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1. Inleiding

In 2018 en 2019 is door een aantal vrijwilligers natuuronderzoek uitgevoerd in het Demmersblok, een
natuurontwikkelingsgebied van ruim een vierkante kilometer ten zuidoosten van Enter langs de
Hagmolenbeek. In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek in
samenhang beschreven en geïnterpreteerd. Daarbij worden ook gegevens gebruikt die door anderen
zijn verzameld en opgeslagen in landelijke databanken.

Afb. 1 Voorbeeld van natuuronderzoek, hier door de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV

2. Het Demmersblok in zijn omgeving

Het Demmersblok is een
belangrijke schakel in de
ecologische verbinding langs
de Hagmolenbeek tussen de
kern van Twickel en de
Sallandse heuvelrug (afb. 2).
Het gebied is pas in het begin
van de 20e eeuw ontgonnen
voor de landbouw vanwege de
toentertijd zeer natte
omstandigheden.

Afb. 2 Demmersblok in het Nationaal Natuurnetwerk



Op de topografische kaart van
1850 (afb. 3) is te zien dat het
Demmersblok ligt in een
kletsnatte
beekdal-overstromingsvlakte,
ingeklemd tussen de
kampenlandschappen bij
Delden en bij Enter. Water
stagneert hier en er treedt
veenvorming op. Het enige dat
in 1850 wijst op ambitie tot
ontginning is de houtwal die
de kern van het Demmersblok
omsluit en die tegenwoordig
nog aanwezig is.

In 1900 (afb. 4) is de ontginning
van de natte laagte verder
voortgeschreden en is het
Demmersblok het laatste
grootschalige natte heide- en
veengebied in de natte laagte.
Op dekzandkopjes heeft zich
bos ontwikkeld.
Vanaf 1918 wordt de
ontwatering serieus ter hand
genomen en wordt ook het
Demmersblok ontgonnen.

Een eeuw later zijn de maatschappelijke wensen veranderd en blijkt het Demmersblok een
aantrekkelijke locatie om natuur te herstellen, omdat het nog altijd een gebied is met toestroom van
kwelwater.
Op de luchtfoto uit 2018 (afb. 5), is het dichte patroon van de voormalige sloten zichtbaar geworden
doordat zich vegetatie heeft ontwikkeld op de oude slootprofielen. Ooit waren zoveel sloten nodig
om het gebied enigszins droog te krijgen.
Tegenwoordig staat in de hele regio het grondwater decimeters lager dan in vroeger tijden, waardoor
het nu een opgave is om het kwelwater in de wortelzone van de planten terug te krijgen. Uit
geohydrologisch onderzoek (Werfhorst, 2014) blijkt het Demmersblok daarvoor nog steeds een
kansrijke locatie te zijn, mits er hydrologische maatregelen worden genomen en het maaiveld wordt
verlaagd .

Afb. 3 Topografische kaart 1850

Afb. 3 Topografische kaart 1900

Afb. 4 Topografische kaart 1900



Inrichting en beheer

Inrichting en beheer van een natuurgebied zijn middelen om een natuurdoel te bereiken. Met de
resultaten van natuuronderzoek kun je controleren of dat doel gerealiseerd wordt en zo nodig
bijsturen in het beheer. Bij teveel afwijken van het doel, moet dat misschien aangepast worden of
moet er nog iets aan de inrichting gedaan worden. Voor de interpretatie van natuurgegevens is het
natuurdoel daarom een uitgangspunt. Daar zoomen we hier op in.

Het traject van planvorming tot realisatie heeft zo’n 10 jaar in beslag genomen. Een aantal
deelonderzoeken heeft geleid tot het samenvattende inrichtingsplan uit 2009 (Anon., 2009) waarin
onderscheid wordt gemaakt in drie verschillende terreintypen:
1. Op de hoge delen aan de noordwest- en zuidoostzijde worden de bestaande karakteristieken van
het agrarisch cultuurlandschap versterkt door het patroon van houtwallen en bosjes te herstellen en
aan te vullen.
2. De lagere terreindelen worden ontwikkeld tot een begrazingsgebied waarin de sloten worden
gedempt en delen van het terrein worden
afgegraven zodat er een natter gebied ontstaat.
3. Binnen de historische houtwal van het
centrale Demmersblok mag de natuur haar gang
gaan en zich spontaan ontwikkelen tot een
‘wildernis’.
Zo ontstaat er een spectrum aan verschillende
terreintypen: van meer cultuurlijk tot meer
natuurlijk, van meer gecultiveerd tot meer
ongerept.

