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Voorwoord
In de periode van februari 2010 tot en met mei 2010 ben ik met het onderzoek voor de visie van het Anderensche Diep bezig
geweest en het is tevens de eindopdracht voor de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer aan van Hall Larenstein te Velp.
Tijdens deze periode is er actief contact geweest met Evert Jan Lammerts, Karel Bos en Gert Jan Baaijens die hun ecologische
kennis van het gebied aan mij hebben doorgegeven. Ik wil ze hartelijk bedanken voor hun inbreng, feedback en ideeën die hebben
geleid tot de totstandkoming van dit rapport.
Vooral de veldbezoeken met Karel en Gert Jan hebben mij een beter inzicht gegeven in de werking van het hydrologische systeem
van het Anderensche Diep. Hedwig van Loon wil ik vooral bedanken voor de begeleiding vanuit de opleiding aan de Hogeschool
Larenstein en met haar adviezen en feedback die ik van haar heb gekregen.
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Samenvatting
Het rapport “Terug naar de bron” geeft een voorstel voor een toekomstige inrichting van een van de bovenlopen van de Drentsche
Aa, het Anderensche Diep. Het gebied is onderdeel van het nationaal park Drentsche Aa en heeft een verbrede doelstelling. Dat
houdt in dat het park niet alleen bestaat uit natuur, maar dat meer dan de helft van de totale oppervlakte een blijvende agrarische
bestemming heeft.
Daarmee is de landbouw ook mede één van de beeldbepalers van het landschap in het park, met de andere functies als wonen,
werken en natuur.
De landbouw en daarmee de mens, heeft al sinds de mens zich ging vestigen in dit gebied, zijn sporen achtergelaten. Deze
ontwikkelingsgeschiedenis is nog in de gelaagde opbouw terug te vinden, met name de essen bieden nog een schat aan
onontgonnen informatie. Het gebied heeft fraaie esdorpen waarvan de samenhang tussen dorp, madelanden, akkers, en het veld
(heide) nog heel gaaf en goed herkenbaar is.
Het park is vooral bekend door de grotendeels ongekanaliseerde laaglandbeken en heeft trajecten met hydrologisch gave
beeksystemen, die uniek zijn in West-Europa. Deze gaafheid is met name te vinden in de middenloopsystemen van de Drentsche Aa.
Het merendeel van de bovenlopen zijn zo optimaal mogelijk voor de landbouw ingericht, vaak hebben deze inrichting nog gekregen
in de laatste ruilverkavelingen die hier in de jaren zestig plaats hebben gevonden. Het Anderensche Diep is daarop geen
uitzondering.
Er is een gebiedsanalyse gemaakt waarin de grootste knelpunten worden weergegeven die het reservaatsgebied frustreren om
het gebied een duw in de goede richting te geven zodat het zich kan ontwikkelen naar het doel dat vooralsnog op dit beekdal is
gesteld namelijk Dotterbloemhooilanden en Kleine zeggenmoerassen in het noordelijke deel en middenstuk. Het zuidelijke deel van
het reservaat heeft een meer landschappelijke doelstelling door de van nature zwakke buffering van het grondwater in het gebied.
Bepaalde delen van het reservaatsgebied boeken vooruitgang, vaak is er een directe relatie te leggen met genomen maatregelen in
het beheer, zoals dempen van sloten, verondiepen van sloten, weghalen van houtopstanden. Echter het overgrote deel van het
reservaat blijft hangen in de witbolfase. Deels is er een relatie met de waterhuishouding buiten het reservaat die optimaal is
ingericht voor de landbouw met de daarbij horende waterstandpeilen. Maar ook de verdamping door voornamelijk naaldhout in het
inzijggebied van de boswachterij Gieten-Borger, de nog bestaande interne begreppeling in het reservaat, de beekpeilen die ten
behoeve van de landbouw worden gehanteerd en die een drainerende invloed op het systeem hebben.
De aanbevelingen in het rapport geven aan hoe de beheerder maatregelen kan nemen om de gewenste doelen voor een gedeelte
van het gebied te kunnen halen, dit betreft voornamelijk maatregelen die genomen kunnen worden in het (bestaande) reservaat.
De meer beleidsgerichte aanbevelingen geven een visie weer voor de langere termijn.
Er moeten dan wel keuzes worden gemaakt in het beheer en de inrichting van het gebied. Maar wanneer deze keuzes worden
gemaakt dan krijgt de Drentsche Aa een completer stroomgebied met een oorspronggebied op een schaal die bij het gebied recht
doet.

1. Inleiding
1.1 aanleiding
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Het Anderensche diep maakt onderdeel uit van het Nationaal beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa en ligt in het noordoosten
van de provincie Drenthe, in de driehoek Assen-Glimmen-Gieten. In dit nationaal park staan de functies landbouw, wonen en werken
op hetzelfde niveau en bestaan naast elkaar.
Het gebied heeft ten opzichte van de rest van Nederland een geheel eigen sfeer en identiteit.
Op de eerste plaats valt het gebied op door de bijzondere variatie aan vaak gave landschappen en bijzondere natuur. Wat dit betreft
behoort het Drentsche Aa gebied tot de landschappelijke en ecologische pareltjes van Nederland. De recreatieve en
belevingswaarde blijkt ook uit het feit dat in 2002 het Drentsche Aa gebied samen met het Geuldal met vijf sterren bekroond werd
door de Stichting natuur en Milieu.
Bijzonder is de herkenbaarheid van het gebied als een stroomdal met grotendeels ongekanaliseerde laaglandbeken. Deze situaties
zijn in Nederland en zelfs in het aangrenzende Noordduitse kampenlandschap uiterst zeldzaam.
Tevens is de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied met zijn gelaagde opbouw waar te nemen en te beleven.
Door de unieke bodemopbouw, stroming van oppervlakte- en grondwater en door de menselijke invloed, worden natuur en
landschap op een bijzonder complexe manier aangestuurd.
Het gebied is ook bekend om zijn fraaie esdorpen waarvan de samenhang tussen dorp, madelanden, akkers op de es en het veld
(heide) nog heel gaaf en goed herkenbaar is.
Het gebied heeft de status van een Nationaal Park, hetgeen in Nederland meestal betekent dat het gebied is en wordt ingericht voor
de meeste ecologische functies en de daarbij passende vormen van recreatie.
Het gaat hier om een voor Nederland bijzonder park namelijk een nationaal park met een verbrede doelstelling. Dit houdt in dat het
gebied ruimte moet bieden, behalve aan natuur, ook aan andere functies zoals wonen, werken, landbouw.
Zo heeft 55 procent van het gebied een blijvend agrarische bestemming waarmee landbouw een aanzienlijke beeldbepaler is en
blijft. Door schaalvergroting in de landbouw is overigens het aantal landbouwbedrijven de laatste decennia wel sterk afgenomen. De
dorpsgemeenschappen zijn mede hierdoor geleidelijk veranderd van agrarische werkgemeenschappen in multifunctionele
woondorpen.
Echter om goed ontwikkelde natuur te realiseren levert dit vaak spanningen op met de andere functies zoals wonen, landbouw e.d.;
een duidelijke visie met daarin kansen voor een duurzame oplossing van de bestaande problemen kan een oplossing voor het gebied
zijn.
De opdrachtgever, Staatsbosbeheer, heeft gevraagd om een visie voor het Anderensche diep op te stellen, waarbij de huidige
reservaatbegrenzing mag worden losgelaten. Aan de hand van een landschapecologische analyse en de huidige kaders zoals beleid,
cultuurhistorie, nationaal park wordt de visie opgesteld.

1.2 Probleemstelling
Ondanks de geleverde inspanningen, OBN maatregelen, inrichtingen in het kader van Top verdroging etc., die zijn uitgevoerd en het
gevoerde beheer, leidt dit alles niet tot de gewenste doelen zoals die zijn opgesteld. Met in het noorden Dotterbloemhooilanden en
kleine zeggenvegetaties en in het zuidelijke deel een landschappelijke doelstelling.
Alle ver-thema’s zoals verdroging, vermesting, verzuring, versnippering et cetera zijn hier debet aan.
Een groot deel van de oorzaken van de verdroging in het onderzoeksgebied hebben te maken met de volgende onderdelen.
Enkele verdrogingsoorzaken zijn:
• afvoereisen die worden gesteld aan de landbouwpercelen die (nog) geen eigendom van Staatsbosbeheer zijn; het gaat hierbij
om grote delen van het beekdal vanaf de oorsprong (brongebied) tot ver stroomafwaarts in het beekdal.
• Ontwatering die plaats vindt in de Boswachterij Gieten-Borger.
• De grote verdamping die plaats vindt door de aanwezigheid van naaldbos.
• Er vindt er in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied zandwinning plaats, die nog verder wordt uitgebreid.
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Van een andere orde is dat er voor het huidige beheer gebruik wordt gemaakt van een erfpachter die door het bestaande niet
heldere erfpachtcontract voor wrijvingen zorgt en die gewenste ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld minder onderhoud aan de beek,
tegenhoudt.
Het probleem met deze pachter is dat zijn huidige bedrijfsvoering problemen voor hem geeft (mestwet). Areaalvergroting zou voor
hem een deel van zijn problemen kunnen oplossen. Als dit tot de mogelijkheden behoort, moet verder worden onderzocht.

