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Bronnen en bronbeken in beweging 
Dit is het thema van het natuurherstel-
project Springendalse beek in Twente. 
O m de terreincondities voor de natte 
natuur te kunnen realiseren is het veelal 
noodzakelijk om de waterhuishouding te 
optimaliseren. Kleine natte biotopen her
bergen grote natuurwaarden. Bronnen 
zijn in het overwegend vlakke Nederland 
zeldzaam. Temidden van bos, moeras en 
grasland liggen ze verborgen in de meest 
heuvelachtige streken van Nederland. 
Eén van die streken is Twente. In de ero
siedalen op de stuwwal van Ootmarsum 
komen talloze bronnen en bronbeken 
voor. Locale benamingen als Hel, Wel, 
Onzoel en Onland staan daar voor 
extreem nat en onbegaanbaar terrein en 
karakteriseren daarmee het milieu van 
bronnen. Een permanente aanvoer van 
grondwater en een zeer geleidelijke afvoer 
zijn de specifieke omstandigheden waar
door bronnen en bronbeken ontstaan. 
Deze milieus beslaan vrijwel nooit grote 
oppervlakten, maar hebben wel altijd een 
sterke relatie met de wijde omgeving. Het 
Springendal tussen Vasse en Ootmarsum 
is zo'n bronnengebied. In het zwakglooi-
ende landschap met een kleinschalige 
afwisseling van akkers, heide, bossen en 
een beekdal met een vrij meanderende 
beek, weidebronnen en bronvijvers wil 
Staatsbosbeheer de natte natuurwaarden 
van de Springendalse beek zich zo opti
maal mogelijk laten ontwikkelen. In dat 
kader werd in 1995 een retentiebekken 
aangelegd, werden in 1996/ 1997 erva
ringen met ophoging van de diep uitge
sleten beekbodem opgedaan en werd in 
1998 de voormalige maïsakker 'De Stren
gen' in de bovenloop van de beek herin
gericht (fig. 1). 

Retentiebekken 
Bovenop de stuwwal liggen enkele akkers 
en graslanden, die hoge nutriëntengehal
ten hebben en waar het water snel 
afstroomt. De onnatuurlijk diepe insnij
ding van de Springendalse beek en de 
toevoer van voedingsstoffen uit de cul
tuurgronden beïnvloeden de natuurwaar
den van bronnen en beek negatief In 

1995 heeft Staatsbosbeheer, samen met 
het Waterschap Regge en Dinkel, de Pro
vincie Overijssel en het Min.v.LNV in het 
kader van het gebiedsgericht beleid 
Noordoost-Twente een plan ontwikkeld 
en uitgevoerd om de diepe insiijting van 
de Springendalse beek te beperken. In de 
zuidelijke bovenloop van de Springen
dalse beek werd op een bovenstrooms 
gelegen akker een retentiebekken aange
legd om de veel te snelle afvoer van regen
water van deze akker tijdelijk op te van
gen en vertraagd weer aan het 
watersysteem mee te geven. In het kader 
van datzelfde plan werden op verzoek van 
de eigenaar van het landbouwperceel de 
afwateringssloten vervangen door buis-
drainage. 

Ophoging beekbodem 
In 1996 is aan KIWA en IBN-DLO 
gevraagd de waarden van de beek, de 
knelpunten en de oplossingsrichtingen 
daarvoor te beschrijven. Dit plan van aan
pak heeft ertoe geleid, dat Staatsbosbeheer 
de ruimtelijke verdeling van beschaduwde 
en onbeschaduwde bron- en bronbeek
milieus beter op elkaar heeft afgestemd. 
In 1997 werd door IBN-DLO bekeken 
welke methode het meest geschikt is voor 

