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BIJLAGE

VOORWOORD
In het kader van het Programma Bosreservaten wordt van alle aangewezen bosreservaten
algemene informatie verzameld met betrekking tot de selectie van het reservaat, de huidige
gesteldheid en de boshistorie. Deze gegevens dienen als achtergrondinformatie voor de
betrokken onderzoekers en geven geïnteresseerden in het programma een algemene indruk van
het reservaat.
Dit rapport 'Algemene informatie van het bosreservaat 27. Kalenberg "Kloosterkooi"' is
geschreven door ir. M.A. Hoogstra (IBN-DLO) in opdracht van ir. E.J. Al (IKC-Natuurbeheer).
Er is gebruik gemaakt van diverse bronnen, waaronder beheersplannen en topografische
kaarten. Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie over het Programma Bosreservaten. Hoofdstuk
2 geeft een overzicht van de ligging van het reservaat. Hoofdstuk 3 gaat in op de redenen van
selectie van het reservaat. Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens de boshistorie en in hoofdstuk 5
wordt nader ingegaan op de beheersplannen, waarbij een overzicht wordt gegeven van de
opstandsgegevens. Hoofdstuk 6, 7 en 8 geven tenslotte een kort overzicht van respectievelijk de
bodemgesteldheid, de flora en fauna en het klimaat.
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1.

INLEIDING

In 1987 is door de Minister van Landbouw en Visserij officieel besloten tot de instelling van
bosreservaten in de Nederlandse bossen. Bosreservaten zijn geselecteerde delen van
bosgebieden, waar geen beheer plaatsvindt. Het totale aantal aan te wijzen reservaten in
Nederland (ca. 60) zal een representatieve weergave vormen van het Nederlandse bosareaal en
de daarbinnen te onderscheiden groeiplaatsen. Zowel aangeplante als spontane bosopstanden
vallen binnen het aanwijzingsbeleid.
In het Meerjarenplan Bosbouw (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1986) en het
Bosbeleidsplan (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1993) legt de overheid zich vast op het
uitvoeren van monitoringonderzoek in deze reservaten, alsmede in een aantal
referentiegebieden in binnen- en buitenland. Op basis hiervan dient het inzicht in de relatie
beheers- en inrichtingsmaatregelen en de natuurlijke processen die daarbij een rol spelen, te
worden verdiept. Met dat inzicht kunnen onder meer conclusies worden getrokken over de
mogelijkheden van natuurontwikkeling in bossen op basis van spontaan optredende processen
en over de mogelijkheden tot behoud van biologische diversiteit.
Bosreservaten zijn strikte reservaten, wat wil zeggen dat op geen enkele wijze direct wordt
ingegrepen in de spontane ontwikkelingen in het bos. Het enige beheer bestaat uit het weren van
storende invloeden van buitenaf. Hiertoe wordt onder meer een bufferzone rondom het
bosreservaat aangewezen, een strook van ca. 50 m die qua ontsluiting en inrichting een
overgang vormt tussen het bosreservaat en de boswachterij. In het algemeen blijven
bosreservaten toegankelijk voor publiek.
In de loop der tijd is een specifiek onderzoeksprogramma opgesteld voor de bosreservaten. Het
onderzoek moet kennis verschaffen over de natuurlijke processen die zich in het reservaat
afspelen. Er wordt aandacht geschonken aan de groeiplaats (bodemgesteldheid,
grondwaterkarakteristieken, opbouw humusprofiel), boom- en struiklaag (structuur,
samenstelling, demografie) en de vegetatie (botanische samenstelling hogere planten en
mossen). In een aantal reservaten wordt ook aandacht geschonken aan de samenstelling van
het humusprofiel, inclusief zijn chemische eigenschappen, de botanische samenstelling van de
macro-fungi en de broedvogelgemeenschap.
Doeleinden van het onderzoek zijn:
• het volgen van natuurlijke processen in het ecosysteem (inventarisatie);
• het verklaren van de processen (onderzoek);
• analyse van de betekenis van deze processen voor de dynamiek van het bosecosysteem
(voorlichting voor het beheer en beleid).
Voor het onderzoek wordt in het reservaat een ruitennet uitgezet van 50 x 50 m. De kruispunten
van het ruitennet zijn in het veld ondergronds gemarkeerd met een element dat met een detector
kan worden opgespoord. Eén op de vier punten is bovendien voorzien van een betonpaal die ±
15 cm boven de grond uit steekt. Binnen het reservaat wordt een deel van de ruitennetpunten
aangewezen als steekproefpunten, die het middelpunt vormen van steekproefcirkels. In deze
cirkels worden verschillende metingen verricht ten behoeve van bodemgeografisch onderzoek,
vegetatiekundig onderzoek en onderzoek naar de bosontwikkeling. Ook is in het reservaat een
kernvlakte aangegeven van ca. 1 ha (70 x 140 m). Dit is dat deel van het reservaat dat zo goed
mogelijk voldoet aan de selectiecriteria. Van deze kernvlakte worden in detail gegevens
verzameld om inzicht te krijgen in de bosstructuur van de kernvlakte en om een beeld te
verkrijgen van de vegetatie van de kernvlakte. Zie verder Broekmeyer& Hilgen (1991) en
Broekmeyer (1995).
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Figuur 1. Ligging van bosreservaat Kloosterkooi bij Kalenberg
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2.

