
1 
 

HYPERICUM 2, december 2003 
 

Natuurontwikkeling in het dal van de Baasdammerbeek 
 

J.W. Bielen & J.J. Hofstra 
 
Onze belangstelling voor het dal van de Baasdammerbeek werd gewekt door een krantenar-
tikel (Tubantia 9-4-2002) over een natuurherstelproject op het landgoed Baasdam bij Tub-
bergen. Dit project is in het vroege voorjaar van 2002 uitgevoerd door het waterschap Regge 
en Dinkel. In september van dat jaar besloten wij eens een kijkje te gaan nemen. Baasdam is 
een particulier landgoed voor publiek opengesteld op wegen en paden. Gelukkig troffen wij 
daar al spoedig de toezichthouder die toestemming gaf ons ook buiten de paden te begeven. 
We werden getroffen door de schoonheid van het landschap, want waar vind je in Twente 
nog een ondiepe, onbeschaduwde beek die zo fraai in een dal meandert. En dan de vele 
zeldzame planten: nergens zagen we Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus) zo mas-
saal als hier, met name in en langs de beek, veelal vergezeld van Groot bronkruid (Montia 
fontana subsp. fontana), Beekpunge (Veronica beccabunga) en Getand vlotgras (Glyceria de-
clinata). Op een plek met veel ijzeroer ontdekten we in een begroeiing van Borstelbies (Isole-
pis setacea) zeldzame mossoorten. Elders in het terrein troffen we weer andere belangwek-
kende soorten aan: Waterlepeltje (Ludwigia palustris) (fig.1), Moerashertshooi (Hypericum 
elodes), Ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum), Dwergzegge (Carex oederi subsp. 
oederi), Ruw walstro (Galium uliginosum) en Kleine zonnedauw (Drosera intermedia). 
Blijkens de Grote Historische Atlas van Nederland (1830-1855) maakte de bovenloop van de 
beek omstreeks 1850 deel uit van het Lage Veld, een moeras, gelegen in het oude heideland-
schap. Een halve eeuw later was het moerasgebied ten dele ontgonnen, met name daar 
waar de beek ontsprong (Historische Atlas Overijssel). Het deel van het beekdal dat binnen 
het landgoed valt, was toentertijd nog intact evenals de aangrenzende heide; de beek zelf 
werd aan weerszijden begeleid door een zoom van moeras en drassige plekken met plaatse-
lijk opslag van struikgewas. Vanaf 1925 werden nagenoeg alle beken in West-Twente geka-
naliseerd (WESTHOFF, 1949). In welk jaar de Baasdammerbeek tot een sloot gedegradeerd 
werd, is ons niet bekend, maar in elk geval vóór 1952, zoals blijkt uit de in dat jaar verkende 
topografische kaart.  

Fig.1 Waterlepeltje 

 
Om de natuurlijke loop van de beek te herstellen is het beekdal tot op de minerale bodem 
afgegraven. In de beek zijn dammen opgeworpen met zogenaamde knijpduikers, waardoor 
bij veel neerslag een deel van het dal onder water kan komen te staan. Na deze ingrijpende 
maatregelen slingert de beek thans weer met fraaie meanders door het landgoed. 
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Hieronder volgt een korte beschrijving van de vegetatie aan de hand van een aantal opna-
men, die ongeveer een half jaar na het uitvoeren van de herstelmaatregelen gemaakt zijn 
(Tabel 2). We beperken ons tot de vegetatietypen die, bezien vanuit natuurbehoud, het 
meest waardevol zijn. Belangwekkend is de vondst van Waterlepeltje. Het gaat hier om de 
enige huidige Twentse vindplaats die nog de directe invloed van een beek ondergaat. 
Daarom ook enige opmerkingen over de standplaats van Waterlepeltje langs beken. 
 
