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WOORD VOORAF
Dit rapport is het resultaat van het afstudeeronderzoek dat geschreven is voor de opleiding
Bos- en Natuurtechniek aan Van Hall Larenstein te Velp en is geschreven in opdracht van
Staatsbosbeheer Noord. Het doel van dit onderzoek is om een inrichtingsontwerp te
verschaffen voor het Smalbroekerloopje, waarmee het natuurhistorische ecohydrologische
systeem van het Smalbroekerloopje zoveel als mogelijk kan worden hersteld.
Deze rapportage is mede tot stand gekomen vanwege de goede begeleiding van meerdere
personen. Grote dank gaat uit naar de opdrachtgever Staatsbosbeheer en terreinbeheerder
Wolter Winter, die deze opdracht mogelijk heeft gemaakt en tijdens het maken van deze
opdracht zijn ecologische kennis ter beschikking heeft gesteld. Daarnaast gaat grote dank uit
naar Ad Olsthoorn. Hij is de afstudeertraject adviseur van Van Hall Larenstein. Zonder zijn
begeleiding en rode draad adviezen was het niet gelukt dit rapport te bewerkstelligen. Verder
gaat veel dank uit naar Harry Jager van het Waterschap Aa en Hunze die naast het
verstrekken van de hydrologische GIS basisbestanden zijn ervaring deelde door, na het lezen
van de concepten, tips te geven over de inhoud van het rapport. J. Pattiwael van het GIS &
extern GEO-loket provincie Drenthe wordt tevens bedankt voor het verstrekken van de
natuurdoeltypen Gis basisbestanden.
Als laatste gaat veel dank uit naar wijlen dhr. H. W. de Vroome (1921 – 2001) van wie het
Smalbroekerloopje zijn naam heeft gekregen. Dhr. de Vroome was consulent landschapsbouw van Staatbosbeheer en werkte vooral vanuit de landschappelijke, ecologische en
historische invalshoek. Omdat hij bijzonder betrokken was bij het stroomdal Drentsche Aa,
waaronder het wel en wee van dit loopje, heeft hij diverse artikelen geschreven over de
historie van het Smalbroekerloopje. Zijn inrichtingsadviezen voor het Smalbroekerloopje zijn
in deze studie meegenomen. Het motto van dhr. de Vroome luidde: “Het landschap als
blijvende bron van inspiratie en levensvreugde”.
Vriezenveen, 2 september 2011
Richard Gerritsen

SAMENVATTING
In dit onderzoek staat de vraag centraal welke inrichtingsmaatregelen nodig zijn om de
ecohydrologische knelpunten op te lossen in het projectgebied van het Smalbroekerloopje,
waarbij haar cultuurhistorische karakteristieken zoveel mogelijk behouden blijven en het
natuurhistorische ecosysteem weer zoveel mogelijk wordt hersteld.
Aanleiding voor het, in opdracht van Staatsbosbeheer, laten uitvoeren van het onderzoek is
de prioriteit die het gebied heeft gekregen door provincie Drenthe om in het kader van de
anti-verdrogingsmaatregelen te worden ingericht.
Het Smalbroekerloopje is onderdeel van de Drentsche Aa en behoort tot de pleistocene
middenloopsystemen. Bovenstrooms is kwel van het freatisch grondwater belangrijk, meer
benedenstrooms kwel uit de eerste en tweede watervoerende pakketten. Het stroomgebied
van het Smalbroekerloopje staat echter onder invloed van verdrogingsproblematiek.
Hierdoor komen de, in het projectgebied oorspronkelijke, natte heidevegetaties met ronde
zonnedauw, witte snavelbies, beenbreek en heidekartelblad nog maar weinig voor en zijn de
vegetatietypen slecht ontwikkeld. Pitrus domineert de natte plaatsen. Het projectgebied heeft
hierdoor haar voormalige historische terreinkarakteristieken van bovenloopje van het
Loonerdiep verloren.
Bij het inrichtingsontwerp voor het Smalbroekerloopje is rekening gehouden met diverse
vigerende beleid- en besluitaspecten. Het onderzoek naar de inrichtingsmaatregelen bestaat
uit een inventarisatiefase waarbij gebruik is gemaakt van deskresearch, kaartenanalyse,
veldbezoeken en gespreken met deskundigen. Een vergelijking van resultaten en conclusies
uit de inventarisatiefase vind plaats in de analysefase waaruit resultaten voortvloeien.
Door verschillende economische ontwikkelingen in het projectgebied van het
Smalbroekerloopje, in de periode van rond 1850 tot heden, hebben diverse ecohydrologische
veranderingen plaatsgevonden. Deze veranderingen hebben negatieve effecten gehad op de
aanwezige vegetatietypen. De ecohydrologische knelpunten zijn onder te verdelen in interne
en externe ontwatering, waterwinning van grondwater en nutriënten toevoer en worden
veroorzaakt door landbouwkundige ontwatering, drinkwaterproductiestation te Assen,
interne bemesting van landbouwgronden en uitspoeling van meststoffen uit hogere
inzijgingsgebieden.
Bij de ecohydrologische inrichting van het projectgebied worden cultuurhistorische
karakteristieken zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk versterkt. De cultuurhistorische
geschiedenis van het Smalbroekerloopje begint ruim voor 1900. Bij de vorming van het
landschap in het projectgebied zijn in het verleden verschillende landschapsvormende
factoren werkzaam geweest die al of niet in onderlinge samenhang elk een eigen geschiedenis
kunnen laten zien. Factoren zoals o.a. wonen, landbouw, delfstoffenwinning, verkeer en
waterstaat. Voor de bepaling van de waardering van aanwezige cultuurhistorisch interessante
objecten in het projectgebied zijn de selectiecriteria kenmerkendheid, zeldzaamheid en
gaafheid gehanteerd. Het Tichelhuis met delvingsgat waar klei tot steen werd verwerkt, de
strokenverkaveling, het oorspronkelijk gegraven Smalbroekerloopje en de karakteristieke
beekdalflora worden in het onderzoek verder meegenomen als zijnde te behouden, dan wel te
versterken belangrijke natuurhistorische waarden in het gebied.
Provincie Drenthe heeft natuurdoeltypen vastgelegd in het Natuurbeheerplan Drenthe 2011.
De benoeming van deze natuurdoeltypen en daarmee het streefbeeld, is veelal tot stand
gekomen door de abiotische standplaatsfactoren te refereren aan het referentiebeeld van het
landschap rond het jaartal 1850.

Voor het projectgebied Smalbroekerloopje zijn de natuurdoeltypen natte heide, akker van
basenarme gronden, bloemrijk grasland van het zand- en veengebied, nat schraalgrasland en
dotterbloemgrasland van beekdalen vastgesteld.
De abiotische standplaatsfactoren bepalen de potentie voor succesvolle regeneratie van de
beoogde natuurdoeltypen, subtypen en plantengemeenschappen. Op de korte termijn is na
het nemen van ecohydrologische inrichtingsmaatregelen in het projectgebied vanwege
(pyriet)oxidatie en stikstofmineralisatie en de daarmee gepaard gaande fluctuaties in
beschikbare nutriënten en zuurgraad weinig te voorspellen. Op de langere termijn (> 5 jaar)
als het projectgebied ecohydrologisch meer tot rust is gekomen, is de potentie voor de
doelvegetatietypen goed tot zeer goed en zal de vegetatieontwikkeling profiteren van
toenemende vernatting en vermindering van nutriëntentoevoer.
Het projectgebied kan potentieel geschikt worden gemaakt voor de standplaatsvereisten van
de beoogde natuurdoeltypen door interne vernattingsherstelmaatregelen, externe
vernattingsherstelmaatregelen en het verlagen van nutriëntenbeschikbaarheid. Door het
nemen van maatregelen zoals verlagen van het maaiveld worden cultuurhistorische
karakteristieken zoals het Tichelhuisheuveltje extra geaccentueerd.
Veel van de te nemen ingrepen zijn momenteel echter uit maatschappelijk oogpunt niet meer
geheel of problematisch uitvoerbaar. Daarom is het van belang om bij het maken van het
inrichtingsontwerp rekening te houden met factoren die invloed kunnen uitoefenen op de
kans van slagen van dit inrichtingsontwerp. In dit onderzoek is een splitsing gemaakt in twee
inrichtingsvarianten, waarmee wordt ingespeeld op de meest beperkende factoren. In de
inrichtingsvariant ‘Minimum’ wordt aangegeven welke minimale inrichtingsmaatregelen op
de korte termijn nodig zijn om de ecohydrologische knelpunten in het gebied op te lossen.
De tweede inrichtingsvariant ‘Optimum’ geeft aan met welke ecohydrologische
inrichtingsmaatregelen, binnen de beleidskaders, de meest potentiële duurzame situatie
bereikt kan worden voor de beoogde natuurdoeltypen.
In de variant ‘Minimum’ wordt bij het inrichtingsontwerp rekening gehouden met de
particuliere eigendommen in het projectgebied. De gronden die binnen het projectgebied niet
in eigendom zijn van Staatsbosbeheer bemoeilijken een optimale ecohydrologische inrichting.
Deze variant voorziet in een ecohydrologische inrichting van de deelgebieden stroet, bovenen middenloop met behoud van de particuliere eigendommen. Daarnaast zijn aanvullende
maatregelen nodig om de eutrofiëring tegen te gaan vanuit de hogere gronden. In deze
variant wordt dan ook het zogeheten “laaghangende fruit” geplukt, waardoor deze variant de
meest economisch en bestuurlijk gunstige is.
In de variant ‘Optimum’ wordt uitgegaan van een algeheel ecohydrologisch systeemontwerp.
Voor nagenoeg alle nog niet ingerichte EHS gronden in het projectgebied worden
ecohydrologisch optimale en zoveel als mogelijk natuurhistorische inrichtingsmaatregelen
gegeven. Deze maatregelen gaan uit van het aankopen van de particuliere EHS gronden in
het projectgebied. Hierdoor wordt de potentie voor het behalen van de beoogde
natuurdoelen duurzaam. Deze variant is ecohydrologisch de meest optimale.