In 2014 is dit inrichtingsplan uitgewerkt in een
beheer- en onderhoudsplan (Anon., 2014). De
Hagmolenbeek krijgt een nieuw tracé met een
accoladeprofiel - een smalle benedenloop voor

Afb. 5 Het dichte patroon van voormalige sloten op de luchtfoto uit 2018

Afb. 6 Inrichtingsschets Demmersblok



voldoende stroomsnelheid bij lage afvoeren en een breed uitlopende bovenzijde voor voldoende
afvoercapaciteit en ruimte voor natuur. De driedeling in het terrein wordt geacccentueerd, waarbij
het centrale deel de aanduiding ‘moerasbos’ krijgt met een beheer dat voornamelijk uit niets-doen
bestaat. De open weidegronden krijgen een beheer van deels extensieve begrazing en deels hooien.

In 2017 zijn de inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. De bouwvoor in de lagere terreindelen is
verwijderd en de loop van de Hagmolenbeek is verlegd en er zijn stuwen in geplaatst. Door het
afgraven van de bouwvoor is ook het merendeel van de opgeslagen meststoffen verwijderd,
waardoor planten van voedselarmere omstandigheden weer kansen krijgen. Het gebied is iets kleiner
geworden dan in het oorspronkelijke plan.

Het natuurbeheerplan van de Provincie Overijssel (GS van Overijssel, 2019) schrijft over het
Demmersblok: “In het Deldenerbroek wordt in samenhang met de Hagmolenbeek een groot
natuurgebied ontwikkeld met een afwisseling van vochtige heide (N06.04), Nat schraalland (N10.01),
kruiden en faunarijk grasland (N12.02) en Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01)”. Bij bestudering
van de begeleiden kaart (afb.7) vallen echter op dat het onderscheid tussen het centrale blok en de
andere lagen delen is weggevallen. In de laagste delen is het beheer gericht op vochtig hooiland en op
de hogere delen op kruiden- en faunarijk grasland. Er zijn geen delen aangegeven waar het beheer
gericht is op “nat schraalland” of “rivier- en beekbegeleidend bos”. Wel zijn er twee gedeelten
aangegeven voor de ontwikkeling van vochtige heide.

Wat in het veld verder opvalt is dat de Hagmolenbeek geen accoladeprofiel heeft gekregen. De beek
is zo aangelegd dat hij op daartoe geplande plekken buiten zijn oevers kan treden en lagere
terreindelen kan overstromen. Plas-dras-oevers hebben plaatsgemaakt voor een onderhoudspad.

Dit zijn de uitgangspunten voor de vegetatie-ontwikkeling. Tot slot is van belang om te weten dat in
de nazomer van 2018 maaisel is opgebracht uit het Vörgerveld en het Boddenbroek, waar soorten van
nat schraalland en vochtig hooiland voorkomen.

Gegevens uit het onderzoek in 2018 en 2019

Er is gericht onderzoek uitgevoerd naar de volgende soortengroepen:

Afb. 7 Natuurbeheertypenkaart van het Provinciale Natuurbeheerplan 2020
bron: https://services.geodataoverijssel.nl/viewer/layer/B46_natuur_en_landschap/B46_Beheertypenkaart_NBP_2020



 Flora: hogere planten (98 soorten waargenomen)
 Flora: mossen (90 soorten)
 Fauna: weidevogels (1 soort)
Door omstandigheden is het flora-onderzoek minder intensief uitgevoerd dan de ambitie was.

Naast de gericht verzamelde gegevens zijn er in de landelijke databank Waarneming.NL van tal van
soortengroepen incidentele gegevens aanwezig van het Demmersblok. In de Landelijke Vegetatie
Databank zijn geen recente vegetatie-opnamen aanwezig van het gebied.

