Twente
ecologische aspectenvangeprojecteerdespaarbekkens
deel B: basisrapport

auteurs:
J.G.H.M. Eijsink* H.GAReimerinken W.J.J.Colaris
m.m.v.H.deBoois

onderzoeksrapportvande•.
PROVINCIALE PLANOLOGISCHE DIENST VAN OVERIJSSEL
inopdrachtvanRijksinstituutvoor Drinkwatervoorziening
zwolle 1980

Op12december 1978,middeninderapporteringsfase,is
irJ.G.H.M.Eijsinkoverleden.DitplotselingeheengaanvanJan,
eenzeersympathiekeengewaardeerde collegaenvriend,leiddetot
grotedroefheidbijdeoverigemedewerkersaanditonderzoek.Ze
hopendatditrapportovereenkomtmetdeideeënvanJan.

INHOUDSOPGAVE.

1.
2.
3.
4.
1.5.
II.
11.1.
11.2.
II
II
II
II
III
III
III
III
III
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.
IV.4.
V.
V.l.
V.2.
V.3.
V.4.
V.5.
VI.
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VII.

INLEIDING.
Aanleiding
Probleem- en Doelstelling.
Uitgangspunten.
Werkwijze enuitvoering van het onderzoek.
Topografische beschrijving van de 4onderzoeksgebieden.
RELATIES IN HET COMPLEX BODEM,WATER EN ORGANISMEN
Inleiding.
Debodem inde onderzoeksgebieden en zijn
waterhuishouding.
Debodemtypen inde onderzoeksgebieden.
Debeschikbaarheid vanwatervoorplanten.
Debeschikbaarheid vanmineralen voorplanten.
De afhankelijkheid van dierenvan dewaterhuishouding inde bodem.
LANDSCHAPPELIJKE ASPECTEN.
Inleiding.
Deontwikkeling inde waterhuishouding.
Beschrijving van de landschapstypen.
Beschrijving vande onderzoeksgebieden.
BIOTISCHE ASPECTEN.
Inleiding
Vegetatietypering en -kartering.
Kritische plantesoorten.
Kritische diersoorten.
KWETSBAARHEID VAN DENATUURVOOR VERDROGING
ENVERDRASSING.
Hetbegrip kwetsbaarheid.
Methode, inhoofdlijnen,terbepaling vande
kwetsbaarheid.
Nadere uitwerking vandemethode terbepaling van
de kwetsbaarheid.
Samenstelling en interpretatie vandekwetsbaarheidskaarten.
Beknopte beschrijving van dekwetsbaarheid van
devier onderzoeksgebieden.
CONCLUSIES.
Algemeen.
Kwetsbaarheid vandevier locaties.
Rangorde vande locaties.
LITERATUURLIJST.

BIJLAGEN:
IV.1
IV.2

Vegetatiecomplexenkaart (4stuks)
Lijstvanplantesoorten ingedeeld pervegetatiecomplextype.

I.l.
I.l.
I.l.
I.l.
1.4.
1.6.
II.1.
II.1.
II.2.
II.6.
II.7.
II.9.
11.12.
III.1.
III.1.
III.3.
III.5.
III.14
IV. 1.
IV. 1.
IV. 3 .
IV.46.
IV.51.
V.l.
V.l.
V.l.
V.5.
V.18.
V.21.
V.l.
VI.1.
VI.3.
VI.4.

HOOFDSTUK I

I.

INLEIDING.

1.1.

1.1.

Aanleiding.

1.1.

1.2.

Probleem- en Doelstelling.

1.3.

Uitgangspunten.

1.3.1.Verdroging van de omgeving; fluctuaties in
grondwaterstanden.
1.3.2.Verdrassing van deomgeving.
1.3.3.Vermindering van de afvoer vanbeken.

1.1.
1.1.
1.3.

1.3.
1.3.

1.3.4. Ruimtebeslag.

1.4.

1.4.

Werkwijze enuitvoering vanhet onderzoek.

1.4.

1.5.

Topografischebeschrijving van de 4onderzoeksgebieden.

1.6.

1.5.1.Algemeen.

1.6.

1.5.2.Loolee.

1.6.

1.5.3.Deldenerbroek.

1.7.

1.5.4.Torendijk.

1.7.

1.5.5.Rutbekerveld.

1.3.

1-1
I.

INLEIDING.

1.1.Aanleiding.
Inapril 1976verscheen het rapport van deTechnische Adviescommissie Zandwinning/Aanleg Spaarbekkens Twente. Dit rapport werd
inde Bestuurlijke Coördinatie-commissie Zandwinningen/Aanleg
Spaarbekkens Twente op 3juni 1976 aanvaard. Indit rapport wordt
de aanbeveling gedaan de studie voort te zetten met onder andere:
"inpassingvanhetbekken inhet landschap,nadere beoordeling van
planologische en ecologische aspecten".
Naar aanleiding vandeze aanbeveling gafhetRijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening (RID)inmaart 1977opdracht aan deProvinciale Planologische Dienst (PPD)van Overijssel een onderzoek in
te stellen naar de ecologische aspecten vande geprojecteerde spaarbekkens inTwente.Behalve de door de Technische Adviescommissie
aanbevolen locaties Deldenerbroek en Rutbekerveld werden ook delocatiesTorendijk en Looleebekken ecologisch onderzocht omwille van
een grotere enmeer gefundeerde keuzemogelijkheid bij de aanwijzing
van de spaarbekkenlocatie(s).
1.2.Probleem- en Doelstelling.
Inde loopvande twintigste eeuw ishetnatuurlijke milieu van
Twente zowel inkwantitatief alskwalitatief opzicht sterk achter
uitgegaan.Dit iseen gevolg van voortgaande bebouwing,wegenaanleg,zand- enwaterwinning, intensivering van de landbouw, uitbreiding vande industrie eneen sterke toename van derecreatiedruk.
Aangezien de aanleg vanéén ofmeerdere spaarbekkens inTwente naast
het ruimtebeslag ook invloed heeft op zijn omgeving,o.a.beïnvloedingvan dewaterhuishouding, ishetgewenst om de actuele enpotentiële-ecologische kwaliteiten van de geprojecteerde locaties
enhun omgeving tekennen.
Dedoelstelling van hetonderhavige vergelijkende onderzoek isdan
ook het inventariseren,karteren en interpreteren van hetnatuurlijkemilieuvan de vier locatiesen hun aangrenzende gebieden.
Opgrond van deze ecologische,kennis wordt eenbijdrage geleverd
aan deplan-enbesluitvorming ten aanzien van de aanleg van
spaarbekken(s).
1.3.Uitgangspunten:
Ecologische invloeden van spaarbekkens bij verschillende uitvoeringswijzen.
De uitvoeringswijzevan eventuele spaarbekkens staatvooralsnog niet
vast. Uitgegaan wordtvan gebruik van debekkens,waarbij continu
water aan hetbekken wordt onttrokken tenbehoeve vandewatervoorziening endevoeding van hetbekkenperiodiek onderbroken moetwordenwegens schaarste aanoppervlaktewater of ongunstige kwaliteit
daarvan.
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Bij eendergelijk bekken zijn drie varianten mogelijk,waarbij de
primaire invloeden opde omgeving uiteenlopen. Inbeginsel ismet
elkvan deze drie varianten rekening gehouden bijhet formuleren
vande uitgangspunten voor ecologisch onderzoek. De varianten zijn
alsvolgt aan te duiden (zie fig. 1,1):
- Geheelopgezetbekken:hetpeilvanhetwater inhetbekken in
volle staat ligthoogboven hetniveauvan het freatisch grondwater in de omgeving endaalt uiterlijk tothetniveau van het
freatisch grondwater. Inonderhavige gebieden betekent diteen
spaarbekken methoge dijken.Ook bij optimale afdichting van het
bekken zal enige kwel optreden vanwater uithetbekken.
- Half opgezetbekken:het streefpeil vanhetwater inhet bekken
ligt ruimbovende grondwaterstand inde omgeving,het minimumpeil inhetbekken zal incidenteel totbeneden de grondwaterstand
kunnen dalen.Hetbekkenheeft vrij lage dijken (max.6m +m.v.);
doorgaans treedtenigekwel opvanwater uithetbekken.
Erkan toestroming vangrondwater naarhetbekken optreden.
- Geheel ingegraven bekken:het streefpeil van hetwater inhet
bekken komtnagenoeg overeen met de grondwaterstanden inde omgeving. Hetpeil zal frequent dalenbeneden dehuidige grondwaterstanden,waarbij toestroming van grondwater naarhet bekken
kan optreden.
De ecologische invloeden van een spaarbekken,waar rekeningmee gehoudendient teworden zijn:
- grondwaterstroming naarbekken,verdroging van omgeving;
- kweluitbekken,verdrassing van omgeving metmeer voedselrijk
water;
- verlaging van de afvoervanbekenwaaraan onttrokken wordtbenedenstrooms vanhet onttrekkingspunt;
- ruimtebeslag;
- visuele invloed van dijken enwatervlakte.
Vooral ten aanzien van hetoptreden van toestroming van grondwater
naar eengeheel ingegraven bekken bijonderbreking van de voeding
vanhetbekken kan de invloedssfeer van hetbekken groot zijn.Voor
een overbruggingstijd vandriemaanden is aangenomen,datde toestroming van grondwater kan leiden totmerkbare daling van de grondwaterstanden totmaximaal op 5km afstand. Zie rapport vandeTechnischeAdviescommissie Zandwinning/Aanleg SpaarbekkenTwente.
Compenserende of invloedbeperkende maatregelen zijn mogelijk,vooral ten aanzien van de invloeden ophet grondwaterregiem inde omgeving. Primair isde aard van deze invloeden afhankelijk van de
keuze uitbovengenoemde drie uitvoeringswijzen. Voorts zijnvariaties indematevan afdichting vanhetbekken mogelijk en kunnen
ringsloten gebruiktworden voor deopvang van eendeel vande kwel
om verdrassing tegen tegaan ofvoor de aanvulling van grondwater
door infiltratie om verdroging tegen te gaan (zie fig. 1.2.).
Opde zojuist genoemde invloeden zalnunaderworden ingegaan.
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1.3.1.Verdroging van de omgeving; fluctuaties in grondwaterstanden.
Hetoptreden vanperiodieke verlagingen van grondwaterstanden in
deomgeving van bekkens kan voor vele organismen een onoverkomelijkeverandering van de levensvoorwaarden tot gevolg hebben.Deels
door direct tekort aanwater,vooralbijverlaging invoorjaar en
voorzomer,deels door aantasting van hunpositie inhet ecosysteem,
hetzij door verzwakking,hetzij door verbetering van de omstandigheden voor concurrenten,predatoren,parasieten ofpathogenen. Het
nadelige effectvanverdroging van hetmilieu isdes testerker,
alsdezeverdrogingmetonnatuurlijkevariaties optreedt.De kans,
dat zich aan drogere omstandigheden aangepaste harmonische levensgemeenschappen ontwikkelen isgering,alsde droge situatie zich
slechts af en toevoordoet.
Devoor grondwaterstandsdaling meest kwetsbare organismen enlevensgemeenschappen zijn inNederland inmiddels zeldzaam geworden,terwijlhetmaatschappelijk belang,dater aangehechtwordt,toeneemt.
De toelaatbaarheid van verdere aantastingen isdaardoor sterkverminderd.
1.3.2.Verdrassing van de omgeving.
Inecologisch opzicht vormt verdrassing van de directe omgeving
van eenbekken een gunstige invloed,mitsdewaterkwaliteit niet
tot sterk voedselrijke situaties leidt.Ten gevolge van cultuurtechnische en civieltechnische maatregelen envan grondwaterwinning zijn ook inTwente vochtige en nattemilieutypen sterk achteruit gegaan inomvang enkwaliteit.Herstel van een natte situatie
zoueen gunstige uitzondering kunnen vormen op deze algemene ontwikkeling, zowel ten aanzien van vegetaties alsvan de fauna,mits
dekwaliteit vanhet toegevoerde waterpast inhetbetrokken ecosysteem endenatuurlijke fluctuatie, 'swinters nat 'szomers
droog,gehandhaafdblijft.
1.3.3.Vermindering van de afvoer vanbeken.
Onttrekking van oppervlaktewater aanbeken tenbehoeve van de voedingvan spaarbekkens vermindert het debietvan debeek aanzienlijk.
Ditkan leiden tot eenaantal veranderingen inde ecologische aspecten vandebeek benedenstrooms vanhet onttrekkingspunt:
- de concentratie van vervuiling neemttoe;
- stroomsnelheden verminderen;
- sedimentatie neemttoe;
- zeerhogewaterstanden enkansen opoverstroming nemen nog verder
af.
Dergelijke veranderingen zullen vooral totwijzigingen inbegroeiingen fauna inen langs debeek leiden als zijzichdoen gevoelen
ten aanzienvan de extremen inde afvoerkarakteristiek vandebeek.
Veelnatuurlijke beekmilieu's zijn inde laatste decennia vervangen
door efficiënte watergangen.Ten aanzien van hetbeheer van nog
resterende ecologisch waardevolle beekmilieu's dient derhalve zorgvuldigheid betracht teworden.
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1.3.4.Ruimtebeslag.
Een spaarbekken heeft eendirect ruimtebeslag, datnagenoeg exclusief isvoor dewatervoorziening. Inverband met de grotediepte,
depeilfluctuatiesen demaatregelen terbescherming van dewaterkwaliteit heeft een spaarbekken hoegenaamd geen functie voor andere
belangen. Ook in ecologisch opzichtmoet een spaarbekken als een
"witte vlek" inhet landschap worden beschouwd. Dit impliceert,dat
ecologische waarden van het landschap terplaatse van de locatie
van eenbekken verdwijnen.
Behalve natuurgebieden betreft ditook de (meerofminderverscholen) natuurlijke elementen inweide-enbouwland, sloten enbermen.
Voor organismen,die tendele afhankelijk zijnvan het betreffende
gebied als fourageer- ofpleisterplaats iser sprake van verlies
van een deelvanhunbiotoop.Ditverlies kan,afhankelijk van de
functie van het gebied, leiden totverdwijnen van organismen.
Het ruimtebeslag vormtwegens hetomgevingsvreemdebiotoop van een
bekken een barrière inhet landschap vooralvoor de fauna.De functionele samenhang van landschappen aanweerszijden van het bekken
kandaardoor aangetastworden.
1.4.Werkwijze enuitvoering vanhet onderzoek.
Met deuitvoering van hetonderzoek werdper 1april 1977
drsH.G.A. Reimerink belast. Inverband met eenverandering van
zijn functiewerdper 1juni een groot deelvan het onderzoek overgenomen door drs.J.G.H.M.Eijsink. Debegeleiding ende redactie
van hetonderzoek berustte bijdrs.W.J.J. Colaris van de PPD van
Overijssel endrs H. deBoois van hetRID.
Inhetonderzoek zijn 3fasen teonderscheiden, teweten:
de voorbereidings-,de veldwerk- ende uitwerkingsfase.
De voorbereiding startte inapril 1977.Het onderzoeksgebied isbepaald opvier cirkelvormige gebieden,met inhet centrum van elk
gebied eenpotentiële spaarbekkenlocatie. De straal van de cirkel
isvijfkilometer.
Uitgangspunt bijde bepaling van de grootte van de straal wasde
hypothese van dewerkgroep Technische Aspecten Bekkens die in
haar rapport (Anon, 1975)oppag. 10aangeeft dat:
"indien geen voorzieningen zijn aangebracht om dekwel te beperken
aangenomen wordt datopeen afstand van 4kmde zakkingen in het
omringende grondwater nietmeerpraktisch meetbaar zijn (nulpotentiaal)".
Deze werkgroep gaat hierbij uitvan 5mpeildaling (tot 2\ m -m.v.)
en de afwezigheid van zijdelingse afsluitingen.
Omdat deplaats ende uitvoeringswijzevan het spaarbekken nog niet
precies vaststaat en de inbouw van een veilige marge gewenstis,
isbesloten de straal van het onderzoeksgebied op 5km tebepalen.
Dithoudt indatelk gebied een oppervlak heeft van bijna 80vierkante kilometer.
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Inde voorbereidingsfase werd relevante informatie uit bestaande
literatuur verzameld. Van grootbelang hierbij waren de geobotanische onderzoeken,die zijnverricht tenbehoeve van de herziening
van het streekplanTwente.
Hetbetreft het deel Zuid-enMidden Twente (Ellenbroek, e.a., 1975)
en het in voorbereiding zijnde deel WestTwente.Dit laatste deel
is in 1976 geïnventariseerd.
Aan dehand van geologische kaarten uit de jaren dertig,voor zover
beschikbaar bodemkundige gegevens en oude (rond 1900) en recente
topografischekaarten zijn fysiografische landschappen onderscheiden.
Dezekaarten verschaffen waardevolle informatie over het abiotische
milieu alsmede over het grondgebruik.
Het veldwerk werd uitgevoerd indeperiode april tot oktober 1977.
Hetbelangrijkste onderdeel vormde hetbotanische veldwerk. Dit
bestond uitvegetatiekundig enuit floristisch onderzoek. Zoölogisch
onderzoek bleef beperkt tothet inventariseren van een klein aantal
soorten die informatie verschaffen over de actuele waterhuishouding.
Naast eigen waarnemingen van delenvan de onderzoeksgebieden zijn
ook meerjarige gegevens van deVogelwerkgroep Twente verwerkt.Hierbij ismedewerking verleend doorJ. Grotenhuis teWinterswijk en
H.Meek teDenekamp.
De toespitsing opdewaterhuishouding vindt zijnverklaring inde
verwachting datde exploitatie van een spaarbekken gepaard zalgaan
met eenverandering van dewaterhuishouding, verdroging of verdrassing,
inde omgeving vande locatie.
Devegetatieopnamen zijn gemaakt inecotopen (Stumpel-Rienks, 1974)
volgens demethode Tansley (1946). Van bijzondere vegetaties zijn
Braun-Blanquet-opnamenvervaardigd. Dekartering inhetveld vond
plaats op schaal 1:10.000en isuitgewerkt tot schaal 1:25.000.
Bij dekartering zijnbepaalde vegetatietypen die telkens incombinatie voorkomen met andere typen samengevoegd tot vegetatiecomplexen.
Een vegetatiecomplex kanworden gedefinieerd alseen goed onderscheidbare eenheid in landschappelijk en ecologisch opzicht die isopgebouwd uit één ofmeerdere vegetatietypen.
Het floristisch onderzoek betrof een aantal vochtminnende soorten.
Een lijst van deze soorten is samengesteld met behulp van recente
publicaties van Ellenberg (1971)en Londo (1975). Behalve vochtminnende soorten werden ook zeldzame soorten genoteerd.
Gebieden waarvan mag worden verwacht dat ze ecologisch weinig of niet
zullen veranderen bij aanleg van een spaarbekken inhun omgeving zijn
niet nader onderzocht. Ditbetreft stedelijke gebieden,essen op
hogere stuwwallen,kanalen,gebieden die rijk zijn aankeileem engebieden "achter"kanalen.
Ondanks dezebeperking was het nietmogelijk de 300vierkante kilometer overal gedetailleerd teonderzoeken.Met name sloten,bermen en
houtwallen konden slechts steekproefsgewijzeworden geïnventariseerd.
Van de cultuurgraslanden isalleen depresentie van vochtminnende'
weidevogels genoteerd.
Degrote hoeveelheid basismateriaal isvervolgens uitgewerkt tot
vegetatiekaarten enverbreidingskaartjesvan een groot aantal plantesoorten envan enkele diersoorten. Deze informatie isweer omgewerkt
totkwetsbaarheidskaarten. De kwetsbaarheid istoegespitst opveranderingen indewaterhuishouding, met nadruk op verdroging.
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Situering van de onderzoeksgebieden met betrekking tot geprojecteerde spaarbekkens in Twente

13

O

2

4

6kir

1-6
1.5.

Topografische beschrijving van de 4 onderzoeksgebieden.

1.5.1.Algemeen.
Van de onderzoeksgebieden liggen er 3elkaar deels overlappend
zuid-westelijk van de stedenband Enschede-Hengelo-Almelo. De vierde
ligt inhet laagland tussen Almelo-Borne enWeerselo. (fig.1.3)
Degrote bewoningsconcentraties met uitzondering van Haaksbergen
liggenbuiten de onderzoeksgebieden; veelkleinere kernen liggen
wel temidden vande onderzochte gebieden.
Twente is landschappelijk zeergevarieerd opgebouwd. Kenmerkend
zijn ondermeer degrote stuwwallen vanOotmarsum,vanOldenzaal en
van WestTwente.Hiertussen ligt een gebied metveel beeksystemen
(stroomgebied van de Regge), sterk gevarieerde dekzandruggen ennog
talrijke kleine stuwwallen. (Zie fig.1.4-)

Vecht

O

stuwwal
bij stuwwalgelegenplaats

15km

fig:I.4
Overzicht van stuwwallen inTwente
(naar :Zagwijn en VanStaalduinen 1975 )

1.5.2. Loolee.
Topografische kaartbladen: 28E-Geesteren, 28F-Ootmarsum, 28G-Almelo
en 28H-Hengelo.
Gemeenten:voornamelijk Tubbergen,Weerselo enBorne,verder een klein
gebied vanAlmelo enHengelo.
Karakteristiek: hetLolee-gebied ligtbinnen devierhoek gevormd

14

1-7
door Almelo-Tubbergen,Weerselo en Borne.Het grondgebruik bestaat
voornamelijk uitgrasland. Verspreid hiertussen liggen grotere en
kleinere essen enbospercelen. Alsvoorbeeld van essengelden:
Fleringer es,Alberger es ende esvanZenderen.
Monnikenbraak bijFleringe,hetDikkersbos ten oosten van Almelo
enhetMolenven bij Saasveld zijnvoorbeelden vangroteboscomplexen.
Hetgebied isdunbevolktmet aande rand Weerselo alsgroterewoonkern.
Kleine kernen inhet gebied zijnAlbergen,Fleringen,Duider, Saasveld
en Hertme.
Door het noordelijk deelvanhetgebied loopthetAlmelo-Nordhornkanaal.
Als doorgaande wegen fungeren inditdeel deweg Almelo-Ootmarsum en
Weerselo-Tubbergen.
1.5.3. Deldenerbroek.
Topografische kaartbladen: vooral 28D-Rijssen en 28G-Almelo; eenklein
deel aan de zuidrand ligtop 34B-Goor en 34E-Haaksbergen.
Gemeenten: Almelo,Wierden,Ambt Delden en eenklein deelvanMarkelo.
Karakteristiek: het centrum van de spaarbekkenlocatie wordt gevormd
door een zandwinningspias bijhet Diepe Gatbos n.o.van de kruising
zijtak Twenthe-kanaal en RW 1 (nieuweE8 ) .
Dewestelijke helftvanhet onderzoeksgebied isals laagland van
Regge voedende beken overwegend ingebruik alsgrasland; kenmerkend
inhet laagland zijndevele dekzandkopjes.Vanouds zijnhierop de
esjes aangelegd met aande rand debewoning. Als ze niet in cultuur
zijngebracht zijn zenogal eensbeplantmet naaldhout.Met name inhet
Deldenerbroek tenwesten vanhetKanaal.
Inde oostelijke helft ishetgestuwde gebied Delden-Zenderen bepalend.
De uitgestrekte bosgebieden van Twickel,maar ook het Nijerees en
Dikkersbos onder Almelo liggen op gestuwde zandgrond. Als esgebied is
nog tewijzen opeen drietal gestuwde escomplexen,teweten bijEnter,
Zenderen enDelden.
Het onderzoeksgebied wordtbehalvedoordealgenoemdeRW1inwest-oost
ende zijtak vanhetTwenthe-kanaal innoord-zuid richting ook nog
doorsneden door de RW35.
1.5.4.Torendijk.
Topografische kaartbladen: hoofdzakelijk betreft het 34E-Haaksbergen
en 34F-Enschede;het noordelijk deelbijDelden ligtop 28G-Almelo.
Gemeenten: Stad- enAmbt Delden enHengelo;de onderzoeksgrens raaktnog
netde gemeentes Haaksbergen,Enschede enGoor.
Karakteristiek: vanwege de z.o.-n.w.-hellingvan het terrein verlopen
indeze richting een aantal beken.Dehierlangs gelegen oude cultuurlandenmet essen engraslandkampen ende ertussen gelegen heide en
heideontginningsgebieden zijnaspect-bepalend. Van Delden-Boekelo
liggen nog grote natte heidegebieden omgeven door naaldbossen.
Ook inditonderzoeksgebied zijn essen op stuwwalkop aanwezig.
Behalve voornoemde Deldener esbetreft het de esvan Bentelo en
Stepelo.
Inhet noordelijk deelverlopen oude E8,spoorlijn en Twenthe-kanaal
ongeveer parallel.Een nieuwe snelweg rond Hengelo isde RW35.
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1.5.5. Rutbekerveld.
Topografische kaarten: 34E-Haaksbergen en 34F-Enschede; de zuidrand
van het gebied ligt op 34G-Eibergen en 34H-Vreden.
Gemeenten:vooral Enschede enHaaksbergen, een deel ligt inhet
gebied vande gemeente Hengelo.
Karakteristiek: zuid-oostelijk van de lijn Haaksbergen-Enschede
ruwweg aande 30m-hoogtelijn ligtdeuitloper van de stuwwal
De Lutte-Oldenzaal-Enschede.Noordelijk van deweg HaaksbergenEnschede ligt een zandwinplas,diedepotentiële spaarbekkenlocatie
vormt.Aan de zuidzijde van deze weg ligteveneens een plas,die
behoort tothet recreatieconcentratiepunt Rutbeek.
Het nog deels intakte Haaksbergerveen ligt aande zuidrand van de
locatie Rutbekerveld.
Door de gestuwde klei inde ondergrond kan hierhoogveen ontstaan.
Inhet onderzoeksgebied ishetUsseler-Buurserveen nuvrijwelgeheel omgevormd totvochtig cultuurgrasland.
Heideresten enheideontginningsbossen zijn nog freguent aanwezig.Opvallend groot ishetheidegebied van het Buurserzand. De essen van
Bentelo enUsselo zijnopgestuwdmateriaal gelegen. Hetn.w. deel
met zijnbeken,oude cultuurgebieden en tussengelegen heidevelden
sluitaan open overlapt deels eenzelfde gebied van de Torendijk
locatie.
Rond ennoordelijk van Borculo liggengrote bospercelen.
Van debeken isde Buursebeek deels gegraven omwille van een vroegere
scheepvaartverbinding met Deventer via de Schipbeek.
Een andere "voormalige"verbinding isde spoorlijn tussen Haaksbergen
enEnschede.
Debelangrijkste verbindingen die hetgebied kruisen zijndeweg
Haaksbergen-Enschede enRW35.
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II.

RELATIES INHET COMPLEX BODEM,WATER EN ORGANISMEN.

II.1. Inleiding.
De invloeden op de grondwaterhuishouding, die van de geprojecteerde
spaarbekkenskunnen uitgaan,kunnen opmeerdere wijze ecologische gevolgenhebben.
Demeest directe invloeden zijn die,waardoor een organisme ten gevolge
vanverdroging of verdrassing van hetmilieu terplaatse nietmeer kan
leven. Voor andere organismen kan dezelfde verandering leiden totverbetering vande levensomstandigheden. Degrenzen,waarbinnen hetmilieu voldoet aan de levensvoorwaarden voor organismen, variëren behalve
van soort tot soort,ook van tijd tot tijd:voor kieming en jeugdstadia
gelden andere voorwaarden,danvoor volwassen organismen; inhetvoorjaar worden andere eisen gesteld aan hetmilieu dan in de zomer of de
winter.
Binnendeprimaire voorwaarden aan hetabiotische milieu ishetvoorkomen van organismen doorgaans sterk beperkt door deonderlinge betrekkingen tussen organismen (vanverschillende soorten) in het ecosysteem.
Concurrentie (omruimte, licht,water,voedingstoffen)vormt hetduidelijkste voorbeeld van dergelijke verhoudingen. Veranderingen inde
grondwaterhuishouding zijnop dergelijke onderlinge verhoudingen op een
zodanige wijze van invloed,dat daaruit veranderingen in soortensamenstellingen kunnen voortvloeien,ook al zijn de levensomstandigheden in
beginsel nogbest geschikt voor alle betrokken soorten.Als belangrijke
aspecten kunnen bijv. worden genoemd vergrotingvan debewortelbare zone
tussen maaiveld engrondwater en verlenging van de jaarlijkseperiode,
waarin wortelactiviteit mogelijk is.
De invloeden vanveranderingen inde grondwaterhuishouding op deonderlinge verhoudingen tussen organismen werken ook via andere veranderingen
indebodem. Zo iser een nauwe samenhang tussen de waterhuishouding
indebodem endebeschikbaarheid van voedingstoffenvoorplanten en
dieren. Dewaterhuishouding enbeschikbare voedingstoffenvariëren in
aard enomvangper bodemtype.

Omverwachtingen ten aanzien van de ecologische gevolgen van invloeden
vangeprojecteerde spaarbekkens tekunnen uitspreken moeten zowel de
relaties tussenwater enorganismen inhun onderlinge samenhang inbeschouwing worden genomen,alsook (envooral) degevolgen vanveranderingen indegrondwaterhuishouding opdebodem. Het resultaat van dit
laatstemoetworden beoordeeld opdemogelijke consequenties ervan voor
begroeiing en fauna.Deze twee stappen betreffen beide talvanprocessen,waartussen de relaties complex zijn. Inbeginsel betreft hetkwantitatieve veranderingen, dieechter kwalitatieve gevolgen hebben en
uiteindelijk resulteren inhetveranderen van ecologische waarden.Exactekwantitatieve benaderingen vanaldeze zaken zijn -zo alooitbij dehuidige stand vankennis inde ecologie nietmogelijk. Niettemin
wordt het zinvol geacht om inhet navolgende althans de aard van de
relaties endeprocessen nader tebelichten. Ditvormt de fundamentele
achtergrond voor deverwachtingen ten aanzienvangevolgenvan verdrogen
enverdrassen,die indevolgende hoofdstukken worden uitgesproken.

II-2
II.2. Debodem in de onderzoeksgebieden en zijn waterhuishouding.
II.2.1. De samenstelling van de bodem.
Dedrie hoofdcomponenten,water, luchtenvaste stoffen,zijn in steeds
wisselende verhouding aanwezig.
De verhouding isafhankelijk van o.a. de korrelgrootteverdeling van
debodem, dedichtheid van debodem,de neerslag, de afstand tot het
grondwater etc.
Water en luchtverdringen elkaar vaak. Wanneer de bodem met water verzadigd is,iservrijwel geen lucht meer aanwezig.
Dekorrelgrootteverdeling isvan zeer groot belang voor allerleiprocessen indebodem. De deeltjes diemeer dan 2mm groot zijn vormen
hetbodemskelet.Voor deplantengroei zijndeze vanminder belang dan de
zand- (0,06-2mm), leem (2-60mu) enkleideeltjes (tot2mu).Inhetonderzoeksgebied overheerst indeoppervlaktelagen meestal de zandfractie.
Bestaatminder dan 32,5 gew.% van debodem uitklei en leem,dan wordt
gesproken van een zandgrond. Naast zandgronden komen er in hetonderzoeksgebied ook leemgronden voor,metname langs sommige beken enop
plaatsen waar keileem aandeoppervlakte komt. Kleigronden bevatten
tenminste 12gew.% kleideeltjes. Zekomen voor langs enkele grotere
beken,waar vroeger langdurige overstromingen optraden,bijv. bij
Enter en indebuurt van Almelo.Over het algemeen gaathet hier om
lichte klei (zandige klei).
Veelal isde korrelgrootteverdeling niet inhet gehele profiel gelijk.
Inzandgronden kunnen bijv. lemige lagen voorkomen,terwijl op grotere
diepte inhetprofiel somskiezellagen, tertiaire kleilagen en keileemlagenvoorkomen. Waar zij echter beneden het grondwater voorkomen, zijn
zijniet rechtstreeks bereikbaar voordeplantewortels.Doorhun invloed opdehydrologie kunnen zij indirect wel eenbelangrijke factor
vormenmetbetrekking tot devochtvoorziening van deveaetatie.
Van belang voor devegetatie isook deaard van het materiaal waaruit
de bodemdeeltjes zijn opgebouwd. Sommige van deze materialen zijngemakkelijk verweerbaar (metname de meeste kleimineralen), terwijl andere
(zoalskwarts) zeermoeilijk verweren. Wanneer een aanzienlijk gehalte
aan gemakkelijk verweerbare mineralen aanwezig is,heeft men te maken
met een voedselrijke bodem. Er zijn dan veelmineralen beschikbaar, wat
bevordelijk isvoor de groei vanplanten. Een groot deel van de bodems
inhetonderzoeksgebiedheeft een hoog gehalte aan kwarts.Deze zandbodems zijn van nature dan ook arm.

II.2.2. Het bodemwater.
Het water indebodem isafkomstig vanneerslag. Een deelvan hetopeen
bepaalde plaats aanwezige bodemwater hoeft echter niet terplaatse te
zijn gevallen,maar kan door zijdelingse verplaatsingen aan deoppervlakte ofviadebodem van elders zijn aangevoerd.
Vooral inde beekdalen isdit van belang. Deondergrondse waterverplaatsing iswaarneembaar waar het water als kwelwater aan de oppervlakte komt.
x)Organische stoffen worden indeze paragraaf nog
buiten beschouwing gelaten;deze worden behandeld
in II.2.4. e.v.
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De invloed vandeze ondergrondse waterverplaatsing op debodem ende
vegetatie wordt elders indezeparagraaf besproken.
Niet alle bodemwater isop dezelfde manier inde bodem aanwezig.Onderscheid wordt gemaakt tussen kristalwater, grondwater, capillair opstijgingswater enhangwater.
Hetkristalwater isingebouwd inde kristallen van kleimineralen. De
binding daarmee iszo sterk,dathetpasbij een temperatuur van enige
honderden graden daaruit losgemaakt kanworden.
Freatisch grondwater heet het water datvoorkomt inde zone waar alle
poriën metwater gevuld zijn.Hetniveau van dit grondwater,de grondwaterspiegel of het freatisch vlak,kan waargenomen worden inputten.
Het capillair opstijgingswater stijgt incapillaire holten uit boven
het freatisch vlak. Dicht bij.het freatisch vlak kan,als deporiën
niet te groot zijn,debodem indeze zone grotendeels metwaterverzadigd zijn,maar bovenin deze zone zal dat zelden hetgeval zijn.De
diktevan de capillaire zone isafhankelijk van degrootte vande
poriën indebodem.
Debeschikbaarheid van grondwater voor devegetatie hangt afvan de
stand vanhet grondwater èndebodemstructuur, diebeide degrootte
van debewortelbare zonebepalen.
Hethangwater iseveneens capillair gebonden,maar het staatnietmeer
incontactmethetgrondwater. Het isafkomstig vanwater datna een
regenbui of een overstroming inde bodem isblijvenhangen.

II.2.3. Fluctuaties inde stand van het grondwater.
Deneerslag isinNederland vrij gelijkmatig over het jaar verdeeld.
Deverdamping isechter inde zomer veel groter dan indewinter door
dehogere temperaturen inde zomer.Ook isde verdamping door devegetatie 'szomers aanmerkelijk groter. Dit heeft tot gevolg dater inde
winter eenneerslagoverschot isen inhet zomerhalfjaar eentekort.
Hierdoor fluctueert het grondwaterpeil. De grootte van de fluctuaties
hangt van talvanplaatselijke factoren afen varieert ookvan jaar tot
jaar door wisselvalligheden inde hoeveelheid neerslag ende verdeling
daarvan over het jaar.
Het isdusnormaaldat 'swintershet grondwaterpeil hoger staat dan
'szomers.Ten behoeve van de landbouw wordt echter vaak getracht ook
'swinters een lage grondwaterstand in te stellen omde berijdbaarheid
van debodem teverbeteren ende groei van het gewas inhet voorjaar
sneller op gangtebrengen. Degrondwaterstand inde zomer wordt daarbij
zoveel mogelijk ophetoude peil gehandhaafd. Ditvalt niet altijdmee,
omdat 'swinters onvoldoende voorraadvorming kanplaatsvinden.
Omde stand ende fluctuaties van het grondwater opeen bepaalde plaats
inde loopvan de tijd eenvoudig tekunnen weergeven wordt een schaalverdeling toegepast,waarbij aandehand van de gemiddelde hoogste en
laagste standen zgn. grondwatertrappen (GT's)worden onderscheiden. De
schaal volgens STIBOKA wordt hier toegepast.
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Fig. II.1. GrondwatertrappensysteemvolgensSTIBOKA (metwijzigingen)
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fig:H.i
Hoofdindeling ingrondwatertrappen

II.2.4.Invloedenvanbodemwateropandereaspectenvandebodem.
Hetbodemwateriseenbelangrijkefactorinhetprocesvanbodemvorming.
Diverseaspectenkunneninditverbandwordenonderscheiden.
Waterisoplosmiddelvanmineralenenorganische stoffen.Wanneerer
| geenwaterindebodemaanwezigiskunnendezestoffenslechtsinneergeslagenvormvoorkomenenzijndannietopneembaardoordevegetatie.
Doordebewegingvanbodemwaterkanuitspoelingeninspoelinginhet
bodemprofieloptreden.Uitspoelingvindtvooralplaatsingrondendie
hoogbovenhetgrondwaterpeilliggen.Hierisdewaterstroomsteedsvan
bovennaarbenedengericht.Opgelostemineralenenkleinevastedeeltjes
(klei-enhumusdeeltjes)wordendoordezewaterstroomnaardiepere
bodemlagengevoerdenslaandangedeeltelijkweerneer,zodaterdus
daarinspoelingplaatsvindt.Dematevanuitspoelinghangtsterksamen
methetaandeelvandekleienhumusfractieindebodem.Isditgroot
dankanhetwaterslechtslangzaamwegzakkendoordegeringeafmetingen
vandeporieënenvindterslechtseengeringeuitspoelingvanvaste
deeltjesplaats.Ookdeuitspoelingvanopgelostestoffenisinzo'n
gevaltrager.
Uitspoelingheeftnietalleenmechanischeaspecten,maarookchemische.
Doordiversechemischeenbiochemischeprocessenkandeoplosbaarheid
vanbepaaldemineralensterktoeofafnemen.Dezeprocessenzijnvoor
eendeelzeeringewikkeldenzijno.a.afhankelijkvanhetminerale
enorganischeuitgangsmateriaal,hetvochtgehaltevandebodem,de
korrelgrootteverdeling,detemperatuurendepH.
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Het grondwater isveelal zuurstofarm. Daarom komtbij hoge grondwaterstanden de zuurstofvoorziening van allerlei aerobe-organismen
in het gedrang enkrijgen anaerobeeen kans. Ook anorganische chemische
processen kunnen erdoor beïnvloed worden.Waar debodem een zeer groot
gedeelte van het jaar metwater verzadigd is,kunnen gleyverschijnselen
gaan optreden die sterk opvallen waar debodem rijk is aan ijzer en
mangaan, zoals in debeekdalen.
Doorhorizontale waterstroming worden bodemdeeltjes enopgelostemineralen verplaatst. De aanvoer vanbodemdeeltjes geschiedt vooral aan de
oppervlakte via waterlopen. Aangezien overstromingen nauwelijks meer
plaatsvinden, isde afzetting van nieuwe zand-en kleilagen inhetonderzoeksgebied niet langer mogelijk.
Opgeloste stoffen worden ook door grondwater aangevoerd, b.v. vande
iets hogere dekzandkoppen naar debeekdalen (fig. II.1.)

veldpodzolgrondan

gleygronden / gleysails

veld podzolsails

beek / book

fig: H

2

Mogelijke waterverplaatsingen vandekzandrug naar beekdalvia de ondergrond

(naar:Knibbe1969)
Opdezemanier is inde loopvan duizenden jaren een grotehoeveelheid ijzer ingereduceerde opgeloste vorm inde ondergrond van de
beekdalen terechtgekomen. Daar kwam het inaanraking met zuurstof
en sloeg neer.Ook andere mineralen kunnen op zo'nmanier aangevoerd
zijn. Dat zij nietonmiddellijk door hetbeekwater verder werden
afgevoerd, kan zijnveroorzaakt door dehogere pH vanhetwater inde
beekdalen,hetgeen bevorderd kanhebben datdeze stoffen zijnneergeslagen.
Ookhet hogere lutumgehalte inbeekdalgronden kanbijgedragen hebben
tot een sterkere binding indebeekdalgronden dan inde dekzandruggen.
Bodemwater iseenbelangrijke factor indeprocessen vanhumusvorming en veenvorming.
Humusvorming vindtplaats door devertering van dood organischmateriaal. Gewoonlijk kan een laag niet ofmatig verteerde plantendelen
worden onderscheiden diebovenop eenminerale laag ligt enAQhorizont
wordt genoemd. Daaronder ligt eenminerale laagmet eengroot gehalte
aanhumusdeeltjes (Ah of A ^ ) . Deminerale horizont die lichter van
kleur isdoorvertikale (soms laterale) uitspoeling wordt aangegeven
met Ao.
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Er zijndrie terrestrische vormen vanhumus:
1.Rohhumus.Deze humusvorm treedtvooral opbij voedselarme substraten,
zoalsuitgespoelde zandgronden.
Vooral deAQhorizont iserdik,terwijl de A,horizont slechtszwak
ontwikkeld is.Deomzetting van de rohhumus in andere humusvormen
vindt in eenzuur milieu slechts zeer langzaamplaats,o.a. door het
feitdathetaantal bodemorganismen in zo'n geval relatief geringis.
2. Moder.Bijmoderhumusisde A, reedsbehoorlijk ontwikkeld. Vanwege
het minder extreme karakter vandebodem watbetreft voedselarmoede
en zuurgraad ishet aantal bodemorganismen dat deelneemt aan devertering van de ruwe humusgroter enoverheerst niet langer deanorganische afbraak.
3.Muil. Bij een goed ontwikkelde muilbodem ontbreekt deA horizont vrijwel geheel.De ruwe humus wordtnamelijk al heel snel door bodemorganismen afgebroken. DeAQhorizont iser goed ontwikkeld envaak kruimelig,hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de activiteit van regenwormen. Voordeontwikkeling vanmullhumusmoetde bodem relatief
voedselrijk zijn engoed doorlucht,terwijl ook de vochtvoorziening
behoorlijk moetzijn.
Naast debovengenoemde drie terrestrische humusvormen bestaan ereenaantalniet-terrestrische. Deze ontstaan overwegend onder anaerobeomstandigheden o.i.v.water.Hiervan kan genoemd worden de anmoorhumus,die
sterk lijktopeen dikkemoder.
Verder zijn er nog deveenbodems,waarbij de laag onverteerde humusmeer
dan 50cmdik isende onderwaterbodems alsDy,Gyttja en Sapropelium.
Hierbij bestaat dehumusuit organische modder. Dy en Sapropelium ontstaan bij lage gehalten aan zuurstof enbasen inhetwater. Inzuurstof- enbasenrijke omstandigheden ontstaatGyttja.
Tenslotte kan hier genoemd worden,datbodemwater van invloed isop de
warmtehuishouding van debodem. Natte bodemshebben gemiddeld een lagere
temperatuur dandroge,hetgeen o.a. veroorzaakt wordt door de hogewarmtecapaciteit vanwater tenopzichte van de vaste bodemdeeltjes. Verder
wordt bij nattebodemseen deel van de ingestraalde warmte gebruikt voor
de verdamping.
Daarkleiige enhumusrijkebodems een grotere vochtcapaciteit hebben dan
zandige,humusarme komen zijminder snelop temperatuur..Bodems die door
hoge grondwaterstand een hoog vochtgehalte hebben reageren eveneenstragerbijverwarming dan vergelijkbare bodemsmetdiepere grondwaterstand.

Debodemtypen inde onderzoeksgebieden.
Inhet onderzoeksgebied komendevolgende bodemgroepen en -typenvoor:
1)Podzolbodems.Deze bodems hebben alshumusvorm Rohhumus,moderof
Anmoor. DeA-,horizont isweinig ontwikkeld in tegenstelling totde
A0.
Er kanmeestal eenduidelijke uitspoelingshorizont (A2)wordenaangetroffen. Daaronder volgt de B-horizont,waar inspoelingvan klei
enhumusdeeltjes heeft plaatsgevonden.
Holtpodzolgronden,voorkomend o.a. onder zeer oude Quercion-bossen.
Een duidelijke A2horizont ontbreekt hier.Ditbodemtype vormt een
overgang naar debruine bosbodems.
Haarpodzol,voorkomend onder droge heidevelden endaarop ontstane
bossen. Hier isdepodzolering extreem.
Veldpodzol, voorkomend onder natte heidevelden, sommige weilanden
en arme,vrij natte Quercion-bossen. DeA~ ismeestal niet zeer
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duidelijk ontwikkeld. Opvallend isdat erhumus tot inhet grondwater is ingespoeld.
Moerpodzol,eveneensvoorkomend onder natte heidevelden etc. Deze
bodem ontstaat uit een zeer natte veldpodzol doorbeginnende veenvorming.
Laarpodzol tenslotte bezit eendun esdek.Dit type vormt de overgang
naar de enkeerdgronden.
2) Gleybodems. Deze hebben gewoonlijk een AC-profiel. In de C-laag kan
een Gleylaag (G) voorkomen. Deze bodems ontstaan op plaatsen waar
gedurende een groot deel van het jaar de grondwaterstand hoog is,
vooral in de beekdalen. De humusvorm kan heel verschillend zijn. Vaak
wordt anmoorhumus of rohhumus aangetroffen. Op iets drogere voedselrijkere plaatsen komt mullhumus voor en op de droogste of iets
armere moder met een muil- of rohhumuskarakter.
Gleybodems komen voor in de vorm van:
Beekeerdgronden nabij en langs beken. Ze hebben een A n die 15-10 cm
dik is.
Gooreerdgronden worden meestal op iets grotere afstand van de beken
aangetroffen. Zij vormen de overgang naar de veldpodzolen.
Broekeerdgronden onderscheiden zich van de overige twee doordat zij
een laag anmoorhumus bezitten. Zij komen voor op de natste plaatsen.
3) Veenbodems. Hier is de onder invloed van het bodemwater ontstane
laag ruw organisch materiaal meer dan 50 cm dik.
Veenbodems komen in het gebied momenteel nauwelijks voor, gedeeltelijk doordat zij afgegraven zijn. Sommige broekeerdgronden en
moerpodzolen ontwikkelen zich waarschijnlijk in de richting van veengronden, wanneer tenminste de grondwaterstanden hoog genoeg blijven.
4) Plaggenbodems. Deze bodems ontstaan door bemesting van bouwland met
plaggen zoals dat in het verleden plaatsvond. Het gehalte aan
voedingstoffen is goed en de vochtvoorziening meestal ook. De
humusvorm is dan ook muil.
Plaggenbodems worden, wanneer de A^-laag dikker dan 50 cm is, enkeerdgronden genoemd. De A n -laag is steeds anthropogeen. In tegenstelling tot de beekeerdgronden hebben de enkeerdgronden wel een
B-Horizont. Deze kan nog dateren uit de tijd dat ter plaatse nog
een podzolbodem voorkwam.
Bruine enkeerdgronden zijn opgehoogd met grasplaggen, afkomstig
uit de beekdalen en zijn daardoor meestal rijker aan leem en kleideeltjes dan
Zwarte enkeerdgronden die met heideplaggen zijn opgehoogd.
5) Vaagbodems. Hiertoe behoren bodems met een onduidelijke profielontwikkeling, die om die reden niet bij eerder genoemde bodemgroepen
kunnen worden ingedeeld.
Vlakvaaggronden zijn laaggelegen, vaak onder invloed van het grondwater.
Duinvaaggronden liggen verder boven het grondwater, b.v. op stuifduinen.
II.4.

De beschikbaarheid van water voor planten.