INHOUDSOPGAVE
WOORD VOORAF ............................................................................................................................................. I
SAMENVATTING ...........................................................................................................................................III
1

INLEIDING ................................................................................................................................................ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

AANLEIDING ................................................................................................................................... 1
PROBLEEMSCHETS .......................................................................................................................... 1
ONDERZOEKSONTWERP ............................................................................................................... 4
RANDVOORWAARDEN ................................................................................................................... 4
LEESWIJZER ..................................................................................................................................... 5
AFBAKENING................................................................................................................................... 5

BELEID EN BESLUITEN ....................................................................................................................... 7
2.1
2.2
2.3
2.4

NATURA2000 ................................................................................................................................... 7
KADERRICHTLIJN WATER EN WATERSYSTEEMPLAN.............................................................. 7
RIJKSBELEID EN PROVINCIAALBELEID ...................................................................................... 7
ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR EN NATUURBEHEERPLAN DRENTHE ........................ 8

3

ONDERZOEKSMETHODIEK ............................................................................................................. 9

4

BESCHRIJVING PROJECTGEBIED ................................................................................................. 11
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

ECOHYDROLOGISCHE KNELPUNTEN...................................................................................... 18
5.1
5.2
5.3

6

CULTUURHISTORIE WAARDEN SMALBROEKERLOOPJE......................................................... 23
WAARDERING CULTUURHISTORISCHE WAARDEN ................................................................. 24
TE BEHOUDEN / VERSTERKEN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN ................................... 25

ONTWIKKELING EN KANSEN NATUURDOELTYPEN ....................................................... 27
7.1
7.2
7.3

8

INTERNE EN EXTERNE ONTWATERING ................................................................................... 18
WATERWINNING GRONDWATER............................................................................................... 20
NUTRIËNTEN TOEVOER.............................................................................................................. 21

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN ............................................................................................ 23
6.1
6.2
6.3

7

ALGEMENE BESCHRIJVING DRENTSCHE AA .......................................................................... 11
ONTWIKKELINGEN DRENTSCHE AA ....................................................................................... 11
BESCHRIJVING PROJECTGEBIED SMALBROEKERLOOPJE...................................................... 12
HYDROLOGISCH SYSTEEM SMALBROEKERLOOPJE................................................................ 14
ECOHYDROLOGIE SMALBROEKERLOOPJE .............................................................................. 16

STREEFBEELD NATUURDOELTYPEN......................................................................................... 27
KWALITEIT ECOHYDROLOGISCH SYSTEEM ............................................................................. 30
ONTWIKKELING EN KANSEN NATUURDOELTYPEN.............................................................. 32

SYNTHESE & INRICHTINGSMAATREGELEN .......................................................................... 34
8.1
9.1
9.2
9.3

INRICHTINGSMAATREGELEN ..................................................................................................... 34
EFFECTENBEOORDELING INRICHTINGSMAATREGELEN ..................................................... 36
VARIANT MINIMUM...................................................................................................................... 37
VARIANT OPTIMUM...................................................................................................................... 37

10 INRICHTINGSONTWERP MINIMUM ............................................................................................ 39
10.1

ECOHYDROLOGISCHE INRICHTINGSMAATREGELEN ............................................................ 39

11 INRICHTINGSONTWERP OPTIMUM ............................................................................................ 43
11.1

ECOHYDROLOGISCHE INRICHTINGSMAATREGELEN ............................................................ 43

12 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ........................................................................................... 46

LITERATUURLIJST......................................................................................................................................... 48
BIJLAGE I: ONTWERPBESLUIT N2000 DRENTSCHE AA ............................................................ 51
BIJLAGE II: NATUURDOELTYPEN ...................................................................................................... 53
BIJLAGE III: HISTORISCHE KAART ROND 1850 ............................................................................ 54
BIJLAGE IV: HISTORISHE KAART ROND 1900 ............................................................................... 55
BIJLAGE V: HOOGTEKAART AHN ...................................................................................................... 56
BIJLAGE VI: HYDROLOGISCH SYSTEEM ......................................................................................... 57
BIJLAGE VII: VEGETATIEKARTERING 2008 ................................................................................... 58
BIJLAGE VIII: WATERWINNING WMD ASSEN ............................................................................... 59
BIJLAGE IX: NATUURDOELTYPEN .................................................................................................... 60
BIJLAGE X: GEOMORFOLOGISHE KAART...................................................................................... 63
BIJLAGE XI: BODEMKAART ................................................................................................................... 64
BIJLAGE XII: GRONDWATERTRAPPENKAART............................................................................. 65
BIJLAGE XIII: VELDMEETPUNTEN .................................................................................................... 66
BIJLAGE XIV: EIGENDOM STAATSBOSBEHEER & EHS............................................................ 67
BIJLAGE XV: NATUURDOELTYPEN & SUBDOELTYPEN ......................................................... 68

1

INLEIDING
In dit hoofdstuk is beschreven hoe deze afstudeeropdracht, het opstellen van een
inrichtingsontwerp voor het Smalbroekerloopje te Balloo, tot stand is gekomen. Tevens
wordt het probleem geschetst dat in het projectgebied speelt en wordt de doelstelling
vertaald naar onderzoeksvragen.

1.1

Aanleiding

Staatsbosbeheer heeft de opdracht uitgezet voor onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden van het Smalbroekerloopje te Balloo (zie figuur 1). Aanleiding voor het laten
uitvoeren van het onderzoek is de prioriteit die het gebied heeft gekregen door provincie
Drenthe om in het kader van de anti-verdrogingsmaatregelen te worden ingericht.
In 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) het advies
van de Taskforce Verdroging (Taskforce verdroging 2006) overgenomen om een
zogenoemde TOP-lijst (prioriteitenlijst) van verdroogde gebieden samen te stellen. De
doelstelling is om in 2015 in 287 natuurgebieden (ongeveer 40% van de verdroogde
natuur in Nederland) de hydrologie geheel of grotendeels hersteld te hebben. De
provincie Drenthe is daarbij gevraagd om gebieden aan te wijzen waar de verdroging
moet worden aangepakt. De provincie heeft daarbij zeven TOP-verdrogingsgebieden
aangewezen, waaronder de Drentsche Aa. In de Drentsche Aa is door de provincie een
gebied van in het totaal 2.134 ha. bestuurlijk vastgesteld en aangewezen als TOP-gebied.
Onderdeel hiervan is het beekdal van het Smalbroekerloopje, een bovenloopje van het
Loonerdiep, dat de westelijke zijtak van het bekensysteem Drentse Aa vormt.
Staatsbosbeheer heeft als eigenaar van het terrein bij hogeschool Van Hall Larenstein een
opdracht uitgezet voor onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden voor het
Smalbroekerloopje. Hierom is dit inrichtingsonderzoek uitgevoerd in het kader van het
afstudeertraject Bos- en Natuurtechniek van hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

1.2

Probleemschets

Het Smalbroekerloopje behoort tot de pleistocene middenloopsystemen. Bovenstrooms
is kwel van het freatisch grondwater belangrijk, meer benedenstrooms kwel uit het eerste
en tweede watervoerend pakket. De verdrogingsproblematiek in het stroomgebied van
het Smalbroekerloopje bestaat bovenstrooms uit diepe ontwatering van de aanliggende
hogere plateaus, de waterwinning bij Assen die grondwater op de beekdalflank ontrekt en
de bemesting op de hogere plateaus waardoor eutroof grondwater naar het beekdal
toestroomt. In het beekdal vindt eveneens ontwatering plaats door diepe sloten en oude
drainage.
Door verlaging van de grondwaterstand en/of vermindering van de kweldruk resulteert
de daaruit voorvloeiende verdroging in een verandering van soortensamenstelling van
grondwaterafhankelijke vegetaties. In het projectgebied komen natte heidevegetaties met
ronde zonnedauw, witte snavelbies, beenbreek en heidekartelblad nog maar weinig voor
en zijn de vegetatietypen slecht ontwikkeld. Pitrus domineert de natte plaatsen. Het
projectgebied heeft hierdoor haar voormalige historische terreinkarakteristieken van
bovenloopje van het Loonerdiep verloren.
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Definitie Verdroging
Verdroging is een van de belangrijkste oorzaken van de kwalitatieve achteruitgang
van natuurgebieden in Nederland. Een natuurgebied kan als verdroogd worden
geclassificeerd als de grondwaterstand onvoldoende hoog is, dan wel de kweldruk
onvoldoende sterk is om de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische
waarden, waarop de functietoekenning is gebaseerd, in dat gebied te kunnen
waarborgen (Evaluatienota Water Min V&W, 1994).

Het middenstroomse deel van Smalbroeken en het terrein rond het Tichelhuis (zie figuur
1) zijn landbouwkundig ingericht. De sloten hebben een diepte van 1,0 en 1,3 m. Tussen
het Koebroeksveld en de Zuidesch van Balloo (zie figuur 1) is drainage aangelegd. Een
deel van het bovenstroomse afwateringstelsel van het Smalbroekerloopje ligt in duikers.
Het Ballooërveld (zie figuur 1) is het laatste niet ontgonnen infiltratiegebied dat direct
aansluit op dit pleistocene middenloopsysteem. Het oligotrofe water dat via het
Ballooërveld naar de beekdalen stroomt is belangrijk voor de “natte” heidevegetaties
langs de randen van het Ballooërveld en voor het behoud van de bloemrijke vegetaties in
de beekdalen. Door het niet meer schonen van greppels en het dempen van sloten in de
lage delen is er al een aanzienlijke vernatting in het projectgebied opgetreden. Toch lopen
nog enkele diepe sloten door het projectgebied, met een diepte van 1,5 a 2 meter die
momenteel nog deels gehandhaafd moeten worden ten behoeve van de afvoer van water
uit omliggende landbouwpercelen. Deze sloten draineren vooral op de beekdalflank van
de Ballooëresch en Zuidesch nog zeer sterk. Ze veroorzaken samen met de aanwezige
diepe sloten in de hoger liggende landbouwgebieden een aanzienlijke verdroging van de
hoge en middelhoge beekdalflanken. De van oorsprong voorkomende natuurlijke
vegetaties zijn nu slecht ontwikkeld.
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Fig. 1: Topografische kaart projectgebied Smalbroekerloopje.
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1.3

