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Woordvooraf
Inopdrachtvande(toenmalige)DirectieNatuur, Bos,LandschapenFaunabeheer (nu:
opgegaaninDirectieNoord)vanhetMinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij
iseenonderzoekuitgevoerdnaardewaterhuishoudingvanhetBargerveenenomgeving.
Tegelijkertijd is in opdracht van de (toenmalige) Landinrichtingsdienst (nu: Dienst
LandelijkGebiedvanhetMinisterievanLNV)eenonderzoekuitgevoerdtenbehoeve
vandeherinrichtingSchoonebeek.Hetgecombineerduitvoerenvandezetweeopdrachten
wasmogelijkmogelijkdoorhetindetijdsamenvallenvandetweeprojectenendenaaste
liggingvande studiegebieden.
Hetonderzoek isuitgevoerd invier fasen:
- hydrologisch veldonderzoek;
- simulatie vanderegionale hydrologie;
- scenario-onderzoek waterbeheer;
- systeemanalyse herinrichtingsgebied Schoonebeek.
De eerste en tweede fase van het onderzoek worden gerapporteerd indeel 1 vandit
rapport,het scenario-onderzoek indeel2endesysteemanalyse indeel3.
Een deelvan de metingen van hetveldonderzoek isuitgevoerd doorhet Waterschap
Bargerbeek(nu:onderdeelvanWaterschap tSuydevelt).Aanhetwaterschapistevens
dankverschuldigdvoorhetverstrekkenvangegevensoverhetoppervlaktewatersysteem.
Door Staatsbosbeheer zijn een aantal grondwaterstandsbuizen gedurende de
onderzoeksperiode bemeten, en is informatie verschaft over het waterbeheer in het
hoogveenreservaat.Voordeuitvoeringvanhet onderzoekisdeactieve coördinerende
enaanleverenderolvandeDienstLandelijkGebiedonmisbaargeweest. DLGvervulde
tevenshetvoorzitterschapvandebegeleidingscommissie. Diecommissiebestonduit
devolgende leden:
J. Bouwmans
F.vanDiepen (voorzitter)
E.J. deGruijter (vanaf 4/1995)
L. Klamer
H. Kamping
W.Markenstein
J.M.P.M. Peerboom (tot4/1996)
R. Schuiling(tot4/1995)
J.C. Smittenberg
J.G. Streefkerk
W.Takman
R.vanVeen
P.E.V.van Walsum

DienstLandelijk Gebied, Utrecht
DienstLandelijk Gebied, Assen
Waterschap 't Suydevelt
LNV-Directie Noord
Waterschap 't Suydevelt
Staatsbosbeheer Drenthe
DLO-Staring Centrum
Waterschap 't Suydevelt
Provincie Drenthe
Staatsbosbeheer Driebergen
Staatsbosbeheer Drenthe
Provincie Drenthe
DLO-Staring Centrum

Tot april 1995was de projectleiding inhanden vanJ.M.P.M. Peerboom, daarna bij
P.E.V. van Walsum. Het hier gerapporteerde onderzoek isverricht door P.E.V. van
Walsum(modelonderzoek)insamenwerkingmetF.vanDiepen(aanleveringscenario's).

Samenvatting
Voor het hoogveenreservaat 'Bargerveen' en omgeving wordt een gebiedsvisie
ontwikkeld in het kader van het Natuurbeleidsplan. Het herinrichtingsgebied
'Schoonebeek' isin 1990ophetvoorbereidingsschemavoordelandinrichtinggeplaatst.
Voor zowel gebiedsvisie alsherinrichtingsplan isonder meerkennisvereist overde
hydrologieenaanverwante aspecten. Daarbij gaathetomderelaties met ecologische
potentiesinnatuur(ontwikkelings)gebiedenenmetgewasproductieinlandbouwgebieden.
Hier wordt verslag gedaan van de derde fase van het door SC-DLO uitgevoerde
onderzoek:descenario-analyse vanhet waterbeheer.
Voordeevaluatievandegeschiktheid vanomstandigheden voorhoogveengroei iseen
methodeontwikkelddievoortborduurtopde studievanhetFochteloërveenenomgeving
(VanWalsumenVeldhuizen, 1996). Indezestudieisexplicietrekeninggehoudenmet
demaaiveldshoogteverdeling binnen eengridcelvanhetmodel.Deevaluatievande
geschiktheidgeschiedtintermenvanarealendie 'zeer geschikt' en 'redelijk geschikt'
zijnvoorhoogveengroei.Overigenskandeze'effect-berekening' nietmeer pretenderen
danhet aangeven vandekansrijkdom vooreentoekomstige vegetatie-ontwikkeling.
Voordevertalingvanmodeluitkomstennaareffecten opdelandbouwproductieisgebruik
gemaakt gemaakt vandeHelp-methode (Landinrichtingsdienst, 1987).
Alsbelangrijkuitgangspuntbijhetformulerenvandescenario'sheeftgegoldendatalleen
'nieuw'beleidonderbouwdhoeftteworden.Erzijn dusgeenscenario's doorgerekend
voorhetapartzichtbaarmakenvaneffecten vanreedsgeïmplementeerde maatregelen.
Dezemaatregelen- enookdiewaarvanreedszekervaststaatdatze geïmplementeerd
gaanworden- zijnalsééntotaalpakketopgenomeninscenario 1 vande doorgerekende
reeks.Eentweedebelangrijkuitgangspuntbijhetformuleren vande scenario's wasdat
de effecten van maatregelen inhet Duitse deelvanhet modelgebied apart zichtbaar
gemaakt moesten kunnen worden.
Voorhetkunnenspecificeren enevaluerenvanscenario'sishetstudiegebied opgedeeld
ineenaantal'beleidsdeelgebieden'; dezeinBijlage 1 gegevenindelingomhelstzowel
debestaandenatuurgebieden alsde omringende landbouwgebieden. Hetmeestinhet
oogspringendzijndelangwerpigestrokendieals 'schillen' rondomde natuurgebieden
zijn gelegd. Het gaat daarbij ompotentiëlebufferzones, inbijna allegevallen extern
gelegenten opzichtevanbestaande natuurgebieden.
In totaal zijn 20 scenario's van het waterbeheer geformuleerd en met het model
doorgerekend. Deresultaten voorde20scenario's zijn inpar. 3.5 samengevatineen
reekstabellen.Destudieisafgerond meteenverkennende onzekerheidsanalyse vande
rekenresultateninpar. 3.6. Daarbij zijn vierverschillendeuitgangspunten gehanteerd
bij het calibreren van het model. Het model is onder andere gecalibreerd voor de
'ondergrenzen' en 'bovengrenzen' van de gemeten afvoeren. Tevens zijn twee
sleutelscenario's doorgerekend met het ongecalibreerde model.Uit deze exercitie is
geconcludeerd dat de rekenresultaten voor het ongecalibreerde model binnen de
bandbreedte vallen van de onzekerheid van de scenario-uitkomsten als gevolg van
aannames die bij de calibratie zijn gedaan. Dezeconclusie mag men natuurlijk niet
veralgemeniseren naar andere studiegebieden.