Mossen en korstmossen

Over het mossenonderzoek door de Brologische
en Lichenologische Werkgroep van de KNNV
(BLWG) is apart gerapporteerd (Zielman, 2020). Er
zijn twee veldbezoeken uitgevoerd , waarbij in
totaal 90 soorten zijn aangetroffen (afb.XX).
Mossen zijn in het gebied alomtegenwoordig en
uit de locatie van de waarneming meteen de
looproute af te lezen.
Enkele andere onderzoekers hebben op andere
momenten mossen in het gebied waargenomen
en ingevoerd in Waarneming.NL, maar dit heeft
geen extra soorten opgeleverd. Het lijkt er daarom
op dat ondanks het beperkte areaal dat
onderzocht is, er een behoorlijk compleet beeld is
van de mosflora.

Er is uiteraard een groot verschil tussen de
mosflora van de bestaande bosjes en de mosflora
van het open natuurontwikkelingsgebied. Het is
niet verwonderlijk dat veel van de soorten in het
natuurontwikkelingsgebied karakteristiek zijn voor
pioniermilieus. Deze soorten zullen later in de
ontwikkeling verdwijnen en opgevolgd worden
door andere soorten als de vegetatie zich sluit.

Onder deze pioniers zijn er 11 verschillende
soorten Knikmossen, waaronder een aantal vrij
zeldzame, en een aantal soorten Greppelmossen
en Peermossen. Op lemige plekjes komen wat
minder algemene levermossen voor, zoals
Flesjesmos (afb.10). Deze komen ook voor op de
schaarse plekken waar de beek een flauw,
drassig talud heeft. De overwegend steile oevers
van de beek hebben weinig te bieden.
In natte laagten komt massaal Krom Zompmos

Afb. 8 Locaties van moswaarnemingen

Afb. 9 Grofkorrelknikmos - een algemeen soort
knikmos. Foto: Wim de Groot

Afb. 10 Flesjesmos. Foto: Wim de Groot



voor (afb.11) en in de begraasde delen Gewoon
knikkertjesmos (afb.12).

Hoewel er een aantal vrij zeldzame soorten is
aangetroffen werden de verwachtingen over de aan te
treffen mosflora van het natuurontwikkelingsgebied
niet geheel bewaarheid. Een mogelijke oorzaak is dat
bij het verwijderen van de bouwvoor nauwelijks een
oude diasporenbank aangetroffen is.

Een poel in het bos, 100m ten zuidoosten van de
parkeerplaats heeft mogelijk wel een oude
diasporenbank aangeboord. Hier komen diverse
bijzondere soorten voor, waaronder Hol
moerasvorkje (afb.13).

De mosflora van de bospercelen is kenmerkend
voor gemengd bos op heideontginningen. Op de
boomschors komen soorten voor die indiceren
dat de luchtvochtigheid vrij hoog is en de bossen
enigermate gerijpt. Eén van de bosjes is
inderdaad meer dan 120 jaar oud.
Het ‘Gewoon’ schijfjesmos (afb.14) dat hier
voorkomt is een bijzondere soort die pas sinds 15
jaar hier en daar in Twente wordt aangetroffen.

Concluderend kan over de mosflora gezegd
worden dat hij redelijk goed ontwikkeld is, wat zeker geldt voor het bos. Het
natuurontwikkelingsgebied herbergt de nodige bijzondere soorten, maar toch mag van een gebied
met een dergelijke omvang en variatie in milieuomstandigheden meer verwacht worden. Aan de
mogelijk karige diasporenbank valt niet veel te doen. Het creëren van meer plas-draszones langs de
beek kan wel een verrijking opleveren. De bodem is overigens nog lang niet gesloten, wat vestiging
van meer soorten nog mogelijk maakt in de komende jaren.

Afb. 12 Gewoon Knikkertjesmos.
Foto: Nathalie de Somer. Bron: Waarneming.NL

Afb. 11 Krom Zompmos. Foto: Marina Pruysers

Afb. 13 Hol Moerasvorkje. Foto: Wim de Groot

Afb. 14 Gewoon schijfjesmos. Foto: Mark van Keulen.
Bron: Waarneming.NL



Bij het onderzoek is ook een aantal
korstmossen genoteerd. De meeste daarvan
zijn epifytisch, maar er zijn ook een aantal
bodembewonende soorten. De meest
bijzondere is Dun geleimos (afb.15), dat in
oost Nederland slechts op een handvol
plekken is gevonden.