Onderzoeksontwerp

In deze paragraaf wordt de doelstelling vertaald naar de hoofdvraag en deelvragen. Het
onderzoeksontwerp is de leidraad bij het uitvoeren van het onderzoek kijkend naar
mogelijkheden voor anti-verdrogingsmaatregelen en inrichtingsvoorstellen voor het
Smalbroekerloopje.
Dit onderzoek heeft als doel het verschaffen van een inrichtingsontwerp voor het
Smalbroekerloopje, waarmee het natuurhistorische ecohydrologische systeem van het
loopje, binnen de randvoorwaarden gesteld in paragraaf 1.4 en beleidskaders gesteld in
hoofdstuk 2, zoveel als mogelijk kan worden hersteld. Het geeft daarbij aan wat de meest
efficiënte maatregelen zijn om dit bovenloopsysteem van het Loonerdiep duurzaam te
herstellen. Het onderzoek wil verder inzichtelijk maken voor welke beekdalgradiënt
afhankelijke natuurdoeltypen er op korte termijn en op langere termijn potentiële kansen
zijn.
Concreet komt uit het onderzoek de volgende onderzoeksvraag naar voren:
Welke inrichtingsmaatregelen zijn nodig om de ecohydrologische knelpunten op te lossen
in het projectgebied van het Smalbroekerloopje, waarbij haar cultuurhistorische
karakteristieken zoveel mogelijk behouden blijven en het natuurhistorische ecosysteem
weer zoveel mogelijk wordt hersteld?
Om zowel informatie te verkrijgen over de bovengenoemde onderzoeksvraag en om
eventueel maatregelen te kunnen geven voor mogelijke oplossing van de problematiek
zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Waar liggen de exacte ecohydrologische knelpunten?
2. Wat zijn de cultuurhistorische waarden in het projectgebied en welke zijn het waard
om te behouden dan wel te versterken?
3. Wat zijn de ecologische vereisten van de vastgestelde natuurdoeltypen en op welke
termijn zijn deze potentieel haalbaar?
4. Welke inrichtingsmaatregelen zijn nodig voor het realiseren van de beoogde
natuurdoeltypen?

1.4

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden die vanuit Staatsbosbeheer gelden voor herstel van het gebied zijn:




behoud en ontwikkeling van de abiotische en biotische kenmerken die in hun
onderlinge samenhang karakteristiek zijn voor het systeem van het laaglandbeekdal
met hogere gronden zoals zich dat mede onder invloed van het menselijk gebruik
heeft ontwikkeld;
natuurtechnische inrichtingsmaatregelen (herstel van oorspronkelijk reliëf,
verwijderen van bezandingen, uitgraven van slenken e.d.) zijn alleen geoorloofd als
geen blijvende schade wordt toegebracht aan bestaande cultuurhistorische of
archeologische waarden. Bij dergelijke maatregelen wordt zoveel mogelijk
'gebiedseigen' materiaal gebruikt.
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1.5

Leeswijzer

1.6

Afbakening

In dit hoofdstuk is beschreven hoe deze afstudeeropdracht, het opstellen van een
inrichtingsontwerp voor het Smalbroekerloopje te Balloo, tot stand is gekomen. Tevens
wordt het probleem geschetst dat in het projectgebied speelt en werd de doelstelling
vertaald naar een onderzoeksvraag en deelvragen.
In hoofdstuk 2 staat beschreven met welke beleid- en besluitaspecten rekening is
gehouden bij het ontwerpen van dit inrichtingsplan voor het Smalbroekerloopje,
onderdeel van de Drentsche Aa, in het kader van Top anti-verdrogingsmaatregelen.
In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksstrategie besproken.
In hoofdstuk 4 wordt een algemene beschrijving gegeven van de Drentsche Aa en een
beschrijving van het projectgebied Smalbroekerloopje inclusief het hydrologisch systeem
en de ecohydrologie.
In hoofdstuk 5 worden aan de hand van literatuuronderzoek, veldbezoeken en gebruik
van overige gegevens waaronder kaartmateriaal de huidige ecohydrologische knelpunten
in het projectgebied weergegeven, die succesvolle herstel van de beoogde natuurdoeltypen verhinderen.
In hoofdstuk 6 wordt aan de hand van cultuurhistorische informatie nagegaan welke
cultuurhistorische waarden het behouden, dan wel het versterken waard zijn.
In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van de door provincie Drenthe vastgestelde
natuurdoeltypen een streefbeeld gegeven voor het projectgebied met daarbij een korte
beschrijving van de abiotische standplaatseisen en benodigde herstelmaatregelen voor
deze natuurdoeltypen. De huidige ecohydrologische situatie wordt geschetst aan de hand
van beschikbare gegevens. Hieruit worden ontwikkelingen en kansen voor de beoogde
natuurdoeltypen afgeleid.
In hoofdstuk 8 volgt de synthese van de resultaten uit het onderzoek en wordt
aangegeven met welke inrichtingsmaatregelen het gebied potentieel geschikt kan worden
gemaakt voor de standplaatsvereisten van de beoogde natuurdoeltypen.
In hoofdstuk 9 volgt een discussie van de resultaten uit het onderzoek, waarin wordt
beoordeeld of de ecohydrologische inrichtingsmaatregelen de juiste effecten kunnen
voortbrengen voor regeneratie van de door de provincie beoogde natuurdoeltypen. Er
wordt een ‘Minimum’ variant en een ‘Optimum’ variant besproken.
In hoofdstuk 10 wordt een inrichtingsontwerp uitgewerkt voor de variant Minimum.
In hoofdstuk 11 wordt een inrichtingsontwerp uitgewerkt voor de variant Optimum.
In hoofdstuk 12 worden conclusies gegeven aan de hand van de beantwoording van de
hoofdvraag en deelvragen en worden aanbevelingen gegeven.

Dit inrichtingsontwerp voor het Smalbroekerloopje is tot stand gekomen uit
voornamelijk deskresearch gecombineerd met kaartenanalyse, oriënterende veldbezoeken
en gesprekken met deskundigen. De omlijning van het projectgebied is geohydrologisch
tot stand gekomen en behelst het relevante deel van het stroomgebied van het
Smalbroekerloopje. Het benedenstroomse deel, De Lage maden (zie figuur 1) is in de
afgelopen decennia reeds (deels) ingericht en wordt in dit inrichtingsontwerp niet als
zodanig meegenomen. Dit inrichtingsonderzoek voorziet in een totale ecohydrologische
herinrichting, met inachtneming van de cultuurhistorische waarden, voor de stroet,
boven- en middenloop van het Smalbroekerloopje en betreft geen ontwerp op
besteksniveau.
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2

BELEID EN BESLUITEN
In dit hoofdstuk staat beschreven met welke beleid- en besluitaspecten rekening is
gehouden bij dit inrichtingsontwerp voor het Smalbroekerloopje, onderdeel van de
Drentsche Aa, in het kader van Top anti-verdrogingsmaatregelen.

2.1

Natura2000

In Europa zijn in elk EU-land Natura2000 (N2000) gebieden aangewezen die een
netwerk vormen van gebieden waar de Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn van kracht
zijn, met als doel een samenhangend netwerk te creëren van belangrijke leefgebieden voor
bepaalde soorten. Via het ontwerp aanwijzingsbesluit (zie bijlage I) zijn in deze gebieden
instandhoudingsdoelen vastgesteld voor de op Europees niveau bijzondere en
beschermingswaardige natuurwaarden in deze gebieden. De bescherming van de N2000
gebieden is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
De Drentsche Aa (N2000 code: NL9801009) is met een oppervlakte van 3.966 hectare als
Natura2000 gebied beschermd onder de Habitatrichtlijn. Bij het ontwerpen van een
inrichtingsplan dient rekening te worden gehouden met de aangewezen instandhoudingsdoelen. De Drentsche Aa heeft hoge potenties voor uitbreiding en verbetering
van deze vastgestelde habitattypen (Kiwa Water Research & EGG 2007).

2.2

Kaderrichtlijn Water en Watersysteemplan

2.3

Rijksbeleid en provinciaalbeleid

De Europese richtlijn Kaderrichtlijn Water (KRW, Europees Parlement en de Raad
2000) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa
in 2015 op orde is. Vanuit de KRW wordt landen opgedragen om in 2015 en uiterlijk in
2027 hun rivieren, meren, sloten en kanalen in een ‘goede ecologische toestand’ te
brengen. Het stroomgebied van de Drentsche Aa valt onder het beheer van waterschap
Hunze en Aa’s. De KRW is door het waterschap verder geconcretiseerd in het
Watersysteemplan Drentsche Aa (Waterschap Hunze en Aa’s 2008). In het watersysteemplan is tevens het overige Nationale beleid, als ook het POP-II (Provinciaal
Omgevingsplan, prov. Drenthe 2004) geïntegreerd. Het beleid van het waterschap is,
naast het verbeteren van de waterkwaliteit, erop gericht dat inrichtingsmaatregelen binnen
het projectgebied geen negatieve effecten mogen hebben op bestaand gebruik in de
omgeving.

Sinds de vaststelling van de Nota Ruimte door de Eerste Kamer op 17 januari 2006 is de
Drentsche Aa officieel een Nationaal Landschap. Het betreft het gehele stroomgebied.
Doel van een Nationaal Landschap is de kwaliteiten te behouden, duurzaam te beheren
en te versterken. Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid is “behoud door ontwikkeling”.
De landschappelijke kwaliteiten zijn medesturend voor de wijze waarop de gebiedsontwikkeling plaatsvindt. In de Nota Ruimte (Ministerie van VROM et al 2006) zijn de
volgende kernkwaliteiten benoemd voor het Nationaal Landschap Drentsche Aa:
 grote mate van kleinschaligheid;
 vrij meanderende beken;
 samenhangend complex van essen, bossen, heides en moderne ontginningen.
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Kernkwaliteiten Drentsche Aa
Dit zeer kleinschalige laaglandbeek- en essenlandschap wordt gekarakteriseerd door
vrij meanderende beken. De beekdalen zelf kenmerken zich, met vaak door wallen
en singels omzoomde, weiden en hooilanden. Op de hogere gronden bevinden zich
de essen en dorpen, omgeven door grotere ontginningen en de vroegere woeste
gronden in de vorm van bossen en heides. De agrarische geschiedenis is goed te
herkennen in dit landschap door de samenhang tussen verschillende elementen.
Zeer bijzonder zijn de opvallend lineair gegroepeerde grafheuvels langs
prehistorische wegen. Deze kernkwaliteiten zijn leidend voor de ruimtelijke
ontwikkeling (Ministerie van VROM et al 2006).