LIGGING VAN HET BOSRESERVAAT

Het bosreservaat Kloosterkooi is onderdeel van Nationaal Park De Weerribben in de provincie
Overijssel en is in eigendom en beheer van het Staatsbosbeheer, regio 7 Overijssel,
beheereenheid 'Weerribben District 1 De Weerribben'. Het reservaat ligt in de gemeente
IJsselham en ligt even ten noorden van Kalenberg (kaartblad 16D, x-coördinaat 193.500,
y-coördinaat 532.900) (zie figuur 1). Het reservaat is in 1990 aangewezen. Het reservaat zelf
heeft een omvang van ca. 28 ha en bestaat uit afdeling 76cc.
De Kloosterkooi is de naam van de bossen rondom de eendenkooi Kloosterkooi. Het reservaat
maakt deel uit van een laagveenmoerasgebied, met hoogtes rond -0,5 m NAP. Het
reservaatsgebied is een aaneengesloten broekbos, dat zich grotendeels door opslag uit rietland
ontwikkeld heeft. In deze broekbossen komen zwarte els, grauwe wilg en zachte berk
afwisselend dan wel gemengd tot dominantie.
Bosreservaat Kloosterkooi is vrijwel niet ontsloten. Het wordt in het noordwesten begrensd door
de Lokkenvaart en in het zuidoosten door het fietspad van Kalenberg naar de Hoge weg. Aan de
uiterste zuidwest punt grenst het gebied aan de Kalenbergergracht. Aan de overige zijden grenst
het aan open water, rietland en moerasland. Het reservaat is alleen toegankelijk met excursies
naar de eendekooi.
In het reservaat zijn 35 ruitennetpunten, welke allen het middelpunt vormen van
steekproefcirkels. Figuur 2 toont de omgrenzingen van het reservaat en de ligging van de
kernvlakte.
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3.