Alles wat voorhanden is aan interne, vaak versnipperde visie, is vaak door de huidige inzichten en recente ontwikkelingen
achterhaald. Ook door de huidige ontwikkelingen, zoals zandwinning, aankopen percelen, die het gebied de laatste jaren heeft
ondergaan is er ook behoefte aan een visie voor de korte termijn. Voor deze delen van het gebied is er alleen duidelijkheid dat het
natuur moet worden, maar welke natuur is onbekend. Hierin schept het rapport ook duidelijkheid.
Voorziet het huidige beheer en beleid in de behoefte om de doelen te halen die zijn gesteld is ook een vraag waarvoor een antwoord
komt.

1.3 Doelstelling
De opdrachtgever, Staatsbosbeheer, wil voor het onderzoeksgebied een heldere visie voor het Anderensche Diep. Het rapport is
bedoeld voor intern gebruik om bij toekomstige functieverandering van het gebied een visie voor handen te hebben die voorziet in
een duurzame oplossing voor de verschillende problemen die in dit gebied spelen.
Voor de lange termijn, 50 jaar, wil de opdrachtgever een heldere visie voor het Anderensche diep. Het betreft een geïntegreerde
visie die bestaat uit een samenvatting van bestaande informatie, o.a. potenties en kansen, die aansluit op de laatste inzichten;
bijvoorbeeld uit de Taskforce Beheer.
Voor de korte termijn, tot 5 jaar, dient er een visie te komen die aansluit op de laatste ontwikkelingen in het gebied.
Ook wordt verwacht dat in deze visie enkele uitvoeringsvoorstellen zo worden uitgewerkt dat de beheerder op basis hiervan
projectvoorstellen kan indienen bij externe fondsen.
Te denken valt aan inrichtingsprojecten binnen het huidige beheersgebied van Staatsbosbeheer op de overgang van boswachterij
naar beekdal.
Ook kan worden gedacht aan percelen die recent zijn verworven maar die buiten de eigenlijke reservaatbegrenzing vallen en
waarvoor tot op heden geen concreet doel is geformuleerd.

1.4. Resultaat project
In dit rapport komen de potenties en de knelpunten aan de orde die het Anderensche Diep aan ontwikkelingen ondergaat. In de
langetermijnvisie wordt aangegeven hoe de doelen voor het Anderensche Diep door het geven van aanbevelingen en toepassen van
de visie beter zijn te realiseren. In de kortetermijnvisie komen zaken aan de orde die op beheersschaal mogelijkheden bieden voor
positief herstel. De visies worden ondersteund met kaarten.
Om inzicht te krijgen in de knelpunten die spelen bij de ontwikkeling van het Anderensche diep richting het gewenste doeltype wordt
aan de hand van een ecologische analyse van het gebied gekeken naar de actuele situatie van het Anderensche Diep wat betreft
vegetatie, cultuurhistorie, hydrologie.
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2. Gebiedsbeschrijving
Het Anderensche Diep is één van de hoofdaders van het stroomgebied van de Drentsche Aa en is de oostelijke bovenloop van de
Drentse Aa.
Figuur 1 geeft de begrenzing van het projectgebied aan.

Aan de noordzijde wordt het onderzoeksgebied begrensd door de N33. De zuidelijke grens vormt de waterscheiding tussen het
Drentse Aa systeem en het watersysteem van de Hunze.
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Figuur 2

Op de kaart van 1900 de waterscheiding duidelijk waar te nemen ter hoogte van de Schoonloër Koelanden en de Warmen Bosch; de
tak die naar het noorden stroomt, behoort tot het systeem van de Drentsche Aa, terwijl het beekdal dat naar het oosten stroomt
tot het stroomgebied van de Hunze wordt gerekend.
De boswachterij Gieten-Borger is rond 1922 aangelegd in het kader van de werkverschaffing. Het oorspronkelijke heidelandschap
werd veranderd in een bosgebied met veel naaldbomen, afgewisseld met diverse loofbomen. Karakteristiek zijn de beukenlanen met

een totale lengte van ca 25 km.
Figuur 3 Bos van Toen: 1941
Bovenste figuur 3 laat zien dat grote delen van de huidige Boswachterij Gieten-Borger al zijn beplant met (grotendeels) naaldbos.
Ten behoeve van de bosaanleg is tot 1 meter diepte geploegd, gespit, ontwaterd en bemest met Thomasslakkenmeel. Dit kwam
doordat arbeid in die tijd goedkoop was en er een hoge werkloosheid heerste en men over voldoende mankracht kon beschikken.
Groot zijn de oppervlakten aan heide die nog aanwezig zijn.
Aanvankelijk ging het aanmaken met de schop, later met de machinale(stoom)ploeg.
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Wat hierbij vooral opvalt zijn de vele veldontginningen die plaats vinden, vaak omgevormd naar grasland en in andere gevallen vindt
er omvorming van heide naar bouwland en bos plaats. Bosaanplant vond vaak op de armste delen plaats. Zie ook bijlage 5,
geomorfologische kaart.
In de oorlog werden ook wel percelen omgevormd naar bouwland om bijvoorbeeld aardappels te verbouwen (mondelinge
overlevering).
Een recente component in het landschap zijn de putten die zijn ontstaan door zandwinning. In het hoofdstuk hydrologie wordt hier
dieper op ingegaan.
Het beekdal van het Anderensche Diep heeft momenteel voornamelijk landschappelijke waarde. Het bestaat voor het overgrote deel
uit (nog) voedselrijke vochtige en natte graslanden. Twee belangrijke uitzonderingen hierop zijn de heidestroet bij het Hongerveld
(Hoornse Bulten), en een klein heischraal grasland langs het beekdal verder naar het zuiden.

