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Als je nu in het Aamsveen komt en je ziet het resultaat van de ingrijpende werkzaamheden, dan 
vraag je je af komt dit nog wel goed. Hele bospercelen zijn gekapt en een groot aantal weilanden 
zijn afgeplagd met verdiepingen waar water in blijft staan. Verder zijn er nog duinvormige 

zandbulten aangebracht waarvan de bedoeling niet duidelijk is.  
Door navraag bij Landschap Overijssel kregen we van een ecoloog het volgende antwoord: 
Tijdens het onderzoek naar de herstelmogelijkheden is ook gekeken naar de 

ontstaansgeschiedenis van het Aamsveen. Met pollenonderzoek is gekeken waar de eerste 
veenvorming optrad. Dat bleek aan de voet van de dekzandruggen geweest te zijn via een 
zeggenveen -> broekveen -> hoogveen. Daarbij kwam ook de mogelijkheid voorbij om de 

dekzandruggen die een eeuw geleden zijn afgegraven om de landbouwpercelen te egaliseren 
weer te herstellen. Niet om hier weer de directe mogelijkheden voor veenvorming weer op gang 
te brengen, maar het verkleint de afstroom van oppervlaktewater en geeft druk op het 

grondwatersysteem. We zien nu al dat aan de voet van de ruggen zeer natte omstandigheden 
ontstaan.  
Hopelijk geeft dat ook verbeterde mogelijkheden voor het herstel van het veen. Primair zijn deze 

werkzaamheden bedoeld om de omvang van het levend hoogveen te vergroten. Hiervoor moet 
de grondwaterstand worden verhoogd en de uitstroom van (regen)water zoveel mogelijk worden 
beperkt en gereguleerd. Door een groot deel van het bosperceel te kappen, wordt verdamping 

geminimaliseerd.  
De afvoer wordt beperkt door de bodem van de sloten, met name de Glanerbeek te verhogen en 
oude ontwateringssloten te dempen. Om de kern van het hoogveen ligt een z.g. “Lagg” zone. Dit 

zijn vochtige/ natte percelen die een buffer vormen en een extra druk geven om de 
grondwaterstand te verhogen. Bij een goed, onaangetast hoogveen lekt het water dat uit de 

hoogveenbult komt naar zijn omgeving. In zo’n systeem is de grondwaterspiegel van het 
hoogveen hoger dan in zijn omgeving. Over het algemeen is de Lagg zone een z.g. 
blauwgrasland met een bijzondere vegetatie. Over een aantal jaren kunnen we pas de resultaten 

van de ingrepen toetsen aan de doelstellingen.  

De excursie begon langs de Glanerbeekweg waar een aantal weidepercelen zijn geplagd. Bij de 
plas zagen we de Kleine plevier. Het leek wel een paartje dat nestel gedrag vertoonde. Ook werd 
vaag de Bosruiter gezien. Even verderop op een kruising hoorden we de Nachtegaal zingen. Voor 

Twente is dit een bijzondere waarneming.  
Hierna het gebied in waar we de gekapte percelen zagen. Vanuit de uitkijktoren kreeg je een nog 
beter beeld van de omvang. Ook werd nog een Koekoek gespot.  

De route werd vervolgd in de richting van de Duitse grens. Links en rechts van het pad zagen we 
volop Eenarig wollegras en als je goed keek zag je ook veenpluis maar dan bloeiend, nog zonder 
pluisbollen. We hopen dat de waterstand goed omhoog gaat waardoor het wollegras het 

pijpenstrootje verdringt.  
We vervolgden het grenspad met de grenspalen. Aan de fundering van de palen kun je goed zien 
hoe hoog het hoogveen moet hebben gestaan. In voorgaande jaren was het pad vanwege de 

hoge waterstand moeilijk toegankelijk.  
Af en toe liepen we ook over de niet afgegraven hoogveen bulten met adelaarsvarens. Als je 
beseft dat deze bulten in een periode van 6000 jaar zijn gevormd dan bekijk je ze met meer 



ontzag. Nu zijn de bulten ingezakt. Ze moeten 3,5 meter hoog zijn geweest. Hierna over het 
ontginningsdijkje.  
Onderweg zagen we verschillende insecten zoals het Bont zandoogje en het Bont dikkopje maar 

ook de Viervlek en Platbuik libel. Ook werd op een blad van een Vuilboom een roest aangetroffen. 
Uit een onderzoek van Laurens gaat het om Kroonroest, Puccinia coronata. Het is de enige roest 
die op Vuilboom. Voor meer informatie zie onderstaande link van de Nederlandse Mycologische 

Vereniging.  
Bij de Glanerbeek hoorden we, vrij dichtbij de Wielewaal roepen. Bij de parkeerplaats zagen we 
galbessen op de mannelijke katjes van de Zomereik. Het was een mooie excursie met zonnige 

omstandigheden die over een aantal jaren herhaald kan worden om de resultaten van de 
werkzaamheden te bekijken.  

Extra informatie: Aamsveen       Natura 2000 Aamsveen       Kroonroest  

 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Blauwe Reiger Boerenzwaluw Boompieper 
Buizerd Fazant Fitis 
Geelgors Gekraagde Roodstaart Grasmus 
Grote Canadese Gans Kievit Kleine Plevier 
Koekoek Koolmees Merel 
Nachtegaal Nijlgans Tapuit 
Tjiftjaf Tuinfluiter Vink 
Wielewaal Wilde Eend Winterkoning 
Zanglijster Zwarte Ruiter Zwartkop 

Planten & Mossen 

Aalbes Adelaarsvaren Amerikaanse Vogelkers 
Blauwe Bosbes Bosbies Bosveldkers 
Brede Stekelvaren Dagkoekoeksbloem Dalkruid 
Drienerfmuur Drijvend Fonteinkruid Eenarig Wollegras 
Elzenzegge Fijn Schapengras Fluitenkruid 
Framboos Geel Nagelkruid Gelderse Roos 
Gestreepte Witbol Gewone Dophei Gewone Ereprijs 
Gewone Veldbies Gewone Vuilboom Gewoon Robertskruid 
Gewoon Speenkruid Groot Nagelkruid Grote Brandnetel 
Grote Waterweegbree Hengel Hulst 
Ijle Zegge Japanse Duizendknoop Klein Springzaad 
Klimop Koninginnenkruid Kruipende Boterbloem 
Look-zonder-look Mannagras Mannetjesvaren 
Moerasmuur Pijpenstrootje Pilzegge 
Pinksterbloem Pluimzegge Rankende Helmbloem 
Rode Bosbes Ronde Zonnedauw Ruwe Berk 
Schaduwgras Schapenzuring Scherpe Boterbloem 
Sleedoorn Smalle Stekelvaren Struikhei 
Tengere Rus Tormentil Veelbloemige Veldbies 
Veenpluis Vergeten Wikke Wilde Kardinaalsmuts 
Wilde Lijsterbes Zoete Kers Zomereik 
Zompzegge Zwarte Els 

Overig 

Bastaardkikker 

Insecten 
Bont Dikkopje Bont Zandoogje Boogsnuituil 
Boomblauwtje Citroenvlinder Groentje 
Grote Populierenhaan Lantaarntje Lensgalwesp 
Platbuik Viervlek Vuurjuffer 
Watersnuffel Zwartkopvuurkever 

 

https://www.landschapoverijssel.nl/gebieden/aamsveen
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap/ontwikkelopgave-natura-2000-overijssel/natura-2000-gebieden/aamsveen
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/PadvdMnd/pvdm_n_jun15.htm

