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-21.ORIENTERING
1-1•Situeringindestreek
HetstroomgebiedvandeDinkelligtdeelsopDuitsendeelsop
Nederlandsgebied (figuur 1). HetriviertjeontspringtbijHoltwick
inWestfalen (zieDingeldein 19**8).NabijGlanepasseertdeDinkel
onzelandgrens,stroomtvervolgensinnoordwaartserichtingdoor
Oost-Twente (ondermeerlangsLosser enDenekamp),verlaatdanons
landweer terhoogtevanLattrop envalttenslottenabijNeuenhaus
indeVecht,dieafwatertophetIJsselmeer.Vandeca»8lkmlange
loopvandeDinkelwordenongeveer36kmafgelegd opNederlands
grondgebied.
OpDuitsgebiedisdeDinkelreedsjarenlangvollediggekanaliseerd.
OpNederlandsgebiedhadhetriviertjetotvoorkorteennogvrijwelnatuurlijkeloop.In19&5 i-s^ nruilverkavelingsverbandeen
omleidingskanaalgegravenvanafdeBeverborgsbrug enisdeBenedenDinkelvanafTilligtegekanaliseerd.In1977isinhetkadervan
hetzogenaamde"Dinkelconvenant"deBoven-Dinkelovereenafstand
van3kmrechtgetrokken tussendegrensbijGlaneendeZoekerbrug.
Ditrapportbehandeltinhoofdzaak hetDinkeldalenaangrenzende
grondenlangshetongekanaliseerde deeltussenZoekerbrugenBeverborgsbrug:"invogelvlucht"eenafstandvan11km,"langsdebeek"
eenafstandvan19km.Debreedtevanheteigenlijkedalisvaak
nietduidelijkaftegrenzen,maarligtgewoonlijk tussen200en
1000meter.
OphettrajectZoekerbrug-Beverborgsbrug stromenenkelenagenoeg
ongekanaliseerde zijbekenindeDinkeluit:vanlinksdevande
Oldenzaalse stuwwalafkomstigeElsbeek,BethlehemseBeek,Snoeyinksbeek,Luttermolenbeek enBloemenbeek;vanrechtsdeuitDuitsland
afkomstigeRÜecbergerbeek.Zowelwaterhuishouc'lfunâigalsbiologisch
beschouwdvormendeDinkelenhaarzijbekeneendusdanignatuurlijk
samenhangend geheel,datde(smalle)zijdalenzoveelmogelijkinhet
onderzoekzijnbetrokken.
Hethierbovenaangeduide stroomgebied vandeDinkelisgelegenin
degemeenteLosserenistevindenopdeTopografischeKaarten35Aen
29c(schaal1:25.000).Denaderebegrenzingvanhetonderzoekgebiedisaangegeveninparagraaf2.1 (metfiguur2 ) .

1o2o Kenschets van het gebied.
Het onderzoekgebied kan gekarakteriseerd worden als een gevarieerd
halfnatuurlijk landschap met een fraai ontwikkeld stelsel van ongekanaliseerde laaglandbeken: eenoecosysteem, dat -ook ininternationaal opzicht - steeds zeldzamer wordt.
Het Dinkeldal isin grote lijnen alsvolgt opgebouwde Langshet
kronkelende riviertje liggen gewoonlijk zandige oeverwallen,daarachter min ofmeervlakke stukkenmet beekbezinking in devorm van
fijne zanden en zandige kleien; in drassige laagten enoude beeklopenheeft zichveenkunnenvormen,,
Het dal is grotendeels in gebruik alsgrasland. Op de oeverwallen
vindt men droog (vaak nog schraal)grasland, daarachter liggen
vochtige, bemeste cultuurgraslanden.Devariatie wordt sterkvergroot doorlokale zandopduikingen en door devele oude beekarmen en
kolken met moerasvegetaties.Bovendien zorgen talloze verspreid
staande oude wilgen,populieren en eiken,hoge boomrijen, dichte
heggen envele verspreid gelegen bosjes inhet Dinkeldal voor een
steedswisselend landschapsbeeld.
Het eigenlijke dalwordt begrensd door hogere zandgronden..Voor
een deel zijn deze bebost,verder liggen hier deoude essen (opgehoogd door eeuwenlange plaggenbemesting). Op derand van dal en
plateau zijn ook de oude Twentse boerderijen gevestigd, gewoonlijk
fraai omgeven door opgaand loofhout. Het zal duidelijk zijn,datde
cultuurhistorische waarde van dit eeuwenoude ennog steeds gave
nederzettingspatroon zeer grootis.
De smalle zijbeken met hun dalen bezitten elk een eigenkarakter.
Hunnatuurwetenschappelijke betekenis isveelal zeer groot.Vaak
zorgen zemet hun beekbegeleidende bossagesvoor een fraaieafwisseling van het jonge ontginningslandschap.
Een complex van factoren is erverantwoordelijk voor, dat inhet
Dinkelgebied zo'nuitzonderlijk rijk halfnatuurlijk landschap kon
ontstaan envoortbestaan:
- devannature zeer grote variatie vanhet abiotischmilieu ter
plaatse (reliëf,bodems,waterhuishouding);
- delange enbetrekkelijk stabiele ontwikkelingsgeschiedenis,
waarin de.Twentse boer met zijn traditionele zorgvoor hetlandschap centraal staat;
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- degeïsoleerdeliggingaan 'srijksgrenzen,waardoorde"vooruitgang"metalzijnnivellerendebijverschijnselenlangzamerdan
eldersdoordrong;
-dekleinschaligheid vanhetgebiedendeperiodiekeoverstromingen
vandeDinkel,waardoorhetgebiedzichslechtleentvoormoderne,
grootschaligelandbouwmethoden.
Doorbovengenoemde factorenkondenzichplaatselijkinhetDinkelgebiednogsteedsderijke,kenmerkendelevensgemeenschappenvanhet
stroomdallandschaphandhaven.Helaaszijninrecentetijdlokaalzware
aanslagengepleegdoplandschap,flora,faunaendeDinkelzelve
doorciviel-encultuurtechnische werkzaamheden.Desondanksis,
naastdealgememoreerde cultuurhistorische betekenis,denatuurwetenschappelijkewaardevanhetonderzoekgebiednogsteedsuitzonderlijkgroot,metnameingeo(morfo)logisch-,'botanisch-V,ornithologisch-enhydrobiologischopzicht.Hierop zalindevolgè,nde
hoofdstukkenindetailwordeningegaan.

3. INVENTARISATIE.
3«O.Bronnen.
De inventarisaties van de samensteller van dit rapport zijn in
het voorjaar enin de zomer van 1978verricht» De hierbijverzamelde gegevens betreffen inhoofdzaak devolgende deelterreinen:
landschapsoecologie (incl.natuurbeheer), botanie en ornithologie»
Voorts zijn erin het verleden door talvanpersonen belangwekkende
inventarisaties op biologisch gebied verricht in het Dinkelgebied.
Hiervoor wordt verwezen naar deinleidende paragrafen ("K-ethodiek")
in devolgende hoofdstukken ennaar deliteratuurlijst aanhet eind
van ditverslag,,Inalle gevallen waren de desbetreffendeonderzoekers desgevraagd bereid om hunbasismateriaal ter beschikking
te stellen (o.m.E.J.Weeda, P. Heitkamp,H.V/issink,A.Brinkman,
B.Ens,S» Mayer,F. van Stuyvenberg,P. Venema). Hierdoor konden
demeeste in dit rapport vermelde gegevens op hun actuele v/aarde
getoetst worden»
Aanvullende informatie opnatuurhistorisch gebied verstrekten o.m.
nog deheren G.M. Roding, J.E.Maresch, J.G. Schulte enJ.J.Hofstra»
Graag wil ik op dezeplaats speciaal deheerR.A.B.Luiken bedanken,
met wie ik vele gezamenlijke excursies maakte.Binnen hetStaatsbosbeheer benikmet name veel dank verschuldigd aan deheerJ.W.R.
Hattink (districtskantoor Ootmarsum)en deheerJ.J.Kleuver (consulentschap Zwolle)voor deplezierige samenwerking, voor devele
verstrekte informatie envoor dewaardevolle aanvullingen en eorrecties bijhet critisch doorlezen van hetmanuscript.
Hiernaast zijn ervoor het opstellen van dit rapport o.m. nogdevolgende bronnen van informatie geraadpleegd:
Kaarten:-Topografische kaarten (diverse uitgaven; schaal 1:10.000,
1:25.000)
- Kadasterkaarten (ca.1970;schaal 1:5.000)
- Bodemkaart (uitgave 1960;schaal 1:200.000)
- Geomorfologischekaart (uitgave 1968;schaal 1:50.000,/
- Luchtfoto-interpretatiekaart van geomorfologische strukturen (uitgave 1976;schaal 1:6500),

afgeleid van

zwart/wit afdrukken van infrarood enKodak Plus Xopnamen,
- Geologische kaarten (uitgave 1929/30; schaal 1:50.000)

6Luchtfoto5s:--Fotokaarten van het gehele onderzoekgebied (uitgave
1975, schaal 1:2.500).
Natuurwetenschappelijke archieven:
~ tal van ongepubliceerde excursieverslagen, inventarisatierapporten enbeheersrichtlijnen in dearchieven van Consulentschap voor Natuurbehoud te Zwolle
envan het Natuurmuseum teEnschede.

3»1»Indeling enkarterin/.;;.
De grenzen van het onderzochte gebied zijn aangegeven in figuur 2.
Voor het Dinkeldal en zijnnaaste omgeving vallen deze grenzen in
grote lijnen samen met debegrenzing van "natuurgebieden" en"gebieden met grote landschappelijke waarde",zoals deze naverkenning zijn vastgesteld in het "Bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Losser" (incl.recente envoorgenomenwijzigingen, situatie begin 1979)°
De stroomgebieden van de zijbeken van deDinkelkonden doortijdgebrek nog niet volledig onderzocht worden;hun begrenzing isdaarom in figuur 2idaar waar het onderzochte deel ophoudt,met een
stippellijn aangegeven. Het istebetreuren, dat de zijdalen (met
uitzondering van het dalvan deRüenbergerbeek)vrijwel geenplanologische bescherming kennen tegen landschapsnivellerende ingrepen.
Het verdient in een aantal gevallen aanbeveling om de onderlinge
begrenzingen in het "Bestemmingsplan buitengebied gemeente Losser"
te wijzigen op grond van deverzamelde natuurwetenschappenjkegegevens. Hierover isoverleg gaande tussen de gemeente Losser enerzijds enhet districtskantoor van het Staatsbosbeheer teOotmarsum
anderzijds.
Op grond van cultuurhistorische, landschappelijke,natuurwetenschappelijke èn beheerstechnische overwegingen verdient het alleaanbeveling om het gebied, dat zal gaanvallen onder de werkingssfeer
van de "Relatienota",minimaal uit te breiden tot het in figuur 2
afgegrensde gebied.
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3.2.Oppervlaktegegeveriso
Het geïnventariseerde deel van het Dinkeldal (tussen de grens bij
Glane en het verdeelwerk bij de Beverborgsbrug) heeft een oppervlakte van ca= 950 ha. Hiervan is ongeveer 80$ cultuurland (i.e.
70-75$ grasland en 5™10$ bouwland}. Ongeveer 15$is bos (incl.
houtwallen en hagen}. De resterende 5$ is"woeste grond" (zandverstuiving, heide, moeras, verlaten cultuurland}.
Het gebied langs de Eüenbergerbeek heeft een oppervlakte van ca.
90 ha. Dit dal heeft een overwegend open karakter en wordt vrijwel
volledig gebruikt voor graslandcultuur.
Het dal van de Elsbeek is geïnventariseerd ten oosten van de Kennebroeksweg: een oppervlakte van ongeveer 50 ha (ca. 55% grasland,
ca. 20$ bouwland en ca. 25$ beekbegeleidendb o s ) .
Het gebied van de Bethlehemse Beek en Snoeyinksbeek heeft tussen
de Lossersestraat en de Denekamperdijk een oppervlakte van ongeveer 70 ha (ca. 6 0 % grasland, 30$ bouwland en 10$bos + houtwallen.
Samengevat krijgen we voor het gehele onderzoekgebied (1100-1200ha.)
het volgende beeld: 70$ grasland, 1 0 % bouwland, 15$ bos (inclusief
houtwallen en hagen} en 5$ "woeste grond" (zandverstuiving, heide,
moeras;. Hierbij kan opgemerkt worden, dat van het totale graslandareaal (= ca. 8OO ha} ruim 500 ha tot de zogenaamde "overstroomde
gronden" gerekend kunnen worden.

3.3° Toeganke1ijkheid.
Het onderzoekgebied ligt globaal gesproken als een langgerekte strook
langs de Duitse grens. Aan de westkant is het gebied volledig ontsloten door een aantal openbare, verharde wegen die evenwijdig langs
het Dinkeldal lopen. Van noord naar zuid zijn dit: Gronausestraat
(traject Glane-Losser), Scholtinkstraat-Gildehauserweg (aan de oostrand van Losser}, Denekamperdijk (traject Losser-De Lutte}, Lossersedijk-Beuningerstraat (traject De Lutte-Beuningen).Met uitzondering
van de drukke Gronausestraat betreft het in het algemeen relatief
rustige, secundaire wegen. De Beuningerstraat wordt echter (als onderdeel van de toeristische route "Noord-Twente")in het zomerseizoen
druk door dagrecreanten bereden.

Het eigenlijke Dinkeldal wordt door een groot aantal verharde dwarswegenontsloten.Van zuid naar noord zijn dit achtereenvolgens
(tussen haakjes denamen van deDinkelbruggen):Goormatenweg (Zoekerbrug), Overdinkelsestraat (Ellerrnansbrug),Ravenhorsterweg
(Bossinkbrug,1,Gildehauserveg (Lesserbrugy,Bentheiraerstraat (Poppebrug), Lutterzandweg (Kribbenbrug)enBeverborgsweg (Beverborgsbrug;,
vgl» figuur2»
Hiernaast lopen er vanaf boerenerven nog tal van niet-openbare wegen
het Dinkeldal in.Ook ten behoeve van de agrarische ontsluitingliggen ernog een aantal bruggen over de Dinkel (odiu bijKraesgenberg,tussen Snoeyink enBinkhorst, bijNotkamp enbijLutkeBeverborg)»

3»^•Abioti_schmilieu.
3=^.1. Geologie engeomorfolugie.
De oudste geologische formatie, die in het Dinkelgebied aan de
oppervlakte voorkomt, ishetKrijt» Het betreft afzettingen uit het
Onder-Krijt (Wealden en Neocoom), die in deomgeving van Losser dagzomeii.Het Wealden is óp een fraaie natuurlijke wijze ontsloten door
de Glanerbeek enhet Neocoom komt aan de zuidkant van Losser vrijwel aan deoppervlakte voor.
Het Tertiair ligt in het Dinkeldal op ongeveer 40-60meter diepte»
In dezeperiode maakte deze streek deeluit van eenkustzee,waarin ondermeer door uitstromende rivieren dikke kleilagen zijnafgezet. Deze zijn op hun beurt weer doorpreglaciale zand- engrindlagen bedekt.
In de derde ijstijd (zgn.Riss-glaciaal)drongen brede ijslobben
het oerstroomdal van deDinkel binnen en stuwden aan dev/estkant
hoge ruggen jp: de stuwwallen van Ootmarsum en van Oldenzaal. Opde
hellingen van laatstgenoemde stuwwal zijn latere afzettingen veelal
door erosie afgeschuurd, waardoor de oude tertiaire kleilagen hier
lokaal aan de oppervlakte voorkomen;plaatselijk zijn dezemet de
keileem van de "zool"van deijslobben vermengd (zgn. "lokale morene"),
De stuwwallen met hun slecht-waterdoorlaatbare lagen zijnvan essentiële betekenis voor dewaterhuishouding van het gebied: ze vormen
dewaterscheiding tussenRegge enDinkel,engeven oorsprong aantal
vanbeken.
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Na het afsmelten van het landijs begon demodellering eninslijping
van de tegenwoordige beekdalen en is aan devoet van het heuvelland
een brede mantel van dekzand afgezet«.Dit basispatroon wordt inde
loop van delaatste ijstijd (zgn„ Würm-glaciaal)aanzienlijk verfijnd doorprocessen als erosie,solifluctie enverstuiving,,
Gedurende het Pleistoceen werden in het Dinkeldal afwisselend zand-,
leem- enveenlagen afgezet, in samenhangmet schommelingen inhet
klimaat; dezepleistocene sedimenten zijn in het onderzoekgebied
uitzonderlijk fraai ontwikkeld en door ontsluitingen zichtbaar«,
De oudste dagzomende afzettingen in de steiloevers in het Lutterzand
dateren uit het Midden-Pleniglaciaal; zekunnen gerekend worden tot
deMekkelhorst-afzettingen en bestaan uit zandlaagjes afgewisseld
met lemige bandjes.Hierop rusten afzettingen uit het Boven-Pleniglaciaal, denaar deze ontsluitingen benoemde Lutterzand-afzettingen;
het betreft min ofmeerlemige dekzanderu Men onderscheidt hierin
noghet Oude Dekzand Ien II,gescheiden door eenkeienvloertje
(zgrioBeuningen Grindlaag),, Ophet Ouder Dekzand rust het Jonger
Dekzand, dat soms door eenveenlaagje of een bodem (Laag van Usselo)
onderverdeeld kan worden in het Jonger Dekzand I (Oude Dryastijd)en
Jonger Dekzand II (Jonge Dryastijd)» Hier bovenop treft men inhet
gebied van het Lutterzand nog eenpakket stuifzand, dat is afgezet
tijdens verstuivingen gedurende hetHoloceen,,
Belangrijke landschapsvormendeprocessen zijn in hetPleistoceen met
name geweest:het uitslijpen van smeltwaterdalen en de opvulling van
het brede Dinkeldal met verwaaid dekzand (vgl«,figuur 3)°
De thans in het Dinkeldal aan deoppervlakte liggende afzettingen
dateren uit het Holoceen en zijn van fluviatiele oorsprong; men
heeft ze benoemd als Singraven Formatie„ De aard van deze afzettingen
kan men samenvatten in determ "beekbezinking", een complex van grof
en fijn zand met klei- enveenlenzen. Inhet Laatglaciaal wasde
Dinkel een "vlechtend"riviersysteem enkreeg meer zand engrind te
vervoeren dan de beschikbare waterhoeveelheid kon verwerken; het
oerstroomdalmoet toen het beeld geboden hebben vanvele ondiepe
rivierbeddingen temidden van zand- engrindbanken» Tijdenskoude
fasen werden er door deoverwegend westelijke winden grotehoeveelheden zanduit de beddingen geblazen enaan deoostrand van lietdal
gedeponeerd ("Zandbergen", "Lutterzand";o

Later volgde er,in samenhang nietklimaatsveranderingen, eenperiode
van afbraak: dewaterstromen trokken zichterug naar delaagste delen
enbegonnen hetkarakter van "normale"riviertjes tekrijgen» Inhet
laagterraszand werden geulenuitgeschuurd, dielater weer dichtslibden
ofmet veen werden opgevuld» De hoofdstroom werd geleidelijk omgevormd
tot eenmeanderend riviertje.
Inmiddelswaren dehistorische bewonersvan het gebied eral ingeslaagd om grote delen van dena de ijstijd ontstane oerbossen en
hoogvenen te ontginnen* Hierdoor verdween debufferende sponswerking
van het achterland en trad derivier bijgrote wateraanvoer (vooral
inwinter envoorjaar) buiten zijn oevers« Tengevolge van de danoptredende stroomvertraging bezonk het zwaardere materiaal (zand)direct
langshet zomerbed en sedimenteerde fijner materiaal (fijn zand en
klei/ verder van de stroom afinrustiger water- Zo ontstond hetpatroon van natuurlijke oeverwallen met daarachter komvormige laagten.
Dit is het basispatroon, dat men thans in het Dinkeldal aantreft»

3°4°2» Bodemgesteldheid.
Binnen het onderzoekgebied onderscheidt da Bodemkaart van Nederland
(blad Overijssel, schaal 1:200,000)eentiental bodemtypen» Het eigenlijke Dinkeldal is bezuiden Denekamp in zijn geheel gekarteerd als
eenheid 132:de associatie vanbeekdalgronden» Deze omvat veen- en
gleygrondenmet daarin grillig verlopende ruggen van humuspodzolen.
Buiten het eigenlijke dalwisselt het beeld sterk: gekarteerd zijn
de eenheden 101,102, 10?, -\-\h, 1l6, 12^+, 125en 134» Hiervan neemt
in het zuidoostelijke deel van het gebied eenheid 116 een aanzienlijke
oppervlo.ktein:hoge humuspodzjlenin zeer arm aand (zgn. "veldpodzolen"); aan deoostkant van het dalvallen de stuifzandgebiedenop,
gekarteerd als eenheid 12'+:arme tot zeer arme zandgronden, vrijwel
geenhumus bevattend.Langs dewestkant van het Dinkeldal ligt in
eenlanggerekte strook de belangwekkende "Twente-associatie" (=eenheid 125):eenkleinschalig complex van hoge oude bouwlanden (zgn»
enkeerdgronden;enlagergelegen gleygronden (zgn» beekeerdgronden)»
Helaas is de bodemkaart met schaal 1:50»000nogniet gereed voor het
onderzoekgebied»
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Voor een fijnere indeling van debodemeenheden (zoalsthansgebruikelijk bijkarteringen)beschikken we slechts over een beknopt rapport van de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst
(Huisin 'tVeld enKlooster 1977)» Hieraan zijn de onderstaande
gegevens ontleend.
Voor zover er in het Dinkelgebied sprake isvan een duidelijke
dalbegrenzing, wordt deze gevormd door esgronden (inhet verleden
opgehoogd doorplaggenbemesting)en door eveneens hoogliggende bossen en stuifzanden.Vooral langs dewestrand vindt men veel esgronden,maar ook làngs..deoostrand en zelfslokaal binnen het inundatiegebied van deDinkel komen escomplexenvoor»
Demeeste esgronden inhet gebied bezitten een humeuze, doorgaans
lemige bovenlaag met een dikte van 70-100 cm; tegenwoordig noemt
men dit enkeerdgronden.Deze door demens opgehoogde oude bouwlanden
kunnen (alnaar gelang het opgebrachte materiaal)donkerbruin tot
(grijs)zwart vankleur zijn;deondergrond bestaat uit leemarm,
matig grof zand zonderpodzolidering. De zgn.zwarte essenkomen
uitsluitend langs deranden van het gebied voo.,dezgn.bruine
essen grenzend aan ofbinnen het inundatiegebiedo Inhet onderzoekgebied zijn de essen nog steedsoverwegend als bouwland ingebruik.
Naast de hiervoor besproken esgronden komen binnen het inundatiegebied uitsluitend gronden voor,die onder invloed van deDinkel
zijn ontstaan (beekbezinkingsgronden).Deze gronden bezitten een
min ofmeer humeuze bovenlaag (minerale oerdlaag)op een zandige
ondergrond; het zijn zgn beekeerdgronden.
Dezekunnen nóg verder onderverdeeld worden, op grond van de dikte
enhet humus- enleemgehalte van de bovengrond. Het meest voorkomende
type bestaat uit eenleemhoudende bovengrond, v/elkegeleidelijk
overgaat inmatig grof,leernhoudend zand.Het zijn over hetalgemeen vlakliggende gronden, die dikwijls over vrij grote,aaneengesloten oppervlakte voorkomen en alsgrasland in gebruik zijn*
Van dein het Dinkeldal voorkomende beekeerdgronden hebben degrondenmet eenhumeuze, sterk lemige bovengrond van60-?70cmna ontwatering nog degrootste landbouwkundige waarde. Hier tegenover
staan gronden met eenvenige, dunne (5-15cm)bovengrond opleemarm,matig grof zand.
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Deze zgn.broekeerdgronden zijnlaaggelegen enkunnen ever eentamelijk grute aaneengesloten oppervlakte voorkomen,.Door hetontbreken vanmogelijkhedenvoor een goede exploitatie zijn deze gronden
in het algemeen slecht verzorgd (weinig bemest, beweiding metpaardenof jongveej. Hoewel extensief als zodanig in gebruik, zijn dit
inwezen geenlandbouwgronden,

3•5•AARDWETENSGmPPELJI_JKE__BETEKENIS.
3»5»1«Inleiding enmethodiek„
Over degeologie van Oost-Twente is inhet verleden reedsveelgeschreven door Bernink (1926)enDingeldein (19^8). Helaas zijn er
nog geen receoteuitgaven van (kleinschalige)geologische- en
bodemkaartenvan het onderzoekgebied, waardoor wehebben moeten uitgaanvan de Geologische kaart 1:50.000uit 1929-1930.
In de zestiger jaren is er doorVan der Hammen,V/ijmstra e,a. een
zeeruitgebreid (multidisciplinair) aardwetenschappenjk onderzoek
uitgevoerd in het Dinkeldal.Dit onderzoek heeft veel waardevolle
inlichtingen opgeleverd over degeologische-, geomorflogische-,
bodemkundige- envegetatiekundige geschiedenis van het Dinkeldal e„o,
vanaf delaatste ijstijd (Wurm-glaciaal ofWeichselien). Deresultatenvan dit onderzoek zijn vastgelegd in een artikelenreeks (zie Van
der Hammen enV/ijmstra, 1971)*
De aardwetenschappenjke betekenis van het Dinkeldal in het algemeen
envan de steilrand bij de Groene Staart in het bijzonder zijn nog
eensnaar voren gebracht inrapporten van G.P.Gonggrijp (1975I 1976)=
Bovengenoemde bronnen vormden hetuitgangsmateriaal voor deonderstaande evaluatie van deaardwetenschappenjke betekenis van het
onderzoekgebied»

3-5»2Resultaten.
3.5.2.1. Geologische betekenis.
Inhet stroomgebied van de Dinkelkomen een aantal zeerbelangi'ijke
ontsluitingen voor (vg.Werkgroep Gea 1975)=

- 13HetKrijt isontsloten in de omgeving van Losser. In de oeverwand
enin de bedding van de Glanerbeek is hetWealden op een fraaie
wijze ontsloten* Het betreft inwater afgezette klei- enmergellagen, die zeer rijk aan fossielen zijn:voornamelijk kleine platte
schelpje-s (Cyrena ovalis)entorenvormige slakkenhuisjes (Melania
strombiformis;„ Aan de zuidkant van Losser (op deoude Losser Esch;
komt het Neocoom vrijwel aan deoppervlakte voor» Het betreft hier
eenbruingele zandsteen, diemen in het verleden tevergeefs als
bouwsteen heeft trachten tewinnen« In 1968ishier een geologisch
monument ingericht,in devorm van eenkleine groeve (compleet met
een standbeeld van de geoloog Staring)» In deze groeve isvanaf een
diepte van ruim 3meter deLosserse zandsteen ontsloten (de enige
plaats in Nederland, waar deze zandsteen zo dicht aan de oppervlakte
komtl »
) Deze afzettingen zijn zeer fossielrijk (een selectie kan men
zien invitrines in de halvan het gemeentehuis inLosser)o
Benoorden Losser ligt de "leemgroeve"van de Gebr» Osse, waarkeileem (vermengd met lokale tertiaire componenten)gedolvenwordt.
Deklassieke ontsluitingen van hetKwartair liggen in het eigenlijke
Dinkeldal, met name in denatuurlijke steilwanden van het riviertje.
Speciaal deplaatselijk meer dan 10meter hoge Steilwand inhet
Lutterzand bij de Groene Staart vertegenwoordigt een geologisch
object vanEuropees formaat (Gonggrijp 1973)° Hier dagzomenafzettingen van het Midden-Pleniglaciaal tot recent (zie 2 ^ . 1 . ) : dit is
uniek voor Nederland» Deboven-pleniglaciale afzettingen zijn hier
zo goed ontwikkeld, dat deze natuurlijke ontsluitingen van deDinkél
eentypelocaliteit representeren: deLutterzand-afzettingen. Hun
informatiefunctie strekt zichu.m.nog uit tot het studieterrein van
deklimatologische omstandigheden gedurende het Pleistoceen»

3=5=2=2. Bodemkundige betekenis»
Langs deDinkelkan een groot aantal bodemkundige verschijnselenbestudeerd worden in gemakkelijk toegankelijke (natuurlijke)ontsluitingen» Bodemkundig onderzoek heeft een groot aantalpaleo-bodems
aangetoond»

- -\k De oudste bodem, die in de steilwanden zichtbaar is,betreft de
Beuningenbodem uit het Boven-Pleniglacia&l» Deze bodem isop het
OuderDekzand Iontwikkeld enbestaat uit een harde,doorvorstverschijnselen beïnvloede laag waarin ijzerverplaatsing isopgetreden
Uit het Laatglaciaal dateert deB^llingbodem, rustend op het Ouder
Dekzand IIo Deze bodem isin deDinkel-ontsluitingen meestal slechts
zwak ontwikkeld; plaatselijk vindt men haar in devorm van eenlemige,
lichtgekleurde band»
De zogenaamde Laag van Usselo (uit het Aller^d)vormt de scheiding
tussen het Jonger Dekzand IenII» Meestal is deze bodem ontwikkeld
in devorm van de typische witgrijze laagmet houtskoolresten»
Inhet Jonger Dekzand isveelal een zeer goed ontwikkelde podzol
uit het Holoceen aanwezig- Het afdekkende stuifzandpakket wordtgekenmerkt dournauwelijks ontwikkelde bodems»
Een overzicht van recente bodems in het rivierdal isgegeven onder
paragraaf3°^°2»

3»5°2„3»Geomorfologische betekenis»
Inmaart 1975is een serie luchtfoto's gemaakt van hetDinkeldal,
waarbijverschillende sets opnamen zijn gemaakt= Zwart-wit afdrukken van infrarood enKodak PlusXmateriaal zijn door G.ï. Gonggrijp
(1976)gebruikt om een geomorfologische kaart tevervaardigen op
schaal 1:6»500.Deze luchtfoto-interpretatiekaart van het Dinkeldal
op het traject Zoekerbrug-Kribbenbrug isalsbijlagetoegevoegd»
Uitgaande van deze luchtfoto-interpretatiekaart kunnen we inhet
huidige Dinkeldal devolgende geomorfologische- en hydrologische
fenomenen onderscheiden:
1.Rivier» De Dinkel vormt eenuitzonderlijk fraai voorbeeld van
eenmeanderend laaglandriviertje» "p het ca» 19km lange traject
tussen Zoekerbrug enBeverborgbrug vertoont derivier op slechts
drie stukken (nabijdeKolker,Theusink enDeAust)over eenafstand vanmeer dan500meter geenkronkelingen» Recent isinhet
kader van het Dinkelconvenant aan dezeunieke situatie lokaal
schade toegebracht»
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2° Zijbeken,De grootste enbelangrijkste zijbeek is devrijmeanderende Rüenbergerbeek, v^rte zijn deBethlehemse Beek,Snoeyinks™
beek en deBloemenbeek van wat groter formaat.Op dekaart van
Gonggrijp ontbreken een aantalkleinere zijbeekjes,waarvan die
bijKoekenberg ("Luttermolenbeek")enbij deKribbenbrug devoornaamste zijn.Al deze beekjes horen onverbrekelijk bijhetDinkelsysteem en dragen bijtot debuitengewoon grote natuurwetenschappelijke waarde van ditstelsel,
3° Oude loop met water- Op ongeveer 20plaatsen inhet onderzoekgebied» Zeer fraaie voorbeelden ten oosten vanDe Zoeke,bijde
Zandbergen (door Gonggrijp nog als "levende"Dinkelmeander aangegeven), op het traject Theusink-Koekenberg-Vrijkotte, tuseenPoppebrug en Wonniger enbijDeKunne.
4, Oude loop,verlando Op ongeveer 15plaatsen« Fraaie voorbeelden
tenoosten van De Zoeke,tussenKraesgenberg enBloem (oostoever),
bij Oevermann enbijDeKramer (verstoord door deKramerwatergang),,
5- Als 4,maar vaag begrensd. Op ongeveer JOplaatsen. Fraai ontwikkeld tussen Zoekerbrug enEllermansbrug (oostoever), bezuiden de
Bossinkbrug (westoever), bijKraesgenberg, tussen de spoordijk en
deBentheimerstraat (westoever)enbijDennenlust,uitzonderlijk
fraai en complex ontwikkeld bijhet meandersysteem ter hoogte van
Theusink, In een aantal gevallen zijnvoorbeelden van dit type
reeds ernstig gedegenereerd door cultuur- of civieltechnische
werkzaamheden (o.Bi.dichtstorten met puinï),
6° Oeverwallen,Begeleiden deDinkel opvrijwel het gehele traject.
Somsbovendien langsoude lopen,ondermeer in de omgeving van de
Bossinkbrug, Do^r werkzaamheden in hetkader van het Dinkelcon«
venant zijn zware verliezen toegebracht aan het oeverwalsysteem,
7,Dijkjes,Betreft in het verleden aangelegde zomerdijkjes (ter
aanvulling van het natuurlijke oeverwalsysteem),gewoonlijk slechts
enkele tientallen meters tot hooguit enkele honderden meters lang.
Sommige van deze dijkjes hebben (naast cultuurhistorische waarde)
een grote natuurwetenschappelijke (i,c,botanische)betekenis,zo
ondermeer een dijkje nabijKraesgenberg en een zomerdijkjebenoorden,
deKribbenbrug (westoever),
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80 Evenwijdige zandruggetjes. Opverschillende plaatsenkomen min of
meer evenwijdige zandruggetjes (zgn, "point bars")voor,vooral
in de grote meanders (Zandbergen,Theusink, Groene Staart)»
9°Kom met water. Dit betreft met water gevulde laagten, diekennelijk geen restanten van oude lopen zijn.Op ongeveer 15plaatsen,
fraaie voorbeelden bijdemonding van deRiienbergerbeek,in deafgesneden meander bij de Zandbergen en benoorden dePoppebrug (oostoever)»
10„ Steilrandjes. Op diverseplaatsen liggen er inhet Dinkeldal steilrandjes, diein het verleden door erosie zijn ontstaan (vooraLdn
buitenbochten van oude lopen). Somsin fraaie samenhang met vochtige laagten, zo b=v0 bijDeKolker,nabijBosman enbenoorden de
Poppebrug (oostoever).
11. Steile dalwanden. Op velepla.atsenwordt de rand van het huidige
Dinkeldal begrensd door steilranden, die tot enkele meters hoog
kunnen zijn.Niet alleen heeft men hier met eenbelangwekkendgeomorfologisch fenomeen te doen,maar bovendienkan deze situatie
aanleiding geven tot biologischuiterst waardevolle gradiëntsituaties (b.Vo tengevolge vankwelverschijnselen)„Voor eengoede ..:,
"uitbouw"van dergelijke gradiënten ishet beslist noodzakelijk,
dat dehogerliggende gronden eveneensopnatuurtechnischveroritv/ojrdewijze beheerd worden (i.e.geen bemesting engeen ontwateringj,
Zeer waardevolle verbeelden van dergelijke gradiëntsituaties vindt
men in het Dinkeldal o.m.op de oostelijke oever ter hoogte van
Glane (recent goeddeelsvernietigd duorkanalisatie), op vrijwel
het gehele traject Zoekerbrug-Ellermansbrug, inhet gebied van de
Zandbergen,bijKraesgenberg enBloem (met alshogerliggende component enkele zeer oude essen), op de oostelijke oever vanaf
Theusink tot de spoorbrug,tussenPoppebrug enWonniger en langs
nagenoeg dehele oostelijke dalrand vanaf dePoppebrug tot aande
Beverborgsbrug.
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3=5=3« Conclusies»
De aardwetenschappenjke vaardenvan het Dinkeldal (tussen Zoekerbrug
enBeverborgsbrug)kunnen beoordeeld warden aan dehandvan criteria
als zeldzaamheid, representativiteit, gaafheid, wetenschappelijke
eneducatieve waarde (zie Gonggrijp 1976y»
a