2.1. De vorming van het landschap
2.1.1. Geologie en geomorfologie
De voor het stroomgebied van de Drentse A belangrijke geologische perioden zijn het Tertiair en het Kwartair.
In het laattertiair werden sedimenten van mariene oorsprong afgezet, bestaande uit zandige klei en klei. Deze afzetting komt in
het stroomgebied van de Drentse A regelmatig voor op een diepte variërend van 50 tot 150 meter. Door de kleifractie is deze
formatie slechtdoorlatend. Om deze reden wordt deze formatie (van Breda) vaak als hydrologische basis genomen.
In het Pleistoceen werden fluviatiele formaties afgezet, bestaande uit grove zanden, soms met leem- en kleilenzen. Ze worden
bij het tweede watervoerende pakket gerekend (subregionaal grondwatersysteem). Op de grove zanden ligt de Formatie van
Peelo, deze bestaat uit smeltwater- en eolische afzettingen. De smeltwaterafzettingen zijn onder te verdelen in zeer compacte
klei (potklei) en fijne tot matig grove zanden. Deze fijne en matig grove zanden vormen het eerste watervoerende pakket.
Na het terug trekken van het ijs bleven dikke lagen grondmorene achter, het keileem (Formatie van Drenthe). Deze afzetting
bestaat uit een sterk variërende korrelgrootte, van leem tot rotsblokken. Veel van dit keileem is later verweerd en
weggeërodeerd, waardoor een golvend plateau is ontstaan met keileemruggen en slenken. Het systeem van de Drentse A stamt
vermoedelijk uit deze periode. De Drentse A heeft de slecht doorlaatbare keileemlaag plaatselijk doorbroken en voert diep
grondwater af. De dekzandpakketten die bovenop het keileem liggen variëren in dikte van één meter tot twee meter. Deze
dekzanden hebben een eolische oorsprong en vormen de laatste afzetting in het Pleistoceen. In het Holoceen zijn, als gevolg
van menselijk ingrijpen, deze dekzanden opnieuw gaan stuiven, waarbij de stuifzanden zijn ontstaan.
Van de formaties die in het Holoceen zijn afgezet komt alleen de Formatie van Singraven nog voor. Deze formatie bestaat
hoofdzakelijk uit eutroof en mesotroof veen dat voorkomt op plaatsen waar de waterafvoer stagneerde, dus voornamelijk in de
beekdalen. De dikte varieert van twee tot vijf meter. Plaatselijk is het veen afgegraven.
De bodem van het beekdal van het Anderense diep bestaat uit vlierveengronden. De dikte van het venige pakket varieert van 0,4
meter tot meer dan 1,2 meter. In het gebied komt alleen in het oostelijke deel potklei voor in de diepere ondergrond. Op de
aangrenzende hogere gronden komt lokaal keileem in de diepere lagen voor. Aan de noordoostzijde grenst het beekdal aan de
zandgronden van de Hondsrug.
In bijlage 2 is een bodemkaart opgenomen.
Hieronder is in figuur 3 is een geomorfologische kaart opgenomen. Wat hier prachtig is op te zien zijn de vele pingo’s die
vooral op de hogere (dekzand) delen uit de ijstijd zijn overgebleven en nu als relict uiterst waardevol zijn. Ook duidelijk te zien is
de Hondrug ten oosten van het projectgebied met daarop de bewoning Borger en Gasselte en de (lagere) Rolder rug met
dorpen als Grolloo en Rolde.
Figuur 3
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2.1.2. Hydrologie
Het Drentsche Aa-gebied (32.000 ha) kent relatief grote hoogteverschillen, variërend van N.A.P. +16 meter in het zuiden tot
N.A.P. +1 meter in het noorden, ter hoogte van Glimmen, dit traject bedraagt zo’n 30 kilometer, het verval is dus zo’n 0,5 meter
per kilometer, dit varieert per beekdal. Figuur 4.3 laat de hoofdstromingen en subsystemen op Drentse schaal zien, waarbij het
Anderensche Diep is gelegen tussen de onderste C en B ten oosten van de plaats Assen.
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Het beeksysteem bestaat uit een groot aantal beken met verschillende namen die gezamenlijk bekend staan onder de naam
Drentsche Aa.
De bijzondere natuurwaarden in het Drentse A-gebied worden voor een belangrijk deel bepaald door de complexe
waterhuishouding. De beekdalen worden gevoed door regenwater en grondwater, waarbij het grondwater een heel
verschillende herkomst kan hebben. Zo treedt lokale kwel op van matig zuur tot zuur grondwater, dat toestroomt vanuit
hoogstens enkele meters dikke zandpakketten boven de slecht doorlatende keileem- of potkleilagen (freatisch grondwater). Dit
water is rijk aan meststoffen wanneer het afkomstig is uit gebieden die in landbouwkundig gebruik zijn of zijn geweest.
Daarnaast kan sprake zijn van middeldiepe kwel van (matig) basenrijk en ijzerrijk grondwater uit grondwatersystemen uit het
pakket onder het keileem.

2.1.3. Situatie Anderensche Diep.
Hydrologisch gezien is het gebied zowel een doorstroom- als brongebied. Tussen het Drents plateau en het Hunzedal, dat direct
ten noordoosten van de Drentse A ligt, zie bijlage 1 hoogtekaart, bestaat een hoogteverschil van 4 tot 20 m. Dit verschil bepaalt
de grondwaterstroming van het dieper grondwater: de hoofdstroming van de oostelijke flank van het Anderensche diep gaat
richting het noordoosten naar het Hunzedal. Het ondiepere grondwater van het eerste watervoerende pakket is meer gericht
op het noordwesten.
In de omringende landbouwgebieden hebben ontwateringswerken in het kader van de ruilverkaveling Rolde (1965)geleid tot een
verminderde voeding van de beek en een vermindering van de grondwatertoevoer naar het Hongerveld. Ook de zandplas in

- 12 -

deze omgeving trekt veel kwelwater aan. Ondanks deze ingrepen is bij het kwelveen bij het Hongerveld nog sprake van enige
kwel van betekenis.
De functie als brongebied is in de huidige situatie vrijwel geheel weggevallen onder invloed van de
grondwaterstandsverlagingen die in het verleden hebben plaats gevonden ten behoeve van de landbouw, bebouwing en de
aanleg van bos. Door de aanplant van naaldbomen in de boswachterij Gieten-Borger ten oosten van het Anderensche Diep, is de
verdamping toegenomen en het neerslagoverschot met zo’n 50 mm per jaar verminderd.
De zandwinputten in de boswachterij, waarmee al in 1920 is begonnen, hebben ook hun impact op de waterhuishouding. Door de
grote diepte van dergelijke gaten wordt het (grond)water uit de directe omgeving er naar toe gezogen. Oude min of meer
stabiele waterscheidingen kunnen erdoor verstoord raken en de vennen in de directe omgeving ondervinden hiervan nadelige
effecten. Hoewel in de MER is beschreven dat de zandwinning van weinig invloed is op het grondwater, dat immers voor een
groot deel richting Hunze stroomt, is er nauwelijks aandacht geschonken aan het oppervlakkige water dat wel een
noordwestelijke stroming heeft en dus wel degelijk van belang is voor bijvoorbeeld de vele vennen met ( nog) hoge
natuurwaarden. Blijkbaar waren de economische belangen groter dan de ecologische- en aardkundige waarden.
Een bovenstroomse zijtak van het Anderensche Diep is in gebruik genomen voor landbouwdoeleinden. Het betreft het
Langeveen, een gebied dat momenteel grotendeels buiten de reservaatsgrenzen valt. De bodem in dit gebied bestaat
voornamelijk uit moerige eerd- en madeveengronden, die wijst op vergelijkbare omstandigheden als er binnen het reservaat
van het Anderensche Diep hebben geheerst.
De huidige loop van de beek is zeker niet een natuurlijke. Grotendeels snijdt de beek door de hogere zandgronden heen in plaats
van door de venige laagtes. Dit heeft voor de waterstanden in het gebied nadelige gevolgen, omdat de soms diep gelegen beek
een drainerende invloed heeft op de hoger gelegen delen in het beekdal.
In 1997 zijn in het kader van inrichtingsplannen een aantal waterhuishoudkundige maatregelen genomen om verdere verdroging
van het gebied tegen te gaan. Als gevolg hiervan zijn de grondwaterstanden op de hogere gronden gestegen. De waterstanden
in het beekdal zijn thans echter nog niet optimaal omdat het gebied belangrijk is voor de afwatering van stroomopwaarts
gelegen gebieden, verder kan worden gesteld dat de kwelintensiteit te laag is en de ontwatering te diep is om de gewenste
doelen te halen, behalve in een klein deel van het reservaat. Verder leiden dit processen tot verdroging en verzuring en interne
eutrofiëring. Daarbij komt ook nog dat het grondwater van nature zwak is gebufferd.
Op de bodemkaart, zie bijlage 2, zijn de zijdalen goed herkenbaar. De aanwezigheid van moerige gronden in de omringende
bosgebieden bij het Lange Veen en de Grolloër Koelanden zijn een aanwijzing dat de natte dalen zich vroeger hebben doorgezet
tot ver in de Boswachterij.
De hoogteligging van het beekdal loopt vanaf de waterscheiding af van NAP + 16,00m tot NAP + 10,50m nabij de N33. Het
grootste beekdal-verhang (ca. 2m) treedt op in het traject Papenvoort - uitmonding Lange Veen, daar waar het beekdal het
smalst is.
Keileem bevindt zich voornamelijk in het gebied ten zuiden van Papenvoort. In het beekdal zelf (Grolloër Koelanden) wordt geen
keileem aangetroffen en is deze waarschijnlijk geërodeerd. Zie bijlage 2
In de huidige situatie volgens MIPWA-berekeningen, komt alleen kwel in de benedenloop van het Anderensche Diep ter hoogte
van de Westerlanden voor. Ook de aanwezigheid van de combinatie van Moeraszegge, Dotterbloem en Kleine watereppe geven
aan dat we met een middenloopsysteem te maken hebben. Dit beekdaltype komt uitsluitend in de middenloop van de Drentsche
Aa voor.
Gelet op de aanwezigheid van veengronden en moerige gronden in de beekdalen is de huidige kwel- en infiltratiesituatie
waarschijnlijk geen afspiegeling meer van de vroegere situatie.
Momenteel wordt de waterstand in de beek op het traject Papenvoort-N33 niet gereguleerd. Er is dus vrije afstroming tot aan
de stuw bij de N33 in het noorden van het projectgebied. De bovenloop ten noorden van Papenvoort is wel gereguleerd d.w.z.
dat de waterhuishouding afgestemd is op de landbouw (meerdere stuwen met instelling voor winter- en zomerpeil, winterpeil
zodanig dat er voldoende drooglegging is voor de landbouwgronden in het beekdal).
Het gebied Lange Veen heeft eveneens een gereguleerde waterhuishouding, welke afgestemd is op de landbouw. De
afwateringsbasis van het gebied van het Lange Veen wordt gevormd door de waterstand van het Anderensche Diep, daar waar
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het Lange Veen op de beek uitmondt. Omdat op de waterstand in de beek (vooral in de winter) tot aan maaiveld kan reiken heeft
men destijds een lange duiker aangelegd dwars door en langs het beekdal. Op deze ondergrondse leiding zijn meerdere zijn
meerdere zijaansluitingen gemaakt voor de drooglegging van lagere landbouwgronden op de flanken van het beekdal.
Bijlage 3 geeft de waterhuishouding, kwel, en infiltratie weer.