De vegetatie 
 
In samenhang met reliëf, bodemtype en verschillen in waterhuishouding zijn uiteenlopende 
pionierbegroeiingen tot ontwikkeling gekomen. In en langs de matig snelstromende ondiepe 
beek groeien gemeenschappen die karakteristiek zijn voor onbeschaduwde bronmilieus. Het 
optreden van bronachtige milieus in de omgeving van Tubbergen is volgens EYSINK & al. 
(1999) te danken aan een zeer ondiep watervoerend pakket als gevolg van verplaatste, 
slecht doorlatende stuwwalfragmenten. Over het hele traject binnen het landgoed groeien 
in het water, evenals op droogvallende zandbankjes, grote plakkaten Klimopwaterranonkel: 
de associatie van Klimopwaterranonkel (Ranunculetum hederacei). Deze gemeenschap (, op-
namen 1 en 2) komt op veel plekken in mozaïek met de Bronkruid-associatie (Philonotido 
fontanae-Montietum) voor. De mooist ontwikkelde voorbeelden van de Bronkruid-associatie 
met onder meer Groot bronkruid, Beek-staartjesmos (Philonotis fontana) en Moerasmuur 
(Stellaria uliginosa) treffen we aan in natuurlijke afwateringsgeultjes die in de beek uitmon-
den (opname 3). 
Iets verder van de beek verwijderd heeft zich een gemeenschap uit het Nanocyperion geves-
tigd op enigszins venige bodem rijk aan grote ijzeroerkorrels. Het gaat om een mossenrijke 
vorm van de associatie van Borstelbies en Moerasmuur (Isolepido-Stellarietum uliginosae, 
opname 4) met onder meer Borstelbies, Moerasmuur, Moerasdroogbloem (Gnaphalium uli-
ginosum), Greppelrus (Juncus bufonius), Dik landvorkje (Riccia beyrichiana), Geel hauwmos 
(Phaeoceros carolinianus) en Stekelhauwmos (Anthoceros caucasicus). Laatstgenoemde 
soort, waarvan tot nu toe slechts 6 of 7 Nederlandse vondsten bekend zijn (HUUB VAN MELICK, 
schriftelijke mededeling), is elders in Twente ook in mossenrijke Nanocyperion-begroeiingen 
aangetroffen, met name in Stroothuizen (HOFSTRA & EYSINK, 1997) en Hof Espelo. 
Een hoogst interessant milieu vormt een zandig deel van het beekdal waar op de glooiing 
van de oostflank van het dal enkele ondiepe slenkjes liggen, die bij hoogwater in contact 
staan met de beek. Hier komt een pionierbegroeiing voor (opname 5) die verwantschap ver-
toont met het verbond van Waternavel en Stijve moerasweegbree (Hydrocotylo-Baldellion). 
Dit verbond van plantengemeenschappen van matig voedselarme wateren met sterk wisse-
lende waterstand is er vertegenwoordigd door Ondergedoken moerasscherm, Moerasherts-
hooi, Knolrus (Juncus bulbosus), Moerasstruisgras (Agrostis canina) en Egelboterbloem (Ra-
nunculus flammula). Maar er groeien ook soorten die wijzen op een voedselrijker milieu zo-
als Waterpostelein (Lythrum portula), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), Zomprus 
(Juncus articulatus) en een waterranonkelsoort, waarschijnlijk Grote waterranonkel (Ranun-
culus peltatus). 
Te midden van deze soorten komt als grote floristische bijzonderheid Waterlepeltje voor. 
Waterlepeltje is elders in Twente in soortgelijke, moeilijk te definiëren begroeiingen opgedo-
ken, onder meer in een plas in het Oosterveld, poeltjes in het Voltherbroek, de gracht van de 
Hunenborg en een poel in het Bonkenbroek. 
 