° Zeldzaamheid„ De Dinkel is een door het laagland stromend "regenriviertje".Van dit riviertype komennog enkele andere voorbeelden
voor in Oost-Nederland.

b.RepresentativiteitoDe Dinkelkan beschouwd worden als een uitzonderlijk representatief voorbeeld van dit riviertype.Alle
mogelijke rivier-begeleidende verschijnselen, zoals oudelopen,
kommen, oeverwallen, evenwijdige zandruggetjes,steilrandjes,
flauwe binnenoevers en steile buitenoevers, zijn aanwezig enworden
nog steeds gevormd» De Dinkel is een fraai verbeeld van een goeddeelsnogmeanderende rivier.
e.Gaafheid. Op het traject Zoekerbrug-Beverborgsbrug ishetDinkelsysteem (incl. zijbeken)nogvrijwel gaaf.Hoewel op verschillende
plaatsen inhet dal cultuurtechnische werkzaamheden zijnuitgevoerd
(met als ernstigste aantasting het graven van de zgn."Kramerswater-gang")zijn deoorspronkelijke vormen toch dikwijls bewaardgebleven. Invergelijking met andere dalen inNederland behoort het
Dinkeldal (ophet onderzochte traject)tot degaafste dalsystemen
in onsland.
d°Wetenschappelijke waarde.Dankzij het zeernatuurlijke enbijzondere gevarieerde karakter ish^t Dinkeldalieén•.:zeer goed terrein ,
voor wetenschappelijk onderzoek naar recente riviersystemen (vgl.
paragraaf 3.2.). Een overzicht van deresultaten van uitgebreid,
multidisciplinair onderzoek, dat in het Dinkeldal isuitgevoerd,
biedt depublicatie vanVan der Hammen enWijmstra (1971)= Het
Dinkeldal iseenveelvuldig excursiedoel vanwetenschappelijke
onderzoekers en studenten.De steilwand bij de Groene Staart wordt
algemeen gezien als eengeelugischobject vanEuropees formaat.
e

° Educatieve waarde.Omdat het Dinkeldal een grotevormenrijkdomkent,
is de educatieve waarde van dit systeem groot.De hoge mate van
representativiteit van het Dinkelsysteem en zijn verschillende
rivierbegeleidende verschijnselenmaken het gebied tot een zeer
waardevol "schoolvoorbeeld'1van eenklein rivierdal.
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Het behoeft geen betoog, dat vanuit aardwetenschappenjk oogpunt
dekanalisaties in Duitsland eninNederland (Glane-De Zoeke,
Tilligte-Lattrcp)uiterst betreurenswaardig zijn« Dit benadrukt
deuitzonderlijke waarde van denog ongekanaliseerde delen (incl„
de zijbeken).Resumerend kanmen stellen, dat het nog intacte deel
aardwetenschappenjk het meest waardevolle rivierdal in Overijssel
is enbehoort tot deweinige nog belangrijke dalen inNederland-
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3»6» FLORA EN FAUNAo
Deveelzijdige planten- en dierenwereld van hetDinkelgebied komt
in devolgendeparagrafen ter sprake» Achtereenvolgens wordt behandeld: botanische--,ornithologische- enhydrobiologische betekenis
van het onderzoekgebied, gevolgd door aanvullende fauriistischegegevens (zoogdieren, reptielen, amfibieën,insecten;. Na dezeinventarisatie en evaluatie volgt eenparagrs.afmet slotopmerkingen betreffende het natuurlijk rr;ilieu,waarin derelevantie m»b»t» het
kader van deRelatienota wordt aangeduid»

3»6.1. BOTjhNIS^^JffiTHCENIâ3»6»1o1»Inleiding enjiethqdiek»
De vroegste gegevens over de flora van het Dinkelgebied dateren al
vanlang terug» Reeds rond de eeuwwisseling isTwente verrassend
nauwkeurig geïnventariseerd doorJ.Blijdenstein» Op basisvan diens
gegevens zijn door D„ Lako verspreidingskaartjesvan alle bekende
plantensoorten vervaardigd; dezeplantenkaartjes (op basisvan zgn.
uurhokken;bevinden zichthans inhet Natuurhistorisch Museum in
Enschede» Over de flora envegetatie inhet Dinkelgebied in de eerste
helft van deze eeuwworden we vervolgens geïnformeerd door J. Bernink
(1926)enWo Dingeldein (19^+8)» De situatie rond devijftiger jaren
wordt in diverse gedetailleerde artikelen beschreven dooro.m.
V» Westhoff, J» van Dijk,R» Luiken en W» Loode.Vanaf ca» i960
treffen we vele excursierapporten in de archieven van hetStaatsbosbeheer te Zwolle enhet Natuurhistorisch Museum te Enschede,o»m»
van dehand van H» Gaasenbeek, J» Kleuver en G» Roding» Rond 1970
volgennieuwe inventarisaties,waaronder zeer gedetailleerde verslagen vano.m.P« Heitkamp,E» Weeda, de echtparenVan ötuivenberg
enKwekkeboom e»a» Onder dreiging van Dinkel-kanalisaties wordenomstreeks 1975nog meer gegevens verzameld, o»m» door C» van Schaik en
R» Zielman» Ookkunnen debotanische gegevens gememoreerd worden in
het rapport van H» V/issink over deMuskusrat inhet Dinkelgebied»
Tenslotte isin 1978 door de schrijver eenuitgebreide botanische
inventarisatie uitgevoerd in het Dinkeldal enaangrenzende gronden
tussen Zoekerbrug en Beverborgsbrug»
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De basisgegevens hiervan berusten in het Natuurwetenschappenjk Archief van het Consulentschap voor Natuurbescherming van het Staatsbosbeheer te Zwolle, en bij het districtskantoor Twente van Staatsbosbeheer te Üotmarsum.

3.6/1.2. Begultatano
De flora van h
et_jp_nderzoekgebied.«
Uit het beschreven gebied zijn thans ca. h^O soorten hogere p nten
bekend» Hieronder bevindt zich een groot aantal (ca. 65) soerten,
die in Nederlandvrij zeldzaam tot uitgesproken zeldzaam zijn (uurhokfrequentieklassen k, 3 en 2 volgens de Standaardlijst van de Nederlandse Flora 1976)o Deze zeldzame soorten zijn in de onderstaande
lijst onderstreeptoNa de soortenlijst wordt een analyse gegeven
van de flora van het zuidelijke Dinkeigebied.

Acer campestre
Acer pseudoplatanus

Anagallis arvensis
ssp„ arvensis

Achillea millefolium

Anemone nemorosa

Achillea ptarmica

angelica sylvestris

Acorus calamus

Anthoxanthum aristaturn

Adoxa moseh_ate11ina

..nthoxanthum odoraturn

Aegopodium podagria

Anthriscus sylvestris

Agrimonia eunatoria

Apera spica-venti

Agrimonia procera

Arabidopsis thaliana

ügrostis canina

Arctium pubens

Agrostis stolonifera

Arenaria serpyllifolia

Agrostis tenuis

ssp= serpyllifolia

iijuga reptans

A^rnoseris_mir.inia

Alisma lanceole-turn

^rrhenatherum elatius

Alisma piantago-aquatica

Artemisia,vulgaris

miliaria petiolata

i-thyrium filix-femina

Ainus glutinösa

^triplex hastata

Ainus ineana
Alopecurus geniculatus

^triplex patuia
1)
Ballota nigra

Alopecurus pratensis

Earbare.ca stricta

Amelanchier lamarekii

Barbaraea vulgaris
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Bellis perennis
Betuiapendula.

£_arex _ ^ lva_ti_ca

Betuia pubescens

Carex spicata

Bidens frondosa

Carpinus betulus

Bidenstripartita.

Castanea sativa

Blechnum spieant

Catab_rosa_acmvJtica

Brassica napus

Centaurea cjaaus

Brassica nigra

Centau.j-ea pratensis

Brorausmollis

Cerastium arvense

Butomusumbellatus

Cerastium glomeratum

Calama.grostis canencens

Cerastium iiolosteoides

Gallitriche platycarpa

ssp= triviale

Ca.llunavulgaris

Cerastium semidecandrum

Calthapalustris

Ceratophyllum demersum

Calystegia sepium

Chaerophyllum temulum

Campanula,rotundifolia

Chamaenerion angustifolium

Ca/psellabursa-pastoris

Chelidonium majus

r '
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Chenopodium album

Gardamine amara

Chenopodium polyspermum

Cardamine flexuosa

Chenopodium rubrum

Cardamine pratensis

Chrysanthemum leucanthemum

ssp» pratensis

Chrysanthemum segetum

Carex acuta

h)
Chrysosplenium oppositifolium h)

Carex arenaria.

Circaea lutetiana

Carex caryophyllea

Cirsium arvense

Carex curta

Cirsium palustre

Carex elongata

Cirsium vulgare

Carex hirta

Convallaria majalis

Carex hudsonii

Convolvulus arvensis

Carex nigra

Cornus sanguinc-a

Carduus crispus

Carex ovalis

Chrysosplenium alternifolium
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Corydalis claviculata

Carex£allescen_s

Corylus avellana

Carex panicea

Corynephorus canescens

Carex paniculata

Crataepas laevigata

Carex pilulifera

Crataegus monogyna

Carex remota

Crépis biennis

Carex rostrata

??

-

Crépis capillaris

E u o n y m u s eurcpaeus

Guscuta eurojaaea

Eupatorium cannabinum

Cynosurus cristatus

E u p h o r b i a helioscopia

Dactylis glomerata

E u p h r a s i a stricta

D e s c h a m p s i a cespitosa

Fagus sylvatica

Deschampsia fiexuosa

Festuca arundinacea

Pianthus deltoides

E e s t u c a ovina

Drosgra rotundifolia
Drp_sora_internie_di_a
Dryopteris carthusiana

sspo tenuifolia
F e s t u c a rubra
ssp- rubra

Dryopteris dilatata

Eestuca pratensis

Dryopteris filix-mas

F i c a r i a verna

Eleoch a r i _
siacjeu1aris

Filipendula u l m a r i a

Eleocharis p a l u s t r i s

F r a g a r i a vesca

ssp. p a l u s t r i s

F r a n g u l a alnus

ssp, u n i g l u m i s

Fraxinus excelsior

E l o d e a canadensis

Gagea l u t e a

Elytrigia r e p e n s

Gagea spathacea

Epilobium hirsutum

Galeopsis bifida

Epilobium montanum

Galecrp_sis_ segetum

Epilobium palustre

Galeopsis tetrahit

Epilobium p a r v i f l o r u m

G a l i n s o g a ciliata

Epipactis helleborino

Galinsoga p a r v i f l o r a

Equisetum arvense

Galium aparine

Equisetum fluviatile

Galium hercynicum

Equisetum hyemaie

Galium mollugo

Equisetum palustre
Equisetum sylvaticum"''
Equisetum telmatexa'
Erica tetralix
Erigeron canadensis
Eriophorum angustifolium
Erodium cicutarium
ssp» cicutarium
Erophila verna
Erysimum cheiranthoides
Erysimum hieracifolium

sop. mollugo
Galium palustre
ssp, elongatum
Galium uliginosum
Galium verum
ssp__o_verum
G e n i s t a angiica
Gentiana pneumonantne
Geranium molle
Geranium pusillum
Geranium robertianum
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Geurn urbanum

Juncus subuliflorus

Glechôma hederacea

Juncus tenuis

Giyceria maxima.

Juniperus communis

Glyceria plicata

Lamiurn album

Gnsphalium uliginosum

Lamium amplexicaule

Hedera helix

Lj^ium__JI:aljL9_kâ2i.9.ii

Heracleum sphondylium

Lamium purpureum

Herniar_i_&._£lab_ra

Lapsana communis

Hieraciura lachenalii

Lemna gibba

Hieracium iaevigatum

Lemna minor

Hieracium murorum
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Lemna trisulca

Hieracium pilosella

Leontodon autumnalis

Hieracium umbellatum

Leontodon nudicaulis

Holeus lanatus

Linaria vulgaris

Holcus mollis

Listera ovata

Hordeum murinum

Lithospermum arvens_e

Hottonia palustris

Loiium multiflorum

Humulus lupulus

Lolium peroune

Hydrocotyle vulgaris

Louicera periclymenum

Hypericum maeulatum

Lotus corniculatus

sspo obtusiusculum

Lotus uliginosus

Hypericum perforatum

Luz;ula campestris

Hypericurntetrapterum

Luzula multiflora

Hypochaeris ra.dicata.
sap- r a d i c a t a

Luzula_J3ÏIosa

Ilex aquifolium

Lychnis flos-cuculi

Impatiens noli--ta.n_gere

Lycopus europaeus

Impatiens parviflora

L_v_sima_chi_a__nemorum

Iris pseudacorus

Lysimachia nummular!a

Jasionemontana.

Lysimachia thyrsiflora

Juncus acutiflorus

Lysirnachia vulgaris

Juncus articulatus

Lythrum salicaria

Juncus bufonius

Kalva neglecta

ssp. bufonius
Juncus effusus
Juncus filiform!s
Juncus squarrosus

ssp» multiflora

Maianthemum bifolium
Matricaria maritima
5sp= inodora
Matricaria matricarioides

?M
Medicago lupulina

Plantago lanceioata

Melampyrum pratense

Plantago major

Melandriv.E J W CtiflÜ T U £

sspo móijor

Melandrium rubrum

Poa annua

Mentha aquatica

Poanemoralis

Mentha arvensis

Poapratensis

Mentha x verticillata

ssp» pratensis

Menyanthes trifoliata

Poa palustris

M esjoiIu&__jge£J3j-};ii_ca

Polygonatum multiflorum

Hoehringiatrinorvia

Polygonum amphibium

Molinia caerulea

Polygonum aviculare

Mycelismuralis

Polygonum convolvulus

Milium effusum

Polygonum dumetorum

Myosotis arvensis

Polygonum hydropiper

Myosotis laxe

Polygonum lapathifolium

Myosotis palustris
ssp« palustris
Myrica gale
Nardus stricta
Nuphar lutea
'•'enantheaquatica
Oenanthe fistulosa
Ononisspi.nosr
Ornithogaiumumbollatura
Ornithopusperpusillus
Osmunda regalis
Oxalisacetosella
Oxalissuropaea
Papaver rhoeas
Paris quadrifolia.
Peplisportula
Petasites hybridus

ssp„lapathifolium
ssp« pallidum
Polygonum mite
Polygonum persicaria
Polypodium vulgare
Populusx canadensis
Populus tremula
Potamogotonnatans
Potentilla anserina
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Potentillo.reptans
Potentilla tabernaemontani
Primula elatior
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunuspadus

Peucedanum palustre
Prunus serotina
Phalaris arundinacea
Prunus spinosa
Phleumpratense
Phragraitesaustralis
Pimpinella saxifraga
Pinus sylvestris

Pteridium aquilinum
Quercus robur
Quereusrubra.
Ranunculus acris

Ranimeulus_
jgquat
jJ.is

Salix purpurea
Salix repens

Ranunculus bulbosus

Salix triandra

Ranunculus circinatus

Salix viminalis

Eanunculus auricomus

ßambueusnigra

Ranuncuius f
1amraula

_S_aniculji^eurqgaej .2)

Ranunculus repens

Sarothamnus scoparius

Ranunculus sceleratus

Scirpus cespitosus

Raphanus raphanistrum

ss_D_«gormanicus

RhamnuE catharticus
Rhinanthus serotinus

Scirpus lacustris
sap. lacustris

Rhynchospora alba

Scirpus_setaceus

Ribesnigrum

Scirpus sylvaticus

Ribes uva-crispa

Scleranthus annuus

Rorippa amphibia

Scleranthus perennis

Rorippa islandica

Scrcphula.rianodosa

Rorippa sylvestris

Scutellaria galericulata

Rosa canina

Sedum acre

Rubus affinis

USduni__reflexum

Eubus caesius

Sedur,telephium

Rubus gratus

sspote1ephium

Rubus idaeus

Senocio aquaticus

Rumex acetosa

Senecio congestus

Rumex acetosella

Serieciosylva.ticus

Rumex conglorneratus

Senecio vulgaris

Rumex crispus

Sieglingia decumbens

Rumex hydrolapathum

Sinapis arvensis

Rumex obtusifolius

Sisymbrium officinale

ssp„ obtusifolius

Sisymbrium oricntale

Rumex sanguineus

Sium erectum

Saginaprocumbens

Sium latifolium

Sagittaria.sagittifolia

Solanum dulcamara

Salix alba

Solanumnigrum

Salix aurita

Solidago virgaurea

Salix caprea

Sonchus oleraceus

Salixcinerea^

Sorbus aueuparia

Salix fragilis

Spai^ganium emersum

Sparganium ereeturn

Typha angustifo1ia

ssp» e r e c t u m

Typha .1atifo1ia

Spergula a r v e n s i s

IJlmus C Erpinifolia

Spergula morisonii

U r t i c a di.oica

Spergularia rubra

Urtica urens

Spirodelà polyrhiza

Vaccinium nyrtilius

Stachys palustris

Vaccinium vitis-idaea

Stachys sylvatica

Valeriana dioica

S t e l l a r i a alsine

Valerianaofficinalis

Stellaria graminea

Veronica agrestis

Stellaria holostea

VGremica anagallis-aquatica

Stellaria media

Veronica arvensis

Stellaria palustris

Veronica beccabunga

Succisa pratensis

Veronica catenata

Symphytum officinale

Veronica chamaedrys

Tanacetum vulgare

Veronica,hederifolia

Taraxacum sect. Vulgaria
Taxus baccata

Veronica officinalis

Teesdalia nudicaulis
Teucrium scorodonia
T h a l i c t r u m flavum
Thelyptoris phegopteris
Thymus pulegioides
Thymus serpyllum

Veronica scutellata
Vsi'onicaserpyllifolia
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sativa

T_iii_a_c_orda_t_a

sspo ang ustifo1ia

Torilis japenica

V i c i a sepiuni

Trifolium a r v e n s e

Vioxa arvensis

T r i f o l i u m dubium
Trifolium^mejdium

YSSSB-kC.?---montana

Violapalustris

3N

Viola riviniana

Trifolium pratense

Viola_reichen_baChiana

Trifolium repens

Vi_ola_jbricoiür

Tusselago farfara

ssc. tricolor

N«B= Een aantal (vrijyzeldzame soortenkomtniet langs deDinkel
voor,maar v/ellangs de zijbeken,,Deze soorten zijn in debovenstaande lijst alsvolgt aangeduid:
1)alleen langs deSüenbergerbeek 3)alleen langs deSnoeyinksbeek
2.)alleen langs deElsbeek

k) alleen langs deBloemenbeek

- 27Analyse van_de_g£ortenli_gs^
Aan dehand van de soortenlijst kunnen we een (beknopte)analyse
maken van de flora van hetonderzoeksgebied,..
Delijst kent naar verhouding slechts weinig boreale soorten
(=planten,wier areasl geheel of grotendeels in Noord-Europaligt)»
De belengrijkste uitzonderi.ng vormt deDraadrus (Juncas filiformis),
doorJ,J,Kleuver enige jaren geleden gevonden bijLosser enbijhet
huidige onderzoek aangetroffen in het Dinkeldal t,h.,v.erveBloem»
In deLutterveldmaten (nabij deSnoeyinksbeek;kwam Wolverlei
(Arnicamontana.)voor,maar deze ishelaasverdreven door de aanplant
vannaaidliout»
Ook het atlantische element neemt een relatief onbelangrijke plaats
in» Zokomt in droge bostypen veel minder Rankendelielmbloem
(Corydalis claviculata)voor daninvergelijkbare bossen in Drente
het geval is» Een wetenschappelijkuiterst belangwekkend "atlantisch"
heideveldje met o„m» het zeer zeldzame Klein Glidkruid (Scutellaria
minor)is tijdens het schrijven van dit rapport helaasontgonnen»„»»«
Opgemerkt kan worden, dat zowel het boreale alshet atlantische
element in Noord-Twente beter ontwikkeld is,waardoor deze streek
(met het gebied van deBeneden-Dinkel)plantengeograficchtot het
Drents district gerekend wordt»
Daarentegen isin het gebied van deBoven-Dinkel het continentale
element uitzonderlijk goed ontwikkeld, op grond waarvan het hier
beschreven gebiedplantengeografisch gerekend wordt tot hetzgn»
Subcentreurope district» Bijnadere beschouwing blijkt degroep
van continentale soortenuiteen tevallen in twee subgroepen»
Allereerst bevat de soortenlijst eon aantalplanten, die thuishoren
inrijke loofbossen (optimaal ontwikkeld langs de zijbeken;)» Deze
soortenkunnen in Z»0„--Twentegroeien door de "middeneuropese inslag"
van hetklimaat:relatief warme zomers enkoude winters naar Nederlandse begrippen. Het betreft hier o»rru devolgende soorten:
Schedegeelster (Gagea spathacea), Bosgeelcter (G„ lutea!,Bosv/ederik
(Lysimachianemorum;, Keelkruid (banicula europaea), Boszegge (Carex
sylvatica,',G_.leDovenetel (Lamium galeobdolon),B^sereprijs (Verenica
montana)enEenbes (Paris quadrifolia)„
De tweede groep continentale soorten betreft een aantal stroomdalplanten, die op relatief droge en zonnige standplaatsen (oeverwallen,
dijkhellingen. in het Dinkeldal voorposten vinden t,o»vo,het hoofdverspreidingsgebied inMidden*Europa Dit betreft o»m» Heideanjer
(Dianthus deltoides.-,Breukkruid (Horniariaglabra/,Voorjaarsganzerik (P'tentilla tabernaem.ntani), Vo>rjaarszegge (Carex caryophyllea)
Tripmadam (Sedum reflexum)enKleine Bevernel (Pimpinella saxifragea)»

28Door deze typische combinatie vanveel "middeneuropese" bosplanten
enwarmteminnends stroomdalplantenkanmen het Dinkelgebied plantengeografisch karakteriseren als !'subcentreuroopmet fluviatiele
inslag" (vgl.Westhoff 1951)» Het isvan belang om op temerken,
dat hiermee het Dinkeldai eenvolstrekt unieke (endusonvervangbare)positie inneemt= Zo bezit de flora langs de Overijsselse
Vecht een sterker ontwikkeld fluviaticlkarakter,maar is decontinentale component aldaar beduidend zwakker ontwikkeld (Kleuver
z.jJ langs deWinterswijkse beken treft men juist een zeer goed
ontwikkelde "subcentreurope"bosflora,maar daarontbreken v/eerde
stroomdalplanten vrijwelvolledige
Het behoud van het hierboven geschetstekarakter van deDinkelflora,isvan groot wetenschappelijk belang; vanuit dit oogpunt
dient met name eenhogeprioriteit te v/ordentoegekend aanhet
behoud eneenpassend natuurtechnisch beheer van droge schrale
graslandvegetaties enrijke loofbostypen.
Achteruitgang van de flora i_n_het onderzoekgebied
Dankzij devele excursieverslagen uit het verleden (zie3-6.1.1.)
kunnen we ons een goed envrijvolledig beeld vormen van de flora
van het beschreven gebied in de eerste helft van dezeeeuw»
Hieruit komt onherroepelijk naar voren, dat er deafgelopen decennia een zeer grote verarming isopgetreden. Tientallenplantensoorten blijken inmiddelsuit het gebied verdwenen te zijn,vele
andere zijn inmiddelsuiterst zeldzaam geworden ofsterk inaantal achteruitgegaan,,
Van deonderstaande soorten kan gevoeglijk aangenomen v/orden,dat
zevolledig uit het onderzochte gebied verdwenen zijn» Kwalitatief
is ditverlies destebetreurenswaardiger,omdat hierondervelesoorten tot de echte zeldzaamheden van deNederlandse floragerekend dienen tev/orden,Denamen van deze soorten zijn in deonderstaande lijst onderstreept ("volledigonderstreept":al voor 1950
vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam inNederland voorkomend; "half
onderstreepte sedert 1950uitgesproken zeldzaam in Nederland
voorkomend; e.e.a. gebaseerd op deFlorastatistieken van Nederland)
Agrostemmagithago

Arnica montana

Alchemilla vulgaris

Briza media

Antennaria dioica

Carlina vulgaris

Apium inundatum

Carex demissa

- ?Q -

Carexecliiriata

Myriophyllum spicatum

Carex flacca

Orchis incarnata

Carex hostiana

Orchis maculata

Carexpulicaris

Orchismajalis

Carex serotina

Orchismorio

Centauriumpulcheilum

Parnaesiapalustris

CentunculUG ninimus

Pediculariepalustris

Cicendia filiformis

Pedicularis sylvatica

Cirsium dissectum

Peucedanum carvifolia

Corrigioln litoralis

Phyteuma nigrum

Cyperus flaves eens

Pilulariaglobulifera

Echinodorus ranunculoides

Pinguicula vulgaris

Epipactispalustris

Platantherabifolia

Filagominima

Polygala vulgaris

Galeopsis bifida

Potamogeton lucens

Genista tinctoria

Potamogeton pectinatus

Hieracium auricula

Potamogeton perfoliatus

Hypericum elodes
Hypericum huraifusum
Illecebrum verticillatum

Potentilla argentea
Pulicaria dysenterica
Radiola linoides

Juncuscapitatus

Ranunculus hederaceus

Juncus__tenageia

Ranunculus ololeucos

Knautia arvensis

Sagina nodosa

Ludwigiapalustris

jSag_i_na__subulata

Leersiaoryzoides

Scutellaria minor

Linum catha.rticum

Stachys arvensis

Littorella uniflora

Stratiotes aloides

Lycopodium inundatum

Thelypteris dryopteris

Luronium natans

Triglochinpalustris

Lycopodium cla.vatum

Viola canina

Bijhet overzien van zoveelmoois,dat verloren isgegaan,wordt
men treurig temoede. Een opeenhoping van zeldzaamheden vond men
in de eerste helft van deze eeuw nog op vele verschillendeplaatsen:
- Deuitgestrekte vochtige heidenmet voedselarme vennen vanhet
Groote Lutterveld,Binkhorsterveld, Zoekerveld en Glanerveld
met op tal op vanplaatsen Wolverlei (Arnica montana),
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Parnassia (Parnassia palustris), Vetbiad (Pinguicula vulgaris),
diverse orchideeën,Klein Glidkruid (Scutellaria minor), Oeverkruid (Littorella uniflora),Pilvarentje (Pilularia globulifera)
e»ao,waarvan -allesverdwenen ismet de ontginning van de laatste
snippers vochtige heide:Oelemars (ca. 1955), Kolkharaer (ca» 1972)
enhet Kremersveentje (19?8).
- Devoortschrijdende cultivering (horontginning, ontwatering
(bemesting)van de stroomdalenvan de zijbeken, die vroeger elk
hun eigenkarakter bezaten, zoals deGlanerbeek enElsbeek met
Zwarte Rapunzel (Phyteumanigrum)enV/itbloemige Waterranonkel
(Ranunculus ololeucos), de schraallanden langs deSnoeyinksbeek
enBethlehemse Beek met o.m=Vleeskleurige Orchis (Orchis
incarnata), Moeraswespenorchis (Epipactispalustris), Harlekijn
(Orchis morio), Blonde Zegge (Carex hostiana), Vlozegge (Carex
pulicaris)en het bovenstroomse gebied van deBloemenbeekmet als
grote bijzonderheden (naast de thansnog bestaande bronbossen)
o.a.Klimopbladwaterranonkel (Ranunculus hederaceus)enWaterlepeltje (Ludwigispalustris)«
- Depionierplantjesvan de strandjes enkolkoevers langs de toen
nog niet verontreinigde Dinkel:Koprus (Juncus capitatus), IJle
Rus (Juncus tenegeia), Draadgentiaan (Cicendia filiformis),
Dwergvlas (Radiola linoides)enDwergbloem (Centunculus minimus).
Naast het nagenoeg compleet verloren gaan van despecifieke flora
van vochtige heiden,voedselarme vennen,.schraallanden ennietverontreinigde beken alsgevolg van ontginning,ontwatering,bemesting enwatervervuiling moet nog het verdwijnen van de akkerflora
inhet beschreven gebied gesignaleerd worden:Bolderik (Agrostemma
githago)enAkkerandoorn (Stachys arvensis)zijnvolledig uit het
Dinkelgebied verdwenen, de Gele Ganzebloem (Chrysanthemum segetum)
kwam hier vóór 1950in 29 "kilometerhokken"voor enna 1970 innog
maar k hokken,deKorensla (Arnoseris minima)vóór 1950in 19hokken
enna 1950innog slechts 2hokken» Aan deze gegevens moet nog
toegevoegd worden, dat het verlies uitgedrukt inindividuen relatief
nog veel sprekender zouzijn„
In devolgendeparagraaf, waa^rindehuidige vegetatietypen vanhet
onderzochte gebied besproken worden, zal deverarming van de flora
en dehiervoor aansprakelijke oorzaken nog dikwijlsnaar vorenkomen.

Re'_X.e££i?ti®s yai^het_ündei'zojksgpbied
Voor debeschrijving van dehuidige vegetatietypen van het beschreven
gebied isgezocht naar eenniet te complexe indeling met het oogop
overzichtelijkheid enbruikbaarheid in depraktijk* Uitgegaan isvan
het systeem van Londo (197k)'•

"Karteringseenheden op vegetatiekundige

basis".Van deze indeling komenvoorbeelden van de onderstaande hoofdtypen in het beschreven gebied voor:
I,VEGETATIEF VAN WATERPLANTEN
II«MOERASVEGETATIES
III« PIONIERVEGETATIES
IV»RUIGTEN
V. GRASLANDEN
Vlo AKKERVEGETATIES
VII»HEIDEN
VIII. STRUWELEN EN BOSSEN
Deze hoofdtypen zijnverder onderverdeeld in eenaantal in het veld
herkenbare subtypen» Bij ieder onderscheiden vegetatietype isaangegeven:
»de soortencombinatie, waardoor het type in het Dinkelgebied gekenmerkt wordt ("kenmerkende taxa");
«deplantengemeenschap, v/aartoehet betreffende type gerekend kan
v/orden ("kenmerkend syntaxon");
ohet milieutype,waaraan het type gebonden is ("synoecologie");
odeplaats(en), waar het type thansnog aangetroffen wordt inhet
onderzochte gebied ("voorkomen");
„o het vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vereiste beheer omhet
betreffende type zichoptimaal te laten ontwikkelen ofte laten
voortbestaan ("gewenste beheer");
„eventueel aanvullende opmerkingen.
N.B.Volledigheidshalve zijn ook devegetatietypen, dieniet onder
dewerkingssfeer van deRelatienota vallen,opgenomen (mede omde
onderlinge samenhang van de diverse typentekunnen aangeven). Op
dit aspect wordt inparagraaf 3°7nader ingegaan.