2.2. De invloeden van de mens.
2.2.1. Inleiding
De basis van het huidige landschap is eind 19de eeuw ontstaan. Daarvoor domineerde op hoge gronden de heide, die benut werd
voor het weiden van schapen en het steken van plaggen. In de lagere delen bevonden zich beekdalen met grasland, zoals het
beekdal van het Anderense diep. De bewoning vond plaats in esdorpen, op de overgang van beekdal naar heide, vaak op de hogere
zandruggen zoals de Rolderhoofdrug en De Hondsrug. Op de akkers werd voedsel verbouwd met gebruik van schapenmest Met de
komst van de kunstmest en rationelere landbouwmethoden, verloor de heide zijn functie.

Kaart 1900
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De langgerekte stroken net aangelegde stroken bos zijn te zien, bijvoorbeeld de Heerenkampen waar later de Boswachterij GietenBorger omheen is ontstaan. De Herenkampen was een particulier initiatief, vanuit Gasselte hebben de “heren van Gasselte” delen
ingeplant met bomen, afgescheiden met aarden wallen, om het eigendom te markeren. De bedoeling was om het bos te exploiteren;
veel succes heeft dit niet opgeleverd. De houtwallen zijn nu een cultuurhistorisch relict te midden van de in omstreeks 1922
aangeplante bossen. Ook zijn de natte slenken, of eigenlijk bovenloopjes en brongebieden. Veel oppervlakte is verdwenen en er is
landbouwgrond van gemaakt of het is ingeplant met bos (exoten). Het aandeel veentjes en de slenken geven aan dat de omgeving
veel natter geweest moet zijn dan tegenwoordig het geval is.

Topografische kaart 1955-1965

Topografische kaart 1955-1965
De kaart van deze periode geeft het beeld weer van voor de grote ruilverkavelingen. De structuren van de kaartbeelden van 1832
zijn nog goed herkenbaar en het landschap met daaraan het gekoppeld gebruik door de mens is nog reconstrueerbaar. Na 1965
laten de grootschalige ruilverkavelingen hun sporen na op het landschap. De schaal wordt grootschaliger en rationeel aangepakt,
grote blokken worden geschikt gemaakt voor de landbouw. Delen worden gedraineerd en ingericht voor akkerbouw.
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Topografische kaart 1998

Topografische kaart 1998
Deze kaart laat het landschap zien na de grote ruilverkavelingen. Veel van de oorspronkelijke structuren zijn verdwenen, waardoor
het oorspronkelijke landschap niet meer herkenbaar is. Er is nauwelijks verschil tussen bijvoorbeeld de essen in de omgeving van
Grolloo en delen van de bovenloop van het Anderensche Diep. Alles is ingericht voor een optimaal functioneren van de landbouw
met aaneengesloten blokverkavelingen en waarbij niet of nauwelijks is gekeken naar de natuurfuncties.
Opvallend is ook dat in de Grolloer koelanden enkele huiskavels van landbouwbedrijven zijn ontstaan, dit is een duidelijke breuk met
het traditionele esdorpenlandschap waarbij de boerenbedrijven in de dorpen waren gevestigd.
Opvallend verschil met de vorige kaart is dat er naast het Hemelrijk nog twee zandputten zijn ontstaan in de boswachterij. Deze
waterwinputten hebben een grote impact op de gehele waterhuishouding.
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2.2.1 Landschapsecologische beschrijving en vegetaties van het Anderensche Diep
Op basis van het voorkomen van Dotterbloem, Moeraszegge en Holpijp kan de bovenloop tot aan De Westerse landen het dal worden
getypeerd als een dal van bovenloop naar middenloop.
Kwelwater heeft in het verleden een veel grotere invloed gehad in het reservaat. Er was naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk
een vegetatie aanwezig variërend van natte schraallanden die na ontginning/drainage van het gebied is veranderd via vochtig
schraal grasland tot meer droge typen voedselrijk(er) grasland, zoals die nu in het gebied aanwezig zijn. De intensieve
begreppeling en de dichtheid van afvoersloten geeft een indruk van hoe nat het in het gebied geweest moet zijn, maar er kan ook
sprake zijn dat we hier te maken hebben met een opgelegd beeksysteem(Baaijens).
De gronden zijn voornamelijk als weidegrond of als hooiland in gebruik geweest. Er werd in het verleden, voordat de precelen in
handen waren van Staatsbosbeheer, soms intensief bemest. Op sommige percelen ging de bemesting nog door tot in de jaren 90
van de vorige eeuw.

2.2.2 Huidige beeld
Op de oostflank liggen een serie oorspronggebieden, deze gebieden zijn dusdanig in de waterhuishouding aangetast dat een
nauwkeurige landschapsecologische analyse niet goed mogelijk is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het voorkomen van Waterviolier, een
indicator voor kwel, maar die hier in de nieuw gegraven sloten voorkomt.
De lager gelegen delen van het beekdal zijn veel vochtiger, hier komen meer natte graslandtypen voor met Fioringras, Geknikte
vossenstaart en Mannagras. Opvallend is de aanwezigheid van plaatsen, waar Ruwe smele bijna het dominante gras in de vegetatie
is. Bij de venige delen wordt wel duidelijk dat een begrazing met toch vrij forse runderen ongunstig is. De meest venige delen
worden door de koeien ook wel belopen, maar ze zakken vaak tot aan hun buik in het veen. Voor een positieve ontwikkeling van de
vegetatie is dat funest. Op deze potentieel geschikte plaatsen voor natte hooilanden en mogelijk dotterbloemgraslanden zullen deze
zich, met het huidige beheer, nooit kunnen ontwikkelen.
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Toch zijn er de laatste jaren ook positieve trends waar te nemen. Bijvoorbeeld in de situatie van het voorkomen van Holpijp.
2009

2003

Figuur 6

Voorkomen van Holpijp situatie 2009 en 2003, opvallend is het grote aandeel in greppels en sloten, deze duiden op uittreding van kwel.
Vooral in de rode en gele delen zijn enkele jaren geleden maatregelen genomen zoals het dempen, en verontdiepen van sloten. Dit heeft
een gunstig effect gehad op de ontwikkeling van Holpijp. Deze trend geeft aan dat delen van het gebied potentie hebben om zich richting
Dotterbloemhooiland en Kleine zeggenvegetatie te ontwikkelen.
In 2009 is een vegetatiekartering uitgevoerd waarbij tevens een tabel is opgesteld waarbij een indeling naar vervangbaarheid is gemaakt.
Er worden vijf categorieën van vervangbaarheid onderscheiden (zie Tabel). De toekenning van een categorie van vervangbaarheid aan elk
vegetatietype is gebeurd volgens een voor elk type door Staatsbosbeheer aangegeven vervangbaarheidswaarde. Typen die er niet in staan
worden gecatalogiseerd volgens de vervangbaarheid van het meest verwante type. Bij mozaïeken is het moeilijkst vervangbare type
gebruikt.
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Tabel

De onderscheiden vijf categorieën in de mate van vervangbaarheid van vegetatietypen.
Vervangbaarheid

Omschrijving
Herstel juiste milieucondities (vnl. geohydrologisch) in geschikte FGR is niet of op zeer beperkte schaal (binnen bestaande reservaten) mogelijk. De ontwikkelingsduur

Onvervangbaar

van de vegetatie is zeer lang (meerdere decennia). Spontane vestiging van kenmerkende soorten is onwaarschijnlijk.
Herstel juiste milieucondities (vnl. geohydrologisch) in geschikte FGR is op beperkte (lokale) schaal mogelijk (binnen of in aansluiting op bestaande reservaten)