Flora

De flora is door omstandigheden minder
goed onderzocht dan de mossen, al is wel
een groter deel van het gebied bekeken. Bij
het onderzoek was vooral aandacht voor de
minder algemene en meer indicatieve
soorten. In totaal zijn er in 178 waarnemingen 98 soorten genoteerd. Van veel soorten is alleen de
eerste waarneming genoteerd.

In afb.16 zijn de waarnemingen gerangschikt naar
het voorkeursbiotoop van de betreffende
plantensoorten. Het blijkt dat er nog pas weinig
plantensoorten van vochtig hooiland aanwezig
zijn. De meeste genoteerde plantensoorten zijn
indicatief voor natte pioniermilieu’s en moeras.
Deze kunnen pleksgewijs voor blijven komen in
vochtig hooiland, maar niet zonder dat de
specifieke soorten van vochtig hooiland aanwezig
zijn. Van de kwaliteitsindicerende soorten van
vochtig hooiland (zie bijlage 1) komen nu alleen
Gevleugeld hertshooi en Melkviooltje (afb.17)
voor.

Afb.16 Biotoop-indicatie van plantensoorten in het Demmersblok

Afb.15 Dun geleimos. Foto: Bert Haamberg.
Bron: waarneming.NL

Afb. 17 Melkviooltje. Foto: Marti Rijken



Deze laatste soort is zeer zeldzaam en heeft in
Twente geen andere vindplaatsen. De kern van het
verspreidingsgebied ligt in Salland en de Achterhoek.
Ze komt daar meestal voor in natte schraallanden.
Meer gewone, maar wel kenmerkende soorten van
vochtig hooiland in het Demmersblok zijn Bosbies,
Wilde bertram, Moerasrolklaver, Veldrus en
Schildereprijs.
Ook een aantal vrij zeldzame pioniersoorten van
vochtige bodem wijzen op
ontwikkelingsmogelijkheden naar vochtig hooiland,
zoals Borstelbies, Waterpunge en Pilvaren (afb.18).

Van de kwaliteitsindicerende soorten van het
kruiden- en faunarijk grasland is alleen het Klein
vogelpootje waargenomen, maar dit kan te wijten zijn aan de lage dekkingsgraad van de
inventarisatie. Veel van de kwaliteitsindicerende soorten zijn niet zeldzaam en met goed beheer
kunnen ze zich waarschijnlijk wel vestigen.

De waargenomen pioniersoorten van droge bodem zijn algemeen voorkomend, met uitzondering van
het Duits viltkruid. Deze vrij zeldzame soort is sinds met een opmars bezig in Nederland en vestigt op
de zandgronden op allerlei nieuwe plekken. De pioniersoorten van droge bodem zullen bij
voortschrijden van de successie in meerderheid weer verdwijnen.

Op de locatie van het beheertypevlak van vochtige heide is Stekelbrem aangetroffen te midden van
een droge pioniervegetatie. Stekelbrem is een kwaliteitsindicerende soort van zowel droge als
vochtige heide.

De in de bospercelen waargenomen soorten zijn algemeen voorkomende soorten van de droge en
matig vochtige bossen in Twente.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het gebied potenties heeft voor de ontwikkeling van
soortenrijke vochtige en drogere graslanden. De potenties zijn echter nog bij lange na niet ten volle
gerealiseerd.