De provincie Drenthe heeft vervolgens het integrale Uitvoeringsprogramma Nationaal
Landschap Drentsche Aa (Provincie Drenthe 2007) opgesteld, waarin de begrenzing en
een uitwerking van de kernkwaliteiten (zie tekstkader) van het gebied zijn opgenomen.
Vervolgens is per 1 januari 2007 de Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) periode
van start gegaan en is dit Uitvoeringsprogramma tevens de gebiedsopgave vanuit het
provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) voor de periode 2007 - 2013 (Provincie
Drenthe 2007). In de ILG zijn doelen opgenomen die aan het eind van deze zevenjarige
periode moeten zijn gerealiseerd. Gezien de integratie van beleidsdoelen zoals de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de Natuurbeschermingswet 1998 en de Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden, voldoet het Uitvoeringsprogramma aan de doelstellingen en
uitgangspunten van de Nota Ruimte en het POP-II. De in het pMJP opgenomen ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie voor de Drentsche Aa is:
Het bestaande landschap is in deze filosofie het vertrekpunt voor het nieuwe. Ontwikkelingen zijn
toegestaan, ja zelfs gewenst, maar moeten in het verlengde liggen van de ontstaansgeschiedenis en de
onderliggende structuren (prov. Drenthe 2007)
In het Uitvoeringsprogramma 2007 - 2013 Nationaal Landschap Drentsche Aa staan voor
de Drentsche Aa onder andere als doelstelling het opheffen van milieutekorten zoals het
herstellen van verdroogde gebieden. Een onderdeel daarvan is het besluit ‘Plan van
Aanpak Verdroging’ (prov. Drenthe 1998). Voor de uitvoering van dit besluit is een
TOP-verdrogingslijst samengesteld waarin de Drentsche Aa is opgenomen. De uitvoering
van het Nationaal beleid vindt grotendeels plaats via de Landinrichtings-commissie
Drentsche Aa, waarin onder meer landbouw, recreatie, natuurbeheerders en overheden
samenwerken.

2.4

Ecologische Hoofdstructuur en Natuurbeheerplan Drenthe

In het Natuurbeheerplan Drenthe 2011 (prov. Drenthe 2011) zijn voor de begrensde
EHS gebieden concrete natuurdoelstellingen geformuleerd in de vorm van
natuurdoeltypen (zie bijlage II). Deze natuurdoeltypen zijn (worden) afgestemd op de
instandhoudingsdoelstellingen van het N2000 gebied Drentsche Aa. Hierdoor wordt bij
het nastreven van deze natuurdoeltypen tevens aan de instandhoudingsdoelen vanuit de
Europese Habitatrichtlijn voldaan.
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3

ONDERZOEKSMETHODIEK
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksstrategie besproken. De paragrafen in dit hoofdstuk
sluiten aan op de rangschikking van de in paragraaf 1.3 geformuleerde deelvragen. Deze
rangschikking is ook in hoofdstuk 4 t/m 8 aangehouden. Het onderzoek om tot
beantwoording te komen van de deelvragen is uitgevoerd middels een inventarisatiefase
gevolgd door een analysefase (zie schematisch overzicht figuur 2). Per paragraaf wordt
aangegeven waarom en hoe de bepaalde onderzoeksstappen worden doorlopen.

Onderzoeksvraag en deelvragen

Inventarisatiefase
Deskresearch
Kaartenanalyse

Analysefase
Vergelijking resultaten en conclusies
uit deskresearch, kaartenanalyse,
veldbezoeken en gesprekken

Veldbezoeken
Gesprekken

Resultaten

Fig. 2: Schematische weergave onderzoeksmethodiek.

Waar liggen de exacte ecohydrologische knelpunten?
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden worden resultaten en conclusies uit de
geraadpleegde bronnen (zie literatuurlijst) gebruikt. Deze resultaten en conclusies worden
samen met de analyse van beschikbare kaarten, vergeleken met de bevindingen uit de
oriënterende veldbezoeken en gesprekken met deskundigen. Kaarten die gebruikt worden
betreffen onder andere de topografische, historische, geohydrologische en provinciale
natuurdoeltypenkaart. Na een gedetailleerde systeembeschrijving van het projectgebied in
hoofdstuk 4 worden in hoofdstuk 5 de knelpunten in het gebied geanalyseerd die
succesvolle regeneratie van de beoogde natuurdoeltypen belemmeren. Vervolgens
worden de exacte huidige ecohydrologische knelpunten weergegeven. Door het maken
van deze analyse wordt inzicht verkregen waar welke inrichtingsmaatregelen nodig zijn
om de ecohydrologische knelpunten in het projectgebied op te lossen.
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Wat zijn de cultuurhistorische waarden in het projectgebied en welke zijn het
waard om te behouden, dan wel te versterken?
Voor het inzichtelijk krijgen van de cultuurhistorische waarden in het gebied wordt
gebruik gemaakt van de diverse geraadpleegde bronnen (zie literatuurlijst). Om na te gaan
welke cultuurhistorische waarden het behouden, dan wel het versterken waard zijn, wordt
gebruik gemaakt van de cultuurhistorische informatie over dit gebied die dhr. de Vroome
heeft geschreven in zijn levensjaren. Daarbij is de lijn die dhr. de Vroome al in 1965
uitzette om natuur en cultuurhistorie zoveel als mogelijk met elkaar te verweven ten einde
een win-win situatie te creëren, daar waar mogelijk gevolgd. Voor de waardering van
aanwezige cultuurhistorisch interessante objecten of locaties in het projectgebied worden
de volgende selectiecriteria gebruikt:




kenmerkendheid;
zeldzaamheid;
gaafheid.

Wat zijn de ecologische vereisten van de vastgestelde natuurdoeltypen en op
welke termijn zijn deze potentieel haalbaar?
Om een inzicht te krijgen in de abiotische standplaatseisen van de vastgestelde
natuurdoeltypen voor het projectgebied en welke natuurdoeltypen potentieel haalbaar
zijn, wordt ondermeer gebruik gemaakt van de provinciale natuurdoeltypenkaart en het
handboek Natuurdoeltypen (Bal et al 2001). Daarnaast worden de resultaten en conclusies
uit geraadpleegde bronnen (zie literatuurlijst), evenals topografische, historische, en
geohydrologische kaarten, veldbezoeken en gesprekken met deskundigen gebruikt om een
potentiële groeiprognose te geven voor deze doeltypen in het projectgebied na
ecohydrologische inrichting van het gebied.
Welke inrichtingsmaatregelen zijn nodig voor het realiseren van de beoogde
natuurdoeltypen?
Aan de hand van de verdrogingsknelpunten en potentiële natuurdoeltypen volgt de
synthese en worden de inrichtingsmaatregelen geconcretiseerd. Het verkregen inzicht in
de ecohydrologische belemmeringen, die het succesvol regenereren van de beoogde
natuurdoeltypen uitsluiten, wordt in dit hoofdstuk gebruikt om concrete
ecohydrologische inrichtingsmaatregelen te geven.
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4
4.1

BESCHRIJVING PROJECTGEBIED
Algemene beschrijving Drentsche Aa

De Drentsche Aa is gelegen in het noordelijk deel van Drenthe nabij de stad Assen. Het
stroomdallandschap van de Drentsche Aa is het enige nog weinig ongeschonden stelsel
van beekdalen in Nederland. De karakteristieken van dit beekdallandschap, van
oorsprongen tot benedenlopen en van sterke kwelgebieden tot droge inzijggebieden,
worden bepaald door de complexe waterhuishouding en resulteren in kronkelende beken,
uitgestrekte hooilanden en zeggenmoerassen. De huidige waarden van de Drentsche Aa
hangen nauw samen met het vroegere antropogene landschapsgebruik. Deze
cultuurhistorische invloeden hebben een complex systeem gevormd van beken met
madelanden, oude en jongere bossen, houtwallen, essen, droge en natte heiden,
zandverstuivingen, jeneverbesstruwelen, grafheuvels, celtic fields (raatakkers),
hessenwegen, esdorpen en landgoederen.

Het stroomgebied van de Drentse Aa is een onder natuurlijk verval afwaterend gebied
met relatief grote hoogteverschillen die variëren van 26 meter + N.A.P. in het zuidelijk
deel tot 1 meter + N.A.P. in het noordelijk deel. Door het gebied lopen een groot aantal
beken en beekjes waaronder de Drentsche Aa, Schipborgsche Diep, Zeegser loopje,
Anloër diepje, Gasterensche Diep, Deurzerdiep, Andersche Diep en Amerdiep. De vele
beekdalen zijn rijk aan gradiënten in waterstanden, bodems, zuurgraad en beschikbaarheid
van voedingsstoffen en worden veelal in stand gehouden door verschillende waterstromen van regen- en grondwater (Schamineé et al 2009). Het hydrologisch stelsel van
de Drentse Aa kan worden opgedeeld in inzijggebieden (de Hondsrug en het Drentsch
Plateau) en kwelgebieden (beekdalen). In perioden met neerslag wordt door de
combinatie van de weerstand van de keileemlagen in de ondiepe ondergrond en de
intensiteit van de ontwatering veel water door het oppervlaktewaterstelsel afgevoerd.
Het beekdallandschap Drentsche Aa herbergt een grote variëteit aan landschappelijke en
natuurwaarden die het behouden op nationaal alsook op internationaal niveau waard zijn,
waardoor het gebied de status Nationaal Landschap en N2000 gebied heeft.