SELECTIE VAN HET BOSRESERVAAT

De selectie van het reservaat kwam tot stand via de primaire en secundaire selectiecriteria. De
primaire selectiecriteria betreffen de soortensamenstelling, de groeiplaats en de
ontstaansgeschiedenis. De secundaire criteria dienen voor een concrete plaatskeuze van het
reservaat binnen het gebied, dat op basis van de primaire selectiecriteria in aanmerking komt
(Broekmeyer en Hilgen, 1991).
Het geselecteerde gebied reservaat Kloosterkooi ligt in groeigebied 4, Overijsselgebied (naar de
indeling van Firet (1985)). De ondergrond van het reservaat is zuur, arm laagveen en de
potentieel natuurlijke vegetatie van het reservaat is het Berken-Elzenbroekbos (Alno-Betuletum
pubenscentis), PNV 31 (naar de indeling van Van der Werf (1991)). Bij deze PNV bestaat de
boomlaag uit zachte berk en zwarte els. Soms komt een enkele ruwe berk, zomereik of
ratelpopulier voor. In de struiklaag is vooral veel sporkehout aanwezig, evenals wilde lijsterbes
en grauwe wilg. Ook geoorde wilg, kruipwilg en wilde gagel kunnen voorkomen. De kruidlaag is
vaak niet erg dicht en heeft pijpestrootje als belangrijkste soort. Andere frequent voorkomende
soorten zijn onder andere smalle stekelvaren, verschillende zegge-soorten, moeraswalstro en
grote wederik. In de moslaag zijn veenmossoorten aspectbepalend (Van der Werf, 1991).
De huidige vegetatie in het bosreservaat (broekbossen met in wisselende dominanties
voorkomende zwarte els, grauwe wilg en zachte berk) beantwoordt aan het beeld van de PNV.
De vegetatie in het reservaat is dan ook floristisch karakteristiek.
De indeling van Van den Wijngaard (1984) volgend, valt het reservaat in bosklasse H,
veenontginningsbos/bos op veengronden.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de selectiecriteria ten behoeve van de aanwijzing
van het bosgebied tot bosreservaat. Tabel 2 geeft een overzicht van de te verwachten
beheersproblemen binnen het bosreservaat door de aanwijzing tot reservaat.

10

Tabel 1. Overzicht van de selectiecriteria voor het bosreservaat Kloosterkooi ten
behoeve van de aanwijzing
CRITERIA

OPMERKINGEN

Prioriteitenstelling
Bosgeschiedenis groeiplaats:
Groeiplaats
• bodembewerking:
• bemestingen:
Natuurlijkheidsgraad:

Bekend.
In het verleden is het gebied afgegraven.
Nee.
Spontane bosontwikkeling.

Randinvloeden
Landbouwgronden:
Dagrecreatieterreinen:
Verblijfsrecreatie:
Openbare wegen:

Geen.
Geen.
Geen.
Vrijwel geen, fiets- en wandelpad aan de
zuidoostgrens van het reservaat.
Greppels.
Ja, reservaat maakt deel uit van groter
natuurgebied De Weerribben.
Natuurgebied; open water, moerasland,
rietland.

Waterlopen:
Bufferzone mogelijk:
Aard bufferzone:
Toegankelijkheid
Ontsluiting
• beheerswegen:
• toeristische wegen:
• wandelpaden:
• fietspaden:
• ruiterpaden:
• dagrecreatieve accommodatie:
•

Geen.
Geen.
Aan zuidoostgrens.
Aan zuidoostgrens.
Geen.
Picknickbank bij open water aan het fietspad
aan de noordoostgrens.
Weinig, eendekooi Kloosterkooi heeft een
educatieve functie en is alleen toegankelijk
tijdens excursies.

dagrecreatief gebruik:

Andere aspecten
Reservaatsgrenzen:
Aanwezigheid Prunus:
Vergelijkbare opstanden:

Duidelijk.
Geen.
Aanwezig.
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Tabel 2. Overzicht van de te verwachten beheersproblemen in het reservaat
Kloosterkooi als gevolg van de aanwijzing tot reservaat
TE VERWACHTEN BEHEERSPROBLEMEN IN HET BOSRESERVAAT
Vitaliteit/Gezondheid:
Vertoont voldoende gezonde indruk.
Brandgevaar:
Geen probleem.
Huidige inrichting:
Vrijwel niet ontsloten gebied, alleen toegankelijk voor excursies naar de eendenkooi.
Randinvloeden (landbouwgronden, campings, bio-industrie e.d.):
Geen invloeden aanwezig ofte verwachten.
Planologische veiligstelling:
Is op lange termijn verzekerd.
A-biotische milieu-elementen (sloten e.d.):
Waterkwaliteit sterk van invloed op de vegetatie in De Weerribben. Omdat het gebied deel
uitmaakt van een groter boezemgebied, wordt de waterhuishouding sterk bepaald door
omringende gebieden.
Samenstelling van de bufferzone:
Natuurgebied, bestaande uit rietland, moeras en open water.
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± 1924, netkaart van de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

Uitgave 1960

Figuur 3. Enkele fragmenten van de topografische kaart in diverse jaren uitgegeven op (of
vergroot naar) schaal 1:25.000
Bron: Topografische Dienst Emmen
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4.