1 Inleiding

1.1 Projectkader
Hethoogveenreservaat 'Bargerveen'inhetzuidoostenvanDrenthe(Bijlage 1)behoort
totdemeestkansrijkegebiedenvoorhoogveenregeneratieinNederland.Deredenenhiervoorzijn hetrelatief gunstigeklimaat, degroottevanhetreservaat (ca. 2000ha,met
inbegripvandeaangeslotenperiferenatuurgebieden),hetgedeeltelijk nog onvergraven
zijndaarvan,endeweinigintensieve landbouw indedirecte omgeving (Streefkerk en
Oosterlee, 1984). HetBargerveenenomgevingisopgenomen indezogenaamdeEcologischeHoofdstructuur (EHS)vanhetNatuurbeleidsplan.HetMinisterievanLandbouw,
NatuurbeheerenVisserijgeefthierinhoudaandoorhetontwikkelenvaneengebiedsvisie
opnatuurontwikkelingvoorhetreservaatenomliggendegebied (totaal 12000ha).Het
'omliggende'gebied wordthierbij ruimopgevat,enomvatookeenstrookvanruim2
kminDuitsland, met als oostgrenshetSüd-NordKanal.
Hetherinrichtingsgebied 'Schoonebeek' (Bijlage 1)isin 1990ophet voorbereidingsschemavoordelandinrichtinggeplaatst.Hetgebiedheeft eenoppervlaktevanca.7900
ha,waarvanca.4000haeenagrarischgrondgebruikheeft.Inhetgebiedzijnenkelebösen heideterreinen gelegen, zoals het Schoonebeekerveld, de voormalige schans De
KatshaarenhetOosteindscheVeen.Veelalisindezebos-enheideterreinen sprakevan
verdroging.Ineendeelvanhetlandbouwgebied komt's-winterswateroverlast vooren
indezomer iser sprakevan watertekort. Inhetherinrichtingsgebied dient eveneens
aandachttewordenbesteedaandepotentiesvoornatuurontwikkeling, o.a. tenbehoeve
vanweidevogels.
HetopstellenvaneengebiedsvisievoorhetBargerveen enomgevingenhet opstellen
van een plan voor de waterstaatskundige inrichting van het herinrichtingsgebied
'Schoonebeek'vereistondermeerkennisoverdehydrologieenecologie.Dit onderzoek
beoogt de hydrologie van het gebied in kaart te brengen, en tevens de relaties met
ecologischepotentiesinnatuurontwikkelingsgebiedenengewasproductieinlandbouwgebieden.Echter,watbetreft dehydrologischerelatiesmetgrondenaandeDuitsekant
vandegrenswordtvooralsnog slechtsgevraagd omeenverkennende studie.
Hetdoelvandestudievereistdatmetdegebiedskenniseenoperationeelinstrumentwordt
opgetuigd,teweteneenmodelvanhetregionalehydrologischesysteem. Het onderzoek
isinvier fasen opgesplitst,dieindriedeelrapporten zijn gerapporteerd:
- een veldonderzoek in fase 1en simulatie van de regionale hydrologie in fase 2
(tezamengerapporteerd indeelrapport 1);
- eenscenario-onderzoek vanhetwaterbeheer infase 3(deelrapport 2);
- eensysteem-analysevanstroombaneninhetherinrichtingsgebied 'Schoonebeek'in
fase 4(deelrapport 3).

