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Samenvatting 
	
De Doorbraak is een gegraven beek in Twente die dient om wateroverlast in de omgeving 
van Almelo tegen te gaan en in de zomermaanden een onderschrijding op een deel van de 
Regge te voorkomen. Daarnaast heeft De Doorbraak een ecologische functie als leefgebied 
en verbindingszone. Aanleg van De Doorbraak wordt eind 2015 afgerond. Direct na aanleg 
zijn opgeleverde deelgebieden in een begrazingsbeheer met pony’s genomen. Dit 
begrazingsplan  
• Evalueert de behaalde resultaten van de begrazing in het licht van de doelstellingen 

(waterhuishouding, ecologie) 
• Geeft de richting aan voor de toekomstige invulling van het begrazingsbeheer van De 

Doorbraak. 
 
Met de begrazing is vanaf 2005 zo goed als mogelijk is meebewogen met de gewasgroei om 
zodoende bosontwikkeling tegen te gaan. Er is een mozaïeklandschap ontstaan met een 
afwisseling van open delen en bos op plaatsen waar de pony’s minder komen. Uit oogpunt 
van de toekomstige waterafvoer staat er nu meer bos dan het Waterschap wenselijk vindt. 
Vanwege de hoge graasdruk in de zomerperiode is er weinig ruimte voor ruigte en bloeiende 
planten, waardoor de ecologische doelstellingen onvoldoende gerealiseerd zijn.  
 
Begrazing op zichzelf zal in De Doorbraak bosontwikkeling niet blijvend kunnen stoppen. De 
waterdynamiek is daarvoor te gering. De elzenopslag wordt nauwelijks gegeten. De 
oppervlakte van het gebied is te klein om een natuurlijke begrazing met meerdere soorten 
(ook herten) toe te kunnen passen. Er zal aanvullend beheer nodig blijven in de Doorbraak 
om de doelstellingen voor de waterhuishouding te realiseren. De begrazing kan wel worden 
aangepast om beter aan de doelstellingen van zowel waterbeheer als ecologie tegemoet te 
komen. Aanpassingen hebben betrekking op de volgende punten: 
 
• Voer voorgestelde veranderingen in het beheer door in goed overleg met aangrenzende 

eigenaren en geef hen de gelegenheid om hun belangen en ideeën in te brengen 
• Neem op korte termijn aanvullende maatregelen om hernieuwde bosopslag te vermijden 

in delen van het gebied waar begin 2015 bos is gerooid: zaai deze stukken in en schaar 
hier het eerste jaar geen runderen in zodat zich een gesloten zode kan ontwikkelen 

• Streef vanaf een jaar na rooien naar een begrazingsdruk die over het hele jaar genomen 
de draagkracht van het (deel)gebied bereikt.  

• Pas verlengde seizoensbeweiding toe, met relatief veel dieren in het verlengde 
groeiseizoen (begin maart - begin december) en een klein aantal dieren in de winter 

• Bij dit begrazingsmodel zal de plantengroei in de zomer sneller gaan dan grazers kunnen 
bijbenen en ontstaan bloemrijke ruigtes. In de winterperiode zullen grazers meer zijn 
aangewezen op schors, knoppen en twijgen. 

• Begraas het gebied bij voorkeur met een combinatie van runderen en paarden 
• Besteed bijzondere aandacht aan het risico op overbrenging van besmettelijke 

rundveeziekten (IBR, BVD, leptospirose) 
• Voer periodiek aanvullende maatregelen uit om aangewezen delen van het gebied 

(doorgangen bij bruggen, strook direct langs het water) blijvend vrij van bos te houden 
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1. Aanleiding 
 
Het project De Doorbraak is in 2003 van start gegaan. Het project omvat de aanleg van een 
nieuw gegraven beek om wateroverlast en verdroging in de omgeving van Almelo te 
voorkomen. Pas wanneer de nieuwe waterloop over de volle lengte gegraven is, kan hij voor 
de waterhuishouding in gebruik genomen worden. Naar verwachting zal het inrichtingswerk 
eind 2015 klaar zijn. 
 