BOSHISTORIE

Het landschap zoals dat nu in Nationaal Park De Weerribben te zien is, is het resultaat van
uiteenlopende processen, zowel van abiotische als biotische aard.
Geo(morfo)logische processen, bodemvorming en waterhuishouding zorgden in het Holoceen
voor een uitgestrekt veengebied, dat slechts werd onderbroken door een enkel riviertje of
zandrug. Het vlakke gebied vormde een schrille contrast met de heuvels van Paasloo en
Steenwijk aan de noordoostzijde en het Hoge Land van Vollenhove aan de zuidwestzijde.
In de 12e eeuw was men gestart met de ontginning van het veengebied. Deze ontginningen
vonden plaats volgens het recht van vrije opstrek. Hierbij werd van een ontginningsbasis
uitgegaan, waaruit het achterliggende gebied in gebruik werd genomen. Langs de ontginningsas,
welke oorspronkelijk een weg was, werd een nederzetting gesticht. Oorspronkelijk betrof het
ontginningen ten behoeve van het agrarisch gebruik, pas later (aan het eind van de 13" eeuw)
betrof het verveningen ten behoeven van de turfwinning. Kalenberg werd in het begin van de 14e
eeuw gesticht langs het zuidelijke deel van de oude weg. Aan de knik in de Kalenbergergracht
ten noorden van het dorp kan gezien worden dat de ontginning vanuit twee richtingen heeft
plaatsgevonden. In de 13e of 14e eeuw werd de invloed van de Zuiderzee ingeperkt door de
aanleg van de Zuiderzeedijk, de huidige Kuinderdijk. Dit bood de mensen meer mogelijkheden
voor bewoning en gebruik van het achterland.
De vervening volgde het verkavelingspatroon van de oorspronkelijke ontginningen. Om het turf
te kunnen vervoeren en om de bereikbaarheid te verbeteren werden in de 16° en 17° eeuw
grachten gegraven. In de tweede helft van de 18® eeuw was het hoogtepunt van de bloei echter
voorbij, maar in de Weerribben ging de grootschalige vervening door tot het eind van de 19e
eeuw. Door de opkomst van een nieuwe techniek van het turfbaggeren en het gereedkomen van
een doorgaande route naar Friesland, kwam Kalenberg weer op.
In de tweede helft van de 19° eeuw was er weer meer ruimte voor agrarisch gebruik. Door
verlanding was kraggeland ontstaan dat geschikt was als rietland, hooiland of voor beweiding.
Daarnaast hield men zich bezig met jacht en visserij (Anonymus, 1989). In 1902 ontstond dan
ook eendenkooi Kloosterkooi (Visser, 1986). Rondom de kooi zijn verschillende bomen en
struiken aangeplant, waaronder schietwilg en gewone es, die het kooibos vormden. Het totale
oppervlakte van het aangelegde kooibos was ca. 2 ha. Uit de kaarten blijkt dat nog lange tijd
alleen de directe omgeving van de kooi wordt aangegeven als bos (zie figuur 3). Vanaf de jaren
'30 breidde het oppervlakte broekbos zich uit. Door verlanding van het gebied en het stopzetten
van maaibeheer van de aanwezige rietlanden heeft de natuurlijke successie uiteindelijk geleid tot
spontane bosvorming (Anonymus, 1989). Het reservaat werd in 1957 door de Nederlandse staat
aangekocht (Visser, 1986). De uitbreiding ging door tot in het begin van de jaren '60. In figuur 3 is
te zien dat vrijwel het gehele huidige bosreservaat is weergegeven als bos. Na de aanplant van
het bos, heeft het huidige reservaatsgebied zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Alleen rond de
eendenkooi zelf werd onderhoud gepleegd, in het overige deel werden geen
beheersmaatregelen ondernomen. In 1990 werd het gebied tot bosreservaat aangewezen en
werd het stricte beheer vervolgd (Anonymus, 1989).
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Tijdens WO I en WO II kwam er weer een tijdelijke opleving van de turfwinning en werden
gedeelten opnieuw en grootscheeps ontgonnen. Na WO II veranderde de economische situatie
echter en was steeds minder interesse in de ontginningen. Het gebied kwam in de belangstelling
van de natuurbescherming, wat resulteerde in het natuurreservaat De Weerribben. Medio 1986
heeft het gebied de status Nationaal Park In Oprichting verkregen (Anonymus, 1989) en sinds
1992 is het een Nationaal Park (med. ateur). De laatste jaren heeft de rietcultuur een impuls
gekregen en is het gebied in toenemende mate in trek bij de recreanten, zodat naast de
rietcultuur de recreatie een economische factor van betekenis is geworden (Anonymus, 1989). In
1996 heeft het Nationaal Park De Weerribben het 'Europees diploma voor Natuurbeheer'
gekregen (med. auteur).
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5.