1.2 Methodiek
1.2.1 Modelkeuze
Dewaterhuishouding vanhet Bargerveen en omgevingbevat alleelementen diekenmerkend zijn voor dehydrologie van 'hoogNederland'. Hetbetreft onderandere:
- een mozaïek van bodemgebruiksvormen; per bodemgebruiksvorm verschilt de
verdamping, die tevens gedurende het jaar varieert, en op verschillende wijzen
reageert opte drogeoftenatte omstandigheden;
- peilfluctuaties inhet grondwater, met alsgevolg:
ontwateringsmiddelen die slechts gedurende een deelvanhetjaar actief zijn;
droogvallenvangreppelsenslotentijdensdezomeriseennormaal verschijnsel;
tijdelijke inundatievanhet maaiveld, vooral innatuurgebieden;
- peilfluctuaties inhet oppervlaktewater, alsgevolgvanvariaties in afvoer/aanvoer
en beheersingrepen.
Voor het simuleren van deze aspecten is het nodig om gebruik te maken van een
geïntegreerdmodelvanbodem-,grond-en oppervlaktewater. Daaromisindehuidige
studie gebruik gemaakt van SIMGRO (Querner en Van Bakel, 1989), te weten de
aangepaste en uitgebreide versie die gebruikt is voor het onderzoek naar het
Fochteloërveenenomgeving(VanWalsumenVeldhuizen, 1996).Inhetkadervandeze
studiezijn aanhetmodelSIMGROnogenkeleverdere aanpassingen doorgevoerd. Dit
betreft:
deinteractietussenhetoppervlaktewaterendiepere lagenvande geohydrologische
schematisering;
simulatievandeonverzadigdezonepergridcel(d.w.z.perknooppuntvanheteindige
elementen netwerk),inplaats van per subgebied (meerdere knooppunten);
simulatie van de capillaire opstijging in het vereenvoudige model van de
onverzadigde zone.

1.2.2 Modelimplementatie en -calibratie
Eenregionaalhydrologischsysteemiszeercomplex.Hetregionaalhydrologisch model
SIMGRObevatdaaromduizendenparameters omhet systeem tebeschrijven. Omaan
waardenvoor aldeze parameters tekomen dientgebruikteworden gemaaktvanalle
soortenbeschikbare informatie. Daarbijkan men onderscheid makentussen:
gegevens die een bepaald abiotisch of biotisch kenmerk van het gebied 'direct'
beschrijven;
gegevens over het functioneren van het systeem in hydrologische zin, te weten
stijghoogte- en waterbalansinformatie.
DemanierwaarophetSIMGROisgeïmplementeerd engecalibreerd wordt beschreven
indeelrapport 1.
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1.2.3 Vertaalprocedures voor hydrologische rekenresultaten
Voordeevaluatievandegeschiktheidvanomstandigheden voorhoogveengroei iseen
methodeontwikkelddievoortborduurtopde studievanhetFochteloërveenenomgeving
(VanWalsumenVeldhuizen, 1996). Indezestudieisexplicietrekeninggehoudenmet
demaaiveldshoogteverdeling binneneengridcelvanhetmodel.Deevaluatievande
geschiktheidgeschiedtintermenvanarealendie 'zeer geschikt' en 'redelijk geschikt'
zijnvoorhoogveengroei.Overigenskandeze'effect-berekening' nietmeer pretenderen
danhet aangeven vande kansrijkdom vooreentoekomstige vegetatie-ontwikkeling.
Opdegebruikteprocedure wordtingegaaninAanhangsel 1.
Voordevertalingvanmodeluitkomstennaareffecten opdelandbouwproductieisgebruik
gemaaktgemaaktvande Help-methode (Landinrichtingsdienst, 1987).Opdemanier
waaropdezeprocedure isgebruikt wordtingegaaninAanhangsel2.

1.2.4 Scenario-analyse van het waterbeheer
Voor gebruikbij deonderbouwing vanhetbeleid inhet studiegebied zijn een aantal
uitgangspunten geformuleerd. Op basis daarvan zijn een een 20-tal scenario's
geformuleerd endoorgerekend.Vervolgenszijn deeffecten opdenatuur enlandbouw
metbehulpvanvertaal-proceduresgeëvalueerd.

1.3 Leeswijzer
Inhoofdstuk2wordtdeopzetvanscenario-onderzoekbeschreven. Inhoofdstuk3wordt
uitgebreidingegaanopderekenresultaten.Inhoofdstuk4wordenenkele concluderende
opmerkingengemaakt.Vertaalproceduresvooreffecten opnatuurenlandbouw worden
beschreven inAanhangsel 1 enAanhangsel2.
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2 Opzet van het scenario-onderzoek