Nevendoel van De Doorbraak is het maken van een ecologische verbinding tussen 
Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug, met als doelsoorten Das, Kamsalamander, 
Winde en Rietgors. 
 
Het streven is vanaf de start van het project geweest om het beheer van De Doorbraak 
zoveel mogelijk in te vullen door begrazing in zo groot mogelijke eenheden. De bruggen zijn 
ruim gedimensioneerd en daardoor passeerbaar voor dieren, waarbij er zelfs ruimte is voor 
grote grazers. Het Twentekanaal en de spoorlijn Almelo-Hengelo delen De Doorbraak fysiek 
op in drie deelgebieden. 
 
De eerste delen van De Doorbraak zijn in 2005 in begrazing genomen. Aanleg en opstarten 
van begrazingsbeheer gaat stap voor stap verder. Onder invloed van de begrazing heeft zich 
in de oudste delen inmiddels een mozaïeklandschap gevormd met zandige plekken, grazige 
vegetatie, struweel en opslag van wilg en zwarte els. Een landschap dat voldoet aan het 
streefbeeld dat door Krekels & Heijkers in het beheersplan van 2003 is opgeschreven. 
 
Met name de bosontwikkeling in De Doorbraak geeft frictie met de gegarandeerde 
waterafvoer. Daarom is in 2014 besloten om op diverse strategische plekken bomen te 
kappen teneinde de toekomstig gewenste doorstroming te garanderen. Als dit werk op 15 
maart 2015 gereed is, is de vraag hoe het toekomstige begrazingsbeheer aan te pakken.  
 
Dit begrazingsplan gaat in op: 
1. De vraag of bosontwikkeling in de toekomst vermeden kan worden met een 

begrazingsbeheer, zodat de gewenste waterafvoer gegarandeerd blijft.   
2. De invulling van de begrazing in het licht van de doelstellingen voor De Doorbraak. 

Gekeken wordt naar de aantallen dieren, de periode van begrazen, de in te zetten 
soorten en rassen.  

	
Dit begrazingsplan is te beschouwen als invulling van het onderdeel begrazing in het 
beheerplan voor De Doorbraak. 
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2. Achtergrond en beheer tot nu toe 
	

2.1. Kenschets van het gebied 
De Doorbraak is een 13 km lange nieuwe watergang, gelegen ten zuiden van Almelo (figuur 
1). Het project is grotendeels gesitueerd in natuurlijke beekdalen. Uitzonderingen hierop zijn 
de omgeving van de A35, waar de nieuwe waterloop door een zandrug heen gegraven is 
(figuur 2). 
 

 
Figuur	1.	Ligging	van	De	Doorbraak	in	de	omgeving.	
 
 

 
Figuur	2.	Hoogteligging	van	De	Doorbraak	(bron:	www.AHN.nl)	 	
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In 2003 is het ontwerp op hoofdlijnen vastgesteld. Een jaar later is de uitvoering gestart. 
Destijds was de inschatting dat de aanleg 10 jaar in beslag zou nemen. Momenteel wordt 
ervan uitgegaan dat het werk eind 2015 klaar is. Pas nadat de nieuwe waterloop over de 
volle lengte gereed is, kan hij in gebruik genomen worden voor het beoogde afvoeren van 
extra water. 
Op het moment van schrijven van dit advies (winter 2014/2015) is ca. 8,5 km met een 
oppervlakte van ca. 70 ha gerealiseerd (figuur 3). Na realisatie zal het totale gebied ongeveer 
110 hectare groot zijn (tabel 1). Ongeveer 15 hectare hiervan zal in beslag genomen worden 
door de nieuw gegraven beek. 
 

 
Figuur	3.	Stand	van	zaken	ten	aanzien	van	de	uitvoering	in	2012	(open:	nog	niet	gereed).	
 