II.4.1. De mogelijkheid tot opnemen van water.
Van het in de bodem aanwezige water is slechts een gedeelte beschikbaar
voor de plant. Beperkend zijn enerzijds de kenmerken van het bodemwater
en anderzijds die van de plant.
De normale manier van planten om water op te nemen uit de bodem geschiedt
door osmotische drukverschillen tussen bodemvocht en het vacuolevocht
van de wortelcellen. De concentratie van ionen in het vacuolevocht moet
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daarvoor dus steedshethoogst zijn.Naarmate debinding van het water
aan debodem sterker is,zoalsbijwater in fijne capillairen,moetde
benodigde osmotische waarde van dewortelcellen groter zijn. Mogelijke
uitzonderingen inzeer extrememilieu's daargelaten, zijn er geen planten
(soorten) die in staatzijn nogwater op tenemen alsde waterspanning
hoger isdan ca. 15atmosfeer .Deze waarde wordt bijkleibodemsbereikt alsernog meer dan 30vol.% water aanwezig isenbij zandbodems
bij minder dan 5vol.%. Behalve de sterkte van debinding van het water
aande bodemdeeltjes isook de ionenconcentratie inhetbodemvocht van
belang. Inkleibodems isdie concentratie veelal hoger dan inzandbodems.

at.
10000

pF.
7

nicht pflanzen
verfügbares
100

5

15

4,2

> haftwasser
oi

c

pflanzenverfügbares

3
C
C

3

8. '
£

»i
n
i

0,3

2,5

0,06

1,8

0,01

1

langsam
bewegliches
schnell
bewegliches
20

40

<(

> sickerwasser

60

Wassergehalt vol.%
PWP = Permanente Welke Punkt

fig: H . 3
Verhoudingtussenwaterspanningenwatergehalte inverschillendebodems
( naar Scheffer enSchachtschabel 1966 )

Beperkingen zijn erook aan demogelijkheid omwater inde geheel verzadigde zone op tenemen,duso.a. beneden de grondwaterspiegel. Hetgebrek aan vrije zuurstof indebodem vormt hier voor veel soorten eenbelemmering voor wortelactiviteit. De dikte van de voor deze soorten benutjbarewaterhoudende zone isbijkleibodems inbeginsel groot. In depraktijk kan inkleibodems doorgaans meer dan eenmeter bodem boven de
grondwaterspiegel door capillaire opstijging worden voorzien van water.
Bijzandbodems isdithooguit enkele decimeters. Debegroeiing op zandJbodemsishierdoor veel gevoeliger voor fluctuaties van grondwaterstanden
dan die op kleibodems:bijverlaging van reeds enkele decimeters kan in
;zandbodems droogte indewortelzone optreden enbij verhoging gebrek
'aanzuurstof. Dergelijke tijdelijke veranderingen behoeven niet recht|Streeks schadelijk te zijn voor bepaalde planten,maar kunnen wel een
benadeling vormen voor hunpositie tenopzichte van andere planten.

x) Inplaatsvan in atmosfeer wordt de waterspanning meestal
aangegeven metdelogarithme van het aantal cm waterkolom,
diemet deze druk overeenkomt. Deze waarde wordtpF genoemd;
15atm. komtovereen metpF 4,2.
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II.4.2. Bewortelingvanplanten.

1.ÔND0

Eenbelangrijke onderverdeling vanplanten,waarin de afhankelijkheid
vandeplant voor deverschillende vormen van bodemwater naar voren
komt,is:
hydrofyten
waterplanten;
soorten diehunwortelstelsels inde invloedssfeer van
freatofyten
het grondwater moeten hebben;
soorten diekunnen voorkomenmet hun wortelstelsels
afreatofyten
buiten de invloedssfeer van het grondwater.
Binnendeze groepen wordt nog nader onderscheid gemaakt (Londo, 1975)
indemate van afhankelijkheid,ondermeer in relatie met enerzijds
periodieke fluctuaties ingrondwaterstanden en levensstadia van planten
enanderzijds met bodemtypen.Ditonderscheid betreft vooral fysiologische eigenschappen vanplanten,namelijk demogelijkheid omwater
tot eenbepaalde waterspanning (pF)aan debodem teonttrekken, ende
eigenschappen omhunwortelstelsels tevoorzien van zuurstof.
Devorm van het wortelstelsel wordt bepaald door zowel genetische eigenschappen vandeplant alsdoor bepaalde bodemkenmerken, zoalsde stand
en fluctuaties van het grondwater,de doordringbaarheid vande bodem
en hetvoorkomen van voedingsstoffen.
Het isduidelijk, dat freatofyten met een oppervlakkige, horizontale
beworteling niet kunnen voorkomen opplaatsen met een diepe grondwaterstand,terwijl dieper wortelende freatofyten datwellicht welkunnen.
Ook ishetduidelijk, dat diepwortelende soorten (bijv.met penwortels)
metbehoefte aan vrije zuurstof indewortelzone slechtskunnen voorkomen alsde grondwaterstand diep genoeg is.Tussen deze evidente voorbeelden ligteen scalavan nagenoeg per soort verschillende randvoorwaarden.
Debewortelingsmogelijknedenworden somsook beperkt door deondoordringbaarheid vanbodemlagen zoals een verkitte inspoelingshorizont in
podzolbodems en ingleybodems.
Minofmeer overeenkomstig hetonderscheid, dat gemaakt kanworden met
betrekking totde beschikbaarheid van water,zijndevorm, omvang
verbreiding en fysiologische eigenschappen vanwortelstelsels vanbelang inverband met debeschikbaarheid vanvoedingsstoffen. Zokan in
een voedselrijk milieuhetwortelstelsel beperkt blijven,terwijl in
voedselarme omstandigheden een uitgestrekt en efficient werkend wortelstelsel voordeel biedt.

II.5.

Debeschikbaarheid vanmineralenvoor planten.

II.5.1. Hetvoorkomen van mineralen.
Mineralen zijn inde vorm van kleiminèralen ingebouwd invaste bodemdeeltjes alszand, leemofklei.
Door verwering van die deeltjes kunnen zevrijkomen. Daarbij ishet
duidelijk dat zachte deeltjes sneller zullen verweren dan deharde.
Bij deze erosie ontstaan erkleinere deeltjes en komen er losse ionen
vrij die weer geadsorbeerd kunnen worden aan dekleideeltjes.Waar het
aantal kleideeltjes groot is,isdaarom gewoonlijk het gehalte aan voedingsstoffen ook groot.Debeschikbare Ca-,Mg-,K-en Na-ionen
worden veelal aangeduid als "uitwisselbare basen".
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De-mineralendieinorganischestoffenzijningebouwd,komenvrijbij
hetmineralisatieproces.Hierbijontstaanookhumusdeeltjesdieevenalsdekleideeltjeslosseionenkunnenadsorberen.Eenhooggehalteaan
fijnehumusdeeltjesindebodemwordtvooralaangetroffeninbodemsmet
mullhumus.Dezehumusvormontstaatgewoonlijk slechtswanneerhetgehalteaankleideeltjesendusookhetgehalteaanvoedingsstoffen relatief
grootis.Slechtswaarkunstmatighethumusgehalteverhoogdis (zoals
inenkeerdgronden)ofhetvochtgehalteenhetgehalteaanvoedingstoffenvrijgunstigzijn (zoalsinsommigebeekeerdgronden),kanondanks
eenlaagkleigehaltetochmullhumusontstaanenisdaneengoedadsorptiecomplexaanwezig.
Aanvoervanmineralenvanbuitenafvindtplaatsdoordeneerslag
(vooralindeomgevingvandezee)doorbovengrondseaanvoermetde
windofdooroverstromingenendoorinspoelingviabodemlagenvanuit
hogergelegengebieden.Indedirectvoordeplantbeschikbarehoeveelheidmineralenkandezeaanvoereennietteverwaarlozenaandeelvormen.
Hetzelfdegeldtvoordeverliezen.Dezevindenplaatsdooruitspoeling
naarhetgrondwaterendoordeafvoervanvastedelendoorerosie,kappen,etc.

II.5.2.Deopneembaarheidvanmineralen.
Slechtseenkleingedeeltevandeindebodemaanwezigemineralenis
directopneembaarvoordevegetatie.Hetbetreftdatdeeldatisopgelost
inhetbodemwater,terwijlerdaarnaastopbeperkteschaalaanbodemdeeltjesgeadsorbeerdeionendoordirectcontactmetdeplantenwortel
voordeplantopneembaarzijn.Hetgrootstegedeeltevandemineralenis
nietdirectopneembaar.Hetisgebondeninorganischeofanorganische
stoffen,geadsorbeerdaanbodemdeeltjes (vooralkleienhumusdeeltjes),
ofinonoplosbarevormneergeslagen.
Tussendeaanbodemdeeltjesgeadsorbeerde ionenendeioneninhetbodemvochtbestaateendynamischevenwicht.Datwordtdooropnamevanionen
doordeplant verstoord.Bijdeopnamevanmetaalionenwordteen
aequivalentehoeveelheidH+-ionendoordeplantaanhetbodemvochtende
uitwisselaarsafgegeven.Dehoeveelheid ionendiedeplantopneemtis
afhankelijkvandiversefaktoren,onderandere:
1.Hetopnemendvermogenvandeplant.Ditvermogenisweerafhankelijk
vandevormengroottevanhetwortel.net,deosmotischedrukinde
vacuolenvandeplantewortel,hetvermogenoplosmiddelenofvervangendeionenaftescheidenentenslottehetvermogensommige
stoffenselektieftekunnenopnemen.
2.Desterktevandebindingvandeionenmetdebodemdeeltjes.Deze
wordto.a.beïnvloeddoorhetwatergehaltevandebodem,pH,kleigehalte,hettypekleimineralen enhetgehaltevandebodemaanactieve
oxidenenorganischestoffen.

II.5.3.Destikstof-enfosforvoorzieningvanplanten.
Plantenhebbeneengrootaantalelementennodigomtekunnengroeien;
vansommigegroterehoeveelheden,vananderedaarentegen slechtssporen
Bijtekortenresp.overschottenkunnengebreksverschijnselen danwel
vergiftigingsverschijnselenoptreden.
Fosforenstikstofbehorentotdebelangrijksteelementenvoorde
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plant.Meerdandeandereelementenbepalenvariatiesindebeschikbaarheidervandegroeivanplanten.Debeschikbaarheidervaninde
bodemissterkafhankelijkvanhetgrondwaterenmetdegrondwaterstandsamenhangende factorenalszuurstofgehaltevandebodem,verzuring,humusvormetc.Daaromwordendezebeidemineralenhier
afzonderlijkbehandeld.Hoedeanderemineralenopdegenoemdefactorenreagerenwordthierbuitenbeschouwinggelaten.
stikstof,
Integenstellingtotdeanderemineralenisdestikstofindebodem
nietoorspronkelijkafkomstigvandeverweringvanmineralebodemdeeltjes,maargrotendeelsvanhetstikstofgasuitdelucht.Hogereplantenkunnenhetnietrechtstreeksopnemenuitdelucht.Welkunnendat
sommigebacterieën,dievooreengrootgedeelteleveninwortelknolletjesvanvlinderbloemigen,elzenengagel,maardieinminderemateook
losindebodemkunnenvoorkomen.DezebacteriënzettendeluchtstikstofominNH4 resp.NO3,debeidevormenwaarinstikstofopneembaar
isvoorhogereplanten.Wanneerstikstofeenmaalindeplantisopgenomenkanhet,nahetafstervenvandeplant,weeropnieuwbeschikbaar
komentijdenshetmineralisatieproces.Behalvestikstofbindendeof
nitrificerendebacteriënkomener ook denitrificerendevoordiede
stikstofverbindingen indebodemweerkunnenomzetteninvrijestikstof.Dematewaarindediverseprocessenvoorkomenisbepalendvoorhet
stikstofgehalte indebodemendebeschikbaarheidvandeaanwezigestikstofvoorplanten.
Droogteeneenzeerhoogwatergehaltevandebodemhebbenbeidetotgevolgdatdemineralisatieafneemtendaarmeedebeschikbaarheidvanaanwezigestikstof.Constantnattebodemshebbeneenlangzameremineralisatiedanbodemsmeteenwisselendevochtigheid,daarerinhetlaatstegevalindedrogereperiodengemakkelijkerteverterenverbindingen
ontstaan.Dedenitrificatieneemtjuisttoenaarmatedebodemvochtiger
isenhetzuurstofgehaltebijgevolglaagligt.Ookdaardoorvermindert
dehoeveelheidbeschikbarestikstof.
Demineralisatieneemttoemetdetemperatuurvandebodemenbereikt
zijnmaximumbij+35°C.Denitrificatiebereiktdaneveneenszijn
maximum.Bijeentemperatuurvan5-10°Ciszeinhetveldnogslechts
geringeninsterkzurebodemsvindterbeneden 10°Chelemaalgeen
nitrificatiemeerplaats.Deinvloedvandewaterhuishoudingopde
bodemtemperatuurleidtdusooktotgeringerebeschikbaarheidvanstikstof
innattebodemsdanindroge.
fosfor.
Hetgrootstegedeeltevandefosfatenligtopgeslagenindevormvan
beperktinwateroplosbareverbindingenofisgeadsorbeerd aanoxyden
enmineraaldeeltjes,terwijlnatuurlijkookeengrootgedeelteinorganischevormaanwezigis.Slechtshetinhetbodemvochtopgelostedeel
vandePO;*--ionenisvoordeplantenopneembaar.Deconcentratiedaarvanverkeert inevenwichtmetHPO4 enH^PO^-ioneninoplossingenmet
deonopgelostefosfaten.Eenaantalfactorenbeïnvloedendezeevenwichten
endusdebeschikbaarheidvanfosfor.Ondermeerzijndevolgendefactoren
vanbelang:
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2+
Door deaanwezigheid van Ca wordt deoplosbaarheid minder, terwijl
andere ionen juistvaak het tegenovergestelde bewerkstelligen.
Onder zuurstofarmeomstandigheden gaan Fe(III)-fosfatenover in
Fe(II)-fosfaten endeze zijn beter oplosbaar. Hierdoor kan het soms
verhoogde fosfaatgehalte inonder water staande bodems verklaard worden.
Sommige organische verbindingen kunnen de vorming van slecht oplosbare
fosfaatverbindingen tegengaan of vertragen. Vooral van belang zijn in
dit opzicht chelaten (oplosbare verbindingen vanorganische zuren en
ijzeren aluminium-ionen).
Bijhetmineralisatieproces komtnaast stikstof ook fosfor vrij. De
omstandigheden,waarbij ditproces zichafspeelt,zijn reedsbij de
stikstof genoemd.
Debeschikbaarheid van fosfor voorplanten isdoor deze factoren op
meerdere wijze afhankelijk van dewaterhuishouding, namelijk via de in
het grondwater aanwezige ionen-balans,de zuurstofvoorziening, deaanwezigheid en aard van organische stof (in samenhang metdepH) en het
mineralisatieproces.
Integenstelling tot de beschikbaarheid van stikstof verandert de
beschikbaarheid van fosfor door verdroging ofverdrassing nietéénduidig.

II.6. De afhankelijkheid van dieren van dewaterhuishouding inde bodem.
Dieren zijn veelal door hun mobiliteitminder afhankelijk van lokale
factoren danplanten. Metname geldtdatvoor hogere dieren. Hoewel
het voortbestaan van demobiele dieren nietdirect inhet geding isbij
verandering van eenmilieu-aspect,kan een verandering weldegeschiktheid vanbetreffend gebied aantasten en daarmee hetvoorkomen van
dieren. Bij een slechts beperkte verbreiding van geschikte biotopen
leidt dit toch totvermindering vanhetaantal individuen van debetreffende soort.
Minder mobiele dieren kunnen doorveranderlijke milieufactorenwel
direct inhunbestaan worden bedreigd. Gedacht kanworden aanbijv.
bodemfauna, amphibieën, jonge weidevogels,muizen.Factoren die voor
dergelijke soorten door verandering van dewaterhuishouding belangrijkbeïnvloed kunnenworden zijn de aanwezigheid en beschikbaarheid
vanwater ende aanwezigheid enbeschikbaarheid vanvoedsel,nestgelegenheid,dekking etc.
De inzichten inde relaties tussenhet voorkomen van dieren endeze
factoren zijnbij lange naniet zogedetailleerd alsmet betrekking
totplanten.Gedachten over dekwetsbaarheid van dieren voorveranderingmoeten worden gebaseerd opglobale inzichten metbetrekking tot
correlaties tussen deverbreiding vanmilieutypen alsgeheel enhet
voorkomen van dieren.Verandering indewaterhuishouding leidt tot
een verandering van demilieutypen, ditheeft een andere samenstelling
van de fauna totgevolg.
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III. LANDSCHAPPELIJKE ASPECTEN.
III.l. Inleiding.
Ecologische kwaliteiten worden bepaald door een combinatie van abiotische factoren,biotische componenten,menselijke invloeden en
ontwikkelingsduur. InTwente bestaat een grote verscheidenheid inde
ecologischekwaliteitendoor zoweldeverscheidenheid in elk aspect
afzonderlijk alsdoor de variatie in combinaties ervan. Geografische
spreiding speelthierbij eenrol.
Om eenglobaal overzicht tekrijgen van het onderzoeksgebied iseen
fysisch-geografisch enhistorisch gerichte landschapskaart samengesteld.Een landschapstype opdeze kaart iseen eenheid die wordt
bepaald door eenverzameling van geomorfologische,hydrologische,
bodemkundige enbodemgebruikselementen, die alsgeheel een in zekere
mate homogene eenheid vormen.Van eenheden van eenzelfde type in
geografisch verschillende gebieden isdepotentiële biotische expressie
vergelijkbaar.
Voor ieder landschapstype kan inhet algemeen de rolvanhet grondwater indepotentiële ecologische kwaliteiten worden aangeduid. De
landschapskaart vormt hierdoor een schakel inde interpretatie van
dekwetsbaarheid van natuurwaarden voor beïnvloeding vanhet grondwaterregime. Een detaillering ten aanzien van de afhankelijkheid van
de feitelijk aanwezige natuurwaarden vanhet grondwaterregime blijft
evenwelnodig.
Onderzoek van devegetatie en fauna geeft informatie over de ecologische kwaliteiten vanhet landschap.Veel informatie wordt verkregen
van (vaakkleine) halfnatuurlijke gebieden.
In intensief gebruikt cultuurland onderdrukt ofnivelleert de huidige
menselijke invloed debiotische expressie van debestaande abiotische
variatie, zodat daar ook weinig gegevens uitbetrokken kunnenworden.
Depotentiële ecologische kwaliteiten van dit deelvanhet landschap
kunnen worden afgeleid uitdeonderzoeksgegevens van de kleine,meer
natuurlijk ontwikkelde gebiedsdelen.
Inhet navolgende worden beschreven dewerkwijze,die leidde totde
landschapskaart en dekaartlegenda.Tenslotte wordtvan de vier
onderzoeksgebieden een korte karakteristiek gegeven.

werkwijze.
Bij de samenstelling van de landschapskaarten van devieronderzoeksgebieden zijndiverse kaarten geraadpleegd. Deze zijnvermeld inde
literatuurlijst. Ditmateriaal geeft informatie metbetrekking tot
de geologie,de geomorfologie,de topografie,debodem,het grondwater enhet landschap. Inbelangrijke mate isgebruik gemaakt van
oude topografischekaarten (uitgave rond 1900)van het gehele gebied.
Hieraan lag degedachte ten grondslag,datdoor dedestijds geringe
technologische ontwikkeling van de landbouw hethistorisch grondgebruik
sterk gecorreleerd wasmet de fysisch geografische gesteldheid. Opbasisvan de geologische kaarten (uitgave 1935) endegeologische overzichtskaart van Nederland (Zagwijn en Staalduinen, 1975) zijn eenheden
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onderscheiden aandehand vanhetvoorkomen vangeologische formaties
aandeoppervlakte. Binnen deze eenheden isopgrond vanhet vroegere
enhethuidige occupatiepatroon nader onderscheid gemaakt.De aldus
bepaalde eenheden zijnde landschapstypen, die als legenda-eenheden
voor dekaartworden gebruikt (zietabel III.1).
Bijdekartering zijn in een aantalgevallen de eenheden als samengestelde eenheden opde kaart aangegeven. Dit isgedaan wegens het ruimtelijk sterk verweven patroon,waarin de landschapstypen indiegevallenvoorkomen,of omdathet beschikbare kaartmateriaal niet gedetailleerd
ofbetrouwbaar genoeg was omde differentiatie overal consistent aante
gevenx ) .
Bijdebegrenzing van dekaartvlakken isernaar gestreefddeze te laten
samenvallen met markante topografische grenzen zoals steilranden,wegen
enperceelranden. Het kaartbeeld isbijgesteld door nadere bepaling van
grenzen aan dehand van ecologische inventarisatiegegevens. Visueel
landschappelijke kenmerken, zoals openheid ofbeslotenheid, zijn niet
bijde typering vanhet landschap betrokken.
x)Nahetverschijnen van de invoorbereiding zijnde systematische
kartering op schaal 1 :50.000van degeologie,geomorfologie en
bodem isbijstellingenverfijning van de legenda mogelijk.
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III.2.

De ontwikkeling in de waterhuishouding.
De tweebelangrijkste stroomgebieden inTwente zijn dievan Regge en
Dinkel. De gebieden westelijk van de stuwwallen vanOotmarsumen
Oldenzaal behoren tothet stroomgebied van de Regge;hierin liggen
de vier onderzoeksgebieden. Inhet reliëfrijke Twente zijn de lagere
delenvan oorsprong nat.
Debekenvolgden door deze lagedelenhun natuurlijke loop, 'swinters
waren overstromingen indeze situatie gebruikelijk.
De inundaties werden niet alsbezwaarlijk gezien omdat hetmineraalen slibrijke water de graslanden bemestte.
Sederthet gebruik vankunstmeststoffenwerden overstromingen wel als
belemmerend ervaren.Zevertraagden ondermeer de startvan hetgroeiseizoen enbemoeilijkten intensief mechanische bewerking.
Door ontginningen vanwoeste grond, cultuurtechnische werken en ook
urbanisatie verminderde debelangrijke waterbufferende functie.De
geleidelijke waterafvoeren werdenminder en erkwamenmeerpiekbelastingen,waarvoor debestaande beken enwaterleidingen een onvoldoende
capaciteitbezaten.
Demeeste beken zijn daarom gekanaliseerd, bestaande waterleidingen
werden verbreed ennieuwe gegraven. Het rapport van de studiecommissie
voor de afwatering inhet Reggegebied (1968)geefthiervan een goed
overzicht vandewerkzaamheden,verricht om tekomen tot een goede
afwatering zonder overstromingen. Indeperiode 1960-1966 enook nog
in januari 1968 stonden desondanks nog vele gebieden onderwater.Fig. III.2geeft hiervan eenoverzicht.Deverbeterde afwatering
voert voor een groot deel het regenwater snel af.Overstromingen zijn
nuverder teruggedrongen. Men kan dan ook aannemen datdeG.H.G. in
lager gelegen gebieden isgezakt.Naastverbetering van de af-en
ontwatering iserbovendien een toenemend verbruik vanhet door de
' bodem opgenomen water.Beregening van landbouwgronden inde zomer en
drinkwatervoorziening zijn inditverband tenoemen,hetgeen de G.L.G.
• beïnvloedt.Er zijn echter geenwaarnemingen aangrondwaterstandsbuizenbekend die een representatief beeld van juistde natte gebieden
geven.
Inhet onderzoeksgebied zijnvrijwel allebeken gekanaliseerd.
De Rutbeek-Boekelerbeek-Oelerbeek ishetbelangrijkstedeelsongekanaliseerde beeksysteem. Benterlerbeek enHagmolenbeek hebben nogplaatselijk een vrijnatuurlijk karakter.
Dehuidige situatie inTwente iszodat oppervlaktewater voor een
groot deel vanhet jaar inafwateringskanalen enbeken afwezig is.Greppels en sloten inhet cultuurland zijnvrijwel nergensmeer gedurende
lange tijdwaterhoudend maar alleenwaterafvoerend. Inde droge sloten
ismineralisatie van debodem opgetreden.
Samenmet een sterk wisselend beheer (o.a.herbiciden,bemesting e.d.)
heeft dit ertoe geleid datwater-,ongestoorde moeras-engraslandvegetaties indeTwentse sloten zeldzaam zijn.Hetmerendeel heeftgestoorde ruigtkruidenvegetaties.
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(naar: rapport studiecommissie vanhet waterschap de Regge 1 9 6 8 )
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Deveranderingen indewaterhuishouding beïnvloeden de samenstelling
van de levensgemeenschappen. Doordat dezeveranderingen inhetonderzoeksgebied echter samengegaan zijnmet ontginningen,gewijzigd beheer
en cultuurtechnische veranderingen zijn deveranderingen niet totéén
variabele factor herleidbaar.
Wel isuit een onderzoek indeduinen vanMeijendelhet effectvan
wateronttrekking door gedetailleerd onderzoek bestudeerd. Van der Werf
(1974)geeft eenverlies van 57plantesoorten aan.
Intotaal zijn inNederland sinds 1900 ca. 280 soorten sterk bedreigd
ofgeheel verdwenen.Gespecificeerd naarbiotoop (Vande Maarel,1976)
betrefthet:
- natte duinen 40;bronnen,beken,moerassen,venen envennen90;
vochtige graslanden 100;oevers van rivieren enkolken 20;vochtige
bossen30.
Eenvoorbeeld van een soortdie inTwente zeer sterk achteruit gegaan
is, ishetVetblad (Pinguiqula vulgaris) (fig. III.3).
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Achteruitgang vanVetblad (Westhoff ea1973

Het areaal aan oppervlaktewater is inTwente gering, zeker als diepe
zandwinplassen enkanalen buiten beschouwing blijven. Door vermindering
van het areaal ondiep voedselrijk water,zoalsweidekolken enwaterhoudende sloten zijn een aantal diersoorten in aantal afgenomen. Een
voorbeeld van de relatie weidekolken envoorkomen van eendiersoortengroep isde teruggang van devroedmeesterpad diedoor biotoopverlies
in 10 jaar tijds een teruggang van depopulatiegrootte te ziengeeft
van 90% (VanWijngaarden, 1978).
Concluderend kunnen we zeggendatwaterstanddalingen plaatselijk zeker
zijn opgetreden,maar dat (bijgebrek aan recente grondwatertrappenkaarten) onduidelijk iswelke afmetingen ditverschijnsel heeftaangenomen,en inhoeverre effecten hiervan nog steeds doorwerken op
biologische kwaliteiten.
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III.3. Beschrijving van de landschapstypen.
LE Essenlandschap: a. centralees;
b. kampen en bewoningsgebied.
-Karakteristiek en ligging (Vgl.fig. III.3).
Het essenlandschap omvat dehogere,droge delen van de stuwwallenvoorzover deze een oud esdek hebben.Daarnaast wordt ook deomringende zone,
met oude cultuurgronden, die eenminder droog karakter heeft ertoegerekend.
-Geologie.
De kern van de stuwwallen bestaatveelal uit tertiair materiaal.Vaak zijn
dat zandige engrindhoudende formaties,maar hetkunnen ook zware kleien
zijn, zoalsplaatselijk inde stuwal bijEnschede.Een bedekking van de
kernmet dekzanden enkeileem komtveelvuldig voor.
-Bodem.
Kenmerkend bij essen ishet door demens opgebrachte cultuurdek. Bodemkundig kunnen debodems,afhankelijk van de dikte van het humushoudende
dek, geklassificeerd worden als enkeerdgrond, laarpodzol ofhaar-of veldpodzolmet een cultuurdek.
• -Hydrologie.
Door dehoge ligging isvooralhetbeschikbare vocht inde hangwaterzone
van belang. Bij eenhumeuze bovengrond van 70à80cm isde hoeveelheid
vocht 100-150mm (Pape, 1972). Degrondwatertrap ismeestal VII inhet
| type aenV,VI enVII inhet typeb.
Aan de randen endevoet van het escomplex isde invloed van het grondI waterwel aanwezig, zoalsbij Het Broek westelijk vanUsselo.
-Cultuurhistorie.
Alvan oudsher isdemenselijke invloed hier sterk geweest. Afhankelijk
van degeomorfologische gesteldheid ende regionale cultuurhistorische
ontwikkelingen zijn kranses-,brink-, flankes-,kernes-of essenzwermdorpen inTwente te onderscheiden.

Schematische doorsnede van een stuwwal met
gordeldekzand vormen

Schematische doorsnede van een vlakte van
smeltwaterafzettingen bedekt met dekzand
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Er is steeds een centraal esgedeelte teonderscheiden. Ditgebied is
grootschalig, open envrijwel onbebouwd. Rondom deze centrale es is
eengebied metbewoning,bouw- engraslandkampen enbedrijfsbosjesgesitueerd. Enkele gebiedsnamen zijn:Usseler Es,Fleringer Es,Benteler
Es.
-Vegetatie.
Aanwezige houtopstanden hebbenmeestal eenFago-Quercetum karakter,af
en toe ook (inhetbewoningsgebied) eenMilio-FagetumofAlno-Padion
karakter. Sloten enbeekjes komenweinig voor.Graslanden inbermenetc.
hebben gewoonlijk een droog enruderaal aanzien.
-Veranderingen inde waterhuishouding.
Deze zullen door dehoge ligging van het landschapstype weinig invloed
hebben.

-Karakteristiek en ligging (Vgl.fig. III.3).
HetVeldlandschap Iiseenheideontginningsgebied, dat als een zone rondom hetEssenlandschap isgelegen.BijFleringen ishetde zuidelijke
flankvandeOotmarsumse stuwwal.BijBuurse enEnschede ishetdewestelijkeuitloper van de stuwwal Oldenzaal-Enschede, terwijl hetgebied ten
noorden van Delden op eengeïsoleerde helling ligt.
-Geologie.
De afzettingen die samenhangenmet debedekking van het gebied met landijs
vormen een complexe eenheid.Dezegeologische formatie bestaatuitgrofzandig materiaal,datbedekt ismet een dunne laag dekzand enbevat vaak
keileemlagenvan enkele decimeters totvelemeters dikteop wisselende
diepte.
InTwente is inde keileem meestal veelmateriaal uitde omgeving opgenomen, zodat deze locale grondmorene nauwelijks teonderscheiden isvande
onderliggende tertiairekleien.
De smeltwaterafzettingen behoren veelal tot hetveldlandschap I.
Opvallend zijn de gordeldekzandruggen aande randvan dittype.
Recente gegevens ontbreken; debegrenzing van deeenheid is gebaseerd
op oude geologische kaarten enbijgesteld aan dehand van de geologische overzichtskaart.
-Bodem.
Door dewisselende dikte van het zandpakket endegrondmorene komendiverse bodemtypen voor,veelalpodzolen,maar ook vlakvaaggronden,gooreerdgronden enmoerigegronden.
-Hydrologie.
Door hetvoorkomen vankeileem en tertiaire klei opgeringe diepte vindt
er stagnatie vanhetgrondwater plaats.Hierdoor ishetmogelijk datrelatief hoog gelegen zandgronden een vochtig karakter dragen.Deopde
oude topografischekaart aangegeven drassige heideterreinen onder meer
tennoorden vande Deldener Es en inhetAlberger Veld, alsook devoormalige steenfabrieken bijMekkelenbergwijzen ophetvoorkomen van klei
op geringe diepte.De grondwatertrap isveelal V ofVI,maar op plaatsen
metklei of keileem vlak aan deoppervlakte ookvaak IIof III,invennen
zelfs 0of I.
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-Cultuurhistorie.
DeVeldgebieden zijn jonge ontginningslandschappen. Door ontginningen
t.b.v. de landbouw, naaldhoutbebossing enontwatering zijn de eertijds
aanwezige vochtige heidevelden grotendeels verdwenen. Kenmerkende elementen zijn rechte kavelgrenzen,wegen enhoutwallen in een overigens
onregelmatig patroon. Enkele toponiemen zijnAlberger Veld, Fleringer
Veld,Goormeen,Hellecater Veld enBuurser Veld.
-Vegetatie.
Van de oorspronkelijke uitgestrekte heidevelden zijn inhetonderzoeksgebied nogplaatselijk gedeelten aanwezig.Tussen Delden enAlmelo zijn
veel naaldbossen aangeplant. Het Schijvenveld iseen goed voorbeeld van
een drassige heidemet vennen als gevolg van de aanwezigheid van keileem.
Inbermen,opperceelscheidingen, inhoutwallen e.d. zijn Eiken-Berkenbosvegetatie,heidebegroeiing enkruidenrijk grasland aanwezig.
-Veranderingen inde waterhuishouding.
Locale beïnvloeding vanhet stagnerende grondwater brengt het sterkst
biologische veranderingen teweeg. Ditheeft inhetverleden veelplaats• gevonden.Externe beïnvloeding zaldoordeklei enkeileemlagenendoor
degestuwde,hogere ligging aanzienlijk gedemptworden.
LK Kampenlandschap.
Wegens de regionaal sterke vormverschillen vande dekzandafzettingen en
inverband metde naarverhouding totde lagere gronden groteverbreiding isbesloten tot een onderverdeling van hettype:
a. Kampenlandschap metgrote meermansessen.
b. "
"
met langgerekte dekzandruggen.
c. "
"
op gordeldekzandruggen.
d. "
"
met dekzandkoppen.
-Karakteristiek en ligging (vgl.fig. III.4)
Deoude cultuurgronden van het laagterrasvormen hetKampenlandschap. Het
zijnvan oorsprong kleinschalige gemengde agrarische gebieden. Het gebied
bijWeerselo-Dulder iseen soortplateau,versneden door eenachttalbeken. BijBoekelo-Beckum behoren debeekbegeleidende dekzandruggen tot dit
type. Westelijk van Bornerbroek iser sprake van geïsoleerde eskopjes in
eenvlak laagterras.
-Geologie.
Kenmerkend zijn de dekzandafzettingen (koppen,ruggen,plateau's). Op
deze hogere delen zijn deoude bouwlandgronden (dekampen) aangelegd.
Op de lagere delen zijn doorbeken,vlechtende stroompjes enwind minof
meer lemige sedimenten afgezet.
-Bodem.
Opdehogere delen komen o.a. voor:enkeerden,haarpodzolen alsmede
beekeerden engooreerden met eenmatig dik cultuurdek. Inde lageredelen zijnvooral beekeerden aanwezig.
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-Hydrologie.
Als gevolg vanhet sterk afwisselende geomorfologische karakter,vooral
hetkleinschalige reliëf,isdewaterhuishouding vanplaats totplaats
sterkverschillend. Dehoge dekzandruggen liggenbuitenhetbereik van
hetgrondwater (GTVII), de lagere beekgronden hadden van oorsprong
vaak eenGT II,maar door detailontwatering isdat numeestal GT III
ofhoger.
-Cultuurhistorie.
HetKampenlandschap is eenoud cultuurlandschap, gekenmerkt door een
kleinschalige opbouwvan esjes, lagere graslanden,grillige wegen en
kavels enkarakteristieke Twentse boerderijen. De eenmansbedrijven liggen veelal verspreid, juistopde grensvan droog naar nat.Soms isde
bewoning geconcentreerd inzogenaamde hoevezwermdorpen. De aanwezigheid van eenbeek istyperend. Enkele gebiedsnamen zijn: Elsenerbroek,
Hassinkbrink, Westerik,Stemlande.
-Vegetatie.
Devoor het landschapstype kenmerkende bedrijfsbosjeskunnen gewoonlijk
getypeerd worden alsFago-Ouercetum. Ze zijnvaak rijk aanHulst.Opde
drogere delen enopovergangen naar hetheideontginningsgebied wordt het
Querco-Betuletum steedsduidelijker herkenbaar.Opde lagere lutumrijkere
gronden komenbossen voor diegekarakteriseerd kunnenworden alsarm
Stellario-Carpinetum en/ofAlno-Padion.Opdebeekgronden zijn elzenrijke
wallen,kruidenrijke loofhoutstroken, slootvegetaties en drassige graslandvegetaties vanbelang.
-Veranderingen inde waterhuishouding.
Deze zijnhetmeest van invloed opbovengenoemde lager gelegen gronden. Behalve rechtstreekse gevolgen voor de vegetatie,kunnen ook
gevolgen voor de fauna optreden.Niet steeds zijn deze voor dehand
liggend enduidelijk. Hoe zalbijv.de Kerkuil reageren die indeboerderijen broedt,maar waarvan het fourageergebied ook verder weg gelegen
velden enmoerasjes omvat?
LM Beken-_en_Medenlandschap: a. zonder dekzandkoppen;
b. met dekzandkoppen.
-Karakteristiek en ligging.
Het landschapstype komtplaatselijk voor indevormvan langgerekte smalle
laagliggende gordels langs debeken,zoals inhetgebied tenoosten van
Saasveld. Elders,waar hetverval minder groot is,dusmet name inhet
westen van deonderzoeksgebieden, verbreden deze beekdalen zich totinundatievlakten vanvaak aanzienlijke afmetingen.
-Geologie.
De beekdalgronden,waarop het landschap voorkomt,zijn geologisch tekarakteriseren alsde Formatie van Singraven. Zebestaan uit grotendeels
fijnzandigmateriaal datdoor debeken uit deomgeving isaangevoerd. Met
name inde inundatievlakten kan de leem enkleifractie behoorlijk groot
zijn.
-Bodem.
Beekeerdgronden komen hetmeestvoor.Daarnaast zijnmoerige beekeerdvlakvaag- engooreerdgronden niet zeldzaam.
-Hydrologie.
Het landschapheeftvan oorsprong een natkarakter,al isdaarplaatselijk dour detailontwatering nietveelmeervan temerken. De grondwatertrappen II,IIIen (V)komenhetmeestvoor.Doordathetwater van de
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hogere deellandschappen afvloeit naar debeekdalen, ishet landschapstype voedselrijk.
-Cultuurhistorie.
Door dehoge grondwaterstanden endevroeger veel voorkomende overstromingen was het landschapstype nietgeschiktvoorbebouwing en evenmin
voor akkerbouw. Daarom washetgrootste deelvan degronden ingebruik
alsweiland (drogere stukken) enalshooiland. Door het voedselrijke
karakter van debodem kondeopbrengst relatief hoog zijn.Dewei-en
hooilandjeswarenvan elkaar gescheiden doorhoutwallen. Deze hadden
vaak eenbochtig verloop.Plaatselijk isdaar nog ietsvan terug tevinden inhet landschap.
Het subtypemetdekzandkopjesvormtqua vegetatie enontginningsstructuren (rechte kavels) een overgang naar de Veldlandschappen.
Ten zuiden enzuidwesten vanAlmelo komt eengebied voor dat isaangegegeven als eenovergang tussen Beken- enMedenlandschap enVeldlandschap I.
Enkele veldnamen zijn:Noordijker Meden,Looweide,VelnerMaten,Bolscherslanden,Zeldammer enGoorse Broek.
-Vegetatie.
Houtwallen enbosjes hebben grotendeels eenAlno-Padion enAlnion karakter.
Langs degrens van het landschapstype methetKampenlandschap komen Stellario-Carpinetum enFago-Ouercetum-bossenvoor.
Van deoorspronkelijke zeerwaardevolle hooilandvegetaties is slechts zeer
weinigbewaard gebleven inenkele reservaten.Deoorspronkelijke fraai
meanderende beken zijn alle gekanaliseerd metuitzondering vande Rutbeek,
maar deze ligtgrotendeels inhet Kampenlandschap.
-Veranderingen inde waterhuishouding.
Grondwaterstandsverlagende ingrepen hebben reedsop grote schaalplaatsgevonden.Toch kunnen verdere ingrepen de toestand nog aanmerkelijk verslechteren doorde lage ligging endegoede doorlatendheid van debodem.
Behalve voor devegetatie zal eenwijziging, enmet name een verlaging
van degrondwaterstanden ookvoor de faunavérstrekkende gevolgen kunnen
hebben.
LB Broeklandschap.
-Karakteristiek en ligging.
HetBroeklandschap isgesitueerd in sommige inundatievlakten van debeken,
waar door zeer hogegrondwaterstanden broekveenvorming optrad. Het komt
vooral voor inhetwesten van hetpnderzoeksgebied, naast en inafwisselingmet hetBeken-enMedenlandschap.
-Geologie.
Deondergrond bestaatvaak uit lemigeof kleiige beekbezinkingsgronden
die geologisch gezien behoren totdeFormatie van Singraven. Daaroverheen
ligtof lag een laagbroekveen.
-Bodem.
Broekeerdgronden zijn demeest voorkomende bodemsoort.Daarnaast kunnen
plaatselijke veengronden,gooreerdgronden enmoerigebeekeerdgronden voorkomen. Vlakvaaggronden komen ook voor.Zijduidenmeestal op menselijke
beïnvloeding zoals diepploegen of afplaggen.

41

III-10
-Hydrologie.
ZietypeLM,Beken-enMedenlandschap.Waardeveenlaageenbehoorlijke
diktebereiktekwamenvooralmesotrafentevegetatiesvoor,omdatdan
hetcontactmetdevoedselrijkeondergrondminofmeerwerdverbroken.
Degrondwatertrapbedraagt (I)ofII.
-Cultuurhistorie.
Hetlandschapstypewasinhetverledenslechtstegebruikenalshooiland
enstrooiselweide.Aanheteindvandevorigeeeuwendaarnaheeftvaak
herontginningplaatsgevonden.Wegenenkavelszijnindatgevalrecht.
Enkelegebiednamenzijn:WesterikkerBroek,Mokkelengoor.
-Vegetatie.
DeweinigehoutopstandenhebbeneenAlnion-ofSaliconkarakter.Langsen
inslotenkunnenrestenvandevroegerezeggemoerassenennattehooilandenwordenaangetroffen.DebermenhebbengewoonlijkeenvoedselrijkkaraktermetsoortenvanhetArrhenatheretum.
-Veranderingenindewaterhuishouding.
HettypeisevengevoeligvoorontwateringalshettypeLMwegensdelage
liggingenhetontbrekenvanstagnerendelagenindebodem.Devegetatie
indittypeisextrakwetsbaardoordatdebroekveenlaagbijontwatering
gaatmineraliseren.
LH Veldlandschap_II (opnietgestuwde,laaggelegengronden).
-Karakteristiekenligging.
HetveldlandschapIIomvatdiegebiedenophetlaagterrasenopbeekbezinkingsgrondendievroegermetvoornamelijknatteheidebegroeidwaren,
enwaarinvaakvennenlagen.Vanallelandschapstypenneemtditweldebelangrijksteplaatsin,metnameinhetTorendijk-eninhetRutbeekgebied.
Gewoonlijkliggendegrondenwaarophettypevoorkomtietshogerdandie
vanhetBeken-enMedenlandschapenhetBroeklandschap,maarzezijnof
warentochzeernat.
-Geologie.
IndeWürm-ijstijdenvlakdaarnaisingrotedelenvanTwentedoorverspoelingenverstuivingeendekzandpakketafgezet.DezeFormatievan
Twenteisafgezetalsouderenjongerdekzand (Akkere.a.,1964)indekzandvlakten,-plateau's,-ruggenen-welvingen.HetVeldlandschapIIis
voornamelijktevindenopdedekzandvlakten,daardezedoorhunslechte
ontwateringnietgeschiktwarenvoorlandbouw.Uitboringenblijktdat
hetvoorkomenendedieptevankeileemsterkwisselt (Buitenhuise.a.,
1972:Scholten,1975).Plaatselijkkomthetkeileemvrijwelaandeoppervlaktevoor.Behalvekeileemkunneninhetdekzandvoorkomendelemige
enfijnzandigelagenenoerlagen (dezelaatsteinbeekbezinkingsgronden)
alsstagnerendelaagoptreden.Waarhetlandschapstypevoorkomtopbeekbezinkingsgrondenzijndezegrondenwaarschijnlijkvanouderdatumen
wordenreedslangeretijdnietmeerdoorvoedselrijkbeekwatergeïnundeerd.
-Bodem.
Hetmeestkomen (veelalmoerige)veldpodzolenengooreerdgrondenvoor.
Verderwordenergeringereoppervlakten haardpodzolen,vlakvaaggronden
enmeerveengrondenaangetroffen.
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-Hydrologie.
Het landschapstype ontleent zijnoligotrofekarakter aanhet feit dat
alleen door neerslag water aangevoerd wordt enuitspoeling optreedt.
Wel kanplaatselijk,vooralwaar ijzeroer ofkeileem indebodem aanwezig is,stagnatie vanwater optreden.Toch dankt het type zijnvochtige karakterwel voornamelijk aan zijn lage ligging enhet geringereliëf.Demeestvoorkomende grondwatertrappen zijn III,V,VI en (VII)
en invennetjesO, IofII.
-Cultuurhistorie.
Inhetverleden werd het landschap gebruikt om erplaggen te steken
voormest enbrandstof.Erwerden geen schapen geweid. Bewoning was er
niet of nauwelijks.Sederthet eind vandevorige eeuw isdaarverandering ingekomen.Plaggen waren toenniet langer nodig door detoepassingvankunstmest ende aanvoer vanbrandstof van elders.Ook konden
zich inhet landschap boeren gaanvestigen doorhetopgang komen van
ontwateringsmaatregelen.Toch zijn erplaatselijk noggrote stukkennatuurgebied voor ontginning gespaard gebleven.Meestal zijn ditterreinen inhandenvan grootgrondbezitters. Enkele gebiedsnamen zijn:
Achterste Stepelose veld,Benteler heide,Benteler Zijde,Hondeveld.
-Vegetatie.
Devegetatie van denatuurterreinen heeft over het algemeen eenoligotrafentkarakter. Erkomenplaatselijk nog groteoppervlakten natte
heidevelden voor diegedeeltelijk begroeid zijngeraaktmet natte eikenberkenbossen envoedselarme broekbossen. Veelvande oorspronkelijke
vennen zijnverdroogd. Inen langs slootkanten kunnenheischrale graslandenworden aangetroffen. Indewallen domineren eik enberk,af en
toeook elsofden.
.) -Veranderingen inde waterhuishouding.
Ofschoon erdoor hetvoorkomen van stagnerende lagenplaatselijk enige
demping van artificiële verdrogings-enverdrassingsverschijnselen kan
optreden, ishet landschapstype vooral door zijn lage ligging zeker niet
ongevoelig voorveranderingen indegrondwaterstanden. Het feitdater
nog grote oppervlakten natuurgebied voorkomen,maakt dat aan instandhouding van dewaterhuishouding grootbelang moetwordengehecht.
LV Hoogveenlandschap.
-Karakteristiek en ligging.
Hoogveen isontstaan door devorming vanmet nameveenmosveen sinds het
Atlanticum. Hetontstond veelal inkommenopwaterscheidingen. Boringen
indeondergrond toonden aandathet Haaksbergerveen ontstond ineen
schotelvormige laagtemet een tertiaire kieibodem (Buitenhuis e.a. 1972;
GrootObbink enBuitenhuis 1972).
Inhetonderzoeksgebied komthet landschapstype alleen voor opde plaats
van hetvoormalige Usselerveen tenoosten van de locatie Rutbeek.
-Geologie.
Het nugrotendeels afgegraven veenbehoorde geologisch gezien totdeFormatie vanGriendtsveen. Deondergrond bestaatuit keileem of tertiaire
klei,misschienmet een laag dekzand eroverheen.
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-Bodem.
Indeovergebleven restvanhetveen komt eenvlierveen ofmeerveenbodem voor.Dedaarbuiten optredende bodemtypenzijnniet bekend.Gezien het regelmatige voorkomen van elzen indehoutwallen zullen dat
zeker gedeeltelijk gleybodems zijn.
-Hydrologie.
Deze zalnuwaarschijnlijk sterk overeenkomen metdievan het Veldlandschap I (LS),daarhetvroegere veengebied aan alle zijden daardoor
wordtomgeven.
-Cultuurhistorie.
Tot inhetbegin van deze eeuwwerd hethoogveengebied slechts gebruikt
voor het steken van turf enhadden erwaarschijnlijk nog geen ontginningenplaatsgevonden. Tijdens deontginning van hetgrootste deelvan het
veen iskennelijk huisvuil opgebracht,hetgeen nog te zien isaande
grotehoeveelheden glas indebodem. Depercelen zijn vrij groot ende
kavelgrenzen zijn recht.Bewoning komtnog steedsnauwelijks voor.
-Vegetatie.
Slechts inhetovergebleven ven is ietsovergebleven van deoorspronkelijke voedselarme vegetaties.Hoogveen iser echter nietmeer tevinden;
wel eenvoedselarm ven,enkele natteheidevelden enbosopslag met een
Querco-Betuletum-karakter.De indit landschap aanwezige houtwallenbestaan grotendeels uitaangeplante exoten.Deondergroei daarvan lijkt
vaak opdievan een jong voedselrijk loofbos,hetgeen zijn oorzaak vindt
inmineralisatie van deovergebleven veenresten of inhet opgebrachte
huisvuil,waarbij ook de structuur van debodem een rol kan spelen.
Devegetatievanbermen en slootkanten heeft deels een ruderaal karakter,
deels komtzijovereen met dievan het landschapstypeLS.
-Veranderingen inde waterhuishouding.
Hetgebied zal,gezienhetvoorkomen van stagnerende bodemlagen endereI latief hoge ligging,eerder door dedetailontwatering dan doorwateronttrekking opgrote afstand beïnvloed worden (zieookLS).
LD Haarlandschap.
-Karakteristiek en ligging.
Hethaarlandschap omvat gebieden diehun tegenwoordige geomorfologische
gesteldheid vooral tedanken hebben aan zandverstuivingen inhetverleden. Deze zandverstuivingen konden ontstaan dooroverbeweiding van droge
zandgronden.Enkele kleine haargebiedjes komenvoorten zuidenvanAlmelo en
bijBentelo.Deze zijnwegens hungeringe afmetingen opgenomen inhetveldlandschap. Veel grotere afmetingen heefthethaargebied tussen Haaksbergen
en Buurse.
-Geologie.
Het landschap isontstaan indekzandgebieden die totdeFormatie van
Twente of deFormatie van Drenthe behoorden.Doorverstuiving daarvan
ontstond deFormatie van Kootwijk. Hetresultaat iseen geaccidenteerd
landschap,opgebouwd uit fijne leemarme zanden.Er iseen sterkeafwisseling van natte en zeer droge terreinen. Somsheeft omkering van het
reliefplaatsgevonden (Schelling 1955).
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-Bodem.
Demeestebodenszijnnogzojongdatergeenduidelijkehorizon-differentiatieheeftplaatsgevonden.Zijbehoren,afhankelijkvanhunliggingtenopzichtevanhetgrondwatertotdeduin-ofvlakvaaggronden.
Opnietverstovenplaatsenkomenhaarpodzolenenveldpodzolenvoor.
-Hydrologie.
Dehogeredelenvanhetlandschapliggenbuitendeinvloedvanhetgrondwater,integenstelling totdelagere,dievaakuitgestovenzijntotbenedenhethuidigegrondwaterpeil.Indeondergrondzijnwaarschijnlijk
vaakstagnerendelagenaanwezig.OpdehoogsteplaatsenisveelalgrondwatertrapVIIaanwezig;VenVIkomeneveneensveelvoor.DevennenhebbengrondwatertrapO,I,IIenIII.
-Cultuurhistorie.
Hetlandschapwerdvroegergebruiktvoorhetweidenvanschapen.Debodemwaswaarschijnlijktearmentedroogvoorakkerbouw.Bewoningkomt
danooknauwelijksvoor.Intijdenmetoverbeweidingkondendestuifzandenzichontwikkelen.Latereontginningenhebbeninverbandmethet
sterkereliefendedroogteslechtsinbeperktemateplaatsgevonden.
EnkelegebiedsnamenzijnSteenhaarenBuurserzand.
-Vegetatie.
Drogeheidevegetatieskomennogveelvoor.Gedeeltelijk zijndezemet
jeneverbesstruwelenenEiken-Berkenbossenbegroeidgeraakt.Indeuitgestovenlaagtenkomenvoedselarmevennenennatteheideveldenvoor.De
bermenenslootkantenzijnmeestalbegroeidmetheideofheischralegraslanden.Slotenkomennauwelijksvoor.
-Veranderingenindewaterhuishouding.
EvenalsinhetVeldlandschapI (LS)brengtlocalebeïnvloedingvanhet
stagnerendegrondwaterhetsterkstbiologischeveranderingenteweeg.
Voorexternebeïnvloeding lijktdewaterhuishoudingweiniggevoelig.
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III.4. Beschrijving van de onderzoeksgebieden.
III.4.1. Inleiding.
Als toelichting bijde fysiografische kaarten wordt indevolgendeparagrafen van elkvan devier onderzoeksgebieden deverbreiding beschreven
van deonderscheiden landschapstypen.Aanvullend daaropwordt ook degevoeligheid vande ecologische waardenvan deafzonderlijke landschappen
voorverdroging enverdrassing vermeld. Voor debepaling hiervan zijn,
inaanvulling opdedesbetreffende vermeldingen bijde beschrijvingen
van de landschappen,de landschapskaarten vergeleken met nognietgepubliceerde bodem- engrondwatertrappenkaarten van Stiboka enmethoogtelijnenkaarten (zie bijlagen).

