delokatiesdoorsnedendoorverschillende halfverharde enonverhardewegen.
Gemeente:
Losser
Coördinaten:
264.3/483.0
Hoogtet.o.v. NAP:
+60.0tot+37.5m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.112/113
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart21
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
De eigenaar van de bossen rondom het Hanhof/Molthoveresch is de heer
H.G.A.KoekteOldenzaal.EenkleindeelvanhetbeekdalvandeBloemenbeek
(namelijk de bron en het bos direct langs de beek) en van de esgronden ten
noorden van de Bloemenbeek is eigendom van de Vereniging Natuurmonu-
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menten Het overige deel van het beekdal (namelijk de benedenloop en de
aangrenzendecultuurgronden) isparticuliereigendom.
Historie
r v centrale kernvanhetboscomplex bevateenzeeroudebosgroeiplaats. Het
nmotste deel van de lokatie Hanhof staat op kaarten in de Hottinger Atlas uit
17Malweeroeqevenalsbos.In1848wasvrijwel hetgehelecomplex bebost.
AiPPnenkele kleinere verbindende stukjes bos tussen Hanhof en Molthoveresch en de Bloemenbeek zijn in 1903 bebost. Deoude boskern is omgrensd
S r eenarilliqverlopendeaardengrenswal.Opvallendbijdeanalysevanoude
korten isdatdekaartvan1850tweepercelenalsheidebestempeld,diezowel
T^S alsin 1900als boszijngekarteerd.Mogelijk betreft het rond 1850een
periodfvanbegrazingna afzettenvanhethakhout(eigenwaarneming1996).
Bodem en hydrologie
u„t ^mnlex Molterheurneheefteenheuvelachtig karakter. Bepalendvoor het
" e t w ^ n d f t l e e laatsteijstijden.Inhetzuide.ijkedeelvandeMolthoverEs
kom zeer ondiep tertiaire klei voor; deze bodems zyn gekarteerd als oude
S
o n d e n Hetgrootste
deelvanhetcomplexbestaat
uitlemige,fijn-zandige
Kieigronaeu.
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Soortensamenstelling
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Bronbeekje binnen de A-locatie bos Molterheume met de groeiplaatsen van het VogelkersEssenbos en het Gierstgras-Beukenbos.
[Foto Henk Koop, april 1995]

Langs de Bloemenbeek domineert zwarte els in de boomlaag (Hommel et al.
1994).
Inheems qenenmateriaal
In Molterheume is in 1992 onderzoek verricht naar het voorkomen van
autochtoon genenmateriaal. Hierbijzijndevolgende soorten aangetroffen
(Maes 1993): zwarte els, zachte berk, haagbeuk, hazelaar, tweestijlige
meidoorn, hulst, wilde kamperfoelie, ratelpopulier, zoete kers, vogelkers,
sporkehout, kruisbes, grauwe wilg, lijsterbes, mispel enwinterlinde.
Planten van oude bossen
Groot springzaad, bosereprijs [Södä^su], bosanemoon, bosgeelster, boswederik
iRodëlijsM;, donkersporig bosviooltje .RödëMJSTi, dalkruid, gele dovenetel, adelaarsvaren, gierstgras, ruige veldbies, gewone salomonszegel en paarbladig
goudveil ;RodeIïjsUjzijn de hier voorkomende kruidachtige indicatorsoorten van
oude bosgroeiplaatsen. In de boom- en struiklaag komen mispel [Rödeüjst!;,
tweestijlige meidoorn enwinterlinde plaatselijk voor. Opvallend zijn tenslotte de
zware beekbegeleidende zwarte elzen en het voorkomen van bittere veldkers
(eigen waarneming 1996).
Mossen
Er is alleen een inventarisatie van 1976 bekend, waarbij o.a. gewoon
pronkmos, een soort van oude bossen of bosgroeiplaatsen, werd
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waargenomen(Brand&Loode1979).
Storingsklassen
Het grootste deel van het complex behoort tot de storingsklasse A1 en B1
vanwege dominantie van zomereik. Eenjonge fijnsparrenaanplant behoort tot
DP2 vanwege het nog hoge aandeel van spontane verjonging van onder
anderezachteberkenboswilg.EendeelvandeoudeboskernvanhetHanhof
heeft storingsklasse B5omdatdoorhetuitkappenvanfijnspar eenopeneikenbosmeteensterkeverruigingdoorbramenisontstaan.Eenmetbeukingeplant
stormgat in het beekdal uit 1972 is als C2 gecodeerd vanwege de hier ter
plaatsegroeiplaats-vreemdebeuk.
Begrenzing, oppervlakte enMSA
De begrenzing van het complex is eenduidig bepaald door de aanwezigheid
van de huidige bospercelen, die voor een groot deel bepaald zijn door de
eeuwenoude bosgrenswallen. Hettotale oppervlak bedraagt 20 ha. Dit isveel
minder dan de gewenste 55 ha voor het gecombineerde MSA van de hier
aanwezige reeks Vogelkers-Essenbos/Elzenbronbos/Gewoon Eiken-Haagbeukenbos/Giersgras-Beukenbos. Bosuitbreiding isdan ookdringend gewenst
omdat het hier gaat om een vrij uniek complex van overgangen tussen
bosqemeenschappen van bron en beek en van de leemgronden. Er is maar
een qering oppervlak aanwezig dat bovendien een hoge mate van versnipDerinq kent Randinvloeden zijn daardoor groot en buffering is nauwelijks
aanwezig Met name aansluiting en versterking van de boszones bij de AlokatieLageKavikenhetcomplexEgheriainhetnoordeniszeergewenst.
Doorbosuitbreiding kanhetgeïsoleerde meestoostelijk bosperceelverbonden
worden met hetgrootste bosperceel. Ditzoutevens de smalle strook diezich
vanuit het hoofdcomplex oostwaarts uitstrekt bufferen en versterken. Deze
strookbevateenbeekjeeneenaantalbronniveau's,dieechterdeelsinweiland
Kaaen endeelsinhetbos.Dezezijnsterkverdroogdenverruigddoorhetdirect
aanweerszijdengrenzendecultuurland(esenweiland).Ookhetweilandopde
zuidflankvandebeekgrenzendaandeDuivendalwegkomtvoor bosuitbreiding
in aanmerking.
OD de hoger gelegen es zou buffering in de vorm van een dichte strook
struweel (hakhout of zoomrand) wenselijk zijn om inspoeling van grond en
watervandeesenverdereverleidingvaninploegenvanesgrondinderichting
TanhetdalvandeBloemenbeektevoorkomen.Uitbreidinginhetwesten inde
konvan het brongebied iszeergewenst. Ditgedeelte is nusterkgedraineerd.
Ineen pilot-studie begrenzingenbeschrijvingA-locatie bossen(Koop inprep.)
zijndiversealternatievenindetailuitgewerkt.
Beheersaspecten
m Hanhof is het beheersstreven het bosbezit zo lang mogelijk in stand te
hmrien Hetbosbeheer isgerichtopmultifunctioneel bos,waarbij specifiek op
de houtooqst gerichte maatregelen genomen kunnen worden. In de ca. 100tarifle eiken- en beukenopstanden die deel uitmaken van het complex, zal
Seen ODdode en kwijnende bomenworden gedund. Er worden echter geen
maatreoelenqenomendiespecifiekgerichtzijnombehoudenontwikkelingvan
natuu^9aarde9n (Anonymus z.j.). Het bronbos van de Bloemenbeek werd tot
1989 als hakhout beheerd en regelmatig gekapt of uitgedund. S.nds de
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aankoop door Natuurmonumenten bestaat het beheer uit het regelmatig
kappen van kleine stukjes van het elzenbronbos (Van der Heijden 1990). De
laatstejaren zijn in het gehele gebied een aantal belangrijke beheersmaatregelen uitgevoerd, die (grote) gevolgen hebben gehad op de samenstelling en
structuur vande aanwezige•bosgemeenschappen(Koop inprep):
• Een voorheen gemengd zomereik-fijnsparrenbos aan de noordzijde van de
beek is begin jaren '80 ontmengd naar een ijl eikenbos en heeft nu een
dichte ondergroei van bramen.
• In een kwelzone in het Eiken-Haagbeukenbos, in een stormgat van 1982
aan de noordrand van Hanhof is beginjaren '80 beuk ingeplant.
• In 1985 is de struiklaag van de delen oostelijk van de Bloemenbeek een
keer afgezet.
Q In 1985 is plaatselijk opde noordflank van hetdalvan de Bloemenbeek het
tot dan toe sinds 1954 stopgezette middenbosbeheer hervat. Dit leidde
evenwel totvrij sterkeverruiging metvooral bramen.
• Vrij recent zijn de zware elzen in het beekdal gekapt en zijn de stobben
gerooid hetgeen tot een sterkeverstoring heeftgeleid.
Waardering
Het complex bevat een relatief gaaf geomorfologisch bronsysteem, temidden
van een oud essenlandschap. Bijzonder is de aanwezigheid van enkele zeer
oude bosgroeiplaatsen, hetgeen zich plaatselijk weerspiegelt in het voorkomen
van diverse oud-bos indicatoren.
Bedreigingen
Vanwege het versnipperde karakter van het boscomplex en de diverse
eigendomsverhoudingen, staat het gebied aan velerlei bedreigingen bloot
(Koop inprep.):
ü De eeuwenoude grenswal aan de noordzijde van de westelijke oude
boskern wordt ondergeploegd en overschoven met grond van de es. De
wal is gedeeltelijk geslecht, waardoor het bos in omvang afneemt en de
voedselrijke esgrond eutrofiërend werkt binnen hetoude bos.
• Bronnen en dal van de Bloemenbeek, werden en worden nog steeds
bedreigd, doordat esgrond het dal wordt ingeploegd. In de jaren '70 is het
dal zelfs voor de helft dichtgeschoven. Aan de noordzijde van de beek is
een deel van dees in bezitvan Natuurmonumenten.
Q Verdroging van de bron vindt plaats doordat zeer diepe sloten zijn
gegraven aan weerszijden van de smalle strook bos, hetgeen zijn effect
heeft opdeaanwezige bosgemeenschap.
• Een verhoogd nutriëntenaanbod van het bronwater leidt tot verruiging van
de omgeving van de bronkolk metgrote brandnetel.
• Door een verbeterde drainage en uitdiepen van sloten bovenstrooms bij de
boerderij Tijman, zijn de kortstondige piekafvoeren van de beek de laatste
jaren sterk toegenomen en treedt de beek vaker buiten zijn oevers. Er
wordt daardoor zand op voorheen vlakke beekdalbodem afgezet en de
beek zelf snijdt zich in. Het reliëf neemt toe en moeras- en bronvegetaties
drogen daardoor uit. Alleen aan de randen van het beekdal handhaven
zichde bronvegetaties.
• In het bos nabij de boerderij het Hanhof wordt bouwafval, plastic en hooi
gedumpt.
• Uit vegetatiekundige opnamen langs de Bloemenbeek is duidelijk
geworden dat er de laatste decennia een afname van soorten die
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karakteristiek zijn voor vochtige en voedselarme omstandigheden, heeft
plaatsgevonden(VanderHeijden1990; Dirkseongepubl.).
Planologisch beleidskader
Degemeentelijke bestemmingvandebossen isNatuurgebied; de omliggende
cultuurgronden hebbendebestemmingAgrarisch gebied metlandschappelijke
en natuurwetenschappelijke waarde (De Bruijn 1993). Landgoed Het Hanhof
valtonderdenatuurschoonwet(Anonymusz.j.).Hetgebiedisonderdeelvande
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en maakt deel uit van het kerngebied
Losser, inwelk kader vooral natuurontwikkeling langs de beken wordtvoorgestaan. Hetvalt binnen de begrenzing van relatienotaqebieden 2e fase waarbij
reservaats- en beheersgebieden zullen worden aangewezen (Provincie
Overijssel1992).
Conclusiesen aanbevelingen
• Hetcomplexherbergtenkelezeeroudebosgroeiplaatsen.
• De aanwezigheid van een relatief gaaf en zeldzaam bronsysteem maakt
hetgebiedbijzonderwaardevol.
• De versnipperde eigendomsverhoudingen en het versnipperde karakter
vormeneengrotebedreigingvoorhetcomplex.
• Bosuitbreiding en buffering zijn van groot belang om de aanwezige
bosgemeenschappeninstandtehoudenenteherstellen.
• Instroom van vervuild water moet worden voorkomen door bij voorkeur
naar bosuitbreiding te streven in het bovenstroomse invanggebied of
anderszinsdeafstromingtevertragen.
• Inspoelingvangrondenwatervandeeseninploegenvanesgrond inhet
beekdalmoetvoorkomenworden;hetsluitenvan beheersovereenkomsten
ofaankoopwordtaanbevolen.
• Waarmogelijkdientdeoudeboswalhersteldteworden.
• Europese lariks in het droge Wintereiken-Beukenbos zou geveld moeten
worden.
• Voor behoud en herstel van het brondal zullen piekafvoeren gedempt
moetenwordenenbovenstroomsedrainagedrastischverminderd.
• Door het laten liggen van omgevallen bomen in de beek, wordt het
meanderendkarakterbevorderd.
• Vooralindepercelenwaarfijnspar isgeveld,zouhaagbeuk,zoetekersen
hazelaarvanlokaalgenenmateriaalmoetenwordeningebracht.
• Vandewinterlinde,dienualleenalseenonderstandigehakhoutstoofinhet
meestoostelijk bosenaandewegnabijdeboerderijhetHanhofaanwezig
is zoueenpopulatiebinnendeA-locatieopgebouwdmoetenworden. D

2.22

WlotUJJ

Geografie en beschrijving
HPt dal van de Mosbeek ligt ten noordoosten vanVasse, in het noorden van
Twente De Mosbeek ontspringt op de westelijk flank van de stuwwal van
Ootmarsum en stroomt in westelijke richting. De beek moet niet verward
worden met de beek in het Springendal (eveneens A-locatie) die ook wel
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Mosbeek genoemd wordt. De A-locatie omvat vier kleine, vrij geïsoleerd liggende Elzenbronbosjes. De beek stroomt door een zeer gevarieerd landschap
met hooilanden,graslanden, akkers en houtwallen.
Gemeente:
.
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Tubbergen
255.3/496.3
+64 tot +55m
Overijssel pag. 82/83
bijlage I, kaart22
geen

Eigendom en beheer
Alleen het meest oostelijke bosje is eigendom van de Stichting Het Overijssels
Landschap, van deoverige bosjes is heteigendom nietbekend.
Historie
Het gebied is al zeer lang bewoond geweest. Volgens Overijssels Landschap
(1990) werd bij Mander een vierduizend jaar oude boeren nederzetting, de
oudste van Twente, ontdekt. Sinds 1700 werd langs de Mosbeek papier
gemaakt met diverse watermolens. Percelen langs de beek werden ook
gebruikt om vlas te reuten, de beek werd daarom ook wel Vlasbeek genoemd
(Overijssels Landschap (1981). Op hetdoor R.H. Hottinger rond 1788 getekend
blad is de Mosbeek wel afgebeeld maar enig bos is langs de beek niet
aangegeven. Wel zijn de papiermolens van Bels en van Frans afgebeeld. Op
de topografische kaart van waarschijnlijk 1848 (Wolters-Noordhoff 1990) is de
Mosbeek met naam aangegeven maar van bos langs de beek is nog geen
sprake.
Bodem en hydrologie
De A-locatie ligt op de westelijk flank van de stuwwal van Ootmarsum. De
brongebieden danken hun bijzondere karakter aan de tertiaire kleiafzettingen
met een zeer gevarieerde structuur en de kwartaire keileemafzettingen. In het
Saalien werden het landschap door gletsjers opgestuwd tot min of meer het
huidige profiel. De A-locaties liggen in een gebied met holocene
beekafzettingen, die op de bodemkaart 28 Oost (Ebbers & Van het Loo 1992)
worden gekarakteriseerd als een associatie van venige beekdalgronden. De
grondwatertrap isweergegeven als eencomplex van IIenV.
Bosgemeenschappen
De Mosbeek is A-locatie voor het Elzenbronbos (25). De bronbosjes gaan
hoger op de helling over in drogere bosgemeenschappen als het Vochtig
Berken-Zomereikenbos (7) en Droog Wintereiken-Beukenbos (8). In het meest
oostelijke bosje bevindt zich volgens het beheersplan (Overijssels Landschap
1990) eenwilgenstruweel.
Soortensamenstelling
Boom- en struiksoorten
In het meest oostelijke bosje bestaat de boomlaag van het oostelijk deel uit
wilg, dat in de afdelingslegger als dicht struweel wordt omschreven. Het
westelijke deel bestaat uitzwarte els die in 1985/1986voor het laatst is afgezet.
Verder komt berk en populier voor. In opnamen van Grootjans & Everts (1979)
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vlakbij het meest oostelijke bosje worden genoemd: Amerikaanse vogelkers,
geoordewilg, kruipwilg,lijsterbes, sporkehout, zachte berk enzomereik.
Inheems aenenmateriaal
ErzijnvandezeA-locatie noggeenonderzoeksresultaten bekend.
Plantenvanoude bossen
Binnen deA-locatie komt paarbladig goudveil[RodeLijst4jvoor.
Mossen
Kortharig kronkelsteeltje !Rodeüjst2j,moeras-gaffeltandmos (RodeLijst3] en moerasveenmosjRodeLijst2)(Brand & Loode 1979). Een opname van Dirkse (ongepubl.)
uit 1975 bevat 32mossdorten. Daaronder zijn geen rode-lijst-soorten.
Storingsklassen
Het meest oostelijke bosje heeft vanwege het hakhoutbeheer de code P1
gekregen.Van deoverige bosjeszijngeengegevens bekend.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Het theoretische MSA van het Elzenbronbos is 10 ha. Dit wordt echter voor
geen van de bosjes gehaald. Het totale oppervlak van de vier bosjes is slechts
5 ha. Omdat de bosgemeenschap aan bronsituaties gebonden is, is niet
duidelijk of door bosuitbreiding het areaal van het Elzenbronbos tot het MSA
vergroot kan worden. In dat geval kan het bronbos gebufferd worden door
andere bosgemeenschappen. De A-locaties zijn volledig omgeven door
reservaatsgebied. Hierin zou bosuitbreiding kunnen plaatsvinden. Voor het
vaststellen van de begrenzingen is veldwerk onontbeerlijk. Voor zover
brongebieden buiten het bos liggen, zouden deze in de uitbreiding begrepen
moeten worden. Daarnaast zou gestreefd moeten worden naar een bufferzone
rond het bronbos met een breedte van tenminste 100 meter. Een ruwe schets
vaneen mogelijke uitbreiding isopdeA-locatie kaartaangegeven.
Beheersaspecten
Het hakhoutbeheer zoals dat in het bezit van de Stichting Het Overijssels
Landschap wordt gevoerd,strookt niet met hetgewenste beheervan natuurlijke
bosgemeenschappen. De stichting motiveert haar hakhoutbeheer voor
geïsoleerd liggende bosjes met de overweging dat men bos in een vervalfase
niet aan het publiek wil presenteren. Omgevallen bomen zijn echter voor het
Elzenbronbos een natuurlijk element vanwege de vrij slappe bodem. Het daardoor ontstane reliëf en de differentiatie in lichttoevoer vormen weer de basis
voor ruimtelijke verscheidenheid inde soortensamenstelling.
Bedreigingen
Een ernstige bedreiging van het beekmilieu wordt volgens Overijssels Landschap (1990) gevormd door de inspoeling van meststoffen en landbouwgif met
grond-enoppervlaktewater vanaf de hogere bouw-engraslanden.
Planologisch beleidskader
De A-locatie is volledig omgeven door reservaatsgebied krachtens de
Relatienota (Beheer landbouwgronden 1990b). In dit gebied voert de Stichting
Het Overijssels Landschap een actief aankoopbeleid. Het grondgebied tussen
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de beek en de noordelijker gelegen rijksgrens valt onder de werking van de
Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Overijssel van 1988, hetgeen
volgens het Overijssels Landschap gunstig isvoor het milieubeheer. Er worden
hier strengere regels gesteld voor het uitrijden van drijfmest en de
hoeveelheden die hierbij gebruikt mogen worden. Verder wordt door de
stichting de recreatie genoemd als bron van verstoring van brongebieden. In
hoeverre dat specifiek binnen deA-locatie speelt, is niet duidelijk.
Waardering
Het Elzenbronbos is binnen Nederland een zeer zeldzame bosgemeenschap
met niet meer dan 10 ha onder bos en niet meer dan enige ha die enigermate
representatief zijn voor de bosgemeenschap (Koop & Van der Werf 1995).
Vanwege het hakhoutbeheer horen de bosjes langs de Mosbeek niet bij deze
laatste hectaren. De A-locaties bestaan niet uit oud bos maar gezien de
ontwikkelingsduur die door Koop & Van der Werf geschat worden als liggend
tussen 30 en 100jaar. De leeftijd is bij de selectie dus niet zo'n zwaarwegend
criterium.
Conclusies en aanbevelingen
• Gezien dezeldzaamheidswaardewordt dringend aanbevolen de A-locaties
naar opgaand bosomtevormen.
• De geringe oppervlakte maakt uitbreiding naar niet-beboste brongebieden
en buffering met drogere bosgemeenschappen noodzakelijk. Gezien de
actuele en potentiële aanwezigheid van natuurwaarden in korte vegetaties
rondom deA-locatie zou een oplossing gevonden kunnen worden in kleine
percelen schraalgrasland ineen matrix van natuurlijk bos.
• Monitoring van alle belangrijke milieukwaliteiten is gezien het kwetsbare
bronmilieu van groot belang.
'
•

2.23

LJtterôKooL(<=Jje lA/iedenJ

Geografie en beschrijving
De Otterskooi is een moerasbos gelegen in het natuurgebied De Wieden. Het
gebied ligt circa 1 kilometer ten noorden van Dwarsgracht en ten oosten van
het Giethoornsche Meer, pal ten zuiden van de Thijssengracht. De lokatie is
alleen over water bereikbaar. Het landschap kan beschreven worden als een
laagveenmoerasgebied gelegen tussen de hoge gronden van het Drents
Plateau en het Hoge Land van Vollenhove. De Otterskooi is één van de nog
aanwezige eendekooien in dit gebied. Als bijzonderheid geldt dat het de
grootste eendenkooi in Europa is. Het is een oud Elzenbroekbos waar zich op
de hoger gelegen delen eiken hebben gevestigd en in depressies de gewone
es. Hetgebied isgeselecteerd als Boscomplex van Laagveen.
Gemeente:
Coördinaten:
Hooatet.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:

Brederwiede
198.0/527.4
-1.00 m
Overijssel pag.15
bijlage I, kaart23
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Relatienota-gebieden: bijlageII, kaartA
Eigendom en beheer
DeGroteOtterskooienomgevingzijnineigendomenbeheerbijdeVereniging
Natuurmonumenten.
Historie
Het huidige landschap rond de Otterskooi is ontstaan ten gevolge van
veenvorming, afgraving van veen en hernieuwde veenvorming. De oudste
bosdelenvandeOtterskooizijnontstaan inde 19eeeuw.In 1826ontbreektop
de eerste kadasterkaarten nog elk spoor van bos. Het laagveengebied werd
toengekenmerktdooropenslotenenlegakkers.Tussen 1826en 1853ismen
plaatselijkgestoptmethetmaaienvanriet.Opdetopografischekaartvan1853
staat het centrale deel van de Otterskooi weergegeven als bos, het betreft
waarschijnlijk aangelegd kooibos. Er zijn twee kooiplassen aangegeven. De
omliggende delen bestaan dan uit rietland. Dekaart van 1932 en 1949tonen
een nagenoeg gelijk beeld van het kooibos als voorheen. Nu zijn echter 6
kooiplassen zichtbaar. Hoewelhetmaaien indejaren '30 ophield enzekerna
deaankoopdoor Natuurmonumenten in 1939niet meer heeft plaatsgevonden,
is er van verder dichtgroeien op de kaart van 1949 nog niets te zien. Tussen
1949 en 1958 vindt de grootste bosuitbreiding plaats door spontaan
dichtgroeien.Tot 1958neemthetoppervlakbosdanookslechtslichttoe.Indat
iaar het hele huidige bosgebied dichtgegroeid op enkele kleine perceeltjes na
(Koop 1989).Na1958ishetoppervlak bosslechtsweinigtoegenomen.Heden
tendagezijnvierkooiplassennogduidelijkherkenbaar.
Bodemen hydrologie
OD de bodemkaartzijn deWieden weergegeven als een petgaten-landschap;
het is een grotendeels uitgeveend laagveengebied. Naast de uitgegraven
stroken bestaat het gebied uit ribben en zetwallen. De laatste bestaan uit
aeheel of gedeeltelijk teruggestort materiaal (Koop 1989). De bodem is
ooaebouwd uit zeggeveen op dekzand dat op 125 tot 150 cm diepte zit. De
natteplekkenzijnhooguitoverenkelecentimetersmatigveraard;eronderkomt
nietveraardzeggeveenvoor. Hetbodemtypeiseenvlietveengrond.Dehogere
Dlekken (zetwallen) zijn veelal ontstaan door ophoping van uitgebaggerd
slootmateriaal Hier is het veen in de bovengrond over een grotere diepte
veraard enheeft zicheenvlierveengrond ontwikkeld. Door het gebied vande
OtterskooilopenenkeleslootjesparallelaandeThijssengracht. Deslootvande
Kooi naar de Thijssegracht voert het water af. Er vindt dus een horizontale
qrondwaterstroming plaats. De gemiddeld laagste grondwaterstand bedraagt
10cmbenedenhetmaaiveld(Clerkxetal.1995).
Bosgemeenschappen
Hrt boscomplex is samengesteld uit 5 bosgemeenschappen. In de verlanriinaszones van de sloten is het zeldzame Moerasvaren-Elzenbroekbos (30)
»»nwezia dat bij successie door veraarding van het veen overgaat in het
rpToon Êlzenbroekbos(29)entenslottehetElzen-Eikenbos(10).Opdenatte,
maarvoedselarmeenzurestandplaatsen heefthetBerken-Elzenbroekbos(31)
T S ; ontwikkeld In de depressies waar horizontale waterbeweging optreedt,
ontwikkeltzicheenvariantvanhetsoortenarme laagveen-Vogelkers-Essenbos
(23) HetgebiedisgeselecteerdalsBoscomplex van Laagveen.
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Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Inhetoudste bosgedeeltedominerenzwarteelsengewoneesindeboomlaag.
Ookzomereikspeelthier een belangrijke rol;ruwe berk komtslechts afentoe
voor. Indejongere bosgedeelten bepalenzwarteelsenzachte berk hetbeeld.
Hier komen ook regelmatig grauwewilgengeoordewilg voor. Inde struiklaag
wordenlijsterbes,gewonevlierensporkehoutaangetroffen (Clerkxetal. 1995).
Inheemsaenenmateriaal
Vanwege de ontstaanswijze enouderdom van het aanwezige Elzenbroekbos,
kunnen de van boom- en struikvormende soorten uit deze gemeenschap als
inheems genenmateriaal worden aangemerkt: zwarte els,zachte berk, grauwe
wilg,geoordewilg,zwartebes, framboos.
Plantenvanoudebossen
De aanwezige bosgemeenschappen herbergen, op elzenzegge na, geen
specifiek aan oud bos gebonden soorten (Clerkx et al. 1995). Wel veel
voorkomendzijngrootspringzaadengrootheksenkruid.
Mossen
Voorzover bekend komener binnendeA-locatie geenzeldzame of Rode Lijst
soorten voor. Gewoonsterremos enfijnsnavelmos zijnzeeralgemeen (Clerkx
etal.1995).
Storingsklassen
Het bos van de Otterskooi heeft zich na de vervening en de aanleg van het
kooibos, volkomen natuurlijk ontwikkeld. Vanwege de geïsoleerde en moeilijk
bereikbareliggingvanhetcomplexvindtergeenverstoring plaats.Hetcomplex
wordtalsA1gecodeerdvanwegedenatuurlijkesoortensamenstelling.
Begrenzing,oppervlakte en MSA
HetgebiedvandeGroteOtterskooibeslaat69ha.Uitgezonderddenoordzijde,
waar het complexgrenstaandeThijssengracht, ishetcomplexomgevendoor
rietlanden, open water, laagveenmoeras en.lokaal enkele opsiagbosjes. Ook
deze omliggende terreinen zijn eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. Daar het hier voorkomende Elzen-Eikenbos en de variant van het
Vogelkers-Essenbos beide lokaleovergangen vormen van het Elzenbroekbos
onder invloed van variaties in de hydrologische toestand, geldt hier een
gecombineerd MSAvan de drietypen Elzenbroekbos meteen grootte van65
ha. Het oppervlak van de A-locatie valt dus met 69 ha net binnen de marge.
Vanwege de ligging in een groot natuurgebied is uitbreiding met het oog op
bufferingnietnoodzakelijk.
Beheersaspecten
In 1939 is het gebied aangekocht door de Vereniging Natuurmonumenten.
Sinds die tijd isde Grote Otterskooi eenstrict reservaat met uitzondering van
de kooiplassen en hun directe omgeving, die wel onderhouden worden. Een
aantal van de aanwezige kooiplassen is nog in gebruik (Natuurmonumenten
1991).
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Waardering
Binnen de Otterskooi komen boskemen voor die minimaal 140jaar oud zijn.
Daarmeeherbergtditgebiedéénvanoudstebroekbosseninlaagveengebiedin
Nederland. Hetspontaanopslaanvanbroekbos enhet beheer van hetgebied
gedurende reeds 55 jaar als strict reservaat, hebben ertoe geleid dat de
Otterskooi als een zeer bijzonder en waardevol bos kan worden beschouwd.
Diverse overgangen van bosgemeenschappen ten gevolge van successie
kunnenwordenonderscheiden.
Bedreigingen
Vanwege degeïsoleerde liggingen moeilijke bereikbaarheid van hetgebiedis
er geen grote recreatieve bedreiging. Er vinden wel excursies plaats van
NatuurmonumentennaardeGroteOtterskooiomhetkooibedrijfteillustreren.
Sinds hetlaatstedecenniumbedreigtwatervervuiling dekwaliteitvanhetwater
in het gebied. Door drinkwateronttrekking en lage grondwaterpeilen in de
omliggende polders verdwijnt er voortdurend water. Ontwatering vormt een
bedreigingvoordemeesteaanwezige bosgemeenschappen.Tennoordenvan
Giethoorn iseengebiedingericht meteenextrahogewaterstandomdaareen
buffer te vormen tussen DeWiedenen hetomliggende gebied,omzowegzijginguithetnatuurterreintebeperken(Natuurmonumenten 1991).Deinbedding
ineengrootnatuurgebiedleidtertoedaterverdergeendirecteexternebedreigingenzijn.
Planologisch beleidskader
De Otterskooi en de Wieden hebben de gemeentelijke bestemming Natuurgebied. Het geheel is als natuurreservaat in handen van de Vereniging
Natuurmonumenten. Het gebied is onderdeel van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur en vormt hierbinnen een kerngebied. Onlangs is door de
Provincie Overijssel een ontwikkelingsvisie voor het gebied van Noordwest
Overijsselopgesteld(ProvincieOverijssel1992).
Conclusies en aanbevelingen
• De Otterskooi is één van de oudste broekbossen op laagveen in
Nederland.
*
• Hetgebiedwordtalmeerdaneenhalveeeuwbeheerdalsstrictreservaat.
• Ontwatering en achteruitgang van de waterkwaliteit vormen een belangrijke externe bedreiging; buffering en behoud van de hydrologische
gesteldheid zijn daarom een eerste vereiste voor instandhouding van de
aanwezigebosgemeenschappen.
• DeslootvandekooinaardeThijssegrachtzouweeropenmoetenworden
gemaaktomdehorizontalewaterbewegingtebehouden,diewaarschijnlijk
verantwoordelijk isvoorhetVogelkers-Essenbos karakter.
•

224

(Jude vDroek en \AJiekermeden.

Geografie en beschrijving
De A-locatie maakt deel uit van het zelfde landschap waarin de A-locatie
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Agelerbroek ligt. Het gebied is een restant van een vroeger veel groter gebied
met broeklanden. Het bevat zeggemoerassen, Elzenbroekbos, vochtige heide
en soortenrijke graslanden. Gezien de voorkomende bosgemeenschappen kan
worden gesproken van een Boscomplex van Bron en Beek. Het gebied ligt aan
de westelijke rand van-het dal van de Dinkel, ongeveer 4 km ten zuiden van
Ootmarsum. Het broekbos vormt samen met het Agelerbroek het grootste (vrijwel) aaneengesloten oppervlak Elzenbroekbos op beekdalbodems in
Nederland en is daarmee uniek. Deze ecologische eenheid wordt doorsneden
door het kanaalAlmelo-Nordhorn.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Weerselo
259.2/488.2
+22 m
Overijssel pag.97
bijlage I, kaart24
bijlage II, kaartE

Eigendom en beheer
Voor een deel is de A-locatie eigendom van Staatsbosbeheer als onderdeel
van de beheerseenheid Voltherbroek. Voor het overige berust de eigendom bij
diverse particulieren.
Historie
Oude Broek enWiekermeden heeft eeuwenlang ineen gebied gelegen met een
gemengd landbouwbedrijf. Het maakte deel uit van een broekgebied dat zich
uitstrekte tussen de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal. Dit gebied was
in gebruik als broekland en broekmade, onderdeel van een kampenlandschap.
De broeklanden waren de natste plekken in het landschap, en werden weinig
gebruikt omdat ze jaarlijks maandenlang door beken werden overstroomd. De
broeklanden werden gekenmerkt door processen van verschraling. In niet al te
nattejaren werd er in het broek gehooid. Op de topografische kaart van 184819
(Anonymus 1990) heeft het gebied al de huidige naam. Op dat moment ligt
alleen aan de westzijde van de huidige A-locatie, bij boerderij Siemerink, enig
bos.
Tussen 1884en 1890werd het kanaal Almelo-Nordhorn gegraven. Deze sneed
het broekgebied in tweeën. Door de hogere ligging van het broekgebied ten
opzichte van het kanaal, begon hiermee de ontwatering van hetgebied.
Bodem en hydrologie
In de laagte tussen de stuwwallen werd in hetWeichselien dekzand afgezet. In
latere perioden werden door afstromend water erosiedalen uitgeslepen en
vormden zich beken, die inde laagte eenfijnmazig patroon van kopjes,vlakten,
kommen en slenken deden ontstaan. De bodemkaart geeft hier een associatie
van kleiige beekdalgronden weer met grondwatertrap III (Ebbers &Van het Loo
1992). Zowel regionale als lokale grondwaterstromingen zijn van belang voor
het gebied. Grondwater afkomstig van de stuwwal van Oldenzaal treedt lokaal
als kwelwater uit. Hierbij komt zeer calciumrijk water tot dicht onder het
maaiveld voor (Staatsbosbeheer 1993d). Het lokale kwelwater, afkomstig van
dekzandruggen, isminder basenrijk.
Hetpreciezejaar vanverkenning is nietbekendmaarligtvermoedelijk rond1848.

A-locatie bossen in Overijssel

Bosgemeenschappen
Vanwege het kleinschalige reliëf en de grote variatie in abiotische omstandigheden liggen de bosgemeenschappen binnen deA-locatie in een fijnkorreliq
mozaïek. In de beekdalen wordt dit mozaïek ingenomen door het Vogelkers
Essenbos (23) en het Gewoon Elzenbroekbos (29). Verder komen overganqen
voor naar het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) en het Vochtig Berken
Zomereikenbos (7). In het beheersplan (Staatsbosbeheer 1993d) wordt
aangegeven dat het bos in de beekdalen door verdroging tendeert naar het
Ruigt-Elzenbos (27). Dit wordt afgeleid uit een toename van braam, framboos
en hennegras. Gezien de voorkomende bosgemeenschappen kan worden
gesproken vaneenBoscomplexvanBronenBeek.
Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
Twee opnamen van Koop (1979), herhaald door Wolf (1989) laten een
gevarieerd bosbeeld zien. Eén opname ligt in een voormalig hooiland. Onder
een gesloten kronendak van gewone es tot 28 m hoog staat een ijle tweede
boomlaag vanenkelezomereiken enzwarte elzen. Daaronder bevindtzich een
struiklaag van lijsterbes, hazelaar, zoete kers en gewone es. Er staan veel
kiemplanten van es. De tweede opname, omschreven als spontaan bos, doch
gezien de oude stoven vanelsvermoedelijk oud hakhout. Hier bevindt zich een
gesloten kronendak van zomereik met enkele zwarte elzen en essen. Enkele
vroeger als hakhout beheerde elzen vormen samen met eenzwarte populier en
enkele essen een ijletweede boomlaag. Destruiklaag bestaat hier uit hazelaar,
es, lijsterbes, gewone vogelkers en sporkehout. Uit beide opnamen blijkt dat
essen zich hier uitstekend verjongen. De oudste opstanden dateren van 1914
(Staatsbosbeheer 1993d).Over hetalgemeen is in het bosgebied alsprake van
eengrotestructuurvariatie en soortendiversiteit.
Inheems aenenmateriaal
Erzijn vandezeA-locatie noggeenonderzoeksresultaten bekend.
Plantenvanoude bossen
Hier komen bosanemoon, boswederik jRodeLijst4i, boszegge [RœJeïïjiM]
elzenzegge, gele dovenetel, gewone salomonszegel, muskuskruid,~sianke
sleutelbloem, Spaanse aak en witte klaverzuring voor (Koop ongepubl.). De
aanwezigheid van vrij veel aan oud bos gebonden soorten kan verklaard
worden uit de aanwezigheid van houtwallen en overhoekjes in het gebied,
waarin deze soorten hebben kunnen overleven. Ook in de hooilanden op
beekleemkunnen soorten als bijvoorbeeld bosanemoon overleefd hebben.
Mossen
Van hetgebiedzijngeen mossenopnamenbekend.
Storingsklassen
De bossen zijn met een gemiddelde inschatting als A1 en B3 gecodeerd,
vanwege respectievelijk de natuurlijke soortensamenstelling en de deels nog'
niet natuurlijke boomsoortensamenstelling en de tendens naar verruiging als
gevolg vanverdroging.
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Begrenzing, oppervlakte en MSA
De A-locatie omvat het zuidelijke deel van het bosgebied in het deelgebied
Oude Broek en Wiekermeden, ten oosten van boerderij Siemerink, met als
oostgrens de onverharde weg die noord-zuid door het gebied loopt. De Alocatie heeft een oppervlak van 24 ha. Aan de areaaleis van het complex, een
gecombineerd MSA van 40 ha (Vogelkers-Essenbos/Elzenbroekbos/Gewoon
Eiken-Haagbeukenbos), wordt niet voldaan. Vanwege de grote grenslengte en
extra areaalseisen vanwege de bedreigingen van eutrofiëring en verdroging, is
bovendien buffering noodzakelijk. Een snelle realisatie van de
reservaatsgebieden zou al een deel van het probleem kunnen oplossen. Rond
het zuidelijk deel van de A-locatie is niet voorzien in enige beperking in de
intensieve bedrijfsvoering op de landbouwgronden zodat hier op de kaart een
bufferzone is aangegeven. Aan de westkant kan met bosuitbreiding worden
aangesloten opdedaar liggende oude houtwallen.
Beheersaspecten
Voor het bosbeheer staan volgens Staatsbosbeheer (1993b) de principes van
natuurvolgend bosbeheer centraal. De verhoging van natuurwaarden staat
voorop. Menstreeft naareen groter aandeel dood hout, inheemse boomsoorten
en meer structuurvariatie. Voor zover er sprake is van kap gebeurt dit
groepsgewijs. De particulieren voeren een divers beheer, waarbij zowel
hakhout als dunningen voorkomen (Eijsink pers. med. 1996). Hakhoutbeheer is
niet in overeenstemming met het gewenste beheer van een waardevolle
bosgemeenschap. Dit zou dan ook vervangen moeten worden door een
beheersvorm van opgaand bos.
Bedreigingen
Door Staatsbosbeheer (1993b)worden devolgende knelpunten genoemd:
Verdroging: het gebied is sterk verdroogt, hetgeen blijkt uit het verdwijnen van
de oorspronkelijke karakteristieke plantengemeenschappen en uit de
veranderingen in de broedvogelpopulatie. Soorten als roerdomp, blauwborst en
bruine kiekendief, karakteristiek voor de kleinschalige menging van
broeklanden en ruigten zijn verdwenen, overigens mede door de ontwikkeling
van struwelen naar opgaand bos. Direct na de Tweede Wereldoorlog leidden
de plannen om landbouwgrond weer op de natuur te heroveren tot een
intensieve ontwatering door een stelsel van (verdiepte) beken en
waterschapsleidingen. De verdroging is nog steeds een actueel probleem, het
peilbeheer zal in het kader van de herinrichting Rossum-Oostverbeterd worden
(Eijsink pers. med. 1996).
Eutrofiëring: vervuiling van het oppervlaktewater met meststoffen en
ammoniakemissies doen hun invloed op de natuur gelden. Omdat er nog geen
reservatenzijn aangekocht, blijftdeze bedreiging bestaan. Enigeverlichting zou
moeten komen uit een stringenter mestbeleid van de rijksoverheid (Eijsink pers.
med. 1996).
Waterregime- en kwaliteit: de afvoer van bovenstrooms water via de beken
geschiedt zeer onregelmatig. Bij uitvoering van de ruilverkaveling wordt het
oude ontwateringsstelsel pas verwijderd als het nieuwe is aangelegd. Tijdelijk
ligt er dus een dubbel systeem met als gevolg een zeer snelle afvoer. De
kwaliteit van het beekwater is zeer slecht door hoge gehalten aan stikstof en
fosfor. Ditwater isonbruikbaar voor inundaties.
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Hoewel reservaatsgebied rond een deel van de A-locatie is aangewezen, is er
nog geen zicht op de totstandkoming van een effectieve bescherming van het
bosgebied.

Planologisch beleidskader
In het kader van de Relatienota zijn reservaatsgebieden aangewezen, met
name rond het midden ennoorden vandeA-locatie (Beheer Landbouwgronden
1988a). De meeste van deze percelen zijn nog niet verworven en worden
intensief gebruikt. De inwendige percelen zijn inmiddels wel verworven. De
bedoeling is dat op een deel van deze percelen het waterpeil verhoogd wordt,
zodat dewaterhuishouding hier inzijnoorspronkelijke regime hersteld wordt. In
het kader van gebiedsgericht beleid kan nog eens 50 ha extra worden
aangewezen In het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel is, in
tegenstelling tot de intenties van het (rijks) Natuurbeleidsplan 1990, niet
voorzien in enige natuurontwikkeling ten zuiden van het broekgebied. Het
qehele natuurgebied grenst onmiddellijk aan wat op de beleidskaart agrarisch
pebied met beperkt tot veelnatuur-en landschapswaarden, en voor een klein
deel (Linderesch) zelfs agrarischgebiedmetgeen totbeperkte natuur-en landschapswaarden wordt genoemd. Van enige buffering van het belangrijke natuurqebied is geen sprake en er kan de conclusie getrokken worden, dat hier
het Natuurbeleidsplan genegeerd wordt. In dit laatste plan wordt het
natuurgebied als Kerngebied in het zuiden begrenst door Natuurontwikkelingsgebied Ook in het in voorbereiding zijnde Gebiedsperspectief Noordoost
Twente isdesituatie gelijk aandieinhetbeleidsplan20.

Waardering
De A locatie kan gezien het voorkomen van zowel Vogelkers-Essenbos als
Eiken Haaqbeukenbos met daarnaast het Elzenbroekbos worden gezien als
BoscomDlex vanBron en Beek.Dit is alszodanig nog niet opgenomen in Koop
& Van der Werf 1995. De ontwikkelingen in het bos rechtvaardigen de
venwachtinq dat zelfregulatie in de nabije toekomst kansrijk zal zijn, mits de
externe bedreigingen worden aangepakt. Een verdere verdroging zal tot een
degeneratie leiden van de hier voorkomende zeer soortenrijke bosgemeenschappen.

Conclusies en aanbevelingen
•
•
•
•
•
•

Afgeleid van de
spectief.