IoVEGETIESVAN WATERPLANTEN.
Omvat devegetaties, dieuit echte waterplanten zijn opgebouwd (zowel wortelende planten alslos drijvende waterplanten)» Vegetaties
met hoge oeverplanten (biezen, zeggen e.a.)zijnondergebracht in
hoofdgroep II.
Io1.Vegetaties vanwaterplanten met grote drijvende bladeren(Wd).
Kenmerkende taxa; GelePlomp (Nuphar lutea), Drijvend Fonteinkruid
(Potamogetonnatans), Veenwortel (Polygonum natans f. natans).
Kenmerkende syntaxa:Associatie van GelePlomp enDrijvend Fonteinkruid (Potameto-Nupharetum)„
Synoecologie: Inmatig voedselrijk tot voedselrijk stilstaand water,
dat dieper dan 1meteris»
Voorkomen; Op enkeleplaatsen inhet Dinkelgebied in relatief diepe
poelen en oude beekarmen,o.m.in de "ringgracht"bijArnink,in
deoude arm bij de Zandbergen,inkolken in de beekdalgraslanden
bijTheusink,in deoude arm nabij dePoppebrug eninkolkennabij camping Dennenlust.
Gewenst beheer: Het behoud van een aantal voorbeelden van dezeverlandingsvegetaties isvan belang (veiligstelling door aankoop
vanbetreffende wateren +oeverpercelen). Om dichtgroeien tegen
te gaan isopschonen gewenst; de frequentie hiervan behoeft slechts
gering te zijn (eensin de3-5 jaar)«

I•2oVegetaties van ondergedoken waterplanten (Wo)„
Kenmerkende taxa: Gedoomd Hoornblad (Ceratophyllum demersum),Brede
Waterpest (Elodea canadensis), Gewone Waterranonkel (Ranunculus
aquatilis ssp.peltatus), Stijve Waterranonkel (Ranunculus
eircinatus). Zie voorts aanvulling hieronder.
Kenmerkende syntaxon: Orde derkleine Fonteinkruiden (Parvopotametalié.),
Synoecologie: Inondiepe, eutrofe (niet zeer vervuilde), beschut
gelegen wateren.
Voorkomen: Op talvanplaatsen in ondiep,stilstaand water (ook in
sloten)»
Gewenst beheer: Geen speciale zorgvereist voor devele fragmentair
ontwikkelde voorbeelden. Zie echter aanvulling hieronder.

Aanvulling:Bijverbeteringvandewaterkwaliteit (endanmetname
inbijzonderegradiéntsituaties)kunnensoortenrijketypenvoorkomenmetbijzondereplantenalsWaterviolier (Hottoniapalustris)
enKransvederkruid (Myriophyllumverticillatum)«Voordezesoortenrijkevoorbeeldenisbijzonderezorgvereist,zoalsonbemeste
bufferzoneomaanvoervangeëutrofieerdwatertevoorkomen.Voorts
isregelmatigopschonen (nietteruw!)gewenstomverdereverlandingtegentegaan(eenspar 1-2jaar,inhetnajaar)»
I«3 VegetatiesvanKroos(Wk)o
Kenmerkendetaxa:KleinKroos (Lemnaminor),Puntkroos (Lemnatrisulca),
Buitkroos (Lemnagibba),VeelworteligKroos (Spirodelapolyrhiza)»
Kenmerkend syntaxon:VerbondvanKleinKroos(Lemnionminoris)»
kynoecologie:Invoedselrijketotvervuilde,rustige,ondiepewateren»
Voorkomen:Algemeeninondiepwater (ookinsloten),,
Gewenstbeheer:Dezeeenheidisonderscheidenmethetdoelomsterk
verontreinigdewaterentekunnenaangeven,waarinindezomer
kroossoorten (vooralLemnagibba)kunnendomineren,,Hetzalduidelijkzijn,datbijdehuidigeverontreinigingvanhetDinkelwater
hetdoenverdwijnenvandergelijkebegroeiingeneerderhetdoel
zalzijndanhetbehoudvandezeoveralgemenevegetaties» Nodig
iswaterzuivering enhetverminderenvandebemestingsdruk»
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II.MOERASVEGETATIES.
Deindelinginsubgroepenwijktinenkeleopzichtenafvandedoor
Londo (1974)onderscheiden categorieënenweldoorhetsamenvatten
vanenkeletypen.Devochtigegraslandenwordennietbijdemoerasvegetatiesbehandeldmaarindehoofdgroepvandegraslanden(V).
II.1Gesloten (ofvrijwelgesloten)Riet-enMattenbiesvegetaties (Mr+Mm),
KenmerkendetaxasRiet (Phragmitesaustralis),Mattenbies(Scirpus
lacustrisssp.lacustris).
Kenmerkende syntaxa:Mattenbies-Riet-associatie (Scirpo-Phragmitetum)
enMattenbies-associatie (Scirpetumlacustris).
Synoecologie;Pionierstadmumindeverlandingvandiep (1-2meter)
water,gewoonlijkvolgendopdegemeenschapvanGelePlompen
DrijvendFonteinkruid.
Voorkomen:Slechtszeerplaatselijk enopkleineoppervlakteinhet
gebiedvandeBoven-Dinkel,vnl.inoudebeekarmen.Rietveldjes
komeno„m.voortenwestenvanZandbergen,Mattenbiesveldjesop
deGroeneStaart.
Gewenstbeheer;Deenkelevoorbeeldenvandittypekunneninstand
gehoudenwordendoordeveldjesomdepaarjaartemaaien(gevolgd
doorafvoer).
II.2Gesloten (ofvrijwelgesloten)vegetatiesvanhogemoerasplanten
(Mb+Mz,zieookII.3).
Kenmerkendetaxa:Grote-enKleineLisdodde (TyphalatifoliaenT.
angustifolia),Grote-enKleineEgelskop (Sparganium erectumen
S.emersum),Mannagras (Glyceriafluitans),GroteWater«reegbree
(Alismaplantago-aquatica),Pijlkruid (Sagittariasagittifolia),
Zwanebloem (Butoinusumbellatus),GeleLis(Irispseudacorus),
ScherpeZegge (Carexacuta),Bosbies (Scirpussylvaticus).
Naastvooraoemdesoorten,diealle (co-)dominantkunnenoptreden,
kunneneenaantallagemoerasplantenvoorkomen,metalsbelangrijkstesoorten:Moerasvergeetmenietje (Myosotisscorpioides),
Holpijp (Equisetum fluviatile),Watertorkruid (Oenantheaquatica),
Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa),Blaaszegge (Carexvesicaria),
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Watermunt (Mentha aquatica),Egelboterbloem (Ranunculus flammula),
Moeraswalstro (Galium palustre), Gele Waterkers (Rorippa amphibia)
alsmede velemoeras--ruigtkruiden. (zieIVol)o
Kenmerkende syntaxa:Diverse gemeenschappen uit deRiet-klasse,met
name van hetRiet-verbond (Phragmition)enhet Watervenkelverbond
(Oenanthion aquaticae), alsmede vanhet verbond der grote Zeggen
(Magnocaricion).
Synoecologie:Vegetaties vanhoogopgaande oever- enmoerasplanten in
ondiep,meestaluitgesproken voedselrijk water op uiteenlopende
bodems.Vaak dominantiestructurenvan één of slechts enkele soorten, dieuitgestrekte velden oflinten vormen in deverlandingszônevan wateren.
Voorkomen;Vegetaties,waarin één ofmeerdere van de hierbovengenoemde soorten domineren,komen opnogalwatplaatsen voort Gewoonlijk betreft het (vrij)kleine veldjes inoude,verlandende
beekarmen eninnatte laagten in de graslanden.,Ook in slenken
inmoerasbossen.
Gewenst beheer; Deze hogemoerasvegetaties zijn dikwijls weinig
soortenrijk door devervuiling vanhet Dinkelwater en de zware
bemestingsgraad van omringend, hogergelegen cultuurland, én door
het vaak nogal dynamische milieu (sterk wissel&lende waterstanden)«
Zij dienen echter toch (inafwachting van schonere tijden)beschermd teworden door reservaatvorming met bijbehorende bufferzones.Voor sommige voorbeelden (o.m.eensoortenrijk moerasje
aan devoet van de dalwand nabij camping Dennenlusit)ismaaien
+ afvoer noodzakelijk (eensper 1-2 jaar).

I„3Gesloten (ofvrijwel gesloten)Liesgras- enRietvegetafties..
Kenmerkende taxa: Liesgras (Glyceriamaxima),Rietgras (Phalaris
arundinacea).
Kenmerkende syntaxa;ßociatie vanLiesgras enSociatie vanRietgras,
Synoecologie;Liesgrasvegetaties komen vooral voor op weke bodem op
permanent drassige plaatsen,veelal in sterk vervuild water.Rietgrasvegetaties staan op drassige tot natteplaatsen,waai*dewaterstand in de zomer tot enkele dm beneden het maaiveld kan dalen.
Vrijwel steeds op doormenselijke invloed vervuilde plaatsen.
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Voorkomen:Liesgrasvegetatieskomen in het Dinkelgebied optal van
plaatsen voor,metname inpermanent drassige laagten inde
graslanden (b.v. drinkkolken)enin oude beekaxmenmet stilstaand
water.
Rietgras-vegetaties komen daarentegen vooral direct langs de
Dinkel voor,waar zijuitgestrekte linten vormen op lage (gewoonlijk zandige)oeverstranden.
Gewenet behe_er:Evenals deKroosvegetaties (zieI«3) zijn deLiesgras- enKietgras-vegetatiesapart onderscheiden, omdat zijkunnen
gelden alsindicatoren voor sterk vervuild milieu.Ook hier zijn
geen op behoud gerichte beheersmaatregelen gewenst,maar dient
er juist naar gestreefd teworden deze saaie,soortenarmebegroeiingen inhet Dinkelgebied terug te dringen door eutrofiëring
(watervervuiling, overbemesting)tegen tegaan.

37-

III.PIONIERVEGETATIES»
Tot depioniervegetatissworden debegroeiingen gerekend, die zich
op onbegroeide of schaars begroeide bodems ontwikkelen* In demeeste
gevallen zijn ze gekenmerkt door het voorkomen vanvele eenjarige
soorten.De akkers,die floristisch envegetatiekundig nauwmet
velepioniergemeenschappen overeenkomen, zijnvanwege hun bijzondere
beheersvorm tot een aparte categorie gerekend (hoofdgroepV I ) .

m » 1 Pioriiervegetatiesvannatte tot vochtige bodem,meestal van gronden
die tijdelijk geïnundeerd worden (Pn)«,
Kenmerkendetaxa:Gele Waterkers (Eorippa amphibia), Moeraskers
(Rorippa islandica), Driedelig Tandzaad (Bidens tripartitus),
Watergras (Catabrosa aquatica), Waterpeper (Polygonum hydropiper),
Zachte Duizendknoop (Polygonum mite), Knopige Duizendknoop
(Polygonum lapathifolium ssp.lapathifolium),Rode Ganzevoet
(Chenopodium rubrum), Watermuur (Myosoton aquaticum); somssoortenuit het Dwergbiezenverbond (Nanocyperion),o„m„ Moerasdroogbloem (Gnaphaliumuliginosum), Greppelrus (Juncus bufonius ssp»
bufonius),Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) en Borstelbies
(Scirpus setaceus).Zie ook aanvulling hieronder«
Kenmerkende syntaxa; Tandzaadorde (Bidentetalia tripartiti), al dan
niet met inslag van het Dwergbiezenverbond (Nanocyperion
flavescentis)«
Synoecologie: Gemeenschappen op door hetwater kaalgeschuurde plekken,
ook opperiodiek droogvallende plaatsen,waar recent slibisafgezet«
Voorkomen; Opveleplaatsen langs deDinkel enhaar zijbeken,voorts
inlage natte gedeelten van degraslanden (op de overgang van
water--naar moerasvegetaties)»
Gewenst beheer;Dezepioniersvegetaties, dieveelal opgebouwd zijn
uit stikstofminnende soorten, zijn op zeer grote schaal verbreid
inhet Dinkelgebied t.g.?. deverontreiniging vanhet Dinkelwater
en de zware bemestingsgraad van demeeste graslanden.Doorverbetering van dewaterkwaliteit enhet althansplaatselijk uitschakelen
van debemestingsdruk zouden in detoekomst deze begroeiingen teruggedrongenkunnen worden ten gunste vanmeer oorspronkelijke,soortenrijkere vegetaties.
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Aanvulling:Eennadrukkelijkeuitzonderingt.o.v.hetvoorgaande
moetgemaaktwordenvooreenpioniersgemeenschap langsdebeken
inhetDinkeigebied,dieeengrotezeldzaamheidswaardebezit»
Ditbetreft eenpi'oniersgemeenschaprijkaanwater-ereprijssoorten:
BlauweWater-ereprijs(Veronicaanagallis-aquatica),RodeWaterereprijs (Veronicacatenata)enBeekpunge (Veronicabeccabunga).
MenvindtdezegemeenschapplaatselijkinhetDinkeigebiedop
ietslemigezandstrandjes,o.ni.inhetgebiedvandeGroeneStaart
(hiero-m« metBidensfrondosus)enaaneenzijbeekje,datiets
benoordendeKribbenbrugindeDinkeluitmondt.Naasthogefloristischev/aarde(o.m.doorhetvoorkomenvandesteedszeldzamer
wordendeVeronicaanagallis-aquatica)isdezegemeenschaptevens
zeerinteressant invegetatiekundig opzicht (nauwelijksnogonderzocht,vrijwelnietuithetbinnenland bekend).Voorhetbehoud
iseenvoldoendewatervoeringnoodzakelijk (metperiodiekhoge
waterstanden)» Alsnoodmaatregel zoudekaalschurendewerkingvan
hetwatervervangenkunnenwordendoordebetreffendeplekken
(meestalluttelem2)omdetweejaarweervegetatievrijtemaken
(openharken)omdezepioniersopnieuwderuimtetegeven.
III„2Ruderalepioniervegetatiesvandrogegronden(Pd).
Kenmerkendetaxa:Vogelmuur (Stellariamediassp-media),Klein
Kruiskruid (Seneciovulgaris),WitteGanzevoet (Chenopodium
album),Herderstasje (Capsellabursa-pastoris),GewoneRaket
(Sisymbrium officinale),GewoneSteenraket (Erysimumcheiranthoides),
GewoneMelkdistel (Sonchusoleraceus),Straatgras (Poaannua),
Varkensgras (Polygonum aviculare).
Kenmerkendsyntaxon:Raket--orde(Sisymbrietalia).
Synoecologie:Uit1~en2-jarige soortenopgebouwdepioniergemeenschappenvandroge,open,aldannietlemigezandbodems.
Voorkomen:Plaatselijkophooggelegen,brede,vlakkeoeverslangsde
Dinkel.Ookopakkersenindrogegraslanden,waardevegetatie
dooroverbeweiding (vooraldoorpaarden)ofdoorovermatigedrijfmestgiftvernietigdis.
Gewenstbeheer:Indezedynamischemilieu'szijngewoonlijkslechts
weinigspectaculairesoortenteverwachten,eenzeldzameuitzonderingdaargelaten (ErysimumhieracifoliumnabijLosser).
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Inhet algemeen is dit gezelschap eenindicator voor minder
gewenste situaties,zowel innatuurwetenschappelijke alsin
agrarische zin.Menkrijgt dergelijke toestanden door een toevoeging van eenovermaat aan dynamiek, gewoonlijk in devorm
van een tehoge cultuurdruko De situatie isin droge graslandmilieu'sdoor een extensief begrazingsbeheer (zonder bemesting)
teverbeteren,,op akkers door een sterk verminderde mestgift.
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IVcRUIGTEN0
Vegetaties van hoogopschietende,overjarige kruiden,waarin geen
grasachtige soorten domineren,

IV•1Ruigtkruiden--vegetatiesvannatte gronden(Rn).
Kenmerkende taxa;Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Grote Valeriaan
(Valeriana officinalis), Poelruit (Thalictrum flavum), Kattestaart
(Lythrum salicaria), Moerasandoorn (Stachyspalustris),Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Harig Wilgenroosje (Epilobium
hirsutum),Kleinbloemig Wilgenroosje (Epilobium parviflorum),
Smeerwortel (Symphytum officinale), Bitterzoet (Solanum dulcamara),
Haagwinde (Calystegia sepium), Gewoon- enStijf Barbarakruid
(Barbaraea vulgaris enBarbaraea stricta).
Kenmerkende ayntaxa.:Moerasspirea-verbond (Filipendulion)enHaagv/inde-orde (Convolvuletiasepium)»
Synoecologie:Ruigtkruiden-gemeenschap (al danniet met sluierplanten)
langs sloten,beken e.d. op vochtige tot natte,matigvoedselrijke,
klei-, leem- enveenbodems.
Voorkomen:Plaatselijk op drassige standplaatsen, dikwijls in devorm
vanlintvegetaties:langs beekjes en sloten,,aan derand van moerasvegetaties,als zoom langs broekbossen. Tegenwoordig niet meer
opplaatsen, die in direct contact staan met 2iet (vervuilde)
Dinkelwater: hier vervangen door Liesgrasvegetaties (zieII«3)«
Gewenst beh_eer:Deze vegetaties verdienen eengericht natuurtechnisch
beheer.Vaak is dit soort begroeiingen optimaal ontwikkeld langs
sloten enlangs de zijbeken van deDinkel,en dan meestal op
oeverwallen die zijnontstaan door ophoging met opgebaggerd materiaal.
Deze werkwijze dient hier voortgezet teworden. Tevens ishet zinvol om soortenrijke ruigten eensper twee jaartemaaien en afte
voeren om vergroving van debegroeiimg (door strooiselopeenhoping)
tegen te gaan» In de gevallen,waar soortenrijke natte ruigten op
grotere schaal ontwikkeld zijn (b.v.in drassige laagten inkwelmilieu)is exploitatie alsonbemest hooiland gewenst (zieV„1).
Aanvulling: Langs deGnoeyinksbeekkomt in de "Duivelshof" een bijzondere, voor Twentekarakteristieke (maar thans ook hier zeer zeldzame)variant voor met Welriekende Agrimonie (Agrimoniaprocera).
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Helaas is terplaatse door deafdeling Bosbouw vanStaatsbosbeheer een sparrenaanplant opgezet.Debetreffende begroeiing,
waarin tevens (als enigeplaats in Twente)deuiterst zeldzame
Reuzenpaardestaart (Equisetum telmateia)voorkomt,heeft zich
nogweten tehandhaven maar dreigt thans ten gronde te gaan
door gebrek aan licht* flierzijn dringend devolgende maatregelen gewenst:verwijderen van opslag uit debetreffende brandgang; debetreffende zoom vrijstellen door debuitenste rijsparren van deaanplant teverwijderen (niet slepen door de brandgang),
waarbij denatuurlijke spslag van elzen (tussen de sparren)voorlopigkan blijven staan;tenslotte dientde ruigtevegetatie gemaaid
teworden (gevolgd door afvoer)ornverruiging tegen te gaan, een
handeling die eensper 2of3jaar herhaald zoumoeten worden.Op
deze wijze kan een zeerunieke soortenrijke zoomvegetatie tot ontwikkelingkomen»

IVo2Ruigtkruiden-vegetaties van droge gronden.(Rd)
Kenmerkende taxa:Bijvoet (Artemisia vulgaris), Boerenwormkruid
(Tanacetum vulgare), Grote Brandnetel (Urtica dioica), Akkerdistel
(Cirsium arvense), Witte Dovenetel (Lamium album), Speerdistel
(Cirsium vulgare),Kruldistel (Carduus crispus), Fluitekruid
(Anthriscus sylvestris), Bereklauw (Heracleum sphondylium),Dagkoekoeksbloem (Melanclrium rubrum), Ridderzuring (Rumex obtusifolius
ssp. obtusiflorus)o In de overgang naar bosranden (=in zoomvegetaties)tevensLook-zonder-look (Alliariapetiolata), HondsdraT
(Glechomahederacea), Dolle Kervel (Chaerophyllum temulum), Keggedoornzaad (ïorilis japonica), GewoonNagelkruid (Geum urbanum),
Robertskruid (Geranium robertanium), Zevenblad (Aegopodium
podegraria).
Kenmerkend syntaxon:Bijvoet-orde (Artemieietalia vulgaris).
Synoecologie: Gemeenschappen van hoogopschietende, overjarige kruiden
op vrij droge,stikstofrijke enhumusrijke bodems. Gewoonlijk in
grens- en storingssituaties vanuiteenlopende aard (inhetalgemeen contrastrijke,instabiele milieu's).

Voorkomen; Op talvanplaatsen in het Dinkeldal: op hoge (steile)
oeverwallen, hier;'vaaksoortenarme begroeiingen betreffend met
dominantie van Grote Brandnetel,,Ook veel op deovergang van
droge zandkoppen naar drassige laagten in graslanden, dieniet
teintensief beheerd worden» Soortenrijke vormenkomenmet name
voor in deovergang van (extensief beheerde)graslanden naar
heggen enbosranden.
Gewenst beheer;Soortenrijke vormenkunnen alsvolgt beheerd worden,
afhankelijk van deuitgangssituatie: (a)in cultuurland:exploitatie alsonbemest hooiland of extensieve begrazing;
(b)geen cultuurland: één
keer maaien (gevolgd door afvoer)per twee jaar.
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Vo GRASLANDENo
De graslanden zijngekenmerkt door de dominantie van (meestal lage)
grassen.Niet tot degraslanden zijn gerekend deRietgras- en Liesgras-vegetaties (zie II»3 )en dePijpestrootjes-vegetatiesin
heiden (zieVII„4 )= Demeeste graslanden wurdenregelmatig gemaaid
en/of beweid»

Vol.Natte voedselrijke graslanden(Gn).
Kenmerkende_taxa:Gewone Witbol (Holcus lanatus), Moerasrolklaver
(Lotusuliginosus), Zomprüs (Juncus articulatus), Veldrus
(Juncus acutiflorus),Pitrus (Juncus effusus),Pinksterbloem
(Cardaminepratensis ssp.pratensis), Gewone Smele (Descharnpsia
cespitosa), Dotterbloem (Calthapalustris), Echte Koekoeksbloem
JCLychnis flos-cuculi), Kale Jonker (Cirsiumpalustre), Schildvruchtereprijs (Veronica scutellata), Slanke Waterbies (Eleocharis
palustris ssp« uniglumis), Zeegroene Muur (Stellariapalustris),
Geknikte Vcssestaart (Alopecurus geniculatus), Penningkruid
(Lysimachia nummularia),Akkerkers (Rorippa sylvestris),plus
vrijwel alle soorten vanhet volgende type.
Kenmerkende syntaxa:Vochtminnende gemeenschappen uit hetDottexAverbond (Calthion palustris), Glanshaver-verbond (Arrhenatherion
elatioris)enhet Zilverschoon-verbond (Agropyro-Rumicion crispi)«
Synoecologie;Matig bemeste, drassige houilandenop uiteenlopende
bodemtypen« Inhet Dinkelgebied uitsluitend nog in kwelsituaties
(ziehieronder)»
Voorkomen:Momenteel opnogmaar enkeleplaatsen inhet Dinkeldal,
o.iïionabij de Zoekerbrug, in deomgeving van Overmann (juist op
Duits gebied)enop deoostoever tussenPoppebrug enDennenlust.
Gewenst beheer: Deze soortenrijke hooilanden moeten vroeger zeeralgemeen geweest zijn opvochtige tot natteplaatsen in debeekdalen.,
Op enkele voorbeelden na zijn ze thans door ontwatering enovermatige bemesting omgezet in soortenarme cultuurgraslanden (zie V„2)
of door contact met het zwaar verontreinigde Dinkelwater overgegaan innatte ruigten (zieIV„1,gewoonlijk soortenarme typen)o
Op grond van de slechte kwaliteit van het Dinkelwater vindt men
de laatste voorbeelden uitsluitend nog op vochtige plaatsen,waar
dewateraanvoer verzorgd wordt door (relatief voedselarm)kwelwater.

- kk Binnen de invloedssfeer van de Dinkel zijnmomenteel allevochtige graslanden verder verarmd danhet hier beschreven typeo
Het behoud van het bloemrijke hooiland (enuitbreiding vanhet
areaal: zie V.2 )verdient dehoogste pïioriteit.Nodig isaankoop, gevolgd door exploitatie als hooiland zonder nabeweiding
(1xmaaien,in de eerste helft van juli, gevolgd door afvoer).
Hierbij dient niet te zware hooi-apparatuur gebruikt tewordenom
bodembeschadiging zoveel mogelijk te beperken.Bemesting isuit
den boze,.,voorts dient gewaakt te worden tegen ontwatering.Veelal zullen bufferzones noodzakelijk zijn.

V.2 Droge tot vochtige Raaigras-weidcn(Gr).
Kenmerkende taxa;EngelsRaaigras (Lolium perenne), Kweek (Elytrigia
repens), Ruw Beemdgras (Poa trivialis),Veldbeemdgras (Poa
pratensis), ïimotheegras (Phleum pratense), Witte Klaver (Trifolium
repens), Kruipende Boterbloem (Ranunculus repens) GewonePaardebloem (Taraxacum sect.Vulgaria), Grote Weegbree (Plantago major),
Kamgras (Cynosurus cristatus).
Kenmerkende syntaxa:Voornamelijk te rekenen tot deBeemdgra.s-Raaigrasweide (Poo-Lolietum), soms ookkenmerken van deKamgrasweide (LolioCynosuretum).
Synoecologie;Weiden (ofwisselweiden)op diverse bodemtypen,maar
steeds zwaar bemest en/of beweid.
Voorkomen; Deze cultuurgraslanden nemen een zeer groot deel van het
onderzoekgebied in.
Gewenst beheer; De soortenarme cultuurweiden,biologisch gezienmeestal degradatiestadia van vroeger rijkere (half)natuurlijke graslanden,behoren tot deminst interessante objecten van denatuurbescherming. In een aantal gevallen,o.m„ bijwaardevolle ligging
(gradiëntsituatie),kan tochaankoop gewenst zijn om doornatuurtechnisch beheer soortenrijkere begroeiingen telaten (her/ontwikkelen.Relatief veel cultuurweiden in het Dinkeldal grenzen aan
meer waardevolle typen.Hetkan daarom noodzakelijk zijn, dat een
deel ervanalsbuffer moet worden beschouwd t.o.v.de actueel
belangrijke vegetaties, en dat dergelijkepercelen een verschralend
beheer dienen tekrijgen (meer danmet hun directe natuurwetenschappelijke waarde overeenkomt).

V°3Droge schrale graslanden(Gd).
Kenmerkende_taxa:Schapegras (Festuca ovina ssp.tenuifolia),Borstelgras (Nardus stricta), Zandblauwtje (Jasione montana), Wilde Tijm
en Grote Wilde Tijm (Thymus serpyllum, T.pulegioides), Muurpeper
(Sedum acre), Tripmadam (Sedum reflexum),Vroegeling (Erophila
verna), Smalbladige Wikke (Vicia sativa ssp.angUstifolia),Voorjaarszegge (Carex caryophyllea), Stekelzegge (Carex spicata),
Schapezuring (Rumex acetosella), Gewoon Struisgras (Agrostis
tennis)

,Sint Janskruid (Hypericum perforatum), Grasklokje

(Campanula rotundifolia), Heideanjer (Dianthus deltoides),Kattedoorn (Ononis spinosa),Rood Zwenkgras (Festucarubra ssp. rubra),
Driekleurig Viooltje (Viola tricolor ssp. tricolor), Breukkruid
(Herniaria glabra)«
Kenmerkende syntaxa; Zilverhaver-verbond (Thero-Airion),Vetkruidverbond (Sedo-Cerastion)enBorstelgras-verbond (Violion caninae).
Synoecologie: Zowel open als gesloten,kruidenrijke droge graslanden
op niet te zwaar bemeste zandige bodem.Het best ontwikkeld op
zonnigeplaatsen(zuidhellingen).
Voorkomen:Verspreid door het gehele Dinkelgebied, vnl. opoeverwallen, dijkhellinkjes, bermen en droge zandige "overhoekjes".
Nog vrij algemeen,maar inmiddels reeds sterk teruggelopen en
plaatselijk gedegenereerd door overmatige beweiding enbemesting.
Alarmerend is,dat dit aftakelingsproces nog steeds (eninversneld tempo)doorzet;recent bovendien zware verliezen door het
instorten van oeverwallen t.g.v.het oplegger-breedte brengen
van de Dinkel.- Gewoonlijk slechts opkleine schaal ontwikkeld
innogmaar zeer weinig gevallenkan mennog spreken van "droge
Dinkelweitjes!'(zoo.m.nog bij demonding van de Snoeyinksbeek
enop enkeleplaatsen op het traject Kribbenbrug-Beverborgsbrug)«
Gewenst beheer; Deze soortenrijke droge graslanden vanbeekduintjes
en zonnige dijkhellingen langs deDinkel behoren zowel floristisch
alsvegetatiekundig tot demeest waardevolle begroeiingen vannet
gebied (zie par. 4.2o1o).Vanplaats totplaats treedt (insamenhangmet lokale verschillen inhetmilieu)aanzienlijke variatie
op in de soortensamenstelling; verschillende van de bijzondere
kensoorten komennogmaar op'één ofop enkeleplaatsenvoor.
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Dit allespleit voor het behoud van eenmaximaal aantal van de
nog resterende goed ontwikkelde voorbeelden (waarbij inbegrepen
enkele quaoppervlakte kleine stukken én de bermen/hellingtaluds
van enkele (al danniet openbare)wegen,zoals O . E . dezuidhelling van deBentheimerstraat bij dePoppebrug)* In alle gevallen
ishierna een optimaalnatuurtechnisch beheer vereist,meestal
in devorm van extensieve beweiding enhet achterwege laten van
(kunst)bemesting,met inachtneming van bufferzones om hetoverwaaien vankunstmest tevoorkomen; in enkele gevallen (b.Y.dijkhellingen)is exploitatie als onbemest h^oiland gewenst (laat in
het seizoenmaaien)»

VQh Stabiele Buntgras-Kcrstmossen-vegetaties(Gb).
Kenmerkende taxa,:Buntgras (Corynephorus canescens), Heidespurrie
(Spergula morisonii), Cladonia-soorten enandere korstmossen»
Kenmerkende syntaxa: Soortenarme,min ofmeer gesloten gemeenschap
op stuivende, droge,arme zandgrond- Volgt in desucsessiegewoonlijk op eenpioniergemeenschap gekenmerkt door de zandegge
(Carex arenaria). Syndynamisch van grote waarde voor devastlegging van stuifzand.
Voorkomen:Op door overbeweiding ontstane zandigeplekken in droge
graslanden, inbermen,in stuifzandgebieden,,
Gewenst beheer:Dezepioniergemeenschappen op stuifzand zijn uiterst
kwetsbaa.r voor betreding. Door deintensieve,niet begeleiderecreatie in het Lutterzand ter hoogte van de Groene Staart zijn
dekorstmossenrijkebegroeiingen dan ockvrijwel geheel vernietigd»
(Ookvoor de geologisch engeomorfologischeunieke "kliffen"is
de drukke dagrecreatie ronduit vernietigend)o Het gebied rond de
Groene Staart is in 1978 doornatuurbeschermingsinstanties aangekocht.Hetnoodzakelijke beheer voor herstel van deuitzonderlijke
natuurwetenschappelijke waarden zalniet om hetprobleemheenkunnen, dat derecreatie lokaal beperkt enbegeleid zalmoeten
worden. Het isvanbelang om een dergelijke maatregel met goede
voorlichting tebegeleiden, om het talrijke publiek (dat vanouds
dit geliefde recreatiepunt bezoekt)de zin van een dergelijkemaatregel telaten inzien.Wellicht kan ook gedacht worden aan hetinrichten van alternatieve recreatievoorzieningen opminderkwetsbarepunten in de omgeving.