 
Traject	 Lengte	(km)	 Opp.	(ha)		 Startjaar	
Mokkelengoor	 3,5	 22,9	 2005,	2006	en	2014	
		 	 	 		
Krikkenhaar		 	 	 		
Twente	kanaal-Bornerbroek	 1,8	 13,5	 2016	
Bornerbroek-Spoorlijn	 4,6	 42,6	 2007,	2013-14	
		 	 	 		
Bavinkel	 3,1	 30,3	 2008,	2015	en	2016	

totaal	 13	 109,3	 		
Tabel	1.	Beeklengte	en	oppervlakte	van	deelgebieden	van	De	Doorbraak	na	realisatie	
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2.2. Toekomstig waterbeheer 
Pas als De Doorbraak helemaal is aangelegd wordt het waterbeheer aangepast. Er zijn vier 
stuwen in De Doorbraak gerealiseerd. De locaties van de stuwen en de ontwerpstuwpeilen 
staan in figuur 4. De inrichting en stuwpeilen zijn zo afgestemd dat bij de basisafvoer het 
water door de natte beekzone gaat. Zodra de afvoer stijgt komen de laaggelegen delen 
onder water te staan. Het is de verwachting dat deze situatie zich een aantal keren per 
winter zal voordoen. Ook bij een hevige zomerbui kan een deel overstromen. Het is de 
inschatting dat bij een gemiddelde overstroming er 20 tot 30 centimeter water op het 
maaiveld van de lage delen staat. Berekeningen wijzen uit dat er een kans is van 1 keer per 
100 jaar dat de maximale waterstanden bereikt worden. Dan staat het water een kleine 
meter boven stuwpeil, afhankelijk van de plek op het traject van De Doorbraak.  
 
De grazers kunnen ten alle tijden droge voeten houden. De aangrenzende onderhoudspaden 
zijn namelijk hoogwatervrij. Deze paden liggen, net als het maaiveld in de omgeving, nog 
eens 30 tot 40 cm boven de maximale waterstanden. Vermoedelijk zal een periode van 
hoogwater enkele dagen per gebeurtenis duren. 
 

 
Figuur	4.	Geplande	stuwlocaties	en	peilvakken	met	ontwerppeilen	(bron:	Scherpenisse-
Gutter	2011).	
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2.3. Begrazingshistorie 
De begrazing in De Doorbraak is in 2005 in de eerste deelgebieden van gestart gegaan (zie 
ook bijlage 1). Stap voor stap is per deelgebied de nieuwe beek gegraven. Zo snel mogelijk 
na uitvoering zijn de opgeleverde deelgebieden in begrazing genomen (foto 1). Aanvankelijk 
is er voor gekozen om de stukken afzonderlijk te begrazen met paarden van verschillende 
aanwonenden. Vanaf 2010 zijn daar waar mogelijk de begrazingsgebieden aan elkaar 
gesloten. Sindsdien lopen in de meeste gebieden pony’s van het oorspronkelijk uit Ierland 
afkomstige Connemara ras (foto 2). 
 

 
Foto	1.	Nadat	een	traject	van	de	nieuw	gegraven	beek	is	opgeleverd	wordt	dit	zo	snel	
mogelijk	in	de	begrazing	genomen.	Hier	het	in	2014	opgeleverde	deel	ter	hoogte	van	de	
Zomerdijk	(foto:	februari	2015).	
 

 
Foto	2.	Connemara	pony’s	in	De	Doorbraak	ter	hoogte	van	het	deelgebied	Mokkelengoor		
(6	februari	2015).	
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Figuur	5.	Voorbeeld	van	het	begrazingsregime	in	het	deelgebied	Mokkelengoor	in	2011.	
(gegevens:	Landschap	Overijssel)	
 