3 
 

Iets over de standplaats van Waterlepeltje langs beken 
 
Qua milieuomstandigheden onderscheidt de groeiplaats van Waterlepeltje zich van die van 
andere huidige Twentse locaties: ze herinnert aan natuurlijke groeiplaatsen van vroeger. In 
het verleden kwam de soort vooral binnen het winterse overstromingsbereik van beken en 
kleine rivieren voor (WEEDA & al., 1987). Langs meanderende beken ontstonden volgens 
WESTHOFF & al. (1991) op natuurlijke wijze voortdurend nieuwe groeiplaatsen. Het versprei-
dingskaartje van Waterlepeltje uit de Kartografische atlas van Overijssel van D. Lako geeft 
weer dat in het begin van de 20e eeuw in Overijssel de meeste vindplaatsen in of nabij beek-
dalen ten noorden van Hengelo (in de vroegere gemeente Weerselo) en in het dal van de 
Dinkel lagen. In hoeverre deze vindplaatsen een natuurlijk karakter hadden valt uiteraard 
niet meer na te gaan. 
Natuurlijke groeiplaatsen zijn wel met zekerheid bekend van Zuidwest-Frankrijk. Zo zag de 
tweede auteur in de jaren '80 geregeld begroeiingen van Waterlepeltje op slikkerige zand-
bankjes en strandjes in de beek bij Tour d’Avance (Lot-et-Garonne). Deze locatie was reeds 
in de 19e eeuw bekend, een aanwijzing dat de soort zich gedurende een lange periode heeft 
kunnen handhaven. Het is niet onwaarschijnlijk dat Waterlepeltje vroeger in een dergelijk 
biotoop langs de Baasdammerbeek groeide, althans wanneer men ervan uit gaat dat de hui-
dige populatie uit de bodemzaadvoorraad geregenereerd is. De levensomstandigheden langs 
een beek zijn gunstig; de plant kan zich in stromend water door middel van drijvende vruch-
ten effectief verspreiden; vegetatieve verspreiding (afgebroken stengelstukjes) is ook waar-
genomen (WESTHOFF & al., 1991). Bovendien is het voorkomen van Waterlepeltje in een der-
gelijk milieu in principe niet afhankelijk van menselijke activiteiten, maar kunnen groeiplaat-
sen voortdurend opnieuw ontstaan door de dynamiek van het stromende water. Of de om-
standigheden in de toekomst gunstig blijven zal de tijd uitwijzen. 
 
Slot 
 
De uitgangssituatie in het beekdal is wat de plantengroei betreft in bepaalde opzichten gun-
stig. Zo is het dal bijna volledig omgeven door bos of houtwal wat het inwaaien van mest-
stoffen belemmert. Ook biedt de aanwezigheid van kwel gunstige perspectieven. Echter, het 
gevaar voor verruiging ligt sterk op de loer, omdat de beek voedselrijk water vanuit nabijge-
legen landbouwgebied aanvoert. Daarom is het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van 
de vegetatie en een daarop afgestemd beheer van belang. Maaien gevolgd door extensieve 
nabeweiding zal ongetwijfeld nodig zijn om voldoende openheid te handhaven en verruiging 
tegen te gaan. 
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Tabel 2 Vegetatieopname Baasdammerbeek 

Opname nummer 1 2 3 4 5   

Datum: 14-09-02 id id id id   

Waterdiepte (cm) 5 - - - -   

Oppervlakte (m²) 3 1,5 0,5 1 4   

Bedekking kruidlaag in (%) 60 60 20 20 30   

Bedekking moslaag in (%) - 
 

<1 10 10   

Kruidlaag: 
     

  

Ranunculus hederaceus 3.2 3.3 
   

Klimopwaterranonkel 

Lemna minor 1.2 2.2 
   

Klein kroos 

Glyceria declinata +.2 +.2 
   

Getand vlotgras 

Glyceria fluitans 2.2 . 
   

Mannagras 

Persicaria hydropiper 2.1 . 
 

+.1 
 

Waterpeper 

Echinochloa crus-galli +.1 . 
   

Hanenpoot 

Sparganium erectum s.l. +.1 . 
   

Grote egelskop s.l. 