VI. AKKEIVEGETATIES.
Vanwege de aparte beheersvorrnworden de akkers apart beschouwd en
niet samengenomen met de floristisch envegetatiekundig nauwverwantepioniergeineenschappenc Menkan de akkers op verschillende
manieren onderverdelen,o.m.naar beheersvorrn of op basisvan de
voedselrijkdom van debodem. Omdat debeheersvorrn vaakwisselt,
is gekozen v^orindeling naar voedselrijkdora; ditvormt ook een
goede basis voor milieubouw, wanneer de akker tot een anderelevensgemeenschap dient omgevormd teworden,

VI.1Akkers op relatief voedselarme gronden(Aa),
Kenmerkende taxa:Korenbloem (Centaurea cyanus),Windhalm (Apera
spica-venti), Eenjarige Hardbloem (Scleranthus annua),Akkerviooltje (Viola arvensis),Eingelwikke (Vicia hirsuta), Gewone
Spurrie (Spergula arvensis), Zandraket (Arabidopsis thaliana),
Korensla (Arnoseris minima), Bleekgele Hennepnetel (Galeopsis
segetum), Slofhakken (Anthoxanthum puelli), Gewone Eeigersbek
(Erodium cicutarium ssp. sicutarium),Viltige Duizendknoop
(Polygonum lapathifolium ssp« pallidum),Klein Knopkruid
(Galinsoga parviflora), HarigKnopkruid (Galinsoga ciliata),
Kenmerkend syntaxon;Korensla-verbond(Arnoseridion).
Synoecologie;Onkruidgemeenschap van dewintergraanakkers.. Optimaal
op deoude zandgronden, die al eeuwenlang in cultuur zijn»
Voorkomen; Oorspronkelijk algemeen op deoude,zandige akkers,v/aarop rogge verbouwd werd» Delaatste decennia sterk achteruitgegaan
enverarmd; de zeldzame en~"kenmerkendeKorensla is delaatste
jaren nog waargenomen in deomgeving van Theusink enop een akker
tenN.Oo van dePoppebrug.
Gewenst beheer: Deze oorpronkelijk algemene akkeronkruidgemeenschap
dreigt nagenoeg geheel te verdwijnen« Oorzaak is allereerst het
schonen van zaaigraan enhet gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.Delaatste jaren dreigen deonkruidgemeenschappen zelfs
nagenoeg geheel te verdwijnen door demaiscultuur (zieVI»3)«
Voor het behoud van deze eeuwenlang zokarakteristieke plantengemeenschap ishet instandhouden van enkele oude zandige akkers
met detraditionele beheersvorrnnoodzakelijk.
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Hierbijkan gedacht v/orden aan reservaatsvorming of aanbeheersvergoedingen (financiële schadeloosstelling aan de eigenaar voor
gederfde inkomsten als gevolg van beperkende bepalingen: verbouw
vanwintergraan, geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen).
VIo2Akkers p-prelatief voedselrijke gronden (Ar)o
Kenmerkende_taxa:GewoneKlaproos (Argemone rhoeas), Akker-ereprijs
Yeldereprijs,Klimop- enTijm~ereprijs (Veronica agrestis,V.
arvensis,V.hederifolia enV. serpyllifolia),Perzikkruid
(Polygonum persicaria),Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia),
Paarse Dovenetel (Lamium purpureum),Korrelganzevoet (Chenopodium
polyspermum), Herik (Sinapis arvensis), EchteKamille (Matricaria
recutita)»
Konmerkende syntaxa:Perzikkruid-onderverbond (Eu-Polygono-Chenopodium)
enAkkerleeuweklauw-verbond (Aphanion).Het isniet bekend, ofhet
Hanepoot-cnderverbond (Panico-Setarion)nog inhet gebied voorkomt.
Synoecologie: Onkruid-gemeenschappen van hakvrucht- enwintergraanakkers op leemhoudende zsndgrcnden.
Voorkomen: Thans alleen nogmaar fragmentair (gedegenereerd) voorkomend
op akkers op relatief voedselrijke gronden inhet onderzoekgebied.
Hier en daar in groentetuintjesbijboerderijen.
Gewenst beheer: Ook hier isbehoud van enkele voorbeelden inhet
Dinkelgebied gewenst (vgl.IV.1). Voor het aanwijzen van potentieel
geschikte akkers dient menuit te gaan vanbodemkundig onderzoek.
Onbemeste "onkruidakkers"kunnen tevens alsbufferzone dienen voor
aangrenzende, lagergelegen beekdalreservaten.

VI.3 Akkers zonder onkruidflora(Az).
Hier is door vergaande zuivering van zaaizaad en/of bespuiting met
chemische bestrijdingsmiddelen deonkruidflora (nagenoeg)geheel
afwezig. Ook de sterk opgekomen maiscultuur enin de toekomst "veldbonen"-teelt valt onder deze categorie door het overvloedige gebruik
van drijfmest.

VII»HEIDENo
Begroeiingen, die in hoofdzaak zijn opgebouwduit lage dwergstruiken
(i.e. Struikheide en Dopheide). Bij deze hoofdgroep zijn ook demin
ofmeer gesloten Pijpestrootje-vegetatiesondergebracht, omdat deze
floristisch envegetatiekundig nauw verwant zijnmet de "echte"
heiden enhiermee in syndynamisehverband staan.

VII.1Natte tot vochtige heide(Hn).
Kenmerkende taxa: Dopheide (Erica tetralix), Trekrus (Juncus
squarrosus),Klokjesgentiaan (Gentianapneumonanthe ),Blauwe
Zegge (Carexpanicea), Witte- enBruine Snavelbies (Rhyncfcospora
alba,E. fusca), Veenbies (Scirpus cespitosus ssp.„germanicus).
Kenmerkend syntaxon:Dopheide-associatie (Ericetum tetralicis).
Synoecologie: Gewoonlijk opietslemige ofvenige zandbodemsmet
stagnerend grondwater, dat 'swinters tot op ofboven het maaiveldkomt.
Voorkomen:Op laaggelegen delen van het heideveldje tenN=W» van
Overdinkel (zie aanvulling hieronder).
Gewenst beheer:Tegengaan van ongewenste recreatievormen, vrijhouden
van opslag,voorkomen vanuitdroging t.g.v.diepe ontwatering in
het omringende cultuurland.
Aanvulling: Aan derand van het onderzoekgebied ligt ten zuiden van
deElsbeek eenuniek vochtig heideterreintje (zgn. "Kremersveentje")
Inhet oostelijk deelvindt men één der laatste (zoniet allerlaatste)voorbeelden inTwente van deorchideeënrijke Dopheide™
gemeenschap (Ericetum tetralicis orchietosum),met o.m.veel
Klokjesgentiaan, Gevlekte Orchis,BlauweKnoop.Bovendien zijn
plaatselijke schraal-landachtige begroeiingenontwikkeld met de
zeldzame Parnassia, het uiterst zeldzame Klein Glidkruid
(Scutellaria minor)en zeer bijzondere Zegge-soorten (Carex
hostiana, C.pulicaris). Vroeger moet er ook Vetblad (Pinguisula
vulgaris)optredpaadjes gegroeid hebben (med.R.Luiken). Dit
terreintje verdient onvoorwaardelijk bescherming c.q« bestemming
tot natuurreservaat.Voor het behoud van debijzondere waarden is
eenkleinschalig natuurtechnisch beheer;nodig,waarvoor eengedetailleerd uitgewerkt beheersadvies noodzakelijkis.*
*Dit terrein is (tijdens het schrijven van dit rapport)dooronvolkomenheden inhet Bestemmingsplan Losser helaas ontgonnen ......

- 50VII»2 Droge Heide met veal Dopheide(Hd).
K^nmerkend^^jijça:Struikheide (Callunavulgaris)enDopheide (Erica
tetralix)»
Kenmerkend syntaxon: Overgang tussen deDopheide-gemeenschap (VII.1)
en deStruikheide-gerneenschap (VII„3 )Synoecologie: Jpvochthoudende, enigszins lemige zandbodems;buiten
de directe invloedssfeer vanhet grondwater..Ismeestalpionierstadium vanhet volgende type,kan ook optreden naverjonging van
doorbranden»
Voorkomen:Loka.alop delaatste heiderestanten vanhet onderzoekgebied»
Gewenstbeheer:Voorkonen van ongewenste vormen van recreatie envan
illegale vuilstort,vrijhouden van opslag.
VII«3Droge heide met dominantie van Struikheide enmet weinig ofgeen
Dopheide_(Hs_j_„
Kenmerkende ta^zjii Struikheide (Calluna vulgaris), Stekelbrem (Genista
anglica; enKruipbrem (Genistapiloca.'»
Kenmerkend syntaxon: Struikheide-Kruipbrem-associatie (Genisto
pilosae-CallunetumJ»
Synoecologie; Op overwegend droge zandbodemso
-y.°-9£ic_0.mj..1?-•*^p ^eheiderestanten in het onderzoekgebied: ten W» van
Glane, ten N»W» van Overdinkel entenï'.O.van Losser (bijnadichtgegroeid;ofragmentair op bermen e.d.in de stuifzandterreinen»
Ge_wenstbeheer:Voorkomen van ongewenste vormen van recreatie, vrijhouden van opslag, verwijderen entegengaan van illegalevuilstort..
Af entoe (b»v* om de5 jaar)eenkeer afbranden (buiten het broedseizoen)o
VII.k^ij^estrpotie^cjjejpatieo
Plaatselijk op deheideterreintjesin het onderzoekgebied treedt
Pijpestrootje (Molina caerulea)vegetatie-vormend op» Dit wijst op
sterke wisselingen in de grondwaterstand (t.v.tengevolge vanontwatering)» DezePijpestrootjesvlakten zijn floristisch envegetatiekundigweinig interessant» Op zichis dan ook geen speciaal beheer noodzakelijk, hooguit het verwijderen van opslag alsmen het open karakter
van het terrein wil handhaven» Het zou echter,zomogelijk, wenselijk
zijn om deoorspronkelijke waterhuishouding te herstellen, zodat een
betere basis voor intern beheer geschapen wordt»

Ville SÏÏXUWELEN^EWBOSSEN.
Vegetaties met eenmin ofmeer geslüton struik- er/ofboomlang.
Deuitwerking van deze hoofdgroep verschilt op tal vanpunten met
de door Londo (197^/ opgestelde indeling» Zo ^ijn de struwelen en
bossen,samengevoegd vanwege deveelvoorkomende vage overgangen
(zowel in de ruimte alsin de tijd:van struik- naar boomlaag.
De hier gevolgde onderverdeling is,in samenwerkingmetJ.J.Kleuver,
aangepast &an deomstandigheden in het Dinkelgebiedo

Doornstruwe_len__yar^jlroge_gronden„
Kenmerlce^je^jnaxa•Sleedoorn (Prunus spinosa), Eén- enTweestijlige
Meidoorn (Crataegus monogyna, C oxyacantha;,Wegedoorn (Rhamnus
catharticus), rozen (vrd.Rosa canina], bramen (Rubus s p j , Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Rode Kornoelje (Cornus
sanguinea), Vlier (ßarnbueusnigra), Spaanse Aak (Acer campestre),
wellicht ook nog Duindoorn (Hippophae rhamnoides var. fluviatilis)„
In dekruidlaagvindt menvaak diverse zoomplanten (zie hiervoor
IVo2 ).
Kenmerkende_sjjitaxa!Sleedoorn-Bramen-verbond (Rubion subatlanticum).
Denatuurlijke doornstruwelen op deoeverwallen zijn op te vatten
als eeninitiaalvorravan het Essen-Iepen-bos (Fraxino-Ulmetum).
_Svg_oeco1ogie;Struwelen met een dikwijls soortenrijke struiketage op
meestal vrij droge,minerale bodem. Ontwikkeld als natuurlijke
maritelgemeenschappenlangs bosranden; geplant als heggen in het
cultuurlandschap; soms alsnagenoeg natuurlijke opslag opoeverwallen (zieaanvulling hieronder:..
Voorkomen: Doornhagen (al danniet met verspreide hogeropgaande bomen)
komen op tal vanplaatsen inhet onderzoekgebied voor,zowel als
begrenzing langs dehoge esgronden alsook alsperceelscheiding
tussen beekdalgraslanden. Opverschillende plaatsen in hetDinkeldalishet heggenstelsel noguitzonderlijk fraai intact,o.m.op
het traject Zoekerbrug-Eilermansbrug enin de omgeving van het
Theusinkboso Fraaie,min ofmeer natuurlijke oeverwalstructurenkomen op diverseplaatsen in het onderzoekgebied voor (zie hierna).

* De houtwallen, waarin somsook doornstruweelsoorten optreden, vallen
niet onder deze groepmaar onder diverse typen van voedselrijke loofbossen, alnaar gelang standplaats en soortelijke samenstelling.

Gewenst beheer: Goed ontwikkelde heggen vormen eenuitzonderlijk
waardevolmilieutype in velerlei opzicht (o»m„ cultuurhistorisch,
botanisch, ornithologisch en entomologisch). Het behoud env/aar
nodig herstel ervan dient danook metkracht nagestreefd teworden.
Voor het optimale behoud van demeeste der voornoemde biologische
functies isonderhoud van deheggen op detraditionele manier
noodzakelijk, d.w.z. snoeien (env/aarnodig vlechten vanhet
opperhout;,lokaal bijplanten van ontstane gaten.
Aanvulling: Op de oeverwallen langs deDinkel (enoude Dinkelarmen;
komtplaatselijk min ofmeer natuurlijk "oeverwalstruweel"voor,
waarin doornstruiken een overheersende plaats innemen.Uitzonderlijk fraai ontwikkeld (o.rn.met de vrij zeldzame Wegedoorn;treft
men het aan bezuiden deBeverborgsbrug, waar het een vrijwelondoordringbaar oerstruweel vormt (compleet met lianen,i,c.de
Hop)o Minder rijk,maar tochkarakteristiek komt het nog openkele eindereplaatsen voor,o.ffi.in eennatuurterreintje bezuiden
deLosserbrug (op de oostoever;.,Integenstelling tot dehalfnatuurlijke heggen, die regelmatig onderhoud vergen, verdient
het aanbeveling ommin ofmeer natuurlijk oeverstruweel zich
ongestoord telaten ontwikkelen.Hieruit ontstaat dan uiteindelijk
het in onsland weinig algemene oeverwalbos (Fraxino-Ulmetum).

VIII»2o Wilgenstruweel..^Ji^^ß^npSPt-'kbos opmineralebodem.,
Kenmer
kendetaxa:Katwilg (Salix viminalis,), Bittere Wilg (S.
purpurea), Schietwilg (S„ alba;,Kraakwilg (S. fragilis), Amandelwilg (S.triandra;. In dekruidlaag o.nu Gele Waterkers (Rorippa
amphibia;,Ridderzuring (Rumex obtusifolius;,Veldbeemdgras (Poa
trivialis), Speenkruid (Ranunculus ficaria), Driedelig Tandzaad
(Bidens tripartitus), Zilverschoon (Potentilla anserina),Moerasandoorn (Stachyspalustris), Grote W'aterweegbree (Alismaplantageaquatica).
^ÈB2^ëJ£}S^lL^^ËJnjLa2^:

Associatie van Amandel- enKatv/ilg (Salicetum

triandro-virainalis;enSchietwilgenbos (Salicetum albo-fragilis).
Synoecologie:Rivierbegeleidende wilgenstruwelen en -bossen.De
sucsessie start op doorwaterwerking kaalgeschuurde bodem met
eenpioniergemeenschap (rijk aanruigtkruidenen "storingsindicatoren"), waarin Salix triandra en S„ viminalis de karakteristieke
wilgensoorten zijn.
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Op periodiek overspoelde plekken, die echter niet aan sterke
waterstromingen zijn blootgesteld, voert de sucsessie naar een
"wilgenvloedbos", waarin meestal Salix alba domineert.
Voorkomen:Op tal van plaateen in het Dinkelgebied, in velerlei
varianten,
Gejfj_e_ns_t_.b„ejiee_r:Zoveel uit landschappelijk, vegetatiekundig als
beheerstechnisch oogpunt verdient het aanbeveling om de Dinkelbegeleidende wilgenstruwelen sich vrijelijk te laten ontwikkelen
(-tevens rijke vogelbroedplaatseni)» De interessantste typen vanuit botanisch gezichtspunt zijn de struwelen met de typische
"rivierwilgen" (Salix triandra, 3- purpurea, S» alba)» Zeer
fraai zijn deze o.ai. ontwikkeld in het overstrorningsgebied van de
Groene Staart.. Voor een optimaal voortbestaan zijn er ook in de
toekomst periodiek hoge waterstanden noodzakelijk (zie ook aanvulling bij III.il),.ii.a„'.\',door de aanleg van de Kramerswatergang
moet niet te veel water onttrokken worden aan de oorspronkelijke
Dinkelmeander.
Aanvulling: Naast de hiervoor besproken wilgenstruwelen (opgebouwd
uit smalbiadige soorten) op minerale bodems komt er lokaal in het
gebied op venige bodems (o.m. verlandende oude armen) nog SporkenWilgenbroekstruweel (Salicion cinereaejvoor met o,m. Vuilboom
(Franguln alnus ) , Geoorde-- en Grauwe Wilg (Salix aurita, S, cinerea)
alsmede bastaarden van beide laatstgenoemde soorten. Ook op deze
plaatsen kan men gewoonlijk het best de successie zijn eigen gang
laten gaan»

VI11»3»Elz_enbroekbossen„
Kenmerkende taxa:Zwarte Els (/-.lnusglutinosa), Grauwe Wilg (Salix
cinerea), Geoorde Wilg (Salix aurita;, Zwarte Bes (Ribes nigrum),
Bitterzoet (Solanum dulcamara), Hennegras (Calamagrostis canescens),
Rietgras (Phalaris arundinacea;, Melkeppe (Peucedanum palustre),
Wolfspoot (Lycopus europaeusj, Gele Lis (Iris pseudacorus), Kale
Jonker (Cirsium palustre), Dotterbloem (Caltha palustris), Smeerwortel (Symphytum officinale), Kaagwinde (Calystegia sepium), Smele
(Deschampsia cespitosa), IJle Zegge (Carex remota), Elzenzegge
(Carex elongata).

Kenmerkend sy_
ntaxon:Elzenbroek (Carici elorigatae-Alnetum).
âlI^£È.9°2^i-.6\Ë.'' ^Pvsnige tot minerale grond met matig voedselrijk,
stagnerend water.
Voorkomen:Elzenbroekbossen treft men opniet zoveelplaatsen langs
de DinkeloEetkomt O.K. voor aan denoordrand van het Theusinkbos, bij demeander ter noogis van de Zandbergen, aan devoet van
de dalwand bij camping Dennenlust enbij deuitmonding van de
Rüenbergerbeek.Voortsplaatselijk (gewoonlijk als smalle stroken)
langs diverse zijbeken,o^m.de Sls(.)beek en de Snoeyinksbeek.
Ineen bijzondere vorm (bronbos.)in het oorsprong-gebied van de
Bloemenbeek (zie aanvulling hieronder).
Gewenst_beheer:De geringe oppervlakte aanElzenbos dient beslist
gehandhaaft te blijven» Plaatselijk is exploitatie alsElzenhakhout denkbaar (mits dit metkleine oppervlakten tegelijk geschiedt/«
De stroken Elzenhout langs de zijbeken moeten bev/aardblijven, lokaal is zelfs bijplanten wenselijk (coulissen in het ontginnings1andschap)=
Aanvulling: Inhet oorsprong-gebied van deBloemenbeek in deHooge
Lutte (omgevingMolthover Es-Lage Kavik)komen zeldzame bronbossen
voor met de zeer bijzondere Verspreidbladig- enWisselbladig Goudveil (Chrysosplenium oppositofolium, C„ alternifolium)en deeveneens aan bronmilieu'sgebonden Bittere Veldkers (Cardamine aicara).
Vegetatiekundig bezien hoeft men er te doenmet overgangen tussen
het Goudvcil-Elzenbos (Carici elongatae-nlnetum cardaminetosum;
en het meermet het volgende type (VIIIok ) verwante GoudveilEssenbos (Carici remotae-Eraxinetum typicum). Het betreft bronbossen in steile ''rieten"met matig basenrijk water met een hoog
zuurstofgehalte op1einigebodems.Hot zijn de enige nog intacte
brongebieden van alle zijbeken op het bestudeerde Dinkeltraject;
in floristisch envegetatiekundig opzicht ishun waarde zelfs van
landelijke betekenis« De status alsnatuurgebied dient zonder meer
voorop te staan„
N.B.Een gedetailleerd beheeraadviesvoor deze terreinen is reeds
in 1959 door Ir.A. Coops opgesteld (NatuurwetenschappelijkArchief,
SBB Zwolle).

bos3en_)_o
Kenmerkejide__taxa:Zwarte Els (Alnus giutinosaJ, Es (Fraxinus excelsior],
Zwarte Populier (Populus nigra,', Vogelkers (Prunus padus), GelderseRoos (Viburnum opulus), Esdoorn d.cer pseudo-platanus),Vlier
(Sambucus nigra;c In de struiklaag kunnen nog diverse aoorten
voorkomen uit type VIII,1,
In de kruidlaag o,in« Speenkruid (Ranunculus ficaria), B o s a n d o o m
(Stachys sylvatica), Robertskruid (Geranium rober+-\anum>, Heksen»
kruid (Circaea lutetiana), Groot- en Klein Springzaad (Impatiens
noli-tangere, L parvifloray, Bosv/ederik (Lysimachia nemor u m ) ,
Slanke Sleutelbloem (Primula elatior,», Bos-ereprijs (Veronica
motana,1, Zevenblad (Aegodium podagrarip), Look zonder look (miliaria
petiolata;, Gewone Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), Muskuskruid
(Âdoxa moschatellina), Gulden Boterbloem (Ranunculus auricomus,*,
IJle Zegge (Carex reciota), Schedegeelster (Gagea spathacea,!.
Kenmerkende syntaxa; Elzen-Vogelkers-verbond (.ulno-Padiori)« In deze
groep zijn zowel de ooverwalbossen (onderverbond Ulmion
carpinifoliaeJ als de dalvloerbossen (onderverbond Circaeo-Alniony
samengevat„
Synoecologie: Rijkgestructureerde, soortenrijke beekbegeleidende bossen op jonge, voedselrijke, minerale grondene Periodiek overstroomd
of tenminste beïnvloed door grondwater, dat verticaal beweeglijk
is,. Tot deze groep behoort eveneens een aanzienlijk deel van de
houtwallen in het Dinkelgebied (niet de hagen, zie daarvoor groep
VIII.1) .
Voorkomen.: Op enkele plaatsen in het Dinkeldal (gewoonlijk delen van
weinig intensief geëxploiteerde beekdalbossen;:langs de dode arm
bij de Zandbergen, nabij Kraesgenberg (westoever), tussen Snoeyink
en Overaann (oostoever) en nabij De <>ust» Op diverse plaatsen langs
zijbeken (buiten het voor dit rapport onderzochte gebied): in het
bovenstroorr.se gebied van de Elsbeek (Lindermaten) en van de Bloernenbeek (Molthover E s ) ,uitzonderlijk fraai langs de Snoeyinksbeek
in de Duivelshof,,
S?XJJJBS-^-P-?P-$..eJ£:

^ e z e uiterst waardevolle, gradiëntrijke bossen ver-

dienen zonder uitzondering een bestemming als natuurgebied, voor
zover ze deze status nog niet bezitten (alleen de Lindermaten en
de Duivelshof zijn natuurreservaat).

-56Het gewenste beheer istypischnatuurbeheer;kleinschalig inde
ruimte en grootschalig in detijd» i.1naarplaats enomstandighedenkan gekozen worden voor niets doen (=latenuitgroeien tot
natuurbos),uitkapbos ofhakhoutcultuur»
In ieder gevalmoet voorkomen worden, dat ze omgevormd v/ordentot
productiebos (zois doorplanting metpopulieren uit denboze)»

VI11.5o Loofbossen op voedselrijke,gerijpte bodems (Eiken-Haagbeukenbos)»
Kenmerkende taxa:Ha.agbeuk (Carpinus betulus), Wilde Kers (Prunus
avium;, Hazelaar (Corylusavellana),Tv/eestijligeMeidoorn
(Crataegus oxyacantha), voorts diverse bomen- en struiken uit
groepVIIIo^o In dekruidlaag o.a. Bosanemoon (Anemone nemorosa),
Grootbloemmuur (Stellaria holostea), Gierstgras Milium effusum),
Drienerfmuur (Moehringia trinervia), Veelbloemige Salomonszegel
(Polygonatum multiflorum), Blauwsporig Bosviooltje (Viola
reichenbachiana),Heelkruid (Sanicula europaea), Boszegge (Carex
sylvatica), Witte Klaverzuring (Oxalis acetosella),Ruige Veldbies (Luzulapilosa)»
Kenmerkend syntaxon:Haagbeuken-verbond (Carpinion betuli)met als
associatie het Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum)»
Synoecologie; Soortenrijke bosgemeenschapmet eenuitgesproken voorja.arsaspecto Opmatig voedselrijke totvoedselrijke,inhetalgemeen droge bodems dieuitgerijpt zijn»
Voorkomen; Opkleine schaal ontwikkeld in enkele loofbosjes inhet
onderzoekgebied, metname inhetmondingsgebied van deElsbeek en
in debedrijfsbosjesbijKraesgenberg en DeLust„ In zeer fraai
ontwikkelde vorm vindt men het (opvrijgrote oppervlakte)inhet
natuurreservaat "Smoddebos"aan de Snoeyinksbeek (buiten het voor
dit rapport onderzochte gebied)..
Gewenst beheer;Net alsbij devoorbeelden vanhet vorige type (waarrneeze vaak ruimtelijk in contact staan)zou bij deweinige overgebleven voorbeelden van het Eiken-Haagbeukenbos in hetDinkelgebied het instandhouden als (half-)natuurlijk bosvoorop moeten
staan» De concrete beheersmaatregelen komen overeen met die voor
de vorige groep (zie aldaax).
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VIII»6Loofbossenopdroge,relatiefvoedselarmegronden(Eiken-Berkenbossen).
Kenmerkendetaxa;IndeboomlaagnaastZomereik (Quercusrobur)ook
ZachteBerk (Betuiapubescens),RuweBerk (Betuiaverrucosa),Lijsterbes (Sorbusaucuparia),Hulst (Ilexaquifolium),Ratelpopulier
(Populustremula).VoortsKamperfoelie (Lonicerapericlymenum),
Adelaafcsvaren(Pteridium aquilinum),Hengel (Melampyrumpratense),
Dubbelloof(Blechnum spicantö,Eikvaren(Polypodiumvulgare), Valse
Salie (Teucriumscorodonia),Dalkruid (Maianthemumbifolium),Zachte
Witbol (Holcusmollis),StijfHavikskruid (Hieraciumlaevigatum),
RankendeHelmbloem (Corydalisclaviculata);opplaatsenmetleem
ondiepindeondergrondookLelietjesvanDalen (Convallariamajalis),
GewoonBosviooltje (Violariviniana),VeelbloemigeSalomonszegel
(Polygonatummultiflorum),KruipendZenegroen (Ajugareptans),Ruige
Veldbies (Luzulapilosa)0
Kenmerkendesyntaxa:VerbondvanZomer-enWintereik (Quercionroboripetraeae),metopderelatiefvoedselarmstestandplaatsenhetEikenBerkenbos (Quercoroboris-Betuletum)enopwatrijkerestandplaatsenhetBeuken-Eikenbos(Fago-Quercetum)„
Synoecologie:Relatiefweiniggelaagdeloofbossenopdrogetotiets
vochtige,relatiefvoedselarmegronden (ineenreeksvariërendvan
zeerarmstuifzandtotzandigeleembodems).
Voorkomen;Opdiverseplaatsenopdehogeregronden,diehetDinkeldal
begrenzen:o.m.opdeoostoeverterhoogtevanGlane,inhetgebied
vandeZandbergen,gedeeltenvanhetTheusinkbosendelenvanhet
Lutterzand» Veelalsterkanthropogeenbeïnvloed,somsalsopgaand
geplantbos (Theusink),somsalsstrubben (omgevingvandeZandbergen)o
Gewenstbeheer:Aangezienditbostype (=denatuurlijkeclimaxgemeenschapopdearmeregronden)opveelplaatsenvervangenisdoornaaldboscultures,ishetvanbelangdatdenogaanwezigevoorbeeldenin
standgehoudenwordenals(semi-/natuurlijkloofbos-Afhankelijkvan
plaats,omstandighedenenvoorgeschiedeniskanalsbeheergekozen
wordenvoornietsdoen,uitkappenofexploitatiealshakhoutbos/
strubben= Iniedergevalmoetvoorkomenworden,datdezeloofbossen
omgezetwordeninnaaldbos (hetomgekeerdeisvanuitnatuurwetenschappelijkoogpuntwelwenselijk)»
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VIII.7» Naaldbossen.
Bij deinventarisatie is geen veldonderzoek gedaan naar deverschillende typen naaldbossen in het Dinkelgebied. Op grond van globale
indrukken ishet waarschijnlijk, dat deindeling van Londo (197^)van
naaldbostypen in grote lijnen toepasbaar isvoor het onderzoekgebied.
Pro memorie zijn daarom de subtypen volgens Londo vermeld:
- Naaldbossen zonder ondergroei;
- Naaldbossen met ijle ondergroei van ZandzeggeenRuig Haarraos;
- Naaldbossen met struikhei enDopheide enKorstmossen;
- Bladmossenrijke naaldbossen;
- Naaldbossen met struisgrassen en andere fijnbladige grassen;
- Naaldbossen met stekelvarens enbraam;
- Naaldbossen met Frambooe, bramen, Zachte Witbol enValse Salie.
De namen van deze ondergroepen verwijzen direct naar demeest karakteristieke indicatorsoorten inkruid- enmoslaag.
Syntaxonomie en synoecologie: Denaaldbossen in het Dinkelgebied zijn
kunstmatige vervangingen van de in devorige groep (VIII.6)omschreven bossenuit het verbond van Zomer- enV/intereik (Quercion
robori-petraeae;oIneen enkel gevalkunnen ze op zeer hogeleeftijd (=meer dan hun economische omlooptijd)verwantschap gaan
vertonen met hetnatuurlijke Kussentjesmos--Dennenbos (LeucobryoPinetum); dit is echter in het beschreven gebied nog niet geconstateerd.
Voorkomen: De hogere zandgronden, die het Dinkeldal begrenzen, zijn
plaatselijk beplant met naaldbos,o.m. in de Zandbergen,opverscheidene plaatsen langs deDenekamperdijk,bezuiden de grenspost
bijDePoppe, enlangs dehele oostoever benoorden dePoppebrug
(incl.het grootste deel van het Lutterzand).
Gewenst beheer: Ook deze bossen bezitten zoveel waarde, dat zeals
natuurgebied dienen te v/ordenbeheerd. Naast recreatieve enlandschappelijke waarde bezitten metname de aan derand van het
Dinkeldal gelegen naaldboscomplexen eenuiterst waardevolle functie
alsvoedselarme tegenhanger ("buffer")van aangrenzende,meer
voedselrijke bcekdalpercelen. Een deel van denaaldbossen zalgeleidelijk omgevormd moeten worden tot demeer oorspronkelijke
loofbossen van devoorgaande groep (VIII.6 ),waarbij devoornoemde biologische bufferfunctie bewaard blijft.