De A locatie maakt deel uit van het meest omvangrijke gebied van natte
bosgemeenschappenopbeekdalbodemsbinnen Nederland.
Destructuurvariatie endeverjonging binnen het boszijngoedontwikkeld.
DeA-locatie kanworden gezien alsBoscomplexvanBronen Beek.
Bosuitbreiding teneinde hetMSAte bereiken is noodzakelijk.
Een snelle aanpak van de serieuze bedreigingen als verdroging en
eutrofiëring zijnnoodzakelijk.
. , * , » .
Het hakhoutbeheer van de particuliere eigenaren binnen de A-locatie zou
vervangen moetenwordendooreenbeheer naar opgaand bos.
D

'geraadpleegde beleidskaart realisering Ecologische Hoofdstructuur uit het concept-gebiedsper-
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2.25

f-^untbeek

Geografie en beschrijving
De A-locatie ligt in het noordoostelijk deel van het Lutterzand in noordoost
Twente, langs de Puntbeek. Het Lutterzand is een oud stuifzandcomplex,
ontstaan door verstuiving van lokaal materiaal. De heideterreinen bij
Punthuizen herbergen botanisch zeer waardevolle natte heide met zeer
zeldzamesoorten.DePuntbeekiseenwaardevollenatuurlijkeheidebeek.
Gemeente:
Losser
Coördinaten:
268.6/485.1
Hoogtet.o.v.NAP:
+30 m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.113
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart25
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartI
Eigendom en beheer
Van het zuidelijke deel is Staatsbosbeheer eigenaar en beheerder. Voor het
overigeisheteigendomonbekend.
Historie
Opdetopografische kaartvan 1848(Wolters-Noordhoff 1990)isalleen aande
oostzijde vandeontginning Punthuizen een klein perceel bosaangegeven.Op
eendoor M.A. Snoeck rond 1788getekend bladuitde HottingerAtlas is bij De
Punte die situatie niet anders.Wel isten noordenvandeontginning langs het
deel van de beek, dat tegenwoordig gekanaliseerd is, een aanzienlijke
oppervlakte bos afgebeeld. Dit bos was kennelijk vóór 1848 reeds aan de
houtbehoefte ten offer gevallen. Het beheersplan (Wondergem 1992) geeft
geenhistorischegegevensvanhetrecenteverleden.
Bodem en hydrologie
Deverstuiving van het Lutterzand heeft plaatsgevonden vanaf het Pleistoceen
tot in het recente verleden door overwegend westelijke winden (Wondergem
1992). De A-locatie grenst in het zuidwesten aan in het stuifzand ontstane
duinvaaggronden. De Puntbeek ontspringt in het grensgebied, stroomt in
noordelijke richting en mondt uit in het Omleidingskanaal. DeA-locatie ligt op
langs de beek ontwikkelde kalkloze beekeerdgronden in lemig fijn zand. De
door Ebbers &Van het Loo (1992) aangegeven grondwatertrap is IV. Aan de
oostgrens van de A-locatie liggen hoge bruine enkeerdgronden in lemig fijn
zand metgrondwatertrap VII". Deze laatste bodemsworden thans als maisakkersgebruikt.
DePuntbeek isovereenlengtevanéénkilometer nietgekanaliseerd,vanafde
rijksgrens tot aan de stuw bij Grote Punte. Verder stroomafwaarts is de loop
vandebeekverlegdinderichtingvanhetOmleidingskanaal.Vroeger kwamde
diepere basenrijke kweltotaan hetmaaiveld.Doordekanalisatie vandebeek
en de diepere ontwatering werd deze kwelstroom afgebogen naar de beek.
Volgens Wondergem (1992) is het juist deze basenrijke kwel die
verantwoordelijk isvoordehogenatuurwaarden inhetgebied.

A-locatiebosseninOverijssel
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Bosgemeenschappen
De hier voorkomende bosgemeenschap is het Vochtig Berken-Zomereikenbos
(7) dat hier door aanleg ontstaan is uit vochtige heidevelden. De associatie is
van het Droog Berken-Zomereikenbos te onderscheiden door een hoog
aandeel pijpestrootje als indicator van vochtige zure bodems. Aan de
(noord)westgrens gaat de A-locatie over in vochtige heide en jeneverbesstruwelen metvrijoudejeneverbessen.
Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
Zomereiken domineren hier. Er komt verjonging van berken voor. Soms
wisselen zomereiken en grovedennen elkaar groepsgewijs af. Bij veldbezoek
werd een enkele jonge beuk gevonden, verder wat lijsterbes en een verjongingsgroep van jonge zomereiken. Lokaal komt een vrij dichte struiklaag van
het Drents krenteboompje voor. Dit is infeite een exoot die zijn voorkomen hier
aan de mens te danken heeft. De struik werd in de 17eeeuw vanuit zuid-oost
Canada in Frankrijk ingevoerd en verspreidde zich van daaruit verder door
Europa (Weeda et al. 1987). Verder komt vlier, sporkehout, hazelaar en wilde
kamperfoelie voor. Langs de beek is de groeiplaats wat rijker en wellicht
verstoord gezien het voorkomen van nitrofiele soorten als vlier, braam en
brandnetel. Ineenopname vanWiltenburg (ongepubl.), nietver van de beek af,
staan onder een boomlaagvan zomereik soorten als moerasspirea, hondsdraf,
dauwbraam, framboos, kruipende boterbloem en moerasandoorn. Een wat
rijker type dus. Inhet noordelijk deel van deA-locatie staan elzen langs de hier
diep ingesneden beek.
Inheems gsnenmateriaal
ErzijnvandezeA-locatie noggeenonderzoeksresultaten bekend.
Planten va" nude bossen
Er zijn hier bijveldbezoek geen 'oud bos'-soorten aangetroffen. Ineen opname
vanWiltenburgzijnschaduwgras engewoon bosviooltje vermeld.
Ch/sriaehogere planten
De natte heideterreinen in de omgeving bevatten zeer zeldzame soorten als
parnassia [RodeLijst3],moerassmele[RodeLijst1 j, moeraswespenorchis[RodeLijst3] en
beenbreek ^ 5 * 7 5 ] (Beheer Landbouwgronden 1992).
Mossen
Erzijn geenopnamen bekendvoordeze locatie.
I~3iin3

nTomqeving isvan groot belang voor dagvlinders. Door Mensinga & De Groot
M987) werden in 1986 op de heide ten oosten van de A-locatie 23
vlindersoortenwaargenomen,waaronder dezeldzame groteweerschijn vlinder.
Storingsklassen
Voor een groot deel kan de A-locatie als B1 worden gecodeerd vanwege de
natuurlijke soortensamenstelling van de kruidlaag en het domineren van groveden in de boomlaag.Voor een deelals B4tot B5 als gevolg van verruiging met
bramen. Ditvindt zijn oorzaak zonder twijfel inde nabijgelegen zwaar bemeste
maisakker.
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Begrenzing, oppervlakte en MSA
De A-locatie is maximaal begrensd. Aan de oostzijde ligt deels bouwland en
deels bos met exoten, aan de zuidwestzijde ligt de grens op de overgang naar
de drogere (deels voormalige) heide en stuifzand, gekenmerkt door het
verdwijnen van het pijpestrootje en in het noordwesten ligtdegrens bij heide en
jeneverbesstruweel. Het oppervlak van de A-locatie is 8 ha, het MSA van het
Vochtig Berken-Zomereikenbos is 50 ha. Dit kan hier door uitbreiding maar ten
dele gerealiseerd worden vanwege de beperkte oppervlakte waarover de
groeiplaats voorkomt. Buffering in andere bosgemeenschappen is dan een
mogelijkheid om aan de areaaleis te voldoen. Langs de noordwestzijde van de
A-locatie kan door bosuitbreiding een conflict ontstaan met de hoge
natuurwaarden van de vochtige heideterreinen met rode-lijst-soorten. De op de
kaart aangegeven uitbreiding komt voor een deel tegemoet aan de areaaleis.
Voor het overige wordt aanbevolen, binnen een zone van enige honderden
meters rond de A-locatie de bossen, voor zover daar exoten aanwezig zijn, om
tevormen naar inheemse bosgemeenschappen.
Beheersaspecten
Het bezit van Staatsbosbeheer binnen deA-locatie wordt beheerd als bos-metaccent-natuur, een doeltype met zomereik, groveden en berk. Het terrein ten
zuiden van de A-locatie, langs de rijksgrens, wordt beheerd als heischraal
grasland. Voor dit deelwordt bosuitbreiding aanbevolen. Voor de rondom de Alocatie gelegen dennenbossen wordt door ons omvorming dan wel een
ongestoorde successie aanbevolen, zodat hier een combinatie van Droog en
Vochtig Berken-Zomereikenbos zal kunnenontstaan.
Bedreigingen
In het beheersplan (Wondergem 1992) worden de volgende knelpunten genoemd:
• Deoppervlakkige instroom van sterk met meststoffen vervuild regenwater.
• Verdroging door eente lagedrainagebasis indeomgeving.
Q Verzuring van hetdiepe grondwater door bemesting.
• Inwaaien van meststoffen en ammoniakemissie vanuit de landbouwomgeving.
De Puntbeek voert tevens uit Duitsland afkomstig eutroof landbouwwater af.
Sinds de jaren zestig zijn in het kader van de ruilverkaveling Denekamp
cultuurtechnische maatregelen uitgevoerd die tot ontwatering van de
omliggende natuurgebieden hebben geleid (Beheer Landbouwgronden 1992).
Nog steeds treden het gehele jaar door waterverliezen op vanuit de natuurgebieden naar de omringende landbouwgronden. De diepe ontwateringsgreppel die vanaf grenspaal 22 in westelijke richting dwars door de Alocatie naar de beek loopt, zou dan ook zo snel mogelijk dichtgewerkt moeten
worden.
Franken (1994) vermeldt datde chemische belasting van de beek inde periode
1977 tot 1992 bij voortduring normen heeft overschreden. Het gehalte aan
ammonium overschreed in de genoemde periode jaarlijks de drinkwaternorm
met percentages tot 83% (gemiddeld 51%). De fosfaatnormen werden ook
voortdurend overschreden. Volgens Franken is de beek aljaren soortenarm en
heeft erdoor degeringe stroming slibophoping plaats.

A-locatie bosseninOverijssel
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Planologisch beleidskader
De A-locatie maakt deel uit van een kerngebied in de Ecologische
Hoofdstructuur zoals beschreven in het Natuurbeleidsplan van 1990. In het
kader van de Relatienota zijn aan de oostzijde van Punthuizen
reservaatsgebieden (botanisch beheer) aangewezen (Beheer Landbouwgronden 1992). De A-locatie grenst aan het meest zuidelijke deel daarvan. In het
Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel (Provincie Overijssel 1992)
evenals in het Gebiedsperspectief Noordoost Twente is het gebied ten oosten
van de Puntbeek, grenzend aan deA-locatie, opgenomen in de prioritair te begrenzen reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden. Daarnaast komt het
gebied Punthuizen c.s volgens het provinciale beleidsplan in aanmerking voor
projecten gericht op het tegengaan van verdroging. In het Streekplan TwpntP
ligt voor dit gebied het accent op de ontwikkeling van natuur en landschap. In
het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Losser heeft het bos de
bestemmingNatuurgebied.
Waardering
Volgens Wondergem (1992) is de Puntbeek één van de schaarse intacte
heidebeken binnen Nederland. Het is een gezien de deels nog natuurlijke
kruidlaag een waardevol terrein dat echter door ontwatering en vermesting
ernstigwordtbedreigd.
Conclusies en aanbevelingen
• Waardevol terrein vanwege de soortensamenstelling en de zeldzaamheid
van degroeiplaats.
• Ontwatering is een ernstige bedreiging zodat maatregelen op korte termijn
noodzakelijk zijn.
• Het landbouwkundig gebruik van de oostelijk gelegen landbouwgronden
zou zo snel mogelijk beperkt moeten worden vanwege de geconstateerde
effecten binnendeA-locatie.
• Maatregelen om de waterkwaliteit van de Puntbeek te verbeteren zijn
dringendgewenst.
o

2.26

f\eutumer

lAJeuót

Geografie en beschrijving
De A-lokatie Reutumer Weust ligt in noord-oost Twente, op de zuid-westelijke
flank van de stuwwal van Ootmarsum. Hetgebied ligt ca. 1km.ten zuidwesten
van Reutum en wordt doorsneden door de Haarlefertsweg. Het terrein bestaat
uit aaneengesloten broekbossen afgewisseld met hooilanden en graslanden.
Het broekboscomplex heeft een besloten karakter. Het grootste deel van het
gebied bestaat uit Elzen- en Berkenbroekbos. De lokatie is geselecteerd voor
het Berkenbroekbos.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogtet.o.v. NAP:

Gemeente Tubbergen
253.5/489.4
+ 18.0tot+21.0m
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Grote Prov.Atlas:
Overijssel pag.96
A-locatie-kaart:
bijlage I, kaart 26
Relatienota-gebieden: bijlage II,kaart I
Eigendom en beheer
De lokatie Reutumer Weust vormt tezamen met de Weustematen en het
Reutumerveen het object Reutum. Dit object is in eigendom en beheer bij
Staatsbosbeheer, beheerseenheid Noord-Oost Twente. Enkele kleine
bospercelen zijn nog in particulier eigendom, maar in beheer bij Staatsbosbeheer.
Historie
Aan het einde van de 19e eeuw bestond het gebied uit een kleinschalig
landschap, waarin hooilanden en weilanden elkaar afwisselden, met een zeer
hoge dichtheid aan houtwallen en bosjes. De kern van het Reutumer Weust
was niet ontgonnen en bestond uit zeggemoeras en broekbos. Via hakhoutbeheer vond hier houtoogst plaats. Dit centrale deel van de Reutumer Weust is
waarschijnlijk altijd bebost geweest. Op detopografische kaart uit 1901 staat dit
reeds als bos aangegeven. Op kaarten uit 1848 is het gebied weergegeven als
moeras met daaromheen bouwland. Het zuidelijk deel staat in 1848 niet
weergegeven als bos, maar vermoedelijk zijn de aanwezige brede oude
elzenwallen van rond die datum (Korbee pers. med. 1996). De randen van de
lokatie zijn ontgonnen geweest ten behoeve van de landbouw. Vanwege wateroverlast, een sterke eigendomsversnippering en een slechte ontsluiting is in de
jaren '60 de ruilverkaveling Agelo-Reutum gestart. Het meeste loofbos is in
1960 aangelegd, totaal ruim 24 ha, bestaande uit zwarte els en zachte berk.
Tot de aankoop door Staatsbosbeheer in 1973-74 is het gebied langdurig in
gebruik geweest als hakhout door de plaatselijke bevolking (Korbee pers. med.
1996). Ook in 1980 en 1985 is els aangeplant, samen met zomereik
(Staatsbosbeheer 1993c).
Bodem en hydrologie
De A-lokatie ligt in een slenk, die is ontstaan ten gevolge van twee noord-zuid
lopende breuken. Deze slenk is opgevuld met verschillende afzettingen, o.a.
erosiemateriaal van de stuwwal.Aan het begin van het Holoceen is in het natte
milieu van de slenk veenvorming opgetreden. Centraal is dit veenpakket 2
meter dik, aan de randen tot 40 cm. Het centrale deel van de Reutumer Weust
bestaat uit madeveengronden op zand. De bovengrond bestaat uit sterk
veraard veen. In het noorden komen ook moerige eerdgronden voor, in het
zuiden beekeerdgronden. Plaatselijk is de grond zeer ijzerrijk, vooral de
beekeerdgronden. Erzit hier een ijzeroerbank inde bovenste 60 cm. Opvallend
is ook de lokale aanwezigheid van pyriet. Door oxidatie hiervan ontstaat
zwavelzuur, dat leidt tot zeer lage pH-waarden in de bodem.Vanaf de stuwwal
stroomt grondwater naar de slenk. Tezamen met geïnfiltreerd regenwater
stroomt ditwestwaarts af, waar hettenslotte stuit op een ondoorlatende laag in
dewestelijke breuk. Hierdoor treedt kwelopenontspringen erenkele beken.
Degrondwatertrap is IIen III(Staatsbosbeheer 1993c).
Bosgemeenschappen
De belangrijkste bosgemeenschappen zijn het Berkenbroekbos (5) en het
Gewoon Elzenbroekbos (29). Plaatselijk zijn in deze laatste gemeenschap
veenmosrijke stukken tot ontwikkeling gekomen, die een overgang vormen
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naar het Berken-Elzenbroekbos (31).
Soortensamenstelling
Boom- en struiksoorten
Zwarte els neemt het meeste oppervlak in, nl. 70% van gebied. Zomereik
neemt nog geen 10%in;deze soort komt met name voor op enkele wallen, die
rond 1900 beplant zijn. De rest van het gebied wordt ingenomen door zachte
berk. De meeste stukken met berk bevinden zich in het noorden van het
gebied. In het centrale gedeelte komen ook enkele vuilbomen, hazelaars en
essen voor (Staatsbosbeheer 1993c). De structuur van het bos is opgaand,
hogerdan 12meter. Plaatselijk isdebusstructuur homogeen door aanplant van
bomen met dezelfde kiemleeftijd. Het grootste deel bestaat uit doorgeschoten
hakhout. Ca.40%van het bos bestaat uitgemengde opstanden.
Inheemsgenenmateriaal
Vermoedelijk kan zachte berk in het centrale gedeelte, dat altijd een
bosvegetatie heeftgedragen,alszodanig beschouwdworden.
Plantenv f " "ude bossen
Voorkomende indicatorsoorten voor oud bos zijn: bosanemoon, wilde
kardinaalsmuts enhazelaar (Staatsbosbeheer 1993c).
Rij7nndereenyeirframe hogeplanten.
In het gebied worden een aantal bijzondere hybride zeggen aangetroffen:
Carex boenninghausiana (Carex remota x C. paniculata), C. arthuriana (C.
remotaxC.curta) enC. ludibunda (C.curtax C. paniculata).
Mossen
,..._,•
^
_. ,•• »
Er zijn geen vondsten van oud bos indicerende mossen en rode-lijst-mossen
bekend.
Storingsklassen
Het centrale, spontaan begroeide deel klasse A1. De aangeplante bossen
klasseB1/2.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De totale oppervlakte van ReutumerWeust bedraagt 35.7 ha. Hiervan is 24 ha
bos en als A-locatie geselecteerd. De broekbossen worden afgewisseld met
halfnatuurlijke en cultuurlijke graslanden. De A-lokatie ligt midden in een
landbouwgebied en wordt aan alle zijden omgrenst door weiland en bouwland.
Het MSA van het Berkenbroekbos is 30 ha. Aan de areaaleis wordt dus niet
voldaan Op de kaart staat aangegeven hoe het oppervlak uit te breiden met
enkele percelen Hierbij is, om randinvloeden zoveel mogelijk te beperken,
gekozen voor bosuitbreiding op halfnatuurlijke graslanden die reeds in eigendomvanStaatsbosbeheer zijn.
Beheersaspecten
In de iaren '60 is het gebied in handen gekomen van Staatsbosbeheer. Het
broekbos is vrijwel overal antropogeen beïnvloed door voormalig hakhoutbeheer Eén van de doelstellingen van Staatsbosbeheer voor het object
Reutum omvat het herstel, instand houden en verder ontwikkelen van de
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broekbossen tot Gewoon Elzenbroekbos en Berkenbroekbos. Hierbij staat de
ont-wikkeling naar eenzelfregulerend bos voorop. Erzal gestreefd worden naar
een extensief bosbeheer; in principe niets doen. Langs de randen en grenzend
aan botanisch waardevolle graslanden kunnen plaatselijk kleine stukken bos
worden afgezet. Verhoging van de natuurwaarden zal onder andere nagestreefd worden door een verhoging van het aandeel staand dood hout en door
in oudere opstanden te streven naar een relatief open bos, zodat er meer
variatie en structuur in boomsoorten kantoenemen (Staatsbosbeheer 1993c).
Waardering
Door de ligging in een zone waar kwel uittreedt, is een waardevol landschapsecologisch gebied ontstaan met karakteristieke elzen- en
Berkenbroekbossen. De aaneengesloten broekbossen hebben een besloten
karakter. Extra waardevolle bijkomstigheid is dat het Berkenbroekbos in
Nederland zelden over zulke grote oppervlakten voorkomt.
Bedreigingen
Het gebied is kwetsbaar doordat het oorspronkelijke hydrologische systeem
afhankelijk is van kwel vanaf de stuwwal van Ootmarsum. Door intensieve
ontwatering indedirecte omgeving wordt eendeel hiervan afgevangen.
Planologisch beleidskader
In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Tubbergen hebben de
bossen de bestemming Natuurgebied. In het streekplan is de Reutumer Weust
aangeduid als bos in landelijk gebied: accent op natuur (Staatsbosbeheer
1993c). Het gebied ligt tevens binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en vormt hierbinnen een kerngebied. Het is een prioritair gebied
waarbij de provincie streeft naar versterking en ontwikkeling van bestaande
natuurwaarden (Provincie Overijssel 1992). Enkele aangrenzende vochtige
graslandpercelen van Staatsbosbeheer en andere eigenaren zijn in het kader
van de Relatienota aangewezen als reservaatsgebied. Hier wordt een botanisch beheer nagestreefd (Beheer Landbouwgronden 1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Eén van de weinige plekken in Nederland waar het Berkenbroekbos over
een relatiefgroot oppervlak voorkomt.
• Uniek beekdalbroekbos metspecifieke hydrologie.
• Nagaan moet worden of Reutumer Weust mogelijk verbonden kan worden
met Reutumer Veen om het Berkenbroekbos uittebreiden.
• Handhaven en mogelijk herstellen van de lokale hydrologie is noodzakelijk.
D

2.27
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie omvat hetnoordwestelijk deelvan een groot bosgebied ten westen
van Hengelo, dat ingesloten ligttussen de N346,deA35 en deweg van Delden
naar Borne. Het bestaat uit oude heidebebossingen op vochtige, leemrijke
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bodems,grenzend aanoude bosrelicten op het landgoedTwickel.
Gemeente:
Coördinaten:
Hnngtet.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-inratie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Ambt Delden en Hengelo
246.5/477.5
+15tot+18m
pag.123
bijlage I,kaart27
bijlage II,kaartJ

Eigendom en beheer
De Stichting Twickel is eigenaar en beheerder van de A-locatie, onderdeel van
het landgoed Twickel. De stichting beheert intotaal ongeveer 4000 ha, met als
doel het "duurzaam instandhouden van het landgoed als cultuur- en natuurreservaat'. Opdezecultuurgrond zittenveel intensieve veehouderijbedrijven.

Historie
Het bos in de onmiddellijke omgeving van het kasteel Twickel is sinds de
afbeeldinq op de kaart uit de Hottinger Atlas rond 1788 nauwelijks veranderd.
Het noord-oostelijk deel van dit oude bos is binnen de begrenzing van de Alocatie opqenomen Bij de buurtschap Buren lag toen ook al een oppervlakte
bos die thans teruggevonden kan worden ten oosten van de A-locatie (zie ruit
Q5 'nrs 13 14 en 15 van deA-locatie kaart). Dit bestaat thans voor een groot
dpèl uit ionq naaldbos (douglas en lariks), nakaalkap vanoud loofbos. Voor het
nveriae bestond het gebied uit vochtige heide die vanaf het midden van de 19e
ppuw met qroveden bebost werd. Op de eerste topografische kaart van 1846
rwoiters-Noordhoff 1990) zijn de eerste aanzetten daarvan zichtbaar in een
hosstrook die geïsoleerd op de heide lag. Dit is thans een eikenaanplant van
iQOR ruit 93/2 Aan de westzijde is het bos direct na de tweede wereldoorlog
verfraaid met rhododendrons. Op de locatie van twee oude vennen in Ruwe
Braak komt Berkenbroekbos voor.