Agrostis stolonifera . +.2 
 

+.1 
 

Fioringras 

Juncus . +.1 
   

Rus 

Myosotis cf. laxa subsp. 
cespitosa 

. +.1 
   

Zompvergeet-mij-nietje (verm.) 

Rorippa palustris . +.1 
   

Moeraskers 

Ranunculus repens . r 
 

+.1 r Kruipende boterbloem 

Juncus effusus 
  

2.2 
 

1.2 Pitrus 

Stellaria uliginosa 
  

2.2 +.1 
 

Moerasmuur 

Juncus bulbosus 
  

1.2 +.2 +.2 Knolrus 

Epilobium 
  

+.2 
  

Basterdwederik 

Juncus articulatus 
  

+.2 1.2 2.2 Zomprus 

Juncus bufonius 
  

+.2 1.2 +.2 Greppelrus 

Montia fontana subsp. fontana 
  

+.2 
  

Groot bronkruid 

Poa annua 
   

r +.2 Straatgras 

Isolepis setacea 
   

2.2 
 

Borstelbies 

Agrostis canina 
   

+.2 +.2 Moerasstruisgras 

Holcus lanatus 
   

+.2 
 

Gestreepte witbol 

Gnaphalium uliginosum 
   

+.1 
 

Moerasdroogbloem 

Hypericum tetrapterum 
   

+.1 
 

Gevleugeld hertshooi 

Lycopus europaeus 
   

r 
 

Wolfspoot 

Ranunculus (Batrachium) 
    

1.2 Waterranonkel 

Apium inundatum 
    

+.1 Ondergedoken moerasscherm 

Hypericum elodes 
    

+.1 Moerashertshooi 

Ludwigia palustris 
    

+.1 Waterlepeltje 

Lythrum portula 
    

+.1 Waterpostelein 

Ranunculus flammula 
    

+.1 Egelboterbloem 

Salix cinerea s.l. 
    

+.1 Grauwe wilg s.l. 

Pinus sylvestris 
    

r Grove den 

Taraxacum 
    

r Paardenbloem 

Moslaag: 
     

  

Marchantia polymorpha 
 

+.1 
  

r Parapluutjesmos 

Bryum argenteum 
   

2.2 2.2 Zilvermos 

Philonotis fontana 
  

+.2 
  

Veenstaartje 

Leptobryum pyriforme 
   

2.3 2.3 Slankmos 

Anthoceros caucasicus * 
   

+.2 
 

Stekel-hauwmos 

Phaeoceros carolinianus 
   

+.2 
 

Geel hauwmos 

opname 1 (251.8-491.4) Beekbegroeiing Opname 2 (251.8-491.4) 
Opname 2 (251.8-491.4) Zandbankje in de beek 
Opname 3 (251.8-491.4) Geultje uitmondend in de beek 
Opname 4 (251-491) Donker venig zand met ijzeroer 
Opname 5 (252.035-491.530) Lichtgeel zand 
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Brachythecium rutabulum 
   

+.1 
 

Gewoon dikkopmos 

Riccia beyrichiana * 
   

+.1 
 

Dik landvorkje 

Funariaceae spec. 
    

+.1   

* Determinatie Huub van Melick 
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Verklaring van de tekens van de opnameschaal van Braun-Blanquet (gecombineerde schatting) 
 
+ = minder dan 5% bedekking, zeer weinig individuen 
r = minder dan 5% bedekking, weinig individuen 
1 = minder dan 5% bedekking, veel individuen 
2 = minder dan 5% bedekking, zeer veel individuen of 5 - 25% bedekking en aantal individuen willekeurig 
3 = 25 - 50% bedekking en aantal individuen willekeurig 
4 = 50 - 75% bedekking en aantal individuen willekeurig 
5 = 75 - 100% bedekking en aantal individuen willekeurig 
 
Sociabiliteit: 
1 = alleenstaand, 2 = in kleine groepjes of polletjes groeiend, 3 = in grotere groepen groeiend, 
4 = tapijten of zeer grote groepen vormend, 5 = de gehele proefvlakte min of meer bedekkend 