ophoging van de beekbodem. Stuwbalk-
jes van rondhout in allerlei vormen vol
deden niet, omdat de natuurlijke stroom
lijn van het water teveel verstoord werd 
en extra watervalletjes ontstonden. 
Natuurlijke materialen, zoals takkenbos-
sen, grind en keitjes, bleken het beste te 
voldoen. De diffuse doorstroming over 
de volle breedte van de beek bleek hierbij 
essentieel. Het geleidelijk ophogen van de 
beekbodem is een onderdeel van het 
beekherstelplan. In 1999 wordt in de 
zuidtak van de Springendalse beek een 
beekophogingstraject uitgevoerd met 
drempels van veldkeitjes tot telkens onge
veer 10 cm boven de waterlijn op meer
dere plekken om de beek te laten aanzan-
den. Het effect op de karakteristieke 
koudwater macrofauna, waaronder Bron-
planvormen, Vlokreeften en Koker
juffers, zal door IBN-DLO gemonitord 
worden. De noordtak van de Springen
dalse beek is hiervoor het referentiege
bied. Achter de bronnen gaat een groot 
watersysteem schuil. Hoe groot was 
onbekend, en omdat deze kennis belang
rijk is bij het verminderen van de bemes
tingsinvloed vanuit het agrarische gebruik 
in de bovenloop, is dat eind 1998 / begin 
1999 door T N O in kaart gebracht. 

Fig. 1. Overzichtskaartje 
Springendal. 
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Herinrichting akker 
'De Strengen 
De 10 ha grote maïsakker bovenstrooms 
van het opvangbekken heeft een belang
rijke positie in het watersysteem van de 
Springendalse beek en werd eind 1996, 
ruim een jaar na de aanleg van het reten
tiebekken en de drainage, door de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) aangekocht 
voor Staatsbosbeheer. Het retentiebekken 
werd voor deze akker overbodig, maar de 
afwatering van enkele andere aangren
zende landbouwpercelen gaat sinds okto
ber 1997 ook via het retentiebekken. In 
1997 en 1998 werd op de verworven 
akker onbemest graan geteeld om nu
triënten te onttrekken. De onnatuurlijke 
afwateringsmiddelen als sloten en buis-
drains van deze cultuurgrond werden in 
kaart gebracht. Met behulp van de 
grondboor werd in een raster van 20 bij 
20 m de bodemopbouw van de akker 
beschreven. Aan de hand van de bodem
profielen werd in 1998 een ontgravings-
plan gemaakt en uitgevoerd om de sterk 
humeuze en geëgaliseerde lagen variërend 
van 0,20-0,60 m af te graven. De buis-
drains zijn uitgegraven in plaats van 
dichtgespoten met zwelklei, omdat bij 
het leggen in 1995 het bodemprofiel al 

verstoord was. O p één plek in het perceel 
werd een drainbuis verwijderd, die in een 
cirkel lag om zodoende een bron in 
'bedwang' te houden. De sloten zijn 
zoveel mogelijk gedicht met schrale grond 
van het perceel. De voedingsstoffen zijn 
door het afgraven deels afgevoerd. Het 
resterende fosfaat zal grotendeels aan het 
bodemcomplex vastgelegd zijn. Stikstof is 
daarentegen zeer mobiel en zal relatief 
snel uit het systeem verdwijnen. De uit
voeringskosten voor de herinrichting van 
de akker om de randvoorwaarden voor 
natuurherstel mogelijk te maken, en de 
compenserende maatregelen in de water
huishouding voor de aangrenzende land
bouwgronden bedroegen ca ƒ 150.000,-
en zijn gefinancierd door het OBN. In 
december 1998, direct na de herinrich
ting van de akker, vloeide het bronwater 
al speels over het maaiveld in miniatuur
meanders en vlechtende delta's. De locale 
naam 'De Strengen' is voor het perceel 
dan ook heel toepasselijk. Evenals op de 
rest van het Springendal is het hier de 
bedoeling om zowel schaduwminnende 
als schaduwmijdende brongemeenschap
pen tot ontwikkeling te laten komen. 
Bronkruid, Beekstaartjesmos en Klimop
waterranonkel, enkele karakteristieke 

soorten van bronmilieus, konden de her
inrichting van de akker in het najaar van 
1998 niet afwachten en doken in april 
van dat jaar al tussen het graan op. Een 
goede samenwerking in voorbereiding en 
uitvoering maakt mens en natuur 
enthousiast. Het gevoel van schoonheid, 
zuiverheid en oorspronkelijkheid van 
bronnen laat zich dan niet onbetuigd. 
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3 juni 1999 symposium 'bronnen en bronbeken in 
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