Een ander deelvan de-naaldbossen (o-ra« complexen langs deDenekamperdijkj dient vooral met het oog op de zeer goede roofvogelstand in zijn huidige vorm teworden gehandhaafd, en bijvoorkeur
in de toekomst uit te groeien tot oud, semi-natuurlijk naaldbos
(hierbij deondar syntaxonomie en synoecologie omschrevenverwachtingswaarde in het oog houdend)«
Lanvulling:Aparte vermeldingverdient het Gaffeltandmos-Jeneverbesstruweel (Dicrano-Juniperetum), dat in het beschreven gebied het
best ontwikkeld voorkomt in hetLutterzand (meer fragmentair komt
het voor op de rechteroever van de Dinkel in de stuifzandgebieden
bezuiden DePoppe enbij de Zandbergen)» Het isontstaan op heidebodems, v/aarin het rerleden overbeweiding vrijplotseling isovergegaan in onderbeweiding door schapen; bijnietsdoen zal dit type
overgaan inEiken--Berkenbos,een ontwikkeling die echter vanuit
natuurwetenschappenjk oogpunt ongewenst is» Dit Jeneverbesstruweej
isnamelijk van groot wetenschappelijk belang: (a)Vegetatiekundig
als enige natuurlijke naaldbosgemeenschap in Nederland; (b)Wegens
het voorkomen van cm,,een groot aantal zeldzame,deelsnogwéinigbekende kleine paddestoelsoorten; (c) Lis restant van een oud cultuurpatroon,nl„ alsonderdeel van het es-heide gebruikspatroon.
Voor het toekomstig beheer ishet belangrijk om tebeseffen, dat
dit type natuurterrein slecht bestand istegen veel betreding.
Het isnoodzakelijk om van tijd tot tijd loofhout- ennaaldhoutopslag,welke de struwelen dreigt te overgroeien, te verwijderen.
Opgaande bomen doen door hun strooisel en door overschaduwing de
bijzondere Jeneverbesstruwelen namelijk snel degenereren.
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3-6u1.3» Conclusies
Debotanische betekenis van het Dinkeldal c a . kan getoetst worden
aan dehand vankriteria als zeldzaamheidswaarde, diversiteit,
representativiteit engaafheid,kwetsbaarheid en houdbaarheid.
a. Zeldzaamheidswaarde -.Het gebied kent nog steeds een rijke
flora,waartoe ca.65 soorten behoren die inNederland vrij
zeldzaam tot zeldzaam zijn (3.6.1.2.). Binnen Nederland neemt
het gebied eenunieke plaats in door het sterke aandeel van
continentale soorten,uiteenvallend intwee subgroepen:stroomdalplanten en soorten vanrijke loofbossen.
Inhet beschreven gebied komen diverse bijzondere plantengemeenschappen voor,waarvan Speciale vermelding verdienen: eenpioniergemeenschap van beekstrandjes (zie I l l d ) , een soortenrijke
zoomvegetatie (IV.l), bloemrijk hooiland (V„"|), droog schraal
grasland (V„3), oeverwalstruweel (VIII.1), rivierbegeleidend
wilgenstruweel (VIII„2), diverse loofbostypen (VIII.it,VIII.5»
VIII.6)enJeneverbesstruweel (VIII.7).
b. Diversiteit. De botanische diversiteit is doorVn Schaik (1974)
becijferd voor een drietalkilometerhukkenlangs deDinkel tussen
Losser enDe Lutte (omgeving van Snoeyink,Binkhorst en Theusink).
Alle drie onderzochte hokken bleken soortenrijk (resp. 196,216,
en 219 soorten); volgens de zgn. waarderingsmethode van Mennema
(1973)kan de floristische envegetatiekundige waardering van
één derhokken "redelijk"envan beide andere hokken "goed"genoemd worden.Overziet men het beschreven gebied in zijntotaliteit, danmag desoortenrijkdom (ca.450soorten op 1000ha)
uitgesproken groot genoemd v/orden:ruim 3x denorm voor de
soortoppervlakte relatie in deNederlandse flora (zieVan der
Maarel 1968)..
c.Representativiteit engaafheid.Demeeste plantengemeenschappen,
diekenmerkend zijnvoor het halfnatuurlijke Twentse bekenlandschap,komen inhet beschreven gebied voor; demate van gaafheid
isechter uiteenlopend. Volledig verdwenen zijn de vochtige
heidenmet voedselarme vennen en de schraallanden langs de zijbeken (1ÎJ.Deze levensgemeenschappen treft men nog v/elzeer
fraai in het nabijgelegen staatsreservaat "Punthuizen")„

Ernstig aangetast door watervervuiling endoor demoderne landbouwcultuur zijn het merendeel der watervegetaties,moerasvegetaties,
vochtige hooilanden en de oude akkers,,Relatief beter behouden zijn
devoorhet gebied zeerkarakteristieke droge schrale graslanden;
vaak nog zeer gaaf zijn devele typen struwelen enbossen«
do Kwetsbaarheid enhoudbaarheid. Het oorspronkelijkenatuurlijke evenwicht vanhet Dinkelsysteem is fundamenteel verstoord door de ontginning van de oerbossen en dehoogvenen en-in recentere tijd- van
deheidevelden- Hierdoor is de sponswerking vanhet achterland verloren gegaan,met als gevolg een ontregelde waterhuishouding; dit
effect isverder verstrekt door allerlei waterhuishoudkundige ingrepen (inclo kanalisaties). Het nivellerende effect van de "veldontginningen" isverstrekt door de steedsmaar toegenomen bemesting
van de cultuurgronden, wat in combinatie met lozingen van vervuild
water voor eenvolledige verontreiniging van deDinkel enhaar zijbeken heeft gezorgd.Naast het volledige verdwijnen vanhoogvenen,
vochtige heide enschraallanden heeft dit proces een funeste uitwerking opwatervegetaties,moerassen en drassige hooilanden.
Herstel van dezevegetatietypen is alleen (lokaal)mogelijk doorverregaande waterreiniging en door het instellen van forse onbemeste
bufferzones.
Dehogergelegen gronden zijn gespaard gebleven voor de nivellerende
invloed van het vervuilde water,maar zijn veelal ook ernstigaangetast doormoderne intensieve landbouwmethoden. Voor het behoud van
droge schrale graslandvegetaties is een schraallandbeheer noodzakelijk (exploitatie als onbemest hooiland en/of extensievebeweiding);voor het voortbestaan van dekenmerkende onkruidgemeenschappen is devorming van enkele reservaten noodzakelijk (verbouw
van traditionele gewassen, achterwege laten vanbemesting enchemische onkruidbestrijding).
Debossen zijnrelatief het minst aangetast;naast hun betekenis
voor flora en faunakunnen bossen dijkwijls eenbelangrijke biologische functie vervullen alsmin ofmeer voedselarme "buffer"voor
aangrenzende,lagergelegen gronden.

3 . 6 „ 2 ORNITHOLOGISCHE BETEKENIS.
3.6.2.1 Inleiding enmethodiek
De afgelopen tien jaar zijn er veel gegevens verzameld over debroedvogelstand inhet Dinkeldal. Inhet voorjaar van 1969is eeninventarisatie verricht doorP.Kokko enG. van deKan inhetDinkeldfil
vanKraesgenberg (=tussen Losser enDePoppe)tot aan deBeverborgsbrug (=begin omleidingskanaal);deresultaten hiervan vindt men uitgewerkt bijKleuver ( z . j j . Vervolgens is in 197^het Dinkeldal tussen
Kraesgenberg enDePoppe geïnventariseerd doorA» Brinkman e s . inhet
kader van eennatuurhistorische inventarisatie vanhet tracé vanRijks\veg15» In 1975 en1976 zijnverschillende trajecten vanhet Dinkeldal geïnventariseerd doorledenvan deVogelwerkgroep van deNJN,o„m.het
traject Glane-Losser doorS„Mayer c.s. enhet traject DePoppe-Beverborgsbrug doorB. Ens C s » Een uitwerking van deze gegevens isgepubliceerd inhet tijdschrift "Ficedula" (Mayer 1977)°
Alle genoemde personen waren desgevraagd bereid het completebasismateriaal vanhun inventarisaties ter beschikking testellen.Tenbehoeve van dit rapport is dit materiaal opnieuw bewerkt,tevens zijn
door de schrijver aanvullende (en controlerende) inventarisaties verricht, zijn er in het voorjaar van 1978hernieuwde tellingen gedaan
vanhet aantal broedparen van devoornaamste indicatorsoorten, enis
er eennauwkeurige inventarisatieverricht (eveneens in 1978)van
een aantalproefvlakken in specifieke biotopen inhet Dinkeldal.Het
resultaat van deze werkzaamheden vindt men in devolgende paragraaf,

3.6.2.2Resultaten
$JLs^lrJ®2$^ß£:P-~SYJäVJ?2-SJZPJ a n debroedvogelstando
Van de 160broedvogelsoorten inNederland zijn er deafgelopen tien jaar
meer dan 90soorten alsbroedvogel-inhet onderzochte gebied aangetroffen.Hierbij zijn ca. 25 soorten (-• ruim 25%), die inNederland zeldzaam tot vrij zeldzaam zijn (Commissie voor deNederlandse Avifauna
1970); denamen van deze soorten zijn in onderstaandetabel onderstreept.
In de tabel ishet Dinkeldal opgedeeld in eenaantal trajecten:
A -grensbijGlane tot deZoekerbrug (G- Zb);
B -Zoekerbrug tot Kraesgenberg (Zb -Kr);
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C -Kraesgenberg totPoppebrug (Kr- P b ) ;
D ~Poppebrug totGroene- Staart (Pb••-Gs.);
E -G r o m e Staart totBeverborgsbrug (Gs-Bb)„
Voor deverschillende deeltrajecten sijn inde onderstaande tabelhet
gemiddelde aantal broedparen aangegeven over de jaren 1974-197o»
Hierbij dient dekanttekening geplaatst te worden, datde gegevens
over het traject vande grens bijGlane totde Zoekerbrug (= traject
A) uit 1976 dateren (Mayer c.s.), dusvanvóór dekanalisatie inhet
kader vanhet Dinkelconvenant»
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185-195
15-19
15-17

A

B

C

D

E

TOTAÂL

(gG-Zb) (Zb-KrJ (Kr-Pb;(Pb-Gs)(Gs-Bb) gG-Bb
'Kauw
Ekster
VlaamseGaai
TOTAAL

4
4
1-2

8
6
3-4

10
4
10-12

2
2

3
1
3-3

25
17
19-25

364-389 566-608 1043-1146401-438875-960 3249-3541

Gemiddeldaantal 30,3-32,426,3-28,342,6-46,825,1-27,439,8-43,633,8-36,9
broedparenper
10ha
Hetvaltbuitenhetkadervanditrapportomdetabelvanuitvoerig
commentaartevoorzien» Tochishetdienstigomnaaraanleidingvandeze
systematische broedvogellijsteenaantalkanttekeningen teplaatsen»
InhetDinkelgebied zijn4soorteneendenalsbroedvogelbekend«Naast
dealgemeneWildeEendvaltdegoedestandvandeWintertalingop
(5-10paar)o HelaaszijnrecentZomertalingenSlobeendalsbroedvogel
uithetDinkeldalverdwenen.Netalseldersinonslandkanditzonder
twijfeltoegeschrevenwordenaandeintensiveringvandegraslandcultuur (zieookopmerkingenindevolgendeparagraaf;.
Destandvanderoofvogelsinhetbeschrevengebiediszeeruitzonderlijk,
zelfsvoorOost-Nederland.NaastdeTorenvalk,deschaarseBoomvalken
Buizerd (jaarlijksca.5nesten.' ) zijntevensdezeldzame HavikenmogelijkzelfsdeWespendief (jaarlijksinbroedseizoen aanwezig/broedvogel
inhetonderzochtegebied,,Dezeuitzonderlijkesituatieistedanken
aandegunstige combinatievanrustigebospercelen (opdehogeregronden
langshetdal;methetprooidierrijkeDinkeldalalsvoornaamstefourageergebied.Hetisveelzeggendvoordeoecologische draagkrachtvandit
gebied,dathetenigebekendebroedgevalvandeRodeWouwinNederland
plaatsvondineenloofbosinhetstroomgebiedvanéénderzijbekenvan
deDinkel (=in1977,2jongenzijnuitgevlogen).
Helaasgaathetdelaatstejarenslechtmetdeweidevogels.Ditbetreft
nietzozeerdeScholekster,diehiernooitregelmatigebroedvogelis
geweest,maarweldeGruttoendeTureluur,diebeideophetpuntstaan
alsbroedvogeluithetgebiedteverdwijnen.OokdeWatersnipgaatde
laatstejarensterkachteruit.NetalsbijZomertalingenSlobeendmoet
deoorzaakgezochtwordenindemoderne,intensievegraslandcultuur.
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DeKievit weet zichbeter tehandhaven, deze soort broedt voornamelijk op
dehogere gronden enminder invochtige graslanden-.Ook de zeldzameHout«
_snij)lijkt zichtehandhaven, dankzijhet 'veiliger' broedbiotoop (vochtige bostypen;met name in deomgeving van Groene Staart enKribbenbrug
zijn baltsende exemplaren waargenomen;,,

Naast de erg goede roofvogelstand ishet veelbetekend, dat inhetbeschreven gebied k soortenu i l e n als broedvogel voorkomen« De Bosuil
is eenkarakteristieke broedvogel inoude loofhout-opstanden (o=m0
Theusinkbos, omgeving Kraesgenberg-Overmann enin het beekbegeleidend bos
tussenKribbenbrug enBeverborgsbrug)<,JongeRansuilenkanmen juisthoreninnaaldhoutpercelen (op diverseplaatsen,verspreid doorhet hele
gebied)o Denog steeds goede stand van deS.te.enuilis (net als bijsommige roofvogels)te danken aan derelatief nog gave gradiënt vanhogergelegenplateaugronden naar beekdal»Hierkan men ook de zo zeldzaam gewordenKerkuil verwachten, wiens voorkeursbiotoop omschreven kan worden
alsgevarieerd kleinschalig cultuurlandschap,met eenlichte voorkeur
voor de randen van alluviale gebieden„ Het is zeer verheugend, dat in
het beschreven gebied zeker nog éen traditioneel kerkuil-territoriumbezet is (hier vlogen in 1977van een8-legsel(:) zes jongen succesvoluit
(geringd doorJ.Schulte); in 1978vlogen er drie jongen uit). Het
Dinkelgebied isnog steeds zeer geschikt alsbroedgebied van deKerkuil
enhet is danook niet uitgesloten, dat er bijnader onderzoek nog meer
territoria ontdekt zullenworden»

Ook deNa_cht_zwa].uv;is geleidelijk alsbroedvogel zeldzaam geworden in
Nederland-,dooroorzaken dienoglangniet alle duidelijk zijn» Inhet
onderzochte gebied broedde deze soort tot in de zestiger jaren in deomgeving van Gla.ne,maar zijis daar inmiddelso.m,tengevolge vanontginningen van heideveldjes alsbroedvogel verdwenen (med» G,RodingJ* Wel
heeft deNachtzwaluw zichnog steeds alsbroedvogel weten te handhaven
aan deranden vanhet Lutterzand, maar ook daarwordt zijernstigbedreigd (oom» door detoegenomen recreatie en door vogelfotografen)<,
•^eiïrJLuJ2Le„Kiauwieris deafgelopen twintig jaarvrijwelvolledig als
broedvogel uit onsland verdwenen (metuitzondering van deWaddeneilanden)» In devijftiger jarenwas deze soort beslist vrijalgemeen als
broedvogel inhet Dinkelgebied, maar dezepopulatie isin deloop van
dezestiger jaren nagenoeg volledig verdwenen (med- E.Luiken)<,
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Toch is de soort nog in de zeventiger jaren alsbroedvogel vastgesteld,
o=m„ eenbroedgeval met vier jongen in 1974in een dicht meidoornstruweel
nabij Overmann (geringd door Jo Schulte), Nog steedskan op incidentele
broedgevallen gehoopt worden,mitshet heggenstelsel in stand gehouden
wordto

Ijsvogel en Grote GeleKwikstaart_zijnparadepaardjes van delaatste ongekanaliseerde beken inonsland.Het iszeer verheugend, dat beide soorten .ndanksdiverse bedreigingen (kanalisaties,vervuiling)ieder jaar
nogmet meerdereparen in het onderzoekgebied broeden» Ook dewat grotere
zijbeken zijn van bijzonder groot belang voor deze soorten!Met name het
aantal IJsvogelskan van jaar tot jaar sterk variëren,Oom„ in samenhang
metklimaatsfaktoren; dewinters 1968/69 en 1975/76 hebben veel sterfte
onder deIJsvogelsveroorzaakt; in 1978waren er drie broedparen ophet
trajekt Zoekerbrug Beverborgsbrug, plus een tweetal op (het bekeken deel
van)de zijbeken.

Het isniet mogelijk om inkort bestek detientallen soorten zangvog e1 stebespreken, die het gebied bevolken» Naast deuitzonderlijke
soorten-rijkdom valt deverbazingwekkend hoge dichtheid van veel soorten
op« Op eenoppervlakte vanminder dan 1000habroeden:
• meer dan 200paar Merels enWinterkoninkjes;
-meer dan 150paar Huismussen, Spreeuwen,Koolmezen enVinken;
- meer dan 100paar Zanglijsters, Tjiftjaffen, Fitissen,Heggemussen en
Roodborstjes;
meer dan 75paar Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, Zwartkopjes enTuinfluiters»

Minstens zo belangrijk is derelatief zeer goede standvan een aantal
'kritische' soorten, die in grote gebieden vanEuropa sterk in aantal
achteruitgaan. GekraaideRp£d_staart (35-4°paarJ, Nachtegaal (ruim 30
paar), Bj3sri_etzang_er (70-75paar), Grasmus (30-35paar), Braamsljuiper
(ruim 20paar), Grauwe Vljiegenvaager ^ee^

dan30paar), Wi^lewaal

(meer dan 15paar)enz»

Als typische 'Twentse elementen'kunnen genoemd worden: de zeldzame
App_elvi_nk (5-10paar)en deBont_eVIiegen
vanger (ruim 25paar). Tenslotte ishet interessant om de aandacht te vestigen opmogelijke broedgevallen van deKeep inhet Lutterzand (1976, 1978)envan deKramsvogel
inhet gebied van deGroene Staart (1976;=
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JDe^yjDgel^sJiand^van_diverse biojboj)e_n_ In het_onderzoekgebiedOm debetekenis van deverschillende landschapstypen inhet Dinkeldal
voor devogelstand tekunnen beoordelen, zijn door de schrijver in een
aantal typische biotopenproefvlakkenuitgekozen en deze in 1978op hun
broedvogelstand geïnventariseerd.Uitpraktische overweging zijn de : vogelbiotopen; bij deuitwerking verdeeld in typen, die samenvallenmet de
hoofdtypen van devegetatiekundige indeling; ook denummering (metRomeinse cijfers)komt hiermee overeen (vgl, vegetatiekundig overzicht in
paragraaf 3=6.1.2)„

I +II,OPEN WATER EN OEVERMOERASo

Karaktervogels vanongekanaliseerde beken zijn de zeldzame IJsvogel en
Grote Gele Kwikstaart„ Gezien deverschrikkelijke vervuiling van de Dinkel
maghet haast eenwonder heten, dat van beide soorten nogieder jaarmeerderepaartjes in het onderzoekgebied broeden. In ieder geval de IJsvogel
blijkt bijvoorkeur te fourageren op demeestal wat schonere zijbeken en
inkleine heldere slootjes.De IJsvogel broedt inhoofdzaak insteile,
afgekalfde oevers van ongekanaliseerde beken.De Grote Gele Kwikstaart
bouwt zijnnest gewoonlijk onder overhangende walkanten van natuurlijke
beekoevers (enonder niet te zorgvuldig onderhouden bruggenJ.Beide soorten zijn beslist niet bestand tegenkanalisaties.Het laat zichthans
aanzien, dat door de recente kanalisaties vanDinkel enGlanerbeek .(inhet
kader van het Dinkelconvenant)tenminste twee traditionele broedterritoria
van de IJsvogel en 1-2 van deGrote GeleKwikstaart voorgoed vernietigd
zijn. Een argument temeer om noch deDinkel nochhaar zijbeken verderte
kanaliseren (ookniet gedeelten ervan).

Behalve de IJsvogel broeden ook Oeverzwaluwen in steile,afgekalfde beekoevers. De broedplaats in deSteilwand van deDinkel bij de Groene Staart
-zie detientallen holen op een foto bijBernink (1926),pg. 133' is door
dehier sterk toegenomen recreatiedruk letterlijk de grond in getrapt;er
vloog hier in 1978nogwelgeteld 1ex.rond. Ook detraditionele Oeverzwaluwkolonie aan deRüenbergerbeek isvermoedelijk door toegenomenrecreatie verloren gegaan (med.G. Roding).
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In deoeverstroken langs de beken broeden inrustige hoekjesWaterhoentjes;deze soort nestelt ook veel langs oude beeklopen enin deoeverstroken vankolkenoHier vindt men tevens nesten van de Wilde Eend en
(bijenkele grote kolken,)eenpaartje Meerkoeten,Rietmoerassen zijn
uitgesproken schaars langs de Dinkel;waar zijvoorkomenkan een enkel
paartje van deRietgors,Kleine Karekiet enRietzanger broeden»

Buiten de broedtijdkanmen in enlangs de beken diverse anderevogelsoorten aantreffen« In de trektijdpleisteren troepjes WildeBenden,Wintertalingen en (minder)Zomertaling enSlobeend inhet Dinkeldal,bijhogewaterstanden nogv/elandere eenden (Smient,Pijlstaartyenin strenge
winters zelfswel Wilde Zwanen» Het gehele jaar doorkomen Blauwe Reigers
langs de Dinkel eninkolken e„do vissen.

Aparte vermelding verdient het feit,dat ervan de zijbeken van de Dinkel
uit het winterhalfjaar incidentele waarnemingen bekend zijn van deuiterst
zeldzame Waterspreeuw«

III„ PIONIER-BEGROEIINGEN.
Op spaarzaam begroeide zand- en slikstrandjes langs deDinkel fourageren
invoorjaar enherfst regelmatig Oeverlopers,Bosruiters,Witgatjesen
Groenpootruiterso Op zulkeplaatsen enbovenveedrinkplaatsen e„d. fourageren vanwege derijkdom aaninsecten graag Boerenzwaluw, Huiszwaluw
enWitteKwikstaart« Deze strandjes zijntevens van vitaalbelang voor
deGrote GeleKwikstaart„

Opplaatsen met droge,ruderale pioniervegetaties zoeken graag kleine
zaadetende vogels (vinken, gorzen)voedsel;zie voor meer bijzonderheden
debeschrijving van devogelbevolking van de akkers (VI)«
IV« RUIGTEN

De vochtige ruigten bieden rijke dekkingsiiiogelijkheden enbroedgelegenheid aan diverse vogelsoorten« Invochtige,verruigde beekdalpercelen
broedt in verheugend aantal devrijzeldzame Wintertaling« De inonsland
weinig algemene Bosrietzanger broedt inverbazingwekkend groot aantal in
het Dinkeldal«
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Degrootstedichtheidbereiktdezesoortinvochtigebrandnetelruigten
doormengdmetveelFluitekruid;bijditonderzoekzijnsomsvijftottien
territoriaopeenoppervlaktevan1-3'.havastgesteld (o.m.omgevingBossinkbrug,nabijdePoppebrugenindeomgevingvancampingDennenlust)!
Isernaastvochtigeruigtenookwatmoerasstruweelaanwezig,dankanmen
gewoonlijkrekenenopdeinonslandsteedsschaarserwordendeNachtegaal«
InditopzichtspanthetmoerasjebijdePoppebrugdekroon,waarin1978
3zingendemannetjesgehoordwerden (in197^topdezelfdeplaatszelfs k-5
paar,volgensBrinkman c.s°)0
Opplaatsenmetruigtkruidenopdrogegrondfouragerenregelmatiggroepjeszaadetendezaadvogels.RegelmatigtreftmenhiertroepenKneutjes,in
hetwinterhalfjaaropplaatsenmetdistelssomseentroepjePutters*
V.GRASLANDENo
Binnenhetgraslandareaalzijndevochtige,nietteintensiefgeëxploiteerdegraslandenhetrijkstaanbroedvogels.Overdeafgelopentienjaar
zijnernauwkeurigeinventarisatiegegevensbekendvaneendeelvanhet
Dinkeldal:eenruim50hagrootgebiedbenoordendePoppebrugtotvoorbij
decampingDennenlust.Hetbetrefthierzgn. 'overstroomdegronden',dus
graslandendiebijhogewaterstandvandeDinkelgeïnundeerdworden.Het
gebiedisin1969geïnventariseerd doorP.Kokke es«, in1976door
B.Ensc.s.enin1978doordeschrijver«
Voorditproefgebiedieindeonderstaandetabelhetaantalbroedparen
indediversejarenaangegeven.Denamenvandesoorten,diekarakteristiekzijnvoorditmilieutype,zijnonderstreept (hetzelfdegeldtvoor
devolgendetabellen).
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1969

1976

1978

3

3

3

Wintertaling

2-3

2

2

_Zomertaling

1-2

-

-

_Slobeend

1-2

-

-

Waterhoen

2

3

3

Meerkoet

-

1

1

Scholekster

1

0-1

-

Wilde Eend

Kievit

10W15

8-10

10

Grutto

1-2

1

-

Tureluur

1

-

Watersni£

3-k
3-k

2-3

1-2

Koekoek

1-2

2

2

2

6

't

1

1

-

WitteKwikstaart

1

3

4

Gel.e_Kwiks_taa^r_t

3
3

1

1

8

7

Veldleeuwerik
Graspi_e£e£

Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Rietgors

1

3

4

3

Uit de tabelkomt direct naar voren,dat dekritische 'graslandsoorten'
nagenoeg alle sterk teruggelopen zijn inaantal.
Van de eenden zijn de 'gevoelige'Zomertaling en Slobeend volledig als
broedvogel verdwenen» Van deweidevogels broedden Tureluur en Grutto
(aanvankelijk nogmet resp. 3-k en 1-2paren broedvogel)nog welin 1976
ineen enkelpaartje,maar beide soorten waren in 1978alsbroedvogelverdwenen. Ook de schaarse Watersnip dreigt hetzelfde lot teondergaan:van
3-k via2-3 naar nogmaar 1-2 territoria (N.B.Volgens J. Schulte broeddenin 1962op een deel (5)van dit gebied nog zeker 10paar WatersnipjPCXi oooos/o

Volledigheidshalve kannog toegevoegd worden, dateind april 1969 een
groepje van 7Kemphanen (waarbij 2mannetjes)inhet gebied werdengezien;
vermoedelijk betrof het doortrekkers,want in delaatste decennia is deze
soort nooit meer alsbroedvogel in Twentevastgesteld«.
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Vandekenmerkende zangvogelsvanonzevochtigegraslandenishetPaapje
delaatstetienjaarnietmeerindebroedtijdgezien (evenminergensandersinhetDinkeldal)enisuithetproefvlakdeGraspieperinmiddels
verdwenen;vandeGeleKwikstaartwerdnogeénbroedpaartjegesignaleerd.
Minderslechtishetdesoortenvergaan,dieeenbredereoecologischeamplitudobezitten (WildeEend,Kievit,Veldleeuwerik)ensoortenvanvochtigeruigten (Wintertaling,Bosrietzanger,Rietgors)»
Hetverdwijnenvandekritischesoortenvanvochtigegraslandenkanzondertwijfeltoegeschrevenwordenaangewijzigdelandbouwmethoden»Model
kanstaandeZomertaling,waarvandefactorendieleidentotachteruitgang,alsvolgtzijnsamengevat (Vogeljaar25i 1977»pg° 2k7)'
.Grondwaterpeilverlaging (bemaling,drainage);
.Ruilverkavelingen;
.Egalisatie,fraisen,diepploegenenbezanding;
. Gebruikvanchemischebestrijdingsmiddelen enmeststoffen;
.Veelvuldigermaaien,intensieveveehouderij;
.Toegenomenrecreatie;
. Jacht (inclusiefvangst).
Vanuitnatuurwetenschappelijk oogpuntbezienisdehierbovengeschetste
ondergangvandeweidevogelpopulatiesinhetDinkeldalgeenhopeloze
zaak.Bijreservaatsvormingeneenjuistnatuurtechnischbeheer (d.w.z.
exploitatiealsonbemesthooiland,aangepastemaaitijdenenhetachterwegelatenvanontwatering)isopzijnminsteensterkherstelteverwachtenvanWatersnip,Tureluur,GruttoenGraspieper. Hetisnietuitgesloten,datbijdeopgesomdesoortendanzichooknogdezeerzeldzame
Kwartelkoningzalvoegen,diein197*+noggehoordisineendrassighooilandlangsdespoorlijnbijdeLutte (opnauwelijks2km.afstandvanhet
Dinkeldal)»
BehalvehetgebiedbenoordendeBentheimerstraat zijnernogenigeandere
delenvanhetoverstromingsgebied vandeDinkel,diezichlenenomals
weidevogelreservaat ingerichtteworden:dewestelijkeoeverlandentussen
ZoekerbrugenEllermansbrug,deoostelijkeoeverlandennabijDeKolker
(uitmóndingsgebiedvandeRüenbergerbeek)endeomgevingvanhetTheusink (beideoevers);wellichtkomtookdeGroeneStaart (Kramersweide)
inaanmerking,maarhiermoeteerstheteffectvanhetgraveneninwerkingstellenvandeKramerswatergangbezienworden.
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Naastdehiervoorgenoemdesoorten (allegrondbroeders)broedeninoude
Wilgen,Populierenenmoerasstruweelinhetgraslandgebiedocm.nogHoutduif,Spreeuw,Ringmus,Torenvalk,Steenuil,Tuinfluiter,Merel,Fitis,
GrasmusenBoomkruiper»(zievooreenoverzichtvandezeerrijkevogelbevolkingvanhoutwallenenheggenonderVIII)»
NogveleanderevogelsoortenbenuttenhetgraslahdgebiedvanhetDinkeldalalsfourageergebied.Watroofvogelsenuilenbetreftzijnditinde
broedtijdo.m.WespendiefenBoomvalk,indetrektijdSperwer,RodeWouw
enverschillendesoortenKiekendieven,hetgehelejaardoorBuizerd,Torenvalk,Ransuil,SteenuilenKerkuil.Voortskanmendiversevogelsoorteningrotegroepenhierzienfourageren:Kokmeeuw,Kauw,Roek,Zanglijster,Koperwiek,Kramsvogel,SpreeuwenVeldleeuwerik.
VI.AKKERS
Eeuwenlangzijndehoge 'kampen'inhetgebiedgebruiktalsgraan-en
hakvruchtakkers.Doordethansoptredendeontmengingvanhetagrarisch
bedrijfwordtmomenteeldeeneakkernadeanderomgezetincultuurgraslandofgebruiktvoordeteeltvansnijmais.
Voordebroedvogelstand zijndewintergraanakkershetwaardevolst.
VroeginhetvoorjaarbroedenhierKieviten,laterinhetvoorjaargevolgd
doorPatrijs,Veldleeuwerik,GeleKwikstaart e.a.ZeerbijzonderebroedvogelszijnhierOrtolaanenKwartel.DezeldzameOrtolaan (delaatste
decenniaalsbroedvogelbijnavolledigverdwenenuitTwente)isgebonden
aan 'oude'rogge-enhakvruchtenakkersdieomzoomdzijndoorbossenen
houtwallen,waarinoudeZomereikeneenbelangrijkeplaatsinnemen.Nogin
juni1976iseenzingendeOrtolaanwaargenomenineendergelijkbiotoop
inhetbeschrevengebied (nabijdeBeverborgsbrug).De.KwartelistegenwoordigeveneenseenzeldzamebroedvogelinNederlandenbroedtinlandbouw-extensievegebieden.In1974zijnjuistbuitenhetonderzoekgebied
(nabijdeLutte)indebroedtijdliefst3roependeKwartelsgehoord.
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Vóórennadebroedtijddienengraan-,bieten-enaardappelakkersals
fourageergebiedvoortalvanvogelsoorten;Houtduiven,Fazanten,Vinken,
Kepen,Geelgorzen,Ringmussene.a.,indetrektijdooknogTapuiten,
PaapjesenGraspiepers;nadeoogstkunnengrotetroepenlijsterachtigen
enkraaiensoortenhiervoedselzoeken«
Desteedsmeeropkomendemaisculturesmissenspecifiekebroedvogelsoorten.
WelzoekenhierFazantengraagdekking,plunderenEkstersenZwarteKraaienderijpekolvenenzoekennadeoogstoom.Pàtrijaen,Lijstersen
KraaieningezelschapvanHout- enHolenduivenenWildeEendendevelden
af.
Evenalsmetdegraslandenhetgevalisbiedende 'moderne'akkerslang
nietmeerzoveellevensmogelijkheden aanvogelsalsvroegerhetgevalwas.
Erkomenintegenstelling totvroegernauwelijksmeerbraakliggendepercelenvoor,dievoorzowelzaad-alsinsectenetendevogelsrijkevoedselbronnenvormden» Zaaddragendeonkruidsoortenwordenmetchemischemiddelenbespotenendeinsectenfaunawordteveneensdoorbespuitingenbestreden (hetgeenalsbekendtevensveelzangvogelsdoorvergiftiging
doodt).Bovendienverdwijnensteedsmeerdehagenronddeakkersmethun
rijkeinsectenlevenenhunschuil-enbroedgelegenbeidvoortalvanvogels.
Bijdenieuwsteontwikkeling,demaiscultuur,wordtdrijfmestbijtonnen
tegelijkopdeessengestort;hierdoorwordtnietalleenhiervrijwelalle
levenonmogelijkgemaakt,maarbovendienworden (doorafstroming)delagergelegenaangrenzendegronden (b.v.beekdalgraslanden)vreselijkverontreinigd.
Almetalbehoefthetdanookgeenverbaziingmeertewekken,datdebroedvogelfaunavanmoderne,intensiefbewerktebouwlandensterkgereduceerd
is,zowelkwalitatiefalskwantitatief.Hetverdient daaromalleaanbevelingominhetDinkelgebiediniedergevaleenaantalgeselecteerde'
akkersmettraditionelegewassentebebouwen,dezenietteintensiefte
beherenenallegebruikvanchemischebestrijdingsmiddelen achterwegete
laten.Dezereservaatjeskunnendantevensdelaatsteréfugiavandeoorspronkelijke (enthansvrijweluitgeroeide)kenmerkendeonkruidfloravormen.Bovendienkunnenzealsonbemestebufferzonedienenvooraangrenzende,lagergelegenpercelen.
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VIIoHEIDEN
Ditparagraafjemoetgezienwordenalseennecrologie,wantopenkele
snippersnazijndeheideveldeninhetbeschrevengebiedontgonnen.Nade
groteontginningenindeeerstehelftvandezeeeuwzijndelaatsteovergeblevenpercelenheideontgonnen,aldannietlegaal.Totinhetbegin
vandezestigerjarenisindetoennogresterendeheideterreintjesin
deomgevingvanGlaneenOverdinkeldeRoodborsttapuit eenalgemenebroedvogelgeweest (zoalszichzowelR.Luiken,G.RodingalsJ.Schultekunnenherinneren).Daarnaginghetmetdezesoortsnelbergafwaarts(mede
insamenhangmeteen 'efficiënter'beheervandebermen)ensinds1970
isdeRoodborsttapuit definitiefuithetgebiedverdwenen.AlsherinneringaandevroegeregloriekanmenindeveldontginningeninhetvoorjaarnogweleenseenjodelendeWulpaantreffen.
IndelaatstehectareheideindeomgevingvanLossertreftmenopplaatsenmetboomopslagnogalskenmerkendevogelsoorten (inzeerkleinaantal)
Geelgors,KneuenGrasmus.Uithetwinterhalfjaarzijneropdezelfde
plaatsenenkelewaarnemingenvandeschaarseKlapekstergedaan.
VIII.STRUWELENENBOSSEN
VIII.1Heggen,bp£mwallen_enjio£rnstruweelbos_ie_s
NogsteedskomeninhetDinkeldalplaatselijkveelheggen,houtwallenen
vrijstaandedoornstruweelbosjesvoorlangsakkerseninhetgraslandengebied,alzijnplaatselijkalvrijveelvandergelijkehoutopstanden
gerooid (vervangendoorprikkeldaadalsperceelsscheiding).
Goedonderhoudenheggenenboomwallenbehorentotdemeestsoortenrijke
broedbiotopenvoorvogels,metnamebijligginginnietteintensiefgeëxploiteerdcultuurland.Eeninventarisatievandebroedvogelbevolking
vanheggen,boomwallene.d.indeomgevingvanTheusinkeninhetDinkeldaltussenZoekerbrugenEllermansbrugisuitgewerktindeonderstaande
tabel(aangegevenishetaantalbroedparenin 1978).
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westoeveroosteecerTOTAAL westoeveroostoeverTOTAAL
(+1,5ha)(+1ha; (+2.,5ha)(+1ha)
(+1ha) (+2ha)
1