2.1Uitgangspunten
Alsbelangrijkuitgangspuntbijhetformulerenvandescenario'sheeftgegoldendatalleen
'nieuw'beleidonderbouwdhoeftteworden.Erzijn dusgeenscenario's doorgerekend
voorhetapartzichtbaarmakenvaneffecten vanreedsgeïmplementeerde maatregelen.
Dezemaatregelen- enookdiewaarvanreeds zekervaststaat datze geïmplementeerd
gaanworden- zijnalsééntotaalpakketopgenomeninscenario 1 vande doorgerekende
reeks.Eentweedebelangrijkuitgangspuntbijhetformuleren vandescenario's wasdat
de effecten vanmaatregelen inhetDuitsedeelvanhetmodelgebied apart zichtbaar
gemaakt moestenkunnen worden.
Voorhetkunnenspecificeren enevaluerenvanscenario'sishetstudiegebied opgedeeld
ineenaantal'beleidsdeelgebieden'; dezeinBijlage 1 gegevenindeling omhelst zowel
debestaandenatuurgebieden alsdeomringende landbouwgebieden. Hetmeest inhet
oogspringendzijndelangwerpigestrokendieals 'schillen' rondomde natuurgebieden
zijn gelegd. Hetgaatdaarbij ompotentiëlebufferzones, inbijna allegevallen extern
gelegentenopzichtevanbestaandenatuurgebieden. Deuitzonderingbetreft destrook
aandebinnenzijdevandezuidgrensvanhetSchoonebeekerveld; hiergaathet omeen
potentiële locatievooreeninternebufferzone. Hetapartmoetenkunnen specificeren
van maatregelen aande Duitse enNederlandse zijde heeft tot gevolggehaddatb.v.
deelgebied9isopgesplitstinresp.91(NL),92(D)en93(NL). Bijbeleidsdeelgebieden
12en18heeftnietalleendeliggingnaasthetnatuurgebieddeomgrenzingbepaald maar
ook de omstandigheid dat het hier gaat omrelatief laaggelegen gronden. Daardoor
trekken deze gebieden nogal wat kwelwater aan. Verwacht mocht worden dat
peilverhogingenaldaareenrelatiefgrooteffect zullenhebben opdehydrologievanhet
Bargerveen.
Omdeeffecten vanmaatregeleninDuitsland/Nederlandniettelatenwegmiddelen in
te groteruimtelijke eenheden, isderuimtelijke differentiatie binnenhet Bargerveen
tamelijkverdoorgevoerd: zoalsbijvoorbeeld blijkt uitdeopsplitsingvanhet AmsterdamseVeld(deelgebied 16)ineenheden 161,162en163.Indetekstwordendezedeelgebieden aangeduid met resp.het oostelijke, centrale enhet westelijke deelvan het
Amsterdamse Veld.VoorhetSchoonebeekerveld (deelgebied 15)wordteen analoge
benaming aangehouden voor de eenheden 151, 152,en 153.Deelgebied 172wordt
tenslotte aangeduidmethetMeerstalblok, 171 metde'noord-oosthoekvanhet Bargerveen',entenslotte 173met'hetdeelgebiedtenwestenvanhetMeerstalblok'. Denaam
'Bargerveen' wordt overigens gebruiktvoorhetgehelecomplexvan natuurgebieden,
inclusief hetMeerstalblok, het Amsterdamse Veldenhet Schoonebeekerveld.
De grenzenvanbeleidsdeelgebieden vallenvooreenbelangrijk deelniet samenmet
grenzenvanafwateringséenheden zoalsdienuindeadministratie vanhet waterschap
wordenaangehouden;dezegrenzen zijn gebruiktvoordeopzet-encalibratiefase van
hetmodel(zieBijlage3 vandeelrapport 1).Vooralde 'schillen' rondhet natuurgebied
zijn daardebet aan.Omvoordebeleidsdeelgebieden scenario's tekunnen simuleren
15

Tabel 1 Meteorologische daggemiddelden voor de simulatieperiode (1982-1990) en een 30-jarige
klimaatperiode (1960-1990). De neerslag heeft betrekking op het gewogen gemiddelde van Schoonebeek
enKlazienaveen. De verdamping heeft betrekking op het hoofdstation Eelde. Deze cijfers dienen ter
onderbouwing van deperiodekeuze; voor defeitelijke simulaties zijn de verdampingswaarden van
Hoogeveen gebruikt.
Begin
01/1982
01/1960

Eind
01/1990
01/1990

Neerslag
(mm/d)

Pot.verdamping (mm/d)
gras
naaldbos

loofbos

1,93
1,94

1.40
1.41

1,22
1,26

1,52
1,57

zijndeafwateringseenheden dusdanigopgesplitstdatdegrenzenwèlmetdebeleidsdeelgebiedensamenvallen; deverfijnde kaart met afwateringseenheden isopgenomen als
Bijlage 2vandit rapport.
Het simuleren van scenario's vereist het kiezen van een geschikte periode uit de
historischemeteorologischereeks.Degekozensimulatieperiodemoethetklimatologisch
gemiddeldebenaderenentevensgeschiktzijnvoordesimulatievangrondwatertrappen.
Datlaatste criterium zegt of devariatie vanhet weerindegekozenreeksniette zeer
afwijkend is.KnottersenVanWalsum(1995)tonenaandatdeperiodevan1982tot1990
geschiktisomgekarteerdegrondwatertrappen tesimuleren. Dezeperiodebenadert het
klimatologisch gemiddelde voor het studiegebied heel redelijk, zoals ook blijkt uit
Tabel 1. Een feitelijke run begint overigens 4jaar eerder dan 1982. Dit betreft de
zogenaamdeaanlooprun,dienodigisommaatregelen goeddoortelaten werken inhet
hydrologische systeem.