Vanwege de wens voor een gegarandeerde afvoer van De Doorbraak, is vanaf het begin 
geprobeerd om het maximale effect met de begrazing te behalen door een hoge 
begrazingsdruk aan te houden. De begrazingsdruk was aanvankelijk niet overal op het 
gewenste niveau vanwege de afspraken die met de diverse particuliere diereigenaren 
gemaakt moesten worden. Sinds 2010 volgt de begrazingsdruk strak de 
vegetatieontwikkeling. Dit komt neer op bijna wekelijks aanpassen van het aantal 
Connemara pony’s. Daar waar de voedselsituatie dat toeliet zijn meer dieren ingezet en daar 
waar dat nodig was voor hun conditie zijn dieren uit het gebied gehaald (figuur 5). Daarbij 
speelt het fokdoel van de eigenaar van de pony’s ook een rol.  
Om de wisselende aantallen pony’s te kwantificeren is een overzicht gemaakt  in tabel 2. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het aantal dieren binnen en buiten het groeiseizoen. 
De periode april t/m oktober is daarbij aangehouden als groeiseizoen. Ook is onderscheid 
gemaakt tussen verschillende bodemtypen. Ten eerste deelgebied Mokkelengoor (relatief 
voedselrijke bodem) en ten tweede het deelgebied Krikkenhaar (voedselarme zandige 
bodem). Zie figuur 3 voor de ligging van de deelgebieden.  
 
Mokkelengoor	2011	 Gem.	 Min	 Max.	
Opp.	 22,9	 22,9	 22,9	
Aantal	dieren	in	groeiseizoen	 13	 10	 22	
Aantal	dieren	buiten	groeiseizoen	 6	 5	 9	
Dichtheid	(ha/dier)	groeiseizoen	 1,76	 2,29	 1,04	
Dichtheid	(ha/dier)	buiten	groeiseizoen	 3,82	 4,58	 2,54	
	 	 	 	
Krikkenhaar	2013	 Gem.	 Min	 Max.	
Opp.	 42,6	 42,6	 42,6	
Aantal	dieren	in	groeiseizoen	 8,5	 4	 10	
Aantal	dieren	buiten	groeiseizoen	 5	 4	 7	
Dichtheid	(ha/dier)	in	groeiseizoen	 5,01	 10,65	 4,26	
Dichtheid	(ha/dier)	buiten	groeiseizoen	 8,52	 10,65	 6,09	
Tabel	2.	Overzicht	van	een	aantal	kengetallen	ten	aanzien	de	begrazing	in	de	deelgebieden	
Mokkelengoor	en	Krikkenhaar.	



11	
	

2.4. Vegetatieontwikkeling 
De vegetatie in De Doorbraak heeft zich onder invloed van de begrazing met Connemara 
pony’s ontwikkeld van aanvankelijk kale grond tot een mozaïeklandschap met zandige 
stukken, grazige vegetatie, struwelen en bos (zie bijlage 2). Kenmerkend zijn de kort 
gegraasde ‘paardenweitjes’, kenmerkend voor begrazing met paarden/pony’s. Wat verder 
opvalt is dat de wilgen wel worden aangevreten door de pony’s, maar dat de minder lekkere 
zwarte els vrijwel onaangetast blijft (foto 4). Het bijna wekelijks aanpassen van de aantallen 
paarden drukt een stempel op het vegetatiebeeld van De Doorbraak. Zeer efficiënt wordt al 
het gras kort gegraasd waardoor weinig planten tot bloei en zaadzetting komen (foto 5). 
 

 
Foto	3.	Luchtopname	van	begraasd	landschap	van	De	Doorbraak,	ter	hoogte	van	de	
Hoeselderdijk	(opname	2014.	Bron:	Rooibestek	waterschap).	
 

 
Foto	4.	Beeld	van	het	door	begrazing	ontstane	mozaïeklandschap	van	het	deelgebied	
Mokkelengoor	(foto	januari	2015).	
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Foto	5.	Voorbeeld	van	het	kort	afgrazen	van	het	gras	tot	alle	hoekjes	van	het	gebied	
(Mokkelengoor,	februari	2015).	
	