4.2

Ontwikkelingen Drentsche Aa

In de ruilverkavelingen van de jaren zestig, zeventig en tachtig werd de Drentsche Aa
geschikter gemaakt voor de landbouw. Dit ging ten koste van de landschappelijke en
natuurlijke kwaliteit van het gebied. Op initiatief van dhr. de Vroome is zoveel als
mogelijk van de landschappelijke, cultuurhistorische waarde van het gebied behouden en
in die periode deels hersteld. Ook het watersysteem veranderde. Diepere ontwatering op
de beekdalflanken en in het beekdal zorgde ervoor dat het gebied als geheel veel minder
nat werd. Door de effecten van grondwaterwinningen verminderde lokaal de invloed van
kwelwater in het maaiveld waarmee de omvang en kwaliteit van natte natuur rondom de
beek achteruit is gegaan. De waterkwaliteit was rond de jaren zestig matig en verbeterde
pas midden jaren zeventig door het in werking treden van rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de afgelopen vijfentwintig jaar is veel gebeurd om het tij te keren. Zo zijn
concreet op veel plaatsen beektrajecten hersteld. Middels hermeandering zijn reservaatgebieden in omvang vergroot en is het waterhuishoudkundige systeem deels hersteld.
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4.3

Beschrijving projectgebied Smalbroekerloopje
Algemeen

Het Smalbroekerloopje is gesitueerd tussen de dorpen Gasteren, Loon en Rolde aan de
Westkant van het Ballooërveld en ten oosten van de stad Assen (zie figuur 1). Het betreft
een bovenloopje van het Loonerdiep en ligt in een zijdal van het beekdal van het
Loonerdiep. Deze vormt tezamen met het Deurzerdiep en het Taarlosche diep de
westelijke tak van het Drentsche Aa systeem. Het projectgebied ligt tussen twee hogere
gebieden in, namelijk; het Ballooërveld en de Ballooëreschen. De Ballooëreschen zijn
onderverdeeld in een Noordesch (de Ballooëresch) en een Zuidesch ten oosten van
Balloo en ten zuiden van de Crabbeweg en schaapskooi (zie figuur 1).

Smalbroekerloopje

Het beekdal van het Smalbroekerloopje was oorspronkelijk een vochtige vallei waar het
water oppervlakkig doorheen stroomde en kwelde richting het Loonerdiep met meer
benedenstrooms kwel uit het 1ste en 2de watervoerend pakket. Om deze gronden in cultuur
te brengen moest de afwatering verbeterd worden en werd een reliëfvolgend (enigszins
meanderend) beekloopje gegraven (Houting & de Vroome 1990). Het Smalbroekerloopje
staat op de historische kaart rond 1850 (zie bijlage III) nog niet aangegeven. Op de
historische kaart rond 1900 (zie figuur 3 en bijlage IV) staat het loopje wel aangegeven en
lijkt het haar oorsprong enerzijds te vinden in het Ballooërveld en anderzijds in het terrein
ten zuiden van het Tichelhuis. Op de topografische kaart rond 1960 (zie figuur 3) valt op
dat het Smalbroekerloopje haar oorsprong enerzijds heeft in het “natte” heideterreintje
zuidoostelijk van het Tichelhuis en anderzijds in de landbouwpercelen tussen het
Tichelhuis en de Crabbeweg. Op de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN, zie figuur
3) is in het huidige reliëf deze loop nog duidelijk zichtbaar.
Na de ruilverkavelingen van de zeventiger en tachtiger jaren loopt de bovenloop van het
Smalbroekerloopje nu vanuit de Crabbeweg (zie figuur 3 en 7) enkele tientallen meters
onderduikerd noordwaarts, waarna deze overgaat in een diepe afwateringssloot die verder
noordwaarts richting het bosje oostelijk van het Tichelhuis loopt. Vanaf dit bosje loopt
het Smalbroekerloopje onderduikerd westwaarts richting het Tichelhuis (boven deze
onderduikering staat het kwelwater echter tot aan het maaiveld). Vanaf het voormalig
kleidelvingsgat bij het Tichelhuis loopt de bovenloop van het Smalbroekerloopje via een
duiker slingerend noordwaarts, waarna zij onder de Osdijk doorgaat. Vanaf hier begint
globaal de middenloop welke door Smalbroeken loopt om vervolgens door de stuw (hoge
duiker) en daarna door het “oer” elzenbroekbosje, verder richting de Lage maden te
lopen. De benedenloop begint globaal na het elzenbroekbosje en loopt door de Lage
Maden om af te wateren in het Loonerdiep. Vanaf het Tichelhuis wordt het loopje tot 8
maal toe door duikers geleid (zie figuur 7).
De stroet (brongebied van een bovenloop veelal uit natte heidevegetatie bestaand, zie
figuur 7) van het Smalbroekerloopje heeft in de jaren >1850 t/m ca. 1970 grotendeels
gelegen in de “natte” heidevegetatie ten zuidoosten van het bosje, het westelijk deel van
het Ballooërveld betreffend. Naar alle waarschijnlijkheid was in de jaren voor 1850, in de
zuidwesthoek van het bovenloopje (zie figuur 3), nabij de hoek van de Crabbeweg en de
Hemweg, ook een stroet aanwezig. Het huidige “natte” heideterrein (zie stroet in figuur
7) kampt door ontwatering ten bate van landbouwactiviteiten sinds langere tijd met
verdroging (Ballooërveld inrichtings- & beheerplan, Strootman landschapsarchitecten
2010).
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Rond 1960

Fig. 3: Veranderingen in tijd van het Smalbroekerloopje

Rond 1900
Heden

Hoogtekaart heden (AHN)

4.4

Hydrologisch systeem Smalbroekerloopje

In het projectgebied is de stroming van grondwater sterk bepalend voor de verspreiding
en aanwezigheid van vegetatietypen. In de hogere delen (zandruggen, plateaus,
stuifzandgebieden) infiltreert regenwater dat zorgt voor vulling in de watervoerende
lagen. De hoge rug tussen Rolde en Loon en de rug tussen Balloo en het Ballooërveld
(zie figuur 4 en bijlage V) zijn belangrijk voor grondwateraanvulling en kwelintensiteit in
het beekdal. Het beekdal en de beekdalflanken ontvangen lokaal grondwater uit het
freatisch pakket en regionaal grondwater uit het 1ste en 2de watervoerend pakket (zie figuur
5). Het freatisch watervoerend pakket bestaat onder natuurlijke omstandigheden
oppervlakkig uit relatief zeer zacht tot zacht grondwater. Plaatselijk liggen er in het gebied
in de 1ste slecht doorlatende laag (zie figuur 4) keileem en potklei. Door contact met dit
mineraalrijker substraat dagzoomt basenrijker grondwater, rond het Tichelhuis.

Fig. 4: Overzicht lokaal en freatisch hydrologisch systeem (Schipper
& Streefkerk 1993, zie bijlage VI).
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De kwelflux van het 2e watervoerende pakket naar het freatisch pakket is hoog (2,7-3,0
mm/d). De grondwatervoeding vanuit het 2de watervoerende pakket vindt plaats vanuit
het subregionale systeem Centrale Middenlopen (Schipper & Streefkerk, 1993). De
hoeveelheid grondwater (kwelintensiteit) die uittreedt is afhankelijk van het verschil
tussen de stijghoogten van de watervoerende lagen, de doorlatendheid van watervoerende
lagen en de weerstand van de slecht doorlatende lagen. Infiltratie- en kwelgebieden zijn
verbonden met elkaar middels de grondwatersystemen. In de grondwatersystemen (zie
figuur 4) vindt via de watervoerende pakketten stroming plaats van een infiltratiegebied
naar een kwelgebied. De delen in het projectgebied met potklei in de ondergrond hebben
een geringere kwelintensiteit. In de delen met ondiepe ligging van keileem of potklei zijn
op kleinere schaal locale grondwatersystemen aanwezig en hier treedt veel laterale zijging
op. Potklei verschilt ten opzichte van keileem door het hoge lutumgehalte waardoor deze
zeer slecht waterdoorlatend is, terwijl keileem door de aanwezigheid van meer grovere
bestanddelen matig tot slecht waterdoorlatend is.
Daar waar sloten door de percelen lopen treedt de kwel en drainage op in de sloten.
Naast de nog aanwezige functionerende interne ontwatering en verdiepte beekpeilen,
kunnen periodiek diep uitzakkende stijghoogten in de diepere watervoerende pakketten
als gevolg van regionale ingrepen in de waterhuishouding een rol spelen. De fluctuatie
van de stijghoogten in het diepe pakket worden juist bepaald door de fluctuatie van de
freatisch stand op de plateaus omdat veranderingen in waterdruk direct door werken in
de ondergrond (Haskoning 1995).

Fig. 5: Watervoerende pakketten (Roelsma et al, 2004).

De stijghoogte in het 1e en 2e watervoerende pakket vertoont min of meer gelijke, zij het
iets gedempt, seizoensmatige fluctuatie als die van de freatische stand op de plateaus.
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In droge zomers kunnen, door het diep uitzakken van freatische standen op de plateaus,
de stijghoogten in de diepe pakketten vervolgens zo laag worden, dat in het beekdal
tijdelijk geen of weinig kwel optreedt. In zulke perioden wordt dan de freatische stand op
de plateaus vrijwel gelijk aan die van de beekdalen. In het beekdal gaat op dat moment de
verdamping de toevoer van water door kwel overschrijden en zakt de freatische stand in
het beekdal. Achterliggende oorzaken voor het diep uitzakken van stijghoogten bestaan
onder andere uit sterke drainage in de regio door polders in de benedenloop,
grootschalige ontwatering op de plateaus en grondwateronttrekkingen (Schipper &
Streefkerk 1993 en Haskoning 1995). Het Smalbroekerloopje heeft een reliëfverloop van
ca. 13 meter + NAP nabij de Crabbeweg tot ca. 5 meter + NAP ter hoogte van de
monding in het Loonerdiep (zie figuur 6). Over een lengte van iets meer dan 2000 meter
heeft het loopje een verloop van ca. 8 meter. Opgemerkt moet worden dat de
verhogingen in het reliëfverloop voor een deel een weg en duikers vormen.

Fig. 6: Hoogteverloop Smalbroekerloopje (de rode verticale lijnen betreffen de
scheidingen tussen de verlopen).