2.2 De autonome ontwikkeling (scenario 1)
De vervening in het Duitse deel van het studiegebied zal dekomendejaren worden
voltooid; dit wordt gerekend tot de 'autonome' ontwikkeling. Het meest noordelijk
gelegenstukzalwordenafgegraven tot 16,65m+NAP,deresttot 17,00m+NAP(zie
ookBijlage 2van deelrapport 1met dehoogtekaart die gebruikt isvoorde 'huidige'
situatie).Vanhetnogovergebleven veen wordt aangenomendathetdoordiepploegen
metdeondergrondwordtvermengd,althansindeautonomeontwikkeling.(Ineenaantal
scenario's wordt dezehandeling weergedeeltelijk ongedaan gemaakt.)
Naafronding vandeverveningwordtverwacht datde strookinhetDuitse deel (inde
autonomeontwikkeling) alsbouwlandwordtingerichteningebruikgenomen.Depeilen
in de wijken worden gelaten zoals ze nu zijn. Wel wordt aangenomen dat het
waterlopenpatroon wordt verdicht omdeontwatering te verbeteren:
- de drainageweerstand van sloten wordt verlaagd naar 400 d, wat ongeveer
overeenkomt meteen onderlinge slootafstand van400m(nuongeveer800m);
- de ontwateringsdiepte van slotenkomt op 1,20 m-mv.
In de nabije toekomst worden in het Bargerveen zowel veranderingen van
afwateringsstructuur alsvanstuwpeilenvoorzien.Enkelewijkenindedirecte omgeving
vanhetBargerveenzijninmiddelsgedempt(aangegevenopBijlage7vandeelrapport1).
Ook de Verlengde Noordersloot is inmiddels gedempt, inclusief het stuk dat de
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aansluitingmaaktmetdeKamerlingswijk. Omhetwaternaarhetnoordentekunnen
afvoeren wordtdebestaandeblokkadeindeKamerlingswijk opgeheven.Tevensworden
depeileninhetzuidelijkdeelvandeKamerlingswijk verhoogd omdeafstroming naar
hetnoorden mogelijk te maken. Deze veranderingen zijn aangegeven metcirkelsop
Bijlage3vanditdeelrapport.Opdezekaartvandeafwaterings-structuur voor scenario
1 istevens perleidingtraject aangegeven wathetpeil-bepalendekunstwerk is.Inhet
Bargerveenzijninvergelijking metdeopzet-encalibratiefase vanhetmodel (Bijlage
4vandeelrapport 1) eengrootaantalextrakunstwerkenopgenomen.Dezehangensamen
methetpeilenplandatisopgestelddoorStaatsbosbeheeer endatdekomendejaren zal
worden geïmplementeerd. De betreffende peilen zijn opgenomen in Tabel A3.1 in
Aanhangsel3.
Deafvoerdrempel ishiergedefinieerd als hetniveauvandegrondwaterstand waarbij
nognetgeenafvoer optreedt.Inhetrekenmodelwordtdeafvoerdrempel bepaald ophet
schaalniveau van de gridcellen van het grondwatermodel. In een situatie met vrije
afstromingvanuiteengridcel,wordtdeafvoerdrempel geheellokaalbepaald:dediepste
waterloopdieeengridceldoorsnijdt isdanbepalend.Bijgestremde afvoer isevenwel
hetoppervlaktewaterpeilophetsubregionaleniveau(afwateringseenheid) bepalend:door
terugstuwing wordt de 'lokale' drempel in dat geval verdronken, en neemt het
oppervlaktewaterpeilvandeafwateringseenheid derolvanafvoerdrempel over.Inhet
modelwordtdedrempelbepaald alsde 'ondiepste' vandelokaleende subregionale
drempel.InFig.1 iseenoverzichtgegevenvandeafvoerdrempel inde winterperiode,
ten opzichte van maaiveld. Uitgebeeld is de situatie navoltooiing van de autonome
ontwikkeling.
Eenondiepeafvoerdrempel inhetlandbouwgebiedhoeft niettebetekenendatterplaatse
degrondenslechtontwaterdzijn. Hetkanbijeenondiepeafvoerdrempeljuist ookom
hogere gronden gaan met een ondiepe begreppeling voor afvoer van sporadisch
voorkomende oppervlakkige afstroming envoordrainageafvoer alsgevolgvan zeer
tijdelijk voorkomendeextreemhogegrondwaterstanden. Bijdezehogegrondenvindt
de ontwatering plaats viade ondergrond, d.w.z.via 'wegzijging' naar lager gelegen
gebieden. Er is in feite sprake van een afvoerdrempel op een ander schaalniveau,
samenhangendmetderelatievemaaiveldshoogtetenopzichtevandeomgevingenmet
de geohydrologie. Deze 'regionale' afvoerdrempel kan niet in eenvoudige kaarten
worden weergegeven, maarblijkt weluitdegesimuleerde grondwaterstanden.
Binnen het Bargerveen blijkt de afvoerdrempel bijna overalbeneden hetniveauvan
gemiddeldmaaiveldteliggen. Datisbewustnagestreefd doorStaatsbosbeheer bijhet
opstellenvanhetpeilenplan.Hetideeerachterisdatopdekorteenmiddellange termijn
deontwikkelingvanhoogveenvegetaties eerst opdelageredelen opgangzoumoeten
komen.Hetgaatdaarbijomdeontwikkelingvanzogenaamdeslenkvegetaties.Hetniveau
vandeafvoerdrempel isdaaromafgesteld opdemaaiveldshoogte vande 'slenken',die
benedengemiddeld maaiveld liggen.
Aangenomenwordtdatindeautonomeontwikkelingergeenveranderingzal optreden
in de gebieden die van wateraanvoer worden voorzien (Fig. 2). In het model is er
overigens alleen wateraanvoer tijdens het zomerhalfjaar (1 april - 1 oktober). Inde
praktijk wordt onder droge omstandigheden reeds voor 1 april met wateraanvoer
begonnen.
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Fig. 1De afvoerdrempel (wintersituatie) na voltooiing van de autonome ontwikkeling (scenario 1). De
qfvoerdrempel ishet niveau van degrondwaterstand waarbij nog net geen afvoer plaatsvindt
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Fig.2Gebiedendievanwateraanvoerkunnenwordenvoorzienindehuidigesituatieenindeautonome
ontwikkeling(identiek)
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2.3 Toekomstscenario's
2.3.1 Maatregelen
Demaatregelendieindescenario'szijnuitgeprobeerdkanmengrofweg onderverdelen
indrie hoofdsoorten:
- wijzigingen inde afwateringsstructuur;
- peilmaatregelen inhet landbouwgebied;
- inrichtingsmaatregelen inspecialezones.
De gewijzigde afwateringstructuur is opgenomen in Bijlage 4 (afwatering
toekomstscenario's) en Bijlage 5 (afwateringsleidingen met kunstwerk-codes). Op
Bijlage 5zijntevensmetcirkelsdewijzigingenindeafwateringsstructuur aangegeven.
Dezewijzigingen zijn inalletoekomst-scenario's opgenomen (dusvanaf scenario2).
Een van de wijzigingen betreft het Hekmans-kanaal, dat in de huidige situatie het
Oosteindsche Veen doorsnijdt. Vanaf scenario 2isdit kanaal gedempt. Indedirecte
omgevingvanhetBargerveenisdezogenaamdeParallelslootvanaf scenario2eveneens
gedempt.