III.4.2.LOOLEE.
-Landschappen.
Hetnoordelijk enhetwestelijk deelvan de locatie worden gekenmerkt
door gestuwde formaties.Hierop liggen de landschapstypen LEa+b enLS.
Op sommigeplaatsenworden deze formaties doorsneden doorbeekdalen van
o.a. deFleringermolenbeek endeAzeler beek.Vochtige gebieden komen op
de stuwwallen tegenwoordig integenstelling tot inhetbeginvan deze eeuw
nauwelijks meervoor. Slechts tennoorden van deAlberger Es en inhet Alberger Veld liggen nog enkelenatte terreinen.Langs de randvanhet landschapstype LSliggenplaatselijk gordeldekzandruggen. Zijbehoren tothet
landschapstypeLOc enzijn alzeer lang alsbouwland ingebruik.
Hetoosten enzuidoostenvanhetgebied bestaanuit een dekzandplateau,
waarin een aantal oost-west lopende beken tamelijk smalle dalen hebben
uitgesneden. De relatief hogedelenvandeplateau-eilanden hebben eenesdek enbehoren tothet landschapstype LKa.De lagere delenwaren vroeger
bedektmet voornamelijk natte heide.Het landschapstype hier isLH.Het
Molenven-Saasvelderveen ishetbelangrijkste overblijfsel van devoormaligevochtminnende,voedselarme vegetatiecomplexen inhet typeLH indit
gebied.
Inhet centrum vanhet gebied komt eenuitgestrekt stroomdalschapmet uitlopers inalle richtingen voor,datgerekend wordt tot de landschapstypen
LMa +b enLB.Langs derandenvan dit stroomdallandschap komtplaatselijk
hetKampenlandschap LKb voor.Ermiddenin liggen lage zandige ruggen en
kopjes, diebehoren totLH.Van devroegere natte hooilanden enstrooiselweiden inhet stroomdallandschap isnietveel overgebleven. Wel komen
plaatselijk nog natte bosjes enhoutwallen voor.Met name isdathetgeval indeNoordijker Meden enomgeving en indeGammelker en Handijks
Meden. Langs deLoolee en inhetWesterikkerbroek isdaarentegen weinig
bewaard gebleven.
Alle beken inhetgebied zijngekanaliseerd. Debelangrijkste beken zijn
deLoolee,deBornse Beek,deFleringer Molenbeek,deMiddensloot,de Esmedenbeek endeGammelker Beek. Dewaterkwaliteit issterk uiteenlopend
(Colaris 1977).
-Gevoeligheid voor grondwaterstandswijzigingen.
Degrote oppervlakten vanhet landschapstype LEa +b,LKa enLKc zijn
nietofweinig gevoelig voor veranderingen indegrondwaterstanden. De
landschapstypen LB enLMa +b,die eveneens grote oppervlakten beslaan,
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Ill-15
zijngevoeligvoorverdereverdroging,maarverdrassingzaleen
gunstigeuitwerkinghebben,geziendetotnutoegenomenontwateringsmaatregelen.Hetzelfdegeldt,inenigszinsverminderdemate,voorde
landschappenLSenLH.

II1.4.3.DELDENERBROEK.
-Landschappen.
Hetoostelijkdeelvanhetgebiedwordtbegrensddoordestuwwalvan
Delden,diezijngrootstehoogtebereiktopdeDeldenerEs (30m+NAP).
Hetmerendeelvanhetoostelijkgebiedbehoorttothetlandschapstype
LS.
DeDeldensestuwwalbezitnogeengrootaantalvochtigevegetatiecomplexen,waarvandebelangrijkstehetSchijvenveldenhetBraamhaasveldzijn.Ookinhetwestenvanhetgebiedkomteenstuwwalcomplexvoor
enweldatvanEnter.Dezestuwwalsteektongeveer4mbovendeomgeving
uitenookhierwordendelandschapstypenLSenLEaangetroffen.
TenwestenvandeDeldensestuwwalligteenvochtigevlakte,doorsnedendoorhetTwente-Zijkanaal,waarinafwisselenddelandschapstypen
LH,LK,LMenLBvoorkomen.VanhetKampenlandschapkomttenoostenvan
hetkanaalvooralhettypevoormetdekzandruggen (LKb)entenwesten
vanhetkanaaldatmetdekzandkoppen (LKd).DitlaatstetypekomtafwisselendmetLKbvoorenvertoontdaargroteovereenkomstmee.
InhetKampenlandschapliggenafentoenogvochtigenatuurterreinen,
vooralindebuurtvanhetkanaal.Anderedelenvertonennogeenheel
fraaikleinschaligkaraktermetveelhoutwallen,kleineesjesetc.Dat
geldtbijv.voorhetKampenlandschaptenwesten,tennoordenenten
noordoostenvanhetZeldammerbroek.
Evenwijdigaandestuwwalleninhetoostenenhetwestenligteenstrook
vanhetlandschapstypeLM.Doordebredewestelijkestrookstroomtde
Regge.Indeoostelijkestrookisopmerkelijkdatdebekennietinde
lengterichtingvandezestrooklopen,maardwarsdaarop.Hetlijkterop,
datdezezonesamenhangtmetkwelvanuitdestuwwal.Vochtigevegetatiecomplexenkomenindezestrooknogvrijveelvoor.HetwestelijkeMedengebiedbijEnterisdaarentegenzogrondigherontgonnendatvrijwelgeen
vochtigenatuurgebiedenzijnovergebleven.
HetLHgebiedindevlakteissomsmoeilijkteonderscheidenvanmetname
LBbgebiedendoordezeergeringematevangeaccidenteerdheid.Plaatselijkkomeninbeidelandschapstypentamelijkgrotenattenatuurterreinen
voor.Natteheideveldenenbroekbossenwisselenelkaardaarbijoverkorte
afstandaf (bijv.HetDiepeGat),maarookdrogebossenwordenerveel
aangetroffen.LandschappelijkzeerwaardevolishetdeelvanhetDeldenerbroek,dattenwestenvanhetkanaalligt.
HetlandschapstypeLBakomtvoorbijhetMokkelengoortennoordoostenvan
Enter.HetMokkelengoorzelfiseenzeerwaardevolnatuurgebied,waarin
nogeenaanzienlijkeoppervlaktenattehooilandenvoorkomt.
DebelangrijkstebekeninhetgebiedzijndeRegge,deBornerbroekse
WaterleidingendeTwickelseVaart.Allebekenzijngekanaliseerd.De
TwickelseVaartisvoorhetgrootstegedeeltegegraven,maartochheeft
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deze beek hetmeest natuurlijke karakter,vooralwaar hijdwars door
de stuwwal gaat.Dewaterkwaliteit van debeken was inhet recenteverleden slecht,met name die van de Regge en deTwickelse Vaart.
-Gevoeligheid voor grondwaterstandswijzigingen.
Hetgebied heeft over hetalgemeen een lage ligging. Slechts de kleine
oppervlakten LEa +b en LKcen deverspreide kopjes en ruggen inde
landschapstypen LKben LKd liggenbuiten hetbereik van hetgrondwater.
De restvan hetgebied iswel gevoelig voorwaterstandwijzigingen; het
typeLMa+b in sterkeremate danLH enLS.Inhoeverre het Zijkanaal
naarAlmelo alswaterscheiding zalgaanoptreden, isniet bekend.

III.4.4. TORENDIJK.
-Landschappen.
Stuwingen spelen inditgebied eenvrij geringe rol.Stuwwallen zijnte
vinden indeomgeving van Delden,bijBentelo enbij Stepelo.Dezebehoren grotendeels totde landschapseenheid LE.Slechtsbij Delden komt
op dewestflank vande stuwwal een stukjeLSvoor.Hierin liggen enkele
natte heidevelden (Oonksveld. Galgematen). Hetgebied ten zuiden van
Delden isweliswaar arm aan stuwwallen,maarwel komt erop enkele
plaatsen keileem aan deoppervlakte. Stuwing isdan echter niet aanwezig
endaarom zijndeze gebieden totde landschapseenheid LHgerekend,waartoehetgrootste deel vanhetTorendijkgebied behoort. Indit landschap
komen nog steeds veel natte heidevelden enbossenvoor (bijv.Deldener
enBenteler Zijde enhet Flierveld). Ook hetBoddenbroek tenoosten van
deBenteleres ligt indeze eenheid. Dit ismogelijk hetmeestwaardevollenatuurgebied vanhethele onderzochte gebied.
Langs enkele grote zuidoost-noordwest lopendebeken ishet Kampenlandschap
met dekzandruggen (LKb) tevindenmet daartussen smalle stroken medenlandschap (LM).Plaatselijk komen ergrote stukken vochtige loofbossenvoor.
Enkele dekzandruggen ten zuidwesten van deBenteleres hebben het karakter
van gordeldekzandruggen. Zij zijn tothet landschapstypeLKc gerekend.
Hetgebied rondkasteel Twickelwasniet onder tebrengen in eenvan
deonderscheiden landschapstypen en isdaarom op dekaartniet benoemd.
Hetgebied wordt doorsneden door hetTwentekanaal.Debekenmondengedeeltelijk hierinuit engaan ergedeeltelijk onderdoor.Debelangrijkstebeken zijndeHagmolenbeek, deBenteler Beek,deBoekeler Beek-Oeler Beek
endeNieuwlandbeek. Het Boekeler Beekcomplex isnog niet gekanaliseerd.
Datzelfde geldtvoor het einde vandeBenteler Beek. De waterkwaliteit
vandebeken loopt sterk uiteen.De Hagmolenbeek ende Benteler Beekbevatten nog vrij schoonwater.
Landschappelijk en ecologisch zeerwaardevolle gebieden zijnde omgeving
vanTwickel,Oele, deFliermeene enhetVlierveld, hetAltena,de Brummelhuizerbrink enEs endeLeusingeres inWiene.
-Gevoeligheid voor grondwaterstandswijzigingen.
Hetgebied heeft,afgezien van deDeldeneres,Benteleres enStepeleres,
eenvrij lage ligging. Stroomdallandschappen spelen hier echter eenminderbelangrijke rol dan inhebDeldenerbroekgebied. Voorzover zijvoorkomen, zijnde stroomdallandschappen rijk aan essen,die voor invloeden
ophetgrondwaterregime nietgevoelig zijn.Ook komen er echtervrij groteoppervlakten natte envochtige bossenvoor,vooral inhet noordwesten
enhetnoorden.
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HetveldlandschapLHomvathetgrootste deelvan deoppervlakte van
het gebied. Deontwatering is indit landschap vaak nog niet zeer
sterk enerkomen danook nog grote oppervlakten natte heidevelden
voor. Hetveldlandschap isdaardoor zeer gevoelig voor verdroging en
inminderemate voor verdrassing.
Mogelijk fungeerthetTwentekanaal als waterscheiding.

III.4.5. RUTBEKERVELD.
-Landschappen.
Kleine stuwwallen duiken opbij Stepelo enUsselo.Het landschapstype
hierop isLE.Daarnaast heefthethele zuidoostelijke deel van hetgebied een enigszins gestuwd karakter,hoewel dehelling maar zwak is
(+1m/km). Indeondergrond treedthier keileem en/of tertiaire leem
op. Hier komende landschapstypen LS,LV enLDvoor.Op de geologische
kaart staatdit gebied aangegeven als fluvio-glacialemantel.Met name
inhetHaarlandschap (LD) zijn nog groteoppervlakten heide tevinden,
zowel natte alsdroge.
Inhet centrale en noordwestelijke deelvanhetgebied neemthetVeldlandschap I (LH)debelangrijkste plaats in.Hier komen plaatselijk
groteoppervlakten natte heiden voor inhetUsselerveld enhet Achterste
Stepelose veld.
Langs debeken ligthet Kampenlandschap met dekzandruggen (LKb), afgewisseld met smalle strokenMedenlandschap (LM).BijBoekelo komen hier
rijke,vochtigebossen invoor.Enkele grotereMedengebieden (LM)komen
voor tenwesten en tenoosten vanBoekelo.Van hetoorspronkelijk voch-'
tigekarakter ishier nietveel overgebleven.
Landschappelijk en ecologisch waardevolle gebieden zijn deomgeving van
Boekelo,hetAsbroek bijBeckum enhetgebied tussen Rutbeek enBuurse.
Devoornaamste beken zijn deBuurserbeek,deDrekkersstrang,deHagmolenbeek-Heegebeek, de Rutbeek-Boekeler Beek endeVeldbeek-Teesinkbeek. Van
dezevijf hebben de laatste twee nog eenmin ofmeer natuurlijke loop.
Metname de Rutbeek-Boekeler Beek isnog zeer fraai.De waterkwaliteit
van de diverse beken is,op eenenkele uitzondering na,nogvrij goed.
Tussen debovenloop vandeBuurserbeek, de Rutbeek ende Hagmolenbeek
hebben inhetverleden verbindingen bestaan.Enkele stroken vanhet landschapstype LM duidenhier nogop.
-Gevoeligheid voor grondwaterstandswijzigingen.
DeUsseler-en Stepeleres zijn nietgevoelig, terwijl ook het Kampenlandschap LKbhier door o.m. degrote oppervlakte aan essen daarin,niet zeer
gevoelig is.Welbeïnvloedbaar zijn de smalle stroken Beken- enMedenlandschap ende delen van deVeldlandschappen (LHenLS) enhetHaarlandschap.
Misschien fungeertde Buurserbeek alswaterscheiding.
De tertiaire kleien enkeileemwelke terhoogte van de 30m +NAP-lijn
dicht aanhetbodemoppervlak voorkomen,hebben vermoedelijk een dusdanige
invloed dathydrologische beëinvloeding vanhet zuid-oostelijk gebied
sterk gedemptwordt.
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IV-1
IV.

BIOTISCHE ASPECTEN.

IV.1. Inleiding.
De globale aanduiding van de biotische aspecten van de landschapstypen
inhoofdstuk IIImaakt ook een slechts globale aanduiding mogelijk van
de gevoeligheid daarvan voor verandering inde grondwaterhuishouding.
Een meer gedetailleerde benadering isnodigvoor het aanduiden van de
feitelijke waarden,die daarbij inhet geding zijn.Hiertoe zijnkarteringen verrichtvandevegetatie,van een groot aantal als gevoelig
tebeschouwen plantesoorten en inaanvulling daarop ook van enkele
kritische diersoorten.
Devegetatiekartering isverricht aan dehand van 40 onderscheiden
eenheden van complex karakter. Deze eenheden worden in IV.2.2.opgesomd en in IV.2.3. elk afzonderlijk omschreven enbesproken. Evenals
bijdebeschrijving van de landschapstypen in hoofdstuk IIIwordt bij
deze eenheden aangegeven,welke invloed verwacht wordt van eventuele
veranderingen inde grondwaterhuishouding.
Deonderbouwing van deuitspraken over invloeden van veranderingen
wordt gegeven inhoofdstuk V.Ook openkele anderepunten wordt bijde
beschrijving van de eenheden vooruitgelopen op zaken,diepas in hoofdstukV uitvoerig aan deordekomen.
De verbreiding van deonderscheiden vegetatie-eenheden is gekarteerd
op schaal 1:25.000. Devegetatiekaarten vande vier onderzoeksgebieden zijn alsbijlagen IV.2.a,b,cendbijdit rapport gevoegd. Van een
omschrijving van dekaarten zelf isafgezien.
Debelangrijkste waarde van dekaarten wordt in dit verbandpas gevormd
door verwerking van dekwetsbaarheidsaspecten in de typologie.
Ditzal in V.4.gebeuren.
Naast een vegetatiekartering en typering heeft een afzonderlijke soortenkartering zeker zin.Londo (1977)beargumenteertdat voor plantesoorten
alsvolgt:
- plantesoorten zijn exacter teomschrijven dan plantengemeenschappen
en daardoor beter te herkennen,ook door niet-vegetatiekundigen.
- plantengemeenschappen zijn niethomogeen;zekunnen vaak bijverschillende grondwaterstanden voorkomen enhebben danniet steedseen
gelijk aantal freatofyten, zodat hetmoeilijk isdekwetsbaarheid eenduidig aantegeven.
Met betrekking tot heteerstepunt wordtonderschreven dat herkenning
van de soorten inhetveld inderdaad gemakkelijker kan zijn. Daar staat
tegenover datplanten eenkleine oppervlakte beslaan inverhouding tot
vegetatietypen,zodat opsporing tijdrovend is.Daarnaast ishet grote
aantal soorten bezwaarlijk; men zal zichbijna steedsmoeten beperken
tot een aantal indicatorsoorten. Datbij bepaling van de gevolgen van
waterstandswijzigingen slechts de freatofyten hoeven teworden betrokken, zoalsLondo doetvoorkomen,isniet zeker.Weliswaar zijn indit
onderzoek ook voornamelijk freatofyten gekarteerd, maar dat iseengevolg vanonvoldoende inzicht indematerie bij de aanvang van hetonderzoek.Aangenomen wordt echter,datde resultaten door deze beperking
niet sterk zijn vertekend.
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IV-2
Eenanderebelangrijkeredenomeensoorteninventarisatieuitte
voerenisdeomstandigheid,datcultuurgebiedenopeenkleinschalige
kaartnauwelijksuitdeverfkomenvanwegedegeringeafmetingen
(niettekarteren)vandenatuurlijkeelementen.Viaeenomwegkunnen
dezegebiedentochnogophunactueleennietalleenophunpotentiëlewaardeingeschatworden.Vooralinstrekenmetweinignatuurgebiedenisdatvanbelang.
Soortenkaartjeskunnenverder (bijjuisteinterpretatie)sneleen
overzichtgevenvandebodemsoortenineengebied,debasenrijkdom
vandebodem,devoorkomendegrondwaterstanden,destabiliteitvan
hetmilieuendeverhouding tussenpotentiëleenactuelebiologische
waardevaneengebied.Desoorten-verbreidingskaartjeszijnaandit
rapporttoegevoegd.OpdewerkwijzebijdeweergavevandesoorteninventarisatiewordtinIV.3.1.ingegaan.
Deomstandigheid datsoortenkaartjesookgeschiktzijnomdeverbreidingvandiersoortenweertegeven,vergrootdebruikbaarheidvandeze
wijzevaninformatieverzamelingenverwerking.Uitpraktischeoverwegingenisslechtseengeringaantaldiersoortengekarteerd:enkelevogelsoorteneneenamphibie.Dezezijnzogekozen,datzijaanvullende
ecologischeinformatiegevenovervooralcultuurgebieden,waarvande
botanischegegevensslechtseengeringeindicatiewaarde hebben.Niet
alle gebiedendiebinneneenstraalvan5kmronddepotentiëlelocatiesliggenzijnfaunistischonderzocht,omdatdaarvoordetijdontbrak.
Voordeinventarisatiewarennamelijkmaarenkeledagenbeschikbaar.
Opdekaartjesishetonderzochtegebiedomlijnd.
Bijdebeschrijvingvandevogelpopulatie isvoordegebiedsaanduidingveelalgebruikgemaaktvandelandschaps-eenheden.
Behalveeigengegevenszijnaanvullendewaarnemingenverwerkt.Wat
devogelsbetreftisgebruikgemaaktvanbroedwaarnemingenbekend
vanuitdevogelinventarisatieTwente.Hetbetrefthiereenactiviteit
vandeVogelwerkgroepTwentediecirca50broedvogelsinventariseerd
invakkenvan400ha (Meek,1976).
WatbetreftdeverbreidingsgegevensvandeBoomkikkerisgebruikgemaaktvaneentweetalrapporten (EijsinkenHendriks,1972,1973).
Dehieruitnaarvorenkomendeinformatieiszoveelmogelijkgecontroleerdopdehuidigegeldigheid.

xBijzonderedankaanJ.Grotenhuisvoorzijnhulpbijdeinventarisatie.
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IV-3
IV.2.

Vegetatietypering en -kartering.

IV.2.1. De aard van deonderscheiden typen ende opzet van de beschrijvingen.
Vegetatietypen zijn moeilijk tekarteren op kleine kaartschaal vanwege
devaak kleine aaneengeslotenoppervlakte die zij bedekken en door
hun grote aantal.Hierom zijn alskarteringseenheden vegetatiecomplexen
genomen. Deze zijnmeestal samengesteld uitvegetaties,die wat betreft
vochtvoorziening en voedselrijkdomvan de bodem ongeveer gelijke eisen
stellen.Waar kleine, sterk afwijkende plekken voorkomen binnen een
groot vegetatiecomplex,worden deze zoveel mogelijk tot een ander complextype gerekend.Waar twee typen ineen kleinschalig mozaiek voorkomen
ishetcomplex op dekaart aangegeven alseenmengvorm van beide typen,
bijv. F1+H2. Indie gevallen waarin de vegetatie van een complex een
tussenvorm van twee complextypen is,isdat alsvolgt aangegeven:bijv.
Fl-Hl. Deaanwezigheid van belangrijke hoeveelheden naaldhout ineen
complex is steedsmet een Kaangegeven,bijv. GKl.
Debeschrijving van debelangrijke gegevensper complextype is steeds
volgens dezelfde methode en indezelfde volgorde gebeurd:
- Syntaxonomie: Bovenaan staat de syntaxonomie volgensWesthoff &
Den Held (1969)weergegeven met linksde hoofdtypen,die gezamelijk
of afzonderlijk het grootste deel van deoppervlakte beslaan en rechts
deneventypen,die een kleine oppervlakte innemen en/of fragmentair
ontwikkeld zijn. Waar een alternatieve naamgeving volgens andere
auteurs verhelderend werkt,isdeze eveneens weergegeven.
- Structuur en soortensamenstelling: Over de structuur worden gewoonlijk slechts enkele globale opmerkingen gemaakt.
Per complextype iseen soortenlijst (bijlage IV.1) samengesteld met
behulp van de gegevens die tijdens het veldwerk zijn verzameld, maar
vooral ook metbehulp vande tabellen,behorende toteerder verschenen
vegetatierapporten uitTwente (o.a.Jongmanset al. 1974en
Ellenbroek etal. 1975). De soorten zijn geordend volgensde indeling
in groepen van Arnolds &Van derMeijden (1976). Inde soortenlijst
isgeen onderscheid gemaakt tussen deken-en differentiërende soorten
vande hoofdtypen envan debegeleidende typen vandevegetatie per
complex. Wel ismet cijfers aangegeven of een soort ineen complextype inhetonderzoeksgebied slechts een enkele maal voorkomt (1)dan
wel inminder (2)ofmeer (3)dan de helft van hetaantal steekproeven
of opnamen. Zeer incidenteel voorkomende soorten zijn weggelaten, zeker
alszijniet totdenormale soortengarnituur van de samenstellende
vegetatietypen behoren.
Inde soortenlijst zijn drie kolommen opgenomen met symbolen over de
afhankelijkheid van vocht (H),stikstof (N)en depH (A)van de soorten. Hieruit worden inhoofdstuk V hydrogrammen,nitrogrammenen
acidogrammen afgeleid voor deonderscheiden vegetatiecomplexeh. Veelal
worden onder "structuur en soortensamenstelling" conclusies uitdeze
karakterisering vermeld.
- Synoecologie:Aan dehand van literatuurgegevens over de samenstellende vegetatietypen worden uitspraken gedaan over debodemtypen,de
voedselrijkdom van debodem endewaterstanden. Debodemtypen waarbij

IV-4
hetcomplextypekanwordenaangetroffenzijnbenoemdvolgenêde
tegenwoordigdoorStibokagebruiktenomenclatuur.
Degrondwaterstanden zijnmeestalaangeduidindevormvangrondwatertrappen.Uitdrukkelijk zijhiernogvermelddatwanneervoor
eencomplextypemeerdereGT'swordengegeven,datnognietwilzeggendatdecomplexenvandattypezonderbezwarenontwaterdkunnen
wordentotdedroogsteGTisingesteld.Eenvegetatietypekomtvan
naturenietonderalleomstandighedenbijdezelfdeGTvoor;voor
complexenvanvegetatiesvanverschillendetypengeldtdatevenzeer.
-Successie;Degegevenshieroverzijngrotendeeldafkomstigvan
Westhoff&DenHeld (1969)enDoing (1962).Dezegegevenszijnuiteraardvoorhetonderzoeksgebied getoetstaandeeigenveldervaring.
-Huidigeontwikkelingenverbreiding:Aangegevenwordtinwelkelandschapstypendeauteurshetcomplextypetijdenshetonderzoekhebben
waargenomen.Ditwordtvaakgerelateerdaanhetvoorkomenvanhet
typeinhetverleden.
Watbetreftdeontwikkelingvanhettypewordtkortingegaan.opde
gemiddeldehuidigetoestandvanhettypetenopzichtevandeoptimaletoestand.
-Veranderingen:Degevolgenvanresp.verdroging,verdrassingenvergrotingvandewaterstandsfluctuatieswordenhierbesproken.
Devermeldingenzijnderesultant«vanalgemeneecologischeinzichten
(literatuur),veldervaringendebewerkingvangegevensinhoofdstukV.
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IV-5
IV.2.2.Overzicht van deonderscheiden vegetatietypen.
A 1.Diepe voedselrijke plassen.
A 2.Kanalen.
A 3.Ondiepe voedselrijke plassen en sloten.
A 4.Vennen.
A 5.Beken.
B 1.Bemeste natte hooilanden.
B 2.Natte ruigtkruidengemeenschappen.
B 3.Pitrusruigten.
B 4. Blauwgraslanden.
C 1.Rietvennen.
C 2.Grote-zeggenmoerassen.
D 1.Natte heiden.
D 2.Natte heiden metveelgagel.
D 3.Natte heiden met schraallandelementen.
E 1.Droge en vochtige heiden.
E 2.Droge envochtige heidenmet jeneverbesstruwelen.
E 3. Droge en vochtige heiden met droge graslanden.
F 1.Broekbossen opvoedselrijke bodem.
F 2.Broekbossen opvoedselarme bodem.
F 3.Matig ontwikkelde broekbossen.
F 4. Gagelstruwelen.
G 1.Vochtige eiken-berkenbossen met veelpijpestrootje.
G 2.Overige eiken-berkenbossen.
G 3.Gestoorde eikenbossen.
G 4. Beuken-eikenbossen.
H 1.Elzenbroek-elzen-vogelkersbossen.
H 2. Elzen-vogelkersbossen.
H 3.Gestoorde elzen-vogelkersbossen.
H 4. Drogere bossen van de eiken-beukenklasse.
H 5. Populierenbossen.
K 1.Naaldhoutplantages.
L.
LE.
LS.
LK.
LM.
LB.
LH.
LV.
LD.

Cultuurgebieden:
Essenlandschap.
Veldlandschap I.
Kampenlandschap.
Beken- en medenlandschap.
Broeklandschap.
Veldlandschap.il.
Hoogveenlandschap.
Haarlandschap.
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IV-6
IV.2.3. Beschrijving van deonderscheiden vegetatietypen.
A 1.DIEPE VOEDSELRIJKE PLASSEN.
Het isniet teverwachten, dat de gewoonlijk schaarse vegetatie in
wateren vandit typewordt beïnvloed door waterstandswijzigingen,
tenzijdeplas zelf als spaarbekken in gebruik wordt genomen. Dit
type isdaarom nietnader onderzocht.
A 2.KANALEN.
Hetwaterpeil indekanalen wordt kunstmatig in stand gehouden.Aangenomen wordt,dat daarin geen verandering komtbij gebruik van dekanalenvoor devoeding van spaarbekkens. Devegetatie inen langshet
water isdaaromniet betrokken inditonderzoek. Beschrijvingen van
devegetatie van dekanalen en de oevers worden gegeven door Jongman
etal. (1974)enEllenbroek et al. (1975).
Eenbelangrijk fenomeen bij dekanalen ishet optreden van kwel,dan
wel verdroging. Hiervan zijn de gevolgen in dekwelsloten,maar ook
inde verdere omgeving merkbaar. Deze kunnen bijdragen inde kennis
omtrent de gevolgen van waterstandswijzigingen opde vegetatie. Daar
isdan ook gebruik van gemaakt.Voor de buiten het kanaal en de kaden
gelegen gronden magverondersteld worden datde aanleg van spaarbekkenser eenbepaalde invloed opuitoefent,al zal dievlak bijdekanalen verhoudinggewijsgering zijn.Al deze gebieden, inclusief de kwelsloten, zijn daarom normaal in hetonderzoek betrokken.
A 3.ONDIEPE VOEDSELRIJKE PLASSENEN SLOTEN.
Synta xonomie.
water: Potameto-Nupharetum
Ceratophylletum demersi
Callitricho-Hottonietum
Ranunculetum peltati
Lemnion minoris

Charetea

oevers: Sparganio Glycerietum
Scirpo-Phragmitetum
Typhetum latifoliae
Sociatie van Glyceriamax.
Rorippo-Oenanthetum aquaticae
Sociatie van Phalaris arundinacea

Polygono-Bidentetum
Scirpetum lacustris
Caricetum ripariae
Caricetum hudsonii
Filipendution

Dehoger boven dewaterspiegel gelegen grazige ofbeboste oevers
zijn in andere complextypen beschreven. Zie hiervoor Bi, B2, B3,C2
en F.
Structuur en soortensamenstelling.
Het complextype kenmerkt zichdoor een snelle afwisseling van milieucomponenten inhorizontale richting. Daardoor zijnbovengenoemdevegetatie-eenheden niet altijd ruimtelijk van elkaar gescheiden. Naast
enkele uitgekarteerde grotere "kolken"en vijvers,behoren ook de
kleinere weidekolken endemeeste sloten tot het type.Er isnietgetracht,zoalsbij devennetjes volledig te zijn met het karteren,van
weidekolken,gezien devrijkleine botanische waarde vande weinige
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IV-7
overgeblevene,diemeestalhalfdichtgegroeidofvolgestortzijn.
Belangrijkstesoortengroepenvoorhetcomplextypezijn4aen4c.
HetHydrogramgeeftweerdathetcomplextypeisopgebouwduitsterk
vochtminnendelandplanten (waaronderveleoverstromingsindicatoren)
enwaterplanten.HetNitrogramomvatmatigtotsterkstikstofminnende
soorten.Degemiddeldezuurgraadwaarde ligtookhoog.
Synoecologie.
Hetcomplextypeomvatveelmeervegetatietypendandemeesteandere,
hetgeenuiteraardeenweerspiegelingisvaneenveelheidaanafwisselinginmilieufaktoren.Zonderhierdiepopintegaankunnenweervan
zeggendatdiversetypenonderwaterbodemsaangetroffenkunnenworden
endatdeGT0,IaofIbkanbedragen.
Hetvoedselrijkewaterstaatgewoonlijkstilofiszwakstromend.
Successie.
DezetendeertinderichtingvaneenvoedselrijkAlnion,maardit
wordtgewoonlijkverhinderd.Dezebosontwikkelingwordt,voorafgegaan
dooreenontwikkelingvandevegetatiesvanhetopenwaterinderichtingvanmoerasvegetaties.Voordeverschillende successiereeksender
afzonderlijkevegetatietypenzijverwezennaarWesthoff&DenHeld
(1969)enVanDonsela^r (1961).
Huidigeontwikkelingenverbreiding.
Oorspronkelijkzalhetcomplextypevoornamelijkvoorgekomenzijnin
hetBeken-enMedeniandschapenBroeklandschapendeoudeontginningslandschappen.Laterkonhetookwordenaangetroffenindeoverigelandschappentengevolgevantoenamevandebemesting,maartegelijkertijdginghetoveraldoordeverbeterdeafwateringsterkachteruit,
eenprocesdatnogsteedsdoorgaat.Eenverderebedreigingvanhet
typeisdetegenwoordigeuitzonderlijkzwarebemestingvanhetcultuurland,hetgeenvaakoverheersingvanalgeninhetwaterenvan
nitrofielesoortenalsGlyceriamaximaenPhalarisarundinacealangs
deoeverstotgevolgheeft.Ookbespuitingenmetherbicidenhebbeneen
desastreuzewerking.Veelvoorheenrijkbegroeideslotenzijnomgezet
inrechteafwateringsgoten.Dezebezittenvrijwelsteedseenminder
goedontwikkeldewater-enmoerasvegetatiedandenietvergraven
sloten.Inzijnalgemeenheidgeldtdatinditcomplextypeveelstoringsvegetatiesaangetroffenworden.
Tengevolgevanbovengenoemdefactorenisopzeerveelplaatsende
kwaliteitvanhettypeaanzienlijkverminderd,zodatvaakalleennog
behoorlijkontwikkeldecomplexenaangetroffenkunnenwordeninen
langsbossen,waardemenselijkeingrepenvanminderingrijpendeaard
zijnendevegetatieeengewoonlijkmeermesotroofkarakterheeft
(zieookonderA 5.).Ookinslotenengreppelslangsextensiefbeheerdebermenkomthettyperedelijkgoedontwikkeldvoor.
Veranderingen.
Uithetvoorgaandezalduidelijkgewordenzijndatverdrogingeen
ongunstigeinvloedheeftophettype.Dekwaliteitgaatachteruit
ofhettypeverdwijntdoordatwater-enmoerasplantenverdwijnenen
plaatsmakenvoorlandplantenmeteenhogevochttolerantie.Verdrassingdaarentegenzoutenminsteeenvandebelangrijkemilieufactorenweerkunnenverbeteren.Eeneutrofierendewerkingdoorkwel
vanvoedselrijkwaterzoukunnenoptreden,maardithoeftnietsteeds
hetgevaltezijnzoalsblijktuitdesituatiebijhetzijkanaal
Almelo.Mineralisatietengevolgevanverdrogingkanvaakeenzelfde
effecthebben.
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IV-8
A 4.VENNEN.
Syntaxonomie.
water:Nymphaeion (verarmd)
Littorellion uniflorae

Sociatie van Sphagnum cuspidatum
Potamiongraminei
Scorpidio-Utricularietum

kort droogvallende oevers:
Eleocharitetum multicaulis
Samolo-Littorelletum

Pilularietum globuliferae

langer droogvallende oevers:
Caricetum curto-echinatae
Sphagno-Rhynchosporetum
albae
Consoc. van Carex rostrata
en sphagnum
Consoc. vanEriophorum ang.
en Sphagnum apiculata
Soc. van Molinia coerulea
en Sphagnum cuspidatum

Juncetum effusi
Consoc. van carex lasiocarpa en
Sphagnum

Caricetum hudsonii subass.
comaretosum.

Inde laatste zone voorkomende rietlanden en struwelen zijnondergebracht inde complextypen C2 enF2enF4.
Structuur en soortensamenstelling.
Een boom- en struiklaag ontbreken inhet type,datverder bestaat
uitwaterplanten enéén-ofmeerjarige kruiden.Alnaar gelangde
waterstand kunnen van jaar tot jaar enook binnen één jaar aanzienlijke veranderingen optreden inde vegetatie.Deze isopgebouwd uit
vochtminnende soortenwaaronder veleoverstromingsindicatoren, zoals
blijkt uithet hydrogram.Erkomen weinig stikstofminnende soorten
voor. Daarentegen ishet aantal soorten met een hoge zuurgraadwaarde
vrijgroot.
Minofmeerdroogtebestendige soortenontbreken.
De stikstofgetallen liggen zeer laag. Bij enkele hoger scorende soorten duiden Polygonum amphibiumenGlyceria fluitansmisschien opeutrofiëring.MetNymphaea alba en Scirpus lacustris isdat niethetgeval.
Zijworden inNederland vaker inongestoorde voedselarmevennenaangetroffen. Opvallend ishetontbreken van indifferente soorten inhet
hydro- ennitrogram. Het vrij grote aantal soorten met een hoge zuurgraadwaarde duidt erop,datde bodemniet steedsbasenarmis.
Debelangrijkste soortengroepen zijn dievan de voedselarme wateren
(4b)envan laagveen ennatte heiden (7c,7d).
Synoecologie.
Het complextype omvat oligo-mesotrofeondiepe vennen en sloten.Ze
zijnwegens hun hoge botanische waarde zoveel mogelijk uitgekarteerd,
hoewel zijvaak zeerkleine afmetingen hebben.Naar gelang hundiepte, omvang,waterkwaliteit,ouderdom, bodemtype enwaterstandsfluctuaties kunnen diverse typen wordenonderscheiden. Meestal zijn de
bodems in enomhetven venig,maar bij niet al te lang geledengegravenof uitgediepte vennen isdatvaak nog niet het geval,hetgeen
deze vennen bij uitstek geschiktmaakt voor de drie genoemde gemeenschappen vankort droogvallende oevers.De gemeenschappen van de langer
droogvallende oevers ontwikkelen zich eerst na langere
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IV-9
tijd,meestalop venigebodems.
Dit blijkt uit het feitdat zijnog nietworden aangetroffen invrij
recent gegraven vennen.Waar debodem venig iskan deze vaakomschrevenworden alsbroekeerdgrond ofmeerveengrond. DeGT ligt voor de
verschillende zonestussen Oen Ib. Een uitgebreide beschrijving van
de synoecologie van diverse soorten vennen wordt gegeven door
Dierssen (1974). Hierin zijn ook grafieken van het verloop vande
grondwaterstand indeafzonderlijke vegetatietypen opgenomen.
Successie.
Denatuurlijke successie kan twee richtingen opgaan: ten eerste kan
hoogveenvorming optredenbijv.via de complextypencl enF4en ten
tweede kanmisschien via dezelfde tussenstadia een voedselarm broekbosontstaan (F2).Voor beide isnodig dathetven langzaam opgevuld
raaktmet dodeplantenresten,waarbij deoppervlakte ende diepte van
hetopen water steedsafnemen endeoverige vegetatiezones verderopschuiven naar binnen (zieook Dierssen, 1974).
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Vennenkomen hoofdzakelijk voor inhetVeld- enhet Veenlandschap.
Vroeger waren zezeer algemeen inhetgebied (stafkaart 1900). Door
ontginningen enwaterstandverlagingen ishet grootste gedeelte verloren gegaan ende rest inwaarde achteruit gegaan. Het IsoetoLobelietum iszelfs geheel verdwenen. Behalve aan degenoemde oorzaken zou datook geweten kunnen worden aandeopslag van bos rond
devennen,waardoor dezeminder aan dewind blootgesteld worden.
Ookmoeten we inhetoog houden datvroeger deoeversvan de vennen
evenalsdenatte heide afgeplagdwerden,waardoor meer minerale
bodems beschikbaar waren voor devegetatie. De huidige ontwikkeling
der vennen isdusnietoptimaal,maar toch isdebiologische waarde
nog groot.Debelangrijkste goedontwikkelde vennen zijn:inhet
Looleegebied hetMolenven; inhet Deldenerbroekgebied hetgrote ven
inhet Schijvenveld; inhetTorendijkgebied enkele vennen aan de
weg Goor-Delden, aan deweg Delden-Beckumhet Kluenven en het
Boddenbroek; inhet Rutbekerveldgebied tenslotte deVeldsnijder het
ven bijLeppink enenkele vennen inhet Buurserzand.
Veranderingen.
Twee grote bedreigingen voor het voortbestaan van vennen zijnverdroging en eutrofiëring. Waterstandsverlagingen die langer dan
1of 2jaar duren moeten dan ook vermeden worden,aangezien dan soorten als Molinia enJuncus effusus zich sterk uitbreiden ten kostevan
meer waardevolle vegetaties (Sykora, 1977). Anderzijds kunnen door
waterstandsverhogingen vegetaties verdrinken en voedingsstoffen vrijkomen, hetgeen ook weer tot uitbreiding van Juncuseffusus kan leiden.
Vergroting vandewaterstandsfluctuatieszal zowelpositieve als
negatieve effecten kunnen hebben.Opde lange duur zullenwaterstandsverhogingen gunstig uitwerken,mitshet grondwater niet tevoedselrijkis.

IV-10
A5.BEKEN
Syntaxonomie.
water: Lemnionminoris
Luronio-Potametalia
Potametumpectinato-perfoliatum
Potameto-Nupharetum
Parvopotamion
CallitrichoHottonietum
oever: Sparganio-Glycerietumfluitantis Scirpo-Phragmitetum
SociatievanGlyceriamaxima
Bidention
Sparganio-Sagittarietum
VoordevegetatievandehogerbovenhetwatergelegenoeverszijverwezennaardetypenBienB3enC2ennaardiverseboscomplextypen.
Structuurensoortensamenstelling.
Devegetatiebestaatuitdrijvendeen/ofondergedokenwaterplanten
envaakhoogopschietendemoerasplantenvlaklangsdeoever.DesoortenzijnmeestaldezelfdealsdeonderhettypeA3genoemde.Daarom
isvolstaanmeteengezamenlijke soortenlijst,terwijlookgeenafzonderlijkhydro-ennitrogramwordtgegeven.
Debelangrijkste soortengroepenzijn4aen4c.
Synoecologie.
Erkunneninhetgebieddiversetypenbekenonderscheidenworden.
Eenbelangrijkonderscheidisdattussengekanaliseerde,vaaklangzaamstromendebekenenminofmeernatuurlijkebekenmetsterkwisselendestroomsnelhedenopverschillendeplaatsenengedurendehetjaar.
Hettweedetypebiedtdaardooreengrotereverscheidenheidaanmilieufactoren,hetgeenzijnweerslagheeftopdevegetatie.Eentweedeverschiltussengekanaliseerdeennatuurlijkebekenisdatdeeerstezijn
toegerustmeteenschouwpad.Daardoorontbrekengewoonlijkbomen
dichtbijhetwaterenkandoordehogelichtintensiteiteensterke
groeivanwater-enmoerasplantenoptreden.Ditheeftechterniettot
gevolgdatgoedontwikkeldevegetatietypenvoorkomen:ditwordtdoor
maaienenspuitenverhinderd.Ookkanerdoorhetvaaksterkeutrofe
karaktervanbedoeldebekenrottingplaatsvindenvanafgestorven
materiaal,datdoordelagestroomsnelheidnietwordtafgevoerd.De
matevanvervuilingvanhetbeekwaterisnietoveralgelijkenloopt
ooknietparallelmethetaldannietgekanaliseerdzijn.EenoverzichthiervanistevindenbijColaris(1978). Degrondwatertrappen
zijnO,IaenIb.Totoverstromingkomendebekenvrijwelnietmeer.
Samenvattendkunnenwezeggendateengeringegraadvaneutrofiebeschaduwingendifferentiatieindestroomsnelheid factorenzijndiede
kwaliteitvandebeekalsoecosysteembevorderen,ookalsslechts
éénvandezefactorenaanwezigis.Verderishetvanbelangteonderkennendatdebotanischewaardeslechtseenkleindeelvandewaarde
vanhetoecosysteemuitmaakt.
Successie.
Bekenzijnzeerdynamischeoecosystemenwaarinopbouwendeenafbrekendeprocessenelkaarafwisselen,zodatgeensuccessieinéénrichting
iswaartenemenindebeekzelf.Welkanmendoorhetoptimaliseren
vanbovengenoemdebegunstigendefactorenbereikendathetsysteemaan
soortenrijkdomwint.