Slecht vervangbaar

mogelijk. De ontwikkelingsduur van de vegetatie is lang (minimaal enkele decennia). Spontane vestiging van kenmerkende soorten is mogelijk, maar de kans op
verzadigde gemeenschap is klein.
Herstel juiste milieucondities (vnl. geohydrologisch) in geschikte FGR is op ruime schaal mogelijk. De inrichtingskosten zijn hoog en/of er is een beheersinspanning

Matig vervangbaar

voor langere tijd (minimaal 10 jaar) nodig. De ontwikkelingsduur van de vegetatie is lang tot vrij kort (bossen en struwelen: minimaal enkele decennia, heiden en
kruidachtige vegetaties 5 tot 10 jaar); redelijke kans op verzadigde gemeenschap.
Herstel juiste milieucondities in geschikte FGR is op ruime schaal mogelijk. Na de juiste inrichtingsmaatregelen is beheersinspanning qua kosten en duur beperkt. De

Goed vervangbaar

ontwikkelingsduur van de vegetatie is lang tot vrij kort (bossen/struwelen: minimaal enkele decennia, heiden en kruidachtige vegetaties 5 tot 10 jaar), vaak met
concurrentiekrachtige en/of invasieve soorten, relatief snelle vestiging van pionierstadia met enige waarde.
Herstel juiste milieucondities is vrijwel overal op ruime schaal mogelijk. Een beheersinspanning is niet of beperkt nodig (Raaigrasweiden: inzaai nodig). De

Zeer goed vervangbaar ontwikkelingsduur van de vegetatie is lang tot kort (bossen/struwelen: minimaal enkele decennia, kruidachtige vegetaties 2 tot 10 jaar); meestal met invasieve en/of
concurrentiekrachtige soorten, vaak langdurige dominantie van soorten of (semi)permanente pionierstadia.

Andersche Diep

De figuur geeft de onvervangbaarheid van het kwelveen bij het Hongerveld (Hoornse Bulten) goed weer. Tevens is eruit af te leiden dat het
Anderensche Diep nog in ontwikkeling is van een voedselrijke situatie naar een voedselarmere situatie.
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3. beheer
3.1. beheer beekdal
Doelstelling
Het noordelijke deel van het Anderensche Diep heeft ter hoogte van de Westerse landen als doelstelling Dotterbloemhooilanden en
Kleine zeggenvegetaties. Omdat de kwelintensiteit ter hoogte van de Westerse landen rond de 1mm per dag ligt worden hier deze
doelstellingen gehaald, in de overige delen, zuidelijker is de kwelintensiteit lager tot maximaal 0,3mm per dag. Hier geldt een
andere doelstelling namelijk een landschappelijke en deze kan worden versterkt door bijvoorbeeld het aandeel struwelen en bossen
uit te breiden, maar op een wijze dat het deel wel zijn openheid behoudt. Wanneer de ontwatering van de bovenlopen en
infiltratiegebieden niet geheel verdwijnt of in grote mate afneemt dan zijn de mogelijkheden voor herstel van
Dotterbloemhooilanden en kleine zeggenvegetaties gering, mede gelet op de zwakke (van nature voorkomende) buffering van het
grondwater in dit zuidelijke deel. Door de intensieve landbouw in de omgeving is de depositie van vermestende stoffen groot.
Begrazing
Er vindt begrazing plaats binnen een afgerasterd deel van het terrein, de zogenaamde raster- of standbeweiding. De vegetatie
wordt gedurende het groeiseizoen begraasd, met een intensiteit zodat de vegetatie kort afgegraasd de winter ingaat. Het doel is
hierbij dat er structuur ontstaat en een diversiteit aan (planten-) soorten. Bij standbeweiding bepalen de graasdieren zelf waar de
favoriete graasplekken zijn en welke terreindelen worden gemeden. Er ontstaan daardoor in het terrein vaste looproutes en
graasgradiënten. Op drinkplaatsen en op favoriete rust- en schuilplaatsen vindt vaak verrijking van nutriënten plaats in de vorm
van mest en urine, terwijl op plaatsen waar frequent wordt gegraasd er een netto afvoer van nutriënten is. Er is sprake van een
herverdeling van voedingstoffen. Dat zal op den duur leiden tot meer variatie in de vegetatie.
De begrazing in het Anderensche diep vindt plaats door het uitgegeven in pacht aan plaatselijke boeren.
Maaien
Er worden verschillende regiems gehanteerd ten aanzien van vooral waardevolle vegetaties, die niet worden begraasd. Deze
worden gemaaid en afgevoerd, maar ook wordt gemaaid en afgevoerd om Jacobskruiskruid, Akkerdistel terug te dringen.
Een uitzondering hierop vormen de kleine zegge gemeenschapen in de Hoornse Bulten deze kunnen met een lagere maaifrequentie
toe en worden gemiddeld een keer per twee jaar (drogere jaren) gemaaid en afgevoerd.
Vanaf eind jaren 80, nadat de eerste delen van het gebied bij Staatsbosbeheer in eigendom waren gekomen, is het maaibeheer
voortgezet, maar is de bemesting gestaakt. Vanaf 1995 is overgegaan op extensieve seizoensbegrazing met runderen in het
grootste deel van het gebied. De beekdalgraslanden worden zo grotendeels ontwikkeld tot schraalgraslanden.

3.2 beheer boswachterij
Doelstelling boswachterij is multifunctioneel dat houdt in dat er naar houtproductie wordt gestreefd met behoudt van de andere
functies zoals recreatie, cultuurhistorie en landschappelijke waarden. De boswachterij Gieten-Borger is zo’n 2500.ha groot en
bestaat uit 1300 ha gemengdNaaldbos, 700 ha gemend Loofbos, 200ha Heide en vennen en 250 ha (vochtig) grasland.
Het huidige beheer in de boswachterij Gieten-Borger richt zich op het vergroten van de variatie in bosstructuur. Door dunning
wordt de menging van naald- en loofbomen bevorderd, en de variatie in licht en donker binnen opstanden wordt daarmee vergroot.
Deze wijze van beheer is ook duidelijk uit de vogelpopulatie af te leiden. Soorten die aan ouderbos zijn te koppelen, bijvoorbeeld de
spechten soorten, profiteren duidelijk van deze maatregelen en laten een opwaartse trend zien.
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4. Randvoorwaarden en uitgangspunten
Bij het opstellen van een visie zijn er behalve het interne beleid bij Staatsbosbeheer ook doelen opgesteld door Provincie,
Waterschap en de Overheid. In deze paragraaf worden deze doelstellingen kort uiteengezet en mogelijk ondersteund door middel
van kaarten.

4.1. Taskforce Beheer, Staatsbosbeheer
Binnen de Taskforce beheer wordt het Anderensche diep aangemerkt als een gebied met een hoge cultuurhistorische waarde, dit
houdt in dat het landschap prioriteit heeft. Toch wordt gestreefd naar een herstel van het abiotische systeem.
Een belangrijk aspect van het herstel van de oorspronkelijke abiotiek is het herstel van de natuurlijke trofiegraad die bij een
dergelijk landschap hoort. Als referentie wordt dan meestal een punt gekozen dat lag voordat de grote ingrepen plaats vonden
zoals in: hydrologie, omzetting profiel, bemesting ed, en die vaak door toedoen van de mens zijn gedaan.
Gerangschikt naar de aspecten genoemd in de Task Force beheer zien de prioriteiten die voor het Anderensche Diep gelden er als
volgt uit:
Cultuurhistorie
 De herkenbaarheid van de Staatsbosbeheerhistorie moet duidelijk zichtbaar blijven. Te denken valt dan aan handhaven
productiebos, keienwegen, Heerenkampen, percelering. Op welke schaal is nog onduidelijk.
 De kavelpatronen in het beekdal handhaven. Maar welke patronen uit welke tijdslaag moeten worden gehandhaafd is nog
onduidelijk. Hierbij hoort ook het gegraven bekenstelsel waarin nog veel onduidelijk is wat de vroegere functie van de beek
precies is geweest. Nader onderzoek hiernaar is gewenst.

onderdelen die nu nog niet bekend zijn. Deze kunnen bij het cultuurhistorisch onderzoek naar boven komen.
Landschap
 De openheid van het beekdal in het centrale deel moet worden behouden. Het zuidelijke deel heeft wat minder potenties voor
de ontwikkeling van belangrijke natuurwaarden en kan daardoor kan de nadruk meer op het landschap komen.
Natuur
 Herstel zwak gebufferde flanken van het beekdal onder invloed van lokale grondwatersystemen. Hierdoor kunnen huidige
waarden zoals heischrale vegetaties met hoogveenelementen zoals die bij het Hongerveld (Hoornsche Bulten )aanwezig zijn
worden behouden of uitgebreid. Te nemen maatregelen zijn het dempen van sloten zolang dit niet strijdig is met de
cultuurhistorie.
 Herstel van zwak gebufferde flanken van het beekdal in de gebieden aan de westkant van het beekdal en de oostkant van het
beekdal. Dit herstel kan plaats vinden door het tegengaan van de verdamping door het dempen sloten en omvormen van
naaldbos naar loofbos of korte vegetaties.
 Opheffen drainage beek op de flank van het beekdal. Dit is strijdig met de eventuele uitkomsten die komen uit de analyse naar
de gebruikshistorie van het bekenstelsel.
 Beek in centrale deel van het beekdal behouden, dit sluit aan bij het cultuurhistorische aspect van het bekenstelsel.