1

—

1

1

2

-

1

1

2

3

-

5
1

^

Koekoek

3
1

1

-

7
1

Boompieper

-

1

1

-

-

-

WitteKwikstaart
Winterkoning'

1

-

1

-

1

k

2

1
6

1

3

k

Heggemus
Zanglijster

3
1

2
1

5
2

2

7
1

GroteLijster
Merel

-

_

-

-

5
1
1

2

2

2

1

Nachtegaal
Roodborstje
Bosrietzanger

1
1
1

-

4
1

1

-

1
1

2
2

-

1
2

Zwartkop
Tuinfluiter

3
2

-

3

1

3
1
1
J+
2

-

1

3
2

3
5

1

Grasmus
BrjiamsjLuiper

1
2

1

-

1

1

1

-

1

Boomkruiper

1

1

3
2

-

1

1

Koolmees

2

1

3

2

2

Pimpelmees

2

1

1

1

Matkop
Glanskop
Staartmees
Groenling

1

-

3
1

4
2

-

1

1

1

-

1

-

1

1

1

1
2

1

-

1

_

-

-•

1

1

2

1

2

1

1

2

Vink

1
2

1

3

1

1

2

Ringmus

-

3

-

1

1

Geedgors
Spreeuw

1

-

3
1

-

-

-

5
1
1
1

2

7
1

1
1

*f

-

2
1

-

2
1

3
1
1
-

-

-

29
50
33

21
29
29

31
79
31

23
32
32

20
30
30

30
62
31

Torenvalk

1

Fazant
Houtduif

1

Kneu

Ekster
ZwarteKraai
VlaamseGaai
Aantalsoorten
Aantalterritoria
Aantalbroedparen
perha

-

1

-

2
1

1
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Uitdezetabelblijktondubbelzinnigdezeergrotewaardevanheggen,
boomwallenenvrijstaande doornstruweelbosjesvoordevogelbevolking:in
onzeproefvlakkenkwamenliefst33verschillende soortenvoorendebroedvogeldichtheidishierhetgrootstvanalleonderzochtebiotopenmetgemiddeldmeerdan30broedparenperhectare!(Uitgaandevaneengemiddelde
walbreedtevan6à10meterkomtditneerop2-3nestenper 100meterwallengte)»
Echtkarakteristiek voorhethierbesprokenbiotoopzijnGrasmus,Braamsluiper,KneuenGeelgors:allesoorten,diedelaatstedecenniaonrustbarendsterkinaantalachteruitgaaninNederlandenveleanderelanden
inEuropa.NogenkeleanderesoortenbereikeninhetDinkelgebiedbun
grootstedichtheidinhetheggen-enwallenlandschap,o.m.Houtduif,
Winterkoning,Staartmees,Heggemus,RingmusenEksterApartevermeldingverdientdemetstruweelbegroeidespoordijkophettrajecttussenDeKoppelboer (DeLutte)endebrugoverdeDinkel(DePoppe)»
Opdittrajectvanca« kkm*,broeddenblijkensinventarisatievanBrinkmanenVanSchaik (1974)o.m. 18paarGrasmussen,10paarGeelgorzenen
9paarKneutjes.Indebelangrijkegradiëntnaardespoorsloot (metWilgenstruweel)o.m. 12paarBosrietzangersen5paarNachtegalenenlangs
despoorslootzelfnog kpaarKleineKarekieten.Medegeziendelokaal
uiterstwaardevolle flora(uniekezoomvegetaties)zoudeniniedergeval
opdittrajectgeenchemischebestrijdingsmiddelen"gebruikt dienentewordenbijdeonkruidbestrijdinglangsdespoorbaan.
VIII.2+VIII.3Mo£ra_sj3truweel_enbroek
bos
Inoude,verlandebeekarmenenopdenatsteenminstontwaterdestukken
vanhetDinkeldal,diezichnauwelijkslenenvooragrarischegebruik(zgn.
broekeerdgronden,zieparagraaf 2.^.2.),vindtmeneenmoerassigevegetatie
metwilgen-en/ofelzenbroekstruweel.Debroedbevolkingvaneentweetal
vandergelijkegebiedjes (tussenhetTheusinkbosenDePoppe)vindtmen
indeonderstaandetabel,diegebaseerdisopinventarisatiegegevensuit
1978.
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Vrijko-bte
Poppebrug
(ca.3 ha) (ca.3ha)

Vrijko'bte
(ca,3 ha)

Poppebrug
(ca»3ha)

WildeEend

2

2

Grasmus

2

1

Fazant

1

2

Braamsluiper

1

-

Waterhoen

2

2

Fitis

3

Houduif

3

k

Tjiftjaf

2

3
3

Tortelduif

2

Koolmees

1

1

Winterkoning

3

Pimpelmees

1

1

Heggemus

2

1
1
2

Matkop

-

Zanglijster
Merel

1

1

Staartmees

1
1

-

4

Geelgors

-

1

Nac ï£aal

2

3
3

Rietgors

2

Roodborstje

3

2

1

Bosrietzanger
Rietzanger

2

1

1

1

-

1

1

Zwartkop

1
2

Vink
Kneu
Spreeuw

1
2

1

VlaamseGaai

1

1

Tuinfluiter

2

3

Wielewaal

1

-

Ookinditmilieutypeisdesoortenrijkdomopvallend (25-30soortenop3
ha).Dedichtheidligtlagerdaninhetvorigetypeenbedraagt15-17
broedparenperha.
Kenmerkendesoortenvandeopen,moerassigeterreingedeeltenzijnoom.
WildeEend,Waterhoentje enRietgors.Invochtigeruigtenbroedengraag
NachtegalenenBosrietzangers (vgl.type IV).Waaropoudeoeverwallen
inditsoortterreintjesdichtdoornstruweelisopgeslagen,kanmeneen
aantalinteressantesoortenaantreffen:Tortelduif,Braamsluiper,Kneuen
Geelgors (vgl.typeVIII.1).
VIII.4Opgaandbeekdalbos.
OpenkeleplaatseninhetDinkeldalkomennogoudeloofbossenvoor,waarbijmenmeestalmeteensamenhangend complexvanslenk-enoeverwalbos
temakenheeft.Terillustratievandevogelbevolkingvandezeoudebeekdalbossenisin1978eentweetalbosjeszorgvuldiggeïnventariseerd:een
bosjebenoordenerve 'Kraesgenberg'eneenbosjetenZW.van'Overmannï.
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Kraesg.
(ca .2ha)

Krae sgenberg Overmann
(ca. 2 ha)
(ca» 2 ha)

1

GrauweVliegenvanger

1
-

1

Koolmees

3

3

2

3

Pimpelmees

1

2

1

1

1

1

1

1

Matkop
Glanskop

1

-

1

(+)
1

Staartmees
Boomkruiper

1

1
1

3

Vink

2

2

(+)

1-2

Wilde Eend

1

Fazant
Waterhoen

1
1

Houtduif
Tortelduif
Grote Bonte Spec

:ht

_IJsyogel

1
2

BonteVliegenvanger

Winterkoning

2

Heg—mus

1

2

Ap£elvink

Zane.L.ijster

3

2

Spreeuw

Merel

k

2

Nachtegaal

1

1

Wielewaal^
ZwarteKraai

Roodborstje

1
2

2
2
1

Fitis

1
2

3

Tjiftjaf

2

2

Grote GeleKwike

Zwartkop
Tuinfluiter

staart

Overmann
(ca-2ha)

Ekster

if
1

3

1

1
-

-

1

Dezebosjesblijkenwarevogelparadijsjestezijn» Opongeveer2habroeden25-30broedvogelsoorteninhogedichtheid (20-25broedpaarperha).
Deavifaunaherbergtvelebijzonderesoorten,zoalsBonteVliegenvanger,
WielewaalendezeldzameAppelvink.InhetbosjebijOvermannwerdin
maartookeenroependeBosuilgehoerdoDergelijkerustigeloofbosjes,waar
eenbeekdoorheenstroomt (i.e.deDinkel),blijkenhetvoorkeursbiotoop
tevormenvandezeldzameIJsvogelendeGroteGeleKwikstaart.
Helaaswashetnietmogelijkominhetkadervanditonderzoekeenvergelijkbaar (enmogelijknogrijker)bosteinventariserenlangsdeSnoeyinksbeekinde 'Duivelshof'.Hierwerdbijeenavondexcursieinapril1978
o.m.eenbaltsendeHoutsnipwaargenomen.
ErzijnvanuitditgebiedwaarnemingenvandezeerzeldzameDraaihalsbekend (NJN-jaarboek 1971).

1
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V111.5Eiken-Haag^beuk_enb_o_s.

Langs deSnoeyinksbeek ligt (buiten hetomschreven gebied)het beroemde
Smoddebos. Inhet loofhoutgedeelte, dat gerekend kan worden tot hetEikenHaagbeukenbos,nam ikop diverse excursies in debroedtijd van 1978o.ra.
devolgende bijzondere vogelsoorten waar:Houtsnip, Wespendief,Kleine
Bonte Specht,Fluiter,Vuurgoudhaantje (inkleine groepjesDouglassparren),
Bonte Vliegenvanger enAppelvink»

V111o6Eiken-Berk_enboES»

De enige systematische gegevensover debroedvogelbevolking vanloofbossenop droge,relatief voedselarme gronden betreffen een inventarisatie
Co vanSchaik van een ca.2hagroot eiken-berkenbos op deMolthoverEs
(oorspronggebied van deBloemenbeek). Hier werden in 1971 devolgnde
broedparen aangetroffen:
Grote Bonte Specht

-1

Koolmees

-1

Winterkoning

-2

Pimpelmees

-2

Zanglijster

-1

Boomkruiper

-1

Merel

-2

Staartmees

-1

Nachtegaal

~1

Grasmus

-1

Roodborstje

-1

Gekraagde Roodstaart -1

Zwartkop

-1

Fluiter

-1

Tuinfluiter

-1

Vink

-1

Tjiftjaf

-2

Met 21 broedparen van 16verschillende soorten (op 2ha)wordt niet de
uitzonderlijke rijkdom envariatie bereikt van debossen op rijkerebodems.
Desalniettemin zijnook deze bosjes zeker vanwaarde voor devogelstand.

VIII«7Naaldbossen»

In 1978is devogelbevolking vannaaldbossen inhet Lutterzand enaande
randvanhet Dinkeldal tussen DeLutte enLosser geïnventariseerd.Beide
proefvlakken betreffen opgaand naaldbos (plaatselijk met loofhout bijgemengd). Het aantal broedparen isaangegeven inonderstaande tabel.
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Denekamperdijk Lutterzand
(ca. 11 Ha)
(ca.9 ha)

Denekamperdijk Lutterzand
(ca.9ha)
(ca. 11ha)

2

Staartmees

1
2

Zwarte__Mee_s

-

2

Kui_fmees__

-

1

Boompieper

1

Goudhaantje

2

5

Grauwe Vliegenvanger

2

2

1

Bonte Vliegenvanger

1

1

k

7

Boomkruiper

2

2

Fitis
Tjiftjaf

7
6

7
3

Kneu

-

1

Buizerd

2

Matkop

Boomvalk

1

Torenvalk

1

Houtduif

7

Tortelduif

-

Grote Bonte Specht

1

Winterkoning

9

Heggemus
Zanglijster

Me

8
3

1

13

10

Gekr.Roodstaart

-

1

Roodborst

it

Keep

-

1

3
6

Vink

9

5

Koolmees

6
6
5
5

Spreeuw

1

1

Pimpelmees

if

5

Vlaamse Gaai

1

1

Zwartkop
Tuinfluiter

De broedvogelbevolking van deonderzochte naaldbossen telt blijkensde
tabel ruim 25verschillende soorten (op ca. 10ha), met een dichtheid
van8-11 broedparen per ha.Dit isverrassend rijk,vergeleken met de
gemiddelde waarde die Tinbergen vond voor rijke dennenbossen opde
Veluwe (10-15 soortenper 10ha,met een dichtheid van 2-k broedparen
per ha).De rijkdom vanonzeproefvlakken is beslist te danken aande
gunstige ligging van denaaldbossen aan derand vanhet Dinkeldal.

Karakteristieke bewoners vannaaldbossen inhet Dinkelgebied zijno.m.
ZwarteMees,Kuifmees enGoudhaantje.Opmerkelijk is de waarneming van
een zingende Keep in juni 1978inhet Lutterzand (omgeving paviljoen
bij deKribbenbrug). In denaaldbossen langs deDenekamperdijk broeden
diverse soorten roofvogels.Inhet Lutterzand ontbreken deze inhetgehele gebied grenzend aan éeDinkel,niettegenstaande het ogenschijnlijk
ideale biotoop; zonder twijfel isdit tewijten aan de drukke dagrecreatie in dit gebied.
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IX» Bo£rde£ij_en,_erven__enb_e_drij.fsbojsjes

Inhet Dinkelgebied treft mennog vele fraaieboerenerven, waarvan Sommige al eeuwenoud zijn.Naast eenhoofdgebouw treft menop demeeste erven
nogverscheidene, deels houten bijgebouwen; steeds is een grote groententuin aanwezig, soms tevens eenoude boomgaard; dikwijls isernog eenopgaand bedrijfsbosje (met oude Eiken enveelondergroei)aanwezig.
De rijkste vogelbevolking treft men in het geval,dat dezebosjes langs
eenbeek gelegen zijn* In 1978is de broedvogelbevolking geïnventariseerd
van erve Bloem aan deSnoeyinksbeek en erve DeAust bijde Bloemenbeek
(zie tabel)«

Bloeir,aar Lde
Snoeiyinksbeek

De Aust aan de
Bic»emenbeek

(ca. 2,5 ha)

(ca. 3 ha)

Bloem

De Aust

2

5

ÈP2.tJP£.el.

1

-

1

1

Fitis

1

1

Boerenzwaluw

k

5

Tjiftjaf

2

2

Hui_s_zwaluw

-

Grauwe Vliegenv.

1

1

Witte Kwikstaart

1

1

Bonte Vliegenv.

1

-

Merel

3

2

Koolmees

3

2

Zanglijster

2

3

Glanskop

-

1

Grote Lijster

1

1

Staartmees

1

-

Wi 'erkoning

2

3

Boçjnkleyer

1

1

Heggemus

2

1

Vink

^

3

Houtduif
Grote BonteSpeel

tit

21 (. \)

e v

GekraagdeRoodstaart

1

1

AP£ i jLnk

1

-

i£wiLr£e_^£0^s£ajär£

-

1

Spreeuw

12

Roodborstje

2

2

Hui_smus

6
4

Zwartkop

2

1

Ringmus

1

Tuinfluiter

2

Wielewaal
Zwarte Kraai

?
3

1-2
1

1
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Uit detabelkomt de rijke vogelstand van deboerenerven duidelijk naar
voren: erbroeden 25-30 soorten (op 2à3ha;met een dichtheid van 20-22
broedparenper ha (N.B.Bij de berekening vanlaatstgenoemde waarde isde
'Huiszwaluw-kolonie' bijDe Aust nog buiten beschouwing gelaten!J.

Indebeekbegeleidende bedrijfsbosjestreftmen eenaantal soorten,die
we ook in debeekdalbosjes (typeVIII,i+)aantroffen: Grote Bonte Specht,
Bonte Vliegenvanger, Wielewaal e.a.; een zeer specifieke soort van deoude bedrijfsbosjes is deBoomklever.
In detuinen en boomgaard komen o.ra.voor:Gekraagde Roodstaart, Grauwe
Vliegenvanger en de inhet Dinkelgebied opvallend schaarse Spotvogel.
Specifiek gebonden aan debedrijfsgebouwen zijnBoerenzwaluw, Huiszwaluw,
Huismus en de schaarse ZwarteRoodstaart.

Resumerend kanmen stellen, dat deboerenerven met bedrijfsbosjes zowel
kwalitatief alskwantitatief tot derijkste vogelbiotopen vanhet gebied
gerekend kunnen worden.De omgeving van sommige boerenerven is verklaard
tot 'VrijVogelreservaat': een door deVereniging tot Bescherming van
Vogelsinhet leven geroepen titel,waarbij deeigenaar zichvrijwillig
moreelverplicht („.)om activiteiten, die de vogelstand kunnen schaden,
achterwege telaten.

3=6.2.3Conclusies.
Deornithologische betekenis vanhet Dinkeldalkan ingeschat wordenm.b.v.
criteria alszeldzaamheid, diversiteit en dichtheid van debroedvogelstand, representativiteit engaafheid,kwetsbaarheid enhoudbaarheid,
a._Zeldjzajtfrthei_d_swaa£de_.De zeldzaamheidswaarde van devogelbevolking van
het Dinkelgebied isuitzonderlijk groot door het voorkomen vantalvan
bijzondere broedvogelsoorten, zoalsHavik,Buizerd, Boomvalk,Kerkuil,
Houtsnip,Nachtzwaluw, IJsvogel,Grote GeleKwikstaart e.a. (zieoverzichtstabel inparagraaf 3»6.2.2).
Van een achttal (rijke)gebieden inTwente blijkt volgens een evaluatie
vanBrinkman enVan Schaik (197^> de broedvogelbevolking vanhetDinkeldal (enhet nabijgelegen Boerskotten-complex) de grootste zeldzaamheidswaarde tebezitten.
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b

°£ive£sit_ei;t£n_dichtheiidiDe soortenrijkdom van de broedvogelbevolking

ismet 90-100 soorten opminder dan 1000hauitzonderlijk groot tenoemen,
Metname derijkdom aanverschillende soorten roofvogels,uilen, spechten
en zangvogels isuniek.Debroedvogeldichtheid bedraagt over het gehele
gebied 3250-3500broedpaar op ca.950ha,hetgeen eengoede stand tenoe
men is.Wanneer men de afzonderlijke biotopen beschouwt, blijkt dedichtheid in een aantal gevallen voor Nederlandse begrippen welhaast uniek te
zijn:met name debroedvogelstand vanheggen,boomwallen en doornstruwelen (ruim 30paarper ha), oude beekdalbosjes (20-25paarper ha)enoude
boerenerven enhunomgeving (ruim 20paarper ha).Ook devannature wat
minder rijke bostfpen (eiken-berkenbossen,naaldbossen)blijken inhet
Dinkelgebied eenkenmerkende enrelatief goedbezette broedvogelstand te
bezitten.
c.Rep_res£ntativit_eit_engaafhe^d^De broedvogelbevolking vanhetDinkelgebied iszeer representatief voor het halfnatuurlijke beekdal-essen-landschap.Vrijwel alle soorten, diemen hier zoukunnen verwachten,komen voor.Eenuitzondering vormt de avifaunavan.hetheidelandschap, die
door develdontginningen gedecimeerd is (N.B.Dehiervoor karakteristieke
soortenkomen echter nog'steeds voor inhet aangrenzende Puntbeek-gebied
met het complex Punthuizen-Beuninger Achterheidei). Ten aanzien vande
gaafheid moet gesteld worden, dat deavifauna van deoude essen envande
vochtige graslanden momenteel door de toepassing vanmoderne,intensieve
landbouwmethoden aangetast enbedreigdis.
d.Kwetsbaarheid!£n_h£Ud.baarheid.Dehierboven aangegeven waarden vanhet
beschreven gebied voor devogelbevolking berust op devariatie en destabiliteit vanhet halfnatuurlijke essen-beekdallandschap, zoals dit in
hoofdlijnen nauwelijks gewijzigd heeft bestaan vanaf devroege

Middel-

eeuwen tot inhet begin van deze eeuw.Door deagrarische revolutie
(mechanisatie, gebruik vankunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen,
schaalvergroting enintensieve productiemethoden) ishet natuurlijke
evenwicht en delandschappelijke variatie op talvan fronten aangetast
(veldontginningen, rooien vanheggen enwallen,waterverontreiniging,kanalisaties en egalisaties). Hierdoor zijn een aantal van demeestkenmerkende engevoelige vogelsoorten nagenoeg verdwenen (Grauwe Klauwier,Kwartel, Zomertaling, Ortolaan,Roodborsttapuit)danwei ernstig bedreigd (weidevogels,Kerkuil,Nachtzwaluw, IJsvogel,Grote GeleKwikstaart)of sterk
in aantal achteruitgegaan (Geelgors,Kneu, Grasmus,Braamsluiper e.a.).
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Doordevormingvanreservateneneenjuistnatuurtechnischbeheervande
cultuurgronden (d.w.z,nietalleenprimairgerichtopproductie)ishet
mogelijkomdenogbestaandegroteornithologischewaardentehandhaven
enzalvermoedelijk zelfseendeelvandegeledenverliezengecompenseerd
kunnenworden«
3.6.3HYDROBIOLOGISCHEBETEKENIS
3-6o3•1Inleidingenmethodiek
Deoudstbekendehydrobiologische gegevenssijnafkomstigvanMej.A.de
Vos(1930)enH.Redeke (1948;,dieonseenindrukgevenvandemacrofaunavandeTwentsebekenindeeersteeeuwhelft.Indeloopvandejarenvijftigvolgteenplanktononderzoek vandeDinkeldoorP.Leentvaar
(1956).
Pasindejarenzeventigvolgeneenaantal,deelsuitgebreidehydrobiologischeonderzoekenelkaarsnelop.Ledenvande 'WerkgroepBeken'vanhet
R.I.N.onderzoekendemacrofaunain1970en1972=.In1973publiceertP.
VenemaeenoverzichtvandeinsectenfaunavandeTwentsebeken.In1976
verschijntnaaraanleidingvandeplannenvooreengedeeltelijkekanalisatievandeBoven-DinkeleenrapportvandehandvanJ.J.FeenstraenP.
Vertegaal.Hierinzijnderesultatenvermeldvanhydrobiologischonderzoek,uitgevoerddoorledenvandeK.J.N.Recentisvoortseenrapport
verschenenvanB.HeydemanenE.van 'tOever (1979)» waarinnaastfaunistischegegevenseenbeoordelingwordtgegevenvandewaterkwaliteit
vandeTwentsebeken.
3.6.3-2Resultaten.
Indezeparagraafstaatachtereenvolgens'.
I-eensystematischoverzichtvandemacrofaunavandebekenvanhet
Dinkelsysteem;
II- eenbesprekingvandehydrobiologischebetekenisvandeafzonderlijke
beken;
III-eenbeknoptediscussiet.a.v.deproblemenrondhetbeheervan •*be-ken
inhetonderzoekgebied.
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•*••"Systematischoverzichtvandebeekfauna.
Hieronderiseenlijstgegevenvandemacrofauna,,diebijrecenthydrobiologischonderzoek (d.w.z.na1970)indediversebekenisaangetroffen.
Denamenvandebekenzijnalsvolgtafgekort:
Gl=Glanerbeek;El=Elsbeek;Ru=Rüenbergerbeek;Sn=Snoeyinksbeek;Be=
BethlehemseBeek;BI---Bloemenbeek;Di=Dinkel.
Eenaantalvandebeekbewonende dierenzijnsoorten,diedoorhunlichaamsbouwenleefwijzezijnaangepastaanhetleveninkoud,helder,snelstromenc
nietverontreinigdwater:zgn.rheofielesoorten.Ookisereencategorie
vansoorten,diezijnaangewezenopwarmer,voedselrijker(maarnietvervuild),stromendwater:zgn.subrheofielesoorten.Deze (sub-)rheofiele
diersoortenbehorentotdemeestkarakteristiekebewonersvanonzelaaglandbeken;denamenvandezesoortenzijnindeonderstaandelijstonderstreept.Vaakbetrefthetschaarsetot (zeer)zeldzamesoortenvoorNederland;dezesoortenzijnindeonderstaandelijstaangeduidmeteenx
voorhunnaam.

Gl El Eu Sn Be BI Di
TRICLADIDA-Platwormen
Dendrocoelumlacteum
OLIGOCHAETA-Borstelwormen
Tubifexsp.
Stylarialacustris
HIRUDINAE-Bloedzuigers
Glossiphoniacomplanata
Herpobdellastagnalis
Herpobdellaoctoculata
Haemopsissanguisuga
ISOPODA-Pissebedden
Asellusaquaticus
Asellusmeridianus
AMPHIPODA-Vlokreeften
Gammaruspulex
PLECOPTERA -Steenvliegen
Amphinemurasp.
Nemuracinerea

+

+ +
+
+
+
+
+

+
+ +

+ +
+ +

+ +

+ +
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Gl El Eu Sn Be Bl Di
EPHEMEROPTERA-Haften
xCentroptilumluteolum
Baetisniger
Baetispumillus
Baetisrhodani
Cloeondipterum
Cloeonspo
xEphemeradanica
xCaenismacrura
Caenisst
x
Heptageniaflava
xBrachycercusharrisellus
xHabrophlebiafusca
xEphemerelÜÄignita
xProcloeonpseudorufulum
x
Paraleptophlebiasubmarginata
ODONATA-Libellen
x
Calopteryxvirgo
xCalopteryxsplendens
Pyrrhosomanymphula
Ceriagriontenellum
Ischnuraelegans
Aeschnacyanea
Coenagrionsp.
HETEROPTERA-Wantsen
Gerristhoracicus
Gerrisgibbifer
Gerrislacustris
Neparubra
Notonectaglauca
Notonectasp.
Veliacaprai
Corixasp«
Hesperocorixasahlbergii
Callicorixapraeusta
Sigarastriata
Sigarafallen!
Hydrometrastagnorum
Hydrometrasp»
TRICHOPTERA-Kokerjuffers
xPletrocnemiaconspersa
xHydropsycheangustipennis
Leptoceruscinereus
Mystacideslongicornis
x
Silonigricornis
Limnophilusrhombicus
Limnophiluslunatus
Limnophilussp.
Cyrnusflavidus
Cyrnustrimaculatus
Athripsodescinerus
Mystacidesnigra

+

+
+

+
+
+
+

+
+

Ix
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
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(vervolgTRICHOPTERA)
Gl El Ru Sn Be BI Di
Anabolianervosa
xHalesustesselatus
xHalesussp.
x
Stenophylaxrotundipennis
xBaraeodusminutus
Stenophylaxsp„
Slijkvliegen
MEGALOPTERA
Sialis p.
COLEOPTERA-Kevers
Halipluslineatocollis
Haliplusimmaculatus
Haliplusfluviatilis
Dytiscidae
Hygrotusinaequalis
Hydroporusmemnonius
Hydroporustristis
x
Potamonectusdepressus
Laccophilushyalinus
xPlatambusmaculatus
Agabusbipustulatus
Agabussturmi
xAgabuspaludosus
Ilybiusfuliginosus
Gyrinusmarinus
Gyrinussp=
xOrectochilusvillosus
Helophorusgrandis
Helophorusguttulus
Helophorussp«
.-Hydrobiucfuscipes
Anacaenaglobulus
Lacobiussp»
Helochaeresobscurus
Deronectesduodecimpustulatus
Deronecteselegans
Dryopssp»
Oulimniustuberculatus
DIPTERA-Tweevleugeligen
Dicranotasp0
Culexsp„
Simuliumerythrocephalum
SimuliumspChironomussp.
Crytochironomussp.
TabanusspPsectrotanypusvarius
Bezziasp»
Paradentipessp=
Prodiamesaolivacea
Procladiussp»

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
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Gl El Ru Sn Be Bl Di
(vervolgDLPTERA)
Cricotopussp.
Àpsectrotanypustrifascip
Macropeliasp„
Conchapelopiamelanops
x
Epoicocladiusephemerae
Odontomesafulva
Brillialongifurca
Thienemanniellaflaviforceps

+
+
+

+
+

+
+
+
+

GASTROPODA-Slakken
Valvatapiscinalis
Bithyniatentaculata
Physafontinalis
Lymneaperegra
Lymneastagnalis
Lymneaovata
Lymneatruncatula
Planorbisvortex
Planorbisalbus
Planorbiscorneus
Planorbisleucostoma
Planorbiscontortus
Planorbisplanorbis
Segmentinacomplanata
xAncylusfluviatilis

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

BIVALVIA-Tweekleppigen
Sphaeriumcorneum
Sphaeriumsp,
Pisidiumcasertanum
Pisidiumamnicum
Pisidiumsp»

+
+
+
+
+

CYCL0ST.0MATA-Prikken
xLampetraplaneri-Beekprik
PISCES-Vissen
xNemachilusbarbatula-Bermpje
Gasterosteusaculeatus-Dried«
stekelbaars
Pungitiuspungitius-Tiend,
stekelbaars
x
Cottusgobio-Rivierdonderpad
Tineatinea-Zeelt

+

+

+
+

11.Hydrobiologischegegevensoverdeafzonderlijkebeken.
DINKEL
VolgensBernink (1926)enDingeldein (1948;wasdeDinkelvijftigjaargeledennog"glinsterend"en"helderalskristal".,IndeDinkelgroeidennog
Bronmos,Vederkruid enFonteinkruiden:vervuilingsgevoelige soorten,alle
allanguitditriviertjeverdwenen*GegevensvanDeVos (bijRedeke19*+8)
versterkenditbeeld:demacrofaunavandeDinkelwasrond 1930nogrepresentatiefvoorhelderelaaglandbeken,o.nu doorhetvoorkomenvankritischerheofielesoortenalsdekokerjufferHydropsycheangustipennisen
larvenvanBaetiswallengrenienEphemerellatorrentinum:eentweetalzeldzamehaftensoorten,diebuitenZuid-Limburgeigenlijk slechtsvande
Dinkelbekendwaren.
Ruim25jaarlaterleverdenexcursierapportenvanP.Leentvaar (1956)en
L.Higler (1963)eenheelwatsomberderbeeldop.Leentvaarconstateerde
aandehandvanplanktongegevensernstigeverontreinigingvandeBovenDinkel,welkedoorbiologischezelfreinigingendeinvloedvanschone zijbekenstroomafwaartsgeleidelijkverminderde.OokHiglerconstateerdetussenGronauenDePoppevrijweluitsluitendopernstigeverontreiniging
duidendesoorten (veelChironimidae);pasbijdeGroeneStaartbleekde
macrofaunaweerwatsoortenrijker;overigensalleensoorten,dievrij
ernstigeverontreinigingkunnenoverleven:TiendoornigeStekelbaars,
Zeelt,sommigelibellenlarveneneenaantalweinigkritischewaterkevers.
In1970en1972bemonsterdenmedewerkersvanhetR.I.N.deDinkelopeen
aantalpuntenophettrajectGronau-DePoppe-Denekamp (Geyskese.a.1972).
Hierbijwerdgeconstateerd,datdein1969inwerkinggetredenzuiveringsinstallatievanGronauenigeffectopleverde,hoeweltussenGronauenLossernogsteedsvansterkeverontreiniginggesprokenmoe(s)tworden.Door
hetinwerkingtredenvandezuiveringsinstallatie vanLosserin1972kon
ophetheletrajectGronau-DePoppevaneenlichteverbeteringvandewaterkwaliteitgesprokenworden,vergelekenmettienjaartevoren.
In1975isdoorledenvandeN.J.N,deDinkelinhetgeheleboven-en
middenstroomsegebiedbemonsterd.