Bodemen hydrologie
r>Phodem onder de A-locatie bestaat uit een veldpodzol in lemig fijn zand met
tpiippm tussen 40 en 120cm diepte meteen grondwatertrap V (Ebbers & Van
het Loo 1992). De bodem is ten dele als vergraven aangegeven. Dit betekent
datde bodem bijde bosaanleggespitwerd.
vanweae de ontwatering van de enclave langs de oprijlaan van het kasteel,
S e e n sloot vanaf die enclave in noordoostelijke richting door de A-lokatie
aehandhaafd te blijven met een peil van plaatselijk 1.20 m beneden maaiveld.
Ürfmriaire ontwateringsslootjes worden minder onderhouden en kunnen in de
foekoms vervallen. Op twee plaatsen,^ r m a l i g e v e n n e n ^ t a a ^
HÓ 7 nmer tot boven maaiveld. Elders zijn vochtige plekken zonder
ontwaterinq te vinden, die ook in de zomer nog blank kunnen staan. Slechts
e ^ d t l vandeóorspronkeHjknatste opstanden isoprabatten gezet.
Bosgemeenschappen
De A locatie bestaat uit Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) met overgangen
* ? Rorrpnhraekbos (5) op de locatie van twee oude vennen, en BerkenÊ ï e n S r ^ T s ^ u f n g . P^en en greppels fragmenten van het VogelkersEssenbos (23). In het Bokdammerveld, inde noord-west rand van de A-locatie
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heeftzichspontaaneenfraaiVochtigBerken-Zomereikenbos(7)ontwikkeld.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De A-locatie bestaat"uit oude grovedennenopstanden van de kiemjaren 1858
tot 1896, gemengd met beuk, zomereik, zachte en ruwe berk, zwarte els,
tamme kastanje, Europese lariks en gewone esdoorn. Er staan verder in de
westrandvandeA-locatie(binnen hetoudeTwickelerbosch) enkeleopstanden
van zomereik en beuk van de kiemjaren 1838 tot 1908, onderplant met
Amerikaanse eik, douglas enTsuga heterophylla. Hetdeelvan deA-locatiein
het Bokdammerveld bestaat uit grovedennenbos van 1868 met een spontane
opslagvanzachte berk. BijGierveldzijnenigejongeexemplaren vanwintereik
gevonden.
Deafdelingen 30aen30bbestaan uitaanplant vandouglas, fijnspar entsuga.
Dit was de aanzet van een plan van de Heidemij uit het begin van dejaren
tachtigommetzoomkapvanoostnaarwestdeaanplantvaneenaantalexoten
te realiseren. Door veranderingen in de beheersdoelstelling is het plan niet
verderdandezetweevakkengekomen.
Inheemsaenenmateriaal
Er staat wintereik vlakbij de oudere boskern in het centrum van de A-lokatie,
ruit 93/2. Ditdeel iswaarschijnlijk herbebost in het begin van de 19eeeuw en
dewintereikzaldaaromvermoedelijkwelaangeplantzijn.
Plantenvanoudebossen
Adelaarsvarenendalkruidkomenhiervoor.
Mossen
Er komen geen bijzondere of rode-lijst mossoorten voor, wel fraai haarmos,
grootladdermos,gewoonsterremosenkussentjesmos.
Storingsklassen
Het spontane bos in het Bokdammerveld en enkele oude beuken- en
eikenopstanden zijnalsA1gecodeerd,B2voor hetgrootstedeelvandeoude
grovedennenopstanden en D2 in een opstand vanAmerikaanse eik van 1898
(30o)enindeuitersteoosthoek metdouglasenTsugaheterophylla uit 1979.In
de west- en zuidrand, grenzend aan de oude parkbossen van het Twickeler
BoschenBreerietkomtonderzeeroudeeiken-enbeukenopstanden,diedeels
inverjongingzijnveelRhododendronvoordiezichookspontaanverjongd.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De A-locatie wordt aan de westzijde begrensd door de Azeler beek, aan de
noordzijde door het Bokdammer veld (vochtige heide) en graslanden van het
beekdalvandeAzeler beek(relatienotagebied). Inhetoosten enzuidenwordt
de A-lokatie begrensd door een onverharde zandweg en de klinkerverharde
oprijlaan van het kasteel Twickel. De beheerseenheid 30, genaamd Ruwe
Braak, exclusief een perceel grasland en de vochtige heide van hetBokdammer veld, is 98 ha groot en is daarmee groter dan het MSA van het Vochtig
Wintereiken-Beukenbos (40 ha). Detwee andere bosgemeenschappenkomen
slechtsovereenbeperkteoppervlaktevoor.

A-locatie bossen in Overijssel

Beheersaspecten
De A-locatie wordt doorsneden door de weg van Delden naar Borne. In de
oostpuntvandeA-lokatieisin 1979eenbegingemaaktdebeheerseenheidte
verjongen metTsugaendouglas(planHeidemij). Beideboomsoortenvertonen
een slechte groei. Dit concept isverlaten en met is overgestapt op een meer
kleinschalige verjonging metinplantvangrovedenwaarbijonderstandige eiken
werden gespaard.Delaatstejarenvindteengroepenkap plaatswaarbijzoveel
mogelijk gebruik wordt gemaakt vanspontane verjonging. Daardoor iseen rijk
gevarieerde busstructuur ontstaan met open plekken en leeftijdsverschillen in
verjonging van de inheemse loofboomsoorten. In het Amerikaanse eikenvak
(afdeling 30o) ligteenvijverdierecent isuitgebaggerd.Indewestpunt ligteen
oudestortplaatsvanafvalvanhetkasteelmetveelverruigingvanonderandere
Japanse duizendknoop en gewone esdoom. Het beheer is gericht op kleinschalige houtproductie waarin volop ruimte wordt geboden aan inheemse
boomsoorten.In1995iseennieuwebeheersvisieopgesteld.
Omvormingwordtaanbevolenvoordeafdelingenmetexoteninhetoostenvan
deA-locatie.
Bedreigingen
EeninternebedreigingisdeontwateringdoordeslootdiedeRuweBraakdoorsnijdt.VoordeenclavelangshetBornseVoetpad,beheersgebied krachtensde
relatienota, zou dan ook met voorrang gestreefd moeten worden naar
beheersbeperkingen zodat ontwatering uit productieoverwegingen achterwege
kan blijven.
Planologisch beleidskader
Het Rfileidsplan Natuur en Landschap Overijssel (Provincie Overijssel 1992)
geeftaandatvoordeomgevingvanhetgehelebosgebiedenvoordeenclaves
inhetgebiedvoorzienisinrelatienotaqebieden,diebehorenbijdetweedefase
van de uitvoering. Dit omvat 80 ha natuurontwikkeling en 470 ha
beheersgebied. Thans is daarvan 85 ha natuurontwikkeling en 398 ha
beheersgebied opgenomen in het beheersplan relatienotagebieden Twickel
(Beheer Landbouwgronden 1995b). De beheersgebieden liggen vooral in de
buurt van het kasteel, de natuurontwikkeling is ten zuiden van Delden bij
Bentelogesitueerd.Aangezienderelatienotagebieden aleigendomzijnvande
Stichting Twickel,zal de realisatie van beheersbeperkingen dus vooral via ae
pachtvoorwaarden moeten lopen. Op de A-locatie-kaart zijn alleen de
beheersgebiedendieaandeA-locatiegrenzenopgenomen.Vooreencompleet
beeldverwijzenwenaarhetbeheersplan.
Waardering
De A-lokatie is een gaaf voorbeeld van een oude heidebebossing met een
matigeontwatering,eentypischesituatievoorVochtigWintereiken-Beukenbos.
DeA-lokatieisgoedgebufferddoordatzeaandriekantendoorbosisomgeven
en in het noorden wordt begrensd door het kleinschalige relatienotagebied
langsdeAzelerbeek.
Conclusies en aanbevelingen
• De verwijdering van niet inheemse boomsoorten: Amerikaanse eik,
douglas, fijnspar, Tsuga heterophylla, gewone esdoom en lariks wordt
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•
•
•

aanbevolen. Dit zou ook moeten gebeuren in een zone van ongeveer 100
m ronddeA-locatie.
Er zou gestreefd moeten worden naar vermindering van de ontwatering
anders dandoorde hoofdsloot.
Men zou bij voorkeur spontane verjonging moeten benutten. Bij eventuele
aanplant hetautochtonewintereikenmateriaaigebruiken.
Verwijdering van de Japanse duizendknooppopulatie en de rhododendrons
wordt aanbevolen om daarmee te voorkomen dat deze soorten zich
spontaan verder uitbreiden.
D

2.28

J^li)inarauen

Geografie en beschrijving
De A-locatie betreft een deel van het thans als Hagelmeien aangeduide bos,
onderdeel van het landgoed Singraven. Van oorsprong hoort de veldnaam
Hagelmeien echter bij een noordelijker gelegen bosdeel ten noorden van de Alocatie. De A-locatie omvat de volgende veldnamen: Achterhof, Kwekerij,
Boomgaard en Molenboschje (naar Van de Westeringh 1969). Het bos ligt
langs de Dinkel,die van zuid naar noord dwars door het landgoed stroomt. Het
grootste deel van de A-locatie ligt ingesloten tussen de Dinkel en de Bijdinkel.
Deze laatste, ookwel"Omdinkel" of"Omvloed"genoemd,splitstzichten zuiden
van de watermolen van de Dinkel af en wordt even ten zuiden van het kanaal
Almelo-Nordhomweer metde Dinkelverenigd.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogtet.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Denekamp
263.3/489.2
+23 m
Overijssel pag.98
bijlage I, kaart28
geen

Eigendom en beheer
De A-locatie is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Edwina van
Heekte Enschede.
Historie
De naam Singraven wordt reeds in de veertiende eeuw genoemd in het
protocol van de zittingen van het leengerecht van de bisschop van Utrecht
(Dingeldein 1969).Al indevijftiende eeuw is er sprake van een waterkoren- en
oliemolen langs de Dinkel. De oudste gedenkstenen in het vloedwerk van de
huidige molen dateren uit 1544. In hetwerk van Dingeldein is overigens weinig
vermeld over de boshistorie. Dingeldein vermoedt dat er nauwelijks sprake was
van een geregeld bosbedrijf maar meer van roofbouw. In de taxatie van 1651
wordt het aantal stammen opgaand hout op het landgoed op slechts 2189
aangegeven. Met akeren werd geld verdient: in de winter van 1561/62 leverde
het drijven van varkens in het bos 36 daalders op. Pas in het begin van de
negentiende eeuw werd de bosbouw op Singraven wat serieuzer ter hand
genomen en er zijn toen naast eiken veel grovedennen aangeplant. De basis
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daarvoor moet reeds eerder zijn gelegd want in de Hottinger Atlas, waar
Singraven rond 1790 wordt afgebeeld, is een regelmatig, zij het nog niet zeer
uitgebreid stelselvan bossen en lanen afgebeeld. Dit betreft ook reeds het deel
dat thans als A-locatie is aangewezen. Op de afbeelding van de topografische
kaart van 1848 in de Grote Historische Atlas (Wolters-Noordhoff 1990) is een
duidelijk verschil met 1790waar te nemen. Met name in het Nieuwe Werk is de
al in 1790 herkenbare kern sterkuitgebreid.
Door Bernink (1916)wordt deA-locatie alsvolgt beschreven:
Achter de watermolen rechtsaf ligt een oud bosch, dat wijlen de heer
Roessingh-Udink om zijn zeldzamen plantengroei voor de bijl heeft gespaard. Het is een hoekje waar planten en dieren ongestoord hebben
geleefd,eeuwenlang,waaralleen denatuurgezaaidengemaaid heeft.
Onder de oude, knokige eikreuzen groeit een dichte mengeling van
hazelaren,lijsterbessen,braamenruigte.
De vochtigebodem is bedekt met een dikke bruine bladerlaag, voor het
grootste gedeelte verteerden één geworden met den humusrijkenondergrond.
Bodem en hydrologie
De Dinkel ligt ineen Pleistoceen landschap dat in hetwarmere klimaat van het
Holoceen verder vorm kreeg. Afwisselend werden verspoeld dekzand en klei
afgezet en zo ontstonden de "eilanden" van dekzand temidden van de
Holocene beekafzettingen. Volgens Van de Westeringh (1969) ligt de A-locatie
voor hetovergrote deelopeendunne laag kleiopzandenvoor een gering deel
op zand. De bodemkaart 1:50.000 van de bladen 28 en 29 is niet nauwkeurig
genoeg en geeft voor het grootste deel van de A-locatie een hoge bruine
enkeerdgrond aan (Ebbers &Van het Loo 1992) terwijl dat een associatie van
kleiige beekdalgronden zou moetenzijn.
Volgens de heer Bouhuis (Beheerder St. Edwina van Heek, pers. med. 1996)
ligt het(grond)waterpeilop hetlandgoedopeen natuurlijk niveau.
Bosgemeenschappen
Singraven is voornamelijk A-locatie voor het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
(17) Daarnaast komen fragmentair overgangen voor naar het Droog Wintereiken-Beukenbos (8), het Droog Essen-lepenbos (21) en het VogelkersEssenbos (23). Beide laatstenzijn beperkt totdeoeverwallen vandeDinkel.
Soortensamenstelling
Rnnm-enstruiksoorten
Volgens gegevens van Gleichman (1981) komen hier Amerikaanse eik, beuk,
gewone es, hazelaar, hulst, zomereik en zwarte els voor. Volgens de overzichtskaart'van de Heidemij uit 1991, aangevuld met veldwerk, kunnen daar
nog Abies grandis, berk, douglas, esdoorn, fijnspar, haagbeuk, Japanse lariks
en populier aanworden toegevoegd. Deoudste aanplant iszomereik van 1804
in afd 11k. Daarnaast is er nog eikenaanplant van 1814 en 1892. De rest is
jonger Met name langs de rivier isveeldouglas aangeplant. De laan die noordzuid door deA-locatie loopt isgeheel beplant met douglas. Tot 1952 stond hier
nog deels sitkaspar (Schoonderwoerd in prep.).Volgens Gleichman (1981) zou
inafdeling 111 nogverspreide populiervoorkomen.
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moet de ontwikkeling naar de hier inheemse bosgemeenschappen als kansrijk
worden beschouwd.
Conclusies en aanbevelingen
• Waardevolle bêekbegeleidende bossen met veel 'oud bos'-soorten,
weliswaar met nog teveelexoten inde boomlaag.
• Verhoging van het grondwaterpeil (onder de voorwaarde van een betere
kwaliteit!) en maatregelen om de waterkwaliteit te verhogen, zijn dringend
gewenst. Sloten en greppels kunnen gedemptworden.
• Eengeringe uitbreiding wordt aanbevolen.
• Voor een deel is omvormingsbeheer noodzakelijk volgens de
mozaïekmethode van Koop (1986).
•

2.29

J^rnalenbroek

Geografie en beschrijving
De A-lokatie Smalenbroek ligt op de zuid-westflank van de stuwwal OldenzaalEnschede. Het gebied wordt in het noord-westen begrensd door de zuidelijke
nieuwbouwwijken van Enschede en ligt in het zuid-oosten op ca. 1 kilometer
van de Duitse grens. Het ligt in een landschap met een kleinschalig, besloten
karakter, dattyperend isvoor deTwentse landgoederen.
De lokatie omvat oude boerenbossen die later als landgoedbos zijn beleend,en
bestaat uit twee gebieden; het grootste gebied omvat delen van de
landgoederen Smalenbroek, Erve 't Spik en 't Stroink. Het andere gebied bevat
het bos van landgoed Berenbroek. De lokatie is geselecteerd als GierstgrasBeukenbos, met overgangen naar het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos.
De meeste opstanden worden gedomineerd door parkachtige oude loofbossen,
bestaande uit zomereik en een menging van zomereik en beuk. Het gebied is
ontsloten door de van west naar oost verlopende Buurserstraat, die de grens
vormt tussen Smalenbroek en Erve 't Spik. De lokatie wordt doorsneden door
tal van half/onverharde wandelpaden. In het westen doorsnijdt de voormalige
spoorlijn Enschede-Ahaus hetgebiedvan noord naar zuid.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Enschede
258.4/466.8
+39tot +45 m
Overijssel pag. 149
bijlage I, kaart 29
bijlage II,kaart B

Eigendom en beheer
De lokatie is verspreid over drie eigenaren. De Stichting het Overijssels
Landschap is eigenaar en beheerder van landgoed het Smalenbroek en het
landgoed Erve 't Spik. Landgoed Berenbroek is particulier eigendom van de
erven Jannink. Een deelvan het bos inhet noorden van deA-lokatie, 't Stroink,
iseigendom van de gemeente Enschede.

A-locatiebosseninOverijssel
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Historie
Reeds in 1346 was het Smalenbroek bekend. Het gebied is particulier
eiaendom en gaat in de loop der eeuwen over in diverse handen via vererving
Iri huweliik In 1894 wordt het landgoed publiekelijk verkocht en komt weer in
närtculiere handen In 1979is het landgoed Smalenbroek met uitzondering van
SA «ilia met erf door de Stichting het Overijssels Landschap aangekocht
fovesseTs Landschap 1983). Op de kaart van Hottinger (1783) staat de
oehele lokatie weergegeven als bebost gebied. Het gebied is dan reeds wel
ontsloten via een wegenpatroon, zoals dit ook in de 19eeeuw nog herkenbaar
°s Op topografische kaarten uit 1846 staan een grote kern in het westen op de
arens van Smalenbroek en Erve 't Spik en het hele westelijke deel van
Berenbroek aangegeven als bos. De rest is dan ontgonnen als weiland en
akkerland slechts een klein stukje in het noord-oosten staat te boek als heide
Sindss 1903 is door spontane bebossing en aanleg het hele huidige areaal
bebost geraakt.
Bodem en hydrologie

^ ^ Ä S Ä « .—•>«***-»r * h ^ n
dekzana oumu y n
h ft o p d e bodemvorming. De ondiep aanwezige
f L r n t d U o hTontstaan van Heigronden, zoals die aanwezig zijn in het
keileem leid tot het °™
d o m het stroink 0 p plaatsen waar het
uiterste " ^ ™ £ ^ S hier in het dekzand veldpodzolen ontwikkeld,
ke.leem dieper ligt heroën
Djt bQdemfy
k Q m t VQOr
J
bestaand u,t ^ l e m . ^ m a g ^ n t o
S m a | e n b r o e k / , S p i k e n het noordelijk
ï h f t h e ^ C e 2 r o L k Tn de dalvormige laagten heeft zich een lemige en
? 6 e V w L hlekeerdqrond ontwikkeld. In de westelijke punt van Smalenbroek
ï ^ ï S n S S ï ï S ï ï e zwarte enkeerdgrond voor. Vrijwe. overal wordt een
l l ^ T ^ Ä l i r n d e k tussen de40en 120cm-mv.gevonden.
w,.,atPrtrao is V en op een deel van de enkeerdgrond VII. (Stiboka
grondwatertrap v e n p
te|ijke
r i c h t j n g ; n e t gebied watert af op de
1979).Degrondwaterstroo^*J
J
D e 2 e b e k e n n e b b e n n o g e e n vrjj
Broekheurnerbeek en de Brunin
de
v œ r e n s | e c h t s bjj

De

m

m

T T ™ ? water S T Ï Ï i S g h e W van rabatten in het zuiden van
c ^ T i t m e k en inBerenbroek maakt duidelijk dat het gebied vroeger veel
Ä
S
^
(Overijssels Landschap 1983).
Bosgemeensc appe

noord-westen komt het Gierstgras-

P

° f T e l o o r S
waar de keileem dicht aan het opperv.ak komt en
Beukenbos (13) v o o r . ^ .
, s d e bee kjes hebbenzich het Kamperfoeliej
l
Ä
^
^
en het Vochtig Wlntereiken-Beukenbos (9)
ontwikkeld.
Soortensamenstelling
msmz3ûM

f^^0orkomenûe
boomsoort. Inhetwestelijk deel isvrij vaak
Z o m e r e i k i s * ^ v £ m ^ k e n k e , e pure beukenopstanden voor. De
l % h t ^ ^ e T m " 2 0 laar.In het hele ooste.ijk dee. is de nu 80-jarige
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eik in de jaren '60 onderplant met dougias.Verder zijn inde zuid-westhoek van
Smalenbroek ook lariks (Japanse en Europese), Weymouthden, fijnspar en
hemlockspar aangeplant. Op één plekje komt een monoculture van groveden
voor uit 1895. Plaatselijk slaan hulst, hazelaar, haagbeuk, gewone esdoorn en
taxus op. Langs de beeklopen in het centrale deel van Smalenbroek komt
zwarte els voor (Overijssels Landschap 1983). Ook in Berenbroek is zomereik
de heersende boomsoort. Beuk komt meer voor de laatste decennia, doordat
het gebied verdroogt. Plaatselijk is groveden bijgemengd; het betreft hier oude
exemplaren. Circa 30 jaar geleden is fijnspar en dougias aangeplant (Koster
pers. med. 1996).
Inheems qenenmateriaal
Hoewel het een oude bosgroeiplaats betreft, is vanwege de aanplant door de
eeuwen heen,moeilijk aantegeven hoeautochtoon hetaanwezige loofbos is.
Plantenvan oude bossen
Tijdens een inventarisatie in 1982 zijn de volgende oud-bossoorten aangetroffen: muskuskruid, bosanemoon, lelietje-der-dalen, hazelaar, tweestijlige
meidoorn, bochtige smele, kardinaalsmuts, groot springzaad, ruige veldbies,
boswederik RodeLijst4j, dalkruid, witte klaverzuring, adelaarsvaren, blauwe
bosbes, kleine maagdenpalm, bleeksporig bosviooltje en donkersporig
bosviooltje RodeLijst4;(Overijssels Landschap 1983). Ook schaafstro komt voor.
Mossen
Erzijn geen vondsten van oud-mossoortenbekend.
Storingsklassen
De oude eiken/beukenopstanden hebben storingsklasse B2, omdat eik
domineert op de groeiplaatsen van beuk. Tevens komt rhododendron veelvuldig voor en staan met name de randen van de A-lokatie bloot een vermesting
waardoor de kruidlaag een sterk verruigend karakter heeft. Zo woekert
brandnetel in de kruidlaag langs de beek en braam in de randen bij Berenbroek. Waar exoten zijn bijgeplant is de code BD2. De monocultuuropstanden
van exoten zijn als D2gecodeerd.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Het totale oppervlak van de A-lokatie bedraagt ca. 30 ha. Het minimum areaal
voor het Gierstgras-Beukenbos bedraagt 25 ha. Uitbreiding is dus niet
noodzakelijk, zij het dat verbinding van het Berenbroek met de rest van de
lokatie de voorkeur verdient. Het tussenliggende landbouwgebied behoort tot
landgoed het Berenbroek en valt onder de Natuurschoonwet. Uitbreiding van
de A-lokatie wordt ook geadviseerd in het noorden, voor een deel van het Park
Stroink, dat ingeklemd ligttussen twee smalle stroken bos. Ditter buffering van
de lokatie en omdat vanuit dit gedeelte de recreatieve druk een verstorende
invloed heeft op het bos (Overijssels Landschap 1983). Daarnaast wordt
uitbreiding met Brunink tenwesten van de lokatie voorgesteld. Hier bevindt zich
een oude boskern, die beheerd wordt door het Overijssels Landschap.
Verbinding van de A-lokatie met Brunink zou kunnen plaatsvinden via natuurontwikkeling langs de Bruninks-beek. Overigens ligt de lokatie vrijwel helemaal
ingeklemd tussen cultuurgrond.