BEHEERSPLANNEN

In de structuurschets van 1971 is voor het reservaat als geheel het beheer in hoofdlijnen
aangegeven. Hierbij stond als algemene doelstelling de instandhouding van het gebied als
specifiek onderdeel van het laagveengebied van Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Friesland
voorop. De algemene doelstellingen betreffende de natuurwetenschappelijke en
cultuurhistorische waarden waren als volgt (Smittenberg, 1974):
• het behoud van de thans aanwezige soorten en levensgemeenschappen tenminste in
oppervlaktes of aantallen die voor een veilig voortbestaan minimaal vereist zijn;
• het opnieuw scheppen van mogelijkheden voor levensgemeenschappen of soorten die
vroeger in het gebied voorkomen maar thans verdwenen zijn;
• het scheppen van mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen die volgen uit het natuurlijke
karakter van het gebied;
• het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied.
De keuze van deze doelstellingen en het hiervoor gevoerde beheer heeft bijgedragen aan de
instandhouding en de ontwikkeling van een breed scala van levensgemeenschappen die
behoren bij de successie in een laagveenmoeras en het behoud van de cultuurhistorische en
landschappelijke waarden. Het beleid dat gericht was op de minimalisering van externe
beïnvloeding in de vorm van waterkwaliteitsverslechtering heeft niet kunnen verhinderen dat van
een feitelijke achteruitgang van natuurwaarden sprake was (Anonymus, 1989).
De doelstelling die in het beheersplan voorde periode 1988-1998 is gekozen, is een nadere
concretisering van de doelstellingen in de structuurschets van 1971, namelijk het instandhouden
dan wel herstellen of ontwikkelen van het ecosysteem van het laagveenmoeras, waarbij het gaat
om de meest karakteristieke milieu-eigenschappen op het gebied van geomorfologie, bodem en
water en om de bij een verlandend laagveenmoeras behorende ontwikkelingsstadia zoals die
actueel en potentieel in liet gebied aanwezig zijn (levensgemeenschappen van open water,
drijftillen, trilveen, rietland, veenheide, hoogveen, grasland, ruigtland, struweel en moerasbos).
Uit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt wordt gestreefd naar instandhouding van het
karakter van het veenontginningslandschap en een rijke variatie aan structuren en terreintypen.
Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is een kwalitatief en kwantitatief goede
waterhuishouding. Het beheer zal daarnaast gericht zijn op het bieden van mogelijkheden voor
rustige vormen van recreatief medegebruik voor zover dat niet in strijd is met het behoud en de
ontwikkeling van de natuurwaarden en de belangen van de in het gebied wonende en werkende
bevolking.
In het beheersplan voor de periode 1988-1998 wordt het gebied opgedeeld in verschillende
planeenheden. Een van deze planeenheden wordt gevormd door het broekbos, zoals dat ook in
het bosreservaat Kloosterkooi wordt aangetroffen. Het kooibos wordt gekenmerkt door hoger
opgaand, rijker gestructureerd, meer gesloten bos. Dit komt doordat de kooibossen ouder zijn en
de kragge sterker is opgehoogd wat een verhoogde omzetting van organische materiaal met
zich meebrengt. Verder is het menselijk handelen hier van oudsher gericht geweest op
bevordering van de bosontwikkeling in tegenstelling tot de rest van het gebied waar deze dikwijls
door menselijk ingrijpen is verhinderd. Omdat broekbos tot de meest natuurlijke bostypen in ons
land behoort, zal het beheer van het broekbos gericht zijn op bevordering van de spontane
ontwikkeling van de levensgemeenschap moerasbos met geleidelijke overgangen naar de
omringende levensgemeenschappen. Het beheer hiervoor zal voornamelijk bestaan uit niets
doen. De oude eendekooi in het bosreservaat is in 1986 opgeknapt en geschikt gemaakt voor
een educatieve functie. De kooi is alleen te bezoeken met excursies (Anonymus, 1989).
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6.