Depeilmaatregelen inhetlandbouwgebied worden gekarakteriseerd aandehandvan
het percentage landbouwgrond dat 'te nat' is. Daarbij wordt (per peilvak) voor de
winterperiodeeendroogleggingsnorm van0,90m-mvgehanteerd. Standaardpraktijk
isdatdeontwateringsdiepte wordtafgestemd ophet 10%-puntvandemaaiveldshoogteverdeling,d.w.z.dat10%vanhetareaaleengeringeredroogleggingheeftdan0,90m-mv.
Deoverige90%voldoetduswelaandenormenheeft eendrooglegging die minimaal
0,90m-mvis. Datdestandaardpraktijk zichnietricht ophet voor 100%voldoenaan
denormvan0,90m-mvkomtomdatdehogeregrondendanteveel last zouden krijgen
vandroogteschade. Het gaathierbij dusomeenbalanstussennat- en droogteschade.
Indetekst zalnaar destandaardpraktijk wordenverwezen met determ '10%te nat'.
Indezomerperiodewordthetpeilindehuidige situatie opgezet. Het ligtvoordehand
datookindescenario'stedoen:dezomerpeilenzijnoverhetalgemeen0,4mhogerdan
dewinterpeilen genomen.
In het Duitse deel van het studiegebied is de bovengeschetste werkwijze om een
'optimaal' peil voor het landbouwgebied tevinden niet goed hanteerbaar. Dat komt
doordatnaafronding vandeverveninghet maaiveld bijna overal zeervlakzalzijn, op
eenniveauvan 17,00m+NAP.Afwijkingen vandatniveau zijn er alleen inhetuiterst
noordelijkeenuiterstzuidelijkedeelvandestrook(zieookpar.2.2).Alsequivalentvan
'10%tenat' isvoor het Duitsedeelhet winterpeil op 1,0 m-mv genomen,d.w.z. op
16,00m+NAP,enhet zomerpeil op 16,40m+NAP.
Indereeksscenario'svoorhetNederlandsedeelvanhetstudiegebiedwordtookgewerkt
metpeilenwaarbij 20%of30%vandelandbouwgrondennietvoldoendeontwaterd zijn.
Indecombinatie-scenario's zijn deze afwijkende percentages slechts inde omgeving
van natuurgebieden toegepast, omdat alleen een aanwijsbaar positief effect op
natuurwaardendebijbehorende verminderingvandelandbouwproduktie eventueelkan
compenseren.Alsgevolgvan opstuwing invlakkedelenvanhet gebied kaneen20%of30%-peilechterooktotverbuitendedirecteomgevingvaneen natuurgebied reiken.
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Bijdeinrichtingvan specialezonesisonderscheid gemaakttussen:
- (nieuwe)natuurmetpeilenaan maaiveld;
- bufferzones met wateraanvoer tijdens het zomerhalfjaar;
- weidevogelgebieden.
Bijinrichtingals'natuurmetpeilen aanmaaiveld' vervalt delandbouwfunctie (indien
aanwezig)volledigenwordendevolgendewaterhuishoudkundige maatregelen inhet
model geïmplementeerd:
- allegrotere waterlopen worden gedempt;
- alleslotenworden gedempt;
- deafvoerdrempel wordtopde gemiddeldemaaiveldshoogte gebracht;
- deeventuele wateraanvoer wordt stopgezet.
Degemiddeldemaaiveldshoogtewordtpergridcelvan1-2habepaald. Erwordtverder
veronderstelddatde'standaard' inhetmodelaanwezigegreppels blijven gehandhaafd.
Diegreppelshebbeneenontwateringsdieptevan0,2meneenlage drainageweerstand
(25d).Inwerkelijkheid hoeveneroverigensgeengreppels'zichtbaar' aanwezigte zijn:
indatgevalzorgendelageredelenvanhetmaaiveldvoordeoppervlakkigeontwatering.
Bijinrichtingals 'bufferzone met wateraanvoer' vervalt delandbouwfunctie volledig
enzijn devolgende maatregelen inhetmodel geïmplementeerd:
- hetpeilwordtgeregeld meteen automatische stuw;
- hetstreefpeil wordt opdegemiddelde maaiveldshoogte gebracht;
- dewateraanvoermogeUjkheidwordtopeenruimvoldoendeniveaugebracht omhet
streefpeil (tijdens het zomerhalfjaar) tekunnenhandhaven.
Aangenomenwordtdatdebovengrondindelageredelen(benedengemiddeldmaaiveld)
voldoende doorlatend is enblijftvoor hetvrijwel weerstandsloos infiltreren van het
aanvoerwater. Er zal voldoende 'onderhoud' moeten worden gepleegd om de
infiltratiecapaciteit instandtehouden.Indepraktijkkanhetnodigkunnenblijken een
zichvormende sublaagte verwijderen.
Bijinrichtingals'weidevogelgebied' vervaltdelandbouwfunctie gedeeltelijkenworden
devolgende maatregelen inhetmodel geïmplementeerd:
- hetpeilwordt geregeld meteen automatische stuw;
- hetstreefpeil wordtverhoogd tot0,40m-mv;
- debodemsvanwaterlopen wordenverondiepttot0,50m-mv;
Desituatie metbetrekkingtot wateraanvoer (aldannietmogelijk) wordt ongemoeid
gelaten.
2.3.2 Opbouw van de scenario-reeks
Bijdeuitgangspunten(par.2.1)isgestelddatdeeffecten vanmaatregelen inhetDuitse
deelvanhetstudiegebiedduidelijktescheidenmoestenzijnvandieinhet Nederlandse
deel. Bij de opbouw van de scenario-reeks is dit uitgangspunt (op scenario 7 na)
consequentdoorgezet. Delijstvanscenario'sisopgenomeninTabel2.Indelijstkomen
ookenkelescenario'svoor(18en 19)metmaatregelendieookineenandere scenario's
zijnterugtevinden.Dezeextrascenario'szijn bedoeld ominzichtteverschaffen inde
'optelbaarheid' van rekenresultaten.
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Bijdebesprekingvandescenario-resultateniserdevolgende groepering aangebracht:
- autonome ontwikkeling (scenario 1)
- verkenningsscenario's, met
. generieke peilmaatregelen inhet landbouwgebied in zowel het Nederlandse als
Duitse deel (scenario's 2,3,4,en5)
. eenbufferzone zonder wateraanvoer rondom bestaande natuurgebieden
(scenario7);
- samengestelde scenario's met:
. bufferzones langshetBargerveenenselectievepeilmaatregeleninhet Nederlandse
deel(scenario's 10,12, 14,en8);
. bufferzones langshetBargerveenenpeilmaatregeleninhetDuitsedeel (scenario's
9a,9b,9, 16, 17,18, en 19);
. bufferzones en inrichting weidevogelgebieden in het herinrichtingsgebied
Schoonebeek (scenario's 20,21, en22)
InAanhangselA3.4zijn demaatregelpakketten inthematische kaarten uitgebeeld. In
TabelA3.2zijndestuwpeil-opties (zomerenwinter)opgesomdperstuw.InTabelA3.3
isperstuwenperscenarioaangegevenwelkestuwpeü-optieuit TabelA3.2isgebruikt.
InTabelA3.4isperdeelgebiedeenomschrijving vandegetroffen maatregel gegeven.
Tabel 2 Lijst van scenario's. De omschrijving '10% tenat' houdt in dat 10% van het areaal niet
voldoet aan degewenste drooglegging van 0,90 m -mv; de overige 90% voldoet er dus wel aan. Het peil
van 16.00 m +NAP in het Duitse deel is vergelijkbaar met '10% tenat' inhetNederlandse deel

