nr. 7, november 2013

Zomerexcursie: dal
Overijsselse Vecht, 2
augustus 2014
Erik van der Spek
“Wat mij betreft zijn jullie welkom in de Overijsselse
Vecht.” antwoorde boswachter Ruud Jonker van
Staatsbosbeheer op een vraag naar excursie locaties.
Wellicht zijn stroomdalgraslanden en
sleedoornstruwelen interessant in het oude landschap
van Junner koeland (o.a. zeer veel bulten gele
weidemier) en heideterreinen van bv. Boswachterij
Ommen. In augustus gaan we deze gebieden eens
bekijken.
Het Vechtdal in smallere zin valt grotendeels binnen
de Ecologische Hoofdstructuur. De natuurwaarden
bestaan voor een deel uit rivierduincomplexen die zich
binnen afgesneden meanders van de Vecht bevinden.
Hier groeit bijvoorbeeld de steenanjer. In 2003 is op
een rivierduincomplex ook de bergnachtorchis
gevonden. De lager gelegen hooilanden herbergen
enkele bijzondere planten. Hier groeit bijvoorbeeld de
lange ereprijs. Deze plant is in het Vechtdal algemeen,
maar daarbuiten zeldzamer. Op de voormalige
heidevelden liggen relatief grote boscomplexen als
Boswachterij Hardenberg, Boswachterij Ommen,
Landgoed Junne, Landgoed Eerde en Eerder
Achterbroek. In de boscomplexen de Rheezerbelten

en de Beerzerbulten liggen hoge duinen. De
Rheezerbelten waren het gevolg van te intensief
gebruik van de heidevelden waardoor een grote
verstuiving optrad die de essen begonnen te bedreigen.
Men poogde de dreiging te keren door er
eikenhakhout op aan te planten. Bij de monding van
de Vecht groeit de kievitsbloem in graslanden. Samen
met de groeiplaatsen van deze plant langs het Zwarte
water is dit de belangrijkste groeiplaats van deze plant
in Nederland.
Wij bezoeken een deel van dit gebied. Het Vechtdal
kent de zogenaamde koelanden als het Junner- en
Ariënkoeland. Eeuwen geleden brachten koeherders
vanaf de brinken in de dorpjes de dieren naar het land
om te grazen. Met de mest werden de akkers bevrucht.
Staatsbosbeheer hanteert nog steeds dit eeuwenoude
systeem van begrazing. Dit 'beheer van de lange adem’
geeft stabiliteit, waardoor het landschap zijn
authentieke karakter behoudt.
Aanwezige natuurtypen:
N06.03 hoogveen
N06.04 vochtigeheide
N07.01 droge heide
N07.02 zandverstuiving
N10.02 vochtig schraalland
N11.01 droog schraalland
N12.02 kruidenrijk grasland
N14.01 overstromingsbos
N15.02 dennen-, eiken- of beukenbos
N16.01 droog bos met productie
Startpunt:
Restaurant De Bootsman
Coevorderweg 19 7737 PE
Stegeren (Ommen) 0529
457272
Tijd: 10.00 uur.
info@debootsman.nl
Aanmelden: spekdruif@introweb.nl
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2014.
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