A-locatie bossen inOverijssel
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Beheersaspecten
De algemene doelstelling voor het bosbeheer is gericht op het instandhouden
en, middels gepast menselijk ingrijpen, begeleiden van een natuurlijke
bosontwikkeling. Er worden 3 bosdoeltypen onderscheiden: landgoedbos met
een hoge actuele waarde, idem met een hoge potentiële natuurwaarde en
landgoedbos met een productiefunctie. In het eerste geval wordt zelfregulatie
van het bos nagestreefd, met dien verstande dat als inleidend beheer
hoogdunning kan worden uitgevoerd en bestrijding van woekerende exoten
mogelijk blijft. Bij uitblijvende verjonging is bodemvoorbereiding en/of aanplant
mogelijk. Bij de bossen met een potentiële hoge natuurwaarde (eikenbossen
met menging/onderstand van uitheemse naaldbomen) zullen stapsgewijs de
naaldbomen verwijderd worden. Aanplant, ook van niet inheemse boomsoorten is hierbij mogelijk. Voor de productiebossen met douglas in het zuid-oosten
van' Smalenbroek wordt een omlooptijd van 100 jaar voorgestaan (Overijssels
Landschap 1983). Het beheer van Berenbroek is zeer extensief, de laatste ca.
20 jaar is er nauwelijks beheer gepleegd. Dit is een bewuste keuze van de
eigenaar, om de natuurlijke processen in het bos ongestoord te laten
plaatsvinden (Koster pers. med. 1996).
Waardering
De lokatie bevat, voor Nederlandse begrippen vrij unieke, oude bossen op
rijkere gronden in een natuurlijk stadium. Vanwege de reservaats- en natuurmonumenten status van de onderhavige landgoedbossen heeft er de laatste
decennia al een beheer, grotendeels gericht op zelfregulerend bos, plaatsgevonden. De landgoederen als geheel zijn landschappelijk bijzonder fraai.
Bedreigingen
Uitaezonderd het meest westelijke puntje, liggen de bossen van de A-locatie
inqebed in natuurterreinen en zijn dus goed gebufferd. Ook de gemeentelijke
en streekplannen bieden het gebied voldoende bescherming.
Planologisch beleidskader
ne bossen van landgoed Smalenbroek hebben de status van reservaat. De
hossen van landgoederen Berenbroek en Erve 't Spik vallen onder de
Natuurschoonwet. De bossen van Berenbroek hebben de gemeentelijke
Zsiemmna Natuurmonument, de overige delen van de lokatie bestemming
Ntiuuraebtd.
In het s t r ^ P ' * " Twente ligt de lokatie geheel binnen de zone
itndeliik aebied III, dit zijn gebieden die in het algemeen landbouwkundig in
nPbruik ziin met grote natuur- en landschapskwaliteiten (Overijssels Landschap
1083} Het qebied is onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
In vormt hierbinnen het natuurontwikkelingsgebied Smalenbroek. Op de
nronden rondom Berenbroek zullen in de 2e fase van de uitvoering van het
provinciale natuurbeleidsplan relatienotagebieden worden aangewezen
(Provincie Overijssel 1992).
C o n c l u s i e s en a a n b e v e l i n g e n
• Het betreft een kleinschalig landgoedbos op een oude bosgroeiplaats.
• Vanwege het landgoedkarakter en de nabijheid van een parkbos, komen er
velerlei exoten voor in de opstanden.
.
On enkele imposante oude Europese lanks en douglas exemplaren in het
centrale deel van Smalenbroek na, zouden alle aanwezige exoten
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geleidelijkverwijderd moeten worden.
Natuurlijke verjonging met inheemse loofboomsoorten verdient de voorkeur.
Verbinding van het Berenbroek met de rest van de lokatie dient via
bebossingvantussenliggendepercelentewordennagestreefd.
Verbinding van de lokatie met de oude boskern van Brunink via natuurontwikkeling langsdeBruninksbeekwordtvoorgesteld.
D

2.30

S^moddeboi Cjf

J^noeijinkóbeek

Geografie en beschrijving
Het gebied Smoddebos & Snoeijinksbeek ligt op ca. 2 kilometer ten noordwestenvan Losser. Het betrefttwee kleine bosgebieden op250 meter afstand
van elkaar: hetSmoddebos, optopografische kaarten aangeduid alsSmuddeboscheneendeelvanhetDuivelshof. Beidegebiedenwordenverbondendoor
de Snoeijinksbeek. De bosjes vormen onderdeel van het kleinschalig oud
hoevelandschap op de grens van het stuwwallenlandschap en het dekzandgebied. Deterreinen zijn gescheiden door deVeldmatenwegenenkele bouwlandpercelen. De aanwezige bosgemeenschappen bestaan met name uit het
Eiken-Haagbeukenbos en hetVogelkers-Essenbos en makendeel uitvaneen
Boscomplex van Bron en Beek.
Gemeente:
Losser.
Coördinaten:
264.0/478.0
Hoogtet.o.v.NAP:
+39.0tot+ 41.0m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.126
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart30
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
Het Smoddebos is in eigendom en beheer bij twee eigenaren. Stichting Het
Overijssels Landschap beheert de 5 ha oude boskern. Het aangrenzende
terrein is in particulier eigendom. De locatie Duivelshof is in beheer bij de
Vereniging Natuurmonumenten. Deze vereniging heeft ook een gedeelte in
eigendom.Hetresterendebosiseigendomvanparticulieren.
Historie
Een oude boskern in het noordwestelijke deel van het Smoddebos staat al
vermeldopkaartenvan 1828.Dithelenoordwestelijke deel(eigendomvanhet
Overijssels Landschap) staat sinds 1848 al weergegeven als bos. In 1903 is
hierin plaatselijk haagbeuk en hazelaar aangeplant. Hieromheen staat
voormalig hakhout. Het particuliere deel van het Smoddebos betreft een 19Beeuwse bebossing, met kleine stukjes oud bos daarin. Op een topografische
kaart uit 1903isditdeelreedsweergegeven alsbos. Hier iseik aangeplantop
gescheurd grasland. Later is ook fijnspar onder eik gebracht. Het deel in het
Duivelshof langs de Snoeinksbeek is inzijn geheel ontstaan uit heide rondde
eeuwisseling. Het huidige bosareaal staat vermeld op kaarten uit 1903. Ten
westenentenoostenvandeDuivelshofbevindenzichnulandbouwgronden,
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Het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos in deA-locatie Smoddebos.
[Foto Henk Koop, april1995]

die op topografische kaarten uit 1848weergegeven zijn als bos. In de moerassige hei langs de beek bevinden zich wellicht wel oude bosrestanten (Koop in
prep.).

Bodem en hydrologie
Duivelshof iseen onderdeelvande hoge stuwwal van Oldenzaal-Enschede. De
bodem bestaat overwegend uit tertiaire kleien en keileem en is geclassificeerd
als oude kleigrond met zeer ondiepe keileem. Het Smoddebos ligt temidden
van twee beekdalen en bestaat uit dekzandafzettingen en oude
bouwlandgrond. De bodem vormt hier een gradiënt van de beek met een keileem/kleibodem naar een in dikte toenemend dekzandpakket. Ook hier komt
over het grootste deel oude kleigrond voor, waar de keileem zeer ondiep zit.
Het noordelijke stuk bestaat uit een veldpodzol, het zuidelijke stuk uit hoge,
zwarte enkeerdgronden. Hier is plaatselijk dus een cultuurdek tot 35 cm dikte
oDaebracht Er is ook een begreppeling aangebracht. De Snoeijinksbeek vindt
ziin oorsprong in het hoge keileemgebied van de Oldenzaalse stuwwal. Hij
vormt eerst een zeer smalle beekbedding maar stroomt verder oostwaarts ter
hooqte van het Smoddebos door eenvrij breedenondiep dal. In het Duivelshof
is de beek echter gekanaliseerd en diep (tot 1,5 meter) ingesneden. De oude
beekloop is nog aan weerszijden aanwezig en is zeer ondiep ingesneden. De
aanaeaeven grondwatertrap is V. Door de aanwezigheid van ondiep gelegen
ondoorlatende lagen,isdegrondwaterstand tijdelijk echter hoog (Ebbers &Van
het Loo 1992; Mekkink pers. med.1994).

„
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Bosgemeenschappen
In het Boscomplex van Bron en Beek nemen het Kamperfoelierijk EikenHaagbeukenbos (18) en het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) een
belangrijke plaats in. In het Smoddebos is deze kern omgeven door het
Gierstgras-Beukenbos (13) en het Droog Wintereiken-Beukenbos (8). In de
noordelijke punt langs de Snoeijinksbeek komt hetVogelkers-Essenbos (23) tot
ontwikkeling. Deze laatste bosgemeenschap komt ook langs de oevers van de
beek in het Duivelshof voor en wordt hier aan beide zijden omzoomd door het
Eiken-Haagbeukenbos en met name in het zuiden door het WintereikenBeukenbos en het vochtig Berken-Zomereikenbos (7). In de oude
beekmeanders komt fragmentair het Gewoon Elzenbroekbos (29). tot ontwikkeling.
Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
De boomsoortensamenstelling is deels spontaan en soortenrijk. Zomereik,
gewone es, haagbeuk, ruwe iep, gladde iep, schietwilg, zachte berk, gewone
esdoorn en beuk komen in de boomlaag voor. In de struiklaag worden o.a.
hazelaar, tweestijlige meidoorn, zoete kers, mispel, lijsterbes, vlier en hulst
aangetroffen. Het aspect inde boomlaag wordt in het Smoddebos bepaald door
zomereik en haagbeuk. De struiklaag bestaat onder andere uit Spaanse aak,
hazelaar en tweestijlige meidoorn. Langs de Snoeiinksbeek komen populier,
zomereik, zwarte els en gewone es voor, waarbij de zware beekbegeleidende
zwarte elzen opvallend zijn. In het Duivelshof is zomereik eveneens aspectbepalend, naast voornamelijk beuk en zachte berk. Plaatselijk komt ook Amerikaanse eik voor enfijnspar. Inhet noordelijk deel iswinterlinde aangetroffen.
Inheems genenmateriaal
Mispel, winterlinde, haagbeuk (deels ook aangeplant in 1903) en kardinaalsmuts kunnen vermoedelijk aangemerkt worden als inheems genenmateriaal.
Planten vanoude bossen
In de oude boskern van het Smoddebos komen de meeste oude bossoorten
voor. Aangetroffen zijn donkersporig bosviooltje [RodeLijst4], bleke zegge,
bosanemoon, bosereprijs |RodeLijst4:, bospaardestaart, bosroos, boswederik
;RodeLijst4j, boszegge jRodeLijst4i, dalkruid, gele dovenetel, gierstgras, gulden
boterbloem, heelkruid ;RodeLijst4[, muskuskruid, ruige veldbies, slanke sleutelbloem en tweestijlige meidoorn (Koop pers. med 1996). Mispel |RodeLijst3Jen
winterlinde zijn hier ook 'oud bos'-soorten.
Overige hogere planten
De lokatie vormt buiten Zuid-Limburg en het gebied rond Nijmegen de enige
groeiplaats van de reuzenpaardestaart [RodeLijst4; in Nederland. Ook smalle
beukvaren,stippelvaren en schaafstro komen voor (De Bruijn 1993).
Mossen
Bij vegetatie-opnamen in 1995 is diverse malen gewoon pronkmos, een soort
van oude bossen of bosgroeiplaatsen, gevonden en in mindere mate ook groot
platmos, eveneens een indicator van oud bos (de laatste volgens Dirkse pers.
med. 1996).

A-locatie bossen inOverijssel

Storingsklassen
In het Smoddebos komt overwegend zomereik voor met es, haagbeuk en
zwarte els Indestormgatenisveelessenverjonging. Dekruidlaagisnatuurlijk
van samenstelling en nauwelijks verstoord. Dit type bos kan worden
geklassificeerdalsA1. Inhetparticulieregedeelteiseenstukwaardouglasen
fijnspar isaangeplant. Doorgedeeltelijk opruimenvandezeexoten indejaren
'80isverruigingmetbraamopgetreden,klasse D4.
Duivelshof heeft ook grotendeels een natuurlijke gesteldheid. In het terrein is
echterookverjongingvandouglasaanwezig.Storingklassederhalve AD1. Een
klein perceelisbezetmetfijnspar,klasseD2.Hetboslangsde Snoeijinksbeek
isalsA1 gecodeerd.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
InhetSmoddebosbezithetOverijssels Landschapca.5haenisderesterende
9 ha Darticulier bezit. De totale oppervlak van de lokatie in het Duivelshof
bedraaatca 8ha waarmeehettotaleoppervlakbosop22ha.komt,verspreid
over twee lokaties Omtot een voldoende groot oppervlak te komen om het
nPbied aan te merken als Boscomplex vanBronenBeek zou bosuitbreiding
lanns de Snoeijinksbeek moeten worden nagestreefd, waardoor de twee
nPbieden ook met elkaar verbonden worden. Daarnaast is buffering van de
hl^n aewenst Voor het Duivelshof kan uitbreiding plaatsvinden in noordoostelijke richting en in het westen richting Losserhof, waarbij gebruik kan
bordenaemaaktvanreedsbestaande bossenrespectievelijk voormaligeoude
ho^roeiolaatsen Rondom het Smoddebos wordt voor uitbreiding gebruik
Smaakt van bestaande, oude houtwallen waar veel oud-bossoorten
S o m e n Devoorgestelduitbreidingomvatdriehuiskavels. Uitgezonderdde
noordoostpuntvanhet Duivelshof, dieaanhetbosgrenst, grenzen delokaties
aanlandbouwgronden.
Beheersaspecten
. *„ u „
r>PdoelstellinqvanNatuurmonumenten voor het Duivelshof ishet behoudvan
^Lpm<Tbos Hiertoezalinhetgebiedeenovergangsbeheer wordengevoerd,
waarbTde aanwezige exoten via onder meer dunningen zullen worden
v ? 3 e r d Ookzullen open plekken worden gecreëerd- D,tovergangsbeheer
H7oni ?o,iaar qevoerdworden,waarna een e.ndbeheer .ndevorm van niets
n l n k beooad Het fijnspar-gedeelte zal binnen afzienbare tijd geoogst
worten waarnahetdoeltypehierschraalgraslandzalworden.Deoostrandvan
I SeTshof is recent opengekapt door verwjdenng vanexoten omzoeen
de D u , v j ^ ° '
ontstaan met bijzondere soorten als welriekende agnmonie
enTe^kte orchis^tteigendoJ van het Overijssels Landschap bestaat uit
eenstriktreservaatzonderbeheersinds1980.
n or hpt actief beheer van het particuliere terrein is weinig bekend. Erwordt
Over het actief ™™™£
10 \
e l e d e n is eenperceelfijnsparverwiderd.
n T l o S isvePe.verging metlaam ontstaan maar heeft zich ook een
° P d J U t L r k listerbesenesontwikkeld.Bijhetuitslepenvanhoutwerd
S ï ï ^ A ^ ï S n A De sleepsporen zijn toen gedicht met puin
destijds veei su« g * | n i g 9 7 zu||en beidegebiedenworden aangewezen
a ^ bosre^erva^t in het kader van het Onderzoeksprogramma Bosreservaten
vanhetMinisterievanLNV.
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Bedreigingen
Zoals bij alle vochtige bosgemeenschappen, die voor hun ontwikkeling
afhankelijk zijn van specifieke hydrologische omstandigheden, geldt ook hier
dat versnelde afvoer en/of grondwaterstandsdalingen de belangrijkste
bedreigingvormen(DeBruijn 1993).Ditgeldtonderanderevoordeonnatuurlijk
diepe insnijding van de rechtgetrokken beek. Ook de onduidelijke
beheersdoelstelling van het particuliere deel van het Smoddebos vormt
mogelijkeenbedreigingvoorhetvoortbestaanvanditstukbos.
Planologische beleidskader
De lokaties zijn in het gemeentelijk bestemmingsplan aangeduid alsnatuurgebied. De Snoeiinksbeek is in 1983 aangewezen als Beschermd
Natuurmonument in het kader van de natuurbeschermingswet. Het beoogde
boscomplex ligt binnen het kerngebied Losser van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur. In het kader van het landinrichtingsgebied Losser vormt de
benedenloop van de Snoeiinksbeek een natuurontwikkelingsgebied. Hiertoe
wordt een beheersplan voor het stroomgebied van de beek opgesteld.
Duivelshof is onderdeel van een relatienotagebied 2e fase (Provincie
Overijssel, 1992; De Bruijn 1993). In dit kader zou ernaar gestreefd moeten
wordenombosuitbreiding langsdebeekterealiserenenomliggende gebieden
in te richten als bufferzone. Ook zou de beek opnieuw een natuurlijke loop
moetenkunnenvolgen.
Waardering
Het complex is zeer soortenrijk en bezit een voor de aanwezige
bosgemeenschappen nagenoeg natuurlijke boomsoortensamenstelling. De
aanwezigebosgemeenschappenvertoneneenfraaiezonering.Deverlandende
meanders vande Snoeijinksbeek vormen een bijzonder natuurlijke component
in het bos. Met name het Smoddebos heeft een zeer rijke en bijzondere
bosvegetatie.
Conclusies en aanbevelingen
• Smoddebosbehoorttotdefloristisch rijkstebosgebiedenvanTwente.
• HetbetrefthieroudebosgroeiplaatsenvanhetEiken-Haagbeukenbos.
• Verbinding van Smoddebos met Duivelshof langs de Snoeijinksbeek, via
nieuw bos langs de Snoeijinksbeek en/of via de oude boswallen aan de
westzijde van de twee boerderijen, gebruik makend van de oude bosgroeiplaatsen,wordtaanbevolen.
• Het iswenselijkdeloopvandeSnoeijinksbeek eennatuurlijker karakterte
geven door hetophogenvandebeekbodemenhetvervolgens omtrekken
van zware bomen over de beek waardoor natuurlijke dammen ontstaan.
Hierdoor zaldebeekookopnieuwgaan meanderen. Bijvoorkeur moetde
beeknietteruggevoerdwordennaardevroegerebeekmeanders.
• Hetvoormaligefijnspar-perceel inDuivelshof moetbetrokkenwordenbijde
ontwikkeling naar inheems loofbos. Het nastreven van schraalgraslandbeheerzoubeperktmoetenworden.
•
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Geografie en beschrijving
r>P Alocatie ligt rond de bovenloop vande Springendalse Beek, verder
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van de watermolens. In de molenvijvers is hierbij een dik zandpakket met
planten-enhoutrestenafgezet.Ookwerdhetbeekwatergebruiktomweilanden
te bevloeien. Door de grotere drainage in de omgeving zijn de piekafvoeren
sterkverhoogdenheeftdebeekzichalsgevolgdaarvandiepingesneden.
Binnen de A-locatie bestaat de ondergrond van de beekdalen uit een
associatievanvenigebeekdalgronden metgrondwatertrap II.Desamenstelling
van de bodems rond de beken is vrij gevarieerd. Ten noorden van de
beekdalen bestaat de bodem uiteen holtpodzol inleemarmenzwak lemigfijn
zand. In het overige gebied bestaan de bodems uit veldpodzol- en haarpodzolgronden meteenwisselende samenstelling voorwat betreft leemgehalteen
textuur. Dezebodems hebbenaandebovenloopvandebekengrondwatertrap
VIIenopdedalhellingen VII'.
Bosgemeenschappen
VooreengrootdeelbestaatSpringendal uithetVochtigBerken-Zomereikenbos
(7). In het noordelijk deel kanlokaaldegroeiplaats behorend tot het Droogen
Vochtig Wintereiken-Beukenbos, (8) en (9), worden gerekend vanwege de
overigens geringe hoeveelheid leem in de bodem. In de omgeving van de
bronnen komt hetVogelkers-Essenbos (23)enhetElzenbronbos (25)voor.De
bronbossen zijn spontaan ontstaan (Wolf ongepubl.). De bossen vormen een
Boscomplex van Stuwwallen.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Een aanzienlijk deel van de variatie aan boomsoorten wordt ingenomen door
de groveden, waarmee de vroegere heideterreinen zijn bebost. Verder komt
ook zomereik, ruwe berk, douglas, beuk, lijsterbes en Japanse lariks voor.
Lokaal komtjeneverbes voor als heide-relict. Degrovedennen zijn aangeplant
ofopgeslagenvanaf 1895.Deoverige naaldboomsoortenzijngrotendeelsaangeplant tussen 1930 en 1940. Stormen hebben in 1972/73 en in 1976 in het
gebied huisgehouden en sindsdien zijn veel grovedennenopstanden omgevormd naar zomereik met berk. Het Onland, gelegen tussen de twee
bovenlopen van de Springendalse beek, is een heideterrein met jeneverbesstruwelen,soortenarmestruik-endopheivegetaties envegetaties gedomineerd
door bochtigesmeleenschapegras.Vóór 1969was hetOnland ingebruikals
kampeerheide. De gevolgen van dit intensieve gebruik zijn nog steeds
zichtbaar.VolgensWesthoff (1949)laghiervroegereenvlasroterij.
Inheemsaenenmateriaal
ErzijnvandezeA-locatienoggeenonderzoeksresultatenbekend.
Plantenvanoudebossen
Door Staatsbosbeheer (1989) worden genoemd: adelaarsvaren, blauwe
bosbes, dalkruid, gewone salomonszegel, lelietje-der-dalen, paarbladig
goudveil[RodeLijst4j(inhetbronbos),smallestekelvarenenwitteklaverzuring.
Overigehogereplanten
De kruidlaag in het Berken-Zomereikenbos isveelal weinig gevarieerd. Veelal
komt een combinatie voor van blauwe bosbes met bochtige smele en
heidesoorten. Op wat rijkere plaatsen domineert braam en rankende helmbloem. De bron- en beekvegetaties zijn volgens Staatsbosbeheer (1989)
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vergeleken met oude opnamen, o.a. van Westhoff sterk verarmd engeëutrofiëerd. Aandebovenlopenzijndebronvegetaties metbittereveldkers enbronkruid vrijwel volledig verdwenen. Hetbijde middenloop gelegen elzenbronbos
met bittere veldkers is sterk verdroogd, Hier komen volgens Staatsbosbeheer
nubraam,bredestekelvarenenwitteklaverzuringdominantvoor.
Mossen
De ons bekende mossenopnamen in het gebied bevatten geen zeldzame of
rode-lijstsoorten.
Fauna
Van de zoogdieren komen voor: ree, haas, konijn, eekhoorn, steenmarter,
boommarter en vos.Van de vleermuizen zijn waargenomen:dwergvleermuis,
grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis. De
broedvogelbevolking is vanwege het gevarieerde landschap redelijk geschakeerd. Volgens Staatsbosbeheer (1989) zijn recent echter groene specht,
nachtegaal,nachtzwaluw,roodborsttapuit,wespendief, boomvalk,oeverzwaluw
en ijsvogel verdwenen.Deijsvogel isnogwelalswintergast aanwezig. Opde
particulier beheerde heidevelden is de toestand voor de reptielen goed te
noemen(Eijsinkpers.med.1996).
Het is mogelijk dat dejacht in het gebied na afloop van het contract in 1993
opnieuwverhuurd is.Aangezienersprakevandrijfjacht kanzijn, moetworden
opgemerkt dat de hiermee gepaard gaande verstoring van de fauna en de
vertrapping van de vegetatie niet in overeenstemming zijn met het gewenste
beheervan eenwaardevolle bosgemeenschap. Met namedevegetaties inde
bronmilieus zijn uiterst gevoelig voor betreding. Dit laatste is weliswaar door
Staatsbosbeheer (1989)ineenextraclausuleverbodenmaardevraag isofdit
effectief gecontroleerd kan worden. Aangezien Staatsbosbeheer reeds
aangeeft datjacht uiteenoogpunt vanaantalsregulatie niet nodig is,zou hier
dusslechtssprakezijnvanplezierjacht.
Storingsklassen
Op basis van het beschikbare materiaal moet de A-locatie deels als B1
(natuurlijke kruidlaag) en deels als BD1 (exoten in de boomlaag) worden
gecodeerd. Vanwegedege-eutrofiëerde toestand van de kruidlaag wordt een
deelvanhetgebiedals-4tot-5ingeschat.
Begrenzing,oppervlakte enMSA
DebegrenzingvandeA-locatieomvathetgehelebos-enheidegebiedlangsde
bovenlopen en de middenloop van de Springendalse Beek, inclusief de
brongebieden.HetMSAvanhetVochtigBerken-Zomereikenbos,50ha, wordt
niet gehaald zodat uitbreiding noodzakelijk is.Erzijntweeuitbreidingen opde
kaart aangegeven. Aan de westzijde betreft dit vooral landbouwgrond vlak
boven de bronnenenaandenoordoostzijde kleinereakkers bij Meerbeke.De
uitbreidingenaandezuid-endewestzijdedienennietalleenalsuitbreidingmet
hetoogopdeareaaleis,maarookterbufferingvandebronnendaarmetname
van die zijde de grootste verrijking het gebied binnendringt. Een proces van
verschralingzalopdezebodemsnoodzakelijkzijn.
Beheersaspecten
Indebeekdalenwordthooilandbeheertoegepast.
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Bedreigingen
Waterkwaliteit
De grootste bedreiging ligt opgesloten in de steeds verslechterende waterkwaliteit indebeken.DedoorStaatsbosbeheer (1989)geciteerdeonderzoeken
wijzen op een toenemende eutrofiëring van het oppervlaktewater. Dit komt
doordat de afwateringssloten van de landbouwgronden ten zuiden en ten
westenrechtstreeksverbondenzijnmetdebeeklopen.
Hack-ten Broeke et al.(1990) hebben de fosfaatverzadiging van de bodem in
hetstudiegebied Mander-Vasse-Ootmarsumgemeten.Binnenditgebiedliggen
de A-locatie bossen Hazelbekke en Springendal. De resultaten van dit
onderzoek zijn besproken indeover Hazelbekke handelende paragraaf onder
Bedreigingen, oppagina 81. Eenanderaspectvanhetinbrengenvandrijfmest
op maisakkers isde stikstofdepositie indevormvanammoniak. Degemeente
Tubbergen isvolgens Staatsbosbeheer (1989) een uitschieter voorwat betreft
dezevormvanluchtverontreiniging.DitisvolgensEijsink (pers.med.1996)nog
niet veranderd. Volgens Staatsbosbeheer levert de landbouw met 94% de
grootste bijdrage aan deze emissie en daarvan is 85% het gevolg van de
productieenhetgebruikvandierlijkemest.
Verdroging
Er is sprake van een structurele verdroging van het gebied. Dat blijkt uit
verschuivingen in de vegetatietypen. De oorzaken worden door Staatsbosbeheer o.a. verklaard uit de afname van het heideareaal ten gunste van het
Berken-Zomereikenbos. Daarmee zou de verdamping zijn toegenomen.
Daarnaast moetdeinvloedvandemaiscultuuropdewaterhuishouding vande
infiltratiegebieden niet worden onderschat en tenslotte zijn lokaal langs de
middenloop werkzaamheden aan de beken uitgevoerd om de afwatering te
verbeteren. Bovendien snijdt de beek zich als gevolg van hoge piekafvoeren
verder in en draagt zo door het grote drainerende vermogen ook bij aan de
verdroging (Eijsink pers. med. 1996). De hydrologische situatie van de
ondergrond in het gebied is zeer ingewikkeld. Om effectieve maatregelen te
kunnen nemen, is kennis van de situatie nodig.Opdit moment wordt door de
KIWAonderzoek gedaan naareen PlanvanAanpak voor hetonderzoek (Van
Gerven,KIWA,pers.med.1997).
Planologisch beleidskader
In het kader van de Relatienota zijn ten zuiden en ten zuidwesten van Springendal reservaatsgebieden aangewezen (Beheer Landbouwgronden 1990b).
Bovenstrooms is reeds 10 ha voormalig maisland aangekocht (Eijsink, pers.
med. 1996). De Hezinger esch,bron van alle eutrofie in het gehele gebied,is
echter buiten de relatienota gehouden. Ook in het in voorbereiding zijnde
Gebiedsperspectief Noordoost-Twente is de Hezinger esch buiten alle
beperkingentenbehoevevandebeschermingvandenatuurgehouden. Inhet
landelijke beleid(Natuurbeleidsplan 1990) maakthet natuurgebied Springendal
als kerngebied deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarin is de
stuwwaleveneensopgenomen. Ditisovergenomen inde provinciale structuur.
Aan het streven naar behoud en herstel van natuurwaarden voor Springendal
wordt dus in het provinciale beleid in theorie wel maar in de praktijk niet
voldaan. Inhetbeheersplan voor de relatienotagebieden wordtvermelddatde
brongebieden en de bovenlopen van de beken binnen de begrenzing van de
relatienotagebieden liggen. Cruciaal is hier dat de infiltratiegebieden er buiten
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liqqen namelijk inzwaar bemeste maisakkers.Geziende hierboven vermelde
resultaten van het onderzoek naar de fosfaatverzadiging van de betreffende
esgronden kan het gebrek aan bescherming van de brongebieden als een
ernstigenalatigheidworden gezien.