4.2. Visie van Provincie Drenthe Drentsche Aa systeem in casu Anderensche Diep
Het "stroomdallandschap de Drentse Aa" is nationaal en international van grote betekenis. Het is een van de laatste min of meer
intacte beekdallandschappen met halfnatuurlijke vegetaties in de Noordwestduitse laagvlakte.
Integraal Gebiedsplan Anderensche Diep
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Huidige status begrenzing Anderensche Diep

4.3 Visie Waterschap Hunze en Aa’s op het systeem van de Drentsche Aa
In het watersysteem van de Drentsche Aa vormen landbouw en natuur de hoofdmoot van het grondgebruik. De functie landbouw
beslaat circa 55 procent van het watersysteem en wordt voornamelijk aangetroffen op de hoger gelegen gronden. Ongeveer een
derde deel van het gebied heeft een natuurfunctie met natte natuur in de beekdalen en bossen en (natte) heidevelden op de hogere
gronden. De overige oppervlakte, zo’n 20 procent is in gebruik als woongebied. Andere belangrijke functies in het gebied zijn het
recreatieve gebruik en de functie als brongebeid voor de oppervlaktewaterwinning bij de Punt. Grondwaterwinning ten behoeve van
de drinkwatervoorziening vindt plaats nabij de Punt en Assen.
Opgaven
In de toekomst is het gewenst om 1,9 miljoen kubieke meter water bovenstrooms vast te houden, dit is om het boezemsysteem
voldoende veiligheid te geven. Er komen veelal inundaties voor in de laag gelegen gebieden met de functie natuur. Ook komen
inundaties voor in delen van de middenlopen, deze verhouden zich vaak goed ten opzichte van de natuurdoelstellingen die voor deze
gebieden gelden. Alleen wanneer de natuurdoelstelling zich richt op soortenrijkere natte schraallandvegetaties kan er lokaal sprake
zijn van knelpunten.
In het gebied komt 2309 ha verdroogde natuur voor, vooral gelegen in de beekdalen. Oorzaken van de verdroging liggen voor een
deel, en vooral lokaal, in de waterwinning Assen en de Punt. Daarnaast is de landbouwkundige ontwatering van de plateaus rondom
de beekdalen een belangrijke factor, evenals dat het beekpeil op sommige plaatsen te laag is. Het gebied is opgenomen in de
provinciale TOP- verdrogingslijst en geldt daarmee als een gebied met een hoge prioriteit, ook het Anderensche Diep staat op deze
lijst.
Oplossingen
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In de beekdalen zijn de functies natuur en oppervlaktewaterwinning leidend. Ingrepen die zijn gerealiseerd zijn: spuitvrije zones
langs de beken, aansluiten en opengraven van oude meanders, aanbrengen van passagevoorzieningen voor vissen en het vernatten
van beekdalhooilanden. Op de hogere gronden is ook de landbouw van blijvend belang. Tevens wordt de hydromorfologie van het
beeksysteem hersteld en worden visbarrières opgeheven. Daarnaast wordt 2200 ha van de 2309 ha verdroogde gronden voor
2015 hersteld. De ecologische toestand van de beek zal verder worden verbeterd door terugdringing van de nutriëntenbelasting,
onderzoek naar de effecten van de beregening uit grondwater onderzoeken.
Streefbeeld
De bovenlopen van de Drentsche Aa zouden vrij optrekbare beken moeten zijn, waarin het water stroomt en waarin in ruime mate
waterplanten groeien, die voor structuur zorgen. Plaatselijk is de beek beschaduwd door beekbegeleidende bosjes, die weer
stapstenen vormen voor de verbindingszone. Net als de vele houtwallen vormen zij een onderdeel van de fijnmazige verbinding
tussen de bossen langs de bovenlopen. Het streefbeeld en het huidige beeld verschillen sterk van elkaar. Knelpunten zijn de vele
stuwtjes, duikers, het ontbreken van structuur in de beek en het landschap. Langs de middenlopen verschuift het streefbeeld meer
naar de graslandverbinding in het beekdal en heideverbindingen op de flanken. Het valt op dat de middenlopen al goed zijn
ontwikkeld stroomafwaarts. Gaan we meer richting bovenloop dan is de huidige situatie nog verre van ideaal; reservaten zijn
afgesneden van de benedenstroom en het natuurlijke karakter is op enkele plaatsen verdwenen.
Benedenstrooms is het streefbeeld dat de beek stroomt door een breed dal met natte graslanden en Grote zeggenmoerassen. Er
zijn in de ondiepe plassen langs de beek voldoende paaiplaatsen voor vissen, het natuurlijke profiel van de beek is hersteld en kades
zijn verdwenen en de beek treedt ‘s winters weer buiten zijn oevers.

4.5. Natura 2000
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om
deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van
beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden.
Deze Natura 2000-gebieden wijst Nederland op dit moment aan. Inmiddels is de Drentse Aa met daarin opgenomen het
Anderensche diep voor definitieve aanwijzing in procedure gebracht. Voor het gebied zijn doelen vanuit de habitatrichtlijn
opgesteld. Het Anderensche diep speelt met name een rol in H4010_A (Vochtige heide) , H6230 (Heischrale graslanden) /H6410
(Blauwgraslanden).
Wettelijke status
Bijna het gehele Drentse A gebied valt volgens de habitatrichtlijn als habitat voor “Noordatlantische vochtige heide met Erica
tetralix. Droge heide. Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen. De drijvende Ranunculus-vegetatie van
submontane en planitaire rivieren. Grasformaties met Nardussoorten. Grasland met Molinea op kalkhoudende bodem en kleibodem.
Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum.” Als kwalificerende soort wordt de “kleine modderkruiper” genoemd.

4.6. Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en
dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de
ruggengraat van de Nederlandse natuur. De EHS bestaat onder andere uit bestaande natuurgebieden, reservaten,
natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde robuuste verbindingen. De EHS is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn.
In de EHS vormt het Anderensche diep een onderdeel van de as van Groningen naar het Bargerveen en verbindt hierbij de Drentse
Aa met de boswachterijen van Gieten en Borger.
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5. Visies en streefbeeld
5.1 Visie lange termijn en streefbeeld.
Samenvatting huidige waarden en potenties.
 Het kwelveen bij het Hongerveld en de directe omgeving profiteren van de ingreep die heeft plaats gevonden door de
aanleg van een onderduikering voor de afvoer van het landbouwwater. Dit uit zich door stabilisatie van soorten als
Beenbreek bij het kwelveen en uitbreiding van Kamgras in de directe omgeving van het veen.
 De lager gelegen delen van het beekdal zijn vochtiger en hier komen Fioringras, Geknikte vossenstaart en Mannagras
voor. Ruwe smele is het dominante gras in de vegetatie wat duidt op wisselende waterstanden.
 Begrazing met runderen in deze lage delen met potentie voor dotterbloemhooilanden zijn ongunstig; grote delen worden
vertrapt.
 Vanaf het Hongerveld, zuidelijk deel Hoornse Bulten, lopen diepe afvoergreppels die veel kwelwater afvoeren. Een
permanent hoge waterstand in deze sloten zou de uitbreiding van zeer waardevolle vegetatie in het veen bij de Hoornse
Bulten verder kunnen ontwikkelen.
 Het zuidelijke deel van het Anderensche Diep heeft een hoge landschappelijke, cultuurhistorische waarde.
 Slenk bij het Lange Veen heeft potentie voor herstel natuurwaarden, met een redelijke hoeveelheid kwel, hoewel die
momenteel alleen waarneembaar is in de (diepe) sloten omdat het gebied een landbouwfunctie heeft. Ook de bijlage met
de kwelkaart geeft dit aan.
Streefbeeld
Het Anderensche Diep, als bron van de Drentse Aa, heeft als beek een natuurlijke stroming zonder obstakels in de vorm van stuwen,
een beekdynamiek met inundaties in nattere perioden, meer kwel in het maaiveld, mengvormen van oppervlaktewater en (matig)
grondwatergevoede systemen, buffering van de veentjes en vennetjes in het gebied, een vrij optrekbare beek voor de fauna, natte
as vanaf de waterscheiding met de Hunze tot aan uiteindelijk de Noordzee. Er zal gestreefd worden naar een half natuurlijk
beekdallandschap, dat vooral bestaat uit korte vegetaties die begraasd worden in een grote begrazingseenheid. Een dergelijk
ingericht gebied heeft een robuust duurzaam (water)systeem, waarbij natuurlijke hydrologische processen weer plaats kunnen
vinden. Omvormen van de naaldbossen naar loofbossen en korte vegetaties. Gradiënt van droge bossen naar vochtige broekbossen.
Er is plaats voor de cultuurhistorische elementen in het gebied zoals de antropogene lagen die in het gebied aanwezig zijn:
verkavelingpatronen in het beekdal en de boswachterij, gebruikshistorie van de beek(moet nog worden onderzocht).