IV-11
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Een volledige inventarisatie vanmetname debotanische waarde van
de inhet gebied voorkomende beken vereist speciale technieken en veel
tijd, zodat dit inhetkader vanhet onderhavige onderzoek nietmogelijk was.Wel zijn steekproefsgewijsenkele trajecten bekeken.
Min ofmeernatuurlijke beken komen vooral voor inhet Rutbekerveldgebied. Metname de Rutbeek-Oelerbeek, de Houwbeek en de VeldbeekTeesinkbeek zijn fraai enhebben gedeeltelijk eenbehoorlijkewaterkwaliteit.
Gekanaliseerde beken metbehoorlijke waterkwaliteit zijnbijv.
deBuurserbeek met devoor het gebied zeldzame soorten Sagittaria
sagittifolia en Butomusümbellatus, de Hagmolenbeekmet zeer veel
Hottoniapalustris enmetop éénplaats Luronium natansen tenslotte
deMiddensloot met Potamogetonperfoliatus.
Degrote invloed die debeken vroeger hadden op devegetatie van de
lager gelegen landschappen alshet Broeklandschap en hetBeken-en
Medenlandschap ende lager gelegen kampenlandschappen dooroverstromingen enwijzigingen van de loop,lijken voorgoed voorbij. Steeds
meer blijft de invloed van debeken beperkt tot het gedurende zomer
enwinter even brede stroombed. Dit had tot gevolg dat in genoemde
landschappen meer nog dan eldersdenatuurwaarde afgenomen lijkt te
zijn.Ook indebeken zelf isdenatuurwaarde afgenomen doorvervuilingenkanalisatie.Tochmogen wedebotanische waarde nietonderschatten. Isdeze veelal niet gelegen indewater enoevervegetaties,
dan groeienop de schouwpaden vaak nogmin ofmeer belangwekkende
vegetaties methetkarakter van deMolinietalia klasse,het
Arrhenatherion ofhetCalluno-Genistion (zie Bi, B3 enE3).We kunnen
deze schouwpaden dan ook vaak opvatten als réfugiavoor vroeger meer
algemeenvoorkomende soorten.
Veranderingen.
Waterstandverlagingen kunnen tot gevolghebben dat vooral kleinere
beken droogvallen,waardoor denog aanwezige biologische waarde vermindert. Grotere beken zullen inzo'n gevalminder water gaanafvoeren,waardoor de concentratie van voedingsstoffen inhet water
toeneemt.Vergroting van dewaterafvoer zal zoveelmogelijk vermeden
worden,maar waardat optreedt zalheteen gunstige uitwerking kunnen
hebben. Versterking van de fluctuaties indewaterafvoer van beken
kan tijdelijke vervuiling tot gevolghebben.
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IV-12
B 1.BEMESTE NATTE HOOILANDEN
Syntaxoïiomie.
Calthion palustris
Agropyro-Rumicion crispi
Lolio-Cynosuretum

Alno-Salicetum cinereae
Valeriano-Filipenduletum
Junco-Molinion
Parvocaricetalia

Van de associaties van het Calthion komt in ieder geval het Scirpetum
sylvatici voor. Daarnaast zal zeker ook het Senecioni-Brometum racemosi
voorgekomen zijn,maar daar zijn dan alleen nog fragmenten vanover.
Structuur en soortensamenstelling.
Soortenrijke kruidenvegetaties,voornamelijk bestaande uitde soortengroepen 4c,4d,5a, 5ben 7a.Veel soorten zijn overstromingsindicatorenof duidenopwisselende waterstanden indebodem. Inhetnitrogram hebben soorten van stikstofarme totmatig stikstofrijke bodems
hetoverwicht,terwijl erook veel indifferente soorten voorkomen.
Synoecologie.
Hettype komtvooropmatig voedselrijke,zwak bemeste plaatsen met een
minerale ofvenige bodem. Hetbodemtype iswaarschijnlijk een beekeerdofbroekeerdgrond. DeGTbedraagt Ia, Ibof IIa.Waar Scirpussylvaticusveel voorkomt ishetwaterwaarschijnlijk wel horizontaal,maar
nietverticaal beweeglijk. Dergelijke plaatsen komen voor op schouwpaden van debeken enopplaatsen met kwel langsdekanalen (zieook
Klapp,1965).
Successie.
Wanneer de vegetatie niet langer gemaaid ofbeweid worden ontstaat
eerst eenFilipendulion endaarna eenAlno-Salicetum cinereae,dat
al naar gelang degrondwaterstanden en detrofiegraad kan overgaan
ineenvoedselrijk Alnion (Fl)of in eenMacrophorbio-AlnetumH2 via
hettussenstadium alsbeschreven onderHl.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Het Calthion komtnog slechts zelden voor,hetmeest nog inde vorm
vanhet Scirpetum sylvatici,maar complexen van deze laatsteassociatie hebben vaak een zeer geringe omvang. Deoorzaken voor hetverdwijnen zijnontwatering en intensivering van debemesting, terwijl
ook een aantal complexen dichtgegroeid is.Fragmenten van
Calthionvegetaties worden nog wel geregeld aangetroffen,metname
langs slootkanten enop schouwpaden,maar deze zijn vaak niettedetermineren op associatieniveau. De hoofdverbreiding van het Calthion
lag inhet Beken-enMeden-en het Broeklandschap ende nattere
Kampenlandschappen.
Veranderingen.
Bijverdroging gaat het type waarschijnlijk over in eenLolioCynosuretum lotetosum. Valt tevens hetbeheer weg dan zalechter de
ontwikkeling totbos snel gaan.Verdrassing zalvaak een gunstige
uitwerking hebben.Vergroting van dewaterstandsfluctuatiesmag niet
leiden tot zeer langdurige overstromingen enook niet tot een diep
wegzakken van hetgrondwater inde zomer.
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IV-13
B 2.NATTE RUIGTKRUIDENGEMEENSCHAPPEN.
Syntaxonomie.
Valeriano-Filipenduletum,
subass. senecionetosum
en subass.inops

Magnocaricion
Calthion palustris
Junco-Molinion
Salicion cinereae
Carici elongatae-Alnetum
Alno-Padion

Structuur en soortensamenstelling.
Soortenrijke hoogopschietendekruidenvegataties,voornamelijkopgebouwd uitde soortengroepen 4c,4d,5a,5ben 7a.Meestal ishet type
soortenarmer dan hetvoorgaande,hoewel hethiermee een groot aantal
soorten gemeenheeft,reden om geen afzonderlijke soortenlijsten
hydro-,nitro-enacidogram op testellen.
Synoecologie.
Het complextype komtvoor opbodemsenbijgrondwatertrappen die ook
geschikt zijn voorvegetaties vanhetCalthion en het Junco-Molinion
(BIenB4).Hetverschil tussen Calthion enFilipendulion wordt dan
ook slechts veroorzaakt door hetontbreken van geregeld maairegiem.
Daarnaast kan ook ophoping vanorganische afval hetontstaan van
Filipendulionvegetaties bevorderen.
Successie.
Het type kan ontstaan uit Calthiongraslanden enblauwgraslanden bij
hetwegvallen van een geregeld maairegiem.Vaak kan hetdaarnaastoptreden inen langs sloten,waarbij vaak niet duidelijk isuitwelk
vegetatietype hetontstaat.Tenslotte kan hetaangetroffen worden op
kapvlakten inAlno-Padion-bossen (Hl,H2) en indrogere Alnion-bossen
(Fl),waarmee meteen duidelijk wordt hoe deverdere successie zich
zichzalvoltrekken.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Grotere complexen van hettypekomenweinigvoor,en datzal wel nooit
anders geweest zijn. Dekleinere bestanden langs sloten worden hoe
langer hoemeer bedreigt door verdroging enhet te sterk bemesten van
het aangrenzende cultuurland, waardoor gewoonlijk brandnetelruigten
ontstaan. Langsnieuwe sloten blijkt het type zichniet snel te vestigen,zodatvooreenblijvende achteruitgang van het typemoetworden gevreesd. Daar het type een successiestadium is,ishet niet zeer
stabiel ennogal soortenarm, terwijl ook vaak faciesvorming optreedt.
Veranderingen.
Evenals het Calthion (Bi)ishettype gevoelig voorwijzigingen inde
waterstand.

IV-14
B 3. PITRUSRUIGTEN.
Dit type vormtsyntaxonomisch geen eenheid. Hetkanoptreden als
facies inallerlei vochtige vegetatietypen,wanneer deze aan sterke
storingen onderhevig zijn. Deaard van deze storingen kan zijnverdroging,plotselingesterke bemesting van vrijvoedselarme natte
plaatsen,verstoring van de toplaag van debodem etc. Indevegetatie kunnen vaak Calthion-en/ofJunco-Molinion elementen voorkomen,
maar daarnaast treden gewoonlijk in sterkemateAgropyro-Rumicion
crispi soorten op (soortengroep 2a).OokNancocyperion-soorten worden
nogaleensaangetroffen. Juncuseffususruigten langsvennetjes,
die echter inhet gebied niet in groteoppervlakten worden aangetroffen, zijnvaak rijk aan Parvocaricetea en Scheuchzerietea-soorten
(soortengroep 7a).Quabodemtype en grondwaterstanden sluithet type
aanbij detypen waaruit hetontstaan is.Debotanische waarde kan in
sommige gevallen nogvrijhoogzijn,maar issteedsminderdandievan
de uitgangstypen.
B 4.BLAUWGRASLANDEN.
Syntaxonomie•
Filipendulion
Ericetum tetralicis
Frangulo-Salicetum auritae
Alno-Salicetum cinereae
Violion caninae
Parvocaricetea

Cirsio-Molinietum
agrostietosum

Structuur en soortensamenstelling.
Kruidenvegetaties,voornamelijk opgebouwd uitde soortengroepen 5b,
7a, 7cen 7d.Vele van de soorten duiden opwisselende vochtigheid
van debodem, terwijl overstromingsindicatoren vrijwel ontbreken in
tegenstelling totdetypen Bl-3, waarvan hethydrogram verder in
hetzelfde vochtigheidsbereik ligt.Denitro-en acidogrammen wijken
sterkafvandie vande typen Bl-3,aangezien bijhet blauwgrasland
soorten van stikstof-enbasenarme bodems sterk inde meerderheid
zijn.
Synoecologie.
Onbemeste hooilanden op stikstofarme,maar somswel basenrijke veenbodemsenvenige zandbodems,dieomschreven kunnen worden als
gooreerdgronden enveengronden. Misschien komthettype ook voor op
broekeerdgronden. VonMüller (1956)geeftvoor een aantal
Blauwgraslanden aandat dewaterstand schommelt tussen+maaiveldhoogte enongeveer 100cmdiepte.Westhoff &Den Held (1969) spreken
van oppervlakkige uitdroging inde zomerbijeenwinterse grondwaterstand totaan of ietsboven hetmaaiveld. Dit zou inhouden datde
GT Iaen IIakan zijn. (Zievoor soortensamenstelling en synoecologie
van de Nederlandse Blauwgraslanden Both, 1976).
Successie.
Alnaar gelang devoedselrijkdomvan debodem zalbijhet achterwege
blijven vanhet juistebeheer eenMyricetum gale (F4),een
Frangulo-Salicetum auritae (F2)of eenAlno-Salicetum cinerae (Fl)
ontstaan.
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IV-15
Huidigeontwikkelingenverbreiding.
Erwerdnogslechts 1complexvanhettypeaangetroffenenwelin
hetzuidelijkeTorendijkgebied.Fragmentenkomenooknogelders
voor,metnameinhetRutbekerveldgebied. Insloteninde
Veldlandschappenzijnvaaksoortenvanhettypetevinden.Oorspronkelijkzalhettypehetmeestvoorgekomenzijnopdegrens
vandeouderecultuurlandschappenendeVeldlandschappen.
DevegetatiekundigeontwikkelingvandelaatstestukjesBlauwgrasland
iszeermatig,doordathetbeheerisweggevallenenervaakverdroging
isopgetreden.Ookspeeltmeedatdebestontwikkelde stukkenhet
eerstontgonnenzijn.
Veranderingen.
Blauwgraslandenzijnzeergevoeligvoorwaterstandsverlagingen.
Bijblijvendewaterstandsverlagingen treedtverzuringop,waardoor
hetsoortenaantalafneemt.Ookbijtelangdurigeoverstromingen
ontstaateensoortenarmtype.Bijconstantieindewaterstandsfluctuatiesisdesoortenrijkdomhetgrootst.Vergrotingvande
waterstandsfluctuaties isdusevenminwenselijk (Both,1976).

71

IV-16
C 1.RIETVENNEN.
Syntaxonomie.
Pallavicinio-Sphagnetum?

Frangulo-Salicetum auritae
Myricetumgale
Caricion-curto nigrae

Het isdevraag ofdevegetatie inderdaad tothetpallavicinioSphagnetum gerekend kanworden,daarmeestal nog geen gesloten
Sphagnumdek aanwezigis.
Structuur en soortensamenstelling.
•

Devegetatie isopgebouwd uit eenbovenlaag met een geringe dichtheid
vanPhragmites australis en somsTypha latifolia.Daaronder volgen
een lagerekruidlaag en eenveenmoslaag.De soortengroepen die het
sterkst optreden inhet type zijn 7aen 7d,terwijl 4c nauwelijks
voorkomt,hetgeen weer wijst op sterke verwantschap van het type met
A4.
Zoalsblijkt uithethydrogram iser ten opzichte vandeVennen een
verschuiving naar dedroge kant opgetreden.
Synoecologie.
Men kan zichhet ontstaanvan het complextype indenken door een
lichte eutrofiëringvanvoedselarme plassen endoor afname inde
trofiegraad inoorspronkelijk voedselrijke plassen.Beide processen
lijkenvoor tekomen.
Eutrofiëring vanvoedselarme plassen hoeft nietveroorzaakt teworden
door deaanvoer van stoffen,maar kanook optreden bijverveningdoordatdandemin ofmeervoedselrijke minerale ondergrond binnen het
bereik vanvegetatie komt. Ineen enkel geval isopzettelijk rietaangeplant.Hetbodemtype tendeertwaarschijnlijk inde richting van een
Broekeerdgrond. Hetgrondwater staatvaak eengroot deelvanhet jaar
bovenhetmaaiveld endeveenmoslaag drijft.DeGT zalOof Iazijn.
Successie.
Volgens Dierssen (1974) ishet type geen normaal stadium indesuccessie vanvoedselarme heidevennen. Ook zegthijdat,inverband met
de trofiegraad vanhetwater,niethoogveenvegetaties maar veeleer
hetFrangulo-Salicetum auritae (F2)het eindstadium van de successie
is,hetgeen aansluit oponzebevindingen inhet gebied.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Het type isniet zeldzaam inof langsvennen,maar het is slechts
zeldenbehoorlijk ontwikkeld. Ditwordtvaak veroorzaakt door de
omstandigheid datde afgestorven rietstengels nietweggehaald worden
maar ook vaak door verdroging. Debeste complexen liggen inhet
Torendijkgebied inde Slaghekkehoek enhet Beundersveld. De complexen
inhet Buurserzand zijnveel soortenarmer.
Veranderingen.
Bijverdroging neemt het aantal soorten indevegetatie af enwordt
de successie versneld. Verdrassing zal invele gevallen een gunstige
uitwerking hebben,vooralwaar de complexen eenverdroogde indruk
maken. Vergroting van dewaterstandsfluctuaties lijktniet gewenst
daar dan 'szomers de Sphagnumlaag wel eens zoukunnen afsterven.
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IV-17

C2.GROTEZEGGEN-MOERASSEN.
Syntaxonomie:
Caricetumacuto-vesicariae

Parvocaricetea
Caricetumhudsonii
Caricetumripariae
SociatievanPhalarisarundinacea
Phragmitetea

Structuurensoortensamenstelling.
Grazige,middelhogetothogevegetaties,voornamelijksamengesteld
uitdesoortengroepen4cen7a.Demeestesoortenzijnindicatoren
vanwisselendevochtigheidindebodemofvanoverstroming.Destikstofwaardenomvatteneenbreedscala;zowelsoortenvanstikstofarmealsvanstikstofrijkebodemskomenvoor.
Synoecologie.
Hetcomplextypeisoptimaalontwikkeldopvrijvoedselrijkebodems,
diegedurendeeengrootdeelvanhetjaarvaakdieponderwaterstaan.
Hetkomtvooropbeekeerd-enbroekeerdgrondenenmisschienookop
vlakvaaggronden;hetCaricetumhudsoniiookopgooreerdgronden.
DeGTzalgewoonlijkIabedragen,maarkanplaatselijkookOof H a
zijn.Sterkwisselendewaterstandenzijnnormaal,behalvevoorhet
Caricetumpaniculatae,dateenconstantewaterstandongeveerterhoogtevanhetmaaiveldnodigheeft.VoorhetCaricetumgracilisenhet
CaricetumvesicariaegeeftBalâtovâ-Tulâïkovâ (1976)wisselingenin
dewaterstandopvanresp.+60tot-80en+80tot-100cm.Voorhet
Caricetumhudsoniigeeftzijdewaarden+80tot-40cm.
Successie.
Onduidelijkiswaaruithettypeontstaat.Deverderesuccessiegaat
ongetwijfeld inderichtingvanhetAlno-SalicetumenAlnionmet
veelgrotezeggenindeondergroei.Hierbijdientopgemerktteworden
datCarexhudsoniieninminderemateookCarexvesicariaookin
voedselarmerebroekbossenkunnenoptreden.
Huidigeontwikkelingenverbreiding.
Waarschijnlijkkwamhettypevroegerovergroteoppervlaktenvoor
indegroterebeekdalen.Decomplexenwerdengebruiktalshooilanden
meteenhogeopbrengst,maarmeteenlagevoedingswaarde (zieook
Klapp,1965).Doorhetwegvallenvandegroteoverstromingenishet
typesnelverdwenenennunogslechtsweinigaantetreffeningrotereoppervlakten.Welkomthethierendaarnogvoorlangssloten,vooral
indeBeken-enMeden-enBroeklandschappen.Dezelaatsteoverblijfselenzijngewoonlijknietzeerfraaiontwikkeld,ookalomdathetbeheerveelalisweggevallen.
Veranderingen.
Waterstandsverlagingenkunnenbinnenenkelejarendegrotezeggenlaten
verdwijnen (Balâtovâ-TulâckovâenKlapp)• Verdrassingenvergroting
vandewaterstandsfluctuatieszoudenechterweleenseenzeergunstige
uitwerkingkunnenhebben.
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IV-18

D 1.NATTEHEIDEN.
Syntaxonomie.
Ericetumtetralicissubass.
sphagnetosum
Genistopilosae-Callunetum
Querco-Betuletum

Ericetumtetralicis
subass.typicum
LycopodicrRhynchosporetum
albo-fuscae

Saaltink (1963)onderscheidtbinnendeTwentseNatteHeideneenaantal
variantendiewaarschijnlijkallemaalbinnendesubass.typicumvallen.
DevoornaamstehiervanzijndeSphagnumvariant,deCladonia-Hypnum
cupressiformevariant,deOrchis maculatavariantendeMyricagale
variant.SlechtsdeeerstetweehiervanvallenbinnenhetcomplextypeDl.
Structuurensoortensamenstelling.
Lage,vrijsoortenarmevegetaties,waaringrassen (Moliniacoerulea)
en/ofdwergstruiken (Ericatetralix)aspectbepalendzijn.Plaatselijk
kaneenopenstruiklaagofboomlaagvoorkomen (degeneratieverschijnsel).Debelangrijkste soortengroepis7d.Vochtminnendeplanten,waaronderenigeoverstromingsindicatoren hebbenhetgrootsteaandeelin
devegetatie.Degemiddeldestikstof-enbasenwaardeliggenzeerlaag.
Synoecologie.
HetcomplextypeomvatheidenwaarinEricatetralixen/ofMolinia
coeruleadominantoptreden.DeCladonia-variantkomtvooralvoorop
lageveldpodzolenmeteenGTIIaofeennatteIII;deSphagnumvariant
komtmeestalvooropietsvenigebodemsmeteengley-laagopgeringe
diepte;gewoonlijkzijnditgooreerdgrondenofbroekeerdgronden,met
eenGTla,IbofIIa.VooralleNatteHeidengeldtdathetgrondwater
'swintersjuistbovenhetmaaiveldmagstaan.Voorverderegegevens
zijverwezennaarSaaltink (1963),deSmidt (1961)enKemper &Zobel
(1973).
Successie.
HetismoeilijknategaanuitwelkevegetatietypendeNatteHeiden
ontstaanzijn.DenuaanwezigecomplexenontwikkelenzichinderichtingvaneenvoedselarmbroekbosalsbeschrevenonderF3(vooralde
Sphagnum-variant),ofinderichtingvaneenQuerco-Betuletum,zie
Gl (vooraldeCladonia-variant).Ontwikkelinginderichtingvaneen
hoogveenlijktbijdehuidigeontwateringnietmogelijk.
Huidigeontwikkelingenverbreiding.
NatteHeidenhebbenooithetgrootstedeelvanhetVeldlandschapbedekt,maarooknunogkomenmetnameindegebiedenTorendijken
Rutbekerveldgrotecomplexenvoor.Doorhetwegvallenvanhetjuiste
beheer (plaggen)endehuidigesterkereontwateringheeftveelaleen
degradatievanhettypeplaatsgevonden.Dituitzicho.a.inhet
steedssterkereoptredenvanMoliniaenhetopslaanvanbomen.Toch
zijnnogsteedsfraaiontwikkeldeNatteHeidenaanwezig,metnamerond
deTorendijkeninhetBuurserzand.
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IV-19
Veranderingen.
Bijverdroging moet gevreesd worden datde successie naar bos steeds
sneller zal gaanendatMolinia zich zal uitbreiden.Verdrassing met
voedselarm waterkan een gunstig effecthebben enmisschien hetoude
waterregime herstellen. Bijte regelmatige overstroming treedt echter
ook dominantie vanMolinia op,hetgeen eveneenshet geval zoukunnen
zijn bijte grote waterstandsfluctuaties.
D 2.NATTE HEIDEN METVEELGAGEL.
Syntaxonomie.
Lycopodio-Rhynchosporetum
albo-fuscae
Myricetum gale

Ericetum tetralicis subass.
typicum

Het complextype omvat dedoorSaaltink onderscheiden Myrica-variant,
die,qua soortensamenstelling enbodemtype,veel lijktopde
Sphagnum-variant. Soortenvan het Lycopodio-Rhynchosporetum treden
echter inMyrica-variant opvallend minder vaakop.
Structuur en soortensamenstelling.
Het type heeft eenmeer complexe structuur dan het type Dldoor het
optreden van een somsvrijdichte struiklaag vanMyrica gale,die tot
2 mhoogkanworden. Daartussen staanveelalverspreid zachteberken
De struiklaag heefteenongunstige uitwerking op het soortenaantal.
Debelangrijkste soortengroep is 7d.Dediagrammen verschillennauwelijksvan dievan typeDl.
Synoelogie.
De Myrica-variantwordt evenalsde Sphagnum-variant voornamelijk aangetroffen opvenige gley-bodemszoals gooreerd- en broekeerdgronden,
misschien ook afen toeopbeekeerdgronden. Opvallend vaak komtde
variantvoor langsbeekdalen.DeGT'swaarbijdevegetatie optimaal
gedijt zijn Ia, Iben IIa (Saaltink 1963,Dierssen, 1974).
Successie.
DeNatte HeidenmetveelGagelkunnen opgevatworden alseendegradatiestadium vande Sphagnum-variant dat tenslotte kan uitmonden ineen
dicht Gagelstruweel alsbeschreven onderF4.
Geregeld kan echter ook,integenstelling totwat Saaltink hierover
zegt, een successie inde richting van eenvoedselarm broekbos (F3)
ofeennatQuerco-Betuletum (Gl)worden waargenomen,waarbij vooral
Betuiapubescens opdevoorgrond treedt.Onduidelijk isofditeen
normaal stadium isinde successie dan wel eendoor lichteverdroging veroorzaakt verschijnsel.
Huidige ontwikkeling enverbreiding.
Grote complexen van het type komenvoor inhetVeldlandschap tussen
Delden en Beckum en inhetBuurserzand. Sommige complexen zijnenigszinsverdroogd en hebben te lijden vanbosopslag,maar metname de
grotere complexen zijnnog goed ontwikkeld.
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IV-20
Veranderingen.
Bijverdrogingmag eenversnelde successie inde richting van een voedselarmbroekbos (F3),maar waarschijnlijker nog inde richting van een
nat Querco-Betuletumverwachtworden.Verdrassing zouwel eensde nattevariant van hetMyricetum gale (F4)kunnen opleveren. Dit zouook
hetgevalkunnen zijnbij sterke waterstandsfluctuaties, aangezien
wordtaangenomen dat hetMyricetum gale aanvrijgrote horizontale
of verticale grondwaterbewegingen gebondenis.
D 3.NATTE HEIDENMET SCHRAALLANDELEMENTEN.
Syntaxonomie.
Ericetum tetralicis
subass. orchietosum
Lycopodio-Rhynchosporetum
albo-fuscae

Alno-Salicetum cinereae
Alno-Padion
Myricetum gale
Violion caninae
Junco-Molinion
Caricion davallianae

Structuur en soortensamenstelling.
Complexen van dit type zijnvaak soortenrijker dan die vande beide
vorige typen (Dlen D2) enhebben gewoonlijk een iets graziger
karakter.De soortengroepen 7cen 7dkomenhetmeestvoor.De gemiddelde vochtwaarde ligt enigszins lager danbijDl en D2,terwijldaarentegen de stikstof-en zuurgraadwaarde ietshoger liggen.
Synoecologie.
Hettype komtvoorop enigszinsmineraalrijkere,vaak lemige bodems
dieomschreven moeten worden als gooreerd- enbroekeerdgronden en
veldpodzolen met alsGTeennatte III.De zeldzaamheid vanhetcomplextypemaakthet echteronmogelijk te zeggenofook andere bodemtypen
enGT's inaanmerkingkomen.
Successie.
De grotere mineraalrijkdom van debodemmaakt hetwaarschijnlijk dat
verdere ontwikkeling van het type niet zozeer inde richtingvan een
voedselarmbroekbosF2ofEiken-Berkenbos Gl,danwel inde richting
vaneen Stellario-CarpinetumofMilio-FagetumH4of voedselrijk
Alnion Fl gaat.Ook zouden zichplaatselijk Gagelstruwelen (F4)kunnen
ontwikkelen.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Oorspronkelijk ishet type waarschijnlijk niet zeldzaam geweest enkwam
hetoveral voor waar Blauwgraslanden enNatte Heidenaan elkaargrensden. Hethad echter een hoge ontginningswaarde en isvrijwel overal
volledig verdwenen.Bovendien lijkthettype gevoeliger voorveranderingen inhetmilieu dan debeide vorige;metname deorchideeën soortenvan het Caricion davallianae enhetJunco-Molinion verdwijnen
snelbijondoelmatig beheer.
Slechts inhetBoddenbroek inhetzuidelijke Torendijkgebiedkomt het
type nog redelijk ontwikkeld voor.Devegetaties indeoverige complexen moeten beschouwd worden als fragmenten ofals voedselarme
varianten.
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IV-21

Veranderingen.
Bijverdrogingzalongetwijfelddeneigingtotdichtgroeientoenemen,
terwijlookgevreesdmoetwordendat,evenalsbijverdrogingvan
hetverwanteJunco-Molinion (B4),velevandemeestgevoeligesoortenzullenverdwijnen (Grootjans 1975).Bijvergrotingvandewaterstandsfluctuatieszulleneveneenseenaantalvandemeestgevoelige
soortenverdwijnen.Verdrassingzalmisschieneengunstigeinvloed
kunnenhebben,maardanwelalleeninsamenhangmetanderebeheersmaatregelen (afplaggen).
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IV-22
E 1.DROGE ENVOCHTIGE HEIDEN.
Syntaxonomie.
Genistopilosae-Callunetum,
diverse subass.

Spergulo-Corynephoretum
Violion caninae
Ericetum tetralicis
Querco-Betuletum

DeVochtige Heiden (SensuDe Smidt, 1961)vormen eenovergang tussen
de Natte ende Droge Heiden,maar zijn floristisch het sterkst met
de laatste verwant endaarom daarmee samengenomen. Twee varianten
van de Droge Heiden,n.1. eenmetJeneverbesstruwelen eneen met
eenmeer grazig karakter,zijn echter als aparte complextypen hiervan
uitgezonderd (E2enE3).
Structuur en soortensamenstelling.
Lage, soortenarme vegetaties met eendichte dwergstruiklaagsoorten
van de soortengroep 7ekomen hetmeest voor.De gemiddelde vochtwaarde ligt laag,evenals de stikstof-en zuurgraadwaarde. Dezewaarden gelden ook voor de twee volgende typen (E2enE3).
Synoecologie.
Het complextype komt voor opvrijdroge totdroge voedselarme bodems,
die al danniet sterk gepodzoliseerd zijn. Devoorkomende bodemtypen
zijnhaarpodzolen enduinvaaggronden voor dedrogevormen envlakvaaggronden enveldpodzolen voor devochtige vormen.De GT's bedragen
resp. IIIa-V enV-VI-VII. Het al dannietvoorkomen van stagnerende
lagen indebodem bepaaltvaak hetoptreden vanVochtige danwel Droge
Heiden.
Successie.
Er bestaat weinig twijfel over datde Calluna en Calluna-Erica Heiden
bijhetontbreken van het juiste beheer overgaan inQuerco-BetuletumBossen endit isdanook overal waarneembaar. Aangenomen kan worden
datdeVochtige Heide zich ontwikkelt totde subass.molinietosum
van hetQuerco-Betuletum en de Droge Heide tot de subass.typicum.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Het complextype komt voor inhetHaarlandschap en de Veldlandschappen.
Grote oppervlakten van zowelVochtige als Droge Heiden worden aangetroffen inhetBuurserzand; daarbuiten komtvooral deVochtige Heide
voor, steeds inkleinere oppervlakten. Naast debedreigende bosopslag
heeft het complextype, sterker dan deNatte Heiden,te lijden onder
veroudering wanneer geen juistbeheerplaatsvindt.Niet bekend isof
deVochtige Heideplaatselijk heeft geleden onder uitdroging of zelfs
uitNatte Heide isontstaan.
Veranderingen.
De Droge Heiden lijken niet gevoelig voor waterstandsverlaging. De
Vochtige zijndatwaarschijnlijk wel,maar het isniet duidelijk hoe
datzichuit,andersdandoorversneld dichtgroeien. Men zouzichkunnenvoorstellen dathet type overgaat ineen Droge Heide,maar ook zou
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IV-23

zicheenMolinia-stadiumkunnenontwikkelen.Bijverdrassingen
sterkewaterstandswisselingenmoeteveneensgevreesdwordenvoor
uitbreidingvanMolinia.

E2.DROGEENVOCHTIGEHEIDENMETJENEVERBESSTRUWELEN.
Syntaxonomie.
Genistopilosae-Callunetum
diversesubassociaties
Dicrano-Juniperetum

Querco-Betuletum
Spergulo-Corynepnoretum
Violioncaninae

Structuurensoortensamenstelling.
Hetgewoonlijksoortenarmetypeheefteenmindergesloten dwergstruiklaagdanEl.Juniperuscommunisvormteenniet-gesloten
struiklaag.
Demeestesoortenbehorentotgroep7e.Vaakkomenerminofmeer
grazigeplekkenvoormetsoortenvangroep6ben d.ZieElvoor
dediagramwaarden.
Synoecologie.
HetcomplextypebestaatuiteenmozaïekvanDrogeofVochtigeHeide
(El)metJeneverbesstruwelen.HetkomtvoornamelijkvooropduinenvlakvaaggrondenmetGTVenVI.
Successie.
GelijkaanhettypeEl.
Huidigeontwikkelingenverbreiding.
HettypeisnuvrijwelbeperkttothetBuurserzand,hoewelhet
vroegerookeldersvoorkwam.Deomstandighedenwaaronderhettype
konontstaan (overbeweiding)komennunietmeervoor.
Veranderingen.
ZieEl.
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IV-24
E 3.DROGEENVOCHTIGE HEIDEN MET DROGE GRASLANDEN
Syntaxonomie.
Genisto pilosae-Callunetum
Violion caninae
Thero-Airion
SperguloCorynephoretum
Structuur en soortensamenstelling.
Het type heeft sterker danE2 eengrazig karakter.De belangrijkste
soortengroepen zijn 7een6b end. ZieEl voor de diagramwaarden.
Synoecologie.
Het type bestaat uit eenmozaïek vanbovengenoemde gemeenschappen.
Hetkanvaak inbermen inheidegebieden worden aangetroffen,maar
slechts zeldenkomen complexen vankarteerbare grootte voor. Het
grazige karakter van devegetatie lijktvoor eenbelangrijk deel
veroorzaakt teworden door te intensiefmaaien of door sterkebeweiding ofbetreding,maar daarnaast zou lemigheidvan debodem
een rolkunnen spelen (DeSmidt, 1961). Bodemtypen enGT'sverschillenwaarschijnlijk nietvan diebijhet typeEl.
Successie.
Door onder meer de recreanten wordt de opslag vanbos verhinderd.
Hierdoor zou echter ook wel eens een geleidelijke verrijking van
debodem kunnenplaatsvinden,waardoor devegetatie haar heidekarakterverliest.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Het typekomtvooralvoor inhet Buurserzand ende omgeving daarvan.
Door zijngrotere soortenrijkdom ishet invergelijking methet type
El van grotere ecologische betekenis.
Veranderingen.
Verdroging zoutot gevolg kunnen hebben datdevegetatie sneller
wordt opengetrapt.Verdrassing daarentegen zouerde oorzaak van
kunnen zijndat devegetatie nog sterker hetkarakter van een graslandkrijgt.Beidemogelijke veranderingen kunnen echter nog steeds
aantrekkelijke vegetatietypen opleveren.

IV--25
F 1.BROEKBOSSEN OPVOEDSELRIJKE BODEM.
Syntaxonomie.
Carici elongatae-Alnetum
voedselrijke subassociaties
Alno-Salicetum cinerea

Alnion glutinosae
Ouercion robori-petraeae
Circaeo-Alnion
Filipendulion

Volgens de terminologie vanDoing (1962)omvathet type het IridoAlnetum enhet Alno-Salicetum cinereae.
Structuur en soortensamenstelling.
Vrij soortenrijke bossen en struwelen,waarvan de structuur zeer
gevarieerd kan zijn.De soortengroepen 2a,4c,4d, 5b,9a en9e
komenhetmeest voor.Het aantal overstromingsindicatoren en
soorten die eenwisselende vochtigheid verlangen isgroot. Stikstofminnende soorten komen evenveel voor alsmatig stikstofminnende. Degemiddelde zuurgraadwaarde ligtvrijhoog,evenals het aantal
indifferente soorten.
Synoecologie.
Het typekomtvoor opmatig totvoedselrijke natte bodems.De
bodems zijn vaak min ofmeer venig; zijbehoren tot de volgende
typen:vlakvaaggronden,broekeerdgronden enbeekeerdgronden. De
GT'sbedragen Iaen 1ben IIa.Het isgunstig voor de vegetatie
wanneer hetgrondwater eendeelvan het jaarboven het maaiveld
staat.Vooral opdevoedselrijkste plaatsen isdit vanbelang daar
anders een Circaeo-Alnion ontstaat (HlenH2).
Successie.
Het type iswaarschijnlijk een climaxgemeenschap op geregeld overstroomde plaatsen inbeekdalen. Opplaatsen waar demineralenaanvoer nietgroot genoeg is zalhet echter overgaan inhetvolgende type.
Huidige ontwikkeling enverbreiding.
Het Beken-enMedenlandschap,het Broeklandschap en deKampenlandschappen bieden demeeste geschikte standplaatsen voor het
type, terwijl het ook afen toevoorkomt inhetVeldlandschap. Door
de sterke ontwatering indeze eeuw enmet name inde laatste 25 jaar
vertonen velevan de complexe tekenen van uitdroging.
Veranderingen.
Bijuitdroging zalverdere successie inde richting van hetCircaeoAlnionplaatsvinden (Meijer-Drees, 1936). Opkorte termijn moet
gerekend wordenmet versterkt optreden van Rubus idaeus en andere
Rubussoorten,Urtica dioica,Ranunculus repens e t c , terwijl ook
een stadium kan optreden vrijwel zonder kruidlaag. In ernstige
gevallen ontstaat dan het type F3. Verdrassing zal,gezien de
voorafgaande verdroging,gunstig kunnenuitwerken,evenalsvergrotingvande natuurlijke waterstandsfluctuatiesmits daarbijoverstromingen optreden.
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IV-26
F 2.BROEKBOSSEN OPVOEDSELARME BODEM.
Syntaxonomie.
Carici elongatae-Alnetum
subass. betuletosumpub.
Frangulo-Salicetum auritae
Betuletum pubescentis

Caricetum hudsonii
Querco-Betuletum
Caricion curto-nigrae
Ericetum tetralicis
Myricetum gale

Doing (1962)omschrijft de tothet type behorende bossen en struwelenals Sphagno-Alnetum, Frangulo-Salicetum auritae en PericlymenoBetuletumpubescentis.
Structuur en soortensamenstelling.
Hettype omvat lage,vrij soortenrijke bossen en struwelen. Debelangrijkste soortengroepen zijn 2a,4c,5b, 7a,7d, 9a,9c.Overstromingsindicatoren komen aanmerkelijk minder vaak voor dan inhetcomplextype Fl.De gemiddelde stikstofwaarde ende zuurgraadwaarde liggen
ruimbeneden die van het type Fl.
Synoecologie.
Hettype komtvooropnatte voedselarme,venige bodemsmet stagnerend
grondwater. Betuiapubescens ismeestal de belangrijkste boom;daarnaast komenAlnus glutinosa en Quercus robur af en toevoor.Vaak
vertonen drogere complexen binnen het type een sterke verwantschap
met debossen alsbeschreven onderGl,ook quabodemtype.Die bodemtypen zijn gooreerdgronden, broekeerdgronden enmoerige veldpodzolen.
DeGT'szijn Ia, Ib, IIa, IIben Ilia.
Successie.
Twee van de drie hoofdtypen zijn climaxgemeenschappen, terwijl het
Frangulo-Salicetum auritae een successiestadium isvan beide hoofdtypen.Voor watbetreft hetontstaan van voedselarme broekbossen zij
verwezen naar de complextypen B4,Dl,D2enF4 (zieook Doing, 1962).
Verbreiding en ontwikkeling.
Het type komtvoor indeVeldlandschappen, inhet Hoogveenlandschap
en het Broeklandschap. Hoewel hetvroeger niet zeldzaam geweest
zalzijn,komthetnuvrijweinig voor.Deontwikkeling der complexen isheel verschillend; goed ontwikkelde complexen zijn echter
zeldzaam en verdroging heeft vaak plaatsgevonden.
Verandering.
Het type iszowel nat alsvoedselarm en daarom vrij gevoelig voor
veranderingen indewaterstand. Gewoonlijk hebben deze verrijking
tot gevolg (Doing, 1962). Uiteindelijk kan hierdoor het typeveranderen ineenMacrophorbio-Alnetum (H2),Irido-Alnetum (Fl)of
Querco-Betuletum molinietosum (Gl).Opkorte termijn zaleengestoord Broekbos (F3)ontstaan,behalve bij uitdroging van de drogere varianten. Dan zal misschien onmiddellijk het type Glontstaan.
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IV-27
F 3.MATIGONTWIKKELDE BROEKBOSSEN.
Syntaxonomie.
Alnion glutinosae

Alno-Padion
Quercion robori-petraeae
Salicion cinereae
Fi1ipendulion

Structuur en soortensamenstelling.
De structuur van het type verschilt niet van die van de typen Fl en
F2. Het type isgewoonlijk wel veel soortenarmer,meestel t.g.v.verstoring. Vaak isverdroging,verrijking ofhet storten van vuilde
oorzaak. Soorten die sterker opdevoorgrond gaan treden zijn bijv.
Juncus effusus,Ranunculus repens,Poa trivialis,Rubusidaeus,
Urticadioica enGlechoma hederacea.Ook ismogelijk dat de kruidlaag
ontbreekt t.g.v. tijdelijke sterke beschaduwing of sterke uitdroging.
Synoecologie.
Soms zal het type zichweer totéén vandeoorspronkelijke typen
kunnen ontwikkelen,maar wanneer de gemiddelde grondwaterstand gezakt
isofwanneer debodem flink verrijkt is,zaleerder een (voorlopig
slechtontwikkeld) Alno-Padion (H3)of een Quercion (G3)ontstaan.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Overal waar inhet gebied Broekbossen voorkomen kan het type worden
aangetroffen.
Veranderingen.
Bijverdrassing zaldatdeel van de complexen datdoor verdroging in
kwaliteit isafgenomen waarschijnlijk wel enig herstel vertonen.
Waterstandsverlagingen echter zullen de resterende waarde endepotentiële ook nog aantasten.Vergroting van de waterstandsfluctuatieskan
eenpositieve invloed hebben alsdaardoor bijv. indewinteroverstromingen optreden.
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IV-28
F 4. GAGELSTRUWELEN.
Syntaxonomie.
Myricetumgale

Lycopodio-Rhynchosporetum
Eleocharitetum multicaulis
Caricetum rostratae
Ericetum tetralicis
Frangulo-Salicetum auritae

Binnen hetMyricetum gale,dat zowel door Westhoff &Den Held (1969)
alsdoor Doing (1962)wordt ondergebracht inhet Salicion cinereae,
kunnen eennatte eneendroge variant worden onderscheiden. Beide
varianten hebben veel Molinia inde kruidlaag,maar daarnaast komen
inde natte variant fragmenten voor van de eerste drie neventypen.
Structuur en soortensamenstellinq.
Hetcomplextype omvat lage,soortenarme struwelen. Inde struiklaag
domineert steedsMyrica gale.Eenboomlaag isafwezigof zeeropen.
De soortengroepen 7d,9aen 9e zijn debelangrijkste.Overstromingsindicatoren komen nietvoor.De gemiddelde zuurgraad- en stikstofwaarde liggen laag.
Synoecologie.
Hetcomplextype komtvoorop gronden metbeginnende veenvorming,
teomschrijven als gooreerdgronden, (beekeerdgronden),moerige
podzolen en broekeerdgronden. Voor de droge variant zaldeGTongeveer gelijk zijn aan dievan Natte Heide (D2),voor denatte variant
moetdeoptimale GTworden aangegeven als Ia, Ibof IIa (zieo.a.
Dierssen, 1974).
Successie.
Dedroge variant kanworden aangetroffen opvroegere Natte Heidevelden
(Dl, D2),ofop voormalige Blauwgraslanden (B4),terwijl de vochtige
variant langsen invennetjes optreedtna vervening. De verdere
successie kan zowel inde richting van hethoogveen als inde richting
van eenvoedselarm broekbos gaan. Sommige Gagelstruwelen blijken ook
zeer stabiel tezijn en zichzeer lang tehandhaven zonder dat
schijnbaar verdere successie optreedt (Westhoffet al. 1974).
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Gagelstruwelen worden nog geregeld aangetroffen,met name inde
Veldlandschappen. Demeeste complexen komen voor inhetTorendijkgebied. Een aantal van de complexen maakt eenverdroogde indruk.
Veranderingen.
Bij verdroging ontstaat een armetierig, laag struweel,waarin naast
Myrica enMolinia vooral Rubus fruticosusgaatoptreden. In zo'n
geval lijkt eenQuerco-Betuletummolinietosum het eindstadium van
de successie. Inminder ernstige gevallen zaldevegetatie sneller
dan normaal overgaan in eenvoedselarm broekbos (F3).Gezien de tot
nutoeopgetreden verdroging zalverdrassing minder ernstige gevolgen hebben enmisschien deoude situatie kunnen doen terugkeren.
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IV-29
G 1.VOCHTIGE EIKEN-BERKENBOSSENMETVEELPIJPESTROOTJE.
Syntaxonomie.
Querco-Betuletum subass.molinietosum Quercion robori-petraeae
Ericetum tetralicis
Betuletum pubescentis
Lonicero-Rubion sylvatici
Hetcomplextype omvatnietde gehele subass.molinietosum,maar slecht
die bossen waarin Molinia coerulea veruit debelangrijkste rol inde
kruidlaag speelt.Het type isnauwverwantmet de Voedselarme Broekbossen,maar mist enige sterk vochtminnende soorten.
Structuur en soortensamenstellinq.
Meestal vrij lage,open of gesloten bossen,die gewoonlijk zeer
soortenarm zijn. Slechts de soortengroep 9e is inredelijk mate
vertegenwoordigd. Demeeste soorten zijn indifferent wat betreft
hetvochtgetal en zijnkenmerkend voor stikstof-enbasenarmebodems.
Synoecologie.
Het type ontstaat gewoonlijk alsopslag opNatte enVochtige Heiden
(zieonder Dl enEl).Debodemtypen waarop deze bossen voorkomen
zijn veldpodzolen en gooreerdgronden enmisschien ook verdroogde
venige gronden. DeGT'sbedragen Va en inminder mate IIIa.
SuccessieHettype iseeneerste generatie-bos envormt alszodanig zekernog
geenoptimaal bosoecosysteem,hetgeen o.a. te zien isaan het grote
aandeel van depioniersoorten Betuiapendula,B.pubescens en
Pinus sylvestris indeboomlaag enhet grotendeels ontbreken vanechtebossoorten indekruidlaag. Inoudere bossenop voormalige natte
heidevelden isreedsverdere successie opgetreden. Deze bossenworden danook tothettype G2 gerekend.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Overal inhetVeldlandschap waarNatte enVochtige Heiden voorkwamen wordt het complextype aangetroffen endaarnaast ook wel inhet
Broeklandschap (waarhetoorspronkelijk wel tot ietshogere plekken
beperktwas).Alsbostype ishet zeker nietbijzonder fraai ontwikkeld en ishetnogal eentonig.
Veranderingen.
Alhoewel het type nauwelijk vochtgevoelige soorten bevat,ishet toch
gevoelig voor sterkere verdroging,omdat dandoor verhoogde mineralisatie een sterke uitbreiding van Rubus fruticosuskanoptreden.
Bij verdrassing ontstaatmisschien een voedselarm broekbos,gezien de
verwantschap tussen beide typen.Bij sterke waterstandswisselingen,
waarbij hetgrondwater 'swinterstotboven hetmaaiveld staaten
zomersdiep wegzakt,ontstaat vaak een bostype vrijwel zonderondergroei.
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IV-30
G 2.OVERIGE EIKEN-BERKENBOSSEN.
Syntaxonomie.
Quercion robori-petraeae
Lonicero-Rubion sylvatici
Epilobio-Senecionetum sylvatici