Waardering
Een combinatie van zeldzame bosgemeenschappen die echter een sterke
deaeneratie hebben doorgemaakt. Vooral verrijking is een proces dat moeilijk
en pas op termijn tot staan gebracht kan worden en waarvan de effecten
waarschijnlijknogeeuwenzichtbaarblijven.
Conclusies en aanbevelingen
. RPianariike A-locatie vanwege de combinatie van zeldzame bosgemeenschappen- Vochtig Berken-Zomereikenbos, Vochtig Wintereiken-Beukenbos ElzenbronbosenVogelkers-Essenbos.
• De A-locatie wordt ernstig bedreigd door eutrofiëring en verdroging en
maatrpaelenziindanookdringendgewenst.
• Uitbreidingwordtaanbevolenmetalsbelangrijkstedoelbuffering.
D
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de kaart van Hottinger uit 1787-1789, zij het in iets kleinere omvang21 reeds
aangegeven. Dit is dus zeker een oude bosgroeiplaats. De beek is op de
topografische kaart van 1848 (Wolters-Noordhoff 1990) aangeduid als de
Hattemer beek, naar de buurtschap Hartem,thans Hertme geheten. In deze Alocatie liggen volgens het beheersplan (Staatsbosbeheer 1993d) oude
houtwallen. Het noordelijk deel van de A-locatie, Hertemerveld, ligt op de rand
van de Hottinger kaart en is niet goed herkenbaar. Op de kaart van 1848 is op
de noordelijke locatie geen bos aangegeven,wel ten noordoosten van boerderij
Het Bartelink en tegen het dorp Hertme aan. Dit deel van de A-locatie is dus
later (her)bebost. Aan het begin van deze eeuw bestond het Hertemerveld nog
voor een deel uit vochtige heide met vennetjes. In die periode was de morfologie nog bepalend voor het grondgebruik in dit kleinschalige esdorpenlandschap. Door mechanisatie en kunstmestgebruik is de oorspronkelijke
samenhang verloren gegaan.
Bodem en hydrologie
Geologisch/geomorfologisch kan het gebied gekenschetst worden als een
fluvio-periglaciale dalopvulling van een terreinlaagte tussen de stuwwal van
Oldenzaal-Enschede en een glaciale afzetting ten noorden van Delden
(Staatsbosbeheer 1993a). Hier heeft zich een beekdalsysteem ontwikkeld. In
Hertemerveld liggen leek- en woudeerdgronden inzavelige kleiige grond (oude
rivierklei). De grondwatertrap is IV. In Voorhertme bestaat de bodem uit een
associatie van kleiige, plaatselijk ijzerrijke, beekdalgronden met een
grondwatertrap III. Op de hogere delen rond Erve Aalderink liggen hoge bruine
enkeerdgronden in lemig fijn zand met een grondwatertrap VII'. Een klein deel
daarvan, het zuidelijk deel van ruit 259/1+2, ligt onder bos (Ebbers & van het
Loo1992).
In het gebied komen zowel infiltratie- als kwelgebieden voor, op soms korte
afstand van elkaar. Alleen bij piekaanvoeren vindt nog inundatie plaats. Deze
piekenzijnvolgens het beheersplan (Staatsbosbeheer 1993d) hetgevolgvan:
• een toename van het verharde oppervlak waardoor lokaal geen inzijging
meer plaats vindt;
• afvoer van heteffluent vande rioolwaterzuiveringsinstallaties;
• toename van overstorten in de stedelijke gebieden Hengelo, Borne en
Oldenzaal.
In het beheersplan (Staatsbosbeheer 1993d) wordt vermeldt dat het Waterschap Regge en Dinkel een plan zal ontwikkelen voor een verbetering van de
waterafvoer door de Bornsche Beek met het oog op landbouwbelangen. Met
behulp van stuwen zou er tevens voor gezorgd moeten worden dat er geen
grondwaterstandsdalingen optreden. Dit plan bestaat inmiddels, maar heeft
geen directe gevolgen voor de A-locatie (Eijsink pers. med. 1996). Er is sprake
van de aanleg van een retentiegebied, maar de begrenzing daarvan is niet
bekend.
Bosgemeenschappen
Beide locaties zijn geselecteerd voor het Vogelkers-Essenbos (23). Op de
bruine enkeerdgrond in Voorhertme wijst een vegetatieopname van Thijsen
Dit betreft hetdeelvanruit 259/1+2datterweerszijden vandeoost-west lopendeweg ligt. Derestvanditdeelligt
op een bruine enkeerdgrond en heeft dus een landbouwverleden. Dit deelwas echter in 1848 (Wolters-Noordhoff
1990)reedsweer bebost.
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(1960)opeenverdroogtGewoonEiken-Haagbeukenbos(17).
Soortensamenstelling
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Begrenzing,oppervlakte en
^ ^
^ geselecteerdenvande
Vandelocatie Hertemerveiaisa
o m v g n g i d e grQte g r e n s l e n g t e
,ocatieVoorhfme^^ e ^Ha.dbouwomgeving kangesteldworden dathet
ende intensiefgeëxploiteerd
e p d e j s v o o r e e n autonome ontwikkeling
MSAvan theoretisch!una-.
bufferzone vanwege de externe
f
van het Vogelkers-Essenbos ' nclu b s eboste buffer zone isdanooknoodzakelijk,
bedreigingen.Deopbouwvan
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EenmogelükeW r a . n g d a a r ^ ^ t e ^
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aangegeven DJ» hetmeest w w a a r s c h i j n ( j j k g ,| a n g e r o n d e r b o s ligt .Bovendietenminstealtweee ^
.,
dienisditbosversnipperdindr.e delen.
Beheersaspecten
Door Staatsbosbeheer word hegebied
meteenbeperktehoutoogstv.auitkap.
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Bedreigingen
Inhetbeheersplanwordendevolgendebedreigingengenoemd:
• Inspoeling van mest en bestrijdingsmiddelen vanuit de omringende
landbouwgebieden.
• "Verbetering"vandewaterhuishoudingtenbehoevevandelandbouw.
Q Vervuiling van het beekwater doordat het riool van hotel/café/restaurant
Jachtlustte Hertme direct op de beek loost. Dit probleem is door aanleg
vanrioleringinmiddelsopgelost(Eijsink pers.med.1996).
Planologisch beleidskader
De A-locaties liggen in het westelijk deel van het Landinrichtingsgebied
Saasveld-Gammelke. In het beheersplan voor de relatienotagebieden (Beheer
Landbouwgronden 1993b) zijn echter rond de A-locaties geen beheers- of
reservaatsgebieden aangewezen.InhetkadervanhetNatuurbeleidsplan 1990
is het gebiedaangewezen als Kerngebied vande Ecologische Hoofdstructuur.
In het Streekplan Twente liggen de A-locaties in landelijkezone III, dat wil
zeggeneenkleinschaligenafwisselend landschapmethethoofdaccentgericht
op landschap, natuur en bosontwikkeling. In het Bestemmingsplan
Buitengebied van de gemeente Borne hebben de A-locaties de bestemming
Bosmetnatuurwaarde.
Waardering
Kleine maar waardevolle bosjes, deels op een oude bosgroeiplaats. In de
actuele toestand doet zich het gebrek aan bescherming en de eutrofiërende
invloedenvandeomgevingkennen.
Conclusies en aanbevelingen
• A-locatie op een oude bosgroeiplaats met een voor het grootste deel
ongestoordbodemprofiel.
• Vanwege degeringe omvang,deversnipperde ligging ende bedreigingen
isuitbreidingofbufferingaanbevolen.
• BeschermingvandeA-locatiestegenexterne invloeden isdringendnodig.
Het provinciale en lokale beleidskader dient in overeenstemming te zijn
met de aanwijzing als kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur en
zalzosnelalsmogelijkismoetenwordenaangepast.
D

2.33

Ueckttande
vecnuanaen

Geografie en beschrijving
Vechtlanden ligtop2kilometer tenoostenvanOmmen,tussendeVechtende
weg Ommen-Beerze. Het terrein behoort tot een laaglandbeekdal van de
Vecht. Zoweltenoostenalstenwestenvandelocatie lopenouderivierarmen.
In dit nog regelmatig overstroomde rivierdal komen diverse bosgemeenschappen voor, die een overgang vormen van de vochtige Elzenbroekbossen
naardedrogereberken-zomereikenbossen.Hetterrein kanbeschouwdworden
als een Boscomplex van Bron enBeek. DeA-locatie isnietvermeld inAletal.
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(1995).
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Ommen
227.4/503.4
+4.1 tot+ 5.9m
Overijssel pag.65
bijlage I, kaart33
bijlage II,kaartK

Eigendom en beheer
Het complex Vechtlanden is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Het
dagelijks beheerwordtgevoerddoorde beheerseenheid Vechtstreek.

Historie
Op detopografische kaart van 1851staatdevrijwel dehele locatie aangegeven
als moerassig, open terrein. Alleen het zuid-westelijke deel is dan bebost. Dit
betreft eenoudees. Ditgedeelte is in 1915 beplant metzomereik. Deeikenzijn
eerst een tijdals hakhout beheerd en later op spaartelgen gezet. Delen van de
rest van de locatie zijn rond deeeuwwisseling vermoedelijk ingebruik geweest
als grasland. Op één plek is, vermoedelijk rond de eeuwwisseling, groveden
aangeplant. Vanaf de jaren '20 is een groot gedeelte van het gebied bebost
geraakt door spontane opslag.Alleen een moerassige laagte in hetwesten van
de locatie is tot 1955 open gebleven, maar daarna ook dichtgegroeid (Bartelds
1995).
Bodem en hydrologie
Afzettingen van pleistocene en holocene ouderdom worden aangetroffen. De
meanderende Vecht heeftgeleidtot diverse zand-en klei-afzettingen enook tot
de vorming van rivierduinen. Het grootste deel van het reservaat bestaat uit
zandgronden, waarbij op de hoger gelegen gebieden buiten het overstromingsbereik van de Vecht eerdgronden aanwezig zijn. Binnen het overstromingsbereik van de Vecht zijn vaaggronden aanwezig. Buiten de directe
stroming van de Vecht heeft zich klei afgezet en in een geïsoleerde laagte en
een oude riviermeander is veenvorming opgetreden. De volgende bodemtypen
worden aangetroffen: bruine enkeerdgronden, bruine beekeerdgronden, vorstvaaggronden, beekvaaggronden, vlakvaaggronden, poldervaaggronden en
vlierveengronden. Over het algemeen zijn de gronden zwak tot sterk lemig met
zeer fijn tot matig fijn zand. De bodem is ongestoord op een klein vergraven
stukje inhetzuid-westelijke deelna.
De hydrologie van het complex staat onder directe invloed van de rivier de
Vecht. Bij hoge waterstanden overstromen de lagere terreindelen. Afvoer van
water vindt plaats via de oude rivierarmen en de ondergrond. Vanwege de
geaccidenteerdheid van het terrein komen grondwatertrap I, II, III, V, VI en VII
voor(VanderWerf&Mekkink 1991).
Bosgemeenschappen
Het bonte groeiplaatsmozaiëk van Vechtlanden leidt tot het voorkomen van
vele bosgemeenschappen. Dit is de reden waarom de locatie als Boscomplex
van Bron en Beek wordt beschouwd. Het Gewoon Elzenbroekbos (29) komt
voor in moerassige laagten en die delen, die het laatst begroeid zijn geraakt.
Hier is waterviolier aanwezig, een kenmerkende soort voor goed ontwikkelde
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De A-locatie Vechtlanden, op de overgang van het Elzen-Eikenbos naar het
Gewoon Elzenbroekbos, augustus 1987.
[Foto archief IBN].