2.5. Flora en Fauna 
De natuurdoelen uitgedrukt in representatieve doelsoorten van De Doorbraak zijn tot op 
heden niet bereikt. Voor de stroomminnende vissoort Winde is dat logisch, want het water 
van De Doorbraak is nog niet aangetakt aan andere wateren zolang de inrichting niet is 
afgerond. Dassen zijn in De Doorbraak nog niet gezien en ontbreken momenteel ook in de 
omgeving. De bossen waar de Kamsalamander op gesteld is als hij aan land gaat, zijn 
momenteel nog niet oud genoeg, waardoor er bijvoorbeeld geen strooisel en grote rotte 
takken of stronken zijn voor de overwintering. Rietgorzen en de voor hen gewenste 
rietkragen en ruigte om in te broeden ontbreken nog, mede door de hoge begrazingsdruk in 
het groeiseizoen. 
Juist in ruigtes liggen belangrijke winstpunten vanuit de ecologische nevendoelstelling van 
De Doorbraak. Ruigtes in de zomer geven planten de mogelijkheid om tot bloei te komen en 
om daarna zaad te zetten. Zo dienen ruigtes als broedplek, schuilgelegenheid en 
voedselbron (nectar, zaden) voor een hele reeks aan dieren.  
	

2.6. Aanvullende maatregelen 
In februari 2015 zijn werkzaamheden gestart om bos te verwijderen (foto 6) en plaatselijk te 
dunnen. In totaal heeft het rooibestek betrekking op ruim 20 hectare. Op ongeveer 15 
hectare hiervan wordt het bos aangepakt vanwege de wens om ruimte te maken voor 
voldoende waterafvoer bij hoogwater. Een kleine 5 hectare wordt gerooid, zodat ook in de 
toekomst werkzaamheden aan de nieuwe watergang verricht kunnen worden. De rest van 
de werkzaamheden heeft betrekking op het openhouden van zichtlijnen voor aangrenzende 
bewoners. 
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Foto	6.	Geruimd	bos	ter	hoogte	van	de	Ypeloschoolweg	(foto:	februari	2015)	
 

2.7. Eisen  voor toekomstige doorstroming 
In het door Scherpenisse-Gutter opgestelde beheerplan (2011) wordt 30 - 40% 
bosontwikkeling toelaatbaar geacht in het licht van de waterhuishoudkundige doelen van De 
Doorbraak. Deze beschrijving blijkt in de praktijk tot spraakverwarring te leiden. Gaat het 
hier om 30 tot 40% van de totale oppervlakte en is er dus ruimte voor circa 35 hectare 
opgaand bos binnen het totale plangebied? Of mag er maximaal 35% bosvorming plaats 
vinden binnen een willekeurig hydraulisch profiel in De Doorbraak? Twee totaal 
verschillende interpretaties die tot een verschillend oordeel over de huidige staat van het 
gebied leiden. 
 
Uitgangspunt voor dit begrazingsadvies is het in 2014 gemaakte rooibestek. In het 
rooibestek is uitgegaan van een vrije doorstroming van het water rond bruggen en viaducten, 
en in een strook van 5 meter langs de oever van de watergang. Daarnaast is vaksgewijs bos 
gedund waar bos zeer dicht was geworden (mondelinge mededeling H. Koekoek). 
Buiten de in het rooibestek aangegeven stukken heeft de natuur vrij spel. Hier is een half 
open landschap met bossen, struwelen, ruigtes, korte vegetatie en zandige stukken mogelijk. 
	

2.8. Conclusie 
Met de huidige vorm van begrazing lijkt het maximaal haalbare effect van begrazing ten 
aanzien van het kort houden van de vegetatie bereikt. Vanuit ecologisch oogpunt is er wel 
winst te boeken om de omstandigheden voor de doelsoorten te verbeteren, zonder dat 
bosvorming daarbij toeneemt. Met name voor de doelsoort rietgors, voor andere zangvogels, 
kleine zoogdieren en insecten kan die winst op korte termijn bereikt worden door meer 
ruimte te bieden aan bloemrijke ruigtes. Voor vestiging van de kamsalamander en de das zal 
meer tijd nodig zijn. 