Seenario
1
2
3
4
5
7
10
12
14

9a
9b
9
16
17
18
19
20

21
22

22

Omschrijving maatregelen
Nederland
Autonome ontwikkeling
Peilenafgestemd op '10%tenat'
Scenario 2
Peilenafgestemd op '20%tenat'
Peilenafgestemd op '30%te nat'
Bredezonenatuur metpeilen aan maaiveld
Directe omgeving Bargerveen '30%tenat'
tweesmallebufferzones met wateraanvoer
Directeomgeving Bargerveen '30%tenat'
bufferzone binnen Schoonebeekerveld
Wijdeomgeving Bargerveen '30%tenat'
Directe omgeving Bargerveen '30%tenat'
bredebufferzones met wateraanvoer
Scenario8
Scenario 9a
Scenario8
Scenario 8
Scenario8
Scenario 2
Scenario 2
Bufferzone metaanvoer rondom
Oosteindsche Veen, weidevogelgebieden
West/Midden Schoonebeek
20+verhoging internepeilen Katshaar en
Oosteindsche Veen
Weidevogelgebieden

Duitsland
Huidigesituatie (peilen op 15,40m +NAP)
Scenario 1(huidige situatie)
Winterpeil 16,00m+NAP (zomerpeil 16,40m+NAP)
Scenario1
Scenario1
450mnatuurmetpeilen aan maaiveld
Scenario1
Scenario 1
Scenario 1
Scenario1
100mbufferzone met wateraanvoer
9a+diepploegen van veenin 100m bufferzone
450mbufferzone met wateraanvoer; restscenario3
1km natuur metpeilen aan maaiveld, restscenario 3
2,5km natuur metpeilen aan maaiveld
Scenario 16
Scenario 17
Scenario3

Scenario3
Scenario3

3Rekenresultaten vanhetscenario-onderzoek

3.1Inleiding
Voorelkscenarioproduceerthethydrologisch modelgrote aantallenuitvoergegevens.
Voordeuiteindelijkebeoordelingvanscenario'szijnuitsluitendde 'indicator'-variabelen
voor landbouw ennatuur vanbelang.Vooreengoedbegripvandescenario's ishet
evenwel wenselijk om wat dieper opde resultaten inte gaan, en de achterliggende
hydrologische processen enruimtelijke patronen te analyseren. Omtebeginnen zal
worden stilgestaan bij de de uitgangssituatie, d.w.z. wat in het vorige hoofdstuk de
'autonomeontwikkeling'isgenoemd.Daarnazullengroepsgewijsdeoverigescenario's
de revue passeren, gegroepeerd volgens deindeling gegeven inpar. 2.3.2. Tenslotte
zulleninpar.3.5derekenresultateninenkeleoverzichtstabellen wordenweergegeven.