natte elzenbossen. Een binnenlandse vorm van het Duin-Eikenbos (11) wordt
aangetroffen op recent dichtgegroeide, eertijds begraasde duincomplexen. Het
Droog Berken-Zomereikenbos (6) is aanwezig op de oude begroeide es in het
westen van de lokatie en op de hoogste duinen en oeverwallen in het noorden
en oosten. Op jong dekzand in het zuiden van het complex is het Vochtig
Berken-Zomereikenbos (7) tot ontwikkeling gekomen. Op de overgangen van
de natte laagten naar de hogere gronden komt het Elzen-Eikenbos (10) voor.
Binnen deze laatste PNV kunnen lokaal overgangen naar een arme variant van
het Vogelkers-Essenbos (23) worden onderkend (Koop & Clerkx 1995). Dit is
dan ook de achtergrond van de complexveronderstelling, aangezien het
Boscomplex van Bron en Beek het voorkomen van Vogelkers-Essenbos of
bronbos vereist.
Soortensamenstelling
Boom- en struiksoorten
Zwarte els,zomereik, ruwe berk enzachte berk bevinden zich vaak in menging
in de bovenste boomlaag. Plaatselijk is ook gewone es aanwezig evenals
(aangeplante) groveden. Op de hogere terreindelen (hoge rivierduinen en
oeverwallen) domineert zomereik en inde laagten domineert zwarte els. Hier is
ook schietwilg aanwezig. Alleen op de oude es staat een monoculture van
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zomereik. Onder degeplante zomereik-opstand endaar waar degroveden
aftakelt, komt een redelijk ontwikkelde struiklaag voor. Onder hetkronendak
van zwarte els enzomereik komt pleksgewijs een struiklaag van lijsterbesen
eenstijlige meidoornvoormethoogtentot 12meter.Verderwordensporkehout,
gewonevlierenAmerikaanskrenteboompjeaangetroffen(VanHees1995).
Inheemsgenenmateriaal
Uitgezonderd degeplante eikenengrovedennen kunnen,gezien de spontane
begroeiing, waarschijnlijk alle soorten worden aangemerkt als inheems
genenmateriaal.
Plantenvanoudebossen.
Als 'oud bos'-soortvan het Elzenbroekbos wordt elzenzegge aangetroffen. De
andere aanwezige bosgemeenschappen kennen vanwege hun geringe
ouderdom qeen specifieke oude bossoorten. Voor Vechtlanden kan wel
o p q e S t worden dat de kruidlaag soortenrijk is(Koop &Clerkx 1995).De
mycofloraisbijzonderrijkaansoorten(Veerkamp1992).
Mossen
Uit
de~onmiddellijke omgeving vanVechtlanden is alleen eenvondstvan
Uitde
sspatelmua
i t e ï ninme
ï lwl «js *-bekend>(Gradstein
&Ellis 1968).
Recent hebben geen
• .
.
gedetailleerdVmWeninventarisat.esplaatsgevonden
Storingsklassen
...,,,.
Het grootste deelvandelokatie kenteenspontane ontwikkelingen«daarom
fli«AI aecodeerd Plaatselijk isgrovedenenzomere.kaangeplant. Datleidttot
de codes D2respectievelijk A2. Dekruidlaag isopdelagere delen vrijwel
ongestoord Opde hogere delen zijn enkele braamru.gten aanwezig die
v e S d e n j k ontstaan zijn tengevolge vanverdroging en verrijking zodat hier
decodeA2geldt.
Begrenzing,oppervlakte en MSA
De arens van het complex komt overeen metdegrens van het bosreservaat
Se e cSe V n a de
^
^
^
^
^
^
^
^
T
^
^
ha
ïïo^dlT^
noodzakelijk zijn. Bufferingmet
genomen,QdM
^
v g n e x o t e n zou den moeten zijn, is al een
omringende b 0 ^ e " ' °5 ° ^ j dJ m e t aangrenzende bosterreinen ismogelijk
minimum-voorwaarde. Urtbreding
a
^ ^ ^ de
&^ ^
in westelijke nchftng. H»' f ™ 1 ° H e t b e t r e f t e e n oudebosgroeiplaats.In
voormaligecarnpinDe S W * J J ^ P a a n t a | naa|dboSopstandentotaande
hetzuiden,s^ ; t b r ^ " g n b m ° f t t zuidwestelijk deel, dat soms onder water
spoorlijn Zwolle-Manënberg^ Hetzu'
^ E , z e n b r o e k bos. Inhetnoorden
Staa h
\ ?1'tZtZeTTTZZen
.angs deVecht. Ookhierzou
gaat hetboscomplex 0 V 5 J " n n a t u u r ! i j k e overgangvanhetbroekbosnaarde
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Beheersaspecten
SindsdeaankoopvanhetterreindoorStaatsbosbeheer in 1938heeft ergeen
beheer plaatsgevonden in het bosreservaat. In 1985 is Vechtlanden
aangewezenals rijksbosreservaat.
Waardering
Het spontaan ontstaan van het bos en het lange beheer als strict reservaat,
maken Vechtlanden totéénvande meest natuurlijke beekdalbroekbossen van
ons land.Destatusvanrijksbosreservaat biedtdaarbijuitstekendegelegenheid
om de relatie tussen de aanwezige bosgemeenschappen in de natuurlijke
situatie vaneen nog regelmatig overstroomd rivierdal te bestuderen.Tenslotte
is van bijzondere waarde het feit dat de aanwezige elzen nooit als hakhout
beheerd zijn, dit in tegenstelling tot de meeste andere Elzenbroekbossen in
Nederland.
Bedreigingen
Een reële bedreiging vormt de verdroging van het gebied.Volgens het lokale
beheer isdelaatste 10-15jaar degrondwaterstand meerdan 1metergedaald.
Met name voor de bosgemeenschappen die afhankelijk zijn van hoge
grondwaterstanden, zoals het Gewoon Elzenbroekbos, is de kans op
verdroging aanwezig.Ontwikkelingen indekruidlaag lijken hier aloptewijzen.
Eenverdereverdrogingdientiniedergevalvoorkomenteworden.
Planologisch beleidskader
Vechtlanden heeft in het Gemeentelijk Bestemmingsplan de aanduiding
Natuurterrein. Inde Ecologische Hoofdstructuur uit het Natuurbeleidsplan van
1990 isdeVecht aangegeven onder decategorie Uiterwaarden .Hierbijwordt
ervan uitgegaan dat deze voor de helft uit Kerngebied en voor de helft uit
Natuurontwikkelingsgebied zullen bestaan (Provincie Overijssel 1992).
Omliggendegebiedentenwestenenoostenvanhetbosreservaatzijn reedsin
het kader van de Relatienota aangewezen als reservaatsgebieden (Beheer
Landbouwgronden 1988b). Hetten westen van de lokatie gelegen gebied De
Stekkenkamp valt sinds 1993 onder de natuurbeschermingswet en is
beschermd natuurmonument.
Conclusies en aanbevelingen
Ondanks het kleine oppervlak van het huidige complex is er een fraaie
afwisselingvandediversebosgemeenschappenaanwezig.
Vechtlanden iséénvandeweinige Elzenbroekbossen waar deels nietals
hakhoutisbeheerd.
Het aanwezige Gewoon Elzenbroekbos is een voor Nederland zeer
karakteristieke bosgemeenschapdiesteedszeldzamerwordt.
Uitbreiding van het complex in noordelijke en zuidelijke richting geeft
gelegenheid omde ontwikkeling van beekdalbossen in breder perspectief
teplaatsen.
Debijdeuitbreiding betrokken naaldbossendienenviaomvormingsbeheer
eennatuurlijkkarakterte krijgen.
Uitbreidingvanhetcomplex inoostelijkeofwestelijke richtingviaspontane
bosontwikkeling doorwisselingen inbegrazing (tijdelijke extensivering) zou
overwogenmoetenworden.
D
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Geografie en beschrijving
Wegereef, in eerdere rapporten, o.a. Al et al. (1995), ook wel aangeduid als
Stegemanshoek(Hengevelde), iseengeïsoleerdliggendbosdatonderdeeluitmaakt van het landgoed Weldam. Het ligt op twee kilometer ten westen van
Hengevelde. Het bestaat uit deels spontaan opgeslagen, deels aangeplante
groveden en zachte berk in een dekzandgebied. In het centrale deel komen
tweevoormaligevennetjesvoorwaarveenvorminginisopgetreden.Groveden
en zachte berk bepalen het aspect van de boomlaag. De A-lokatie is
qeselecteerd vanwege het voorkomen van het Berkenbroekbos. Ook een
aantal percelen akkerland en weiland worden ingesloten door de lokatie. Het
terrein ligt temidden van cultuurgronden en grenst in het zuiden aan de
Diepenheimse Straat en in hetwesten aan de Poelsbeek. Het gebied is ontslotendoorenkeleonverharde paden.
Gemeente:
AmbtDeldenenDiepenheim
Coördinaten:
238.7/468.5
Hnnffteto.v.NAP:
+14m
fimtp Prov.Atlas:
Overijsselpag. 145
A-lncatie-kaart:
bijlageI,kaart34
Relatienota-gebieden: geen
Eiqendom en beheer
Weaereef is particulier bosbezit. Eigenaar is A. graaf Solms te Weldam. Het
S i s onderdeel van het landgoed Weldam, groot 1315 ha. De A-lokatie
wordtbeheerddoordeheerJ.ZandvoortteMarkelo.
OD detopografische kaartvan 1846(Wolters-Noordhoff 1990)staatdelocatie
X t als bosWeergegeven.Gezienhet patroonopde kaart bestaat hetgebied
2Ln v ^ r m o e S uit cultuurgrond. Hierbij zijn wel duidelijk drie kleine
Î \ Z Z oercelen te onderscheiden, die op de bodemkaart staan
oegrensae v , 00 _ man «. es ies' Tweevandezepercelenliggennogsteedsals
S Œ Z Î Z Z ï ï t ë » . m* ia-n.1945-,950 isongeveer 4Ja
cuituurgrona ».y
d | o k a t i e |S s p o n t a a n beD ost geraakt,
S f v o o A

n

Ó p s Ï

9

vaSn'be*optrad(Zandvoor,pers.m ed.1996).

Bodem en hydrologie
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154

IBN-rapport272

Bosgemeenschappen
Het Berkenbroekbos (5) komtvoor in hetcentrale deelvan de lokatie, rondom
de vochtige heideterreinen. In het grootste deel komt het vochtig BerkenZomereikenbos (7) voor, op de wat rijkere maar drogere gronden (o.a. in het
noorden op de enkeerdgronden) hetvochtig Wintereiken-Beukenbos (9).Zeer
lokaalkomt,waardebodemwelwatvochtiger is,hetElzen-Eikenbosvoor(10).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Groveden en zachte berk zijn de dominante boomsoorten, die als aparte
opstanden dan wel gemengd worden aangetroffen. Zomereik is ook af entoe
bijgemengd,inhetWintereiken-Beukenbosalszwareoverstaanders. Hierwordt
ookeengrotepopulatieratelpopulier aangetroffen.Tevenskomthierhulstvoor.
In het Elzen-Eikenbos domineren zomereik en zwarte els. Langs de paden
komen enkeleAmerikaanse eikenvoor. Inde struiklaag komen sporkehouten
Amerikaans krenteboompje voor. In het westen ligt een gemengde lariksdouglasopstandvanongeveer0.5ha(eigenwaarneming1996).
Inheemsaenenmateriaal
Erzijngeengegevenoverinheemsgenenmateriaal bekend.Hetismogelijkdat
zachteberkhieruitautochtoonmateriaalbestaat.
Plantenvanoudebossen
Tijdens veldbezoek in 1996zijn de volgende oud-bossoorten waargenomen in
hetWintereiken-Beukenbos: adelaarsvaren,dalkruid,bochtigesmeleensmalle
stekelvaren. Blauwe bosbes komt voor in het Berken-Zomereikenbos. De
anderebosgemeenschappen herbergengeentypischeoud-bossoorten.InhetBerkenbroekbos is een behoorlijke veenpakket aanwezig en komt naast de
beidewollegrassoortenookrijsbesvoor.
Mossen
Erzijngeengegevensovermossen voorhanden.
Storingsklassen
Het Berkenbroekbos en de delen met spontane opslag van groveden hebben
klasse A1 enA2, vanwege de natuurlijke soortensamenstelling respectievelijk
het voorkomen van o.a. pijpestrootje en pitrus in de kruidlaag. De resterende
delen van potentiële eiken- en beukenbossen krijgen klasse B2 omdat
groveden domineertop plekkenwaareikenberkthuishoren.Hetgekaptestuk
inhetoostelijk deelkrijgtklasse P2vanwegedespontaneopslagvan berk.De
aanplantvanexotischnaaldbosisklasseD2.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Het totale oppervlakte van de A-lokatie bedraagt 24 ha. Het MSA voor
Berkenbroekbos is 30 ha. Uitbreiding is te realiseren door de (half)ingesloten
stukken cultuurgrond bij de bosontwikkeling te betrekken, tezamen ca. 7 ha.
Verdere uitbreiding is moeilijk te realiseren. Het gebied ligt ingeklemd tussen
cultuurgrond.Alleeninzuid-oostelijke richting komenenkelestukjes voormalige
oudebosgroeiplaatsenvoor,meteenzelfdebodemgesteldheid.
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Beheersaspecten
qemengde opstanden met naaldboomDe aangeplante ^nnenbjssen ^ * ™ ^
£ t e r r e J n o m s t a n d j g h e d e n is
soortenworden te^.™J°™deel v a n h e t berkenboswordtalshakhout
hetbosbeheerechterextensief Eendee
dQo
oeJd ^ o v e r s t a a n d e r s .
beheerd. Een ander deel van ae
^ ^ ^ ^ ^ ^
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Ook de z o m e r e . k e n W ™ ™ £ ^ overstaanders. Ook vinden dunningen
gezet. De^^ZTtXvoor^en.
In degroveden vindt afen toe
plaats om de ™™<fen J .
| e d e n is groveden opnieuw aangeplant
houtoogst plaats, ten paar
*
t a n e ) groVedennenbos is recenteen
(Zandvoortpers ^ - J ^ ^ n e verjongingopvanberk.Hetzuidelijke
^ S S S S S ^ ^ opengehouden. In 1995 isdit deel opgeschoond
(eigenwaarneming1996).
Waardering
z j c h jn h e t c e n t r u m v a n d e ,okatie. Het
Hetmeestwaardevollebosaee.
ontwikkeling gekomen berkenr o
m h
n
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kruidlaagkentenkelek^w.ens
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(beiden^ § 1 . waarb, J d e e e r
beschouwdkanworden.
Bedreigingen
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ontwatering,waarbijeenonWiKKe y | g n o | i s c h e onderwaardering (deA-

Planologisch beleidskader
nveriisseL(1992) is Wegereef
In het l e J e i ä S ß l i O J ^
weergegevenai. bos
temdd^^
^
zijn geen
|n
gebied
naftuir- en ^ ^ e t gebiedvalt buitende Prov.nc.ale Ecolovee/
relatienotagebieden " ^ _ S ï n t e H | t e bestemmingluidtbosgebied.
gischeHoofdstructuur. Degemeente,j
Conclusies en a
*
.

a n b e

^ ^

à

o n t w i k k e id

maar klein oppervlak vande

z^zatloSmmaken dat de
Degeïsoleerde ' ' S f ! / ^ ^ verstoring, metname vermestingen
lokatie zeer kwetsbaar is vuu
verdroging.
, *«* van het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel

(Provincie Ovenjssel1992), aooru * H
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Ten behoeve van het behoud van het Berkenbroekbos zou het zuidelijke
veen/heideterrein niet bewust open gehouden moeten worden, teneinde
eenspontaneontwikkeling richting Berkenbroekbos mogelijktemaken.
Hetbeheerinde.omliggendeberken-eneikenboszou, medetenbehoeve
van een betere buffering, gericht moeten worden op natuurvolgend
bosbeheer.
De gemengde douglas en lariksopstand moet omgevormd worden naar
loofbosmetinheemse,opdezegroeiplaatsthuishorendesoorten.
DeAmerikaanseeikendienengeveldteworden.
DeopslagvanAmerikaans krenteboompjemoetbestredenworden.
Hetoostelijk ingeslotencultuurlanddientmiddelsaanplantvangroepjeseik
en beuk omgevormd te worden tot bos, het westelijke perceel dient via
spontanebebossing(dusbeheervannietsdoen)omgevormdteworden. D

2.35

lA/indeófié
vUinaeórteim

Geografie en beschrijving
DeA-locatie bestaat uit de natte ende droge variant van hetEssen-lepenbos
bij het Huis Windesheim, op de oostoever van de IJssel, ongeveer 3 kmten
zuidenvanZwolle. DeA-locatie ligttussen hetdorpWindesheimendeIJssel.
Zowelhethuisalshetdorpliggenopouderivierduinen.
Gemeente:
Zwolle
Coördinaten:
205.0/496.0
Hoogtet.o.v. NAP:
+2m
GroteProv.Atlas:
Overijsselpag.72/73
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart35
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
Het landgoed Windesheim is eigendom van J.A. Baron de Vos van Steenwijk
genaamdvanEssen.Hetwordtbeheerddoor Ingenieursbureau Eelerwoudete
Rijssen.
Historie
De havezathe Windesheim dateert uit heteinde van de 16eeeuw. De historie
wordt nog al eens verward met het in 1387 op de plek van het huidige dorp
gestichte klooster Windesheim. Volgens Dijkstra (1993) laat de kaart uit de
Hottinger Atlas, rond 1781 door Van Hooff vervaardigd, zien dat er op het
landgoed nog geen sprake was van een grote oppervlakte bos. Ten noorden
vanhethuisiseenperceelbosingetekend,datwaarschijnlijkzowelhakhoutals
boomgaardomvatte.Dezegebruiksvormenzijnvoorditperceelaangegevenop
het kadastrale minuutplan van 1812. In de periode na 1781 hebben
omvangrijke bebossingen plaatsgevonden.Volgens Dijkstra is de helft hiervan
reeds weer vervangen. Vanaf het einde van de 19eeeuw zijn kleinere oppervlakken bos aangelegd. Er is dus waarschijnlijk geen sprake van oude
bosgroeiplaatsen daar hetgrootstedeelvan hethuidige bosgebiedvroegerals
bouw- en weiland in gebruik is geweest. De huidige topografie van het

~
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landgoed is op de topografische kaart van 1848 (Wolters-Noordhoff 1990) al
goedteherkennen.

Bodemen hydrologie
HPtlandaoed liqt opdeovergang van een oeverwal naar komgronden. Inhet
Tuidwesteliike deel net buiten de A-locatie, bestaan de bodems uit kalkrijke
o o ï A S e n T n zwa« zave.en lichte klei metgrondwatertrapVI (Stichting
I H ; 1995) De west-, noord- en oostzijde van de A-locatie ligt op een
kaikhoudende poldervaaggrond inzwarekleimeteengrondwatertrap UIA/ Het
middendeel bestaat uit een associatie van zogenaamdemengegronden
S o k a 1966) Ditcomplexebodemtypewordtveroorzaaktdooreen onrustig"
elëf van de zandondergrond en de daarmee samenhangende verschillenm
l
^
1 1 o f vermenging met rivierklei. Deze gronden hebben een
varende 9 ^ " ^ tussenV.enV... Eenkalkgradiént ligt haaks opde
SSSchtln?van derivier. Metnameindekomgrondenvindt eenprocesvan
o n S ï n g ptaatsalsgevolgvanbewegingenvanzuurgrondwater.
,„n,«atArneschiedvolgensStichtingP.H.B.(1995)viaslotenmaar
f ZZToneen
redel^kenconstant waterpeil te bereiken. Inhet
d,t ,8^ X u l l Z J n g SallandWest zijn aanpassingen mogelijk zodat
v X r d e s ' c C in de toekomst het «andgoed we, kunstmatig van
voldoendewaterkanworden voorzien.
06aanV

Bosgemeenschappen
Essen-lepenbos (21).Opdenatste
DaA^c^befreftv^n^Ukhet
^
komt ^
E,2enrjjk E s s e n .
gronden, in het n o o r d * e ^ e " *.. d e | e n o u d e rivierduinenaandeoostzijde,

Soortensamenstelling
i ô 2 m : :

faj^
zomereikenbeukgebruikt. Deoudsteeiken
Bijdebosaanlegzijrivoomanjij
^ ^
Qe oudste eJkenopstand
daterenvandelanenaanieguii a ^> ^ o p s t a n d en vaneikenbeukstamtuit
dateertvan185^0 Hetgrootste
e r w o u d e 1 9 9 1 ) . verder komen percelen
de tweede helft:var,de i« e i
d^
ig1Q) en een dee| met een
voor met v e e ' ^ / n Amerikaanse eik. Verspreid over de bospercelen
menging van beuken en n
d e k a s t a n j e e n d o u g | a s . De ook voorkokomen exoten voor as de wra y
^ hardhoutooibossen niet thuis. De
mende taxus, hoewel ^ n e e m s '
n e t concept-beheersplan massaal op de
gewone esdoorn heenzien v y
aanzienlijk aandeel in de boom- en
buitenplaats gevestigd en, neen
H e t n o o r d w e s t e iijke deelvandeAstruiklaag indegrootdee vanu«
Elzen rijk Essen-lepenbos staan
locatie, op de groeiplaats ™
a a n g e | e g d . Lokaal komen verder nog
populierenopstandendie rond ilaou 4
^ ^ z a c h ( e berk r u w e berkt

TeZlZteZX^
gladdeiependouglasvoor.

«*"»*• b°Sm'graUWeW'i9'liJSterbeS'

Inhrrmi
ir> „ tarica tipsbekend.
V
^ T ^ Äg*n»nmateriaal
g ^ e ^ i j n l e e n .nventansat.es
beKena
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Piantenvanoudebossen
Volgens het concept-beheersplan (Stichting P.H.B. 1995) komen hier bosanemoon, hazelaar, lelietje-der-dalen, bosgierstgras, gewone salomonszegel en
smallestekelvarenvoor. Lelietje-der-dalen ishiermogelijkaangeplant.
Mossen
Een mosseninventarisatie uit 1984 (Stichting P.H.B. 1995) bevat 33 soorten,
waaronder kroesmos[RodeLijst2] enstruikmos.Struikmos iseenzeldzame soort,
hoewel niet opde rode lijst opgenomen, en een indicator van oude bomenof
bosgroeiplaatsenvolgensdevoorlopige lijstvanSiebel(ongepubl.).
Paddestoelen
Een inventarisatie over de jaren 1981 tot 1984 leverde 207 soorten op,
waarondereenaantal(zeer) zeldzame(Stichting P.H.B. 1995).Onderdeze207
soortenwaren 120soorten saprofyten. Demeest bijzondere soortenwerdenin
het oudste deel van het bos gevonden, de afdelingen 2b, 2h en 2i. In de
inventarisatie bleek 1981 een topjaar te zijn. Het grote aantal fungi werd
verklaard uitdegrote hoeveelheiddoodhout,dieindegeïnventariseerdejaren
in het bos aanwezig was. Volgens het concept-beheersplan (Stichting P.H.B.
1995)isna1984veeldoodhoutuithetbos weggehaald.
Fauna
Eeninventarisatievanbroedvogels overdejaren 1980totenmet 1987leverde
45soortenop.Volgenshetconcept-beheersplan (Stichting P.H.B. 1995)zijnde
soorten van structuurrijke loofbossen zoals wielewaal, nachtegaal, grote en
kleine bonte specht de laatste jaren sterk achteruit gegaan als gevolg van
werkzaamheden waarbij dood hout en een deel van de struiklaag isweggehaald.
Storingsklassen
Op basis van de in het concept-beheersplan opgenomen gegevens kan
geconcludeerd worden dat slechts een klein deel als A1 kan worden gecodeerd,voorderestisdestoringscodeCD1vanwegehetvoorkomenvaneiken
beuk, waarvan de beuk op de groeiplaats van het Essen-lepenbos zeker niet
thuishoort, met daarnaast een aantal exoten.Voor de eik is dat op zijn minst
twijfelachtig.Voor eendeelisdecodevanwegedeverruiging geschat opCD4
tot CD5. Het voorgaande geldt voor de groeiplaats van het Droog Essenlepenbos. Het Elzenrijk Essen-lepenbos wordt vanwege de boomlaag van
populierenalsD1 gecodeerd.
Begrenzing,oppervlakte en MSA
Alle bos ten noorden van de bouwhuizen van het landgoed zijn binnen de
begrenzingopgenomen.DetotaleoppervlaktevandeA-locatiebedraagt36ha.
Het Elzenrijk Essen-lepenbos haalt het MSA van 15 ha niet en uitbreiding is
dan ook noodzakelijk. Het oppervlak met droog Essen-lepenbos van 21 ha
voldoetwelaanhetMSAvan10 ha.
Beheersaspecten
Deadviezenvoor hetlange-termijnbeheer,dieinhetconcept-beheersplan zijn
opgenomen, betreffen naast aandacht voor de (cultuur)historische aspecten
van deaanlegstructuur tevensde natuurlijkheid van het bos.Opdit momentis
daar indevisievanStichting P.H.B. (1995)teweinig rekening meegehouden.
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Onze adviezen m b t . hetbeheer van een waardevolle bosgemeenschap
omvatten zeker omvorming naar een soortensamenstelling die overeenkomt
met hetnatuurlijke Essen-lepenbos, datwilzeggen, een dominantievan
aewone es met daarnaast geringe aandelen van andere soorten zoals, zoete
kers schietwilg en zomerlinde. Als gevolg van de transparante kronen van de
es komt vaak een soortenrijke struiklaag voor. Elders neemt de beuk een hoog
aandeel in en dat betekent dat onder deweinig licht doorlatende beukenkroon
deTpische voorjaarsvegetatie van het Essen-lepenbos verdwijnt. Dit advies
voor omvorming geldtvoor zover de te verwijderen bomen niet beschermd z.jn
krachtens de monumentenwet.
Bedreigingen
w«„ r«nH HP A-locatie worden zwaar bemest. Dit heeft
De landbouwgronden rond de A locatie ^ «
verruiaina vande
volaens het concept-beheersplan (Stichting P.H.B. 1995) verruiging vanae
bosranden eutrofiëring van het oppen/laktewater en verzuring van de bodem
totgevolg.
Planologisch beleidskader
wT
*» A locatie oeldt het gestêmmingsplan Buitengebied van de gemeente
0 0 d e A
j
waarin heti t a A w is aangegeven. In het kader van
a
Zwolle van 1979waann n e i a ^
*
grenzende beheers- dan wel
de Relatienota zijn geen direct aan ae M K A * a
reservaatsgebieden aangewezen.
Waardering
Vanwege de » £ a a ^ a n

• ^

Essen-lepenbos isdit een belangrijkeA^ natuur|jjk e n d e groeiplaats

omgeving.
Conclusies en « • " ^ • " ^ " d e z e l d z a a m n e i d vanhet Essen-lepenbos.
. VVtordevoteJ^J2«W*
b0omsoortensamenstelling ende
'

^ e v r e ï e i d ^ f h o u t t e/hter .aag, zodat daar in het beheer aandacht
aan besteed moetworden^

a a n w i j z jr,g

van relatienotagebieden met

9ebruikvandea
lndbouw9ebe
i

•r Ä "
-«~
"
vandiesoortendiezichsuccesu
. s:^-*-

o

verjongen, is noodzakelijk.