BODEMGESTELDHEID

6.1

Geologie en geomorfologie

Gedurend het Tertiair werden onder invloed van de zee in NW-Overijssel marine afzettingen,
bestaande uit fijne zanden en kleien, gevormd. Door de daling van de zeespiegel trok de zee
zich geleidelijk uit het gebied en vond een langzame verschuiving plaats van marine sedimenten
naar fluviatiele afzettingen.
In het begin van het Pleistoceen werd door de rivier de Rijn een pakket fijne en grove zanden
aangevoerd, die afgewisseld werden met dikke kleilagen. Door een verandering in het
riviersysteem veranderden de afzettingen in grove zanden, met slechts zelden leemlaagjes. Vlak
voor de komst van het landijs behoorde het gebied echter weer tot de Rijndelta en ontstonden
rivierafzettingen, behorende tot de Formatie van Urk. De sedimentatie van deze grove zanden
stagneerde echter met de komst van het landijs. Onder invloed van wind en sneeuwsmeltwater
werden de voor het ijsfront uit liggende lagen omgewerkt.
In de vierde fase van het Saalien kwam het ijsfront langs de lijn Gaasterland-Urk-VollenhoveSteenwijk tijdelijk tot stilstand. De ijslobben stuwden de reeds eerder afgezette bodemlagen
zijdelings op, waarbij een reeks lage stuwwallen werd gevormd van de zuidrand van het Drents
plateau tot aan Texel. Voor het ijsfront langs ontstond door de schurend werking van het
smeltwater het oerstroomdal van de Vecht. De aanvankelijk aanwezige keileem werd voor een
groot deel weggeërodeerd. De Weerribben vallen nagenoeg geheel in deze laagte.
In het Eemien trok het landijs zich terug en werd de bodem door het smeltwater plaatselijk verder
uitgesleten, op andere plaatsen vond opvulling met materiaal plaats. Het gebied maakte weer
deel uit van het Rijnsysteem. Door de grote hoeveelheid smeltwater rees de zeespiegel en
kregen de rivieren een kleiner verhang zodat ook fijn materiaal kon sedimenteren. In het dal van
de Weerribben werden zanden en kleien afgezet. Plaatselijk trad zelfs veenvorming op.
In het Holoceen werd het klimaat milder. De zeespiegel steeg en de zee bereikt de kustlijn van
de voormalige Zuiderzee. Door stijging van de grondwaterstand en stagnering van zoet water
kon veengroei plaatsvinden. De groei hield ongeveer gelijke tred met het stijgen van het
grondwater. Het veenpakket werd voordurend dikker en breidde steeds meer uit totdat het in het
noorden aansloot bij het Friese veengebied. De veengroei ging door tot ongeveer NAP.
Omstreeks 200-300 na Chr. is de veengroei gestopt en werd het veen langs de westrand van het
gebied door de opdringende zee met een laag klei bedekt. Hoelang de veengroei in het centrale
veenmosgebied is doorgegaan is niet precies bekend. De invloed van de mens in de vorm van
aanleg van dijken (vanaf ±1100) en vervening (vanaf ± 1400) is hierin bepalend geweest.
Uiteindelijk is door de vervening een gebied ontstaan van petgaten en zetwallen (Anonymus,
1989)
6.2