Querco-Betuletumsubass.
molinietosum
typicum
Leucobryo-Pinetum

Het isniet zeker ofhet Leucobryo-Pinetum werkelijk voorkomt,maar
enkeleoudere Dennebossen hebber er structureel veelmeegemeen.
Misschien moeten deze echter tochnog tothetQuerco-Betuletum gerekend worden.
Uitvoerige beschrijvingen van deNederlandse Eiken-Berkenbossen
worden gegeven door Sissingh (1974)en Doing (1962).
Structuur en soortensamenstellinq.
Vrij soortenarme,doorgaans niet zeer hoge bossen met eenvaak goed
ontwikkelde dwergstruiklaag. Demeeste soorten behoren totde soortengroepen 9een 7e.HetHydro-,Nitro-enAcidogram wijken niet
sterk afvan die van het typeGl.
Synoecologie.
Hetcomplextype isgewoonlijk soortenrijker en structureel beterontwikkeld dan het vorige type,hetgeen samenhangt met de grotereouderdom van de complexen. Hetkan voorkomen op zeer uiteenlopende,
bodemtypen:holtpodzolen (zeldzaam inhet gebied), haarpodzolen,
veldpodzolen,duin-envlakvaaggronden en gooreerdgronden.
DeGT'sbedragen IV,V,VI enVIIenwaarschijnlijk ookIII.
Successie.
Dehierbeschreven bossenverkeren nog geen van alle inhet climaxstadium, zoalsdatbijongestoorde ontwikkeling zouontstaan. Het is
aannemelijk dat indat geval Fagus sylvatica en Ilex aquifolium een
belangrijker rol zullen gaan spelen (Sissingh 1976). Afhankelijk van
grondwaterstand enbodemtype zalechter nietoveral het climaxstadium
geheel gelijk zijn.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Het type komt vooral voor indeVeldlandschappen. Inmindere mate
kan het aangetroffen worden indeoverige landschapstypen. Demeeste
oudere complexen zijn heelbehoorlijk ontwikkeld. Enkele jongere
complexen vanvoornamelijk droge bodem, diedaarom niet tothet type
Gl behoren,zijn nogmatig ontwikkeld.
Veranderingen.
Waarde vegetatie onder invloed staatvan het grondwatermoet gevreesd
worden voor uitbreiding van Rubusfruticosus bijverdroging. In hoeverre devegetatie zal veranderen bijverdrassing envergroting van
dewaterstandsfluctuaties isminder duidelijk.
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G 3.GESTOORDE EIKENBOSSEN.
Syntaxonomie.
Quercion robori-petraeae

Lonicero-Rubion sylvatici
Epilobio-Senecionetum sylvatici

Tothet type worden slechtsdie bossen gerekend die ten gevolge van
storingniet langer tot hetQuerco-Betuletumof hetFago-Quercetum
gerekend kunnen worden,maar dienog wel inhet verbond Quercion
robori-petraeae thuishoren. Die bossen echter,die syntaxonomischeen
tussenpositie innemen tussen béide genoemde associaties,zijnaangegeven metde codes G1-4,G2-4enz.
Synoecologie.
De storingkan diverse oorzaken hebben zoals het storten vanafval,
verdroging enmineralisatie,verrijking van het grondwater, hetaanplanten van exoten,recreatie enz.Inde kruidlaag uit zichditvaak
inhetoptreden van soorten alsUrtica dioica,Rubus fruticosus,
Galium aparine en andere,meest nitrofiele soorten.Ook kan de kruidlaagvrijwel ontbreken. Inde struiklaag komen vaak Sambucus nigra
en Prunus serotina voor.Deboomlaag tenslotte bestaat niet zelden
uit Fagus sylvatica,Quercus rubra ennaaldhoutsoorten. Het type
komtvoor op alle bodemtypen waaropook deoverige Beuken-Eiken
enEiken-Berken-bossen worden aangetroffen endeGT zalook niet
verschillen. Alnaar gelang devochtigheidstoestand en de aard van
de storingkan het type verwantschap vertonen met H2en Kl.
Successie.
Bijongestoorde ontwikkeling zalde vegetatie van een aantal complexen binnen het type weer inéénvan beide associaties van het
verbond Quercion robori-petraeae kunnen overgaan.Waar echter sterkere verrijking van de bodem heeftplaatsgevonden zalde vegetatie
zichmisschien ontwikkelen tot een rijker type,behorend totde
klasse Querco-Fagetea.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Deontwikkeling van de tot hettype behorende bossen isover het
algemeen zeer verschillend, maar nooit goed. Hettype komtvoor in
alle deellandschappen,enwelvoornamelijk indebuurt vanboerderijen.
Veranderingen.
Verslechtering van hettype lijkt invele gevallen nauwelijks mogelijk,
ookniet ten gevolge van grondwaterstandswijzigingen.
Welmoet metdemogelijkheid rekening worden gehouden dat inde complexen waardevolle elementen zoalsoude Eiken kunnen voorkomen,
diedaarvoor gevoelig zouden kunnen zijn.
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G 4. BEUKEN-EIKENBOSSEN.
Syntaxonomie.
Fago-Quercetum

Alno-Padion
Lonicero-Rubion sylcatici
Epilobio-Senecionetum sylvatici
Quercion robori-petraeae

Volgens denieuwste inzichten van metname enkele Duitse auteurs
(Lohmeyer, 1967;Burrichter enWittig, 1977) ishet Fago-Quercetum,
zoals dat tot nutoe isonderscheiden inNederland, geen eenheid.
Zijrekenen tothetFago-Quercetumsensu stricto (ookIlici^Fagetum, Querco-Ilicetum; zieo.a. Sissingh, 1974) slechts vrij
voedselarme bossen meteenboomlaagvan eiken en/ofbeuken en een
struiklaag/dwergstruiklaag metvrijwel alleen Quercion-soorten als
hulst,bosbessen en adelaarsvaren. Slechtsbij uitzondering komen
daarin Fagetalia-soorten alshazelaar,klaverzuring, anemoon en
salomonszegel voor.
De "voedselrijke" variant van hetouderNederlandse Fago-Quercetum
kanworden opgesplitst intwee delen.Onder invloed van het grondwater isdat eenarme vormvan de subassociatie periclymenetosum
van het Stellario-Carpinetum enop drogere plaatsen een arme vorm
van hetMilio-Fagetum. Deze beide gemeenschappen zijn echter bij
gebrek aankensoorten inTwente moeilijk te scheiden. Hetwasniet
meer mogelijk de scheiding van hetF-Q te laten resulteren in twee
ofmeer aparte legendaëenheden, daar hiervoor eennieuwe inventarisatie vereist zouzijn.Bezwaarlijk isdatnauwelijks,omdatde
verschillende typen vaak ruimtelijk nauwmet elkaar verweven zijn
enook vrij gemakkelijk inelkaar over kunnen gaan (Burrichter en
Wittig).
Structuur en soortensamenstelling.
Gewoonlijk hoogopgaande bossen. Kruid- en struiklaag kunnen goed
ontwikkeld zijn,maar ook vrijwel ontbreken. De soortengroepen
8d,9a,9ben 9ezijn rijkelijk vertegenwoordigd. Het gemiddelde
vochtgetal isvrij laag,overstromingsindicatoren komen nietvoor.
Uithetnitrogram enhet acidogram blijkt dat zowel soorten van
stikstof/basenarme alsvrij rijke bodemskunnen worden aangetroffen,
hetgeen zoukunnen wijzen op een enigszins inhomogeen karakter
van het type.
Synoecologie.
Het type komtvoor opmatig voedselarme min ofmeer zure, soms
lemigebodems,die voor een groot gedeelte inhetverleden zijn
bewerkt (diepgespit,op rabatten gegooid, alsbouwland gebruikt,
enigszins bemest). Het bodemtype kan zeerverschillend zijn. Het
Fago-Quercetum s.s. zal steedsoppodzolbodems voorkomen,de overige
typen op vrijdroge beekeerdgronden ofvaaggronden (ookwel op
haarpodzolgronden en enkeerdgronden),met eventueel een beginnende
podzolisatie.
DeGT'swaarbij hettypeoptreedt zullen niet sterk verschillen
vand i e van detypen QI e n Q 2 endustussen IIIen VII liggen.
Successie.
Waar het type voorkomt buiten het bereik van het grondwater zal vaak
verdere uitspoeling van debodemplaatsvinden, gepaard gaande met
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ontwikkelingvandevegetatieinderichtingvanhetQuerco-Betuletum
(Meyer-Drees,1936).Waardebodemechtervrijlutumrijkis,zal
deontwikkelingbijhetFago-Quercetums.s.ofhetMilio-Fagetum
blijvensteken.DebossenvanhettypediebehorenbijhetStellarioCarpinetum,kunnenalsclimaxgemeenschapbeschouwdworden,tenzij
hetgrondwaterpeilverlaagdwordt.
Huidigeontwikkelingenverbreiding.
HettypekomtvoornamelijkvoorindeKampenlandschappen,vaakdicht
bijboerderijen (bedrijfsbossen).Verderkanhetwordenaangetroffen
aanderandvanhetBeken-enMedenlandschap (vooralStellarioCarpinetum)enindeVeldlandschappen (vooralFago-Quercetum s.S.).
Waarhettypevoorkomtbijboerderijenisvaaksprakevanenigeverstoring;isdezesterkdanontstaathettypeG3.
Veranderingen.
Bijverdrogingvandevochtige,"voedselrijke"variantzalenige
verruigingoptredenmetsoortenalsRubusfruticosusenUrtica
dioica.Devoedselarmeen/ofdrogevariantenzullenietsmindergevoeligreageren.Verdrassingzalbijdevochtigevariantenhet
Alno-PadionofAlnionaandeelindevegetatiedoentoenemen,met
namealsdatwatervoedselrijkis.
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H 1.ELZENBROEK-ELZEN-VOGELKERSBOSSEN.
Syntaxonomie.
Carici elongatae-Alnetum
voedselrijke subass.
Alno-Salicetum cinereae
Macrophorbio-Alnetum

Filipendulion
Fago-Quercetum

Hettype isgeenmozaiek van bovenstaande gemeenschappen,maar een
tussenvorm, eventueel ook teomschrijven alseen rijk Alnion of
eennatAlno-Padion.
Structuur en soortensamenstelling.
Soortenrijke,vaak jonge bossen,voornamelijk opgebouwd uit soorten
van 2a,5b,9aen 9b,terwijl de soortengroepen 4c,4d,8b,8den 9e
minder goed vertegenwoordigd zijn.Hethydrogram laat ziendatde
vochtigheidsklassen 5t/m 9ongeveer even sterk vertegenwoordigd zijn,
waaruit weer hetovergangskarakter van het type blijkt.Uitdithydrogrammagniet zondermeer de gevolgtrekking gemaakt worden dat het
type opminder vochtigeplaatsen zou voorkomen dan het typeFl.
Ziehiervoor deverklaring onder H2.
Ook uithetnitro-en acidogram blijkthetovergangskarakter van het
type H1.
Synoecologie.
Het type komtvooropmatig voedselrijke, sterk vochtige bodems,te
omschrijven alsvlakvaaggronden enbroekeerdgronden. De GT's bedragen
Ia, (Ib)enIIa.
Successie.
Het lijktnietonwaarschijnlijk dat het typevoorkomtopplaatsen
waaroorspronkelijk eenvrij voedselrijk Alnion groeide endat het
zichnu,ten gevolge van de verbeterde afwatering ontwikkelt inde
richting van een Macrophorbio-Alnetum. Deopbouw van het hydro-en
nitrogram (zonder duidelijk top)wijstdaarop.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Hetcomplextype komtvoor inhetBroeklandschap en het Beken-en
Medenlandschap,vooral inhetLooleegebied. Daar het zichmomenteel
ineenovergangsfase bevindt,ishet zeker invergelijkingmetH2
vrij soortenarm.
Veranderingen.
Bijverdroging moet gerekend worden opontwikkeling van het type naar
H3. Verdrassing stoptmisschien deontwikkeling in de richting van
het Macrophorbio-Alnetum en zoudeoorspronkelijke toestand kunnen
terugroepen. Vergroting van denatuurlijke waterstandsfluctuaties
zouden ook eenAlnion kunnenopleveren,mits er regelmatig overstromingen optreden.
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H 2.ELZEN-VOGELKERS-BOSSEN.
Syntaxonomie.
Pruno-Fraxinetum
subass. geetosum rivalis
Macrophorbio-Alnetum
subass. typicum

Filipendulion
Fago-Quercetum
Alnion glutinosae
Alno-Padion
Prunetalia spinosae
Alno-Salicetum cinereae

De zelfde indeling wordt gegeven door Doing (1962). Van hetdoor
Meyer-Drees (1936)onderscheiden Querco-Carpinetum stachyetosum
hoortook een groot gedeelte inhet complextypethuis.
Structuur en soortensamenstellinq.
Hoogopgaand bosmet sterk ontwikkelde struiklaag enkruidlaag.
InhetPruno-Fraxinetum valtde struiklaag hetmeestop, inhet
Macrophorbio-Alnetum daarentegen dekruidlaag (Doing, 1962).
Debelangrijkste soortengroepen zijn 2a,4d (vooralMacrophorbioAlnetum) 5b,8b,9aen 9b.Afgaande op hethydrogram zoumenverwachten dathetcomplextype opvrijdroge bodemsvoor zoukomen,hetgeenechter zekerniet geldt voor debestontwikkelde complexen. Een
acceptabele verklaring hiervoor isgelegen inhet feitdatop
de lagere gebiedsdelen debasenvoorziening door de lutumrijke
zandgronden enhet voedselrijke grondwater,dieblijkens het
nitrogram goed moet zijn,voldoende gewaarborgd is.DitJeanook
worden geconculdeerd uithet feitdatwaar binnen een complex van
het type de bodem iets hoger ligtmeestal een Fago-Quercetum (G4)
en geen Stellario-Carpinetum (H4)optreedt.Duidelijk isditte
zien inhetGravenbos bij Saasveld.
Synoecologie.
Het type komt voor op (matig)voedselrijke bodemsmet een hogegrondwaterstand. Een enigszins venige toplaagwordt vaak aangetroffen onder hetMacrophorbio-Alnetum. Debodemtypen zijn vlakvaaggronden
enbeekeerdgronden enonder hetMacrophorbio-Alnetum ook broekeerdgronden.Overstromingen mogen niet te vaak optreden, anderzijds
mag hetgrondwater volgens Doing (1962)enWesthoff &Den Held
(1969)niet dieper dan een halvemeter onder hetmaaiveld staan.
Ditbetekent datdeGTIa of Ibmoet zijn voor debest ontwikkelde
complexen. Daar het type echter door geleidelijke overgangen verbonden ismet de typen G4en H4moetenook afen toe lagere grondwaterstanden voorkomen (IIa,IIb, Ilia).
Successie.
Het type bestaat uitvoornamelijk oudere bossen enkan gezien worden
alsclimaxop vochtige voedselrijke bodems.
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Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Beperkt tothetBeken-enMedenlandschap ende Kempenlandschappen.
HetPruno-Fraxinetum komt,alsgevolg van de voedselrijkere bodems,
vooral voor inhetLooleegebied, hetMacrophorbio-Alnetum ook
elders. Weliswaar ishet type zeerwaardevol,maar toch isinvergelijking metvroeger vaak degradatie opgetreden doorwaterstandsverlagingen, inspoelenvanmeststoffen,aanplantvanpopulieren etc.
Sterk gestoorde bossen zijnondergebracht inH3.
Veranderingen.
Bij snelleverdroging zal het type H3ontstaan,bij langzame het
type H4ofG4.Waterstandsverhogingen zullen misschien op den
duur een Alnion opleveren,maar opkorte termijn lijkt het desastreus
voor een groot aantal van de inhet type voorkomende min ofmeer
zeldzame soorten endat geldt eveneensvoor vergrote waterstandsfluctuaties.
H 3.GESTOORDE ELZEN-VOGELKERSBOSSEN.
Syntaxonomie.
Alno-Padion

Filipendulion
Sambuco-Salicion capreae
Quercion robori-petraeae

Structuur en soortensamenstelling.
Inprincipe bestaat het complextype uitdezelfde soorten alsde
typen Hl,H2en H4 (gedeeltelijk),maar wel zijnde accenten anderskomen te liggen. Storingssoorten als Urticadioica,Aegopodium
podagraria,Glechomahederacea, Sambucusnigra,Rubus idaeus
Phalaris arundinacea en Galium aparine breiden zich sterkuit,
waardoor gevoeliger soorten wordenweggeconcurreerdof sterk teruggedrongen.Veel vandeze storingssoorten horen thuis in8b.Van
het type zijnweinig opnamen gemaakt en daarom konden geenhydroennitrogram vervaardigd worden. Het lijkt echterwel zeker datdezeinvergelijking met die van het type H2minder vochtminnende en
meer stikstofminnende soorten zouden bevatten.
Synoecologie.
Hettype komtvoor opdezelfde bodems alsHl,H2en H4.Het grondwater lijkt overhet algemeen iets lager te staan,maar dit is zeker
niet altijd het geval.Deverstoring kan diverse oorzaken hebben:
verdroging,aanvoer van zeer stikstofijk grondwater, storten vanafval, kappen en aanplant van exoten alsPicea abies,Populus x
euamericana en Salixalba,graven van greppels,diepspittenenz.
Het isoverigens niet steedsgoed teoverzien welke van de storingen
van tijdelijke enwelke van blijvende aard zijn.Pas aangeplante
bossen op voldoende vocht-of humushoudende bodems kunnen erook uitzien als gestoorde bossen enhoren ook indit type thuis.Zie voor
deoecologie en soortensamenstelling van H3-bossen Hendriks (1977).
Successie.
Waar storende factoren niet langervan invloed zijn,zal terugkeer
naar de vroegere waardevolle toestand mogelijk zijn.Daar de tot
hetcomplextype behorende bossen vaak eenkleine oppervlakte beslaan
enook vaak inde buurtvan bewoning liggen,zal verdere beïnvloeding
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echtermeervoorkomen.
Huidigeontwikkelingenverbreiding.
Overalwaareerdgrondenwordenaangetroffentreedthettypeop:
inhetBeken-enMedenlandschapenBroeklandschap,indeKampenlandschappenenafentoeinhetVeldlandschap.Vaakkomthetvoorin
gestoorderandenvananderetypen.
Veranderingen.
Invelegevallenlijkthetbijnaonmogelijkdathettypeverderin
kwaliteitzalafnemendoorveranderingenindewaterstand.Welkan
eencomplexdaardoorooknogzijneventuelepotentiëlewaardeverliezen.Verbeteringdoorverdrassingzoukunnenoptredenopdieplaatsenwaarverdrogingdestorendefactorwas.
H4.DROGEREBOSSENVANDEEIKEN-BEUKENKLASSE.
Syntaxonomie.
Stellario-Carpinetum
subass.stellarietosum
Pruno-Fraxinetum
subass.aegopodietosum
Ulmioncarpinifoliae

Fago-Quercetum
Fragarionvescae
Prunetaliaspinosae
Alno-Padion

Volgensdenieuwsteinzichtenvanenkele,voornamelijkDuitse
auteurs (BurrichterenWittig,1977;Lohmeyer,1967)kunnendebossenvanhettypegerekendwordentothetStellario-Carpinetumsubass.
periclimenetosumensubass.stachyetosum,voorzoverzijvoorkomen
o.i.v.hetgrondwaterentothetMilio-Fagetumopdrogereplaatsen
(zieooktypeG4).
Derijkerevochtigercomplexenbinnenhettypepassenookgoedin
hetPruno-Fraxinetumaegopodietosum,alsomschrevendoorMaas (1959)
Structuurensoortensamenstellinq.
HoogopgaandeEiken-,Beuken-enEssenbossenmeteenmatigtotgoed
ontwikkelde struikenkruidlaag.Belangrijkste soortengroepenzijn
2a,8b,8d,9beninminderemate9aen9e.
Erkomenmindervochtminnende soortenvoordaninhettypeH2,
terwijldesoortensamenstellingenwatbetreftdestikstofwaardenongeveergelijkzijn.ZiehieroverdeopmerkingenbijH2.
Synoecologie.
Erkaneenonderscheidgemaaktwordentusseneensubtypemetvrij
hogegrondwaterstandeneneensubtypeopdrogere,vergraventot
opgroteredieptehumusrijkebodems.Heteerstesubtype (grotendeelsStellario-Carpinetum)komtvooropvoeaselrijkebodemsmet
eengeringeuitspoeling,diedoorDoing (1962)omschrevenwordenals
Humic-GleiofBrownForestSoil.Misschienkunnenwedezenamenhet
bestvertalenmetdrogebeekeerdgrond-gooreerdgrond.DeGTvandeze
grondeniswaarschijnlijkliaenlila.Hettweedesubtype (grotendeelsMilio-Fagetum)komtbijv.vaakvoorinhoutwallenopeenopgeworpenaardenwal.Hieriswaarschijnlijkhethogehumusgehalteen/
oflutumgehalteerdeoorzaakvandatdebodemvoldoendevoedselrijk
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ismin of meer buiten het bereik van het grondwater. Debodem onder
dit laatste type iswaarschijnlijk een voedselrijke vaaggrond met
beginnende podzolisatie. DeGTkan liggen tussen IIIenVII.
Successie.
Hetvochtige subtype kan beschouwd worden alseen climaxgemeenschap
inmilieu's tussen die van Pruno-Fraxinetum of hetMacrophorbioAlnetum enhetQuercion. Het drogere subtype iswaarschijnlijk onderhevig aan uitspoeling en zalop denduur misschien overgaan ineen
Fago-Quercetum. Zie hiervoor Meyer-Drees (1936)en Doing (1962).
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Het type kwam vroeger veelvoor langs beekdalen ineen strook tussen
Circaeo-Alnion en Quercion,maar juist deze strook washetaantrekkelijkst
voor landbouwers en isdaarom al vroeg ontgonnen (Doing,
1962). Daarom iswaarschijnlijk ook geen van de huidige complexen
natuurlijk. Hetmeest vinden wehet type inde Kampenlandschappen
en inhet Beken-enMedenlandschap, vaak indeomgeving van kastelen
(oorzaakof gevolg?). Tot het type behoren enkele van de fraaiste
bossen inhet gebied met een aantal zeldzame soorten als Sanicula
europaea eenVeronicamontana.
Veranderingen.
Het feitdatde tothet type behorende bossen opoverwegend zandige
ennietopkleiige gronden voorkomen maakt hen gevoelig voor verdrogingvoor zover zebinnen de invloedssfeer van het grondwater zijn.
Opkorte termijn zouhierdoor het type H3,maar ook G3kunnen ontstaan
enop langere termijn een Fago-Quercetum of Milio-Fagetum. Bijverdrassing zaldan misschien het typeH2 ontstaan,maar ook hier weer
met H3als tussenstadium.
H 5.POPULIERENBOSSEN,
Syntaxonomie.
De tot het het type behorende populierenbossen zijndoor hun slechte
ontwikkeling moeilijk in tepassen indebestaande bosgemeenschappen.
Welkan een aantalopgevat worden als ruigtkruiden-of graslandgemeenschappen zoalshet Filipendulion en hetAegopodion podagrariae.
Andere kunnen beschouwd worden alsderivaatgemeenschappen vanbestaandebosgemeenschappen. Hendriks (1977)geeft een goed inzicht inde
syntaxonomie en synoecologie van populierenbossen.
Structuur en soortensamenstelling.
Soortenarmebossen of graslanden met bomen.Een zeer algemeen beeld
is: uitsluitend populier indeboomlaag,een geringe struiklaag en
totaal bedekkende kruidlaag vanhoge brandnetels.De kruid- en
struiklaag isgewoonlijk nog slechter ontwikkeld dan bijhet type
H3 enzeer nitrofiel. Er komen ook afen toe wel goed ontwikkelde
bossen voor met vaak gedeeltelijk populieren inde boomlaag. Deze
zijn dan echter tot de typen Fl,Hl, H2of H3of H4 gerekend.

94

IV-39
Synoecologie.
Populierenbossen zijn overal aangeplant opplaatsen waar ElzenVogelkersbossenof drogere Elzenbroekbossen voorkwamen of zouden
kunnen voorkomen. Wel zijnvaak debodems bewerkt.
Successie.
Bij aanplant en/of opslag van eenmeer gevarieerde,minder licht
doorlatende boomlaag zal zichnaverloop van tijd weer een beter
ontwikkeld bostype kunnen vestigen. Wanneer hetbodemprofiel echter
ernstig isverstoord kan dat zeerveel tijd kosten. Zie Hendriks
1977.
Huidige ontwikkeling en verbreiding.
Populierenbossen komen overal voorwaarvochtige voedselrijke gronden
tevinden zijn. Zie hiervoor deoverige H-typen en het typeFl.
Daar goed ontwikkelde populierenbossen inde overige typen zijn
ondergebracht, zijn de totdit type behorende complexen alle slecht
ontwikkeld.
Veranderingen.
Deactuele waarde is,wat de natuurwaarde betreft,beperkt.De
potentiële waarde kanwelbeïnvloed worden doorveranderingen in
de grondwaterstand.
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K 1.NAALDHOUTPLANTAGES.
Syntaxonomie.
Voordetothettypebehorendenaaldhoutplantagesgeldthetzelfde
alsvoordepopulierenbossen:zepassennietinhetnormalesysteem
vanbosgemeenschappen.SommigesluitenenigszinsaanbijhetQuercion,
anderebijhetAlno-Padion.Demeestenaaldhoutbossenkunnenechter
zonderbezwaarinanderecomplextypenondergebrachtworden.Inzulke
gevalleniswelmeteenKindecodedeaanwezigheidvannaaldhout
aangegeven.
Structuurensoortensamenstelling.
Eentonige,zeersoortenarmeproductiebossen,gewoonlijkmeteenboomlaagvanexotischenaaldhoutsoortenalsLarixleptolepis,Pinus
nigra,Piceaabies,Chamaecyparissp.,etc.Dekruid-enstruiklaag
zijngewoonlijk slechtontwikkeldenlijkenopdievanhettypeG3.
Prunusserotinavindtindebossenvanhettypezijnmaximaleverbreiding.Nitrofielesoortenkomeneveneensvaakvoor,vooralinde
natterecomplexen.Dezehebbendaneenzekereovereenkomstmet
typeH3.
Synoecologie.
GewoonlijkvoorkomendopQuereionbodems,afentoeookopAlnoPadion-bodems.Vaakzijndebodemswelvergravenen/ofbemest.
Successie.
Meestalzijndecomplexennogvrijjong.Wanneerzijdekanskrijgen
omoudertewordenzalinvelegevallendifferentiatieenstabilisatievanhetmilieuoptredenenkunnenmeerwaardevolletypenontstaan
(GK3,GK1,GK2).
Huidigeontwikkelingenverbreiding.
Voornamelijk inQuerciongebiedenkomenafentoecomplexenvanhet
type voor.Hunontwikkelingisuiteraardslecht.
Veranderingen.
Deactuelebotanischewaardeisnihil.Depotentiëlewaardekanin
sommigegevallenveranderendoorwaterstandsveranderingen.
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L. CULTUURGEBIEDEN.
Het complextype cultuurgebieden omvat die gebieden die intensief
alsbouwland of weiland beheerd worden endaarnaast de lijn-en
puntvormige natuurlijke elementen die inde bouw-en weilanden
verspreid liggen en teklein zijnom bij de gebruikte schaal op
devegetatiekaart afzonderlijk weertegeven.Zulke lijn-en
puntvormige elementen zijn houtwallen,wegbermen,kolkjes,sloten
etc. Daar zijgewoonlijk vegetatiekundig teplaatsen zijn inde
complextypen A t/m Kzijvoor informatie over de soortensamenstelling ende gevolgen van verdroging en verdrassing mede daarnaar
verwezen.
De subeenheden binnen het complextype cultuurgebieden zijn dezelfde
alsde fysiografische landschappen uithoofdstuk III.De begrenzing
isook gelijk met uitzondering van het feit datwaarde grensdoor
complexen van de typen A t/m K looptdeze niet isaangegeven.
Inhoofdstuk III isreeds uitgebreid ingegaan op bodem,hydrologie,
geschiedenis,etc. van dedeellandschappen,zodat hier volstaan kan
worden met een globale vegetatiekundige karakteristiek vande lijnenpuntvormige elementen daarin enopmogelijke veranderingen ten
gevolge van waterstandswijzigingen. Opdevegetatie van akkersen
weilanden wordt nietnader ingegaan. Devegetatiekundige karakteristiek isniet compleet;slechtsdemeest voorkomende en/of meest
kenmerkende vegetatietypen worden genoemd.
Binnen de subeenheden isgeenonderscheid gemaakt tussenvegetatiekundig waardevolle enminder waardevolle gebieden op grond vanbijv.
hetaantal endeaard vandenatuurlijke elementen,omdat daarvoor
vaak niet voldoen de informatie beschikbaar was.Enkele cultuurgebieden waarvan de grote landschappelijke,vegetatiekundige en
zoölogische waarde bekend was,zijn inhoofdstuk III afzonderlijk
genoemd.
Achter devegetatie-eenheden staatvermeld bijwelk van de complextypenA t/m Khettypeaansluit.

LE. Essenlandschap.
a. centralees.
Bermen:

Bosjes;wallen:

Lolio-Cynosuretum
Teesdalio-Arnoseridetum
Chenopodion
Aegopodion podagrariae
Ärtemisietalia
Quercion (G'3)
Fago-Quercetum (G4)

b. omringende kampenlandschap.
Grotendeels hetzelfde,maar daarnaast in laagten incidenteel:
Bosjes enwallen:

Alno-Padion (H)
Alnion glutinosae (F2)
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Veranderingen.
Door zijn hoge ligging zal hetEssenlandschap nauwelijks beïnvloed
wordendoor externe veranderingen indewaterstanden, temeer daar
ervaak keileem en/of tertiaire klei indeondergrond voorkomt.
Deze lagen zijndanoorzaak van hetoptreden van vochtminnende
vegetaties.

LS. VELDLANDSCHAP I (opgestuwde glacigene afzetting).
Bermen:

Genisto-Callunetum (E)
Thero-Airion
(E)
Violion caninae
(E)
Ericetum tetralicis (D)

Slootkanten:

Myricetum gale
Junco-Molinion
Parvocaricetea

Sloot,Kolkjes:

Callitricho-Hottonietum (A3+5)

Wallen:

Querco-Betuletum
Alnion

(F4)
(B4)
(A4)

(Gl+2)
(Fl+2)

Veranderingen.
Enerzijds zalhet type door zijn hoge ligging niet zeer gevoelig
zijn voor externe wijzigingen indewaterstand,ook al omdat hier
evenalsbijhetvorige type vaak leem en/of kleilagen indeondergrond voorkomen. Anderzijds isde liggingmeestal tochminder hoog
dan dievan hetvorige type,zodat tochwel enige voorzichtigheid
geboden is,temeer daar er geregeld vochtminnende vegetatietypen
aangetroffen kunnen worden.

LK.KAMPENLANDSCHAP.
a.met grote meermansessen.
De vegetatie hiervan is sterk gelijkend op die van het type
LEa. Hetzelfde geldtvoor:
c.op gordeldekzandruggen.
Devolgende subtypen daarentegen zijnopgebouwd uithoge ruggen
en/of koppen metdaartussen lagere gronden. Zijhebben daardoor
ook eenaantal vegetatietypen gemeenschappelijk met het volgende
landschapstype (LM).
b. met langgerekte dekzandruggen.
d.met dekzandkoppen.
Bermen en slootkanten:

Lolio-Cynosuretum
Filipendulion (B2)
Agropyro-Rumicion crispi
Calthion (Bi)
Aegopodion podagrariae
Artemisietalia
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Sloten,Kolkjes:

Lemnion (A3+5)
Callitricho-Batrachion (A3+5)
Phragmitetea (A3+5)

Wallen,bosjes:

Lonicero-Rubion (G,H)
Quercion: Fago-Quercetum (G3,G4)
Prunetalia (H)
Alno-Padion (H)
Alnion
(Fl)

Veranderingen.
De ruggen en koppen zullen over het algemeen niet gevoelig zijn voor
wijzigingen indewaterstand. De lager gelegen delen die met name
voorkomen inde subeenheden b. end. daarentegen wel.Zie hiervoor
LM.

LM. BEKEN- ENMEDENLANDSCHP.
Bermen en slootranden:

Lolio-Cynosuretum
Arrhenatheretum
Filipendulion
(B2)
Calthion
(Bi)
Junco-Molinion (B4)
Aegopodion podagrariae
Agropyro-Rumicion crispi

Sloten;kolken:

Magno-Caricion (C2)
Phragmitetalia (A3+5)
Oenanthion
(A3+5)
Glycerio-Sparganion (A3+5)
Callitricho-Hottonietum (A3+5)
Lemnion
(A3+5)

Wallen;bosjes:

Alno-Padion
(H)
Prunetalia
(H)
Alnion
(Fl)
Salicion cinereae (Fl)

Veranderingen.
Het type iszeer gevoelig voor waterstandswijzigingen omdat het
grondwater binnen het bereik van devegetatie staat enomdatde
bodem voedselrijk is.Hierdoor isreedsveelverruiging ontstaan;
vooral door verdroging.Verdrassing zal gewoonlijk minder ernstige
gevolgenhebben.

LB. BROEKLANDSCHAP.
a. zonder dekzandkopjes.
Bermen;slootkanten:

Arrhenatheretum
Molinietalia
(Bl+2+3+4)
Parvocaricetea
Agropyro-Rumicion crispi

Sloten;kolken:

Magnocaricion (C2)
Phragmitetalia (A2+5)
Sociatie van Phalaris arundinacea
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Wallen;bosjes:

Alnion glutinosae (Fl)
Salicion cinereae (Fl)

b. met dekzandkopjes.
Hier komen behalve deonder agenoemde vegetatietypen opde
kopjesnogvoor:
Wallen;bosjes:

Querco-Betuletum (Gl+2)
Quereion
(G3)

Veranderingen.
Alle voorkomende natuurlijke elementen zijn uitstekend bestand
tegen hoge waterstanden.Verdrassing zal daarom,mede gezien de
reedsveel opgetreden verdroging,gunstig werken.Daar ervaak een
veenlaag aanwezig is,heeft verdere verdroging desastreuze gevolgen.

LH. VELDLANDSCHAP II.
Bermen; slootkanten:

Callunetum
Ericetum
Violion caninae
Myricetum gale
Junco-Molinion
Parvocaricetea
Nanocyperion
Thero-Airion

(E)
(D)
(D,E)
(F4)
(B4)

(E)

Sloten;kolken:

Caricetumhudsonii (C2)
Littorellion
(A3)
Callitricho-Batrachion (A2+5)

Wallen;bosjes:

Quercion
Querco-Betuletum
Alnion glutinosae
Salicion cinereae

(G3)
(Gl+2)
(F2)
(F2)

Veranderingen.
Denatuurlijke elementen inhet type zijn deelswel,deelsniet
afhankelijk van hoge grondwaterstanden. Bijverdroging zalverruiging inminder sterkemateoptreden danbijdetypen LMenLBvanwege hetvan nature voedselarme karakter van debodem. Verdrassing
zalover het algemeen een gunstige uitwerking hebben,mitsdewaterkwaliteit goedis.

LV. HOOGVEENLANDSCHAP.
Waar het hoogveen isafgegraven zaldevegetatie van de natuurlijke
elementen vooral lijken opdie vanhet type LS,daar er inde bodem
een stagnerende leemof kleilaag aanwezig moet zijn,zonder welke
zichnooit hoogveen had kunnen*vormen. Het type ligt dan ook steeds
temidden van het type LS.Door de cultuurtechnische ingrepen ende
mineralisatie van deovergebleven veenlaagjes isdevegetatie zelden
goed ontwikkeld.
Veranderingen:ZieLS.
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LD.HÄARLANDSCHAP.
BinnenhetHaarlandschapsluitendelagergelegenterreinenwatbetrefthunvegetatienauwaanbijdetypenLHenLS.Wevermelden
hierslechtsdevegetatievandehogerezandruggen:
Bermen:

Wallen;bosjes:

Spergulo-Corynephoretum (E2)
Thero-Airion
(E2+3)
Callunetum
(E)
Querco-Betuletum

(G2)

Veranderingen.
ZievoordelageredelenLSenLH.Dehogereruggenliggenwaarschijnlijkzoverbovenhetgrondwaterdatzijnietbeïnvloedworden
doorwaterstandswijzigingen.
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IV.3.

Kritischeplantesoorten.

IV.3.1.Werkwijze.
Aandehandvaneigenwaarnemingenenvooralvanreedsdooranderen
verzameldegegevensishetvoorkomenbepaaldvaneengrootaantal
soorten,waarvanmoetwordenaangenomen,datzijgevoeligzijnvoor
veranderinginhetgrondwaterregime.Degegevensuitanderebronnen
betreffenalleenhetvoorkomenvandesoortenbinnenkm-hokkenen
zijnnietnadergedetailleerdnaarplaatsofaantal.Deinformatie
ofeenbepaaldesoortineenkm^-hokwelofnietvoorkomtisop
zichontoereikend inonderhavigverband.Doorcombinatievande
informatieoverhetvoorkomenvanmeerdere,
soortenontstaanechtereenkaartbeeld,datwelbijdraagtaanhet
inzichtindeecologischeaspectenvandevieronderzoeksgebieden.
Deinterpretatievanzowellandschapstypenalsvegetatiecomplexen
berustimmersvooreengrootdeelopgeneraliseringen tenaanzien
vandeaanwezigheidvantalvansoortenendeecologischevoorwaardenvandiesoorten.Alsaanvullingopdelandschappenkaartende
vegetatiecomplexenkaart kunnenverschillendeaspectenvandeverbreidingvankritischesoortenwordenaangegeven.
Erzijn66vochtminnende soortengekarteerd.Dezebehorenopeen
enkeleuitzonderingnatotdehydrofytenenfreatofyten,zoalsdoor
Londobeschreven.Hetwasmogelijkgeweest uitdezegroepeneennog
groteraantalkritischesoortenteselecterendannuisgebeurd.
Deverbreidingvandezesoortenzalechternietsterkafwijkenvan
dievanwelgekarteerde,zodatverwachtmagworden,datdeverbreidingsbeelden,zoalsdieuitdekaartjesnaarvorenkomen,tochvoldoendeinformatiebieden.
Dekritischesoortenzijnmettweetotzessamenopéénkaartaangegeven.Bijelkaargezetzijnsoortendiebinnenéénecologische
groepvolgensArnolds&VanderMeijden (1975)vallen (ziesoortenlijst,bijlage IV.1).Slechtsineenenkelgevalisdaarvanafgeweken.Bevatteeengroepergveelkritischesoorten,danwerden
dezeverdeeldovermeerderekaartjes.Aangezienbijditonderzoek
slechtseenbeperktaantalsoorten (66)zijnbetrokkenistervoorkomingvanmisverstandengekozenvoordetermkarteringsgroepin
plaatsvanecologischegroep.Toteenecologischegroepbehorenook
algemeneresoorten,diebuitenditdeelvanhetonderzoekvielen.
In§IV.3.2.isachterdesoortenresp.hetvochtgetal,hetstikstofgetalenhetzuurgraadgetalweergegeven.Voordebetekenisvan
degebruiktecijfersensymbolenmoetwordenverwezennaarhoofdstukV.3.1.Bijiederekarteringsgroepwordtbeknopthetverbreidingsbeeldgeïnterpreteerd.
Tenslottewordendeverbreidingsgegevens samengevat,onderscheiden
naaroligotrafente,mesotrafenteeneutrafentesoorten.Ookdeze
drietrofiegroepenzijninkaartgebrachtenvoorzienvaneeninterpretatie.
IV.3.2.Typeringenverbreidingvansoortenperkarteringsgroep.
I

Denummeringvandekarteringsgroepenkomtovereenmetdievande
ecologischegroepenvolgensArnolds&VanderMeijden.
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4a. Soorten van voedselrijkewateren.

H

Hottonia palustris
Ranunculus aq.pelt.
Potamogeton crispus
Potamogeton natans

N

A

11
11
12
12

4
6
6
4

5
5
7
7

Dezevier soorten zijn demeest algemene van dekritische soorten
uit deze groep.Potamogeton crispus iseen typische soortvan
voedselrijke wateren; de andere komen ook inmesotrofeof zelfs
in oligotrofe wateren (Potamogeton natans) voor.Ditgedrag, samen
methet geringe aantal opgaven,maakt dat er geen duidelijk verbreidingsbeeld uitdekaart afgeleid kanworden.
4b. Soorten van voedselarme wateren en hunoevers.
"H
9=
9=

Juncusbulbosus
Eleocharis multicaulis
Apium inundatum
Hypericum elodes

N A
2
-

x
2

Ellenberg geeft van debeide eerste soorten geen cijfers,daar deze
atlantische soorten blijkbaar inMidden-Europa nietof nauwelijks
voorkomen. Hetmeest komen de soorten van deze groep voor in heidevennen enmesotrofe wateren indebuurt van heidevelden. Apium
inundatum gaat verder dan deoverige soorten in eutrofe richting,
maar verlangt wel zeer schoon water.Het verbreidingsbeeld heeft
duidelijk eenminder geconcentreerd karakter dan datvan de soorten
vandenatte heide,maar lijktdaar verder welop.
4c. Soorten van voedselrijke moerassige plaatsen.
y—

- Grote zeggen:Carex riparia
Carex vesicaria
Carex acuta
Carexacutiformis
Carex hudsonii
Carexpaniculata

4
5
4
5
4
4

9=
9=
9&
10&
9=

7
6
6
7
X

9

Hetnatuurlijke milieuvan deze soorten wordt gevormd doorvoedselrijke beekdalen die gedurende een groot deel van het jaar onder
water staan. Vroeger kwamen zijhier voor in uitgestrekte strooiselruigten,terwijl zijnubeperkt zijn tot Elzenbroekbossen en minder
algemeen langswaterkanten. Metname indit laatste milieu worden
zijnog verder bedreigd door allerlei cultuurtechnische maatregelen
envervuiling. Inbeekdalgebieden met weinigbos,zoalsbijEnter,
zijn zijdanook vrijwel verdwenen.
Carex vesicaria en C.hudsonii komen inhet gebied niet alleen
op eutrofe,maar ook opmesotrofeplaatsen voor,reden dat zijdan
ook geregeld inhetTorendijkgebied enhet Rutbekerveldgebeid aangetroffen kunnen worden.Opvallend isde grote concentratie vanvondsten inhet Deldenerbroekgebied langs hetkanaal.
- Overige soorten:Carexpseudocyperus
Irispseudacorus
Oenanthe aquatica
Rumexhydrolapathum

10

5
10
10
10

6
7
5
7

x
7
7

Deze vier soorten komen hoofdzakelijk voor langseutrofe ondiepe
wateren en soms in Elzenbroekbossen. Hetkaartbeeld verschiltnauwelijksvan datvan de grote zeggen.
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_>H carex disticha

^ ] juncus acutiflorus

Q scirpus sylvestre

[ J caltha palustre

karteringsgroep 5
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4d.Soortenvan natteruigten.
Lythrurasalicaria
Filipendulaulmaria
Thalictrumflavum

H
8=
8
8&

N

A
7

X

4
-

X

8

Dezesoortenkomenvoorlangssloteninoorspronkelijkvochtige,
eutrofegebieden,dusookweerinbeekdalbebieden.Metname
FilipendulakomtookzeerveelvoorinElzenbroekbossenenElzenVogelkersbossen.
5b.Soortenvanvochtigebemestehooilanden.
Carexdisticha
Calthapalustris
Juncusacutiflorus
Scirpussylvaticus

9=
8=
8
9

5

7

X

X

3

3
4/

Quavochtbehoeftekomendezesoortenovereenmetdievandevorige
groepenzijkunnenerdanookvaaksamenmeewordenaangetroffen.
Juncusacutifloruskomtdaarnaastvoorinvoedselarmeremilieus,
zoalsdeoeversvanmesotrofevennetjes.Scirpussylvaticuskanheel
vaakwordenaangetroffenopgrazigeglooiingenlangsgekanaliseerde
bekenwaareenconstantewaterstandheerst,vergelijkbaarmetde
kwelniveau'swaardesoortzijnnatuurlijkmilieuheeft.
7a.Laagveenplanten.
Kleinezeggen:

8
8&
10
9

Carexnigra
C.
echinata
C.
rostrata
C, curta

2
2
3
2

3
3
3
3

Dezesoortenkomenvooralvoorlangseninmesotrofevennetjesenin
sommigevoedselarmebroekbossen.Carexnigrakomtdaarnaastvoorin
vochtigeweinigbemestegraslandenenopnatteheidevelden.Het
kaartbeeld staatintussendatvandegroepen4cen7d.
Calamagrostiscanescens
Peucedanumpalustre

9& 5 5
9= 4 x

Tweesoortendieeenzelfdeverbreidinghebbenalsdevoorgaande,
maarookvoorkomenopietsvoedselrijkerplaatsen.Calamagrostis
canescenskomtookveelvoorinElzebroekbossen.
Overigesoorten:Menyanthestrifoliata
Lysimachiathyrsiflora
Potentillapalustris
Violapalustris

9=
9=
10
9

2
3
2
X

X
X

3
2

Ookdezesoortenhebbenweereenzelfdeverbreiding.Deeerstetwee
zijnnogalzeldzaam.
7c.Blauwgraslandplanten.
Valeriana dioica
Juncus subuliflorus
Carex panicea

8&
7&
7&

2
x
3

X

4
X

Dezesoortenkunnenvaaksamenmetdievan7awordenaangetroffen.
Juncussubuliflorusheefteenverbreidingdie overeenkomt metdie
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* 1 peuc*danum palustre

P~]m * n v o n t h e i trifoliata [ ^ potsntilla palustris

P J calamagrosfis can«scens
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IV-49
vanPeucedanurapalustre.
7d. Soorten van natte heiden.
Drosera intermedia
D.
rotundifolia
Rhynchospora'alba
R.
fusca

H
N* A
9= 2 2
9
1 1
9= 2 3
9= 2 1

Deze soorten komen voor op openplekjes in de heide en langs
heidevennetjes. Gewoonlijk komen zij samen voor,hetgeen een
zeer geconcentreerd kaartbeeld oplevert.
Gentiana pneumonanthe
Narthecium ossifrafum
Scirpus caespitosus

2
1
1

7&
9
9

X

1
1

Integenstelling totde vorige soorten komen dezeook in gesloten
heidevegetatie voor. Hetkaartbeeld verschilt weinig.
9a. + 9b.Soorten van natte en vochtige bossen.
- Soorten van voedselrijke Elzebroekbossen.
Ribesnigrum
Carex elongata
Scutellaria galericulata

9=
9&
9=

5
6
6

5/
7
7

Deverbreiding van deze soorten van natte eutrofe bodems lijkt.vanzelfsprekend sterk opdie van groep4c.
- Soorten van Elzen-Vogelkersbossen.
Ribes rubrum
Circaea lutetiana
Carex remota
Viburnum opulus

8
6
8
7

6
7

6/
7

X

X

6

7

AangezienElzenbroekbossenenElzen-Vogelkersbossen vaak ineen
mozaiek voorkomen,hebben de soorten van beide groepen een gelijksoortige verbreiding.
Ook devolgende soorten (onderverdeeld intwee karteringsgroepen)
horen thuis inElzen-Vogelkersbossen en Eiken-Haagbeukenbossen,
maar zij zijnveel zeldzamer. Ze zijn vrijwel beperkt tot het zuidoostelijke deelvan het Looleegebied en hetnoordoostelijk deel
van hetTorendijkgebied. Deoorzaak hiervan isniet geheel duidelijk,
maar bestudering van de verbreiding van deze soorten inheel Twente
doet vermoeden datdevoedselrijkdom van de bodem een rol speelt.
- Adoxa moschatellina
Primula elatior
Lamium galeobdolon
Equisetum hyemale
- Phyteuma nigrum
Ranunculus auricomus
Sanicula europaea
Veronica montana
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fig:EC.1
Verbreiding vankritischeplantesoorten
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IV-50
9a. Soorten van natteopen,min ofmeer voedselrijkezandbodems.
+
H
N A
2c.
Glyceria declinata
- Stellaria alsine
8
4 4/
Samolus valerandi
- Deze soorten vertonen geenduidelijk verbreidingsbeeld, omdat hun
voorkomen een efemeer karakter heeft,enomdat zijvrij zeldzaam
zijn. Stellaria alsine isbovendien dermate klein datde soortvermoedelijk vaak overhethoofd gezien zalzijn.
7d. Overige soorten.
+
9a.