-92-

BovenstroomsvanEpe (Did.)werdenorganismenaangetroffen,dieeenindicatiegevenvooreengoedewaterkwaliteit« BenedenstroomsvanEpewerden
draadalgengevonden,dieoplozing/verstoringzoudenkunnenduiden.De
macrofaunawijsthierechteropzeergoedewaterkwaliteit:talvanbijzondereHaften (Heptageniaflava,Centroptilumluteolum,Prodoeon
pseudorufulumenzelfsBrachycercusharrisellus),subrheofielekevers
(Baliplusfluviatilis,Potamonectusdepressus)enhetBermpje (Nemachilus
barbatula),eenkleinevissoortvanheldere,zuurstofrijkebeken.
NadatdestadGronauzijnheldere,"gezuiverde",maarblijkbaarnogsterk
verontreinigdeafvalwateropdeDinkelgestortheeft,iserjuistbeneden
dezestadvrijwelgeenlevenindevormvanwaterplantenofmacrofaunate
bespeuren.BijGlanejuistoverdeNederlandsegrenswaserindetoen
nognietgekanaliseerdeDinkelweerenigleventebekennenindevormvan
draadalgenenandereindicatorenvanvrijvuil(Neparubra,Asellus
aquaticus)totzeervervuildwater (ChironOmussp.,Tubifex sp.).
DoordetoevoervanhetvrijweldodewatervandeGlanerbeekconstateerdendeN.J.No'ersaandezuidkantvanLosserweereenzeerernstigeverstoringvandeDinkelfauna:eenindroevigbeeld,waarindegeringetoevoervanschoonwatervandeElsbeekkennelijkgeenverbeteringkan
brengen.
VerderstroomafwaartsblijkterweerenigeverbeteringindewaterkwaliteitoptetredenblijkensdegegevensvanhetE.I.N.(1972)endeN.J.N.
(1975)- Dezeverbeteringisnietzozeertedankenaan"verdunning"door
Bethlehemse enSnooyinksbeek (beidestaan 'szomersvaaknagenoegdroog),
maarkantoegeschrevenwordenaanzelfreinigendvermogenvandeDinkel
(d.w.z.:vóórderigoureuzeopschoonbeurt,ziediscussiehierna!),.Op
hettrajectKraesgenberg-DePoppe-Beverborgsbrugontbrakenweliswaarde
zeerkritischesoorten,diebovenstroomsvanEpewerdenaangetroffen
(Procloeon,Ephemerella,Caenis,Nemacheilusbarbatula),maarwelvonden
deledenvandeN.J.N.inditdeelvandeDinkelo.m.devolgende (sub-)rheofielesoorten:dewaterkeverPotamonectusdepressus,dekokerjuffer
Anabolianervosa,dehaftCentroptilumluteolum enlarvenvandebeekjufferCalopteryxsplendens.Ookvissenblijkenindeomgevingvande
GroeneStaartweerindeDinkeltekunnenleven:Drie-enTiendoornige
StekelbaarsenZeelt.
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De "Werkgroep Beken"van hetR . L N . blijft echter de geconstateerde verbetering van deBeneden-Dinkel gering en dusteleurstellend vinden: "Vermoedelijk is deoorzaak hiervan, dat het effluent van de zuiveringsinstallaties te Gronau enLosser zeermineraalrijk isenmisschien ookgifstoffen bevat» Grote mineralenrijkdom (dushypertrofie)leidt vaak via
algenbloei tot secundaire organische verontreiniging« Ook het feit,dat
in de gemeente Losser nog niet alhet water gezuiverd wordt,zal een bijdrage tot de thansnog bestaande verontreiniging leveren"»

GLANERBEEK
De Glanerbeek is een schoolvoorbeeld van een volslagen "ge-abnormaliseerde"
beek t.g.v. ontregeling van dewaterhuishouding, vergràving envervuiling«
Van eennormale watervoering isnauwelijks meer sprake door diepeontwatering vanhet stroomgebied (=Jnl. agrarisch gebied)en doorhet graven
vannieuwe afwateringsleidingen. Doorgaans is de watervoering tegenwoordigmatig tot zeer gering.Enkele gespaarde,overigens sterk bedreigde en
deelsreeds aangetaste beektrajecten bijSchipholt,Klooster Glane ennabij deuitmonding van deDinkellatennogiets zienvan de eenszo grote
landschappelijke en biologische waarden.

Tussen 1970en 1979is deGlanerbeek hydrobiologisch onderzocht doorhet
E.I.Nc, deNoJ.N.en studenten van deLandbouwhogeschool. Opallemonsterpunten incl. de zijbeken werd steeds een zeer ernstige verontreiniging geconstateerde Als ernstigste bron vanvervuiling moet Glanerbrug
beschouwd worden,dat volstrekt onvoldoende gezuiverd rioolwater op de
Glanerbeek loost (N.J.N., 1976). Benedenstrooms werden enorme aantallen
Chironomus-larven enTubifex-wormen gevonden: indicatorsoorten vanorganisch zwaar verontreinigd water.
Recent stelden Heydeman enVan 'tOever (1979)nog steeds ernstigevervuiling van de Glanerbeek vast,hetgeen tevens eenonacceptabele verontreiniging van deDinkel tot gevolg heeft (zie hiervoor).
De eenszo grote landschappelijke,geomorfologische, ornithologische en
botanische betekenis van deze beek is door voornoemde oorzaken sterk
genivelleerd. De waarde van de Glanerbeek is er thansingelegen om als
afschrikwekkend voorbeeld te dienen,wat ermet deElsbeek, Rüenbergerbeek
en deandere nogminofmeer gave zijbeken van de Dinkelniet dient tegeschieden.
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ELSBEEK
DeElsbeekislandschappelijkéénderfraaistezijbekenvandeDinkel.
Dezebeekstroomtdoorimposanteoudeloofbospercelen entussenoude
houtwallen,waarin-zoalsdenaamalsuggereert-vaakElzendomineren»
Botanischisdateenbelangrijkgebied (Eenbes,GeleDovenetel,Slanke
Sleutelbloem,WisselbladigGoudveil);ornithologischishetstroomgebied
vandeElsbeekvangrotebetekenisalsweidevogelgebied (Wulp,Grutto,
Tureluur,Watersnip);bovendienkomenvanoudsinhetstroomgebiedvan
deElsbeektotophedendezeldzameBoomkikkerenGroteWatersalamander
voor.
Hydrobiologischegegevensontbrakenvoordezebeektot1975°ToenconstateerdenledenvandeN.J.N.„.bijonderzoekeenopmerkelijkaantal (sub-)rheofielesoorteninzeerzuiverwatermetongestoorde beekeigenschappen
(talvanmicromilieusindevormvansteilebeekoevers,binnen-enbuitenbochten,zand- enslibstrandjes,dodestammenenstenene.d.).Opmerkelijkevertegenwoordigersvandemacrofaunablekeno.o.dekever./
Platambusmaculatus,diversesub-rheofielekokerjuffers (Anabolianervosa,
Beraeodusminutus.Halesussp_.), dehaftBaetispumilusenzowelvolwassenexemplarenalslarvenvandeoppervlaktewantsVeliacaprai.OokHeydemanenVan 'tOever (1979)vonden"zeerschoonwaterineennatuurlijke,
landschappelijkefraaieenhydrobiologischinteressantebeek".Dezewaardenzijnnietmeteenpassendeplanologischebestemminggehonoreerdin
het"BestemmingsplanBuitengebied"vandegemeenteLosser,hetgeeno.m.
doorStaatsbosbeheer onderdeaandachtvandegemeentegebrachtis.
NaastdeRüenbergerbeek isdeElsbeekthansinhydrobiologischopzicht
debelangrijkstezijbeekvandeDinkelinhetbeschrevengebied.Vergraving,vervuilingenandereaantastingenvandezebeekzijnopgrond
vandeveelzijdigenatuurwetenschappelijke waardenvolledigonacceptabel.
RÜENBERGERBEEK
DeRüenbergerbeekisinhydrobiologischopzichtéénvandebelangrijkste
laaglandbekenvangeheelNederland.Eendeelvandeaangetroffendiersoortenisinonslanduiterst schaars,vanenkelesoortenzijngeenandererecentevindplaatsenbekend ("WerkgroepBeken"R.I.N., 1972).
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Hetbetrefteenongerepterelatiefbredebeekmeteenuitzonderlijkgoede
waterkwaliteit» HetbijzonderekaraktervandeEüenbergerbeekisdoor
Vertegaalc.s.(N*J»N<,,1976)alsvolgtverwoord."Hetwaterisprachtig
helder,zelfsinhet-helaas- gekanaliseerdestukjevlakoverdegrens.
Doorhaarrelatiefkorteloop,toevoervan (temperatuur-)gebufferdveenwaterenmogelijkookdoordevelebeschaduwingbovenstroomsinDuitsland,
isdetemperatuureenstuklagerenconstanterdanindeDinkel:ca.14C.
Overalbestaatdebeddinguitschoon,gelig,geribdzand,metplaatselijk
neerslagvanijzerverbindingen.Opdezebasisgesteldheid zijnlokaalveel
differentiaties:devariatiein"niches"isgroot,eenongekanaliseerde,
meanderendelaaglandbeekeigen= Zo'nvariatie (stenen,blootgespoeldewortelsinbuitenbcchten,slib-enbladerenbankjesinbinnenbochtenenachter
boomstammetjes „d„,plaatselijke grindbankjes)moetwelplaatsbiedenaan
eengedifferentieerde beekfauna.Plaatselijkebeschaduwingdoorhoutwallen
enbosjes )werkthieraanookmee".
Bijeenanalysevandepresentietabelvandemacrofauna (ziehiervoor)
blijkt,datinhetonderzoekgebied enkeletientallensoortenuitsluitend
indeRüenbergerbeek zijnaangetroffen!Wezulleninhetnavolgendeoverzichtonstotdebelangrijkstesoortenbeperken:
-steenvliegenvanhetgeslachtAmphinemura;
-talvanzeldzame,rheofielehaftensoorten,0,111.Centroptilumluteolum,
verschillendeBaetis-soorten,Ephemeradanica(wellichtookE.vulgata),
Heptageniaflava,Habrophlebia fusca,Procloeonpseudorufulum;

1)In1979zijnindezebosperceeltjeslangsdeRüenbergerbeekdoor
R.ZielmanenE.Weedagroeiplaatsengevondenvandezeldzame
ZwarteRapunzel (Phyteumanigrum)enBoskortsteel (Brachypodium
sylvaticum)i
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-inaugustus 1972werddoormedewerkersvanhetR=I.N„indeRüenbergerbeek (nabijdeFicksweg)eenlarvevandevedermugEpoicocladius
ephemeraegevangen:nieuwvoordeNederlandse fauna!(Dezedierenleven
oplarvenvanhaftenvanhetgeslachtEphemera);
-diversezeldzamekokerjuffers,o.œ.:
Plectrocnemiaconspersa,Hydropsycheangustipennis,Silonigricornis,
verschillendeHalesus-soorten,Stenophylaxrotundipennis;
-dewantsVeliacapraiendekeversPotamonectusdepressus,Platambus
maculatusendezeldzameOrectochilusvillosus;
-dezeldzamebeekjufferCalopteryxvirgo (opdeDinkelzelfvliegtde
ietsmeerverbreideCalopteryxsplendens).
Hiermeeisdelijstvanbijzonderediersoorten,dieindeRüenbergerbeek
leven,noglangnietuitgeputoIn1975brachthetonderzoekvandeN.J.N,
eenlarvevandeinonslanduiterst zeldzaamgewordenBeekprik(Lampetra
planeri)aanhetlicht;delarvenvandezesoortgravenzichjarenlangin
dezandbodemvanheldere,zuurstofrijke,bekenin.Devangerstekenenbij
dezevondstaan,datvermoedelijknogwelmeerexemplarenaanwezigwaren,
geziendekleinevangstkansvandezezeerverborgenlevendelarven«BovendienlevenindeRüenbergerbeeknogeentweetalzeldzamezoetwatervissen:
Rivierdonderpad (Cottusgobio)enBermpje (Nemachilusbarbatula).Deze
soortenzijngebondenaanniet-verontreinigde,zuurstofrijkebekenmet
voldoendedekkingindevormvanboomstammen,stenene.d.OokdezesoortenblijkenzichindeRüenbergerbeek voortteplanten,hetgeendeuitzonderlijkegoedekwaliteitvanhetbeekmilieubenadrukt« DevissenpopulatiesindeRüenbergerbeek zijnbehoorlijkgroot,geziendevangresultatenvanHaakman e s . (bijVertegaalenFeenstra 1976)opeenbeektrajectvan60meter: k9 Rivierdonderpadden,20Bermpjesenzeerveel
Drie-enTiendoornigeStekelbaarsjes,waaronder "kuitrijpewijfjes,vuurrodemannetjesengrotescholenjongen"o
Samengevatkanmenstellen,datdeRüenbergerbeekuitzonderlijkwaardevol
isdoorhetongereptekarakter,dezeergoedewaterkwaliteit,degrotevariatieaanmicromilieusendeuiterstrijkemacrofauna,waarondertalvan
(zeer)zeldzame,aanheldereLaagLandbekengebondendiersoorten.
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Het zal danook duidelijk zijn, dat geen enkele aantasting van dit unieke
oecosysteem toegestaankanworden:nochin devorm van enige vervuiling,
noch door (aldanniet partiële)vergravingen ofversteviging vanoeverkanten, aanbrengen vanbeschoeiingen e.d.Deze status isin zoverre erkend, dathet stroomdal van deRüenbergerbeek (d.w.z. alléén opWederlands gebied!)planologisch tot ''natuurgebied'"verklaard is.Desondanks
zijn erinmiddels al serieuze plannen geweest om eenoverstort vande
riolering van Overdinkel op deze beek teinstalleren» Sluipende endaardoorwellicht nog gevaarlijker bedreigingen zijno.o.:vervuiling door
riolering van afzonderlijke boerderijen,het inspoelenvanmet kunstmest
engifstoffen beladen landbouwwater (ookin Duitsland)enhet opkleine
schaal aanbrengen vanhouten oeverbes.choeiingen enbetonnen oevertaluds
(inmiddels al deelsweggespoeld bijhoge waterstanden in T978/'79«••)•
Voor eenpassende bescherming van deunieke waarden isnoodzakelijk:bewakingvan dewaterkwaliteit, aankoop van deaangrenzende gronden als
natuurreservaat en/of inrichten van onbemeste bufferzones (incl.bovenloop!).

BETHLEHEMSE BEEK

Deze beekbevat in droge zomers veelalnauwelijks water. Op diepe stukken
voor "drempels"zijn enkele niet-rheofiele kevers aangetroffen enhet
waterslakje Physa fontinalis.Als bijzonder element van de macrofauna
vond de "Werkgroep Beken" (Ed.No, 1972)devrijzeldzame rheofiele
steenvlieg Nemuracinerea.

Deze beek heeft grote landschappelijke waarde doorhaarnatuurlijkekarakter; ze zorgt met dehaar begeleidende wallenvoor eenaangenameafwisseling vanhet jonge ontginningslandschap. De funeste ontwatering zou
moeten worden opgeheven teneinde het natuurlijke beekkarakter teherstellen.
SNOEYINKSBEEK

Inhet stroomgebied van de Snoeyinksbeek liggen enkele van debelangrijkste loofbossen van Twente,o.m.het Smoddebos eneen deelvan deDuivelshof.
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Langs deze beekkomt een opeenhoping van zeldzame planten voor;hier zij
slechts vermeld, dat delaatst bekende groeiplaats in Twente vande
Smalle Beukvaren (Thelypterisphegopterisj gesitueerd isop de oeverwand
van deSnoeyinksbeek; dit inNederland zeer zeldzame varentjekwamvroeger c m . op verschillende plaatsen langs de Glanerbeek voor.

Helaas staat dezeweinig verontreinigde beek ook regelmatig droog» Desondanks zijn erbijhydrobiologisch onderzoek.diverse subrheofiele soorten aangetroffen, zoals dekeversPlatambusmaculatus en Ilybius
fuliginosus en de steenvlieg Nemura cinerea» In stilstaande poelen voor
"beekdrempels"zijno.m.dekeversAgabusbipustulatus en Hydroporus
memnonius aangetroffen, evenals dewants Notonecta glauca.

Mede door haar landschappelijk fraaiekarakter is deze beek van grote
biologische betekenis.Net als deBethlehemse Beek heeft ook deSnoeyinksbeek helaas telijden van de sterke ontwatering van de omgeving»

LUTTERMOLENBEEK ('ARBORETUMBEEK•)

Dit smalle beekje ishelaas door demeeste hydrobiologische onderzoekers
niet opgemerkt,waardoor ergeen gegevensover debeekfauna beschikbaar
zijn» Dit is deste betreurenswaardiger, omdat dit waterloopje integenstelling tot debredere Bethlehemse enSnoeyinksbeek vrijwel altijdwater voert»

Deze onbekendheid heeft zichprompt gewroken: delenvan dit tot voorkort
zo fraaikronkelende beekje zijnreeds "verbeterd" en de "normalisering"
van andere delen zijn in eenverregaande staat vanvoorbereiding. Dit is
deste betreurenswaardiger, omdat ook dit beekje grote natuurwetenschappelijke waarden bezit,die blijkbaar ófniet gekend ófonderkend zijn.
Van groot belangzijn:
1)Het brongebied van denoordelijke tak bijErve Tijman/LutkeBavelin
De Luttemet een zeer fraai ontwikkeld elzenbronbos,het zo zeldzamaCarici elongatae -•Alnetum cardaminetosurnamarae.;
2)het traject juist tenwesten van deLossersedijk, waar het beekje zeer
fraai meandert door deweilanden,helaas schijnen erplannen te zijnom
dit geomorfologisch belangrijke stuk te vergraven; vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt moet hier ernstigprotest tegen aangetekend worden,
temeer omdat dit tevens een ergbelangrijk weidevogelgebied ismetmeerdere broedparen vanKievit,Grutto en de (zeker inTwente)zo schaars
wordende Watersnip enWulp»
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3)Het wallengebied tussen Theusinkbos en deuitmonding in deDinkel,waar
Oom- veelMuskuskruid, Slanke Sleutelbloem en zelfs deuiterst zeldzame
Schedegeelster (Gagea spathacea)groeit» Hier vist bijvoorkeur dezeldzame IJsvogel, die in een steile afgekalfde wand broedt van denabijgelegen Dinkel (o„m.in 1978)» Niet (verder)vergraven:

BLOEMENBEEK

Deze in eenlandschappelijk uitzonderlijk .fraaieomgeving gelegen beek is
in tal van opzichten van grote natuurwetenschappelijke betekenis.

Bijhaar oorsprong op deoostelijke helling van de Oldenzaalse stuwwal
ligt het beroemde elzen-essen-bronbosannex eikenhaagbeukenbos van de
Molthover esmet vele zeldzame planten:helaasnog steedsniet aangekocht
enaiet beheerd alsnatuurreservaat; dehier voorkomende Goudveilvegetaties
(zowel Chrysosplenium alternifolium alshet nog zeldzamere C.oppositifolium
behoren tot de fraaiste van geheel Twente» Dit bronbos enhet bronbosvan
denabijgelegen Lage Kavik enhet algenoemde bronbos bijErve Tijmanvormen de enige nog intacte bronmilieus vanhet gehele beschreven stroomgebied! In faunistisch opzicht is dit gebied van groot belang, doorhetvoorkomen van eenpopulatie van de zeldzame Boomkikker (Hylaarboreajinhet
gebied van de zogenaamdeLage;Hoek (med» G J . Roding)»

Ookhydrobiologischblijkt deze nog weinig onderzochte beek belangrijk te
zijn.Heydeman enVan 'tOever (1979)constateerden zeer zuiver water in
het brongebied, maar helaas al ernstige vervuiling van agrarische oorsprong iets verder stroomafwaarts. Indemacrofauna troffen zij diverse
waardevolle soorten aan:deniet algemene,rheofiele haft Centroptilum
luteolum, de eveneens aan stromend water gebonden oppervlaktewants
Velia caprai enkokerjuffers van deuit zeldzame,rheofiele soortenbestaande familie derStenophylaciinae„

Mogelijk door onbekendheid met dehierboven opgesomde natuurwetenschappelijke waarden isinhet ontwerp (herziene visie)vanhet "Bestemmingsplan Buitengebied Losser"aan het landschappelijk uitzonderlijk fraaie
gebied bij deoorsprongg enbovenloop van deBloemenbeek slechts tendele afdoende planologische bescherming toegekend!
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OVERIGEBEEKJES
Erkomeninhetonderzoekgebiednogtalvankleinewaterloopjesvoor,deels
vergravenendeelsnogvrijnatuurlijk» Apartevermeldingverdienenzeker
nog;
-beekjesbezuidenenbenoordenBossinkbrug (westoever);
-beekjebenoordenLosserbrug (oostoever),dezogenaamdeRavenhorsterbach;
-beekjebezuidenOvermann(oostoever);
-beekjetenzuidenvanDePoppe (oostoever),dezogenaamdeHaarmanngraben;
-beekjebijdeKribbenbrug (westoever)«
Devaakgeringeafmetingenenhetsomsinbeperktematevergravenkarakter
vandezewaterloopjesdienengeenredentezijnomaandezebeekjesgeen
betekenistoetekennen:zevormennamelijkdekleinsteschakelsinhet
Dinkelsysteem enbezitteneenvolstrekt eigenkarakter,verschillendvan
datvandegroterebeken« Botanischzijndezebekendikwijlsbelangrijk,
Oom« doorhetvoorkomenvanWaterviolier,Poelruit,BlauweWaterereprijs,
Beekpunge,Borstelbiese«a„„Hydrobiologischzijndezebeekjeshelaas
nooitonderzocht«
Welschijnendezekleinewaterloopjesminofmeervogelvrijtezijnvoor
moderne,grootschaligeingrepenalsdiepgaandevergraving,voorhetlozen
vanrioolwatervanboerderijen,voorbespuitingmetherbicidenenz.De
ernstigsteaantastingvindtaanDuitsezijdeplaats:deRavenhorsterbach
enHaarmanngrabenzijn"gereconstrueerd" (=volledigvergraven),watvanzelfsprekend zijndoorwerkingvindtopdeaansluitende benedenstroomse
trajectenopNederlandsgebied« Hierzietmennogeensinhetkleingedemonstreerd,watinhetverledenzichinhetgrootbijDinkelenGlanerbeek
heeftafgespeeld«
III.BedreigingenvanhetbekensysteemvandePinkel«
Hieronderstaateenbeknoptoverzichtvandefactoren,waardoorhetsysteem
vandeDinkelernstigbedreigdwordt« Voormeerachtergrondinformatiewordt
verwezennaarVanDijkenMaes (1973),Roding (1975),FeenstraenVertegaal
(1976)enHeydemanenVan 'tOever(1979)«
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a.Kanalisatiesenvergravingen.Hetzogenaamde "normaliseren"vanbeken
leidttoteenalgemeenalspijnlijkervarenaantastingvanhetlandschap.
Bovendienwordengrote,veelalonherstelbareverliezengeledenaangeologischeengeomorfologischestructurenenaanuitgerijpte,deelseeuwenoudeoecosystemen;inhetkleinverdwijnentallozemicromilieus,waarin
debijzonderesoortenvanonzelaaglandbekenthuishoten(ziebespreking
Rüenbergerbeek).Inhetalgemeenkangesteldworden:hoeplotselingeren
groterdeingreepis,destemindertijdenkansheefthetoecosijsteem
omzichaantepassenenhetevenwichtteherstellen»
Voorbeeldenvanzwareaantastingdoorkanalisatie/vergraving:Dinkel,
Glanerbeekenverschillendekleine (maarzeerwaardevolle)zijbeekjes.
Inmiddelszijn (half-)natuurlijkeI&aglandbekeneendusdanigzeldzaam
voorkomendmilieutypegeworden,datvergravingvandelaatstenogmin
ofmeerongereptebeken (enbeektrajecten)vanuitnatuurwetenschappelijk
oogpuntbeslistonacceptabelgenoemdmoetworden.
k°Vervuiling.Hieronderzijntalvanvervuilingsbronnentevervatten:de
stedelijkeenindustriëleomgeving (Gronau!),onvoldoendegezuiverdwater
(Glanerbrug!),landbouw (kunstmest,gifstoffen),waterschap (chemische
onkruidbestrijdinglangsslotenenbeken).Hetrecenteonderzoekvanuit
deLandbouwhogeschoolteWageningenheeftnogeensuitgewezen,datde
DinkelophettrajectGronau-Losser-DePoppenogsteedszwaarverontreinigdis(zieoverzichtskaart bijHeydemanenVan 'tOever,1979*P°22),
DefeitenzijndoorFeenstraenVertegaal (1976)nogeensopeenrijgezet:
Vergelekenmetvroegeregegevens,lijktdewaterkwaliteitvande
Dinkelvooralt.h.v.DeLutteenverderstroomafwaarts,inderdaad
tezijnverbeterd.VerderisdekwaliteitvanhetDinkelwaterinhet
bovenstroomse,Duitsegebiednogrelatiefvaneengoedekwaliteitmet
enkelebijzonderediersoorten.DeinvloedvandestadGronauende
Glanerbeekisechtertenhemelschreiend:debouwvanzuiveringsinstallatiesmagdanwathebbengeholpen,nietverwijderdevergiftenen
secundaireeutrofiëringzijnnogsteedsinstaatbijnaallelevenssporenineendeelvandeDinkeluittewissen.
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Onze waarnemingen van dedodelijke invloed van Gronau zijn nagenoeg
niet verschillend van dieuit i960 (gegevens Natuurmuseum Enschede),
toen ernog geen rioolzuiveringsinstallatie was.Alleen eenverraderlijke "helderheid"van het overigens vergiftigde water ishetresultaat".

Vertegaal C.B. wijzen op denoodzaak om dezeproblematiek bij de basis
aan tepakken:

"Debelangrijkste alternatieven voor eenoplossing van hetvervuilingsprobleem moeten danook gezocht worden inhet sparen vankosten noch
moeite om devervuiling bij debron te verminderen: schonereproductieprocessen in deGronause industrie;het eventueel vervangen vanvuile, arbeidsextensieve door schone,arbeidsintensieve industrie;het
ontwikkelen van recyclingsprocessen, voor zowel industriële als huishoudelijke afvalproducten. Zo dit niet mogelijk mocht zijn,om welke
reden dan ook, dan zal tochtenminste moeten worden gedacht aanderdetrap-installatiesbij de zuivering vanmenselijk rioolafval om de
eutrofiërende fosfaten teverwijderen, en denitrificatie omeutrofiërend nitraat engiftig ammoniak te verwijderen."

c.Moderne opschoningsmethoden.
Voor eenongestoorde watervoering dienen beken regelmatig opgeschoond te
worden.Vroeger geschiedde dit inhandwerk,vaak metkleine trajectentegelijk.Bij dezekleinschalige opschoningsmethoden konden flora en fauna
zichgoed aanpassen.

Tempo enkarakter van deopschoningsactiviteiten worden echter steeds
sneller engrover,met alle schade aan het natuurlijke milieu van dien.
De recente "grote opschoningsbeurt"van de Dinkel heeft -alle goede
("verzachtende")maatregelen ten spijt -opnieuw schade opgeleverd inde
vorm van aantasting vanhet oeverwalsys^eem,verdwijnen van talvanzandige en slikkige strandjes (milieuvoor zeldzame keverfaunal), ennivellering van reliëfverschillenin debedding.
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Bovendien is devolledige bovenste beddinglaag in zijngeheel verwijderd:
het biologische buffersysteem ("zelfreinigendekracht")van de Dinkel,in
devorm vanmicro- enmacro-organismen, die het organischvuilverwerken»
Herstel hiervan zal slechtsmogelijk zijn vanuit de zijbeken (schoon en
natuurlijk houdeni), in combinatie met vermindering van de bovenstroomse
watervervuiling (Gronau,Losser,Glanerbrugi)» In dit verband ishet
noodzakelijk, dat inhet vervolg opschoningsactiviteiten op een veel
kleinschaliger manierplaatsvinden, opdat het herstelproces van deoorspronkelijke beekbewonende flora en faunaniet voortijdig door nieuwe
maatregelen zeermoeilijk ofonmogelijk wordt gemaakt»

Ernstige schade aan het beekmilieu wordt ook toegebracht door dein
zwang geraakte methode om "op te schonen"doormiddel van hetmetherbiciden bespuiten van deplantengroei inbeken en sloten (vgl» Zonderwijk enVan Zonin "Waterschapsbelangen"nr» 1, 1975)« Naast deprimaire schade aan flora enindirect ook aan de fauna enhet vergiftigen
vanhet beekmilieu heeft deze methode nog een groot secundair nadeel
ten aanzien van het traditionele uitbaggeren: de doodgespotenplantenrestenworden niet uit debeek verwijderd, maar hopen zichop debodem
op envormen eenrottende, stinkende massa» Hierdoor worden waardevolle
vegetaties verstikt envindt stroomafwaarts secundaire eutrofiëring
plaats (VanDijk enMaes, 1973).

do Daling van degrondwaterstanden» Een zeer ernstige sluipendebedreiging van denatuurlijke beken is de daling van degrondwaterstanden,met name de afgelopen 10-15 jaar» Deze bedreigt niet alleen de
beken,maar ook het merendeel dernatuurterreinen zelf en zelfslandbouwgronden, tenbehoeve waarvan deze grootscheepse ontwateringsactiviteiten zijnopgezet!Heydeman enVan 'tOever (1979)merken indit
verband met nadruk op,dat deze structureel verlaagde waterstanden
voor het levende beeksysteem veel funester zijn dan deook vroeger
voorkomende,periodieke lage waterstanden (b.v.in droge zomers)»

e» Ontoereikende planologische bescherming» Inhet "Bestemmingsplan
voor het buitengbied"van de gemeente Losser isuitsluitend aanhet
Dinkeldal enaanhet dalvan deRüenbergerbeek dehoogsteplanologische status toegekend ("natuurgebied")»
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Vrijwel alle andere stroomdalen zijnófmin ofmeer vogelvrij("agrarisch gebied")ófkennen een telageplanologische status danwaarop
ze, op grond vanhun landschappelijke enbiologische waarden,recht
hebben.

Op grond van denatuurwetenschappelijke betekenis (ziehiervoor)verdienen deonderstaande stroomdalen "statusverbetering":
- het gebied van deoorsprong en debovenloop van deBloemenbeek,inclusief debrongebieden bij deLageKavik, enoeverstroken verdienen de status van "natuurgebied";
- de smalle dalen van deElsbeek, Bethlehemse Beek en de Snoeyinksbeek
dienen tenminste de status tekrijgen van "agrarisch gebied met grotelandschappelijke waarde",met een afdoend stelsel van vereiste
aanlegvergunningen; nader onderzoek zalmoetenuitwijzen,ofhet
voornamelijk in degemeente Enschede gelegen bovenstroomse gebied
van deElsbeek (=Lindermatene.o.)niet zelfs de statusvan"natuurgebied" waard is.

Het is dringend noodzakelijk, dat er,hoewel de verhouding alveelbeter is danvroeger, duidelijkere en eenvoudigere overlegstructuren te
komen tussen waterschappen, natuurbeschermingsinstanties, gemeenten
enprovincie om tot een effectief, samenhangend beleid met visie te
komen ten aanzien van het bekenbeheer. Met Heydeman enVan 'tOever
(1979)willen wijmetkracht aandringen op eenintegraal beheer van
het bekensysteem van deDinkel inclusief deDuitse bovenlopen,vanwege het feitelijk gegeven dat stroomgebieden nu eenmaal eenorganisch geheelvormen.