Gelet op de conclusies uit voorgaande hoofdstukken zal voor het Anderensche Diep voor een inrichting worden gekozen die recht
doet aan alle voorkomende aspecten als cultuurhistorie, natuur en landschap.
Uitgaande van dit principe levert dit het volgende beeld op van het onderzoeksgebied.

Figuur 5 Functiekaart
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Verklaring functiekaart met onderbouwing
Hoofdfunctie cultuurhistorie: groot aandeel cultuurhistorie aanwezig zoals, verkavelingpatronen, geschiedenis Staatsbosbeheer
en deze behouden of versterken
eventueel door het nemen van maatregelen.Hier gekozen omdat dit gedeelte boswachterij diepe grondwater in hoofdzaak op
watersteem van de Hunze afwatert. Houdt niet expliciet in dat natuur of landschap niet kunnen worden ontwikkeld.
Beeld
Uiteindelijke inrichting hangt grotendeels af van cultuurhistorisch onderzoek. Wanneer is vastgesteld en is afgestemd dat dit
uiterst waardevol is dan het betreffende gedeelte behouden en mogelijk versterken. Mogelijk dat delen toch met gepaste
maatregelen te treffen de potentie van natuur kunnen versterken dan dit zeker niet nalaten.
Geschiedenis van Staatsbosbeheer als leverancier van hout moet goed in beeld worden gebracht. Keienwegen, percelering,
productiebos handhaven.

Hoofdfunctie natuur: Worden zo optimaal mogelijk ingericht voor de ontwikkeling van de natuurwaarden in de directe omgeving of
om de natuurfunctie elders te versterken.
Beeld
Beide noordelijke natuurfunctiedelen optimaal inrichten en als heischraal ontwikkelen en beheren. Voldoet dan aan Natura 2000,
natte heide , kan eventueel met goede voorwaarden bv nieuw erfpachtcontract met huidige erfpachter. Door de uitbreiding aan
beide kanten van het beekdal komt er meer buffering, door het nemen van interne maatregelen, sloten dempen, plaggen e.d. zal het
aandeel doeltypen, kl zeggenvegetatie en dotterbloemhooilanden, sterk toenemen.

- 26 -

Het grote zuidelijke natuurfunctiedeel, waarvan het gedeelte bij het Langeveen met ontwikkeling berkenbroek-elzenbroek, omdat op
deze wijze recht wordt gedaan aan de potenties van de terreinen binnen de begrenzing van het Drentsche Aa gebied, met in MiddenDrenthe, De Holmers-Halkenbroek/Geelbroek, het andere oorspronggebied, voldoende ruimte voor de grote grazers. In de
middenlopen van de Drentsche Aa wordt al momenteel invulling gegeven ruimte voor de cultuurhistorische inrichting van de
bovenlopen, Eexterveld en Balloerveld met doeltypen als natte en droge heide beheerd door middel van begrazing. In het
onderzoeksgebied zou in dit deel de component oorspronggebied zonder begrazing ontstaan.
Het probleem met fosfaat in de bodem bij Het lange veen, momenteel nog landbouwgebieden, moet worden opgelost, maar dan kan
een gevarieerde overgang van droge bossen naar vochtige, natte bossen ontstaan met daarbinnen ruimte voor bovengenoemde
korte vegetaties, waar eigenlijk nooit op deze grote schaal invulling aan is/wordt gegeven.
De buffering van de vennen is een levert een bijkomend voordeel op.
Hoofdfunctie landschap: momenteel is er weinig cultuurhistorie of natuur meer aanwezig. Mogelijkheden voor natuurherstel zijn
gering. Kan wel dienen voor natuurherstel elders. Dus voor zover mogelijk optimaal inrichten voor natuurherstel.
Beeld
Doeltype korte vegetatie. Begrazing als beheer, half natuurlijk. Argumenten: sterk bemest, je hebt hier huiskavels moeilijk te
realiseren als reservaatgebied zal wel in een laatste fase verworven worden. Begrazing kan nog worden uitgebreid met heide/
bosterrein bij de Moere, later zelfs uit te breiden met de ontwikkeling in Midden Drenthe, waar een grote eenheid natuur staat
gepland. (Opmerking: Er zijn ook al ontwikkelingen met de realisatie van een landgoed ten zuiden van het onderzoeksgebied, dat een
(bos)verbinding oplevert met de Boswachterij Grolloo).
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Figuur 7 De toekomstige
uitbreiding
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6. Kansen en knelpuntenanalyse
Kansen
Wanneer de voorgestelde visie daadwerkelijk wordt ingevuld en de uitbreiding plaats vindt, dan ontstaat een robuust
aaneengesloten gebied waarin op grote schaal in de waterhuishouding kan worden ingegrepen. Het is in eerste instantie zaak om de
waterstanden in het gebied de optimaliseren. Indien de waterstanden in het reservaat zelf en in de omliggende hogere gronden
kunnen worden hersteld, dan valt ook (gedeeltelijk) herstel van de kweldruk te verwachten.
Door het nemen van interne maatregelen zoals dempen en verondiepen van sloten krijgt het gebied weer een bufferende werking.
De sterk kwelafvoerende sloten worden gestopt en de kwel wordt diffuus aan de omgeving afgegeven; op enig moment komt een
deel van deze kwel aan de oppervlakte hoewel het beperkt zal zijn tot een klein deel van het reservaat, midden- noordelijke deel.
Het biedt goede uitgangsposities voor natuurontwikkeling en de vennen, waar nog fraaie hoogveenrestanten aanwezig zijn met o.a.
lavendelhei, veenbes, worden beter gebufferd. De zwakke natuurlijke buffering van het grondwater wordt hierdoor versterkt.
Bestaande onderleiders kunnen worden weggehaald en het water kan over maaiveld richting beek afvloeien.
Kansen voor de natuurwaarden zijn dat de oppervlakte met dotterbloemhooilanden en kleine zeggenvegetaties aanzienlijk worden
uitgebreid. De uitgangssituatie voor de ontwikkeling van Berkenbroekbos wordt verhoogd.
Om een indicatie te hebben bij verwerving en inrichting van deze gebieden is een droogleggingkaart, zie bijlage 4, voor het zuidelijke
deel van het onderzoeksgebied in het kader van aanpak Top-verdrogingsgebieden voor de zuidelijke situatie waarbij de
afwateringsbasis (globaal) op het laagste maaiveldniveau in het beekdal is gelegd. Het betreft een natte (winter-) situatie waarbij
het waterpeil in de beek nabij het maaiveld niveau ligt.
Hiervoor is het beekdal in enkele deelgebieden opgedeeld en is voor ieder deelgebied een afwateringsbasis geschat.
Hieruit blijkt dat het voorstel kan worden uitgevoerd met enkele aanpassingen zoals voorzieningen bij bebouwingen en voor de
“flessenhals “ bij Papenvoort.
Conclusies uit de hydrologische analyse van het Anderensche Diep en omgeving en de recente vegetatiekartering van 2009 laten
het volgende zien:













De huidige reservaatsbegrenzing brengt beperkingen met zich mee qua natuurherstel
Er zijn positieve resultaten in het reservaat waar te nemen die vaak een directe relatie hebben met gevoerde
maatregelen zoals dempen sloten, plaggen e.d.
Delen van het beekdal hebben bij het nemen van gepaste maatregelen potentie om zich te ontwikkelen richting het
gewenste doel.
Er komt in het beekdal van het Anderensche Diep weinig kwel voor, behalve ter hoogte van de Westerlanden komt kwel
(meer dan 1mm per dag) voor, de rest van het gebied moet het stellen met minder.
Er vindt een snelle afvoer van water plaats, vooral in de winterperiode,
Er vindt verdroging plaats in de bovenloop en een zijtak van het Anderensche diep
De drainerende werking van het (gegraven) Anderensche Diep op die delen die hoger liggen dan de laagste delen van de
beek.
Het begreppeling- en slotenpatroon dat in het beekdal aanwezig is, zorgt voor een versnelde afvoer van water.
De zandputten in de Boswachterij Gieten-Borger, waarbij volgens de MER, het diepere grondwater richting de Hunze
stroomt en daarmee nauwelijks effecten heeft op het Anderensche Diep, maar waarbij niet is gekeken naar de effecten
op het oppervlakkige watersysteem dat wel degelijk van invloed is op de directe omgeving en daarmee ook op het
Anderensche diep en delen van de Boswachterij met de (nog) fraaie veentjes.
Een groot gedeelte van het diepe grondwater van de oostelijke flank van het Anderensche diep watert af op de Hunze
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De natuurlijke zwakke buffering van het grondwater
De kwaliteit van het instromende beekwater
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, de kwelintensiteit is te laag en de ontwatering is te diep.
De natuurlijke dynamiek van het watersysteem ontbreekt
Door de aanwezigheid van stuwen ontbreekt een open natte verbinding binnen de EHS
Verdroging van het aangrenzende beekdal en vooral de oostelijke beekflank, waar veel kwelwater in de landbouwsloten
wordt opgevangen en snel
wordt afgevoerd ten behoeve van de landbouw
Verdroging in het oostelijke intrekgebied van de beek door de daar aanwezige bosgebieden met een groot aandeel
naaldbos en het (nog) voorkomen van greppelpatronen en sloten die het water versneld afvoeren.
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7. Aanbevolen maatregelen en acties
7.1 Maatregelen acties voor de langere termijn


Aanwijzen van gebieden die na verbetering van de waterhuishouding ten behoeve van natuurbeheer geen optimale
landbouwfunctie meer hebben, buffergebieden



Oplossing vinden voor de aanwezige bebouwing door het gevolg van eventuele natschade.



Exoten monitoren en eventueel terug dringen



Aanwezigheid van veel voedingsstoffen in het systeem, bij de voorgestelde uitbreiding door de jarenlange hoge
bemestingsgraad ten behoeve van de landbouw vormt een grote handicap voor een goede ontwikkeling van heischrale
vegetaties, berkenbroekbos door vermoedelijk een explosie van ruigtesoorten als brandnetel en akkerdistel. Voorstel is om de
betreffende percelen te laten analyseren op aanwezige voedingsstoffen en kijken of een gepast beheer, zoals uitmijnen, kan
voorzien in de oplossing van dit (vermoedelijke) probleem.



Verder gaan met het omvormen van naaldhout naar loofhout/ korte vegetaties.



Weghalen stuwen in de beek.



Wijzigen huidige begrenzing door provincie Drenthe naar reservaatgebied, het gebied is immers nu nog aangewezen als
landbouwgebied en beheersgebied.

7.2 Maatregelen/ acties voor de kortere termijn


Oplossing vinden voor de aanwezige bemestingsvoorraad in de landbouwpercelen die recent zijn aangekocht en worden
doorgeleverd aan Staatsbosbeheer. Te denken valt aan uitmijnen via de verbouw van bijvoorbeeld maïs. Dit moet nader worden
onderzocht. Er loopt al een onderzoek in een ander deel van het gebied.



De canon van de erfpachter beslaat een grote oppervlakte, ongeveer 250 ha, van het Anderensche Diep en heeft een grote
invloed op het beheer dat wordt gevoerd. Momenteel frustreert het contract, opgesteld in 1996, ontwikkelingen die positief zijn
voor het beheer, omdat de doelen die indertijd zijn opgesteld bindend zijn en de erfpachter zal moeten instemmen met nieuwe
op te stellen doelen. Huidige doelen worden al gefrustreerd door de erfpachter zoals vermindering onderhoud aan de beek,
geen beweiding natte kernen, maar deze natte kernen maaien en de vegetatie afvoeren, inrichting van de terreinen. De
beweiding en daardoor vertrapping van de natte kernen heeft te maken met dat de erfpachter teveel vee op een beperkte
oppervlakte heeft en in problemen komt met de mestwet. De mestwet geldt alleen voor het aantal dieren dat daadwerkelijk in
de terreinen graast. Aangezien het hier geen jaarrondbegrazing maar seizoensbegrazing betreft, tellen alleen die maanden
mee voor de mestwet.
Kansen
Er zijn echter mogelijkheden om het erfpachtcontract aan te passen of te wijzigen door te kijken of de canon kan worden
uitgebreid met areaalvergroting daar waar korte vegetaties zijn gepland en begrazing een goede beheersmaatregel is. Op
deze manier kan er een beter contract worden opgesteld met betere voorwaarden voor het beheer van de terreinen. Ook zijn
in het huidige contract maaikernen aangewezen, waarbij de erfpachter dient zorg te dragen voor de afvoer van de vegetatie.
Ook deze beheersvorm draagt bij aan een betere uitgangspositie voor het gewenste doeltype.
Zaak voor Staatsbosbeheer is om hier tijdig op te wijzen en dit te betrekken in het overleg voor een nieuw op te stellen
contract.
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7.3 Gewenst/ benodigd onderzoek


Cultuurhistorie, o.a. begreppeling, beek, goed in beeld brengen, welke lagen zijn er en welke lagen moeten worden behouden,
gevolgd door het nemen van eventueel gepaste te nemen maatregelen. (dempen, verontdiepen e.d.)



De cultuurhistorie van de beek moet beter worden onderzocht door het vermoeden dat GertJan Baaijens heeft, dat we hier te
maken hebben met een opgelegde beek.



Beekbodem in kaart brengen en nagaan of deze drainerend effect heeft op de omgeving. Welke maatregelen dan kunnen
worden genomen hangt dan af van conclusies uit de inventarisatie van de cultuurhistorie en uitkomst met erfpachter.



Onderzoek in hoeverre de inbreng van bijvoorbeeld Linde, op bodems met leem, een gunstige invloed kan hebben op het
omzetten van de bemestingtoestand. In theorie zou het kunnen.
Inbreng van loofbos zal moeten gebeuren om proces op gang te brengen. Spontane ontwikkeling heeft duidelijk de voorkeur,
maar ruigteontwikkeling van brandnetel en distels kan ontwikkeling van loofbos danig frustreren.







Hydrologisch gezien zou de huidige beekloop zelfs volledig kunnen worden gedempt, maar vanwege landschapsbehoud en
cultuurhistorie wordt dit niet aanbevolen. De waterstanden in de huidige beek kunnen daarom bij voorkeur worden verhoogd
door de huidige loop te verondiepen, zodanig dat de laagste delen niet worden gedraineerd.
Er kan ook worden gekozen om op specifieke plaatsen grind in de beekbodem aan te brengen waarna kleine fracties humus
worden ingevangen die zich op de duur gaan verkitten. Op deze wijze krijg je weer de hobbels in de beek die bij een natuurlijke
beek horen. Gevaar bestaat dat tussentrajecten gaan verslibben.

7.4 Inrichtingsvoorstel voor de lange termijn
Voor twee deelgebieden van het Anderensche Diep worden aan de hand van bovengenoemde conclusies en aanbevelingen enkele
inrichtingsvoorstellen gedaan die in onderstaande kaarten worden gevisualiseerd.

Figuur 7 het Lange Veen
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Inrichtingsvoorstel lange termijn
Dit voorstel betreft het voorstel voor het Lange veen, besproken bij het deel over de natuurfunctie, 5,1.
De op de kaart met blauw aangebrachte slootpatronen kunnen in principe worden gedempt ten behoeve voor de inrichting natuur.
Bemestingstoestand eerst onderzoeken. Is deels te ondervangen door uitmijnen.
En er staat loofbos als streefbeeld gepland. Loofbos is goed te ontwikkelen op door landbouw verrijkte gronden.
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7.5 Korte termijn inrichtingsvoorstel

Door recente aankopen kunnen geschetste maatregelen worden uitgevoerd, het dempen van sloten. Landbouwwater kan worden
afgevoerd op de onderduikering, blauwe lijn op kaart.
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Bijlagen
Bijlage 1

Hoogtekaart
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Bijlage 2

Bodemkaart
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Bijlage 3

Kwelkaart
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Bijlage 4

Droogleggingkaart
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Bijlage 5

Geomorfologische kaart
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