Woo/JJU*

fô*

WeerdLnJ

2.36
Geografie en beschrijving
^
^ staatsnatuurreservaat de
De Wooldakkers liggen in ne
o r rfe v e e n v o r m i n g e n ve rvening
Weerribben. Het landschapissterk bepa
^
moergsbos met een
van hetgebied. Delokatie b w * « 4 " J ^
b i e d i s b e b ost na stopzetting
dominantie van zwarte els en zachte berk. Hetg
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van het maai-enweidebeheer. DeA-lokatieomvat een groot aantal aaneengesloten beboste percelen, omsloten door de Hoge Weg, Meenteweg, Lakeweg
ende Deddensvaart. Hetterrein ligtcirca 3kilometer tenzuiden van Oldemarkt.
Op huidige topografische kaarten staat het gebied aangegeven als 'De
Weerribben' en 'Boonspolder1. De A-lokatie is geselecteerd vanwege de
aanwezigheid van de bosgemeenschap Moerasvaren-Elzenbroekbos.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Prov.Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

IJsselham
195.0/534.0
+0.0 tot-1.0 m
Overijssel pag.9
bijlage I, kaart 36
bijlage II,kaart L

Eigendom en beheer
Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt beheerd door de
beheerseenheid DeWeerribben.
Historie
Tussen ruwweg 1850 en 1900 is het veengebied vrijwel geheel verveend. Er
ontstond een zeer open waterrijk gebied met legakkers. Door verlanding en
successie veranderden de petgaten in een besloten kraggelandschap. Tot
1948was bosopslag zeer schaars door het maai-enweidebeheer. In 1962was
het noord-westelijke deel van de Wooldakkers dichtgegroeid met bomen en
struiken. Daarnaast isook de rest van de lokatie geleidelijk aan bebost geraakt.
Er heeft zich in eerste instantie een wilgenstruweel en jong broekbos van els
ontwikkeld op zowel de drijftilformaties in de petgaten als op de dikke,
voorheen beheerde kraggen. Indezevoormalige hooilanden sloeg ook struweel
van sporkehout en lijsterbes op. Devegetatiekundige verschillen tussen bossen
ontstaan uit drijftillen dan wel voorheen beheerde gebieden worden met het
ouderworden van de bossen geleidelijk geringer.
Bodem en hydrologie
De Weerribben liggen in het smeltwaterdal van de Vecht. De ondergrond is
opgebouwd uit Holocene klei- en veenlagen. Het betreft nu een ontgonnen
veenvlakte met petgaten. In het noorden van de Wooldakkers zijn enkele
zandopduikingen. De bodem bestaat uit veengronden op onvergraven bodem,
zandgronden bij de zandopduikingen en kraggegronden daar waar vervening
heeft plaats gevonden. De Wooldakkers zijn vlierveengronden. De grondwaterstand is hoog. Het gebied maakt deel uit van een groot boezemgebied
waartoe ook deomringende polders behoren (Staatsbosbeheer 1989).
Bosgemeenschappen
In de gehele A-lokatie worden zowel het Moerasvaren-Elzenbroekbos (30) als
het Berken-Elzenbroekbos (31) aangetroffen. Plaatselijk gaat als gevolg van
ophoging van de bodem, waarbij door verdroging voedingsstoffen vrijkomen,
het Elzenbroekbos gedeeltelijk over inhet Elzen-Eikenbos(10).
Soortensamenstelling
Boom-en struiksoorten
De belangrijkste boomsoort is zwarte els. Ook grauwe wilg en zachte berk

1fi1
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komen frequent voor, de eerste soort vooral op de wat jongere, nattere en rijke
bodem de tweede soort vooral in de gebieden waar de successie wat verderis
voortgeschreden enten gevolge van een toenemend aandeel regenwater het
milieu verzuurt. Ook geoorde wilg, kruipwilg, sporkehout, lijsterbes, ruwe berk
en zomereik komen voor (Staatsbosbeheer 1989).
inhBRms oeppnmateriaal
Gezien de spontane bosontwikkeling kunnen waarschijnlijk els en de
wilgensoorten als inheems worden aangemerkt.
Planten van nude bossen
A •-_«__„ „«w» A~* ^
Er ziin aeen vondsten van 'oud bos'-soorten bekend. Algemeen geldt dat de
klasse der Elzenbroekbossen door maarweinig 'oud bos'-soorten gekenmerkt
worden.
is een klein perceel elzen-wilgenbosaan de Hogeweg op epifytische
mossen onderzocht (Greven 1988). ^ ^ ^ ^
^ Z t ^ l Z
oude bomen of bossen (stamvoeten-epifyt) kn.kkend palmpjesmos aangetroffen.
ÜIMSB

Storingsklassen

Begrenzing,oppe™a e^
Z

Z

T

^

Z

*

bedraagt88ha.Ditismeerdanhet
2

elzenbossenvan 20,0. 25 ha. Uitbreiding is

dusnietnodig.
Beheersaspec e

.,

t b e n e e r gericht op het instandhouden

dan

wel herstellen of °"™*™e"
Insaemeenschap moerasbos. Tot 1990 werden
dusindusWde»^
z o w e | d e botaniscne als
de bossen in stand gehouden e r ^ o
a c t j e v e beheers_
faunistische ^ ^ ^ , " " „ 0 behoeve van rietend en hooiland werden
maatregelen plaats. Alleen ten Denue
incidenteelbosrandenteruggezet.
. . ,i- .«wrwrw hetbeooqdeboscomplexdeWooldakkerstot
De huidigedoelstelling ^ ^ ^ S « m hetbeheerzalbestaanuitniets
deplaneenheid* f * ^ f l ^ ^ ^ h e n W Inde zuidoostelijke grens

S S S Ä

S

T

^

Z

^

"

^

^

De
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1989).
Waardering

C nnntane karakter tot de meest

natuurlijke

B r t ^ t ^ n ^ Z Z ^ X t * » » . bossen inNederiïrCAySTSA
toegekend,ewordenaandebestaande
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bossen. DeA-lokatie beslaat een relatief groot aaneengesloten broekbosgebied
en heeft grote actuele en potentiëlewaarden.
Bedreigingen
De Wooldakkers maken deel uit van een groot natuurgebied, waar het beheer
geheel gericht is op instandhouding van de aanwezige levensgemeenschappen. Er zijn er geen directe bedreigingen, mede omdat het terrein vrijwel
ontoegankelijk is.
Planologisch beleidskader
De Weerribben is door het Rijk aangeduid als Grote Eenheid Natuurgebied en
Nationaal Park. Het hele gebied is staatsnatuurreservaat. In het Streekplan
Noord-West Overijssel zijn de Wooldakkers aangeduid als zone Landelijk
gebied IV, gebieden met een hoge natuurwetenschappelijke en
landschappelijke betekenis. Op de bestemmingsplankaart staat de locatie
weergegeven als Natuurgebied met een ondergeschikte agrarische functie
(Staatsbosbeheer 1989). De Weerribben is onderdeel van het studiegebied
NW-Overijssel, een natuurontwikkelingsgebied in het kader van het Beleidsplan
Natuur en Milieu van de provincie Overijssel, waarvoor een ontwikkelingsvisie
is opgesteld. Het is een onderdeel van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (Provincie Overijssel 1992). In het westen en oosten grenst de
lokatie aan reservaatsgronden, aangewezen in het kader van de Relatienota
(Beheer Landbouwgronden 1990c).
Conclusies en aanbevelingen
• Het betreft een groot aaneengesloten Elzenbroekbos.
• Geheel spontaan ontstaan bos met een natuurlijke soortensamenstelling
en structuur.
• Een strict beheer hetgeen de natuurlijke successie van het bos ten goede
komt.
• Aan de zuidoost-grens dient een geleidelijke overgang tussen het
broekbos en hettrilveen gewaarborgd teworden.
D

2.37

^Latherboich

Geografie en beschrijving
Het Zalkerbosch ligttussen Kampen en Zwolle aan dezuid-oever van de IJssel
op 2 kilometer te noorden van het plaatsje Zalk. Het gebied ligt buitendijks in
het IJsseldal. Het terrein bestaat uit vrij gave kronkelwaardruggen en komgronden en vertoont door de geaccidenteerdheid van het terrein een redelijke
variatie een groeiplaatsen. Evenwijdig aan de rivier komen enkele smalle
percelen hakhout voor, voornamelijk bestaande uit gladde iep en gewone es.
De gradiënt van noord naar zuid inde abiotiek, leidttot hetvoorkomen van verschillende vegetatietypen, reden waarom het gebied als een potentieel
Boscomplex van Rivierengebied is beschreven. Het complex bestaat uit 3
bosgebiedjes. Deze zijn onderdeel van het uiterwaardenlandschap waar ook
weiland en akkerland deel van uitmaken. Er komt een scala aan natuurlijke en
halfnatuurlijke vegetaties voor. Het hele gebied is van grote natuurwetenschappelijke waarde.
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Gemeente:
IJsselmuiden
Coördinaten:
917.0/504.7
Hnnntet.o.v.NAP:
+2.5tot-0.5m
firnte Prov.Atlas:
Overijsselpag.59
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart37
RpiatiPnnta-oebieden: bijlageII,kaartC

Eigendomen beheer
HetterreinisineigendomenbeheervandegemeenteIJsselmuiden.
Historie
Het huidige Zalkerbosch is een restant van een oud, veel groter bosgebied.
Vanaf delateMiddeleeuwentot 1840maaktehetZalkerboschdeeluitvaneen
buiten dattoebehoordeaandeHeeren van Buckhorst. Opeen kaartvan 1664
staat het hele gebiedweergegeven al bosonder de naam 'Sallicker Boss'. In
1840 isdeoppervlakte bosgeleidelijk afgenomen,met nametengevolgevan
ontoinninqvanhetbosaanderivierzijde.Heteigendomvanbosgaatdanover
vandearootqrondbezitterBuckhorstinhandenvandefamilieTeilegen. Nadie
tiidwordtveelbosinakkeromgezet.Vooralindeperiodevan 1840tot 1850en
tidens de eerste wereldoorlog verdwenen grote delen van het bos. Op een
kaart van 1851 staat al akkerland weergegeven in het centrale deel van het
aebied waardoor het bos in stukken uiteenvalt. Ook in 1917 vindt weer een
uftbreidinu van het akkerland plaats en verkrijgt het bosgebied vnjwel zijn
hufdTge vorm (Eenhoorn & Smit 1981; Wolf 1995). In 1960 is het bos
aangekochtdoordegemeenteIJsselmuiden.
Bodem en hydrologie
np bodemvanhetboscomplexbestaatuitkleiopzandgronden,opgebouwduit
fl,fvSele sedimenten Opdekronkelwaardkomenkalkhoudendezandgronden
ïo^r f d f S r o n d e n rivierkleigronden, resp. fijnzandigevorstvaaggronden
T k a khoudendeooivaaggrondenmetlichtezavel. Dekalkrijkdomneemtdoor
uüspoel^i$ï> dêdichtingvandewinterdijk. Delagedelenhebbenhumusnjke
klei(Eenhoorn1985).

ZZ2iïtt!ÏÏ&2~*™"f',<rperemed 1996)
kronkewaaro en
»
grondwatertrappen aangegeven.
Ï S S A K S j A * grondwaterstandinhe.bostotviakonderhet
maaiveld liggen.
Bosgemeenschappen

,

tos

( 2 0 ) , d i e a a r ,d e

randeri

De^ » . ' ^ " J ^ Ä Z n b o s (21).BI) eventuelebosuitbreidingzijnin
S r o v e r a n g e n n a a T l E t e i * Essen-.epenbos (22, en het
^ S i l g e n T s (33)'e verachten, waarmeeeen ßoScomp,ex van «werengebiedkan ontstaan.

Soortensamenstelling
g f ^ g ^ f a n

het Zalkerbosch bestaat uit gemengd esse-iepe-
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hakhout. Hierin is iep de belangrijkste boomsoort. De gladde iep komt het
meeste voor, maar ook de ruwe iep is hier en daar aanwezig,vermoedelijk door
aanplant in deze eeuw. Verder komt gewone es veelvuldig voor. Deze
boomsoorten hebben samen een aandeel van ca. 90% in de boomlaag.
Daarnaast maken els en eik ca. 5 % van de boomlaag uit. De eiken worden
gebruikt als overstaanders. De overige boom- en struiksoorten die hier in
redelijke aandelen worden gevonden, zijn: hazelaar, gewone esdoom en
Spaanse aak. Van de witte abeel, wilde appel, schietwilg, kleinbladige linde,
haagbeuk, zoete kers en vogelkers komen slechts één tot enkele exemplaren
voor. Diverse struikenworden aangetroffen waarvan meidoorn, kardinaalsmuts,
sleedoorn en rode kornoelje het meest frequent voorkomen (Eenhoorn & Smit
1981).
Inheems genenmateriaal
Gezien hun ouderdom kunnen de spaarzame exemplaren van de kleinbladige
linde, wilde appel, vogelkers en de haagbeuk als inheems genenmateriaal
worden aangemerkt. Vanwege de veelvuldige aanplant van es en iep, kunnen
hooguit de oudste hakhoutexemplaren als autochtoon materiaal worden beschouwd. Bij de struiken kunnen sleedoorn, Gelderse roos en tweestijlige meidoorn ook als inheems beschouwd worden. Van de overige soorten zijn veel
exemplaren aangeplant.
Planten van oude bossen
Tweestijlige meidoorn, gulden boterbloem, boskortsteel en bosanemoon, soorten karakteristiek voor oude bosgroeiplaatsen, zijn in 1978 op enkele plekken
aangetroffen. De aanwezige bosgemeenschappen kennen weinig specifieke
oude bossoorten. De kruidenrijkdom in de bossen is echter zeer groot, 77
kruidachtigen zijn in 1978 aangetroffen. Moeslook, slangelook, gewone vogelmelk en speenkruid bepalen het voorjaarsaspect en komen in hoge bedekkingen voor (Eenhoorn &Smit 1981). Indejaren '90 iswilde kardinaalsmuts als
indicator van oud bosaangetroffen (Stortelder etal.inprep.).
Mossen
Gewoon dikkopmos, fijn snavelmos en geplooid snavelmos komen regelmatig
voor. Struikmos en recht palmpjesmos iRodeLijst3Jzijn aangetroffen soorten die
oude bossen of bosgroeiplaatsen indiceren (Stortelder et al.inprep.).
Storingsklassen
Ondanks de langdurige aanplant van divers houtachtigen, is de soortensamenstelling vrijwel natuurlijk, ook naar hoeveelheid per soort. Hoewel indejaren '60
diverse exoten verwijderd zijn, slaan bv. Robiniaen Canadese populier nuweer
op. In de 19e eeuw zijn een aantal stinzeplanten aangeplant. Verder is de
kruidiaag practisch ongestoord, hoewel desoortenrijkdom indeze eeuw al sterk
is afgenomen. Alleen aan de randen treedt verrijking op, waardoor met name
grote brandnetel tot dominantie kan komen. Decodering voor de storingsklasse
is voor de kernen van de gebieden A1,voor de randen A3 en lokaal AD1 tot
AD3voor delen metexoten.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Het boscomplex bestaat uit 4 deelgebieden, die tezamen 7 ha beslaan. Deze
bospercelen worden omgeven door weiland en akkerland. Het geheel maakt
onderdeel uitvan het natuurgebied Zalkerbosch, dat 115 ha beslaat. De huidige
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oDDervlakte bos voldoet niet aan de minimale eis van 60 ha, die aan een
Boscomplex van Rivierengebied wordt gesteld. Uitbreiding is daarom zeer
aewenst Hierbijzoudendegrenzenvanhetoorspronkelijke oudeboscomplex
aangehouden moetenworden,hetgeeneenuitbreidingvan het boscomplex in
noordelijk enoostelijke richtingtotaandeoeversvande IJsselinhoudt Deze
aranden ziin deels in eigendom van de gemeente IJsselmuiden, deels in
rarttcuHer eigendomendeelseigendomvanStaatsbosbeheer. Dezeuitbreiding
volqtdê grenzenvanhetgebieddat in 1962aangewezen >salsnatuurgebied
Ook het centrale deel hiervan, dat in 1962 niet als natuurgeb.ed werd
aanoemerkt zouhierbijbetrokkenmoetenworden.Uitbreidingvanhetcomplex
S l a n d e ' IJssel maakt overgangen mogelijk naar het Sch.etw.lgenbos,
waa^/an nu nog slechts een restant aanwezig is en het elzennjk EssenTepenbos.Hettotaaloppervlakkomtdanopongeveer 100 ha.
Beheersaspecten
T,
J r man ziin de bossen beheerd met hetoog op de productie van
Tot ongeveer 1060rjn de^DOSS
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Wa
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Na d
? f r exoten S e " u i t de bosjes verwijderd, waarbij ook de hier
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thuishorende ^ W ^ £ g 1 9 6 8 en 1972 heeft veel nieuwe aanplant
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H
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stonden zijn .n dej a r e w o ^i
^ ^ ^ b e s t e m p e l dtot spaar.
aangeplant. DemeestzuideiK.gg
H^
g|gh g k h o u t A a n g e z i e n |n h e t
telgenbos,der e s t v a ^
heeft m e n na e e n aantal jaren, op
spaartelgenbos de^ e m j M o m
^ D o o r d a t ^ h g k h o u t g|
één plek na, het ^^^Zlarlootd,
stierven bij de eerste kapveel
gedurende enige decern«was veevaar
^ ^ & Smft i g 8 1 ) N g 1970
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S j o r d e n se.ectiefve^ijderd(Wolf1995).

Waardering
Abelen-lepenboszeer zeldzaam.Het
Nationaalen «n t e m a t i o n a a , ° S ' te aroeiplaats van dezebosgemeenschap.
Zalkerbosch betreft een ree Dl 0aSt9i f J ^ g S S . Het bos is lang als hakhoutbeHet is tevens een zeer ° f
j f ; k e e n r i j k e kruidvegetatie. In botanisch
heerd, wat heeft geleidtot eens p e ^ j
^
^ vQorkomen van ve|e
eer w a
opzicht is het hele gebiec^f
fluvjatie,
d i s t r i C t . Het beschutte microsoorten die kenmerkend zijn voor
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klimaat en de kalkrijkdom hebben geleid tot het voorkomen van veel
stroomdalplanten, die verder in ons land alleen in zuidelijke regio's worden
aangetroffen (Eenhoorn&Smit1981).
Bedreigingen
Enkele omliggende weilandpercelen worden intensief bemest (drijfmest en
kunstmest), hetgeen leidt tot verrijking en verruiging van de zomen van de
bosjes (Wolf pers.med.1996).Eentoenamevanhethumuspakketleidt hettot
het voorkomen van ruigtsoorten. Tenslotte is er een voor dit kleine gebied
relatieve hoge recreatieve druk. Zeker gezien de versnippering van de lokatie
over enkele bospercelen, moeten al deze bedreigingen vanwege de grote
randeffectenzeerserieuswordengenomen.
Planologisch beleidskader
Het huidige boscomplex en de mogelijke uitbreiding vallen exact binnen het
gebied dat in het Gemeentelijk Bestemmingsplan is aangeduid als Natuurgebied.Delen hiervan hebben ook de status Natuurreservaat in de zin van de
Natuurbeschermingswet. Het huidige open gedeelte dat centraal tussen de
bosjes ligt,valthierechter nietonder, maarweldekronkelwaardentenwesten
hiervan. De rest van de terreinen heeft de bestemming AgrarischgebiedII
(Eenhoorn 1985). Hetgehelecomplex, inclusief de bossen,isinhetkadervan
de Relatienota aangewezen als beheersgebied. Dit is formeel onjuist,
aangezien bossen niet onder dewerking van de relatienota vallen. Binnen het
deel waarin de boskernen liggen, wordt botanisch en bouwlandbeheer
uitgevoerd. Bij de noordelijke strook cultuurland langs de IJssel is het beheer
gericht op behoud van weidevogels (Beheer Landbouwgronden 1990a). Het
gebied ligt binnende Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Deniet inde1e
fase relatienota aangewezen gebieden zijn onderdeel van het natuurontwikkelingsgebied IJsseluiterwaarden.Hetbetreftdeterreinentenzuidenvanhetboscomplex. Binnendereedsbestaanderelatienotagebieden kunnendaarnaastop
grond van de inrichtingsvisie bepaalde gebieden worden aangewezen als
natuurontwikkelingsgebied (ProvincieOverijssel1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Het Zalkerbosch iséén van deweinigen hardhoutooibossen in Nederland
met een natuurlijke soortensamenstelling doch een onnatuurlijke busstructuur.
• Hetgebiedomvateenbijzonderoudebosgroeiplaats.
• Degeomorfologievanhetgebiedisnoggrotendeelsongeschonden.
• Het aaneen laten sluiten van de aanwezige bosjes en uitbreiding van het
areaal bos in noord-oostelijke richting tot aan de IJssel is een belangrijke
voorwaarde voor het instandhouden van de aanwezige bosgemeenschappen.
• Hethakhoutbeheer dientviademozaïekmethodegeleidelijkomgevormdte
wordentotopgaandbosmetvoldoendeopenplekken.
• Opslagvanexotenmoetverwijderdworden.
D
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3 BETROUWBAARHEID
Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dit rapport verwerkte
informatie moeten enige opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats is
de betrouwbaarheid voor een groot deel afhankelijk van de gebruikte bronnen.
In hetgevaldatdeze gedateerd bleken tezijn, werden degegevens voor zover
mogelijk op andere wijze, bijvoorbeeld via telefonisch contact met beheerders,
gecontroleerd op hunactuelewaarde. Hierbijwerd materiaaldatouder was dan
10 jaar, als gedateerd beschouwd. In sommige gevallen werd daarbij geen
resultaat geboekt omdat de gevraagde informatie om onbekende redenen niet
werd verstrekt.
Vanwege de hoge tijdsdruk waaronder de informatie werd verwerkt, werd
afqezien van tijdrovend extra onderzoek, zoals bijvoorbeeld kadastrale
recherche in het geval dat de eigenaar niet achterhaald kon worden. Dit heeft
tevens tot gevolg gehad dat de informatie onder Planologisch beleidskader
soms wat beperkt van inhoud is, indien een beheersplan daar geen gegevens
over bevatte.
De tijdsdruk was er ook oorzaak van dat afgezien moest worden van veldbezoeken aan alle A-locaties. Dit is slechts uitgevoerd in die gevallen, waar
essentiële informatie ontbrak. Dat heefttot gevolg gehad dat bijde voor elke Alocatie weergegeven storingsklasse rekening moet worden gehouden met een
onbekende mate van onbetrouwbaarheid. De storingsklasse is veelal geschat
OD basis van het beschikbare materiaal, soms aangevuld uit contacten met
hPheerders In enkele gevallen is een dergelijke geschatte storingsklasse
Gecontroleerd tijdens veldbezoek. In de meeste van deze controles bleek de
wprkeliike situatie af te wijken van de vooraf geschatte en werd een grotere
mate van storing geconstateerd. Hieruit hebben wij de conclusie getrokken dat
vpldbezoek voor een betrouwbare vaststelling van de storingsklasse maar ook
voor een goede analyse van de busstructuur met hetoog op adviezen voor het
beheer noodzakelijk is.
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