3.2 De autonome ontwikkeling (scenario 1)
3.2.1 Hydrologie
VooreengoedbegripvanderegionalehydrologischesituatieisdegesimuleerdeGt-kaart
(grondwatertrappenkaart) eengoedeingang(Fig.3).Uitdeafgebeelde kaartblijkt dat
binnenhetBargerveenbijnaoveraleenGtIofIIwordtgesimuleerd.Inhet westelijke
deelvanhetAmsterdamseVeldtreft menevenweleen strookmetGtIII aan,met zelfs
nogwatGtIVertussen.Ditdeel iswatdrogerdanderestalsgevolgvanderelatiefhoge
maaiveldsligging en de relatief geringe dikte van het veenpakket. De relatief hoge
maaiveldsligginghangtsamenmeteenuitlopervandeHondsrug,diebij Klazienaveen
hetgebied 'binnenkomt'enzichinzuidoostelijkerichtingvoortzet.Nettennoordenvan
hetAmsterdamseVeldwordtdezeuitloper onderbroken dooreenlaagte,dieinvergelijking met de omgeving (landbouwgebied) relatief nat is. Na doorkruising van het
AmsterdamseVeldzetdeuitloperzichvoorttotinhetoostelijke deelvanhetSchoonebeekerveld, alwaar ookeen strookmetGtIIIwordt aangetroffen.
InhetwestelijkedeelvanhetSchoonebeekerveldtreft menookeenrelatief drogerdeel
aan;eriszelfseenstrookmetGtIV.Datlaatsteisterugtevoeren opde aanwezigheid
van een diepe afwateringsleiding die het Schoonebeekerveld doorkruist om het
landbouwgebiedtezuidenvanhetSchoonebeekerveld naarhetnoordentoetekunnen
afwateren ophet Dommerskanaal.
TussendezuidrandvanhetSchoonebeekerveldendeplaatsNieuwSchoonebeekbevindt
zicheennatgebiedvanca.100hametGtI/ELDenatte omstandigheden wordendeels
veroorzaakt door een tekortschietende drooglegging die het gevolg is van ondiep
geplaatste duikers onderde Europawegendientengevolge eenondiepniveauvande
afvoerdrempel (Fig.1).
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Fig. 3 Gesimuleerde grondwatertrappen, voor 'autonome ontwikkeling' (scenario 1).
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EentweedewatzwakkereuitlopervandeHondsrugkomthetgebiedbinnenterhoogte
vanErica,ensteekt inzuidoostelijke richtinghetgebiedover. Vooraltenwestenvan
Weiteveen heeft de relatief hoge maaiveldsligging tot gevolg dat er diepe grondwaterstandenwordengesimuleerd(GtVu).NaWeiteveenbuigtdeuitloperinoostelijke
richtingaf, omvervolgens aantesluitenbijdebovengenoemde hoofd-uitloper.
Inhetwestelijkedeelvanhetstudiegebied wordende'ruggen' minder geprononceerd
ennemenmeerdevormvandekzandwelvingenaan.DeEuropawegmarkeert ongeveer
dezuidelijkbegrenzingvandezewelvingen,indevormvaneenflauwesteilrand.Zowel
deKatshaaralshetOosteindsche Veenbevindenzichnettennoordenvandezegrens,
waardoor deze natuurgebieden relatief hoog liggen ten opzichte van de regionale
ontwateringsbasis.Derelatiefdiepegrondwaterstanden zijnhiermedeeengevolgvan.
Diediepegrondwaterstandenwordenookveroorzaakt doordathet Oosteindsche Veen
wordt doorsneden doorhetHekmans-kanaaal (datinscenario2wordtgedempt).
InhetDuitsedeelvanhetmodelgebiedheerstoverduidelijkeenafwijkend hydrologisch
regime.DegrensovergangnaarDuitslandvormttevensde(scherpe) overgangnaarhet
Hunzedal. De vlakke maaiveldsligging (ook na vervening) heeft tot gevolg dat de
waterstaatskundigeinrichtingallesbepalendisvoorhetgrondwaterregime.Inhetpatroon
kanmenoverduidelijkhetverloopvandegroterewijkenherkennen;terplekketreft men
doorgaansGtVII aan.Hetnoordelijkste stukheeft eenafwijkend patroon,beginnend
bijeen strookmetGtI, waarhetveenuitzonderlijk diepis afgegraven.
Uit het bovenstaande komt naar voren dat in het hele studiegebied, de relatieve
hoogteliggingzeerbepalendisvoorhetgrondwaterregime,eninwat minderematede
lokalewaterstaatskundige inrichting.Debelangrijkste uitzondering daaropishet stuk
vanhetstudiegebieddatinDuitslandligt,waardeinrichting(vrijwel) allesbepalend is,
althansinhetdeeldathetmeestrelevantisvoorhetscenario-onderzoek.Eenwatminder
opvallende uitzondering vormthet Bargerveen, waarderelatieve hoogteligging een
secundaire factor isten opzichtevandeinrichting.Maar ookdaarheeft derelatieve
hoogteliggingeennietteonderschatteninvloed(uitlopersHondsrug).Deuitwerkingvan
derelatievehoogteliggingophetregionalesysteemblijkt natuurlijk ookuithetpatroon
vanwegzijging enkwel.
Bijdeinterpretatievanwegzijgings-enkwelkaarten (Fig.4tot 9)dientmenzichgoed
terealiserenhoewegzijging enkwelzijn gedefinieerd; metnamehetniveauwaarde
fluxen passeren is daarbij van cruciaal belang. Dat is in deze modelstudie des te
belangrijker omdatdeinteractietussengrond-enoppervlaktewaternietperdefinitie via
deeerste laagverloopt:hetmodelzoektuittotwelkelaageenwaterloopinsnijdt, en
berekentdeinteractiemetdielaag.Deinteractie-laagkandeeerste,tweede,vierdeen
zesdelaagzijn.Behalvedeeerstelaagzijn datdewatervoerende pakketten. Deeerste
laagneemt een speciale positie in doordat deze aanhet maaiveld grenst. Indien een
waterlooptotindederdelaagreikt(dieslechtdoorlatendis),danwordtalsinteractie-laag
detweedelaaggenomen(d.w.z.heteerstewatervoerendpakket).Alseenwaterlooptot
indevierdelaagreikt (hettweedewatervoerend pakket)danzoustrictgesproken ook
eeninteractiemet laag2moeten wordengemodelleerd. Vanwegede bewerkelijkheid
iserevenwelvoor gekozenom datniettedoen.
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Fig. 4 Langjarig gemiddelde van de kwel naar laag 1 (scenario 1)
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Fig.5Langjarigegemiddeldevandewegzijgingvanuitlaag1(scenario1)
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