Bodem

De bodemopbouw van het gebied bestaat in principe uit een pakket veen, rustend op zand en
plaatselijk bedekt met een laag klei of overslagzand. Dat in het overgrote deel van De
Weerribben de bodem hiervan afwijkt, komt omdat de bodemontwikkeling sterk beïnvloed is
door menselijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het afgraven van het veen voor de turfwinning.
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De bodem in het gebied staat geregistreerd als een gebied met petgaten en ribben. De bodem
van het bosreservaat behoort tot het eindstadium van de verlanding van de petgaten (van open
water tot een stevige kragge). De bodem van de Kloosterkooi bestaat uit een relatief sterk
opgehoogde kragge. Deze sterke ophoging brengt een verhoogde omzetting van organische
materiaal mee. De bovengrond is in lichte mate veraard en bestaat uit matig geoxydeerd
zeggeveen. In de huidige classificatiesystemen moeten de kraggebodems tot de
vlierveengronden of vlietveengronden gerekend worden, afhankelijk van de mate van rijping van
het veen. De ondergrond van de jongste verlandingsstadia kan als vlietveengrond aangemerkt
worden. De vlierveengronden hebben een moerige bovengrond die deels veraard is. Zij zijn
minder nat dan de vlietveengronden (Anonymus, 1989).
6.3

Waterhuishouding

Water is in de Weerribben, en dus ook in het reservaat, een zeer bepalende factor voor het
voorkomen van natuurwaarden en de ontwikkelingsmogelijkheden ervan. Doordat het Nationale
Park deel uit maakt van een veel groter boezemgebjed, kan de waterhuishouding ervan niet
losgezien worden van die in aangrenzende gebieden.
Het reservaat behoort waterstaatkundig tot het Waterschap Vollenhove. Het waterschapsgebied
bestrijkt een oppervlakte van circa 33.000 hectare. De Weerribben maken deel uit van een ruim
8000 ha groot boezemgebied, waarvan ook De Wieden deel uit maken. Het Waterschap voert
water af uit Duitsland, Drenthe, Twente, Gelderland en de regio. De boezem van het waterschap
ontvangt het water van het stroomgebied van de Steenwijker Aa, vanuit Drenthe, het
grensgebied met Friesland, het hoge land van Paasloo, het hoge land van Vollenhove en de
aangrenzende polders. In droge tijden wordt water ingelaten vanuit Friesland. Dit is
IJsselmeerwater en in feite dus Rijnwater. De boezem wordt bemalen door het gemaal A.F.
Stroink aan het Ettenlandskanaal.
De bodem van het reservaat is een kraggebodem. In vergelijking met andere kraggebodems, is
het bosreservaat vrij droog. Dit komt doordat de kooibossen ouder zijn en de kragge sterker is
opgehoogd, wat een verhoogde omzetting van organische materiaal met zich meebrengt.
Vanwege de specifieke bodemkundige gesteldheid wordt er geen grondwatertrap
onderscheiden. Het grondwater bevindt zich rond het maaiveld tot 60 cm beneden het maaiveld
(Anonymus, 1989).
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7.

FLORA EN FAUNA

7.1

Flora

In het bosreservaat komen afwisselend het Moerasvaren-Elzenbroekbos (Thelypterido-alnetum),
PNV 30, en het Berken-Elzenbroek (Alno-Betuletum pubescentis), PNV 31, voor (naar de
indeling van Van der Werf (1991)). Het Moerasvaren-Elzenbroek ontwikkelt zich op de
voedselrijke, vochtige gronden in het reservaat, waarbij zwarte els en grauwe wilg dominant zijn
in de boomlaag. Het Berken-Elzenbroek komt onder relatief voedselarmere omstandigheden tot
ontwikkeling. Hierbij komen zwarte els en zachte berk in wisselende dominanties voor, met
bijmenging van vuilboom en lijsterbes (Anonymus, 1989). Ook zomereik komt voor (Clerkx et al.,
1994) Zwarte els is in het gehele reservaat de aspectbepalende boomsoort. Veel van de elzen
kruipen met de wortels over de grond en bieden een mangrove-achtige aanblik. De struiklaag is
opgebouwd uit wilg, lijsterbes, zomereik, zwarte els en vuilboom.
In het bosreservaat is een hoge bedekking van de kruidlaag (meer dan 80-90%) (Clerkx et al.,
1994). Soorten die veel voorkomen, zijn scherpe zegge en riet. Andere soorten die samen
hiermee voorkomen, zijn ruwe smele, hennegras, grote wederik en bitterzoet. Als bijzondere
soorten kunnen groot springzaad, verschillende varens, moerasandoorn en zwarte bes worden
genoemd (Visser, 1986).
Wat betreft de mossen kan opgemerkt worden dat er geen recente mosseninventarisaties zijn
verricht. In 1972 zijn in de Kloosterkooi onder andere Thuidium tamariscum en Hylomnium
splendens op vermolmd hout waargenomen.
7.2