7d.Eriophorum angustifolium
7d.Myrica gale
9a.Osmunda regalis
9a. Salix aurita

H
9
9
8
8&

N
2
2
5
3

A
4
2
5/
3

Watbetreftmilieueisen enverbreiding hebben deze soorten veelgemeen metdie van groep 7a.
IV.3.3. Samenvattende indeling enverbreiding van soorten naar trofiegraad.
Metdeverbreidingsgegevens van devorengenoemde soorten zijnkaartjesvervaardigd waarop deverbreidingen van resp.oligotrafente,
mesotrafente eneutrafente soorten staanweergegeven.Dekarteringsgroepen 4aen 9azijnhierbij nietbetrokken,daar de verbreiding
van de soortenvandeze groepen nietblijkt tepassen binnen het
verbreidingspatroon van de soorten der overige groepen, (zie fig IV.2).
Hetwasniet steeds even duidelijk bijwelke van de drie groepen een
soort ondergebracht konworden.Zo isereen aantal soorten diezowel inmesotrofe als in eutrofemilieus worden aangetroffen.Duidelijk komtditnaar vorenbijde groepvan degrote zeggen.Daar de
soorten van deze groep eenzelfde verbreidingsbeeld hebben alsde
soorten die alleen ineeneutroof milieu groeien,zijn ze tezamen
met deze opéénkaartje weergegeven. Dergelijke overwegingen hebben
erwel toegeleid dat soortenmet een overeenkomstige ecologische
plaats volgens Ellenberg toch tot eenverschillende groep gerekend
kunnen zijn.
Deverdeling van de soorten over dedrie trofiegroepen isalsvolgt:
1.Oligotrafente soorten. Indeze groep zijnde 11kritische soorten
van denatteheide envoedselarme wateren enhun oevers (7den
4b)opgenomen.
2.Mesotrafente soorten.Deze groep omvat de 17soorten van dekarteringsgroepen 7a,7cen 7d+ 9a,resp. laagveen-.blauwgrasland-,
natte heide-ennatte envochtige bossoorten.
3.Eutrafente soorten. Hierbij zijnde 32soortenvan dekarteringsgroepen 4c,4d,5ben 9a+ 9bondergebracht; ditbetreftresp.
voedselrijke moeras-,strooiselruigten-, vochtige bemeste hooiland-,
natte envochtige bossoorten en soortenvan natte,open,voedselrijkezandbodems.
Bijvergelijking van dedrie kaartjes van fig IV.2valtop datde
trofiegroep van de oligotrafente soorten vrijwel geheel gebonden is
aandenogbestaande terreinen metnatte heide.De mesotrafente
soortenkomenweliswaar hetmeestvoor indiekilometerhokken waar
ook deoligotrafente soortenveel voorkomen,maar daarnaast kunnen
zijzich ondanks de toenemende eutrofiëring vanhetmilieu blijkbaar
ook eldersnog inbescheiden matehandhaven opplaatsen waar het
milieu reedsnietgeschiktmeer isvooroligotrafente vochtindicatoren.Bijde eutrafente soorten komtheel sterk debinding metde
beekdallandschappen naarvoren.
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IV-51
IV.4.

Kritische diersoorten.

IV.4.1. Werkwijze vogels

Tijdens het veldonderzoek in 1977kon inhetkorte tijdsbestek
slechts beperkte aandacht aandeornithologie besteed worden.
Er zijn een geselekteerd aantal soorten vogels geïnventariseerd,
teweten watersnip, tureluur,grutto,kievit en steenuil.De eerste
vier soorten zijnweidevogels.Hunvoorkeur voor vochtige graslanden isvoldoende bekend. (Beintema &Vanden Bergh, 1976).Van
de nachtegaal zijn uit het onderzoek alleen gegevens verzameld
vanhet Looleegebied.
Bijdekeuze van de soortenwas vanbelang datdevogels:
- informatie geven over de ecologische waarde vanmetname het
cultuurlandgebied;
- min ofmeer een voorkeur hebben voor vochtige situaties inhet
cultuurland.

Bij de ornithologische gegevensmoeten een aantal beperkingen
gesignaleerd worden waarbij bij de interpretatie rekening gehouden
moetworden.
Hetbetreft onder meerhetvolgende:
- alleen in eenbeperkt gebiedsdeel zijnwaarnemingen verricht.
Hetbetrof vooral de centrale delen engeschikte gebiedendaarbuiten.
Vooral het cultuurland met zijn natuurlijke elementen is beschouwd.
De onderzochte delen zijn inde tekstfiguren dik omlijnd aangegeven;
- Dewaarnemingen zijn extensief; de kombinatiemet hetvegetatiekundig onderzoek maakte slechts een tweetal of soms slechts eenmalige bezoeken inde juiste inventariseerperiode mogelijk;
- Het iseen eenjarig onderzoek; bijvogelonderzoek ismeerjarig
onderzoek veelal gewenst;
- Een aantal soorten ismoeilijk waarneembaar,of slechts op een
zeerbeperkt deelvan de dag (watersnip); andere vergen specifieke
onderzoeksmethoden (desteenuil isgeïnventariseerd metbandrecorder).

Devogelwerkgroep Twente heeft eenbroedvogelinventarisatie verricht gedurende meerdere jaren (1973-1976).
De gegevens zijnverzameld volgens een rasterpatroon van 2 x 2 km.
De resultaten geven eenbelangrijk totaalbeeld van Twente betreffende deverspreiding van een aantal vogelsoorten.
Bijditmateriaal ishetvolgende op temerken:
- Bijdegeselekteerde vogelsoorten behoren nietdekievit ende
grutto;
- Het iseenmeerjarig onderzoek. Datkanbetekenen dat eenzelfde
paartje achtereenvolgende jaren ineen ander blok broedt. Het
resultaat kan danvoor de aantallen een ietsvertekend beeld
geven;het geeft wel eengoede informatie over de biotoopgeschiktheid;
- Dehokken zijnvrij groot,2 x 2 km. Het aantal is aangegeven
middels eenklasse-indeling. Vanbelang inditkader zijn de
klassen 1- 2en 3- 10paarper 4km2;
- Doordat velemedewerkers aanhet Twente-projektgewerkt hebben
kan erverschil inonderzoekintensiteit bestaan.
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IV-52
De_beschouwdevogelsoorten.
Erisvooralgeletophetvoorkomenvanweidevogels:
Tureluur,Watersnip,Grutto,Wulp,KievitenScholekster.Metname
deeerstedriezijnsoortendieeenvochtigtotdrasbiotoopvereisen.Zijwordendoorgaansaangeduidmetdetermkritischeweidevogels.Timmerman (1973)beschrijftdebiotoopeisenvandeweidevogels.Samengevatluidendezealsvolgt:
DeTureluurisgebondenaandrassigekortevegetatie.Hijzoekt
zijnvoedselvoorallangsslootkantenwaardooreenwisselende
waterstandofinundatieslikkigerandjesaanwezigzijn.
DeWatersnipiseenbroedvogelvanzeerdrassigeenruigevegetatie.
Debroedplaatskanbetrekkelijkkleinzijnalsdezemaarvoldoende
dekkingbiedt.Eenwekebodemisvereistomdatdeprooidierendoor
snavelborenwordenbemachtigd.
Degruttoheeftalsbroedbiotoopeenvochtigtotdrooggrasland
nodig,waarindelengtevanhetgrasrelatiefgrootmagzijn.
Omdatdesoortbehalveoogjagerooktastjageris,moeteenvoldoende
grootareaalmetwekebodemaanwezigzijn.
DeWulpbroedtvoornamelijkinopenofvrijwelopenmoerassigegebieden:lagevenen,vochtigemaarookdrogeheide,duinvalleienen
nietaltenattegraslandgebiedenmetsomswatverspreideboomgroepen.
Desoortiseenoog-entastjager.
DeKievitisgebondenaangebiedenmeteenkortevegetatie.Debodem
hoeftnietnoodzakelijknattezijn.
DeScholeksterprefereerteveneenseenkortevegetatie.Nogmeerdan
deKievitbroedthijopbouwlanden.
VandezesoortenzijndeWulpendeScholekster laterweggelaten,
omdatdeeerstevoornamelijkingebiedenvoorkomtdiealeenhoge
botanischewaarderingkrijgen (heidevelden)endetweedeniet
gevoeligisvoorwaterstandswijzigingen.
PlaatselijkisbehalvenaarweidevogelsookgekekennaarhetvoorkomenvanSteenuilenNachtegaal.Beidesoortengevenveelinformatieoverdeecologischegesteldheidvanhetlandschapalsgeheel.
DeSteenuilstaataanheteindevandevoedselketen.Hetaldanniet
voorkomenzegtdusookietsoverdevoorafgaandetrappeninde
voedselketen,metnameoverhetfeitofhetbiotoopvandeinsecten,
waardesoortgrotendeelsvanleeft,nogintactis.DeNachtegaal
komtvooralvooringebiedenmethoutwallenenbosjesdieeenruige
ondergroeihebbenvanhogekruiden.Dergelijkewallenenbosjes
komenvooralvoorinvanoorsprongvoedselrijkegebieden,dusin
hetstroomdallandschap.Juisthierzijndemeestewallenenbosjes
verdwenen.WaarzijnogwelvoorkomenendeNachtegalestandhoogis,
ishetlandschapnogkleinschaligengaaf.
Fig.IV.3geeftdeverbreidingvandeonderzochtevogelsoortenweer.
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IV-53
Interpretatie vandeverbreiding per soort.
Degegevens vanhetveldonderzoek endievande vogelwerkgroep
Twente zullenper soortvoor de diverse lokaties toegelicht
worden.
Uithetbasismateriaal van devogelwerkgroep Twente (vgl.Meek &
Kuik, 1978) isdeverbreiding van deonderzochte vogelsoorten
voor geheelTwente opte stellen.
Inditkader ishet illustratief eenkwantitatieve analyse te
verrichten vanhet aandeelper soort/per lokatie in vergelijking
met deze totale Twentse situatie.
Het aandeeldateenbepaalde lokatie levertaandeTwentse populatie
iseenbelangrijke indicatie voor de regionale ornithologische
waarde vanhetbetreffende gebied.
Intabel IV.1 iseen cijfermatige interpretatie van fig. IV.3gegeven,waarin aangegevenis:
a)percentage van het aantalhokkenbinnen een lokatiewaar de
soort invoorkomt;
b)het aantalhokkenwaar een soortbinnende lokatievoorkomt is
aangegeven alspercentage vanhet aantalhokken inTwente waar
de soortvanbekendis;
c)het totaal aantalbroedgevallen van eenbepaalde lokatie is
aangegeven alspercentage vandetotale hoeveelheid broedgevallen inTwente.
Er isuitgegaan vanhetminimum aantalbroedgevallen zoals
datuitdeklasse-indeling van deVWGTwente valt af te leiden.
Bijde cirkelvormige lokaties zijn alleen die hokken meegerekend
dievoor dehelft ofmeer binnen de cirkelvallen.
De oppervlakte die door devogelwerkgroep geïnventariseerd is
bedraagt ongeveer 140.000ha.
Elke lokatiemet een straalvan 5kmheeft eenoppervlak van
7850ha dat iscirca 5,5% vanhetTwentse gebied.
Inhet onderstaande istelkens aangegeven welk aandeel debetreffende lokaties hebben voordebeschouwde soorten (zieboven a,
b,c).

nachtegaal

steenuil

watersnip

tureluur

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

LOOLEE

95

14

21

95

12

16

35

13

13

DELDENERBROEK

25

4

3

75

9

12

25

9

TORENDIJK

40

6

3

55

7

7

0

RUTBEKERVELD

50

7

3

61

7

4

11

31

30

totaal

35

39

tabel ZE.1
Kwantitatief overzicht vanviervogelsoorten /per lokatie
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b

c

70

16

14

13

25

6

8

0

0

20

5

6

4

6

11

2

1

26

32

] 29

29

IV-54
STEENUIL.
Zoals inhetvoorgaande uiteengezet,bestaatde indruk datdeze
holenbroeder eenvoorkeur heeft voor lager gelegengraslandgebieden,waarin voldoende houtsingelse.d.zijnvoor nestgelegenheid.
Het Looleegebied isbij uitstek een geschikt gebied.Er isniet
alleen eenhogebezetting van de locatie maar vooralhet feitdat
21% van deTwentse populatie inhet Looleegebied (5,5%van hetoppervlak) zijnbroedbiotoop heeft isvan belang.
Inhet gehele centrale deelvan deLoolee-locatie iseen dichtheid
van 3 - 1 0 paren/km2-vak aanwezig; dit isbij andere locaties
nergens hetgeval.
Deldenerbroek heeftweinig steenuilen inhet centrale deel,wel is
in de oudeboscomplexen aande zuidzijde vanhet centrum eenhoge
bosuilendichtheid.
Ditbenadrukt echtermeer dewaarde vandeze oude bossen en niet
zozeerhet cultuurland.
De steenuil komtwelvoor indevochtige graslandcomplexen oostelijkvan Enter,aan dewestrand van het gebied.
Torendijk. Het centrale deel iseengeschiktbiotoop.
De centrale lengtestrook waarin de soortvoorkomt isweinig bebouwd;
ze isrelatief vochtig enkent talrijke houtsingels.Dit landschappelijk karakter blijktuitdeveldnamen terplaatse waarin "flier"
en "broek"voorkomt.
Het centrum vande locatie zelf isopen engrootschalig met intensief
agrarisch gebruik,waardoor de soortontbreekt.
Rutbeek. Inde stadsrandzone endehoutwallenrijke gronden ten zuiden
hiervan isde steenuil aanwezig.
?5îBËî}Y5!rtêïî^- H e t geheleLooleegebied iseenbelangrijk broedgebied
voor de steenuil.BijTorendijk ligthet zwaartepunt ineen relatief
smalle noord-zuid strook,oostelijk vanhetmidden.
Bij deoverige twee locaties hebben de centrale delen een beperkte
betekenis voor desteenuil.
NACHTEGAAL.
Deverbreidingskaartjes suggereren dat dit een zeer algemene soort
voorTwente is.De soortkomtverspreid ingeheelmidden-enoostTwente voor,maar inbetrekkelijk lage aantallen. Zevinden vaak
nog eengeschikte broedplaats inallerlei restbiotopen.
Loolee. Oostelijk van hetWesterikkerbroek komtde nachtegaal
talrijk voor.Devegetatiekaart laat ziendat inditbeken- enmedengebied vochtige bossystemen enhoutwallen talrijk zijn.Te noemen
zijn Looweide,Noordijker Morsch enMeden,Mekkelhorst en Rikmanspoel,
waar 22paartjes geteld zijn in1977.
De locatie Loolee vertegenwoordigt 16%van deTwentse populatie.
Ook bijDeldenerbroek iseenrelatief groot aantal aanwezig.
De natte bosjes aanweerszijden vanhetTwentekanaal (zijtak naar
Almelo) nemenhierbij eenbelangrijke plaats in:de dichtheid/4km2vak ligtvooral indeklasse 3 - 1 0 broedparen.
BijTorendijk en Rutbeek ishet aantal nachtegalen gering.
Het verschilmet de andere isovereenkomstig hetverschil in landschap.
Loolee enDeldenerbroek zijngebieden met veelbeekdalgronden waarop
voedselrijke bossenmet een ruige endichte kruidlaag voorkomen.
Bij de zuidelijke twee locaties overheerst hetheidelandschap en
hetkampenlandschapmet drogere meer open groenstructuren.
Inde lagedelenvan hetkampenlandschap en indebosjesvande
smallebeekdalenvindtde nachtegaal echter alsnog broedgelegenheid.
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Samenvattend. HetLooleegebied enDeldenerbroek zijn overwegend
voedselrijke gebieden waarin geschikte biotopen voor denachtegaal aanwezig zijn.Voor de andere twee locatiesgeldt ditin
beperkte mate.
Bij Loolee ishetgehele gebied geschiktmet accent ophetoostelijke en zuid-oostelijke deel; bij Deldenerbroek ligtde concentratie rond hetTwentekanaal.
WATERSNIP.
Eenvrij schaarse broedvogel inTwente die inde centrale delen
van Loolee enDeldenerbroek opplaatsen met eenhoge grondwaterstand voorkomt.Hetbetreft vaak kleine drassige weilandstukjes,
dichtgegroeide drinkpoelen e.d.
De correlatie tussenwaterstandsverlaging en teruggang van kritische
weidevogels isdoorTimmerman (1973)aangegeven.
Waterstandsverlaging heeft ook inhet Looleegebied plaatsgevonden,
waardoor dewatersnip achteruitgegaan is.Een uitspraak van een
bewoner dievermeldt,datdewatersnipvroeger zeer algemeen was
endat "broedse snippen vanhet nestgepakt en teruggezet konden
worden",maakt dat duidelijk.
Devakken aande oostzijde van Deldenerbroek (Schijvenveld) en ten
zuiden vanHaaksbergen (Lankheet) hebben eenhoge grondwaterstand
doorwater-stagnerendebodemlagen (keileem).Gebieden met een
dergelijke geologisch-bodemkundige opbouw zijnminder gevoelig voor
grondwaterstanddaling indeomgeving,maar welvoor lokaleontwateringswerken.Meek (1978)heeft voor het Schijvenveld- enaansluitende Goormeengebied hetverloop vande standvan de watersnip
geanalyseerd.Hieruit iseen achteruitgang alsweidevogelgebied te
signaleren. Intensivering van de landbouwmet aanleg vanontwateringssloten zijn alsvoornaamste oorzaak tebeschouwen.
Samenvattend. De centrale delen vanDeldenerbroek enLoolee hebben
betekenis voor dewatersnip. Beide locaties samen (11%opp.)vertegenwoordigen 26%van deTwentsepopulatie.
TURELUUR.
Alsbroedvogel gaatdeze soortnet alsdewatersnip in aantal
terug.
Loolee. Conform deverwachtingen komtdeze soort inhet gebied
Boerenbroek enWesterikkerbroek voor.
Ook oostelijk en zuidelijk (Saasvelder meden) isde soortwaargenomen.De soort is in 70%van de vakken aanwezig en vertegenwoordigt
14% van deTwentsepopulatie.
Deldenerbroek. Inhet centrale deel zijn door de vogelwerkgroep
Twente geen,maar bijhetveldbezoek van 1977wel tureluurs
gesignaleerd alsbroedvogel.Ook bijhet Schijvenveld komtdeze
soortvoor.
Indeverspreiding iser overeenkomstmet dewatersnip.
Torendijk. Devogelwerkgroep Twente heeft de aanwezigheid geconstateerd in eenviertal hokken. Bijhetveldbezoek in 1977 isde
aanwezigheid niet geconstateerd.
Inhoeverre de soortvoorkomt indenatuurgebieden (vochtige heide),
die talrijk zijnhier inde omgeving, is onbekend.
Buiten debijhet veldonderzoek bezochte delen liggenvooral ten
oosten en tennoord-oosten vanBeckum geschikte biotopen.
Rutbeek.Door deplaatselijke aanwezigheid vankeileem nabij het
oppervlak zijnhier inde centrale delen gunstige omstandigheden
aanwezig voor detureluur.
Samenvattend. Vooral Loolee isvoor de tureluur aan temerken als
eenbelangrijk gebied.
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GRUTTO.
Deze soort isnietbijhet inventarisatieproject vande vogelwerkgroepbetrokken; welgeeft Kuik (1978) ingrof raster
( 4 x 4 km) aanwaar de soort^. 20paren aanwezig is.
Dat is slechts in 8^vakken inTwente hetgeval;vijf hiervan
liggen inde locaties Loolee enDeldenerbroek (zie fig. IV.3).
Dit gegeven ende inventarisatie van 1977benadrukt nog eens het
weidevogelkarakter vanbeide gebieden zoals uit hetvoorgaande al
bleek.
Torendijk isnauwelijks van betekenis voor degrutto.
Rutbeek. Net alsbijde tureluur geldt ook voor de grutto datde
vochtige situatie alsgevolg van de aanwezige keileem positief
is. Bekend isdat degrutto zodrahetbroedseizoen afgelopen is
wegtrekt. Blijkbaar isdoor dekeileem devochtsituatie gedurende
het voorjaar voldoende en isde soort inde drogere zomer nietmeer
aangewezen op ditgebied als voedselgebied.
Samenvattend. Denoordelijke twee locaties hebben voor de grutto
geschikte biotopen,met locaalvoor Twente hoge dichtheden.

LOOLEE.
Inhet centrale gedeelte van deze locatie komen grote oppervlakten
stroomdallandschap voor (LBa,LBben LM).Hier iseenvoor Twente
goed tenoemen weidevogelstand aanwezig. Met name opdeplaats van
het geprojecteerde spaarbekken komen voor grutto's voor. Deaanwezigheid vanTureluur enWatersnip is geconstateerd.
Conform deverwachtingen zijn hetBoerenbroek en het Westerikkerbroek
eneen aantal gebieden langsde Loolee deplaatsen waar de kritische
weidevogels voorkomen.Ook isdaar de hoogste dichtheid van kieviten.
Hetbetreffende gebied isvroeger zeernat geweest. Dekomvormige
ligging enpiekaanvoeren van water veroorzaakten hier ieder jaar
inundaties. Dergelijke inundaties worden nuvoorkomen door de
Middensloot,eennieuw gegraven,midden door het gebied lopende afvoergoot.Nog in 1960echter kwam inundatie voor.
De correlatie tussen waterstandsverlagingen en teruggang van kritische
weidevogels isdoor Timmerman (1973)voor een viertal gebiedenaangegeven.Eenzelfde verandering heeftook inhet Looleegebiedplaatsgevonden,blijkens een uitspraak van een bewoner die vermeldde dat
deWatersnip vroeger zeer algemeen was,en dat broedse snippen
zelfsvan hetnest gepakt en teruggezet kondenworden.
De Saasvelder Meden liggen ietsverder van het geprojecteerde bekken.
Zij zijnniet geïnventariseerd, maar hetvoorkomen vanTureluur en
Grutto ingrotere aantallen isbekend.
De genoemde weidevogelgebieden zijn alle open graslandgebieden met
een relatief vochtige envaak venige bodem (GTIIenIII).
De Steenuilenstand isopennabij de locatie goed. Uitde kartering
blijkt datdeverbreiding juist alterneertmet die van de kritische
weidevogels. Deze scheiding wordt verklaard door de biotoopeisen
m.b.t. de landschappelijke structuur. Uitkarteerervaringen elders
inOverijssel blijkt dat invlier-en broekgebieden met elzenrijen
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e.d. alsgevolgvan de beperkte ontsluiting enbebouwing de Steenuil
bijzonder goed vertegenwoordigd is.
Tijdens eennachtelijke excursie bleek datoostelijk van het
Westerikkerbroek deNachtegaal talrijk voorkwam. De vegetatiekaart
laat zien dat inditBeken-enMedengebied vochtige bossystemen en
houtwallen talrijk zijn.Te noemen zijn Looweide,Noordijker Morsch
enMeden,Mekkel-horsten Rikmanspoel,waar 22paartjes geteld zijn.
DELDENERBROEK.
Er is alleen oostelijk van het zijkanaal geïnventariseerd. Inhet
medenlandschapde Bolschersmarsbij Bornerbroek zijnop circa \ km
een zestal broedgevallen van deGrutto vastgesteld.
Een concentratie vanGrutto en Kievitmetook nog deTureluur,
deWulp ende minder kritische Scholekster isvastgesteld inde
Goormeen ten noordenvan het Schijvenveld. Hoewel dit eenheideontginningsgebied is,isdeze kwaliteit alsweidevogelgebied verklaarbaardoor de aanwezigheid vankeileem, waarop het regenwater stagneert. Meek (1973)heeft voor dit gebied hetverloop van de stand
van deWatersnip indeperiode 1967-1976 geanalyseerd. Hieruit en
uitwaarnemingen van 1977 iseen achteruitgang als weidevogelgebied
te signaleren. Intensivering van de landbouwmet aanleg vanontwateringsleidingen zijn alsde voornaamste oorzaken te beschouwen.
Ornithologisch opmerkelijk iseenkolkje in deWelbergshoek. Inde
omgeving ervan zijn Grutto enWulp gesignaleerd, terwijl inde drassige vegetatie deWatersnip broedt.Tijdens de trektijd ishier het
Witgatje gesignaleerd.
Het gedeelte ten noorden van de zandwinningspias bestaat uitvochtig grasland met greppels enelzenwallen. Hier komen Watersnip,
Tureluur,Grutto en Kievitvoor.
Er isgeenvolledig overzicht vande Steenuilenstand. Wel isinhet
kleinschalige oude cultuurlandschap van Deldenerbroek een hoge
Bosuilendichtheid vastgesteld. Dit is indicatief voor de aanwezigheid
vanoude engoed ontwikkelde bosecosystemen.
TORENDIJK.
Alsweidevogelgebied heeft hetFlierveld en de Fliermeene door het
besloten karakter vanhet landschap geringe betekenis. Ornithologisch
karakteristiek voor dit gebied isde Steenuil.De soort isgeconcentreerd inhet besloten agrarische gebied gelegen tussen deheideveldenaan deoost-en zuidzijde,Nieuwland aandewestzijde en hetkanaal aande noordzijde. Hethierboven gestelde dateenhoge Steenuilendichtheid kenmerkend isvoor broek- en fliergebieden isook van
toepassing op deze locatie bijdeTorendijk. Hetvoorkomen van talrijke elzen-berken-wallen enoude veeschuurtjes incombinatie metde
beperkte ontsluiting enbewoningvormt daarbij een belangrijke
factor.
Indeaangrenzende vochtige heide-en bosgebieden zijn meerdere
Wulpen en Buizerden gesignaleerd.
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RUTBEEK.
Ineengebiedbegrensddoordezandwinningspias,Goorseveldweg,de
spoorlijnendeRutbeekiseenredelijkeweidevogelbevolkingaanwezig.Ookhierisdekleienkeileem (waarnemingenbijdeput)de
oorzaakvandevoordekritischeweidevogelsnoodzakelijkebodemvochtigheid Tureluur,KievitenGruttokomenervoor.
HetbroektenwestenvanUsseloiseenopengraslandgebiedmeteveneenskwaliteitendievoorweidevogelsgeschiktzijn.Gruttoen
Kievitkomenervoor.

IV.4.2.Deboomkikker.
Hoeweldebiotoopeisenvandeboomkikkernietzeeruitzonderlijk
lijken,komtdezesoorttegenwoordignogmaarweinigvoor.
Diebiotoopeisenzijn (EijsinkenHendriks,1972,1973):minofmeer
voedselrijke,stilstaandewaterenmetflinkebegroeiingeneenzonnigeligging.Indeomgevingmoetenhoutwallenmetbramenetc.aanwezigzijn.Hetwater
raag
nietuitdrogenvoorhalfjuli.
Vroedervoldedenbijnaalleweidekolkenaandezeeisen.Dezezijn
echterbijna-allemaalverdwenenendeovergeblevenebevattenniet
langgenoegwater,omdatzenietmeerwordenuitgedieptendealgemenegrondwaterstandgedaaldis.
Waardeboomkikkernunogvoorkomtmoethetmilieudusnogintact
zijn,-eenvrijkleinschaligvochtiglandschap.Erbestaatgeenduidelijkevoorkeurvooreenbepaaldlandschapstype.

•

voortplantingsplaats

fig: E Z . 4
Voortplantingsplaatsenvandeboomkikker
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V KWETSBAARHEID VAN DENATUUR VOORVERDROGING ENVERDRASSING.
Alvorens nader in tegaan op de gevolgde methode bij de interpretatie
van deonderzoek-data ishet gewenst eerst het sleutel-begrip kwetsbaarheid nader uiteen te zetten.
V.l. Het begrip kwetsbaarheid.
Hoewel het begrip kwetsbaarheid regelmatig door ecologen wordtgebruikt ontbreekt een definitie daarvan in "Landschapstaai" (Zonneveld,e.a., 1975) * ) . Wellicht isdemoeilijkheid omeen sluitende
definitie tegeven hier mede debet aan. Indit onderzoek definiëren
wij kwetsbaarheid alsvolgt:
Kwetsbaarheid iseen hoedanigheid eigen aan ecosystemen of delen
daarvan,die bijverandering van één ofmeerdere milieufactoren tot
uitingkomt ineen achteruitgang indeontwikkeling van ecosystemen
of delen daarvan.
Deverwachte veranderingen van hetmilieu die optreden bijde aanleg
van spaarbekkens isonderwerp van dit onderzoek. Het accent ligtdaarbij opde ecologische effecten vanverdroging en verdrassing.
De achteruitgang indeontwikkeling van een ecosysteem kan tot uiting
komen door een afname van devitaliteit van debetreffende organismen
en gemeenschappen. Naverloop van korte of lange tijd kan dit leiden
tothet terplekke verdwijnen vande soort of de gemeenschap.
Bijde gevolgde onderzoek-methode staatdekwetsbaarheid vanorganismen en gemeenschappen centraal,maar ook dekwetsbaarheid van het
abiotischemilieu,bijv.mineralisatie vanveengronden bijverdroging,isbijdevoorspelling vande effecten van verandering van
dewaterstand betrokken. Hetbegrip kwetsbaarheid kan worden gebruikt
opdiverse integratieniveau's,bijv.orgaan,organisme,gemeenschap,
ecosysteem. Indeze studie isuitgegaan van dekwetsbaarheid van het
organisme.Afgeleid hiervan isdekwetsbaarheidsbepaling van een
verzameling organismen,i.e.eenvegetatiecomplex. Ook isdekwetsbaarheid van demacrofauna vandeTwentse beken betrokken bijde
bepaling van degebieden die voorverdroging enverdrassing kwetsbaar zijn.
V.2. Methode,in hoofdlijnen,terbepaling van de kwetsbaarheid.
Bijdebepalingvan dekwetsbaarheid zijn devolgende uitgangspunten gehanteerd:
- er treedt eenverhoging c.q. eenverlaging van de grondwaterstand op;
- dewaterkwaliteit verandert niet gunstig bij dieverhoging c.q. verlagingvan het grondwaterpeil;
- denatuurlijke seizoensfluctuatie van de grondwaterstand blijft min
ofmeer gelijk. Erwordt dusvanuit gegaan dat er geen verhoging
vandynamiek plaats vindt.Overigens zijn de onderzoekers wel van
mening datbijdergelijke kunstmatige ingrepen het voorgaande moeilijk te realiserenis.

* "Landschapstaai" iseen rapport opgesteld door dewerkgroep theorie
van deWerkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek (W.L.O.)met
alsdoel tekomen tot een algemeen aanvaard begrippenapparaat voor
allen diemet landschap tedoenhebben.
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Terverduidelijkingwordtdegevolgdemethodekortenstapsgewijs
toegelicht.
Demethodeberustvooralopkennisvandereactievanorganismenop
veranderendemilieufactoren.
Ellenberg (1974)geeftrangordegetallenvoorplanten,hierinkomt
voorelkesoortderelatievebehoefteaanwater,stikstofenzuurgraadtotuitdrukking.
VoordeinterpretatiezijndegebruiktetiengetallenvanEllenbergsamengevattotvijfklassen.
Pervocht-klasseiseentoelichtinggegeven;hierinzijnalsvoorbeeldvandiverseplantesoortendeeffectenvoorverdrogingenverdrassingaangegeven.Voorelkvegetatiecomplextype isaangegeven
welkeplantenenongeveerinwelkematedezeinTwenteindattype
regelmatigvoorkomen.
Inditoverzicht (bijlageIV.1)zijnachterelkeplantesoorttevens
derangordecijfersvanEllenbergaangegeven.
Vanuitdezelijstzijnpervegetatiecomplexblokdiagrammenopgesteld
voorfactorenwater,stikstofenzuurgraad,zezijnecogrammengenoemd.
Voorelkvegetatiecomplextype isbepaaldwelkevocht-,stikstofenzuurgraadklasse(n)maatgevend is (zijn);ditiseenecogramkarakteristiekgenoemd.Dezeecogramkarakteristiekenzijnkorttoegelichtvoorwatbetreftdeteverwachteneffectenvoorverdroging
enverdrassing.
Nadeinterpretatievandeecogrammenzijndeverwachteeffecten
envervolgenskwetsbaarheidsklassenbepaald.
Dezeinformatieissamengevatweergegevenineenzgn.effecten-en
kwetsbaarheidstabel.
Decijfermatigeuitkomstenzijngebruiktbijdeopstellingvan
kwetsbaarheidskaarten.
Hiernavondextrapolatievandegebiedenmetkwetsbarevegetatiecomplexenplaatsmetbehulpvandeinformatiedienaarvorenkomt
uitdevegetatiecomplexenplaatsmetbehulpvandeinformatie
dienaarvorenkomtuitdekarteringvankwetsbareplantenen
diersoortenalsmededemacrofauna.
V.2.1.Kwetsbaarheidvoorverdroging.
Hierbijzijn4stappenteonderscheiden,teweten:
-kwetsbaarheidvandevegetatie;
"
" vochtminnendeplantesoorten;
"
"
"
diersoorten;
"
" demacrofauna
Omdeecologischegevolgendiebijveranderingvandewaterhuishoudingbijdeaanlegvanspaarbekkensoptredentekunnenvoorspellenzoueenonderzoekaanecosystemenverredevoorkeurverdienen.
Ditisechterzeerarbeidsintensiefenkostbaar.Zoalsookbijtallozeandereecologischeonderzoekenishiergekozenvooreenvegetatiekundigonderzoekdatbelangrijkeenbetrouwbareecosysteeminformatieverschaftenveelminderwerkengeldkost.
DaaringrotedelenvanTwentenagenoeg-enhalfnatuurlijkevegetatiesnietmeeraanwezigzijn,omdathetlandisgebruiktvoor
stedebouwenlandbouw,ishetonderzoekuitgebreidmeteenfloristischdeel.
Hierbijiseenaantalzgn.kritischeplantesoorten,datzijnplantesoortendiekwetsvaarzijnvoorveranderingen indewaterhuishouding,
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geïnventariseerd.
Eenderdestapbijdekwetsbaarheidsbepalingisdeinventarisatie
vaneenbeperktaantaldiersoorten,waarvanbekendisdatdezein
vrijsterkematezijngebondenaaneenvochtigmilieu.
Deinformatiediedezevochtminnendeplante-endiersoortenverschaffenisvanbelangvoorhetonderkennenvandematevankwetsbaarheidvanhetcultuurland.
Tenslottezijnookdehydrobiologischewaterkwaliteitsgegevensvan
hetonderzoekin1975uitgevoerddoorHeijdemanenvan'tOeverbij
debepalingvandekwetsbaarheidvoorverdrogingbetrokken.

V.2.2.Kwetsbaarheidvoorverdrassing
Bijdeinterpretatievandevegetatie-inventarisatie-gegevensbleek
datereengrotematevanovereenkomstbestaattussendeverwachte
negatieveeffectenvanverdrogingendievanverdrassing.Ditheeft
totgevolgdateenkwetsbaarheidskaartvandevegetatievoorverdrogingrespectievelijkvoorverdrassingeeninhogemateovereenkomstigbeeldzouopleveren.
Weldientopgemerkttewordendatdenegatieveeffectenvoorverdrogingdoorgaansingrijpenderenomvangrijkerzullenzijndandievoor
verdrassing.Hierbijspeelthetfeitmeedatingrotedelenvande
onderzoeksgebiedenreedseenrelatieflagegrondwaterstandisals
gevolgvanuitgevoerdecultuurtechnischewerken (ziefig.V.I).
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ToelichtingbijfiguurV.l.
Indezefiguurisuitgegaanvanhetfeitdatdewaterstandeninde
onderzoeksgebiedenvaakreedsaanzienlijkgedaaldzijnindelaatste
halveeeuwendatditnunogvoorkomt.Devegetatieheeftzichnog
nietaltijdaandenieuwesituatiekunnenaanpassen.ComplexenwaarvoordatindefiguurgeldtzijnA,CenE.Devegetatiestaatdaar
dustedroog.VoorBenDisdevochtvoorzieningnogofweeroptimaal.
VerdrogingzalvoorallecomplexenAt/mEeeneenduidigeslechte
uitwerkinghebben.Zebewegenzichdanallemaalverdervanhet
optimumaf.Bijverdrassingisdatniethetgeval.
A,CenEzullennuweerdichternaarhunoptimalevochtvoorzieningtoegaan,tenzijdeverdrassingzosterkisdatdecomplexen
doorhetoptimumheenschieten.VoordecomplexenBenDisverdrassingnegatief.Zijkomenverderwegteliggenvanhunoptimum.
Ookvoordeaanvullendeinventarisatie-gegevensgeldtdatkwetsbaarheidvoorverdrogingenvoorverdrassingeengrotematevan
overeenkomstvertonen.Inhetalgemeenzullendegebiedendie
kwetsbaarzijnvoorverdrassinggelijkzijnaanofbinnende
grenzenvallenvandegebiedendiekwetsbaarzijnvoorverdroging.
Uitoverwegingentengunstevannatuurbehoud isdaarombesloten
alleenkwetsbaarheidskaartenvoorverdrogingoptestellen.Deverwachtepositieveeffectenvanverdrassing,vooralvoorweidevogels
enamphibieënvantoepassing,kunnennieteenduidigopkaartwordengebracht.Bijdebeschrijvingvandeafzonderlijkeonderzoeksgebiedenwordthierechterwelaandachtaanbesteed.
V.2.3.Beperkingenbijdegevolgdemethode.
Eenalgemeengangbaremethodiekterbepalingvandeeffectenvan
verdrogingenverdrassingisnognietbeschikbaar.
Welhebbenveleonderzoekersdetailonderzoekverrichtaanéénof
enkelevegetatietypenmetbetrekkingtotveranderingvandewaterhuishouding.Grootjans (1975)enBaaijens (1976)geveneenoverzichtvandedaaroververschenenliteratuur.
Nietsteedszijndezeliteratuurgegevensevengoedtegebruiken.
Somshebbenzijeenlouterbeschrijvendofzelfseenspeculatief
karakter.Ookisheteenbezwaardatveelvandebesprokenonderzoekenplaatsvondeningebiedenwaardemilieu-omstandighedennogalverschillenvandieinTwente,zodateendirectevergelijking
nietgewenstlijkt;temeerdaarafentoevegetatietypenworden
genoemdwaarinTwenteweliswaaronderdezelfdeofbijnadezelfde
naamtypenvoorkomen,dienietdezelfdeinhoudhebben.
Erisdanooknaargestreefd (meteenenkeleuitzondering)alleen
gegevensuitTwenteendirectvergelijkbaregebiedeninNederland
enWest-Duitslandtegebruiken.EengrootdeelvandezeliteratuurgegevensisreedsinhoofdstukIVverwerktbijdebeschrijvingvan
devegetatiecomplextypen.
Aandachtisbesteedaandeontwikkelingvaneenmethodiekommet
behulpvankwantificeringvandemilieufactoren:water,stikstof
enzuurgraadperplantesoorteventueleveranderingenminofmeer
objectieftekunneninterpreterennaarhetniveauvanhetvegetatiecomplex.Ditomwaardeverandering eenzoconsistentmogelijke
basistegeven.
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EenanderebeperkingvormtdevrijruimeSyntaxonomischebegrenzingvandevegetatiecomplextypen.Ditheefttotgevolgdatonderlingekwalitatieveverschillenbinnenééntypenietbijdebepaling
vandekwetsbaarheidkunnenwordenmeegenomen.
Ookzalbijhetgebruikvandeuitkomstenvanditonderzoekrekeninggehoudendienentewordenmethetfeitdatditonderzoekbetrekkingheeftopomvangrijkeengevarieerdegebiedendieinbeperktetijdonderzochtmoestenworden,meteenontwikkeldemethode,
dieondankshaarcomplexiteit,tochnogeenglobaalkarakter
draagt.

V.3.Nadereuitwerkingvandemethodeterbepalingvandekwetsbaarheid.
Achtereenvolgenszalingegaanwordenopdemethodevolgenswelke
dekwetsbaarheid isbepaaldvoor:vegetatiecomplexen,plantenen
dierenenmacrofauna.
V.3.1.Kwetsbaarheidvanvegetatiecomplexen.
Optweeplaatsenkomtdekwetsbaarheidvanplantenaandeorde.
Allereersthierbijdeopbouwvaneensysteemomdekwetsbaarheid
vanvegetatiecomplexentebepalen,indetweedeplaatsbijhet
speurennaaractuelenatuurwaarden inhetcultuurland,waarbij
zogenaamdekritischeplantesoortenalsindicator-organismenfungeren.
Ditlaatstezalinpar.V.3.2.wordenbeschreven.
Vocht-,stikstof-enzuurgraadgetal.
Zoalsinhoofdstuk IIalnaarvorenkwamspelendefactorenwater,
stikstofenzuurgraadofbasenvoorziening eenbelangrijkerolin
hetlevenvandeplant.Omdieredennemendezefactoreneencentraleplaatsinbijdeontwikkelingvaneenmethodeterbepalingvan
dekwetsbaarheidvanvegetaties.Erisgebruikgemaaktvanderangorde-cijfersvoordezefactorenzoalsdiedoorEllenberg (1974)
zijngegeven.
Dezerangorde-cijfersgevendeeisenweervaneensoortinvergelijkingmetanderesoortenmiddelseengetal,i.e.eenvocht-,
eenstikstof-eneenzuurgraadgetal.
Derangorde-cijfersvanEllenbergzijngebaseerdopdemilieueisenvanplanteninhetwestelijkdeelvanMidden-Europa.
I U i t decijfersisdebreedtevandeecologischeamplitudovanelke
soortvooreenbepaaldemilieufactornietafteleiden.
IntabelV.l.isdebetekenisvanderangorde-cijfersweergegeven.
Vochtgetal9,alsvoorbeeld,betekentdatditcijfer9staatvoor
plantesoortendievooralopnatte,weinigdoorluchtebodemsgroeien.
Hetstikstofgetalheeftbetrekkingopdestikstofhuishoudingdiedoor
processenalsmineralisatie,nitrificatieendenitrificatie,diealle
drienauwsamenhangenmetdewaterhuishouding,wordtbeïnvloed.
Dezuurgraadvandebodemverschaftinformatieoverdebasenvoorzieningvandebodem,welkeweernauwverbondenismetin-enuitspoelingsprocessenindebodem.
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H r VOCHTGETAL
3

-_ opdrogebodems vaker voorkomenddanopietsvochtige;opvochtige bodemsontbreken
tussen 3en5 instaand

5 - vooralopmatigvochtige bodemsvoorkomend; ontbrekend opvochtige bodems
tussen 5en7 instaand
vooraloptamelijk vochtige, maar nietnatte bodemsvoorkomend
8

• tussen7en9 instaand

9 i vooralopnatteweinig doorluchte bodems voorkomend
10 - waterplant dielangere tijd buitenhet water kan leven
11 • waterplant dietenminste gedeeltelijk aanof bovendeoppervlakte reikt
12 • onder - waterplant
soort meteenwijdeamplitudo,ofongelijkereactie inverschillende situatie

N = STIKSTOFGETAL
1

• voorkomend opdemeest stikstofarme plaatsen

2 - tussen 1 en 3 instaand
3 r opstikstofarme plaatsenvakervoorkomend danopmiddelmatig rijke tot rijke plaatsen
tussen3en 5 instaand
op matig stikstofrijke vaker voorkomenddanoparme en rijke plaatsen
tussen 5en7 instaand
opstikstofrijke plaatsenvaker voorkomend danoparme enmatig rijke plaatsen
8 • uitgesproken stikstofhdicator
opuitzonderlijk stikstofrijkeplaatsen geconcentreerd
soort meteenwijde amplitudo ,ofongelijke reactie inverschillende situatie

A s ZUURGRAADGETAL
1

- indicator vanzeer zure bodems ,nooitvoorkomendopzwak zure tot alkalische bodem
tussen Ien3 instaand

3 • indicator vanzure bodems. zwaartepunt opzurebodems maar totinhet neutrale bereikvoorkomend
tussen 3 en5 instaand
indicator vanmatigzure bodem,opzeerzure enopneutrale tot alkalische bodems zeldzaam
6

E tussen 5en 7 instaand

7 - indicator vanzwakzuretot zwak alkalische bodems,nooitopzeer zure bodems
8 = tussen 7en9 instaand , meest op kalk wijzend
basen - en kalkindicator,steedsopkalkrijke bodem
x - soort met eenwijze amplitudo,of ongelijke reactie inverschillende situatie

tabel I I
Betekenis van vocht - , stikstof -en zuurgraadgetal naar Ellenberg ( 1974 )
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V-7
Inbijlage IV-1 iseen totaal overzicht gegeven van devoor elkvegetatiecomplex karakteristieke soorten.Per soort isdemate vanvoorkomen en hetvocht-,stikstof-en zuurgraadgetal weergegeven.
Vocht-, stikstof-en zuurgraadklasse.
Dit onderzoek isbedoeld omdeverwachte ecologische gevolgen van
veranderingen indewaterhuishouding teverschaffen,daarom isbij
de interpretatie vandevocht-,stikstof-en zuurgraadgetallen
telkens uitgegaan van hetvochtgetal.Verandering van dewaterhuishouding heeft eenverandering vandeprocessenmet betrekking tot
de stikstof- endebasenhuishouding tengevolge.Terwillevan een vereenvoudiging van deproblematiek leek hetverantwoord devochtgetallen terug tebrengen tot 5vochtklassen at/m e.
Soorten behorend tot éénvochtklasse zullenmet betrekking totde
factor water ongeveer gelijk reageren.Op eengelijke manier zijn
ookde stikstof- ende zuurgraadgetallen samengevat in 5klassen.
InfiguurV.2.isditweergegeven.

VOCHT

STIKSTOF

ZUURGRAAD
klasse

r? i

a"

1,2

zeer zuur

N-arm

b

3,4

zuur

N-rijk

c"

5,6,7

matig zuur /
zwak basenrijk

d

8,9

basenrijk

getal

omschrijving

a'

1,2

N-arm

nat

b

3,4

matig

5,6,7

vochtig

c'

5,6,7

matig

d

3,4

droog

d

8,9

e

X

indifferent

e'

X

klasse

getal

omschrijving

a

11,12

water

b

8,9,10

c

klasse

I N-rijk

e"

indifferent

X

1omschrijving

indifferent

fig:ï.2
Hetverband tussenvocht-.stikstof-enzuurgraadgefallenen klassen
De gevolgen van eenverandering van dewaterhuishouding voor een aantal
soorten

soorten van een aquatisch milieu,

vochtklasse

a.

Bijverlaagde waterstanden kan zoweldoorverhoogde mineralisatie
alsdoor concentratie van aangevoerde stoffen hetgehalte aar;basen
inhetwater toenemen.
- De soortenmet eenvrij laag stikstof-en/of zuurgraadgetaJ (Hottoniapalustris,Potamogeton natans,P.gramineus) zullen ai"1"minder goed kunnen verdragen
- Soortenmet eenhoog stikstof-en/of basengetal zoals Callitriche
platycarpa,Nupar Leteum en Lemna gibba zijn tolerantvoor hetverhoogde stikstof-enbasengehalte. Indien nog niet aanwezig kunnen
zedoor dezemilieuverandering makkelijk optreden mits de waterstand
voldoende hoogblijft.
Waterstandsverhogingenhebben enerzijds totgevolq datde concentratie
van opgeloste stoffen kan afnemen,maar anderzijds zullen in zo'ngevalplanten vande oever gaan afsterven enmineraliseren, hetgeen
weer eenverhoging aan opgelostemineralen zalbetekenen.
Overheerst het tweede effect,dan zullen de gevolgen voor devegetatie opkorte termijn dezelfde zijn alsbij waterstandsverlaging.
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Soorten Van een nat milieu,

vochtklasse

b.