Vogels

Van de broedvogelsbevolking zijn alleen de weidevogels systematisch
onderzocht. De kievit (afb.19) blijkt de enige weidevogel te zijn die in
het Demmersblok broedt. In 2018 broedde er nog 4 paar, maar in 2019
is dit gedaald tot slechts 1 broedpaar, met nog een broedpaar vlak ten
zuidwesten van het gebied. Dit is in lijn met de landelijke sterke
achteruitgang van de Kievit en de andere weidevogels. Twente is
vergeleken met de veenweidegebieden van west en noord Nederland
een suboptimaal gebied voor weidevogels en als het in de
kerngebieden al slecht gaat, dan is er geen overloop naar de minder
optimale gebieden. Binnen Twickel lijkt het terrein tussen de
Blokstegenweg en het Braamhaarsveld bij Azelo meer geschikt voor weidevogels, met 4 broedparen
van de kievit in 2019.
Kieviten leven vooral van regenwormen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kievit) en in het Demmersblok
is de bodem nog nauwelijks ontwikkeld en dit zal ook opgaan voor de bodemfauna. Met het
voortschrijden van de vegetatie-ontwikkeling zal dit verbeteren, maar tegelijkertijd zal het aandeel
hoge vegetatie toenemen, wat voor weidevogels minder gunstig is. Een optimaal weidevogelbeheer
zou bestaan uit jaarlijks laat maaien in het voorjaar, bemesten met stalmest en kort de winter in. Dit

Afb. 19 Kievit. Foto: Arthur
Baart. Bron: waarneming.nl

Afb.18 Pilvaren. Foto: Marti Rijken

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kievit


verdraagt zich echter niet met het natuurdoel van de lagere terreindelen. Ook de predatie door
vossen en roofvogels vanuit de omringende houtopstanden zal zijn tol eisen. Het lijkt er dan ook op
dat het Demmersblok duurzaam niet geschikt is voor meer dan een enkele weidevogel.

Andere vogels zijn niet systematisch onderzocht, maar Waarneming.nl toont wel interessante losse
waarnemingen, waarbij helaas onbekend is of het om broedgevallen gaat. Het meest karakteristiek
zijn de waarnemingen van vogels van drassig open landschap, Watersnip, Bokje en Kleine Plevier. Als
deze soorten het gebied ontdekt hebben ondanks de lage grondwaterstand door de droge zomer van
2018, dan is het goed mogelijk dat het gebied voor dit soort vogels nog interessanter gaat worden.
Deze soorten worden wel beschouwd als “secundaire weidevogels”.

Ook voor vogels van open schraal natuurterrein met verspreide bomen heeft heeft het gebied
potentie, gezien de waarnemingen van de Boompieper.
Andere waargenomen soorten zijn Raaf, Buizerd, Witte Kwikstaart, Zwartkop en Merel. Door de
weidevogelonderzoekers is de Wielewaal gehoord
in het bosje bij de parkeerplaats.

Overige soortengroepen

Naast de gericht verzamelde gegevens zijn er ook
gegevens beschikbaar in de landelijke databank
van Waarneming.NL (tabel 1). De soortenlijsten
zijn gescand op het voorkomen van bijzondere
soorten die iets kunnen leren over de potenties
van het gebied.

Het aantal libellen is vrij hoog, wat ook verwacht
mag worden vanwege de aanwezigheid van de
beek en drassige laagten. Het betreft echter
algemene soorten, behalve de minder algemene
Vuurlibel (afb.20). Deze soort neemt overigens toe in Nederland.

Onder de vlinders is de meest bijzondere waarneming
die van de Kleine IJsvogelvlinder, die herkend is als
rups en die alleen op Kamperfoelie voorkomt.
Het Heideblauwtje is een kwaliteitsindicerende soort
van het natuurtype vochtig hooiland en het Bruin
Zandoogje van het kruiden- en faunarijk grasland.

Er zijn twee soorten sprinkhanen gesignaleerd, de
Ratelaar en de Moerassprinkhaan. De waarneming van
die laatste is onzeker. Hij is van belang als
kwaliteitsindicerende soort van het vochtig hooiland.

Onder de overige soortengroepen zijn diverse minder
algemene soorten aangetroffen en zelfs een aantal

zeldzame. Het vergt echter specialistische deskundigheid om daaruit informatie over het gebied af te
leiden. Zeldzame soorten zijn er onder de nachtvlinders, namelijk de Streepzaadvedermot en de
Prachtmot. Een zeldzame paddenstoel is het minieme Klaverschijnbekertje dat alleen op de blaadjes
van klavers voorkomt.
In de beek zwemt veel vis. De soorten zijn echter niet op naam gebracht. Zoogdieren die tijdens de
verschillende veldonderzoeken zijn waargenomen zijn hazen in flink aantal, reeën en vossen.