4.5

Ecohydrologie Smalbroekerloopje

De geologische en geohydrologische opbouw van de ondergrond in het projectgebied is
sterk bepalend voor de grondwaterstromingen. Het voorkomen van slecht doorlatende
lagen in de ondergrond van het projectgebied, zoals keileem en potklei, veroorzaakt tal
van kwelsituaties langs het Smalbroekerloopje. IJzerhoudend kwelwater en bacteriën
kleuren het water roestbruin en olievlekachtig. De oevers zijn bij de kwelsituaties zeer
drassig en in natte perioden vrijwel onbegaanbaar. Momenteel treedt in het beekdaltraject
van het Smalbroekerloopje, ondanks de interne vernattingsmaatregelen in de midden en
benedenloop, nog steeds een geringe uitzakking op van de freatische stand in droge
zomers. Deze geringe uitzakking kan voor herstel van de beoogde natuurdoeltypen (zie
bijlage II) nadelig zijn omdat deze plaats vindt in een zeer ijzerrijke bodem. Peilfluctuaties
kunnen dan afbraak van organisch materiaal, (pyriet)oxidatie en mineralisatie bevorderen
en daarmee veenvorming en herstel van voedselarme omstandigheden, door eutrofiëring
en verzuring, belemmeren. De snelle diepe ontwatering in de hogere delen en flanken,
door aanleg van sloten en drainage, zorgen ervoor dat het gebied als geheel veel minder
nat is geworden dan daarvoor.
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Door de effecten van grondwaterwinningen verminderde lokaal de invloed van kwelwater
in het maaiveld waarmee de omvang en kwaliteit van natte natuur rondom de beek verder
achteruit is gegaan (W. Winter, persoonlijke mededeling, april 2011).
Het Smalbroekerloopje wordt daarnaast gebruikt als afwateringssysteem van de bemeste
akkers en weilanden rondom het esdorp Balloo, de Zuidesch en een deel van de
Ballooëresch. De nutriënten die enerzijds via de sloten en het grondwater en anderzijds
via atmosferische depositie in het projectgebied terechtkomen, zijn nadelig voor herstel
van de natuurdoeltypen.
Gedetailleerde vegetatiekarteringen zijn alleen beschikbaar van de midden- en
benedenloop van het beekdaltraject. In het rapport van de Begeleidingswerkgroep
Onderzoek Drentsche Aa (BODA 1994) staat vermeld dat destijds in de hoge delen van
het gebied voornamelijk zwak ontwikkelde Kamgrasweiden met een relatief hoog aandeel
Pitrus aangetroffen waren. De middelhoge beekdalflank bestond uit Kleine
zeggenmoerassen die redelijk goed ontwikkeld waren. De laagste delen waren begroeid
met Dotterbloemhooiland rijk aan veldrus. Verder werden hier o.a. gevonden:
veenstaartjesmos(frequent), snavelzegge, zwarte Zegge, moerasspirea, moerasrolklaver,
echte koekoeksbloem, holpijp(kwelindicator), liesgras, kruipende boterbloem,
moeraswalstro en veel breedbladig orchis.
Uit de vegetatiekartering van 1997 (Jongman, 1997) blijkt dat in de midden- en
bovenloop van het Smalbroekerloopje, de toenmalige vegetatie bestond uit Klasse der
vochtige graslanden met daarin verspreid aanwezig locaties met het Zilverschoon
verbond uit de Weegbree klasse.
In 2008 is door EGG consult, Everts & de Vries ecologisch advies en onderzoek te
Groningen (Everts & de Vries 2008), wederom een vegetatiekartering uitgevoerd in de
midden- en benedenloop van het Smalbroekerloopje (zie bijlage VI). In de middenloop
van het loopje wordt de vegetatie gedomineerd door matig bloemrijk grasland (Klasse der
vochtige graslanden, RG Pitrus) en witbolgrasland (Klasse der vochtige graslanden,
Glanshaververbond). De benedenloop wordt gedomineerd door matig bloemrijk grasland
(Klasse der vochtige graslanden, Glanshaververbond) en matig voedselrijke
dotterbloemhooiland (Klasse der vochtige graslanden, Dotterbloemverbond). Over het
bovenstroomse deel van het Smalbroekerloopje wordt in deze vegetatiekartering alleen
kort vermeld dat het hier in het algemeen Klasse der vochtige graslanden betreft. Een
verdere detaillering is niet gemaakt. De vegetatietypen behorende tot Klasse der vochtige
graslanden (16A) betreffen overwegend (licht) gebufferde vegetatietypen (Hommel 2010).
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5

ECOHYDROLOGISCHE KNELPUNTEN
In dit hoofdstuk worden de huidige ecohydrologische knelpunten in het projectgebied
weergegeven die succesvol herstel van de beoogde natuurdoeltypen verhinderen. Door
verschillende economische ontwikkelingen in het projectgebied van het
Smalbroekerloopje, in de periode van rond 1850 tot heden, hebben diverse
ecohydrologische veranderingen plaatsgevonden. Deze veranderingen hebben negatieve
effecten gehad op de aanwezige vegetatietypen. De vegetatie in het projectgebied is
hierdoor van oligotrofe naar veelal mesotrofe en eutrofe vegetatietypen gedegradeerd. De
knelpunten die succesvolle regeneratie van de oorspronkelijke oligotrofe karakteristieke
beekdalvegetaties bemoeilijken, worden in dit hoofdstuk opgedeeld in een 3 tal oorzaken,
namelijk:




5.1

interne en externe ontwatering;
waterwinning grondwater;
nutriënten toevoer.

Interne en externe ontwatering

De verdrogingsproblematiek in het stroomgebied van het Smalbroekerloopje bestaat
bovenstrooms uit diepe landbouwkundige ontwatering van het plateau Koebroeksveld,
Ballooëresch en de percelen op en noordelijk van de Zuidesch. Deze landbouwtechnische
maatregelen (zie figuur 7) waaronder diepe sloten, greppels, drainagesystemen en duikers,
zorgen voor een snelle drainage van de omliggende percelen (Grootjans et al 2007). De
sloten hebben een diepte van 1,0 en 1,3 meter. In de benedenloop zijn deels de interne
vernattende maatregelen, waaronder het dempen van sloten en greppels, reeds uitgevoerd.
Tussen het Koebroeksveld en de Zuidesch liggen veel oude drainagesystemen die nog
functioneel ontwateren. Meerdere delen van het bovenstroomse afwateringstelsel van het
loopje ligt in duikers. Vanaf de oude stroet loopt bijvoorbeeld een oude duiker richting de
afwateringssloten en op de overgang van de stroet naar de voormalige landbouwgronden
ligt nog een oude greppel. De hydrologische effecten van deze landbouwtechnische
maatregelen zijn:
a. reductie kwel van het freatisch grondwater;
b. reductie reliëfvolgende laterale zijging;
c. daling grondwaterstand.

Bovenstrooms is kwel van het freatisch grondwater belangrijk en meer benedenstrooms is
pas de kwel vanuit de eerste en tweede watervoerende pakketten belangrijk. Door de
landbouwtechnische ontwatering kampen de stroet, bovenloop en middenloop van het
Smalbroekerloopje met sterke verdroging (W. Winter, persoonlijke mededeling, april
2011). Tijdens de veldbezoeken is vastgesteld dat de gradiënt afhankelijke
beekdalvegetaties in deze delen slecht ontwikkeld zijn. Dit zijn voor het merendeel
verdroogde rompgemeenschappen gedomineerd door pitrus en pijpenstrootje. Ondanks
de verschralende beheermaatregelen van Staatsbosbeheer blijft de ontwikkeling van de
schralere doelsoorten achter (Jongman, 1997).
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Fig. 7: Landbouwtechnische werken projectgebied
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5.2

Waterwinning grondwater

De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is de drinkwatermaatschappij van
Drenthe en voorziet in het winnen van drinkwater voor zo’n 450.000 inwoners.
Het jaargemiddelde van de WMD ligt op een productie van ongeveer 32 miljard liter
drinkwater. De WMD beheert in totaal twaalf winlocaties. Het betreffende pompstation
te Assen is één van de 12 winlocaties voor drinkwater. Door het oppompen van jaarlijks
ruim 3 miljoen kuub grondwater uit de regio heeft deze winlocatie nadelige effecten op de
stijghoogten (kweldruk) vanuit de 1ste en 2de watervoerende pakketten in het projectgebied
(Vegter & Bakker 1999). Het grondwater wordt opgepompt uit een 22 tal drains (prov.
Drenthe 2011) die in de bodem van het waterwingebied zijn geplaatst (zie bijlage VIII).
Deze drains liggen op 3 kilometer afstand van het Smalbroekerloopje. De drains worden
afwisselend gebruikt om de puntbelasting in één bepaald gebied zo klein mogelijk te
houden (prov. Drenthe 2011).

Fig. 8: Model waterwinning Assen (prov. Drenthe 2011).
De waterwinning te Assen had voorheen een vrij groot effect op de waterstanden en
kweldruk in het projectgebied. Door reallocatie van onttrekkingscapaciteit gedurende de
afgelopen twee decennia is de invloed van de waterwinning te Assen op het projectgebied
verminderd (prov. Drenthe 2011). Reallocatie is, naast een aangepast oppervlaktewaterbeheer, ondermeer gerealiseerd door in het (landbouw)gebied rond Breevenen ter hoogte
van Anen, de grondwaterwinning (gedeeltelijk) de functie te laten overnemen van het
ontwateringstelsel. De WMD en provincie Drenthe zijn momenteel aan het zoeken naar
mogelijkheden voor een nieuw waterwingebied westelijk van Assen. Het doel is de
effecten van verdroging op het Drentsche Aa gebied, door het huidig drinkwaterproductiestation te Assen, verder te minimaliseren (prov. Drenthe 2011). De effecten die
de huidige grondwaterwinning te Assen op het projectgebied hebben zijn in figuur 9
weergegeven in een schematisch overzicht.
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Fig. 9: Schematisch overzicht effecten grondwaterwinning WMD Assen op het
projectgebied.