Dezesoortenhebbeneenzeervochtigebodemnodig,dieinvele
gevallengeregeldonderwaterstaat,zoalsblijktuithetgroteaantaloverstromingsindicatoren.Ookzijnereengrootaantalsoorten
bijdieeenwisselendevochtigheidvandebodemvereisen.
Integenstelling totgroepazalbijdezegroepeenkleineblijvende
wijziging indewaterstandgrotegevolgenhebbendaarerdanonmiddellijkgrotereveranderingeninmineralisatie,nitrificatie,denitrificatieenz.zullenplaatsvindent.g.v.dejuisthiersterkoptredenderegulerendefunctievanhetgrondwateropdezeprocessen.
Tenaanzienvanverdrogingisvooreendrietalsubgroepenhetvolgendetestellen:
-soortendieeenlaagstikstof-ofzuurgraadgetalhebbenzijnmeestalvrijklein,b.v.Deschampsiasetacea,Carexcurta,Carexechinata,Droseraintermedia,Scirpuscaespitosus.Ditheefttotgevolgdatzijbijeenverhoogdmineralenaanbod snelverdrongenzullenwordendoorgroteresoorten(concurrentie);
-desoortenmethogerestikstofen/ofzuurgraadgetallen zijndaarentegengewoonlijk fors,b.v.Carexacuta,C.acutiformis,Iris
pseudacorus,RumexhydrolapathumenFilipendulaulmaria.Toch
wordenookzijbijverdrogingofsterkeeutrofiëring ophun
beurtverdrongendoor:
-soortenmeteenextreemhoogstikstofenzuurgraadgetal (Glyceriamaxima,Phalarisarundinacea,Epilobiumhirsutum).
Hetisookmogelijkdatstikstofminnendesoortenuitvochtklassec (Urticadioica,Calystegiaseptium,Eupatoriumcannabinum)
zichdanontwikkelen.
Verhogingvandewaterstand zalvoordelaagblijvendeplantendie
vooralindestikstofarmegroepzittenfunestzijnalshunstandplaatshierdoorverandertvaneenzeervochtignaareenvrijwel
steedsnat (onderwater)biotoop.Ineenecotoopmetreliëf (bijv.
ven)zijndegevolgenminderernstig,doordatverschuivenvanhet
typeopkantreden.Ookdoormineralisatievanafstervendeplanten
zaldestikstofarmegroepbedreigdworden.Voordesoortenmethogere
enextreemhogestikstofenzuurgraadgeldengenoemdenadeligeeffectenniet,temeerdaarindepraktijkdewaterstanddoorgaansaan
delagekantis.

Soorten van een vochtig milieu,

vochtklasse

c

Binnendezegroepkaneenduidelijkescheidinggemaaktwordentussen
soortenmeteenhoge-,soortenmeteenmatige-oflagestikstofen/ofbasenbehoefteensoortenmeteenzeerhogestikstofenbasenbehoefte.
EeneerstesubgroepjeomvatsoortenalsFagussylvatica,Hedera
helix,Ilexaguifolium,Dryopterisdilatata,Populustremula,Carex
piluliferaenPteridiumaquili-num.Dezenemengenoegenmetminder
voedselrijkebodemsenkomenvooralvooropdezandige,nietdoor
bekenbeïnvloederuggenenkoppen•Blijkbaarhebbendezeeenvoldoende
vochtvoorziening,hoewelzijoverhetalgemeendrogerzijndande
beekdalgronden.Ditduidtereenstemeeropdatdesoortenvande
volgendesubgroepnietwegenshungrotevochtbehoefteaanbeekdalgrondengebondenzijn,maari.v.m.devoedselrijkdom.Degevoeligheidvoorwaterstandsverlagingvanheteerstesubgroepjeiswaarschijnlijknietzeergroot,aangeziendemeesteertoebehorende
soortennogkunnenwordenaangetroffenopplaatsenwaarhetgrondwaterbuitenhunbereikis (GTVII).
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De tweede subgroep bestaatuit soorten alsAdox moschatellina,
Athyrium filix-femina,Crataegus laevigata,Ranunculus ficaria,
Primula elatior envele andere.Deze soorten hebben een voedselrijke
bodem nodig.
InTwente zijndedroge zandgronden van oorsprong voedselarm.
Daarom komengenoemde plantesoorten inhetonderzoeksgebied van nature slechtsvoor indevoedselrijke en tevens nattebeekdalen met
mineraalrijk grondwater.Dat echter nietdevochtbehoeftemaatgevend iskan geconstateerd worden uitdeomstandigheid,dat een aantal
soorten uit deze subgroep buiten Twente kanvoorkomen op hogergelegen,drogere plaatsen.
Verlaging van degrondwaterstand zal indebeekdalen door verhoogde
mineralisatie de sterk stikstofminnende soorten uitdederde subgroepdoen toenemen,waardoor kleinere,meer gevoelige soorten
verdrongen worden.Er isdus géén sprakevanverdwijning doorvochtgebrekmaar eengewijzigde concurrentieverhouding.
Deze derde subgroep omvat soorten als:Urtica dioica,Aegopodium
podagraria, enElytrigia repens.Alle soortenmet eenbredeamplitudo,diepositief reageren op storing, stikstofverrijking e.d. en
zich snelvermeerderen,bijvoorbeeld viauitlopers.Ze verdringen
demeer kritische soorten.
Verdrassing isbijde eerste twee subgroepen -mits nietextreem-geziendedoorgaans tedroge situatie positief,danwelweinig schadelijk.Welgeldtdat negatieve effecten (verdrinking,omzetting van
organisch materiaal) inbeekdalen sneller optreden dan in drogere
zandgebieden.

Soorten van een droog milieu,

vochtklasse

d.

Voor zover deze soorten een laag stikstof- en/of zuurstofgetal hebben komen zijhoofdzakelijk voor opdroge zandgronden met een laag
humusgehalteenderhalve eengeringewaterbergingscapaciteit eneen
dunne capillaire zone.
Dergelijke omstandigheden worden vooral opdedroge heide aangetroffen. Soorten die totdeze (sub)groep behoren zijno.a. Corynephorus
camescens,Festuca tenuifolia,Hieracium pilosella enJuniperus communis.
De gevoeligheid voor waterstandswijzigingen iswaarschijnlijk niet
groot. Een tweede subgroep omvat hoofdzakelijk een aantal bosplanten
die deelswegens hunhogebasenbehoefte inhet onderzoeksgebied voornamelijk totdevochtigevoedselrijke bossen beperkt zijn (Crataegus
monogyna,Rhamnus Catharticus).
Een derde subgroep sluit nauw aanbijde eerste subgroepvan c.
(Vaccinium vitis-idaea,Mespilus germanica). Een aantal neemt een
tussenpositie in tussen de eerste ende tweede subgroepvan c, (Rosa
canina,Convallaria majalis).
Soortenmetvochtgetal 3en 4metvrij hoge basenbehoefte zullen in
beekdalen zichvergelijkbaar gedragen enook samenvoorkomen met
beekdalsoorten metvochtgetal 5,6, en7.
Bijeenwaterstandsverlaging iseenzelfde redenering van toepassing
alsonder c.
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Hoewelgeenvochtgebrek,treedterconcurrentieverschuivingop.
Nuzalbijstruikendirectverdringenmoeilijkerenmindersnel
gaan.Eenmerkbareconcurrentieroliserookbijstruikenzekerwel,
denkeaanPrunusserotinaenSambucusnigra.
Bijdeoverigegenoemdesoortenzalwaterstandsdalingweiniginvloed
hebben.
Verdrassingalsbijvochtklassec.

Vochtindiffevente

soorten,

voahtklasse

e.

Sommigesoortenhebbeneenlaagstikstofenzuurgraadgetalofzijn
indifferentvoordezefactoren.Derhalvezullenzeweiniggevoelig
zijnvoorwaterstandsdalingen,terwijlbijwaterstandsstijgingen,
waardesoortenopnatteplaatsenvoorkomen,eenaantalzalverdrinken.Soortenvandezesubgroepzijno.a.Vacciniummyrtillus,
Quercusrobur,Sorbusaucuparia,Betuiapendula,Callunavulgaris
etc.
Eenanderesubgroepomvatsoortendieeenvrijhoogstikstof-en/of
zuurgraadgetalhebbenofdieinMidden-Europavoordezefactoren
eveneensindifferentzijn.Wekunnenhiervannoemen:Prunusspinosa,
Ribesuva-crispa,Anemonenemorosa,CorylusavellanaenFraxinusexcelsior.
Dezesoortenhebbeninhetonderzoeksgebied hunhoofdverspreiding
indebeekdalenendaarzijnzijafhankelijkvanhetvoedselrijke
grondwater.Zijkunnenechterookvoorkomenopdrogere,secundair
verrijkteplaatsen (bijv.langsakkers)endanzullenzijnietzeer
gevoeligzijnvoorwijzigingenindegrondwaterstand.
Waarinhetbovenstaandegesprokenwordtoverbeekdalenmoetniet
alleengedachtwordenaandevroegerregelmatigoverstromendedelen
inhetcentrumvandebeekdalen,maarookaanderandendaarvan,waar
overstroming net niet plaatsvindtofslechtszelden.Devoedselrijkdomhieristeverklarendooraanvoervanmineralenviahet
grondwater.De"beekdalsoorten"uitdegroepencendbehorenveelal
juistinditmilieuthuis.
Ecogram.
Eenecogramiseenblokdiagramwaarbijdekarakteristiekesoorten
vaneenvegetatiecomplextypewordeningedeeldpervocht-,stikstofenzuurgraadgetal.Dezeindelinglevertrespectievelijk 3ecogrammenop,teweteneenhydro-,eennitro-eneenacidogram.
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Voorbeeld vanecogrammen
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Bijdeinterpretatievandediagrammenzijndevolgendeaspectenvan
belang:
-plaatsenhoogtevandetop (toppen);
-breedtevanhetdiagramendeverdelingvandesoortenoverdeklassen;
-hetaantalindifferentesoorten;
-deaanwezigheidenhetaandeelvandeklassenaend,a'end'envan
a''e n d " ;
-deonderlingeverhoudingvanhydro-,nitro-enacidogram.
Vanenkelevegetatiecomplextypen zijngeenecogrammenopgesteld.
DitbetrefttypenwaarvanteweinigvegetatieopnamenuitTwentebeschikbaarzijnomdevooreenecogramoptestellennoodzakelijk
karakteristieke soortentekunnenbepalen.Inhetvolgendeisvoor
dezetypendekwetsbaarheid afgeleiduitverwantetypen.Bijvoorbeeld:
matigontwikkeldbroekbos (F3)isafgeleiduitbroekbosopvoedselrijke
bodem (Fl)enbroekbosopvoedselarmebodem (F2).Bijdiepevoedselrijkeplassen (Al)enkanalen (A2)isdekwetsbaarheidgeschat.
Deecogrammenvandevegetatiecomplexen zijnweergegeveninfig.V.4.
Beperkingen.
Aandezemethodevanweergaveklevenbeperkingen.Allereerstkomthet
spreidingsbereikvaneensoortvooreenbepaaldemilieufactorinhet
betreffendeecogram evenmintotuitingalsdatinhetgetalhetgeval
is.Eenvoorbeeldmagditillustreren:Eenbepaaldeplantesoortheeft
vochtgetal9volgenshetsysteemdatdoorEllenberg (1974)isontworpen.Hetisechtergoedmogelijkdatdezesoortookbijvochtgetal
8en10eneventueelnogverdervan9verwijderdkangedijen.Deonderzoekersonderschattenditprobleemniet,maarzezijntochvanmeningdatdezeecogrammethodetocheenduidelijkbeeldschetstvande
ecologischeeisenvaneenvegetatiecomplex.Alleenmoethetdiagram
nietteabsoluut,maarmeerindicatiefwordengeïnterpreteerd.
Eenanderprobleem levertdeinterpretatievanecogrammenopdiemeer
danééntophebben.EenvoorbeeldhiervanishetacidogramvanBi-2.
graslandvegetaties,waarééntopbijzuurgraadgetal 3,4,respectievelijkéénbij7voorkomt,terwijldetussenliggende zuurgraadgetallen
5en6eendalinhetdiagramvertonen.Voegenwedaarbijdeveleindifferentesoortendanishetmoeilijkhieruiteeneenduidigeconclusieafteleiden.
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Ecogrammen van vegetatiecomplextypen
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V-12
Effecten en Kwetsbaarheid.
Om de effecten endekwetsbaarheid voor verdroging enverdrassing te
kunnen bepalen iseen effecten-enkwetsbaarheidstabel (TabelV.2.)
opgesteld.Deze tabelkanworden beschouwd als eenbundeling van de
resultaten van hetvegetatieonderzoek. De tabel isonderverdeeld in
eenecogram-,een effecten-en een kwetsbaarheids-karakteristiek.
Ecogram-karakteristiek.
Van elkvegetatiecomplextype isuithetbetreffende ecogram eenkarakteristiek afgeleid,waarbij demaatgevende vocht-,stikstof-en
zuurgraadklasse invoornoemde tabel is aangegeven.Voorbeeld: natte
heide (Dl)heeft alskarakteristiek b,a',a".
Allevoorkomende karakteristieken zijn samen tevatten in 4grote
groepen. Hiernavolgt eenkorte beschrijving van de samenstelling
vandezegroepen ende effecten voor verdroging enverdrassing.
Dit laatstevormt een inleiding opdeparagraaf over de effectenkarakteristiek.
Voor eengoed begrip omtrentde teverwachten effecten is tevens
demeer uitgebreide tekstvan deparagraaf die handelt over "degevolgenvan eenverandering van dewaterhuishouding voor een aantal
soorten"vanbijzonder belang.
Deonderscheiden ecogram-karakteristiekenzijn:
Vegetatiecomplextypen
Gl vochtige eiken-berkenbossen met
veel pijpestrootje
G2overige eiken-berkenbossen
El,E2,E3 droge envochtige heide.

I Vochtig, stikstofarm,zuur
Vochtklasse
c
Stikstofklasse a',b'
Zuurgraadklasse b''

De complextypen vandeze groep zijnniet sterk gevoelig voorwaterstandswijzigingen,daar devochtvoorziening nietdebeperkende factor is.Ook zijndebodemcondities niet zodanig dat er een snelle
mineralisatie verwacht kanworden bijverdroging ofverdrassing en
evenmin zaldebewortelingsdiepte zich sterkwijzigen.Het type G4
beuken-eikenbossen vormt eenovergang naar devolgende groep.
matig stikstofrijk
IIVochtig,matig zuur
Vegetatiecomplextypen
Vochtklasse
c
Stikstofklasse c'
Zuurgraadklasse c''

H2Elzen-Vogelkersbossen
H4drogere bossen vandeeikenbeukenklasse

Bijverhoging van degrondwaterstand zal een aantalvan de soorten
verdrinken (zie soortbeschrijving vanvochtklasse c ) .Bijverdroging zal een sterke toenamevan demineralisatie optreden,alsgevolg van devermindering vande remmende werking vanhet bodemvocht
daarop.
Debewortelbare diepte neemt tegelijkertijd toe.Hetgevolg iseen
sterkeuitbreiding van stikstof-enbasenminnende soorten tenkoste
van dewaardevollere soorten.
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V-13
matig stikstofrijk
IIINat,matig zuur
Vegetatiecomplextypen
Vochtklasse
a,b
Stikstofklasse c'
Zuurgraadklasse c''

A3 ondiepe voedselrijke plassen en sloten
A5 beken
Bi,2bemeste natte hooilanden,natteruigtkruidengemeenschappen
C2grote-zeggenmoerassen
Fl broekbossen opvoedselrijke bodem
Hl elzenbroek-elzen-vogelkersbossen

Deze complextypen zijnvaak nog gevoeliger voorverdroging dan die
uitdevoorgaande groep,omdater ten eerste eengrote groepvan
soortenmet een hogevochtbehoefte aanwezig isen ten tweede omdat
ervaak eenvenige laag aanwezig isdievanwege het voedselrijke
karakter van debodem snelkanmineraliseren.Ook neemtdebewortelingsdiepte dan sterk toe.
Verdrassing zalgewoonlijk minder ernstiguitwerken,geletop het
grote aantal overstromingsindicatoren enwaterplanten.Ook ishierbijvanbelang datvaak reeds een zekeremate vanverdroging heeft
plaatsgevonden.
IVNat,stikstofarm,zuur

Vegetatiecomplextypen

Vochtklasse
b
Stikstofklasse a',b'
Zuurgraadklasse a ' ^ b 1 1

A4Vennen
B4 blauwgraslanden
Cl rietvennen
Dl,2,3,natte heide
F2broekbossen opvoedselarme bodem
F4 gagelstruwelen.

Bijverdroging zaleen groot aantal soortenverdwijnen omdatde
vochtvoorziening onvoldoende wordt.Mineralisatie zal,gezien het
voedselarme karakter van debodem niet zeer sterk enplotseling zijn,
maar kan,indien eenveenlaagje aanwezig is,wel zeer lang doorzetten.
Debewortelingsdiepte zalniet sterkveranderen.Verdrassing zalgewoonlijk minder sterke gevolgen hebben danverdroging,maar zalwel
sterker uitwerken danbijdevoorgaande groepvan complextypen,daar
een aantal soorten nietbestand istegen langdurige overstroming.
Totde nattevoedselarme typenbehoren ookvegetatietypen met soorten
die een laag stikstofgetalkoppelen aaneenhoog zuurgraadgetal (c'',d'')
Enkele van deze soorten zijn:Pinguicula vulgaris,Carex dioica,Parnassiapalustris,en enkele orchideeënsoorten. De combinatie "veel
basen ( c ' ^ d 1 1 ) , weinig stikstof(a',b')"zal inhet onderzoeksgebied
hoofdzakelijk voorkomen oppermanent natte,lemigebodems.Vroeger
kwamen dergelijke typen veelvoor inhetonderzoeksgebied incombinatiemetblauwgraslanden,natte heiden e t c , nu zijn ze,evenals de
erinvoorkomende soortenvrijwel verdwenen. Inhoeverre verdroging
hiervoor verantwoordelijk is,isdevraag.Wegvallen vanhetbeheer
kanheel goed hetzelfde gevolg hebben.
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V-14
Effecten-karakteristiek.
Uitdeecogram-karakteristiekwordtdeeffecten-karakteristiekafgeleidmetbehulpvandeinformatieuitdeparagraafover"degevolgenvaneenveranderingvandewaterhuishoudingvooreenaantal
soorten".
Erisonderscheidtemakentussendirecteenindirecteeffecten.
Hetdirecteeffectbetrefteenwatertekortvoordevegetatie,het
indirecteeffectheeftbetrekkingopveranderingenvandebodem.
Dezeveranderingenbetreffenonderanderemineralisatie,grotere
bewortelingsdiepte,anaeroberotting,veenvorming.Dezewijziging
vanhetabiotischemilieukomtineenveranderingvanhetbiotische,i.e.devegetatie,totuiting.Bijverdrogingiseenonderscheidgemaakttussenkortetermijn (KT)enlangeretermijn,meer
dan10jaar (LT)effectenindebodem.
Bijverdrassingbleekeendergelijkesplitsingmoeilijkhedenopte
leverenenisderhalveweggelaten.
Debeschreveneffectenzijnweergegevenindevolgendesymbolen:
•,o ,.,- ,diestaanvoor:groot,matiggrootenkleineffect,
respectievelijknietvantoepassing (zietabelV.Z.).
Bijdevertalingvandeecogram-karakteristiek indeeffecten-karakteristiek ishetdirecteeffectvoorverdrogingalsgroot (•)
aangemerktindienhetvegetatiecomplextype indeecogram-karakteristiektotvochtklasseaen/ofbbehoort;hetdirecteeffectmatig (o)komtovereenmetvochtklasseb.Deindirecteeffectenzijn
albeschreveninhoofdstuk IIenindeparagraafdiehandeltover
degevolgenvaneenveranderingvandewaterhuishoudingvooreen
aantalsoorten.
Alsvoorbeeld:Inelzen-vogelkersbossen (H2)leidtverdrogingop
kortetermijntoteenverhoogdemineralisatie,waardoorruigtkruidendekleinereenmeergevoeligesoortenverdringen;ditleidt
toteenindirectgrooteffect (•) opdevegetatiesamenstelling.
Verdrassing zalbijdittypespoedigleidentoteentehogegrondwaterstand,waarbijverdrinkingvaneengrootaantalsoortenzal
optreden,derhalveishetverwachtedirecteeffectgroot (•).
Kwetsbaarheids-karakteristiek.
Omdeeffectenindetabeluitgedruktinsymbolentekunnenverwerkeninkaartenzijndesymbolenophunbeurtweersamengevatin
kwetsbaarheidsklassen.Erzijndaarbij3klassenonderscheiden.
Opgemerktmagwordendatdegrenzentussendezeklassenniethard
tetrekkenzijn.
er zijn weinig of geen veranderingen inde soortensamenstelling
klasse. 1 : WEINIG K W E T S B A A R

te verwachten
WAWA

er zijn kleine tot matig grote veranderingen in de soorten klasse. 2 : K W E T S B A A R

(•wachten

mmm
er zijn matige tot grote veranderingen inde soorten
klasse 3: ZEER K W E T S B A A R

enstelling te verwachten

Omschrijvingvandekwetsbaarheidsklassen
Bijdetransformatievandeeffectennaardekwetsbaarheidsklassenheeft
geencijfermatigebewerkingplaatsgevonden.Devolgenderegelszijn
gehanteerd:
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-
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_
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- !-
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-
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ï
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-

i
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c

c

O

.

2+

b

a

b

O

.

2©
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b

c

O

•

2+

B 1 bemeste natte hooilanden

b

c

c

•

o

3

A 2 kanalen

3

•

3

0

2

O

A5 beken

3

•

A 3 ondiepe voedselrijke plassen ensloten
•

H

A 4 vennen

3

•
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b

c

c

•

o

3

2

-

B 3 pitrusruigten

-

-

-

-

-

2 *

3
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b

a

b

•

o

3©

3

o
o

C 1 rietvennen

b

a-b

b

o

•

2©

3

•

C 2 grote -zeggen moerassen

b

b-c

c

.

.

2

•

o

D 1 natte heiden

b

a

a

o

o

3

0

•
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b

a

a

o

o

2©
2©

3

0

•

D 3 natte heiden met veel schraallandelementen

b

a

b

•

o

3©

1

•

E 1 droge envochtige heiden

c-d

a

b

.

•

1

•
.

•
•

•
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cd

a

b

.

.

1

*
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c-d

a

b

.

•

1

F 1 broekbossen op voedselrijke bodem

b

c

c

o

o

2+
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b

b-C

b

o

o

2©
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-
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-

-

-
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1

.
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3

•

•

3

•
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_
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•
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•
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b

a

a

0

0

o

G 1 vochtige eiken berkenbossenmetveelpijpesstrootje

c

b

b

•

•

1

G 2 overige eiken berkenbossen

c

b

b

G 3 gestoorde eikenbossen

-

_

_

•
-

-

G 4 beuken- eikenbossen

c

b.c

b

•
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2

b.c

c

c

0

0
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c

c

c

o

•

3
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-

-

.

-
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c

c

c
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•

3

•

1

•

1

.

•

1

_

_

2

.

O

3

•

•

H 1 elzenbroek-elzen - vogelkersbossen

3

o
_

•
_

H2 elzen- vogelkersbossen

1

1

2©

3

o

»•*•

•

0

1
1

1+

3

o

1

_

•
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H 4 drogere bossen vande eiken beukenklasse
H5 populierenbossen

-

-

_

_

-

1

1

_

_

K 1 naaldhoutplantages

-

-

_

-

-

1

l e g e n d a ! k k =kwetsbaarheidsklasse
1

:

weinigkwetsbaar

2

=kwetsbaar

3

=

zeer kwetsbaar

KT/LT =korteer,langetermijn
H

: vochtklasse

• • grooteffect

+ • ookeenpositiefeffect te

O =matiggrooteffect

N

= stikstofklasse

. =kleineffect

A

: zuurgraadklasse

- -.nietvantoepassingofnietbekend

tabel 2 2
Effect en -er i kwetsba arheidstabel
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© =positiefeffectonderbijzondere
™

V-15
-verdroging
Eenvegetatiecomplextypeisinklasse3terechtgekomenindiener
eengrootdirecteffectopdesoortensamenstellingverwachtwordt
alsgevolgvaneenwatertekorttezamenmeteengrootindirecteffect
opdebodemopkorteofoplangetermijn.Ookdetypenelzen-vogelkersbossen (H2)endrogerebossenvandeeiken-beukenklasse (H4)
zijnalszeerkwetsbaaraangemerkt;nietwegenshetoptredenvaneen
watertekortvoordeplantegroei,maardoordeverwachtegroteveranderingenindebodem.
Inklasse2zijndietypenterechtgekomendievoorhetteverwachten
effecteenmaalgroot (•) öftweemaalmatig (o)scoorden.
-verdrassing
Inklasse3komendievegetatiecomplextypenvoorwaarverdrassing
directófindirecteengrooteffect(•)teweegbrengt.Alsditeffect
matig (o)is,wordthettypeinklasse2ingedeeld.
Indetabelismetsymbolen (+en®)aangegevenwanneerpositieve
effectenteverwachtenzijn.
+Algemeenistestellendatverdrassingeenpositiefeffectveroorzaaktinmatigvoedselrijketotvoedselrijkemilieu'swaarde
ecologischewaardenbeperktzijn (bijv.intensiefgebruiktcultuurland)ofwaardoorvroegereontwateringdeecosystementhansgeen
optimalevochtvoorzieninghebben;
oVeelaliseenpositiefeffectalleenonderbijzondereomstandighedenteverwachten.Zokanverdrassingbijeenvoedselarmmilieu
alseenvochtigeheideofeenblauwgraslandeenpositiefeffect
hebbenalsdooreenverhoogdewaterstandbuitenhetgebiedwaarin
dezevegetatievoorkomt,deafwateringvanhetgebiedzelf.
Relatiekwetsbaarheid enzeldzaamheidvanvegetatiecomplextypen.
Zoalsbijdedefinitievankwetsbaarheid algesteldis,kunnendoor
veranderendemilieufactorenorganismenofdelenvanecosystemen
achteruitgaanofverdwijnen;anderekunnendaardoorzichjuist
vestigenofzichuitbreiden.
Eentoetsingwelkewaardetoegekendmoetwordenaanveranderingvan
soortensamenstelling iscomplex.Vanuitdegedachtevanhetglobaal
ecologischmodel (G.E.M.;VanderMaarel,1976)kandewaardering
'plaatsvinden door deveranderendefunctievervullingvandenatuur
tebeschouwen.
Evaluatie-criteriaalszeldzaamheid,soorts-enstructuurdiversiteitwordenalsparametergeschiktgeachtomdiefunctievullingte
schatten (VanderMaarel,1976).VooralsnogisditG.E.M.-model
nietoperationeel.
Inditkaderwordtwaarde-veranderingbenaderdvanuithetgoedbekendecriteriumzeldzaamheid.Aanzeldzamesoortenenvegetaties
wordtinecosystemeneenbijzonderewaardegehechtomdatzeindicatiefzijnvoorbijzonderemilieuomstandigheden.
Vandevegetatiecomplextypendiekwetsbaarenzeerkwetsbaarzijn
voorverdroging (klasse2en3)blijkteengrootaantaltotde
zeldzame(re)vegetatietypentebehoren.
Zezijnzeldzaamgewordendooreencomplexvanfactoren,waarvan
ontwateringeréénis.Erisvoorwatbetreftverdrogingeendui-
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V-16
delijkpositievecorrelatietussenmatevankwetsbaarheid enzeldzaamheid.
Hetkwetsbaarheidscijfervormtdaarmeetevenseenwaarde-oordeel
overdeverwachteverandering.
Bijdekwetsbaarheidvoorverdrassingiseenwaarderingvandeveranderingmindereenduidigtegeven.
Hierisveelmeersprakevanhetverschiltussenongunstigeengunstige effecten.Natteecosystemenzijnzeldzaamgeworden;verdrassingkanweernatteecosystemendoenontstaanofhetnegatieveeffect
vanvroegereontwatering teniet doen.Bijverdrassing zijnerechter
ookprocessenenfactorenzoalseurofiering,denitrificatie,tehoge
waterstandofonnatuurlijke fluctuatieswaardoorbestaandenatuurwaardenkunnenverminderen.
Bekendisdeverruigingvanduinvegetatiesbijactievewaterinlaat
(v.Dijke.a. 1978).Hetisdanookzaakdatverdrassingplaatsvindt
onderbepaaldecondities,welkebetrekkinghebbenopondermeer
waterkwaliteitenfluctuatiesvanhetwaterpeil.
V.3.2. Kwetsbaarheidvanplanten.
Teraanvullingvandeinformatiediegehaaldkanwordenuitdevegetatiecomplextypenisbijditonderzoekdeverbreidingvan66zogenaamde
kritischeplantesoortenbetrokken.
Debedoelinghiervanishetopsporenvankwetsbarenatuurlijkeelementenvooralbuitendenatuurgebiedengelegen.
Dezelaatstezijnimmersalbijdevegetatiecomplextypen aanbodgeweest.
IndeparagraafIV.3.isuitgebreidingegaanopdeverbreidingvan
dezeplantesoorten.Ookvondereeninterpretatieplaatswaarbijde
soortenzijnonderverdeeld indriegroepen,onderscheidennaartrofiegraad (par.IV.3.3.).
Ophetverbandtussentrofiegraadenkwetsbaarheidvoorverandering
vandewaterhuishoudingwordtnukortingegaan.Daarbijzullende
effectenopdeoligotrofeenopdeeutrofesoortenaanbodkomen.
Demesotrofesoortennemeneenpositieintussendeoligotrofeende
eutrofesoorten.
Oligotrofesoorten.
Desoortenuitdezegroephebbeneenlaagstikstofgetal.Zezijn
kwetsbaarzowelvoorverdrogingalsvoorverdrassing.
Bijverdrogingwordtvoorveelsoortendedirectewatervoorziening
onvoldoende.Mineralisatiekandaarbijeenanderefysisch-chemische
gesteldheidvandebodemteweegbrengen.Eengevolghiervankanzijn
eenveranderingvandeonderlingeconcurrentie-verhoudingen.Vele
plantesoortenuitdezegroepzijnkleineplantenmeteengeringe
concurrentiekracht.Ditbetekentdatzelfseengeringewaterstandsdalingaanzienlijkeveranderingenindesoortensamenstellingkan
geven.Verdrassing isbijdezegroepeencritischeaangelegenheid
wegensdehogeeisendiedezesoortenstellenaandewaterkwaliteit.
Verdrassing zaldoorgaansalleenpositiefzijnalssysteem-eigen
waterlangerwordtvastgehouden.
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V-17
Eutrofesoorten.
Binnendezegroepbevindenzichsoortenmeteenhoogenmeteenminder
hoogvochtgetal.
Moeras-enbroekbossoortenbehorentotdegroepmeteenhoogvochtgetal.Doordegrotevochtbehoeftezijndezesoortenkwetsbaarvoor
watertekort.Verdroging zalinhetvenigesubstraatleidentoteen
sterkemineralisatie.Ertreedteenveraardingvanhetveenop.Verdrassingisvoordezegroepvanmoeras-enbroekbossoortenoVerhet
algemeenminderbezwaarlijk.Desoortenmeteenminderhoogvochtgetalzullenbijverdrogingnietdirecteenwatertekortkrijgen,ze
groeieninTwentedoorgaansopbetervochthoudende leembodemsdan
elders.Echterdoorsecundaireeffectenkunnenstoringssoortenzich
tenkostevankwetsbaresoortenuitbreiden.Verhogingvandegrondwaterstandkaneveneensdesoortenmeteenminderhoogvochtgetal
nadeligbeïnvloeden,doordatzetenatkomentestaan.Indiegevallenwaardegrondwaterstanddoorcultuurtechnischewerkenisgezakt
kaneenbeperktewaterstandsstijging eenpositiefeffecthebben,
mitsdewaterkwaliteitgoedis.
V.3.3.Kwetsbaarheidvandieren
Naastdekritischeplantesoortenzijneenbeperktaantalvoorveranderingvandewaterhuishoudingkritischediersoortenbijhetonderzoekbetrokken.
Ookhierwashetprimairedoelhetopsporenvannatuurwaarden inde
cultuurgebieden.Aangezieninparagraaf IV.4alvrijuitgebreidis
ingegaanopdekwetsbaarheidvandegeïnventariseerde soortenvolgt
hierslechtseenkortebeschouwing.De3geïnventariseerdeweidevogelsoorten:watersnip,tureluurengruttozijnalledrievochtminnendesoorten,diebijontwateringinhunbestaanwordenbedreigd,
daarbijisdewatersniphetmeestgevoelig,terwijldegruttovan
dezedriehetminstgevoeligvoorverdroging lijkttezijn.Verdrassingzalvoordeweidevogelsdoorgaanseenuitbreidingvanhetecotoopbetekenen.Overderelatievandenachtegaalensteenuilmetde
waterhuishouding ismaarweinigbekend.De inventarisatiegegevens
wijzenuitdatbeidesoorteneenvoorkeurhebbenvoorvochtig,
kleinschalig gebied.Waarschijnlijk iseenvochtigmilieueenlevensvoorwaardevooreenaantaldiersoorten,dievoornachtegaalen
steenuilschakelsindevoedselketenvormen.
Voordevoortplanting isdeboomkikkeraangewezenopstilstaandwater,
datnietvoorhalfjulimaguitdrogen.
Verhogingvandegrondwaterstand zalvoordezesoorteenpositieve
uitwerkinghebben.
V.3.4.Kwetsbaarheidvanmacrofauna.
Indezeperiode1975totenmet1979iserhydrobiologischonderzoek
verrichtaandeTwentsebeken.Aangezienderesultatenvanhetonderzoekvan1975 voorhanden waren (HeijdemanenVan 'tOever,1979)
zijndezebijdezestudiebetrokken.
Demacrofaunavandebekenleeft dankzij deaanwezigheidvanwater
indebeeklopen.
Verminderdeaanvoerofwegzijgingalsgevolgvandeaanlegvaneen
spaarbekkenbetekentookeenverlagingvandebeekwaterstand.Dit
kanuiteindelijkresulterenineenafwisselendeofblijvendedroogstandvandebeken.Eenenanderhoudtindatookdebekenkwetsbaarzijnvoorverdroging.Omdieredenisbeslotendebekenmetde
bestewaterkwaliteit,detweehoogsteklassenconformHeijdeman
enVan 'tOever,alskwetsbaarvoorverdrogingaantemerken.
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V.4.Samenstellingeninterpretatievandekwetsbaarheidskaarten.
V.4.1.Algemeen.
Deprocedurediegevolgdisbijdesamenstellingvandeintegrale
kwetsbaarheidskaarten (fig.V.7.1 t/m 4)isweergegeveninfiguur
V.5.JDeweergavevandekwetsbaarheidsklassenvandevegetatiecomplexen (zietabelV.2)opeenkaartgeefteenindrukvanderuimtelijkespreidingvandekwetsbarevegetatiecomplexen.Opdekaart
zijndezeerkwetsbareendekwetsbarevegetatiecomplexenweergegeven.Dichtbijeenliggendekleinecomplexenzijnbijdesamenstellingtotgroteregebiedsdelen samengevoegd.Bijdezeextrapolatie
zijndelandschapskaartengebruikt.Hetonderzoeksgebied isnadeze
extrapolatieverdeeld ineenkwetsbaargebied,metdaarindezeer
kwetsbareendekwetsbaredelen,eneenweinigkwetsbaargebied.
Terwillevaneennaderedifferentiatievanhetcultuurland,waar
vegetatiecomplexenmeteenhalf-natuurlijkkarakterontbrekenof
slechtsoverkleineoppervlakkenvoorkomen,zijneenbeperktaantalzogenaamdekritischeplant-endiersoortengeïnventariseerd.
Deuitkomstenhiervantezamenmetdebekenmeteengoedehydrobiologischekwaliteitzijnookgebruiktbijdesamenstellingvande
integralekwetsbaarheidskaarten.Bijdeextrapolatievandeze
punt-enlijnvormigeinformatieafkomstigvanplanten,dierenen
macrofaunaiseveneensgebruikgemaaktvandelandschappelijke
grenzenvandelandschapskaarten.
Dezeanalysevansoortsgegevensenmacrofaunagegevensheefttot
gevolgdatdelenvanhetcultuurlandwelkenàdeeerstebewerkingsstap-hetopkaartzettenenbegrenzenvankwetsbarevegetatiecomplexen-nogtotweinigkwetsbaargebiedbehoordenutothetkwetsbaregebiedkunnengaanbehoren.
Bijdestapvankwetsbaarheidskaartenvegetatiecomplexentotdeintegralekwetsbaarheidskaarten ishetkwetsbaregebiedonderverdeeld
inviercategorieënAt/mD.
-CategorieAisgelijkaandezeerkwetsbarevegetatiecomplexen.
-CategorieBstaatvoordekwetsbarevegetatiecomplexen.
-CategorieCzijndegebiedenbuitencategorieAenBdiekwetsbaarzijnuitoogpuntvankritischevogels,boomkikkerenmacrofauna.
-CategorieDvormtdeoverlayvanfiguurV.7.enbevatdekwetsbarekilometerhokkenmetbetrekkingtotdekritischeplantensoorten.
Tevensisindezeoverlaynoginformatieoverdedierentevinden.
Deintegralekwetsbaarheidskaarten zijngebaseerdopdekwetsbaarheidvoorverdroging.Zoalsaleerderisopgemerktisergeenkaart
samengesteldvoorverdrassing,omdatuitdeeffecten-enkwetsbaarheidstabel (V.2)naarvorenkomtdatgebiedendiekwetsbaarofzeer
kwetsbaarzijnvoorverdrogingookineenvanbeideklassenterecht
komenvoorverdrassing;metanderewoordendekwetsbaarheidskaart
diegeldtvoordeeffectenvanverdroginggeldtingrotelijnen
ookvoorverdrassing.
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V.4.2.Naderetoelichtingbijdekwetsbaarheidskaart.
-Vegetatiecomplexen.
Begonnenisdievegetatiecomplexenvanafdevegetatiecomplexenkaart
opkaarttezettendietotkwetsbaarheidsklassen 2en3voorverdrogingbehoorden.
Bijeenliggendekwetsbarevegetatiecomplexen zijnsamengebrachttot
groterekwetsbaregebieden.Debegrenzing isgebaseerdopdelandschapskaarten (hoofdstuk III)énopdeverspreidingvandevegetatiecomplexenbehorendetotkwetsbaarheidsklasse 1:matigontwikkelde
broekbossen (F3);gestoordeelzen-vogelkersbossen (H3)enpopulierenbossen (H5).Immersindezegedegradeerde complexenzijnvaakop
lagereen/ofmindergestoordedelennoggavevegetatiesaantetreffen.BehalvedezewaardenhebbendevegetatietypenF3,H3enH5ook
potentiëlewaarde.
-Plantesoorten
Deverbreidingvankritischeplantesoortenisbehandeld inpar.IV.3,
enhunkwetsbaarheid isbeschouwd inpar.V.3.2.
Vooreengoedbeeldvanderuimtelijke spreidingvandeoligo-,
meso-eneutrafentesoortgroepenisfiguurIV.3.bewerkttoteen
kaart (1:50.000)metstaafdiagrammen (zieoverlayvankaartV.7.).
Perkm^isvoorelkesoortsgroepdematevanvoorkomen (zoalsbekenduitfiguurIV.3.)weergegevenmeteenevenredigelengtevan
hetstaafdiagram.InonderstaandefiguurV.6.isdewerkwijze
nogeensschematischweergegeven.
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FiguurV.6
2
Defloristischekwetsbaarheid inkm-hokkenwaarkritischesoorten
voorkomenisinfeitesteedseenzaakvanmeerofminder.Desalnietteminishiereentweedelinggehanteerd.
Defloristischekwetsbaarheid isgrootalsófhetaantalkwetsbare
soortenvanééndertrofiegroepenindetweehoogstefrequentieklassenvalt (ziefig.V.6.)ofalszoweloligo-,meso-eneutrafente
soortenineenzelfdekm^-hokvoorkomen.Datlaatsteduidtopeen
grotemilieuvariatieopeenbeperktoppervlak.
Dergelijkekwetsbarekm^-hokkenzijnmeteenstippelrasteraangegeven
opeenkaartV.7.(overlay).
Defloristische samenstellingvandeoverigehokkenisinmindere
matekwetsbaarvoorwaterstandwijziging;zezalnaarverwachting
minderveranderen.Weldientnogvermeldtewordendatnietelkhok
evenintensiefonderzochtis (vgl.par.1.3.enIV.3.1.).
Hetbleeknietzondermeermogelijkomderâstergegevensteextrapolerennaarnatuurlijkegrenzenomdaarmeedebegrenzingvanhet
kwetsbaregebiedbijtekunnenstellen.
Eenprobleemhierbijishetfeitdatalsineenzelfdekm hoknaast
kritischeplantesoortenookvlakvormigevegetatiecomplexenvoorkomen,
dezekritischeplantesoortenzowelindezecomplexenalsinhetcultuurlandkunnenvoorkomen.Gezienhetonderzoeksdoel isdebehoefte
aanextrapolerenbijeenkleinrasterpatroon (vierkantekm)echter
beperkt.
-Diersoorten.
Vandediersoortenisdeinformatieoverweidevogels,steenuilen
nachtegaalopkm basis (vooreenbeperktoppervlak)enop4km
basis (totaleoppervlak,K.W.G.Twentegegevens)aanwezig;voor
boomkikkersopkm^basisenvoordemacrofaunavolgensnatuurlijke
grenzen.Deverbreidingvoorvogelsendeboomkikker isbehandeld
inparagraaf IV.4.,voordemacrofaunawordtverwezennaarHeijdemanenVan 'tOever (1979).
Hetrastervan4km isnogalgrofschaligentevensbestaatde
faunistischeinformatieuitmeerderedeelaspecten.
Debehoeftebestondaantegevenwelkedelenbinnendatrasterpatroonuitfaunistischoogpuutkwetsbaaris.Daartoezijndefaunagegevensbewerkt.OpdeintegralekaartenV.7.zijndevoortplantingsplaatsenvandeboomkikkeraangegevenalsmedeinwelke4km^
hokkendeonderzochtevogelsoorten^-3paarvoorkomen.Ookisaangegevenofdekritischesoortentureluurenwatersnipsamenvoorkwamen.
BinnendezekilometerhokkenzijndevogelkundigkwetsbaregebiedsdelenopgespoordenaangemerktalscategorieC.devoortplantingsplaatsvandeboomkikkermetzijndirecteomgevingiseveneensaangemerktalscategorieC.Hetzelfdeisgedaanmetdebekenalsdeze
volgensHeijdemanenVan 'tOever (1979)behoordentotdehoogste
tweeklassenvoorwatbetrefthunbiologischewaterkwaliteit.
Deextrapolatievanrasterpatroonnaarruimtelijkbegrensdegebiedsdelenisverrichtmetbehulpvandelandschapskaarten,hetarchiefmateriaalendeaanwezigeveldkennis.
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Opdekwetsbaarheidskaarteniseenfaunistischkwetsbaargebied
alléénaangegevenalshetgebiednietreedsalskwetsbaargebied
bekendwasmiddelsdekwetsbaarheidsanalysevandevegetatiecomplexen.
Ookzijngebiedsdelennietalskwetsbaaraangegevenalsverondersteldisdatzenietbeïnvloedbaar zijndooreenspaarbekken.
Ditbijvoorbeeldvanwegehunspecifiekegeohydrologischegesteldheid of geografischeligging (vgl.par.1.3.en IV.4.).
Ookishetgoederoptewijzendatdeonderzoekerszichbewust
zijnvandebeperktheidvandeaanwezigefaunistischegegevens
(vgl. par.IV.4.).
Interpretatievandekwetsbaarheidskaarten.
Degebiedenmetdelegenda-eenheden:cat.At/mDdienenopgevatte
wordenalsgebiedendieindiversematekwetsbaarzijnvoorveranderingvandekwalitatieveen/ofkwantitatievewaterhuishouding.
Eendergelijkeveranderingbetekentindezegebiedeneenverlies
vanactueleenpotentiëleecologischewaarden.
Eenveranderingvandewaterhuishouding ingebiedenmetdeaanduiding "weinigkwetsbaargebied"zalnadeligeinvloedhebbenwanneer
kwetsbaregebiedenindenabijheid liggen.Hoeverdeinvloedssfeer
vaneenveranderingreiktisafhankelijkvandegeohydrologische
gesteldheidendedaarmeesamenhangendebegrenzingvanhetbetreffendestroomgebied.
V.5.Beknoptebeschrijvingvandekwetsbaarheidvandevieronderzoeksgebieden.
Voorgaandeonderzoeksresultatenmakenhetmogelijkuitsprakente
doenoverdekwetsbaarheidvandedeelgebiedenvoordeeffecten
vaneenmogelijkterealiserenspaarbekken.
Geziendestandvanzakenvandittypeonderzoekendezeercomplexegeohydrologische situatieinTwentezijndeuitsprakente
beschouwenalsindicatievanteverwachteneffectengedaanopbasisvaneenin1977aangetroffensituatie.
Perlocatiezijnbeschouwd:
1.Kwetsbarevegetatiecomplexen.
2.Kwetsbareplantesoorten.
3.Kwetsbarediersoorten.
4.Kwetsbarebeeksystemen.
5.Overigeopmerkingen.
V.5.1.Loolee.
Ad1.
Grotedelenvanhetgebiedzijnalskwetsbaargebiedaangeduid.
Hetzijnveelalvoedselrijkeecosystemenvanbeekdalen,beekdalvlakkenenbeekdalafzettingenbinnenhetkampenlandschap.
Vegetatiesvaneenaantallaaggelegendekzandgebiedenenookzandigegebiedenmetstagnerendebodemlagenvormenvoedselarmekwetsbarezones.Hetcentrumvanhetonderzoeksgebied zelfheeftgeen
vlakvormigekwetsbarevegetatiecomplexen.Welzijnhiertoegeziende
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geomorfologische opbouw,potentiële mogelijkheden aanwezig.Hierbijdient gedachtteworden aanontwikkelen van vegetatiewaarden
inde gradiënten vanhoog zandig enhumusarm gebied naar nat
voedselrijk envenig gebied die inditgebiedsdeel aanwezig zijn.
Indeomgeving vandemogelijke spaarbekkenlocatie isvooralhet
gebied n.o.vanhet centrum concentratiegebied van kwetsbare
vegetatiecomplexen.
Ad2.
Deverbreidingvankwetsbare soorten isredelijk overeenkomend
met dekwetsbare zones.
Inhet centrum vanhet onderzoeksgebied zijnmetname kwetsbare
eutrofe soorten aanwezig. Uitdeverspreiding blijkt datuitgesproken voedselarme milieus zijngelegenbij Saasvelderveen,
Gammelkerveld ennoordelijk vanAlbergen.
Opvallend iseen ruim gebied noord-oostelijkvan Zenderen
(Haverveld e.o.)datweinig vlakvormigekwetsbare complexen bevat
maar kwetsbaar isop soortsniveau.
Ditwijst opkwetsbare natuurlijke elementen inhet cultuurland.
Ad 3.
Er zijn twee voorplantingsplaatsen van deboomkikker,beide op
2*5-3kmbuitenhet centrum.
Het centrale deel iseen,voorTwente belangrijk weidevogelbiotoop;ditgeldt ookvoor het eerdergenoemde gebied n.o.van
Zenderen.
De steenuilendenachtegaalkomen indekleinschalige vochtige
gebieden zowel centraal alsdaarbuiten talrijk voor.
Ad 4.
Degeomorfologie vandeMidden-Twentse beken isdoor waterstaatkundige werken gewijzigd. Dewaterkwaliteit (opbasis van de
macrofauna) van deze gekanaliseerde beken,zoals Fleringermolenbeek,Middenslooten Strootmansbeek, behoort totde op éénna
hoogsteklasse.
Matige totgoedewaterkwaliteit hebben ook demeeste oost-west
lopende beken.
Een uitzondering naar deerggoedekant isde Deurningerbeek en
naar de slechte kantdeGammelkerbeek.
Gezienhet fysische beekkarakter ishet benutten vanwateroverschotten onder voorwaarden,ecologisch gezienwel mogelijk.
Ad 5.
Opdepotentiële betekenis voor de natuurwaarde van het centrale
gebied isboven algewezen.Echter ookdegeomorfologie zelfvan
het gebied isbijzonder,datbetreft ondermeer dekleine dekzandkopjes inhet zuidelijk deel van debeekdalvlakte (Gonggrijp, 1976)
Degeomorfologie iskwetsbaar voorwerkzaamheden die noodzakelijk
zijnvoor de aanleg vaneen spaarbekken.
Samenvattend: het onderzoeksgebied isvoor een groot deelkwetsbaar voor verdroging; ditgeldtvooralvoorhet centrale -,het
oostelijke enhet zuidelijke deel.Verdrassing zal overwegend
positief zijn.Ditkomt door het voedselrijke karakter van het
gebied rondde locatie,door deexcentrische ligging vande
voedselarme gebieden en doorhet feitdathet centrale deel een
belangrijk gebied isvoorweidevogels.Biotoopverlies voorvogels,
degeomorfologische gesteldheid enpotentiële vegetatiekundige
waarden makenhet gebied echter kwetsbaar voor aanlegwerkzaamheden.
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V.5.2. Deldenerbroek.
Ad 1.
Aan weerszijden vanhetTwentekanaal,vooralbezuiden de RW 1,
liggen lage dekzandgebieden waarin kwetsbare vegetatiecomplexen
voorkomen. Hetwestelijk deel iseen geomorfologisch kleinschalig
gebied waarin vele dekzandkoppen in eenkwetsbaar laagbeek- en
dekzandgebied tevinden zijn.
Opvallend zijndetalrijke natte ecosystemen direct langs het
kanaal. Indeze zone isdoor geïsoleerde ligging en vermoedelijk
kwel geen optimale (agrarische) waterbeheersing doorgevoerd; er
komen nattemilieu-omstandighedenvoor.
Het centraal gelegen Diepe Gatsbos iseenkwetsbaar gebied.
Zandwinplas enwegaanleg zijn echter dermate intensieve ingrepen
datbeoordeeld moetworden inhoeverre deze veranderingsprocessen
op gang gebrachthebben of dezevergroten.
Oostelijk vanhetkanaal ligtvanaf Bornebroek zuidwaarts een
natte dekzandzone,vermoedelijk tengevolge vankwel uitdegestuwde delenboven Delden.
Ophetgrondmorene gebied zelf liggen talrijke nattemeest oligotrofe ecosystemen.De aanwezige keileem die zorgtvoor een schijnwaterspiegel ishier eenbelangrijke milieufactor. HetSchijvenveld enomgeving ishiervan een voorbeeld.
Ad 2.
Kwetsbare plantesoorten komen behalve indevlakvormige natuurenbosgebieden ook in lage delen daarbuiten voor.Buiten de
begrensde kwetsbare zones zijn tenoemengebieden zuidelijk van
Bornebroek endelen vanhet Enterbroek.
Hetbetreft eutrofe soorten.
Uit de soortsverbreiding blijkt dathetMokkelengoor (IJpelo);de
vegetatiecomplexen inhet centrum enzuidelijk hiervan envegetaties van de zandige grondmorene gebieden van Delden meso-tot
oligotroof zijn.
Ad 3.
Er zijn eenviertal km-hokken waarin deboomkikker voorkomt.
Dezeplaatsen zijn reedskwetsbaar uitvegetatiekundig oogpunt.
Uitde verbreiding vankritische vogelsoorten blijkt dat zowel
keileemgebieden als lagere graslandgebieden geschikte biotopen
zijn.Tenoemen zijn Schijvenvelden omgeving,Welberghoek en
Bolscherlanden.
Lager gelegen natte en ruige biotopen aanweerszijde van het
kanaal enhet zuidelijk gelegen Zeldammerbroek met omgeving zijn
belangrijk voor nachtegaal enwatersnip.
Ad 4.
Veel beken zijn inhun loopveranderd door aanleg vanhetkanaal.
Zo zijn dewaterlopen inJjetzuid-westelijk part 'szomers
droogstaand doordat ze afgesloten zijnvanhet achterland.
Wateraanvoer isdan ook dusdanig beperkt datbehalve ecologisch
ook uitpraktische overwegingen beekwateraanvoer voor eenbekken
nietwenselijk is.Een uitzondering iswellicht deTwickelseVaart.
Hydrobiologisch iswaterbenutting uitdeze beekmogelijk mits
voorkomen wordt datdekwetsbare zonesnietversterkt afvoeren op
deTwickelse Vaart.
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V-24
Ad5.
Delocatiezelfkenteenwaterplas;biotoopverliesisnietvan
toepassing,tenzijeruitbreidingplaatsvindt.Ditlaatsteis
bezwaarlijkdoorkwetsbarevegetatiecomplexenenornithologische
waardenaandenoordzijde.
Samenvattend: het onderzoeksgebied isvooralzuidelijkvan
deRW1kwetsbaar.Ookhetcentraledeelheeftkwetsbarevegetatiesendiersoorten.Deecologischeontwikkelingennaaraanleiding
vanrecenteingrepen (o.a.RW1)zijnonbekend.Mogelijkkunnen
kritischeoligotrofeorganismenzichhierdoorniethandhaven.Verdrassingisinditgevalminderbezwaarlijkdanwanneerdeoligotrofesoortenzichwelhandhaven.Verdrogingzalverliesvan
ecologischewaardengeven.
Dereikwijdtevanverdrogingismoeilijkaantegeven,ditkomt
ondermeerdoordebufferendewerkingvanhetkanaalendoorde
kwelstroomvanuitdestuwwalbijDelden.
Deoostelijkezone,hetMokkelengoorenrandgebiedenbijEnter
zullendoorhunexcentrische liggingen/ofwaterstagnerendelagen
naarverwachtingnietwordenbeïnvloed.
Biotoopverliesis,alsdehuidigewaterplasnietwordtuitgebreid,
bijdezelocatienietvantoepassing.
V.5.3.Torendijk.
Ad1.
Eenbelangrijkdeelvanhetcentraalgelegenveldlandschapwaartoe
Beunderveld,Steenveld,Slagveldenanderegebiedenbehoreniseen
bijzonderkwetsbaargebied.
Hetveldlandschapzetzichinz.o.richtingvoortonderlangs
BeckumrichtingBad-BoekeloenHaaksbergen.
Anderekwetsbaregebiedsdelendieinditonderzoeksgebiedvoorkomen
zijngelegeninhetbeken-enmedengebiedvandeBoekelerbeekOelerbeeken Hagmolenbeek-Drekkersstrang-Nieuwlandsbeek.
Verspreidinhetonderzoeksgebied liggennogtalrijkekwetsbare
complexenvariërendvanééntotenkeletientallenhectarengroot.
Ergkwetsbareecosystemenzoalsnatteheideen/ofblauwgrasland
zijnvertegenwoordigd indeBentelerheide,Boddenbroekenhet
Sluiterveld.
Ad2.
Deverbreidingvankwetsbaresoortenissterkgecorreleerdmethet
voorkomenvanvlakvormigevegetaties.
Vooralinenkelekilometerhokkenaandewestzijdevanhet
Wienerveldkomenmeso-eneutrofeplantesoortenvoorzonderdat
kwetsbarevegetatiecomplexenaanwezigzijn.
Indeveldgebiedenishetaandeelkritischeoligo-enmesotrafente
soortenzeergroot.Opmerkelijkishetfeitdatindiezelfdekm2hokkenookdegevoeligeeutrafentesoortentalrijkvoorkomen.
Erisinveelkm2-hokkeneengrotemilieuvariatie.
Hetverloopvandekwetsbarebekenenhunomgevingkomtnaarvoren
indeaanwezigheidvaneengrootaantaleutrafentesoorten.
Vergelekenmetdeandereonderzoeksgebiedenvalthettotaleaantal
kritischeplantesoortenop.
Ongeveerdriekwartvanhetaantalkilometerhokkenisdanookte
beschouwenalskwetsbaaropbasisvandefloristischegegevens.
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V-25
Ad 3.
Inviervierkantekilometerhokkenbevinden zichvoortplantingsplaatsen van deboomkikker. Drie ervan liggen relatief dicht
bijeen zuidwestelijk vanhet centrum.
Door hetmeer besloten karakter heeft ditonderzoeksgebied een
geringe betekenis voorweidevogels.
Voor de steenuil is juisthet centraal gelegen Flierveld van
betekenis. Hetvoorkomen van talrijke elzen-berkenwallenen oude
veeschuurtjesen combinatie met debeperkte ontsluiting enbewoning vormt eenbelangrijke factor.
Hetverbreidingspatroon vande nachtegaal wijstopde belangrijkheid van vochtige bosjes enruigtes langshetkanaal en inde
beekdalen.
Ad4.
Inhet stroomgebied vande Rutbeek-Boekelerbeek wijzen een aantal
monsterpunten met name indebovenloop en inenkele zijbeken op
een goede en zelfs zeer goedehydrobiologische waterkwaliteit.
Boven ongeveer Oele envooralboven Delden laat de hydrobiologische
kwaliteit tewensenover.
Hetmerendeel dermonsterpunten van Hegebeek-Hagmolenbeek en zijn
zijbeken vallen inde éénnahoogste kwaliteitsklasse.
Een aantal zijbeken heeft een slechte waterkwaliteit.
Hoewel een totaalbeeld door debeperkte monstername ontbreekt,
duidt de aanwezige informatie ophydrobiologischbelangrijke beeksystemen indit onderzoeksgebied.
Ad 5.
De ecologische betekenis vanhet centrum zelfwaar mogelijk de
locatiekan liggen isgering.Localisering van eenwaterplas in
een openheide-ontginningsgebied is eenweinig natuurlijk landschapselement.
Samenvattend: uithet vegetatie-en flora-onderzoek komt duidelijk
naar voren dathet onderzoeksgebied over grote oppervlakken
kwetsbaar isvoor verdroging. Verdrassing zalde centraal gelegen
oligotrofeecosystemen snel negatief kunnenbeïnvloeden. De beken
endebeek begeleidende ecosystemen zijn ondanks plaatsgevonden
normalisaties biologisch waardevol.Wateronttrekking aande beken
isdan ook bezwaarlijk.
Het centrale deelvande locatie is intensief gebruikt,vlak gelegen
cultuurland,waaropweinig groenstructuren voorkomen.Als het spaarbekken totdit landschapstype beperktblijft ishetverlies van
waardevol biotoop gering.
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V-26
V.5.4. Rutbekerveld.
Ad 1.
Hetonderzoeksgebied bestaatvooraluitvoedselarme zandgronden.De
kwetsbare vegetaties van deze gebieden zijnmerendeelsheidevelden,vennen envoedselarme broekbossen. Hetbetreft onder
andere hetAsbroek e.o.,gebieden oostelijk van Stepelo;gebiedsdelennoordelijk van Boekelo enhetgrote Buurserzand-Usselerveldcomplex.
Een geohydrologisch belangrijk gegeven indit onderzoeksgebied
ishetvoorkomenvan oude kleien enkeileem. Zeker zuidelijk van
deweg Haaksbergen-Enschede beïnvloedt deze geologische gesteldheid dewaterhuishouding endaarmee de aktuele kwetsbaarheid van
de ecosystemen.
Landschappelijk en ecologisch duidelijk gescheiden vandevoedselarme gronden loopt centraal door het onderzoeksgebied het kwetsbare
gebied van de Rutbeek.
Vochtige voedselrijke loofbossen zijn kenmerkend.
Ad 2.
Het aantalkwetsbare vierkante kilometerhokken isvergeleken met
de overige onderzoeksgebieden betrekkelijk gering.Vooral de
oligotrofe totmesotrofe complexen van het Buurserzand-Usselerveld
enhetAsbroek komenbij dekartering van kritische flora-elementen
naar voren.
Doorsnijding van dergelijke voedselarme gebieden door eenbeek
resulteert ineenecologisch gevarieerd patroon. Dergelijke kilometerhokken zijn tevindenbijhet Asbroek,n.w. van Boekelo en
zuidelijk vanhet Rutbeek.
Ad 3.
Buitendenatuurgebieden zijnhet Rutbekerveld, het Broek en
Buurserveen ornithologisch kwetsbare gebieden.
Indezegebiedsdelen zijn deweidevogels relatief goed vertegenwoordigd.
Ook hier ishetwaarschijnlijk dat ondoorlatende lagen een voor
weidevogels vereiste hogebodemvochtigheid opleveren.
Behalve deRutbeek enhet aangrenzende kleinschalige hoevelandschap
ishet oostelijk deelvanhet onderzoeksgebied (o.a.het Buurserveen) ornithologisch kwetsbaar.
De randgebieden zoalsbijUsselo-Broekheurne worden echter weinig
beïnvloedbaar geacht door een spaarbekken inhet Rutbekerveld.
Ad 4.
Demonsterpunten van deBuurserbeek, Hagmolenbeek en Houwbeek bij
Boekelobehoren totdehoogste kwaliteitsklassen.
Deze hydrobiologisch waardevolle beeksystemen zijnkwetsbaar voor
waterafname of waterstandsverlaging.
Ad 5.
Inhet centrum vanhet onderzoeksgebied ligteen zandwinningspias. Waarnemingen gedurende dewinning gaven een indruk over het
voorkomen van keileem inditgebied. Hoehorizontale afstroming en
verticale doorlatendheid (schijngrondwaterspiegel)hierdoor bepaald
worden vergt nader geohydrologisch inzicht.