Fauna

De Kloosterkooi herbergt een redelijk ontwikkelde broedvogelgemeenschap van het vochtig
loofbos. In en om de Kloosterkooi broeden o.a. havik, buizerd, sperwer, ransuil, wielewaal en
grote bonte specht. Daarnaast broeden allerlei kleine zangvogels zoals fitis, tjiftjaf, staartmees,
bosrietzanger, roodborstje, winterkoninkje en goudvink. Na de broedtijd laat ook het ijsvogeltje
zich wel eens zien en in de winter wordt de visarend regelmatig waargenomen (Visser, 1986).
Ook voor zoogdieren is de kooi aantrekkelijk. Naast bunzing, hermelijn en wezel, komen er
verschillende muizensoorten voor en ook de bruine en zwarte rat. Mollen en egels komen ook
voor en soms is er ook een vos. De ree is een veel voorkomende bewoner (Visser, 1986). Van
de in De Weerribben voorkomende roofdieren is ongetwijfeld de otter uit
natuurbeschermingsoogpunt de meest belangwekkende vertegenwoordiger. Het aantal otters is
onbekend, maar de otter komt verspreid over De Weerribben voor.
Tot slot dient genoemd te worden dat in De Weerribben de vlinder Lycaena dispar batava,
ondersoort van de grote vuurvlinder, voorkomt. Het voorkomen van deze vlinder beperkt zich tot
De Wieden, De Weerribben en enige kleinere laagveengebieden in het zuiden van Friesland.
Buiten Nederland komt deze soort alleen in Cambridgeshire, Engeland voor, waar ze in 1927 is
uitgezet. De vlinder kan derhalve beschouwd worden als een van de weinig zo niet het enige
endemische fauna-element van de laagveenmoerassen van NW-Overijssel en Zuid-Friesland
(Anonymus, 1989).
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8.

KLIMAAT

Klimaat is één van de factoren die de vegetatie beïnvloedt. Om de invloed van het klimaat in een
land op de vegetatie beter te onderzoeken, wordt een land in groeigebieden opgedeeld. Deze
groeigebieden zijn geografische eenheden, die één of meer landschappen met een homogeen
regionaal klimaat en zo mogelijk dezelfde bosgeschiedenis omvatten. Met behulp van de
klimaatsverschillen in Nederland, die toch nog aanzienlijk kunnen zijn, en de indeling van
plantengeografische districten, worden in Nederland twaalf groeigebieden onderscheiden
(Schütz en Van Tol, 1981).
Het bosreservaat Kloosterkooi behoort tot het Haf district. In onderstaand staatje worden de
klimaatindexen van het Haf district gegeven (Schütz en Van Tol, 1981):
Jaartemperatuur
Temperatuur in het vegeiatieseizoen
Neerslag in het vegetatieseizoen
Jaarlijkse neerslag
Verdamping volgens Penman
Neerslag overschot
Aantal zomerdagen
Aantal vorstdagen

9,2 °C
15^ °C
315 mm
700 mm
725 mm
125 mm
5

38

De klimaatgegevens zijn betrokken van de weerstations Leeuwarden, Kuinre, Blokzijl en De Bilt
(zie tabel 4). De eerste drie stations bevinden zich zo dicht mogelijk bij het bosreservaat. De
gegevens van De Bilt vormen referentiewaarden, uitsluitend interessant in verband met
vergelijking betreffende temperatuur en zonneschijn. De weergegeven relatieve vochtigheid en
verdamping zijn de gemiddelden voor Nederland.
Relatieve vochtigheid en verdamping zijn niet beschikbaar voor een station vlakbij het reservaat.
Daarom is alleen een gemiddelde waarde voor Nederland weergegeven (Krijnen en Nellestijn,
1992).
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