Tabel 1. Soorten geregistreerd
in waarneming.nl

Aantal niet
algemene
soortenSoortengroep Aantal soorten

Paddenstoelen 14 3
Korstmossen 11
Vogels 10 3
Kevers 22 9
Vlinders 11 3
Wantsen en cidaden 12 6
Libellen 10 1
Vliegen en muggen 10 5
Nachtvlinders 8 5
Sprinkhanen 2 1
Wespen 1 1
Spinnen en
hooiwagens

7 3

Slakken 2 1
Amfibieën 1 0

Afb.20 Vuurlibel. Foto: Marcel van Oeveren.
Broon: waarneming.nl



Conclusies en aanbevelingen

Het spreekt vanzelf dat het gebied, waarvan de inrichting pas voltooid is in 2017, nog volop in
ontwikkeling is. Er is nog veel open grond en er is nog geen patroon in de vegetatie dat overeenkomt
met de beheertypenkaart. Nu zijn het vooral de oude slootprofielen die opvallen. De rijkdom aan
plant- en diersoorten blijft wat achter bij de verwachtingen. Dit kan te maken hebben met een weinig
uitbundige zaadbank en ook met de droogte en lage grondwaterstanden van 2018 en 2019. Het lijkt
er niet op dat een eventuele zaadbank per ongeluk is verwijderd gelijk met de bouwvoor, aangezien
de oude slootprofielen en de randen van de afgegraven delen ook niet uitblinken in soortenrijkdom.
Het graslandbeheer, dat bestaat uit extensieve beweiding, is passend in dit ontwikkelingsstadium. Bij
het sluiten van de vegetatie is hooien in de nazomer het gewenste beheer voor vochtig hooiland. Het
is belangrijk om voldoende gewas over te laten staan in de winter voor de insectenfauna.

Alhoewel de biodiversiteit niet bijzonder hoog is, zijn er wel voldoende plant- en diersoorten van de
beoogde natuurtypen aangetroffen om aan te nemen dat die typen gerealiseerd kunnen worden.
Onder deze soorten bevinden zich ook diverse zeldzame, wat er op wijst dat het gebied nog volop
potenties biedt. Of al die potenties in open grasland gerealiseerd kunnen worden is niet zeker. Het
valt te overwegen om in het lage deel van het gebied zich plaatselijk moerasbos te laten ontwikkelen
langs de beek, zoals ook in het oorspronkelijke inrichtingsplan is voorgesteld. Dat zal de variatie en
daarmee de soortenrijkdom van flora en fauna ten goede komen.
Het talud van de beek biedt plaatselijk ruimte voor overstroming maar is verder te steil voor de
ontwikkeling van overgangsbiotopen. Dat is een gemiste kans bij de inrichting. Vanaf nu is het
wenselijk om de beek zijn eigen profiel te laten ontwikkelen en daarbij niet meer in te grijpen. Door
boomopslag op de oevers toe te staan wordt de ontwikkeling van waterplanten geremd kan schonen
grotendeels achterwege blijven.

Het uitgevoerde onderzoek biedt nog onvoldoende zicht op de eindsituatie. Het is dan ook aan te
bevelen om de vinger aan de pols te houden, zeker gedurende de termijn waarbinnen de
natuurdoelen gerealiseerd zouden moeten worden. Volgens de geldende subsidieregels is dat een
termijn van 6 jaar. In 2023 is het 6 jaar na de inrichting. Onderzoek in 2021 en 2023 kan deze termijn
goed overbruggen. Daarbij is gericht onderzoek naar broedvogels, vlinders en sprinkhanen ook
gewenst aangezien hieronder kwaliteitsindicerende soorten van de beoogde natuurtypen zitten.
Het gebied wordt mogelijk interessanter voor een aantal secundaire weidevogels dan voor de
primaire. Deze mogen in de inventarisatie dan ook niet ontbreken.