5.3

Nutriënten toevoer

Voor veel natuurdoeltypen is een lage concentratie van nutriënten (stikstof, kalium en
fosfaat) in de bodem belangrijk. Bij de huidige mestgiften in landbouwgebieden treedt
accumulatie van fosfaat op (Alterra 2008). Dit betekent dat in de landbouwgebieden de
diepte van fosfaatprofielen en fosfaatverzadiging in de bodem toenemen. Een te hoge
beschikbaarheid van stikstof, kalium en fosfaat in de bodem kan de regeneratie van de
oorspronkelijke vegetatietypen belemmeren (Runhaar, J. et al 2000). De oorzaken voor de
aanwezigheid en toevoer van nutriënten in de bodem komen allen voort uit het in cultuur
brengen en hebben van de (landbouw)gronden. Deze oorzaken zijn:
A. Uitspoeling meststoffen vanuit hogere inzijggebieden:
Vanuit de omliggende hoger gelegen inzijggebieden stroomt met meststoffen verrijkt
grondwater naar het beekdal. Nitraat kan door redoxprocessen (oxidatie van
organisch materiaal en ijzersulfiden) worden afgebroken tot stikstof (N2). Bij oxidatie
van sulfiden wordt sulfaat gevormd. Toevoer van nitraat- en sulfaatrijk grondwater in
kwelgebieden kan leiden tot eutrofiëring. Nitraat kan tot directe eutrofiëring leiden en
sulfaat tot indirecte eutrofiering door het bevorderen van afbraak van organisch
materiaal en door het vastleggen van ijzer in sulfiden.
B. Interne bemesting landbouwgronden:
De cultuurgronden binnen het projectgebied, in de bovenloop van het
Smalbroekerloopje, die nog niet in eigendom zijn van Staatbosbeheer worden bemest
om de maximale opbrengstsuccessie van het nitrofytisch gewas te garanderen.
Hierdoor wordt een concentratie aan nitraat, kalium en sulfiden in de grond en in het
grondwater over het gebied verspreid. Daarnaast kan atmosferische depositie van
nutriënten in de bovenloop een rol spelen.
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C. Ontwatering t.b.v. de landbouw:
Door sloten, greppels, duikers en stuwen wordt het landbouwtechnisch gewenste
freatisch grondwaterpeil zowel in de zomer als in de winter gedraineerd en
gereguleerd. Dit heeft grotendeels een onnatuurlijke freatisch grondwaterpeil tot
gevolg. Hierdoor ontstaat toenemende aeratie, afnemende vochtvoorziening en
toenemende voedselrijkdom door toenemende mineralisatie en verzuring als gevolg
van de toegenomen invloed van neerslagwater en ijzersulfiden. Door afname van de
vochtleverantie en dus toename van de aeratie worden de omstandigheden in de
bodem oxyderend en stijgt de bodemtemperatuur. Op de natte standplaatsen, zoals in
de stroet, leidt verlaging van de grondwaterstand in eerste instantie tot een toename
van de aeratie en daardoor tot een afname van hygrofyten (Runhaar, J. et al 2000).
Door de aeratie komt in de stroet nitraat vrij. Deze stikstofvorm is door minder
gewenste (gras-)soorten beter benutbaar (Van Wirdum en Van Dam 1984).
In termen van de vegetatie gesproken leiden deze processen tot vergrassing van de
heide door pijpestrootje, en door bochtige smele op de minder natte plaatsen.
(Runhaar, J. et al 2000).
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6
6.1

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
Cultuurhistorie waarden Smalbroekerloopje

Cultuurhistorische waarden zijn elementen of structuren die onder invloed van de mens
zijn achtergelaten in het landschap. De cultuurhistorische waarden die zijn achtergelaten
kunnen afzonderlijke elementen zijn, maar ook cultuurlandschappen of een reeks van
elementen. De cultuurhistorische geschiedenis van het Smalbroekerloopje begint ruim
voor 1900. De esdorpen zoals o.a. Balloo zijn rond het jaar 800 ontstaan. Vroeger werd
de landbouw in het esdorpenlandschap gekenmerkt door het gemengde bedrijf. Men
bedreef er zowel akkerbouw als veeteelt. De essen werden bemest met plaggenmest uit de
potstallen, waardoor ze door de tijd heen ongeveer 5 a 10 centimeter per eeuw hoger
werden. De woeste gronden rondom de essen werden voorzien van een naam zoals
onder andere het Ballooërveld. Toen na 1840 de wet op de markescheiding tot stand
kwam, ging men de woeste gronden ook individueel toedelen. Uit die tijd stammen de
veldbenamingen zoals Koebroeksveld, (broek = drassige weide), Lage Maden (made =
vrij nat hooiland), Smalbroeken en Tichelhoes. Dhr. de Vroome ontdekte in 1965 een
heuveltje met een diameter van ca. tien meter en een hoogte van ca. één meter bij de
bovenloop van het Smalbroekerloopje. Na onderzoek kwamen al snel brokstukken van
kloostermoppen te voorschijn. Het vermoeden bestaat dat op deze locatie een veldoven
heeft gestaan voor het bakken van kloostermoppen voor onder andere de bouw van de
Rolderkerk te Rolde en mogelijk ook voor het nonnenklooster ‘Maria in Campis’ te
Assen. Naast deze heuvel is een komvormige laagte waar destijds de potklei gedolven
werd voor deze kloostermoppen. Tichelhoes wordt verklaard als het 'huis' waar geticheld
(klei tot stenen verwerken) werd. Later is deze benaming veranderd in Tichelhuis. Op de
historische kaart rond 1900 is het Smalbroekerloopje al grotendeels gegraven ten bate van
landbouwkundige ontwatering en ingebruikname. Na de ruilverkaveling van de zeventiger
en tachtiger jaren zijn delen verder gedraineerd en onderduikerd en zijn zuidelijk van het
Tichelhuis veel drainagesystemen aangelegd. De oorspronkelijke strokenverkaveling is
tijdens de ruilverkaveling geheel verdwenen en bestaat momenteel uit een modern
rationele verkaveling. De oude kavelsloten zijn momenteel nog steeds zichtbaar door de
verschillen in vegetatie ten opzichte van de oude hooilanden.
In de bovenloop zijn sinds dertiger jaren een aantal houtwallen verdwenen (Houting & de
Vroome 1990). Deels zijn deze nog zichtbaar aan de overgebleven houtstompen. Het
bosje ten oosten van het Tichelhuis is vanuit cultuurhistorisch oogpunt een belangrijk
relict in het projectgebied. Door dit bosje loopt de oude loop die deels nog onder water
staat. Langs het Smalbroekerloopje in de bovenloop nabij het Tichelhuis zijn twee
weilanddobben gesitueerd. Er hebben vroeger meer weilandobben gestaan (Houting & de
Vroome 1990). Deze weilanddobben (waterpoelen) werden vroeger veel aangelegd bij
ongekanaliseerde smalle beekloopjes om continu over zoet water te kunnen beschikken
(Houting & de Vroome 1990). Dergelijke dobben werden destijds op diverse manieren
gebuikt, van drink- en wasplaats voor mens en dier, tot aan bluswaterreservoir. Mogelijk
had elke dobbe zijn eigen functie. Vroeger woonde men bij voorkeur op hoge en droge
gronden, waardoor het Ballooërveld en de essen in het projectgebied rijk zijn aan
archeologische vindplaatsen. In 2004 is noordelijk van het Tichelhuis en oostelijk van de
Osdijk (zie figuur 1) een monument geplaatst voor dhr. de Vroome zie foto 1).

INRICHTINGSPLAN SMALBROEKERLOOPJE

Pagina | 23

6.2

Waardering cultuurhistorische waarden

Om na te gaan welke cultuurhistorische waarden het behouden, dan wel het versterken
waard zijn, is gebruik gemaakt van de cultuurhistorische informatie over dit gebied die
wijlen dhr. de Vroome heeft geschreven in zijn levensjaren. Al in 1965 zette dhr. de
Vroome de lijn uit om natuur en cultuurhistorie zoveel als mogelijk met elkaar te
verweven ten einde een win-win situatie te creëren. Deze lijn is inmiddels binnen
Staatsbosbeheer als randvoorwaarde opgenomen voor gebiedsinrichting en wordt dus in
dit hoofdstuk meegenomen. Voor de bepaling van de waardering van aanwezige cultuurhistorisch interessante objecten in het projectgebied zijn de volgende selectiecriteria
gehanteerd (Hendrikx, 1999):




kenmerkendheid (informatiewaarde);
zeldzaamheid (rangordecriteria);
gaafheid (rangordecriteria).

Bij de vorming van het landschap in het projectgebied zijn in het verleden verschillende
landschapsvormende factoren werkzaam geweest die al of niet in onderlinge samenhang
elk een eigen geschiedenis kunnen laten zien. Factoren zoals o.a. wonen, landbouw,
delfstoffenwinning, verkeer en waterstaat. Naarmate een landschapselement in vorm en
betekenis meer specifiek kenmerkend is voor een bepaalde periode uit het verleden bevat
het in beginsel meer interessante informatiewaarde over dat verleden en kan het in de
beleving ook meer aanspreken. Naarmate een object in zijn categorie zeldzamer is wordt
er grotere waarde aan toegekend. Naarmate een object gaver is neemt het ook in waarde
toe (Hendrikx, 1999). De waardering van de cultuurhistorische objecten in de bovenloop
van het Smalbroekerloopje is aan onderstaand multicriteria analyse onderworpen.
Tabel 1: Multicriteria analyse cultuurhistorische waarden
Cultuurhistorische
Kenmerkend
Zeldzaam
Gaafheid
karakteristieken
heid
heid
Tichelhuis
Delvingsgat Tichelhuis
Weilanddobben
Huidige sloten, greppels en drainage
Strokenverkaveling
Oorspronkelijke gegraven loopje
Karakteristieke cultuurhistor. flora
(Gerief)houtwallen

10
10
3
1
10
10
10
7

7
3
3
1
3
7
10
1

7
3
1
3
1
3
3
1

Totaal
score
24
16
7
5
14
20
23
9

De beoordeling van de scores in de multicriteria analyse tabel 1, is tot stand gekomen door de
karakteristieken vanuit de criteria op nationaal, provinciaal en gebiedsniveau te analyseren op hun
informatie- en belevingswaarde.
De scores in bovenstaand multicriteria analyse bestaan uit:
1 : slecht
3 : matig
7 : redelijk goed
10: goed.
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6.3

Te behouden / versterken cultuurhistorische waarden

De score van gaafheid van de karakteristieken is gezien de ruilverkavelingen en de
daarmee gepaard gaande egalisatie veelal minimaal. De karakteristieke strokenverkavelingen zijn net als de weilanddobben en houtwallen geëgaliseerd ten bate van
landbouwtechnische oppervlakte vergroting. De zeldzaamheden in het gebied worden
bovenal bepaald door het Tichelhuis, de cultuurhistorische beekdalflora en het
oorspronkelijk gegraven Smalbroekerloopje. Op de weilanddobben, houtwallen en
huidige sloten, greppels en drainage na, hebben alle karakteristieken een hoge score voor
kenmerkendheid. Deze karakteristieken zijn bijzonder kenmerkend voor het
beekdallandschap van de Drentsche Aa. De karakteristieken die in de totaal score 14
punten of meer hebben behaald, worden in dit onderzoek verder meegenomen als zijnde
te behouden, dan wel te versterken belangrijke cultuurhistorische waarden in het gebied.
Bij de ecohydrologische inrichting van het projectgebied worden de karakteristieke
cultuurhistorische waarden, namelijk het Tichelhuis en delvingsgat, de strokenverkaveling,
oorspronkelijk gegraven Smalbroekerloopje en karakteristieke beekdal flora meegenomen
en zichtbaar gemaakt in het landschap.

