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Beekbergerwoud

• Laatste “oerbos” van Nederland

• Volledig ontgonnen

• Eerste plannen voor herstel rond 1990

• In 2013 westelijk deel helemaal afgerond en ingericht



















Knelpunten

• Te grote voorraad fosfaat in de bodem.

• Ecohydrologisch functioneren beperkt door 

aanwezigheid sloten.

• Stagnatie van water: interne eutrofiering. 









Herstelstrategie

• Herstellen ecohydrologisch functioneren

• Verwijderen P-voorraad

• Aanplant houtige gewassen: voorbeeldproject voor
gebruik van autochtoon materiaal



Herstel voedselarmoede: 

verwijderen bouwvoor?

• + snelle en efficiente afvoer van fosfor

• + geen risico meer op interne eutrofiering

• – deels verwijderen van leemlaag

• – afvlakken van reliefverschillen

• ? aantasting lokale grondwatersystemen

• ? rol van nutrienten bij bosontwikkeling op langere termijn



















Voorbeeldproject bosherstel met autochtoon 

materiaal

• Beekbergerwoud herbergde veel verschillende bomen en 

struiken, zwarte els (en es) waren dominant.

• Grondige inventarisatie aanwezig autochtoon materiaal in 

en rond het Beekbergerwoud.

• Kweekprogramma met gebiedseigen materiaal, alleen als 

het niet anders kon ook materiaa van elders betrokken. 

• Bosstructuur van de toekomst zoveel mogelijk stimuleren.









Korenburgerveen: het meest complete 

hoogveenlandschap van NW-Europa













Grote ecologische betekenis

Meest complete hoogveenlandschap van Noordwest-

Europa: een goed ontwikkelde en relatief weinig 

verstoorde veenkern én een basenrijke 

overgangsgradient (lagg).

Broedvogels o.a. Kraanvogel, Rode wouw, Raaf, 

Wielewaal, Sprinkhaanzanger, Waterral, Draaihals.

Vlinders: Grote weerschijnvlinder, Kleine ijsvogelvlinder, 

Bont dikkopje.

Libellen: Speerwaterjuffer, Hoogveenglanslibel, 

Gevlekte witsnuitlibel, Maanwaterjuffer.

Vliegen: Veenfluweelzweefvlieg, Vroege knobbeldaas, 

Donkere goudoogdaas, Moerasknikspriet



Grote ecologische betekenis

Planten: Rijsbes, Lavendelheide, Beenbreek, 

Klokjesgentiaan, Stijve moerasweegbree, 

Watedrieblad, Kleinste egelskop, Galigaan, 

Wijdbloeiende rus, Ronde zegge, Parnassia, 

Paardenhaarzegge 

Mossen: Hoogveenveenmos, Gerafeld veenmos, 

Glanzend veenmos, Moerasgaffeltandmos



Eerste fase herstel (2000-2002)

• Herstel gericht op hoogveenkernen

• Waterconservering

• Weren van instroom verrijkt water

• Aandacht voor overgangsvegetaties









Nieuwe inzichten

• Herkomst basenrijk water en (negatieve) rol van de 

Schaarsbeek en parallelsloot.

• Effecten van een nabijgelegen waterwinning en 

zandwinplas beter bekend. 

• Nauwkeuriger beeld van de bodemopbouw en 

hydrologie van de diverse randzones.







Tweede fase herstel (planvorming)

• Kleine aanpassingen waterconservering veenkern

• Herstel gradientvegetaties (blauwgrasland, 

vochtige heide, broek- en veenbossen)

• Maatregelen gebaseerd op een 

landschapsecologische systeemanalyse

• Gedetailleerde hydrologische modelleringen 

beschikbaar













Onderlaatse Laak

• Voormalige afvoerloze laagte met kalkrijke kwel.

• Vroege ontginning.

• Tot 2000 intensief agrarisch gebruik, grondwaterwinning heeft 

geleid tot sterke daling waterstanden.

• In 2010 ingericht.









Herstelstrategie

• Herstel hydrologie voor zover mogelijk.

• Herstel voedselarmoede: behoud ijzervoorraad.

• Opbrengen maaisel.

• Landschapsherstel.















2016: eerste evaluatie



Bekendelle

• Best ontwikkelde beekbegeleidend broekbos van 

Winterswijk.

• N2000 gebied.

• Grote druk op verbeteren van de natuurkwaliteit.





• Maaiveldshoogte niet geschikt voor realisatie alluviaal bos.

• Afgraven van 40-50 centimeter noodzakelijk voor afvoer overmatige 

voedingsstoffen.

• Daarnaast ook risico op aantasting lokaal grondwatersysteem.



Aangepaste inrichting na besluit niet af te 

graven
Donorlocaties maaisel en zaden uit de 

omgeving



Koppenwaard



Landgebruik op kaart van 1832: verkaveling is 200 jaar later op essentiële punten nog 

steeds zichtbaar in het landschap.



Koppenwaard

• Herstel glanshaverhooiland in het kader van LIFE 

project. 

• Maaiveldsverlaging om technische en praktische 

redenen op weinig plekken haalbaar: 

1. aanwezigheid van puin en asbest.

2. doorrekening in kader van Waterwet zeer tijdrovend

3. doorlopende verplichtingen met agrarier.



Koppenwaard: 

4 wegen die naar Rome leiden

1. Maaiveldverlaging en opbrengen maaisel.

2. Bodemverwonding en opbrengen maaisel.

3. Uitmijnen met gras/klaver.

4. Experiment: uitmijnen met luzerne.



Synthese

• Landschapsecologische systeemanalyses zijn 

essentieel. Begrijp je landschap!

• Herstel voedselarmoede is een lastig onderwerp: in 

de praktijk komen er veel dilemma’s op je pad.

• Er zijn veel redenen om maaiveld te verlagen, maar 

er zijn vaak ook goede redenen om dat niet (overal) 

te doen. 

• Blijf meten en monitoren, soms is het nodig om op je 

schreden terug te keren.