157

V-27
Samenvattend: eenbeperkt deelvanhet onderzoeksgebied bezit
kwetsbare ecosystemen.
Vooralvan de zuidelijk gelegen gebieden isnietoveralbekend waar
waterstagnerende lagen voorkomen.
Verdrassing geeftnaarverwachting weinig negatieve effecten,omdat
de spaarbekkenlocatie wat terreinhelling betreft lager dande
voedselarmegebieden isgelegen en erbovendien sprake isvan dikke
keileemlagen.
De aanwezige weidevogelpopulatie kanverbeteren bij verdrassing.
Inde locatie komenbekenmeteenhoge waterkwaliteit voor, zoals
Rutbeek enHagmolenbeek.
Als dit samengaatmet een gaaf natuurlijk verloop zijn ze ecologisch van grotewaarde.
Waterafname van dezebeken is,nog afgezien vanhun aanvoercapaciteit,
ecologisch bezwaarlijk.
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VI-1
VI. CONCLUSIES.
VI.1.Algemeen.
Bijdeaanlegvaneenspaarbekkeniserkeuzeuitdriemogelijkheden:
-eengeheelopgezetbekken,-eenhalfopgezetbekken,en
-eengeheelingegravenbekken.
Inecologischopzichtmaakthetveelverschiluitwelktypebekken
wordtuitgevoerd.Zozalbijeengeheelopgezetbekkendoorkwel
verdrassingvandeomgevingoptreden,terwijlbijeengeheelingegravenbekkendeomgevingzalverdrogen wanneerhetpeilinhet
spaarbekkenbenedenhetomliggendegrondwaterpeilzakt.
Bijditonderzoekisvooralaandachtgeschonkenaandekwetsbaarheidvanecosystemenvoorverdroging.Dithangtnauwsamenmethet
feitdatindelaatstedecenniadoorverlagingvandegrondwaterstand,
vooraltenbehoevevandelandbouw,eengrootoppervlakvanvochtminnendeecosystemen (laaggelegengrasland,natteheide,broekbos)
sterkinkwaliteitisachteruitgegaan.
Structureleverdrogingleidtvrijwelaltijd toteendegradatievan
hetnatuurlijkmilieu.Tevensheeftbijhetleggenvandenadrukop
verdrogingseffectenmeegespeelddateengeheelopgezetbekkennogal
bezwaarlijkisuitlandschappelijkoogpuntendaaromwaarschijnlijk
ookminderkansmaaktdatdaaropdekeuzezalvallen.
Verdrassingkanzoweleenpositief alseennegatiefeffectteweeg
brengen.
Hierbijspeeltdevoedselrijkdomvanhetkwelwatereenbelangrijke
rol,metdienverstandedattoevoervanwatermeteenvoedselrijker
karakterdanhetontvangendeecosysteemeenernstigestoringinhet
ecosysteemzalveroorzaken.
Ditlaatstegeldtookvooreenovermatigetoevoervanwater.Daarentegenkantoevoervanwatermeteengelijkeofeenvoedselarmere
kwaliteiteenpositieveuitwerkingophetecosysteemhebben.In
tegenstellingtotverdrogingkomtverdrassinginonslandnietof
nauwelijksvoor.
Uithetvoorgaandekomtookderedennaarvorenwaaromvochtminnende
ecosystemenindeloopvandetijdsteedszeldzamerzijngeworden.
Eenanalogeredeneringkangegevenwordenmetbetrekkingtothet
steeds.schaarserwordenvanvoedselarmeecosystemen.Ditlaatste
vindtzijnoorzaakindetoenamevanhet (kunst-)mestgebruik.
Behalvedeverschijnselenverdrogingc.q.verdrassingendekwaliteitvanhetkwelwateruithetspaarbekkenheeftookdefluctuatie
vanhetwaterpeilindetijdgezieneeneffectopdeecosystemen.Periodiekeveranderingen indegrondwaterstanddieafwijkenvanhet
natuurlijkverloopvandeneerslag (winterhoge-,zomerlagegrondwaterstand)zullenleidentoteentoenamevandedynamiekinhet
ecosysteem.Ditlaatsteleidttoteenstoringdiezichuitinde
(langzame)toenamevansoortendieeendergelijkdynamischmilieu
prefereren.
Inonslandzijndezesoortenendaaruitopgebouwdelevensgemeenschappendoorintensiveringvanhetlandgebruikdelaatstedecennia
sterktoegenomen.Aangezienzedeplaatsinnemenvanminderalgemene
ecosystemenbetekenteenonnatuurlijkefluctuatievanhetwaterpeil
eenkwalitatieveachteruitgangvanhetnatuurlijkmilieu.
Nadezemeeralgemenebeschouwingenzalnuwordenaangegevenop
welkewijzederangordemetbetrekkingtotdeecologischeinpasbaar-

VI-2
heid van devier locaties:Loolee,Deldenerbroek,Torendijk en
Rutbekerveld isbepaald.
Hierbij isuitgegaan van de ecologische kwaliteiten van de vier
onderzoeksgebieden.
Deze kwaliteiten betreffen de geomorfologische en bodemkundige
gesteldheid endewaterhuishouding. Uitdeze gegevenheden volgt
hetbiotische milieu zijnde devegetatie,de fauna enhet leven in
hetwater.Ken niet teonderschatten rol speelt hetmenselijk beheer. Ditgeldt speciaal inons land,waar overal de invloed van de
mens - zijhetwel inverschillende mate -valt tebespeuren.
Bijdebepaling van de rangorde dient rekening gehouden teworden
met enerzijds dewaarden die de diverse ecosystemen bezitten en
anderzijds dematevan kwetsbaarheid ten aanzien van veranderingen
indewaterhuishouding (waterkwaliteit,verdroging, verdrassing,
fluctuatie waterpeil).
Dewaarde van een ecosysteem is af te leiden uit een groot aantal
parameters als:mate van zeldzaamheid, mate van gaafheid,mate van
vervangbaarheid, enz.Aangezien dewaarde van de natuur een eigen
niet objectief weegbare ofmeetbare waarde bezit,iseenkwantitatieve waardebepaling nietmogelijk en isook indit onderzoek uitgegaan van eenkwalitatieve vergelijking vandévier locaties,
waarbij de principes van de "bestprofessional judgement"-methode
zijn gehanteerd.
Inonderstaande figuur ishetbovenstaande nog eens schematisch
weergegeven.
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Schematische weergave van ecosysteem kenmerken en hoedanigheden die bij de bepaling
van derangorde vande vier spaarbekkenlocaties zijn betrokken
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VI-3
Bijhetbepalen vande rangordevandevierpotentiële spaarbekkenlocaties isuitgegaan vanhet theoretisch kader zoals dat inhoofdstuk II isbeschreven.
Bewerking vanbestaand materiaal leverde een landschapstypologie (III)
opdie vangrootnutwasbij deinterpretatie van de veldgegevens
over vegetatie, flora en fauna(IV).
Uitgebreid is inhoofdstuk V ingegaan opdeontwikkeling van een
methode terbepaling van dekwetsbaarheid van ecosystemen voor
veranderingen indewaterhuishouding. Hierbij lagde nadruk opde
kwetsbaarheid ten aanzien van verdroging.
Hoewelhetgewenst lijkt alvorens op dekwetsbaarheid van de vier
gebieden inte gaan eerst een algemene ecologische karakteristiek
van delocatiestegeven zalhier kortheidshalve volstaan worden met
eenverwijzing naar debetreffende paragrafen:
Par. 1.4.geeft een topografische beschrijving van devier locaties;
inpar III.4. iseen landschappelijkebeschrijving tevinden tesamen
met landschapskaarten van degebieden;de vegetatiecomplexkaarten
geven een goed beeld over deverbreiding van de vegetatiecomplexen
over de gebieden,terwijl de floristische en faunistisch« gegevens
op zgn.uurhok-kaartjes zijnweergegeven. De waterkwaliteitskaarten
zijn ontleend aaneenhydrobiologisch onderzoek van deTwentse
beken,uitgevoerd in 1975 door Heijdeman enVan 'tOever (1979).
Eenbeknopte beschrijving van dekwetsbaarheid vande vier locaties
volgthier;een uitgebreidere versie is tevinden inpar.V.5.
VI.2. Kwetsbaarheid van devier locaties.
Loolee.
Hetonderzoeksgebied isvoor een qroot deelkwetsbaar voorverdroging; ditgeldtvooralvoorhet centrale,het oostelijke enhet
zuidelijke deel.
Verdrassing zaloverwegend positief zijn.Ditkomt door hetvoedselrijke karakter vanhetgebied rond de locatie,door de excentrische
ligging van devoedselarme gebieden endoor het feitdathet centraledeel eenbelangrijk gebied isvoorweidevogels. Biotoopverlies
voor vogels,degeomorfologische gesteldheid enpotentiële vegetatiekundige waarden maken het gebied echterkwetsbaar voor aanlegwerkzaamheden.
Deldenerbroek.
Het onderzoek isvooral zuidelijk van deRW 1kwetsbaar;ook het
centrale deelheeftkwetsbare vegetaties endiersoorten. De ecologische ontwikkelingen naar aanleiding van recente ingrepen
(o.a.RW 1)zijn onbekend. Mogelijk kunnen kritische oligotrofe
organismen zichhierdoor niethandhaven. Inditgeval is verdrassing
minder bezwaarlijk danwanneer de oligotrofe soorten zichwelhandhaven.Verdroging zalverlies van ecologische waarden geven.De
reikwijdte van verdroging ismoeilijk aan tegeven,ditkomt onder
meer door debufferende werking vanhetkanaal endoor de kwelstroom
vanuit de stuwwalbijDelden.
De oostelijke zone,hetMokkelengoor engebieden bij Enter zullen
doorhun excentrische ligging en/ofwaterstagnerende lagen naar
verwachting nietworden beïnvloed. Biotoopverlies is,als dehuidige
waterplas nietwordt uitgebreid,bijdeze locatie niet van toepassing.
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VI-4
Torendijk.
Uithetvegetatie- en floraonderzoekkomtduidelijk naar voren dat
het onderzoeksgebied over grote oppervlakten kwetsbaar isvoor
verdroging.Verdrassing zalde centraal gelegen oligotrofe ecosystemen snel negatief kunnen beïnvloeden.
Debeken endebeekbegeleidende ecosystemen zijnondanksplaatsgevondennormalisatiesbiologisch waardevol.Wateronttrekking aan
debeken isdan ook bezwaarlijk.
Het centrale deelvan de locatie isintensief gebruikt,vlak gelegen
cultuurland,waarop weinig groenstructuren voorkomen.Alshet spaarbekken totdit landschapstypebeperktblijft ishet verlies van
waardevol biotoop gering.
Rutbekerveld.
Eenbeperkt deelvanhetonderzoeksgebied bezitkwetsbare ecosystemen.
Vooralvanhet zuidelijk deel isnietoveralbekend waarwaterstagnerende lagenvoorkomen.
Verdrassing geeft naar verwachting weinig negatieve effecten, omdat
de spaarbekkenlocatie wat terreinhelling betreft lager dan devoedselarme gebieden isgelegen enerbovendien sprake isvandikke keileemlagen.
De aanwezige weidevogelpopulatiekanverbeteren bij verdrassing.
Inde locatiekomenbekenmet eenhoge waterkwaliteit voor, zoals
Rutbeek enHagmolenbeek. Als dit samengaatmet een gaaf natuurlijk
verloop zijn zeecologisch van grote waarde.Waterafname van deze
beken isecologisch bezwaarlijk.
VI.3. Rangorde van de locaties.
Debepaling vande rangorde van de locaties geschiedt met behulp
van een aantal criteria.Daarbij isuitgegaan van de te verwachten
invloeden opde aanwezige ecosystemen. Er is sprakevan:
— :invloed opecosystemen sterk negatief
- :invloed opecosystemen negatief
o :weinig invloed opecosystemen ofnietvan toepassing
+ :invloed opecosystemen positief
++ :invloed op ecosystemen sterk positief
De kwetsbaarheidskaarten ende daaruitopgemaakte kwetsbaarheidsanalyse, zoals inhetvorige hoofdstuk isbehandeld, vormen de
informatiebronnen bijhetbepalen van de rangorde van ecologische
bezwaarlijkheid van de aanleg van spaarbekkens.
Denavolgende criteria zijnbijde rangorde-bepaling betrokken:
Deverwachte invloeden van verdroging. Factoren als afstand ten
opzichte vanhet centrum vanhetonderzoeksgebied, de (geo)hydrologische bufferende werking van«bijvoorbeeld een kanaal ofde
bodemgesteldheid zijnvanbelang.
De invloeden die verdrassing kanhebben.Vooralvoedselrijkegebieden en gebiedsdelen met faunistische waarden zijn hierbij
gebaat.
De invloed opde aanwezige beeksystemen bijgebruik van hetbeekwater of anderszins verlagen vandewaterstand indebeken.
Hetverlies vanbiotopen door het ruimtebeslag,welke de aanleg
van een spaarbekken vergt.Hierbij isookhet abiotische milieu
beschouwd, zevertegenwoordigt depotentiële waarde van het
biotisch milieu.

163

VI-5
De landschappelijke inpassing. Hoewel ditgeen expliciet doel
vandeze studiebetreft, isdoorhet opstellenvan landschapskaarten endoor hetverrichten van ecologische inventarisaties
van onder andere groenstructuren inzicht omtrenthet landschapskarakter verkregen en isderhalve bij de afweging betrokken.
De scoresvande criteria isper locatie aangegeven intabel VI.1.
Inde laatstekolom isdevolgorde aangegeven van demate van
ecologische bezwaarlijkheid voor watbetreft de aanleg van een
spaarbekken.Deze eind-rangorde isgeïntegreerd uit de rangorden
indevoorgaande kolommen.
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LOOLEE

RUTBEKERVELD

tabel XE.1
Volgordevanecologische bezwaarlijkheid vanvier locatiesvoor spaarbekkenaanleg
1— 4 : toename ecologisch bezwaar

Voor verklaringtekens zietekst

Devier inhet onderzoek betrokken locaties inclusief de omgeving
verschillen in ecologische kwetsbaarheid voor negatieve invloeden
van spaarbekkens.
Verdroging:
- Alsbezwaarlijke invloed van een spaarbekken isde mogelijke
periodieke verlaging Van grondwaterstanden hetmeest verstrekkend. Frequentie,duur en omvang van deverlagingen zijn daarbij
vanbelang.
Dekwetsbaarheid van degebieden voorperiodieke grondwaterstandsverlagingen indeomgeving neemt toe indevolgorde: Rutbekerveld,
Deldenerbroek, Looleegebied,Torendijk;datwil zeggendatTorendijk hetmeestbezwaarlijk is.
Verdrassing.
- Gunstige ecologische gevolgen van semi-permanentegrondwaterstandsverhogingen in de directe omgeving van eenbekken zijn mogelijk
alshetuithetbekken kwellende water vangoedekwaliteitis.
Een gunstige invloed valt inafnemende mate teverwachtenvoor:
Looleegebied, Rutbekerveld, Deldenerbroek enTorendijk.
Beeksystemen.
-Het isbezwaarlijk alswater gebruiktwordtvan ecologisch belangrijke beeksystemen die liggen inde onderzoekslocaties Rutbekerveld enTorendijk.
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VI-6
Ruimtebeslag.
- Ten aanzienvandenegatieve invloed vanhet directe ruimtebeslag
isde ecologische preferentievolgorde voor aanleg van een spaarbekken: Rutbekerveld, Deldenerbroek,Torendijk, Looleegebied. De
aanwezigheid van zandwinplassen inhet Rutbekerveld en inhet
Deldenerbroek isdaarbij eenbelangrijk gegeven.
Landschappelijke inpassing.
- Een spaarbekken isgeen functioneel deelvanhet landschap inhet
buitengebied.
De inpassing isinde open beekdalvlakte van deLoolee zeer moeilijk.Bijde overige gebiedsdelen isdat in afnemendemate achtereenvolgens voorTorendijk, Rutbekerveld enDeldenerbroek het
geval.
Eind-rangorde.
- Aan debeschouwde criteria zijnper locatie verschillende gewichten toegekend.
Zo heeftbijdeuiteindelijke rangordebepaling het criterium
"negatieve invloed alsgevolg vanverdroging" zwaarder gewogen
dan deoverige.
Gezien de resultaten vanditonderzoek nemen de ecologische
bezwaren voor een spaarbekken toe indevolgorde:Rutbekerveld,
Deldenerbroek,Loolee enTorendijk
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Bijlage_IV^_2.
Lijstmetplantesoorten welkekarakteristiek zijnvoor deonderscheiden vegetatiecomplextypen.
Legenda.
plantenvan storingsmilieus: soortgroepen gewijzigd naar
Arnolds &VanderMeijden (1976)
4a. etc.
H. 3 t/m 12:vochtgetal naar Ellenberg (1974).
N
1t/m 9: stikstofgetal naar Ellenberg (1974).
A
1t/m 9:
zuurgraadgetal "
"
(1974)
X
: indifferent
(1974)
nietbekend
&. indicator vanwisselende vochtigheid.
overstromingsindicator.
/. onzekere opgave.
A3-5, A4 etc.:vegetatiecomplextypen.
A 1.Diepe voedselrijke plassen.
A 2.Kanalen.
A 3.Ondiepe voedselrijke plassen en sloten
A 4.Vennen.
A 5.Beken.
2a.

B 1.Bemeste natte hooilanden.
B 2.Natte ruigtkruidengemeenschappen.
B 3.Pitrusruigten.
B 4. Blauwgraslanden.
C 1.Rietvennen.
C 2.Grote-zeggenmoerassen.
D 1.Natteheiden.
D 2.Natte heiden metveelgagel.
D 3.Natte heidenmetveel schraallandelementen.
E 1.Droge envochtige heiden.
E 2.Droge envochtige heidenmet jeneverbesstruwelen.
E 3.Droge envochtige heidenmetdroge graslanden.
F 1.Broekbossen opvoedselrijke bodem.
F 2.Broekbossen opvoedselarme bodem.
F 3.Matigontwikkelde broekbossen.
G 1.Vochtige eiken-berkenbossen metveelpijpestrootje.
G 2.Overige eiken-berkenbossen.
G 3.Gestoorde eikenbossen.
G 4.Beuken-eikenbossen.
H 1.Elzenbroek-elzen-vogelkersbossen.
H 2.Elzen-vogelkersbossen.
H 3.Gestoorde elzen-vogelkersbossen.
H 4.Drogere bossen van de eiken-beukenklasse
H 5. Populierenbossen
1,2en 3:rangorde voor demate van voorkomen van de plantesoorten
pervegetatiecomplextype.
x. bij B4enD3:teweinig materiaalvoor exacte bepaling.
+. bijBI + 2:kenmerkend voor Bi: bij El-3: kenmerkend voor E3.
;. bijBI+ 2:kenmerkend voor B2:bijEl-3:kenmerkend voor E2
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2a.Plantenv-r,r. .itorincsrujlicus.
Agrostisstolonifera
Carcxovalis
Descliaqtnsiacespitosa
Equisetum palustre
Juncusarti.calatus
Juncusafiusus
Lysimachianummularia
Foatrivialis
Polygonumamphibium
Ranunculusrepens
Hydrocotylevulgare

I! vl A
645 x
744 3
743 x
7/3 x
8Î2 x
7&3 3
6A- x
7/7 r.
!l 7 x
74x x
9&2 2

D DD
1 23

B CC
4 12

AAE
3 41

Plantesoorten.

•

+

5

2

E E F1F G G
1 1 2j4 1 2

G 11 H
4 12

H
4

2 33
1

3

3
2
2
2
3

11
2 22

i

23
2
.2

X

11

31
2
22

x 23
3
3

2 2
2 2

2
2

2 2

2

2 12
3 2
12

3
3

x 2

2

4a.Plantenvanvoedselrijkewateren.
Callitrichineplatycarpa
Ceratophyllumdcmersum
Elodea nuttallii
Hottonia palustris
Lemna gibba
minor
trisulca
Kupharluteum
Nymphaeaalba
Potamogetonberchtold.
crispus
natar.s
perfoliat.
Ranunculusaq.pelt.
Spirodelapolyrhiza

11 7 x
12 8 8
12 7 x
114 5
118 7
11 X X

12 6 7
11x6
11 7 7
12 8 7
12 6 7
12 4 7
12 4 7
116 5
11 7 x

3
1
2
2
1
3
2
2
1 I
1
3

22
1
3
I

4b.Plantenvanvoedselarccvateren.
Apiuminundatum
Deschampsiasetacea
Echinodorusranunc.
Eleocharisnultic.
Hypericumelodes
Juncus bulbosus
Luroniumnatans
Littorella uniflora
Pilulariaglobulirera
Potamogetongramineus
Ranunculusoioleucos
Scirnusfluitans
Utricularia minor

2
1
1
2
1
3

9=2 x
9=1 2
11=- X
9.-2
10
10
10
12

35
2x
22
37

10 4 7

1

11
1
1
I
2
1

4c.Plantenvanvoedselrijkeoevers.
Alismasp.
Butoniusursbellatus
Carexacuta
acutiforais
hudsonii
paniculata
pseudocyperus
riparia
vesicaria
Eleocharispal.pai.
Equisetumfluviatile
Galiumpal.elong.
Glyceriafluitans
Glyceriamaxima
Irispseu-iocorus
Lycopuseuropaeus
Mentnaaquatic«
Myosotispal.pai.
Nasturtiummicrophyl.
Ornanthaaquatica
Phalarisarundinacea
Phragmitesaustralis
Poapalustris
Rorippacinplubia
Rumexhydrolap3tum
Sagittariasagit.
Sciirpuslac.Lac.
Scutellariagal.

10 8 x
10-8 x
9-4 6
945 7
1044 x
9-4 9
10 5 6
9=4 7
8-5 6
104- x
10 6 x
9-4 x
9-5 x
1047 8
10 7 x
9-7 x
9-4 7
845 x
!l 7 7
10 5 7
8-7 7
1045 7
9-7 8
1048 7
10 7 7
10 6 7
11 5 7
9' t 7

3
1
2
2
2 2
2
2
1
2
2 22
2 21
3
2
3 22
2
3
2
3
2
2
2
2
3+
1
2
2
3
3
2
1
2
2
1
2I
2

2
2
2 2
2
2
2
2
x

3
2
3

21
2 2
1
3
1
2 2

1

11
3 2
3

2

3 2
3
21

3 2
1

!
2
3
3 2

2
2

2 3
2

1
2
2

•>
1
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Plantesoorten.
H K À
Sium erectum
Sium lacifolium'
Sparganium em. +er.
Typha augustifolia
latifolia
Veronica beccabunga

1047
10 8
10 5
10 7
10 8
10 6

x
7
x
x
x
7

B C C
4 1 2

A A B
3 4 1
t
+
5
:

Ü D D
1 2 3

E E F
1 1 2
+
3

F G G
4 1 2

G H H
4 1 2

H
4

i

i
2
2
1
3
2

i

4d. Planten vannatte ruigten.
Angelica sylvestris
Calvsteeia sepium
Epilobium hirsutum
Eupatorium cannabium
Lythrum salicaria
Salix alba
Salix fragilis
Senecio paludosùs
Solanum dulcamara
Stachys palustris
Symphytum officinale
Thalictrum flavum

8 x x
6 9 7
8-9 8
7/8 7

1 3

1

1

3;
3;

8-x 7
7-7 8
8-6 5
9- 6 x
848 x
74 7 7
8 8 x
8 4 - 8

2

3
2

2 2
2 1

3

2 2
1
1

l
1

2

3
1
2

2
2
II

5a.Planten van vochtige bemeste
graslanden.
Anthoxanthum odoratum
Centaurea pratensis
Chrysanthemum leuc.
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Festuca rubra rubra
Holcus lanatus
Poa pratensis prat.
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Rumex acetcsa
Veronica chamaedrys
Cardaminc prat.prat.

x x 5

1

3

x
A 3 x
5 6 x
6 6 x
X

X

1
2
2
3
3
2
2
2
3
2
3

X

6 4 x
5 x x
x x 4/
X

X

X

x 5x
4 xx
7 xx

3

2
2 2

2 3

2
x 2

3 2

3" 3"

2

2 2
2 3

3 3
2 2

2 2
3 3

5b. Planten van natte bemeste
graslanden.
Achillea prannica
Aiuga reptans
Caltha palustris
Carex disticha
Cirsium palustre
Filipendulaulr.iaria
Hypericum tetrapterum
Juncus acutiflorus
Lotus uliginosus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Rhinantes serotina
Scirpus sylvaticus
Valeriana officinalis
Luzula multiflora
Orchis praetermissa
majalis

842 4
6 6x
8-x x
9-5 7
843 4/
8 4x
8-5 7
8 - 3
844 4
64x x
84x x

2
2
2+
2+
2
3;
3;
2 3+
3+
3+
3
1
3+
3;
2+
1
1

9 3 4/
8 5 7
643 5
84 2 7

x

X
X

x

2

x 3« 3

1

3 2

3

1 1
2 1

2 3

2
1

x

1

6bd. Planten van droge neutrale
en zure graslanden.
Agrostis tenuis
Corynephorus canescens
Festuca tenuifolia
Hieracium pilosella
Hypochaeris radicata
Leontodon nudicaulis
Luzula campestris
Rumex acetosella

x
3
3
4
5

3
2
x
2
3

3
3
3
x
4

x

4 2 3
5 2 1

2+
2+
3+
2+
2+
1+
2+
2+

2

2

2

2

7a. Laagveenplanten.
Agrostis càninacan.
Calamagrostis canescens
Carex curta
demissa
echinata

9 2 3
94 5 5
9 2 3
84 2 3

3
2

x 2 2
x 2 3
2
x

2
3
2

2
2 2
1
1

i
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Plantesoorten.

Carexlasiocarpa
nigra
rostrata
Ranunculusflammula
Galiumuliginosa
Juncusfiliformis
Lysimachiathyrsiflora
Menyanthestrifoliata
Pedicularispalustris
Peucedanumpalustre
Potentillapalustris
Stellariapalustris
Thelypterispalustris
Veronicascutellata
Violapalustris

h SA
9=3 4
8 23
10 3 3
9-2 3
88x x
8 34
9=3 x
9-2 x
9=2 x
9-4 x
10 2 3
8&2 4
8 65
9-3 3
9 x 2

A A 13
3 41
+
+
5
2
1
2 2
2
2
2
1
1
21
1
2 32
2
2
1
2
11

E EF
1 I2

D DD
1 23

B CC
4 12

G HU
4 12

P GG
4 12

H
4

+

3
1
2
2 2
1

2 2x

x 2
2 2

X

1
2 2
2

X

x 33
1

11
2 2

X

7c.Plantenvanblauwegraslanden.
Carexhostiana
panicea
pulicaris
Juncussubuliflorus
Succisapratensis
Valerianadioica
Orchismaculatamac.

9 2 6/
7&3 x
9 -x
7&x 4
742 x
8&2 x
x -X

X
X
X

2

1

1

X

2

X I

X

X
X
X

1

2
X

7d.Plantenvannatteheiden.
Droseraintermedia
Drosetarotundifolia
Ericatetraiix
Eriophorumaugustifol.
Gentianapneumonanthe
Juncussquarrosus
Lycopodiirainundatum
Myricagale
Moliniacaerulea
Nartheciumossifragum
Pedicularissylvatica
Rhynchospora alba
Rhynchosporafusca
Scirpuscespitosus

9=2 2
9 11
8 21
9 24
7&2 x
8&I 1
9S2 3
9 22
7 2x
9 11
8&2 1
9=2 3
9=2 1
9 11

3
2
3
3

2
2
3
1
2
2
1

X
X

x 2
x
X

2
3

x 2
x 2

x
Ix
3x
2x
2x
x

3
3 3x
12

X

3

2

2
2

3

2 3
3 32
3
1

2

X

2

2
x
2 1x
3 2x

7e.Plantenvandrogeheiden.
Callunavulgaris
Carexpilulifera
Cuscutaepithymum
Euphrasiasp.
Genistaanglica
Genistapilosa
Galiumhercynicum
Hypericummaculatum
Juniperuscomrcunis
Nardusstricta
Potentillaerecta
Sieglingiadecumbens

x 11
5&5 3
x 2x
5 32
5 24
x 12
5/3 2
6&2 3
4/2 x
x x2
x 2x
x 23

2 1x

X

2 2

3
1+
2

1

1

1+
X

•
2

X

X

1 1 X

1
1
1
2
2;
2+
2+

1

I

2

1+

8a.Plantenvankapvlakten.
Chamaenerionang.
Epilobiumtert.3am.
Rubusidaeus
Sambucusracemosa

5 8 3/
x 6x
5/8 x
5 8 5/

V

1

1

1

2
21

1

1 22

Sb.Plantenvanvoedselrijkezomen.
Aegopodiumpodagraria
Alliariapetiolata
Anthriscussylvestris
Chaerophylluniteraulum
Galiumaparine
Ceraniurarobertianum
Geumurbanum
Glecho.T.nlicderacea
Heracleumspltondylium
Lapsanacommunis
Medandriumrubrum
Ornitholagurtiumbel!.
Sedumtelcphiura

2

6 87
5 97
5 8x
5 8x
x 9 6/
x 7x
5/7 x
6 7x
5 8x
5 7x
6 87
5 57
4 x 7

3

!

11
1
1
2 3
2
13
2

2
2
3
2
2
1
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Plantesoorten.

H NA
Urticadioica

B CC
4 12

A AB
3 41

"U B D
1 23

E EF
1 12

+

+

*•

5

2

3
2

2

6/8 x

F GC
4 12

G HH
4 12

H
4

1 33

3

8d.Struweelplanten.
Crataegusconogyna
Euonymuseuropaeus
Humuluslupulus
Mespilasgermanica
Prunusspinosa
Rhamnuscatharticus
Ribesuva-crispa
Rosacanina
Sambucusnigra

4/3 8
5/5 8
8-8 6/
4/x x
X

A
x
A
5

X

2

2
2
3

2
2
1
2

2
2
1
2
2

12
33

3 2
2

X

x8
6x
xx
9x

2 22

9a.Plantenvannattebossen.
Aliiusglutinösa
Carexelongata
Carexremota
Circaealuteliana
Frangulaalnus
Fraxinusexselsj.or
Glyceriadeclinata
Impatiensnolî-tang.
Osmundaregalis
Phyteumanigrum
Ribesnigrum
Ribesrubrum
Salixaurita
Salixcinerea
Stellariaalsine
Veronicamontana
Viburnumopulus

3 2
31
3

9-x 6
9&6 7
8 xx
6 77
x 32
x 77

3 3
1
1

1
7 67
8 5 5/
6 4 5/
9-5 5/
8 6 6/
843 3
9&4 5
8 4 4/
7 6 5/
7 67

1

2 33
1
2 3 3

1
2
1
3

3 2
2 2
3 32
3 3
1

2

2
1

31
1
2
3 2
1

3
2
2

3 3
13
2
2

2

21
1

2

1

1
1

2 2
2
2
2 22
3
3
13
2
2
1
2 3
1
3
3
3 23
2
2
2
1

1
3
2
3
3
1
2

2 3

9b.Plantenvan (droge)voedselrijkebossen.
Adoxamoschatellina
Anemonenemorosa
Athyriumfilix-femina
Corylusavellana
Crataeguslaevigata
Drvopterisfilix-mas
Epipactishellebcrine
Eqüisetuahyemale
Fagussylvatica
Festucagigantea
Ficariaverna
Hederahelix
Lamiumgaleobdolon
Listeraovata
Luzulapilosa
Mycelismuralis
Moehringiatrinervia
Oxalisacetosella
Poanemoralis
Polygonatummultiflor.
Primulaelacion
Prunusavium
Prunuspadus
Quercusrobur
Ranunculusauricoraus
Salixcapraea
Scrophularianodosa
Stachyssylvatica
Stellariaholostea
Vincaminor
Violariviniana

6 87
x x 5
7 6x
X

X

1

X

5 x 7
5/6 5
5 57
6-6 7
5/x x
7 66
6 77
5 xx
5 57
6S5 7
x 4 5/
5 6x
5 6 6/
6/7 x
5 3 5/
5 47
6 77
5/5 7
8=6 7
X

X

6
6
6
7
5
5
5

78
x 7
76
77
56
6x
6x

X

X

3J
3 32

X

3 33

11

3
1
3
t

2

1 23
3
2
J
2
3
2
2
2
2 33
3 23
I
1
1
2 2
2
1
1
2

2
1
3
3
2
2
1
J
3
3
2
t
2
1
1
1
2

1
J

]
J

9d.Plantenvankalkrijkebossen.
Carpinusbetulus
Saniculaeuropaea

X

5 68

9e.Plantenvandrogezurebossen.
Air.elanchierlamackii
Betulapendula

11
X

X

2 2 x

X
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3 3

'

2 3
3 21

1

5 -

A AB
3 41
+
+

Plantesoorten.
H NA
Betuiapubescens
Convallariamajalis
Corydalisclaviculata
Deschampsiaflexuosa
Dryopteriscarthusiana
Dryopterisdilatata
IlexaquiEolium
Lonicerapericlymenum
Majanthemumbilolium
Malempyrumpratense
Pinussylvestris
Polypodiumvulgare
Populustremula
Prunusserotina
Pteridiumaquilinum
Quercusrubra
Solidagovirgaurea
Sorbusaucuparia
Vacciniummyrtillus
Vacciniumvitis-idaea
Holcusmollis

x
4
5
x
x
6
5

33
4x
- 3
32
34
7x
54

X

X

5

bCC
4 12

D DD
1 23

x2

2 33

2

X

x 33
x 33
X

X

2 3x

X

x x2
5/x x
6&3 3
5 5x
X

X

X

x 32
4&2 2
5 32

x

1

E EF
1 12
+
3
33

F GG
4 12

G HH
4 12

3 33

32

3
2
2
2
2 2
2
2 2
2
1
_
2 2
2 2
2
1 3
3
3 3
2 3
3
2
! 2
3
2
2 32
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3 2
23
3
1
2 2
"3
2
2 2
1
"2
3

H
4

1

!
1
22
32
2

2
3
2

1
2
32

3
3

Overigesoorten.
Rubusfruticosus
Populuseuamericana

4-65-83-8

3 2
1

177

2 2

3 33
23

3
2

colofon:
Produktie: provincialeplanobgischedienstvanOverijssel
Ontwerp/lay-out enafbeeldingen:tekenbureau
Druk-enbindwerk : bureaureproduktieentekstvewerkingprovincieOverijssel
Typewerk :
typekamer RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening
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