3.6.3.3 Conclusies
De hydrobiologische betekenis van het Dinkelsysteem inhet beschreven
gebiedkan getoetst worden aan dehand van criteria alszeldzaamheidswaarde, diversiteit,representativiteit en gaafheid,kwetsbaarheid en
houdbaarheid«
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a. Zeldzaamhe
j^dj3waarde.Het Dinkelsysteem vertegenwoordigt als stelsel
van goeddeels ongekanaliseerde laaglandbeken een in Nederland zeer zeldzaam geworden oecosysteera, dat ook inEuropees verband steeds zeldzamer
wordt»In deDinkel en een aantal van haar zijbekenkomt een zeer rijke
macrofauna voor,waarin talvan (sub-)rheofiele en deels zeldzame soortenvoorkomen (onderstreept respectievelijk aangekruist in desystematische lijst inparagraaf 3.6.3=2). Van enkele soorten zijn er inons
land buiten het Dinkelgebied zelfs geen andere recente vindplaatsen b c
meer.bekend»

b. Diversiteit.Het Dinkelsysteem is zeer gevarieerd vanopbouw. Tussen de diverse beken zijn er grote verschillen inbeekbreedte en
-diepte, in stroomsnelheid, in temperatuur, inpH eninverdere chemische samenstelling, inbedding- enoevergesteldheid enz.Hierdoor
heeft elke beek een eigenkarakter en daarmee oorspronkelijk eeneigen specifieke macrofauna,waarin helaas delaatste decennia door
diverse oorzaken (zieonderpunt d)nivellering isopgetreden. Desondanks blijkt door denog steeds grote variatie inmilieu-omstan-digheden een zeer groot aantal beekbewonende diersoorten hunlevensvoorwaarden inhet Dinkelgebied vervuld vinden. Zeer rijkvertegenwoordigd zijn devolgende groepen:Haften (EphemeropteraJ, Wantsen
(Heteroptera),Kokerjuffers (Trichoptera),Kevers (Coleoptera)
Tweevleugeligen (Diptera), voortskomen ero.m.nog schaarse/zeldzame Steenvliegen (Nemura,Amphinemura), Libellen (Calopteryx)en
Vissen (Nemachilus, Cottus)voor,enisrecent in deunieke Rüenbergerbeek dein onslandnagenoeg uitgestorven Beekprik (Lampetra
planeri)vastgesteld.

c.Eep_re_se_nt_atiyjL_teit__enjg_aa.f
hei_d.Inhet gehele stroomgebied
(Dinkel +zijbeken)is debeekfauna nog zeer compleet enrepresentatief voor het milieu vanongerepte laaglandbeken.Per beek isde
gaafheid echter verschillend. De Dinkel omvat in zijn totaliteit nog
nog demeeste karakteristieke vertegenwoordigers van demacrofauna,
maar hierbijmoet aangetekend worden dat demeest kritische indicatorsoorten van zuiver water alleen inhet Duitse bovenstroomse gebied voorkomen, datwil zeggen stroomopwaarts van devervuilende invloed van Gronau enLosser.
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Van de zijbeken is deRüenbergerbeek uniek door debijzondere kwaliteit
vanhet beekmilieu en de zeerrijke macrofaunamet talvan (zeer)zeldzame, rheofiele soorten? dit is één der laatste ongerepte beken van ons
land- Inhet beschreven gebied zijnverder degave Elsbeek, de somshelaas droogstaande Snoeyinksbeek en delandschappelijk schitterend gelegen Bloemenbeek inhydrobiologisch opzicht ergwaardevol«.Over dekleinere loopjes ( c m . deLuttermolenbeek)ishydrobiologisch helaasnog
niets bekende Het is echter zeer belangrijk, dat deze botanischgewoonlijk zeer waardevolle stroompjes intact blijven alskleinste schakels inhetbekensysteenu
doKwe.t_sba_arhei_den__h£Ujlbaa£heicL Talvan ontwikkelingen bedreigen nog
steeds het bekenstelsel van deDinkel« Als voornaamste bedreigingen
moeten genoemd worden (zie discussie onder 3»6o3«2):
-kanalisaties envergravingen(K);
- vervuiling in velerlei vorm(V);
- moderne opschoningsmethoden (Oj;
- daling van de grondwaterstanden (G);
- ontoereikende planologische bescherming (P)„
De diverse afzonderlijke beken zijnthansmet name door de volgende
factoren bedreigd c»q.aangetast:
„Dinkel:K,V, 0,P.,
«Glanerbeek: K,V, G,P<
. Elsbeek: K(ï!j, 0,G,P.
„Rüenbergerbeek:V, 0(?),G,P.
. Snoeyinksbeek:V, 0,G,P«
. BethlehemseBeek:V, 0,G, P.
. Luttermolenbeek:K, V, G,Po
»Bloemenbeek:V, 0,G, P.

Voor het behoud vanhet laatste,min ofmeer ongerepte bekenstelsel
van Overijssel ishet vanuitzonderlijk belang, dat ermiddelsverbetering van overlegstructuren tussen de diverse beleidsinstanties er
snel een integraal beheer tot standkomt vanhet complete bekensysteem van deDinkel,inclusief deDuitse bovenlopen..
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3o6oifAANVULLENDE FAUNISTISCHE GEGEVENS

Inkort bestek kannog voor een aantal diergroepen aanvullende informatie gegeven worden met betrekking tot het voorkomen inhet Dinkelgebied,met name over zoogdieren,reptielen enamphibieën» Integenstelling tot dehiervoor besproken vogels (3=6=2)en beekbewonende
dieren (3=6=3)betreft dit geenuitvoerige faunistische inventarisaties, maar incidentele waarnemingen enmededelingen» De hieronder
vermelde gegevens zijn danook beslist onvolledig enbehoeven nadere
aanvulling»

3»6oko1Zoogdieren
Inhet beschreven gebied komen inieder geval de onderstaande zoogdiersoorten:minofmeer regelmatig voor:
Mol

Veldmuis

Eekhoorn

Bosspitsmuis

Aardmuis

Konijn

Dwergspitsmuis

Rosse Woelmuis

Huisspitsmuis

Woelrat

Vos

Egel

Muskusrat

Hermelijn

Grootoorvleermuis

Bruine Rat

Rosse Vleermuis
Dwergmuis

Huismuis
Bosmuis

Haas

Wezel
Bunzing
Ree

Alle bekende informatie over het voorkomen van Otter, Das, Boom- en
Steenmarter inhet Dinkelgebied ishieronder volledig vermeld, gezien
de grote faunistische betekenis van deze diersoorten,.Volgens de door
B» Hoekstra (1967)samengevatte gegevenskwam de Otter (LutraJLutra)
omstreeks de eeuwwisseling nog regelmatig in deDinkel voor,metname in de Duitse bovenlopen» Er werden in deperiode 188O-19OOinhet
Niedergrafschaft Bentheim liefst 75 Otters in enlangs deDinkelgevangen» Zonder twijfel zal de'Otter in devorige eeuw een regelmatige
verschijning geweest zijn inhet aangrenzende Nederlandse deel vande
Dinkel, maar helaas ontbreken hierover exacte gegevens» Na 1900liep
het aantal Otters snel terug als gevolg vanhet ingevoerdepremiestelsel»
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Er zijnuit deze eeuw nog enkele vondsten uit het Nederlandse stroomgebied van de Dinkel bekend: 1909 (Denekamp), 1937 (Denekamp), 1938
en 1939 (DinkelbijBeuningen,1.Hoekstra (1967)wijst er terecht op,
dat delaatste decennia vrijwel geen enkele beek meer voldoendelevenskansen voor Otters biedt als gevolg van vervuiling van het water» Evenmin isopkorte termijn immigratie te verwachten gezien
de status van de Otter in het aangrenzende deelvan Duitsland.

Er zijnnogal wat mededelingen over het voorkomen vanmartersin
debossen langs deDinkel,maar helaas betreft dit vrijwel steeds
onvoldoende gedocumenteerde meldingen«,Het mag bekend geachtworden, dat (ook in Twente)nog steeds clandestiene martervangsten
plaatsvinden, hetzij op grond vanvermeende schadelijkheidvan
deze dieren hetzijom dewaarde van hunpels (dit vooral vroeger)
hetzijom de dieren telatenprepareren (ofaan illegale préparateurs teverkopen)« Dergelijke oncontroleerbare mededelingen over
martervangsten bestaan o.m. over debossen langs deDinkel tussen deKribbenbrug en deKampbrug. Deze omgeving leent zichinieder geval goed voor zowel deBoommarter (Martesmartes)alsde
Steenmarter (Martes foina). Het voorkomen van beide soorten isin
ieder geval met zekerheid bekend vanhet aan deDinkel gelegen
landgoed Singraven bij Denekamp. De voormalige jachtopziener Kooy
heeft in devijftiger jaren meerdere ontmoetingen met martersbeschreven in "Delevende Natuur".
Ook thanskomen beide martersoorten nog steeds op het landgoed
Singraven voor,enbeide soortenplanten zichhier nog regelmatig
voort(ooirio medegedeeld doorJ.G.Schulte,opzichter Staatsbosbeheer). Het isbeslist niet uitgesloten, dat op enkeleplaatsen in
het hier beschreven gebied nogmarters voorkomen (metname opde
landgoederen Theusink,Meuieman en Duivelshof), maar helaas ontbreken hierover exacte mededelingen.

Over het voorkomen van de Das (Mêlesmeles)in het Dinkelgebied
zijnwe gelukkig beter geïnformeerd ,met name dankzijR.A.B.
Luiken en J.G. Schulte.In devijftiger jaren bestond er een
bloeiende Dassenpopulatie inhet grensgebied.
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Demeeste burchten waren gelegen in debossen op Duits gebied,"van
waaruit de dieren regelmatig gingen fouragereninhet (op Nederlands
gebied gelegen;Dinkeldal» Tot inhet begin van de zestiger jaren
was er sprake van een gezonde populatie, die daarnahelaas doordiverseoorzaken bedreigd (onuiteindelijk vernietigd)is«,

Het eerst is deburcht op het landgoed HÜenberg "aangepakt": hier
schoot omstreeks i960de jonge,pasgetrouwde jachtopziener (belust
op depremie voor het "verdelgen van schadelijk wild")7Vossen en
1Das:delaatste diein deze eens goed bezette burcht gesignaleerd
is.

Langerkonden deDassen zichhandhaven in deburcht bijDriland (DlcLj.
Hier werden tot omstreeks 1965regelmatig doorE.Luiken jonge Dassen
gezien» Daarna,werd slechts nog een solitaire beer gezien, die voor
het laatst gespeurd isin dewinter 1968/69;sedert dienishelaas
ook deze burcht verlaten.

Het langst heeft deDas zichkunnen handhaven inhet direct aande
Dinkel grenzende landgoed "Nordkamp"» Vermoedelijk vanuit de ca» 2km
van de Dinkel verwijderde hoofdburcht zijn eentweetal bijburchten
gesticht direct aan de rand van het Dinkeldal» In degoede jaren,dat
wil zeggen vóór i960, zijn erop beide bijburchten jongen grootgebracht,
Nadien heeft allereerst de burcht, die op nauwelijks 100meter afstand
lag van deboerderij Overmann, het moeten ontgelden:omstreeks 1961
zijn de hierin levende Dassen door deboer--annex-jagervergast» Deandere bijburcht,op Nederlands gebied gelegen in de steile rand vande
esten Z»W» van Overmann-,heeft langer bewoners gekend» Tot omstreeks
1965hadden deDassen in deze burcht nog regelmatig jongen, daarna
niet meer» Helaas is tegen het eind van de zestiger jaren eenrijpopulieren op dewal,waarin de holen zaten,geveld; hiarnazijn erin
deze burcht geen Dassen meer gesignaleerd (med» J»G» Schulte,'»

Het langst hebben de Dassen zichinhet gebied van deDinkelkunnen
handhaven in dehoofdburcht van Nordkamp»

Tot diep in de zestiger jarenkwamen in dit grote holen-complex nog
regelmatig tegelijkertijd jonge Vossen en jonge Dassen voor- (Ook
deburchten bijEüenberg enDriland werden regelmatig door zowel
Dassen alsVossen bewoond;= In 1968zijn voor het laatst jonge Dassenwaargenomen in de burcht van Nordkamp„ In de jaren daarna verbleefuiteindelijk nog een solitaire Das in dit laatste bolwerk; de
allerlaatste waarneming dateert hier van 1971«

Met het jammerlijke uitsterven van deoorspronkelijke Dassen-populatie inhet gebied van deBoven-Dinkelworden er elders inhet
beschreven gebied (i.t.t.vroeger;nog maar zeer sporadischrondzwervende Dassen waargenomen» De afgelopen 15jaar zijn ernog incidentele waarnemingen bekend uit deomgeving vanMeuleman, langs
deBeuningerstraat en dePaandersdijk, en (zeer recent nog)langs
deVrijdijko

Het is eenopen vraag, of de Dasin de toekomst het Dinkelgebied zal
kunnen herkóloniseren» Basisvoorwaarden hiervoor zijn in iedergeval:
(a)Een onvoorwaardelijke bescherming van de Das (enzijnburchten.),
met name ook in Duitsland;
(b)De aanwezigheid van terreinen met extensieve landbouw (gemengd
bedrijf), bijvoorkeur in denabijheid vanhetDinkeldal en inhet
Puntbeekgebied;
(c)Het achterwege blijven van nieuwe,het gebied doorkruisende snelwegen (E~8i/, in verband met dekwetsbaarheid van de Dasinhet
moderne verkeer»
3»6»k,2Reptielen enAmphibie'èno
Het stroomgebied van deDinkelkent een rijke herpetofauna» De meesteinformatie hierover is afkomstig van deheer GoMc Roding,directeur van het Natuurmuseum inEnschede*
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Het beschreven gebied herbergt vanouds alle drie in Nederland inheemse slangensoorten,,DeAdder (Vipera berus)kwam vroeger veel voor in
het vochtige heide-veengebied bij Overdinkel. In de laatste voor ontginning gespaarde restanten is deze soort tot inrecente tijdnog
aangetroffen, zoo»nu nog in 1970nabijDrieland»

De Gladde Slang (Coronellaaustriaca)isvooral bekend uit hetBoerskotten-gebied, o.nioin droge bosjesmet bramenruigten langshet
Brinkhorster Kerkpad (benoorden dePostweg)» In de zestiger jaren is
een exemplaar aangetroffen in het bosgebied ten Z=W.van degrenspost bijDePoppe,aan derand van het Dinkeldal» Deze soort voedt
zichOofflometkleine Hagedissen»

Van deRingslang (Natrix natrix)zijn enkele verspreide vondsten bekend.
Zo zijn er enkele vangsten gedaan in deleemputten van deGebr„ Osse
(nabij Losser); het is echter niet duidelijk of dit wilde ofuitgezette
exemplaren zijn,want erzijn hier ook schildpadden aangetroffen (med»
G» Roding),,Volgens J=G=Schulte komen erRingslangen voor inhetgebied van de Snoeyinksbeek:recent zijn ermeermalen exemplaren aangetroffen bij de "amphibieën-vijver", die inhet bosgebied vanDuivelshof gegraven is» DeRingslangen voeden zichhier inhet voorjaar met
kikkergebroed» Zeer verheugend is derecente vondst van een zeer gaaf
Ringslang-wijfje (ruim éenmeter lang)in de "Zandbergen", bijde
oude Dinkelarm nabijLosser,,Eind juni 1979 werd dit exemplaar (ineen
emmer)aangebracht op het Natuurmuseum inEnschede;het is zeerverheugend, dat dit dier ongeschonden weer op devindplaatskon worden
vrijgelatens

Van dehagedis-achtigen zijnuit het beschreven gebied deHazelworm
en deKleine Hagedis bekend; deprachtige Zandhagedis (Lacerta agilis)
schijnt in geheel Oost-Twente teontbreken-
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^ e Hazelworm (Anguis fragilis), een soortvanheide- enbosstreken,
komt vermoedelijk regelmatig voor op dehogere gronden diehet
Dinkeldal begrenzen. Nogin hetnajaar van 19?8is door leden van de
LV.N« uit Losser een exemplaar gezien in eenheideterreintje van de
Hengelerheurne (=bezuiden DeLutte)»
^e Kleine Hagedis (Lacerta vivipara)komt eveneens nog steeds voor
langs deranden vanhet Dinkeldal» Deze soort leeft zowel op droge
gronden als invochtig schaduwrijk terrein.Voor het voortbestaan
ishet behoud van min ofmeer natuurlijke "overhoekjes"en extensief
beheerde bermen noodzakelijk»

Het stroomgebied van de Dinkel herbergt voorts diverse zeldzameainphibieën (naast alle inonsland min ofmeer "gewone"soorten)» Zo
komt lokaalniet alleen deKIeine Watersalamander (Triturus vulgaris)
voor, maar ook deveel zeldzamere Grote Watersalamander (Triturus
cristatus). De statusvan deze twee soorten wordt illustratiefbeschreven door gegevens van deheerE.Struyki "Ongeveer 10jaargeledenkwamenin develdontginningen tussen Losser enEnschede (=
stroomgebied van deElsbeek)nog enkele tientallen drinkkolken voor
het vee voor» In een tiental hiervankwamenKleine Watersalamanders
voor, in een tweetal bovendien Grote Watersalamanders» Onder devele
inmiddels gedempte drinkkolken bevindt zichhelaas ook eénvan beidelaatstgenoemde kolken (=aan deBredelweg), thansisnog één
drinkkolk rnet(zichnog steeds voortplantende!) Grote Watersalamandersintact, te weten aan deKennebroeksweg (tussen deBredelweg en
de Zoekerweg)o Vroeger kwamen in drinkkolken inhet dalvande
Euenbergerbeek regelmatig Grote Watersalamanders voor,maar de
laatste jaren is deze soort hier niet meer gesignaleerd»"

Ook van depadden envan dekikvorsachtigen komen er,naast de
"gewone"soorten, diverse bijzondere vertegenwoordigers inhet
Dinkelgebied voor»
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Zokomen erbehalve de''\algemeneGewone Pad (Bufo bufo)ook deveel
schaarsere Rugstreeppad C.Bufocalamita)en zelfs de uitgesproken
zeldzame Kno_flo_ok^ad(Pelobates fuscusJ voor»

Van deRugstreeppad is er,afgezien van de grotepopulatie bij
Punthuizen (=juist buiten het beschreven gebied), thans éénpaarplaats bekend; inofbij degroeve van de Gebr.,Osse aan deweg van
Losser naar Oldenzaal»

Over deinhet Dinkelgebied voorkomende Knoflookpad schrijven IJsseling enScheygrond (1977): "InNederland op verschillende plaatsen
van het diluviale gedeelte aangetroffen,maar wordt steeds zeldzamer
(gaat sterk in aantal achteruit). Demeeste vindplaatsen liggen in
denabijheid vanuit Duitsland komende beken ofrivieren".Over het
voorkomen inZ.0» Twente meldt dhr.,Roding het volgende:DeKnoflookpad ismet name aangetroffen in deomgeving van Enschede en
Losser- In de zestiger jarenkwam deze soort nog voor op dezogenaamde "Bleek"van Losser (=ten Z»W.van !tBooholt); het ishelaasniet bekend, of de soort zichhier tot op heden heeft kunnen
handhaven.Voortskomt de soort voor in het bovenstroomse gebied
van deElsbeek.Hier zijn nog omstreeks 1976in eenvijver bij
Hoge Boekei degrote larven (die somsin demodder overwinteren!)
aangetroffen.Hopelijk kan deze'soort zichóp delandgoederen in
deze omgeving handhaven.

Inhet Dinkelgebied komen, zoals te verwachten was,zowel de algemene
Bruine Kikker (Rana temporaria)als dewat minder talrijke Groene
Kikker (Rana esculenta)voor,Heelwat bijzonderder ishet voorkomen
van deBoomkikker (Hyla arborea). Deze in Nederland steedszeldzamer wordende soort heeft zijnbelangrijkste bolwerk in Twente,rnaar
ishier ook door diverse oorzaken bedreigd (dempen van drinkkuilen,
rooien van bramenwallen, intensievere graslandcultuur incl. gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen). Inhet Dinkelgebied komen Boomkikkers voor in de stroomgebieden van enkele zijbeken:
-••langs deRüenbergerbeek, juist inDuitsland, in deomgeving van
Rüenberg;
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- in het Elsbeekgebied langs deHoge Veldweg (beoosten Hoge Boekei),
ten zuiden van De Zoeke (nabij deuitmonding van deElsbeek)enin
hetKremersveen (heiderestantje ten westen van deKennebroeksweg);
- langs deBloemenbeek in de zogenaamde Lage Hoeko

Hiermoet wel aantoegevoegd worden,dat demeeste opgaven dateren
van deperiode 1965-1970, zodat nadere controle dehuidige status
zalmoetenuitwijzen» Inieder geval aan deKennebroeksweg zijnnog
recent (19?8)kekkerende Boomkikker-mannetjes gehoord«

Aanhet slot van dezeparagraafkan nog opgemerkt worden,dathet
in een aantal gevallen zinvollijkt om eenkleine financiële tegemoetkoming teverstrekken aanlandeigenaars,indien deze zichhierdoor bereid zouden verklaren om vindplaatsen(zoals vijvers en
drinkkolken)intact telaten alsmilieu voor bijzondere amphibieën
(i.e. Grote Watersalamanders,Knoflookpadden enBoomkikkers)« Het
blijven voortbestaan van bufferzones rond dezeplaatsen isbovendien van vitaal belang!
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3.8 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE

Oost-Twente is eenlandstreek, die reeds vroegtijdig bewoondwas.
Deovergang van de stuwwal

naar het dalvan deDinkel (+ zij-

beken)voorzag zeer goed in denatuurlijke levensvoorwaarden voor
deprehistorische mens.,Van vroege bewoning getuigen nog enkele
grafmonumenten, waarvan de fraaiste worden genoemd in dearcheologische meldingslijst, dit betreft o.m.een grafheuvel tenN.W.
van Glane (uit deJonge ßteentijd ofuit deBronstijd)en eenin
de Oelermarsbij Overdinkel aangetroffen urnenveld (uit deIjzertijd;.Inhet Lutterveld zijn sporenvan zeeroude cultuurgronden
aangetroffen,mogelijk zogenaamde "Celtic Fields".Het voorgaande
houdt in,dat de randen vanhet Dinkelgebied al zeker 3000-^000
jaarbewoond zijn.

De geschreven geschiedenis van het Dinkelland begint pas veel later.Veel leBenswaardig hierover heeft Dingeldein (19^6)geschreven,waaraan onderstaande gegevens goeddeels ontleend zijn.Eén
van deoudste documenten van de geschiedenis van Twente is een
meer dan 1000-jarige goederenlijst van de abdijvan Werden (aan
de Roer). In deze zeer oude akte worden diverse erven in deoude
Lutter Marke genoemd, waaronder denog steeds bestaande Monnikhof enDuivelshof; bijlaatstgenoemde "hoofdhof"zijn scherven
van aardewerk uit de 10e en 11e eeuw gevonden! Iets zuidelijker
liggen de eveneens aloude ervenBinkhorst enSnoeyink (eensstamzetelvan het geslacht Snoye,in de 13e en Ike eeuw al genoemd
alsleenmannen en rechters in Oldenzaal).Andere zeeroude erven
liggen nabij deElsbeek (o.m.Zwaverman en Wensman), aan deRüenbergerbeek (o.m.Welpelo enBeernink)en aan demonding van de
Ravenhorsterbeek (Barlbeck =Verbeek).

Alsgezegd heeft de combinatie vanhoger gelegen (droge)gronden
enlager gelegen (vruchtbare)beekdalen zichuitermate goed voor
vestiging geleend.
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Op dehogere randen langs de dalen werd al eeuwenlang geledenakkerbouw bedreven,langs de dalranden weidde het vee en debeekdalen zelf werden gebruikt als hooiland» Verder weglagen de "velden",voedselgronden voor do schaapskuddenoAan demiddeleeuwse
samenleving herinnerden tot voor niet al telange tijd geleden
nog demarken met haar instellingen» Op degemeenschappelijke
goederea binnen demarke (houtgewas,heide,weide-- enbroekgronden, veen) konden aanvankelijk alleen de bezitters van deoudste
erven aanspraak:maken: de zogenaamde gewaarde erven* De gewaardheid gaf deboer een aantal gebruiksrechten op de gemeenschappelijke gronden, zoalshet laten weiden v..nrunderen in degraslanden, van schapen op deheiden envan ganzen in debroeken; voorts
het recht van turfsteken in de venen,plaggen enmaaien op deheide enhetkappen vanbouw-, gerief- enbrandhout»

De voornaamste marke van Twente was deLutterraarkemet haar 96
gewaarden» Het instituut van demarken heeft bestaan tot diep
in devorige eeuw» Er isweinig verbeeldingskracht voor nodigom
zich eenbeeld te vormen van het Oost-Twentse landschap inde
bloeitijd van demarken;dehoge essen enkampen met hunroggevelden, deweiden enhooimaten in brede zomen langs debeken en
deonafzienbare heidevelden op de flanken van de stuwwal enaan
deoostkant van deDinkel»

Cultuurhistorisch erg interessant zijn deoude grensstenen tussen
Twente anhet graafschap Bentheim» Van eennatuurlijke grens iser
op slechtsweinigplaatsen sprake tussen Drieland en depunt van
Breklenkamp» Bijna overal strekte zich vóór denieuwe tijd met
zijn markeverdeling, zijn bebossing en zijn weidecultuur, eenonafzienbare heide uit» Om eind temaken aan grensgeschillen werd in
15^-8op hetklooster Frenswegen eengrenstractaat gesloten» De
grenswerd gemarkeerd met Bentheim-zandsteenblokken» Aan deTwentse zijde werden deze gemerkt met het Bourgondische wapen (tweegekruiste lauriertakken,waaronder een vuurslag), aan de andere zijde
met het Bentheimse wapen (19penningen)»
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Grenspaal 1werd geplaatst bijDrieland, waar Twente,Bentheim en
Munsterland nó;gelkaar ontmoeten- Helaas is deuit 1Ö59 daterende
grenspaal kort geleden bijwerkzaamheden beschadigd» Andere vast»
gestelde grenspunten waren o»nu "de grote boom", sta.andevoor
Barlebecken(-Verbeek)enhuis, bij de Twentse galgiets bezuidenDePoppe (=grenspaal 16,later verplaatst naar Drieland) en
de "Sonnentelge", eenoude eikeboom nabij het boerschap Haar-Jan
(Punthuizen)-

Het huis, dat de Twentse boer bouwde enwaarin geslachten elkaar
opvolgden,was het zogenaamde losse hoes ofhallenhuis. Meestal
gelegen aan de rand van eenoveroude es,omgeven door zware eiken,
vormde het een sieraad in het landschap, waarmee het harmonisch
vergroeid was.Deinrichting wasingrote lijnenalsvolgt
(Dingeldein, 19*t6)» Eiken gebinten vormden het "vierkante werk":
degrote hal,waarin vee enmens samen leefden» Ter weerszijden
daarvan bevonden zich de stallen, demelkkamer en deprimitieve
slaapkamertjeso Eenhoge enbrede deur aan dewegzijde (deniendeur)gaftoegang tot de grote open deel; aan deandere zijde,
bij dehaard, leidde eenkleine bovendeur naar buiten,naar de
put. Een hoog dak (oorspronkelijk met stro gedekt), daalde laag
neer op de zijmuren,,iiandevoor- enachterzijde vormden eiken
planken derechtopgaande eindgevels,bekroond door eengevelteken„
Het geraamte van demuren werd gevormd door houten vakwerk,opgevuld metleem«

In deafgelopen eeuwheeft dit bouwplan op eenaantalpunten wijzigingen ondergaan» Zo is er een scheidingsmuur (de stapel)opgemetseld tussen bedrijfs- enwoongedeelte; de strodaken zijn veelalvervangen doorpannen en deleernwanden door bakstenen.

Prachtige oude Twentse boerderijen vindt mennog op heelwat
plaatsen inhet beschreven gebied,o.m.langs deRüenbergerbeek
enElsbeek en aan dewestrand van het Dinkeldal tussen Losser en
Beuningen (oom.de eerder in dezeparagraaf genoemde oude erven).
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Omstreeks 1820ismen in Oost-Twente begonnenmet deverdeling van
degemeenschappelijke gronden van demarken: allen, die binnen haar
grenzen woonden en daar reeds gronden bezaten,ontvingen een aandeel
naar de grootte vanhun eigen bezit„ Dit leidde eennieuwe ontwikkeling, insdevroegere "wildernis"derveldgronden werden boerderijtjes
gebouwd, vanwaar uit deontginning van dewoeste gronden werd ingezet.

Het langst bleef het grote Losserse en Overdinkelse veld gespaard.
Met deopkomst en debloeitijd van detextielindustrie (Gronaiu!)vestigden zichinhét veld achter de Dinkel tientallen arbeidersgezinnen.
Deze omstreeks 189Obegonnen nederzetting groeide sneluit tot een
flink dorp:Overdinkelo Vanhieruit zetten deontginningen zichin»
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3»9BEHEER INHET VERLEDEN

Omstreeks 1900begon de grote omwenteling in deagrarische wereld:
ingeleid door het verdwijnen van de schaponteelt enhet in zwang
raken van het gebruik vankunstmest» Met behulp van stoomploegen
werd deheide ontgonnen enomgezet in cultuurgrond» Steeds sneller
volgden nieuwe ontwikkelingen elkaar op:broekbossen envenenwerden door ontwatering drooggelegd enontgonnen,nieuwe wegen werden
aangelegd. In samenhang met de zich stormachtig ontwikkelende cultuurtechnieken kwamen steeds intensievere productiemethoden inhet
agrarisch bedrijf ingebruik» Zowel direct als indirect legde de
sterk toegenomen bevolking in de afgelopen eeuw een zware druk op
het landschap en zijn floraen fauna»

Het is zeermoeilijk, zeker in een complex enoud cultuurgebied
alshet Dinkeldal, een scheiding aan te brengen tussen cultuurhistorie enhet beheer in het verleden.,Een dergelijke scheiding
blijft eengekunstelde indruk maken» Dezeparagraaf kan daarom
niet meer zijn dan een verwijzing en samenvatting vanwat elders
in devisie reeds op het gebied van beheer isverwoord»
Hoofdpunten zijn dan:
1» De functionele samenhang van a)de akkerbouw alshoofdproductiemiddel,
b)deveeteelt op groenlanden en (heide-)velden als secundair
productiemiddel, envooral mede alsmestproducent voor de
akkers
c)het in ditkaderpassende gebruik van het bosvoor bouw-,
gerief- enbrandhout» In dit bos ismede begrepen hetop
het erf aanwezige houtgewas»Determ: "Ie''sriek, erhef
holt op zien erf"is in ditkader sterk sprekend»
Dit systeem heeft zichtot rond 1900kunnen handhaven»
2» Toen ermeer (kunst-Mest beschikbaar kwam, iser eenovergangstijd geweest waarin delandbouw in zekere mate in dienst
van deveeteelt gesteld werd,maar waarin met name rogge en
aardappels nogmede direct product bleven ten dienste vanhet
menselijk voedsel» Deze opzet is tot na detweede wereldoorlog
gehandhaafd»
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3° De verdergaande mechanisatie en intensivering vanna dieperiode
kenmerkte zich door eentoenemende grootschaligheid, in delaatste decennia ook door een steedstoenemende mestgift, welke weer
mogelijk maakte dat ook de essengoeddeels ingrasland werden
omgezet, en dat demais alsveevoedergewas grote opgangmaakte„
Bovendien was deagrariër toen niet geheelmeer afhankelijk van
zijn eigen veevoederproductie,maar kon door import van sojaproducten zijn veeproductie nog vergroten.

De gevolgen voor natuur enlandschap laten zichglobaal alsvolgt
omschrijven:
In deloop van detijd is
a)de geomorfologie van functioneel naar indifferent verschoven,
b)van akkerbouw naar veeteelt omgeschakeld;
c) de schaal van het landschap sterk vergroot;
d)de differentiatie zeer sterk teruggelopene)de agrarische functie van heide enbostot bijnanul teruggelopen;
f)dewaterhuishouding voel dynamischer geworden; de verbeterde afvoer leidde tot hogerepieken innatte tijden en sterke verdroging
in droge tijden;
g)delevensduur voor het grasland door bemesting enintensiefgebruik verkort van zeer lang (practisch eeuwig)tot 3à5jaar.
Menkan zichafvragen waarom natuurbeschermingsinstanties dannog
moeite doenom in het gebied denatuurlijke elementen tehandhaven en/of te versterken- Het antwoord hierop luidt; Inhet Oosten van het land en zeker inhet Dinkelgebied zijn de genoemde
ontwikkelingen wat later op gang gekomen dan elders,en er zijn
hier bijgevolg nogmeer voor herstel vatbare restanten aanwezig»
Bovendien is door het wat levendigere reliëf dedifferentiatie
hier groter en sterker geweest (ennog!/ dan op veleplekken elders inonsland. Tenslotte heeft hier debevolkingsdruk eenrelatief minder zwaar stempel gedrukt op het landschap dan inb.v.
het Westeno

De conclusie moet danookluiden dattoepassing van deRelatienota
(reservaatsvorming e«doJ eventuele andere middelen hier volledig
op zijnplaatsis.
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biotoop van deMuskusrat.Rapport R.U.,Utrecht.

Zoölogie
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Twente l4: 18-27.
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Corrigendum
Indeflora-lijst vanhetDinkelgebied (paragraaf3.6.1.2.,pagina20-26)
dienende-onderstaandewijzigingenaangebracht teworden:
Wegensfoutieveopgavemoetendevolgendesoortengeschraptworden:
Alismalanceolatum
Ballotanigra
Catabrosaaquatica
Crépisbiennis
Erysiumhieracifolium

Lemnagibba
Malvaneglecta
Melandrium noctiflorum
Thymusserpyllum

Aandelijstkunnentoegevoegdworden:
Arnicamontanua(instroomgebiedvandeSnoeyinksbeek).
Bidenscenrua(Dinkeldal).
.Brachypodiumsylvaticum (instroomgebiedvandeRuenbergerbeek).
Glyceria fluitans (Dinkeldal)
Phyteumanigrum (instroomgebiedvanRuenbergerbeeken
Glanerbeek).
Pulicariadysenterica(instroomgebiedvandeSnoeyinksbeek).
Pyrolaminor (instroomgebiedvandeSnoeyinksbeek). j
Scrophularianeesii (Dinkeldal).
<
Trientalis europaea (instroomgebiedvandeSnoeyinksbeek).
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