Het is nuttig om in een van de komende jaren de Plantensociologische Kring Nederland (PKN) een
keer uit te nodigen voor een excursie in het gebied. De deskundigen die meelopen met zo’n excursie
kunnen vanuit hun vakdeskundigheid zinvolle aanbevelingen doen voor het beheer.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de extra waarnemingen die databank Waarneming.nl
oplevert. De waarnemingen van uit deze databank gaan samen met waarnemingen van
natuurorganisaties, provincies, adviesbureau’s en georganiseerde vrijwilligersgroepen naar de
Nationale Databank Flora en Fauna. Dit is dan ook de ultieme gegevensbron waar eigenlijk gebruik
van zou moeten worden gemaakt. Gebruik van deze databank is echter niet gratis. Het is aan te
bevelen dat Twickel een abonnement neemt op de NDFF en deze ook gaat gebruiken voor het beheer
van de vrijwilligersgegevens. Het is dan ook niet nodig een eigen databank in beheer te houden.

Verwijzingen

Gegevensbronnen

 Eigen data van de onderzoekers, verzameld met Waarneming.nl en andere tools, overgedragen
aan en in beheer bij Twickel

 Overige natuurgegevens: Waarneming.nl, Stichting Observation International en lokale partners
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Bijlage 1. Kwaliteitsindicerende soorten van enkele natuurbeheertypen

Bron:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n10-vochtige-schraalgrasla
nden/n10-02-vochtig-hooiland/

N06.04 Vochtige heide - Flora en fauna
Soortgroep Soorten

Planten

beenbreek, blauwe knoop, bruine snavelbies, Canadees
hertshooi, draadgentiaan, drienervige zegge, dwergbloem,
dwergvlas, eenarig wollegras, geelgroene zegge, gevlekte orchis,
gewone vleugeltjesbloem, grondster, grote wolfsklauw,
heidekartelblad, hondsviooltje, kleine veenbes, kleine
zonnedauw, klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipbrem, kruipwilg,
kussentjesveenmos (m), liggende vleugeltjesbloem, melkviooltje,
moerassmele, moeraswolfsklauw, oeverkruid, riempjes, ronde
zonnedauw, Spaanse ruiter, stekelbrem, stijve ogentroost,
valkruid, veelstengelige waterbies, veenbies, wateraardbei, week
veenmos (m), welriekende nachtorchis, wijdbloeiende rus, wilde
gagel, witte snavelbies, zacht veenmos (m), Zweedse kornoelje

Broedvogels geelgors, graspieper, grauwe klauwier, paapje, roodborsttapuit,
sprinkhaanzanger, veldleeuwerik, wulp

Dagvlinders &
sprinkhanen:

gentiaanblauwtje, groentje, groot dikkopje, heideblauwtje,
heidesabelsprinkhaan, moerassprinkhaan, zompsprinkhaan

N10.02 Vochtig hooiland - Flora en fauna
Soortgroep Soorten

Planten:

addertong, adderwortel, beemdooievaarsbek, bevertjes, bleke
zegge, bosbies, brede orchis, draadrus, gevlekte orchis,
gevleugeld hertshooi, gewone dotterbloem, grote pimpernel,
gulden boterbloem, harlekijn, herfsttijloos, karwijselie, kleine
valeriaan, klimopwaterranonkel, melkviooltje, moeraskartelblad,
moerasstreepzaad, moesdistel, noords walstro, noordse zegge,
platte bies, polei, rietorchis, rode ogentroost, trosdravik,
verfbrem, vleeskleurige orchis, waterkruiskruid, herfsttijloos,
weidekervel, weide-vergeet-mij-nietje, welriekende nachtorchis,
wilde kievitsbloem, zilte rus, zwartblauwe rapunzel

Dagvlinder &
Sprinkhanen:

aardbeivlinder, bont dikkopje, bruine vuurvlinder, donker
pimpernelblauwtje, moerassprinkhaan, pimpernelblauwtje,
zilveren maan, zompsprinkhaan

Broedvogels: gele kwikstaart, grutto, kemphaan, kwartelkoning, tureluur,
watersnip

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - Flora en fauna
Soortgroep Soorten

Planten:

bochtige klaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone
margriet, grote ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel,
klavervreter, klein vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid,
moerasstruisgras, muizenoor, polei, spits havikskruid,
waterkruiskruid, witte munt, zwarte zegge

Dagvlinders:
argusvlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, bruin zandoogje,
geelsprietdikkopje, groot dikkopje, hooibeestje, kleine
parelmoervlinder, zwartsprietdikkopje
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