Foto 1: Monument Harry de Vroome 2004. Op de achtergrond de Osdijk met daarachter de
middenloop van het Smalbroekerloopje.
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7
7.1

ONTWIKKELING EN KANSEN NATUURDOELTYPEN
Streefbeeld natuurdoeltypen

Provincie Drenthe heeft voor het projectgebied natuurdoeltypen vastgesteld in het
Natuurbeheerplan Drenthe 2011. Het Natuurbeheerplan geeft per gebied aan welke
natuurdoelen worden nagestreefd. De benoeming van deze natuurdoeltypen en daarmee
het streefbeeld, is veelal tot stand gekomen door de abiotische standplaatsfactoren te
refereren aan het referentiebeeld van het landschap rond het jaartal 1850. Rond 1850
waren veel van de huidige beekdalsystemen nog nagenoeg onaangetast, waardoor deze
periode het beste is bevonden als referentiebeeld.
In dit inrichtingsontwerp worden gemakshalve de natuurlijke verlopen van het Smalbroekerloopje, namelijk stroet, bovenloop en middenloop, als deelgebieden genomen.
Voor deze deelgebieden zijn de volgende natuurdoeltypen beoogd (zie figuur 10 en
bijlage II):






Natte heide (3.42);
Akker van basenarme gronden (3.51);
Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied (3.38);
Nat Schraalgrasland (3.29);
Dotterbloemgrasland van beekdalen (3.30).

De definiëring van veel natuurdoeltypen (zie bijlage IX) is zodanig breed, dat veel van
deze natuurdoeltypen zijn onderverdeeld in subdoeltypen. Deze subdoeltypen zijn
vervolgens weer onderverdeeld in plantengemeenschappen. De abiotische
randvoorwaarden, c.q. ecologische vereisten, waaronder plantengemeenschappen
(optimaal) voorkomen in een bepaald gebied, worden uitgedrukt in ranges of
grenswaarden voor het gewenste grondwaterregime, grondwatertype, benodigde
stijghoogte van het grondwater, kwelflux en chemische condities van de bodem. Voor de
deelgebieden stroet bovenloop en middenloop zijn in deze paragraaf aan de hand van de
ecologische vereisten en abiotiek van het projectgebied (zie bijlage IX t/m XII) de
potentiële subtypen (zie figuur 10) reliëfvolgend weergegeven. Van elk vegetatie doeltype
is een korte beschrijving van de abiotische standplaatseisen en benodigde
herstelmaatregelen gegeven uit het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al 2001).
Deelgebied Stroet (zie figuur 10)


Natte heide (3.42) – subtype: Natte heide (SBB code: N06.04 Vochtige heide).
De Natte heide is gelegen op zeer natte tot matig natte, zure tot matig zure, oligo- tot
mesotrofe, al of niet venige zand- en leemgrond. De grootste rijkdom aan doelsoorten wordt bereikt op leemrijke bodems. Herstel van vergraste natte heide kan
door middel van plaggen en herstellen van de hydrologische situatie.
In de oude stroet van het Smalbroekerloopje komt voor ruim de helft keileem voor in
de 1ste slecht doorlatende laag. Tezamen met de invloed van het oligotroof grondwater
vanuit het hoger gelegen Ballooërveld kan dit deelgebied aldus veel potentie hebben
voor dit doeltype. Er komt al natte heide voor, maar deze is enigszins verdroogd en
vergrast.
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De overige randzones van het Ballooërveld kunnen ook baat hebben bij
inrichtingsmaatregelen in het projectgebied, waardoor hier vanwege de vernatting ook
meer potentie ontstaat voor dit doeltype. Voorkomende plantengemeenschappen in
dit subtype zijn:
•
•
•
•
•

9Aa3
11Aa1
11Aa2
28Aa1
28Aa4

– Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge;
– Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies;
– Associatie van gewone dophei;
– Draadgentiaan-associatie;
– Grondster-associatie.

Fig. 10: Natuurdoelen projectgebied, ondergrond hoogtekaart en freatisch systeem
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Deelgebied Bovenloop (zie figuur 10)


Akker van basenarme gronden (3.51).
Het natuurdoeltype Akker van basenarme gronden wordt in deze studie niet verder
meegenomen. Gezien de minimale oppervlakte en geïsoleerde ligging in de hoek
Crabbeweg en Hemweg (zie fig. 8) wordt dit doeltype niet verder meegenomen in dit
onderzoek. Mogelijk is het aanwijzen van een ander doeltype voor dit deel, zoals
bijvoorbeeld het natuurdoeltype Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied –
subtype Kamgrasweide van het zand- en veengebied een betere optie.



Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied (3.38) – subtype: Kamgrasweide van het zand- en
veengebied (SBB code: N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland).
Dit subdoeltype komt voor op vochtige tot matig droge, neutrale zandgronden (met
name moerige eerdgronden en veldpodzolgronden). Het type is te vinden op
overgangsgebieden van nattere graslanden naar drogere en schralere graslanden.
Herstel kan plaatsvinden d.m.v. het herstellen van de hydrologie en diep plaggen.
Door de aanwezigheid van keileem en potklei in de bovenloop van het
Smalbroekerloopje kan dit deelgebied veel potentie hebben voor het regenereren van
dit vegetatietype. Dit heeft bovenal te maken met de laterale zijging en dagzooming
van basenrijker grondwater boven deze slecht doorlatende lagen. Voorkomende
plantengemeenschappen in dit subtype zijn:
•
•
•
•
•
•

14 Bb1a – Glanshaver-associatie (typische subassociatie);
14Bc1 – Associatie van Vetkruid en Tijm;
16Bc1a – Kamgrasweide (typische subassociatie);
16Bc1b – Kamgrasweide (subassociatie met Moerasrolklaver);
29Aa1 – Associatie van Waterpeper en Tandzaad;
31Ca3 – Wormkruid-associatie.

Deelgebied Bovenloop en Middenloop (zie figuur 10)


Nat schraalgrasland (3.29) – subtype: Kleine Zeggenschraalland (SBBcode : N10.01 Nat
schraalland)
Dit subdoeltype bestaat uit laagblijvende kruiden- en zeggenrijk schraalland op matig
natte, vooral mesotrofe zand- en veengronden (met name veldpodzol, beekeerd,
moerpodzol en moerige gronden) met een matige zuurgraad door een relatief grote
invloed van regenwater. De Kleine Zeggenschraallanden komen vooral voor op de
beekdalhellingen. Voor dit type dient het freatisch peil in het natte winterseizoen
langdurig aan of boven maaiveld te liggen. De gemiddelde voorjaars grondwaterstand
(GVG) dient voor aanvang van het groeiseizoen tussen de 20 cm beneden en 25 cm
boven maaiveld te staan. Gezien de ligging van potklei in de 1ste slecht doorlatende
laag rond het Tichelhuis, heeft dit deel van het deelgebied bovenloop grotendeels een
eigen grondwaterstelsel. Kwel vanuit het 1ste en 2de watervoerend pakket heeft hier
nagenoeg geen invloed. Het freatische grondwater vanuit de hoger gelegen delen
dagzoomt hier. Hierdoor ontstaat veel potentie voor dit doeltype. Het deelgebied
middenloop is tevens (deels) potentieel geschikt voor dit type. Voorkomende
plantengemeenschappen in dit subtype zijn:
•

9Aa3 – Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge
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Dotterbloemgrasland van beekdalen (3.30) (SBBcode : N10.01 Nat schraalland)
Dit natuurdoeltype staat voor: kruidenrijk en deels ook zeggerijk grasland op natte tot
matig natte, matig zure tot neutrale, vooral zwak eutrofe, humeuze tot venige zand-en
leemgrond en veengrond; meestal betreft het hydrozandeerdgronden (bijvoorbeeld
zwarte beekeerdgronden) en broekeerdgronden. Verschillen in soortensamenstelling
binnen het type worden vooral veroorzaakt door verschillen in zuurgraad.
Dotterbloemgraslanden die gedomineerd worden door veldrus zijn matig tot zwak
zuur. Ze komen voor op de overgang van de beekdalflank naar de dalbodem, waar
menging optreedt van lokale kwel en regionale kwel. Herstel is mogelijk door het
herstellen van de hydrologie. Op enkele locaties waar basenrijker kwel vanuit het 1ste
en 2de watervoerend pakket invloed heeft (langs de randen van de 1ste slecht
doorlatende laag potklei) in het deelgebied bovenloop rond het Tichelhuis en in de
middenloop is potentie voor dit doeltype. Voorkomende plantengemeenschappen in
dit natuurdoeltype zijn:
•
•
•
•

7.2

16Ab1 – Veldrus-associatie
16Ab4 – Associatie van Boterbloemen en Watertorkruid
16Ab5 – Bosbies-associatie
16Ab6 – Associatie van Gewone engelwortel en Moeraszegge

Kwaliteit ecohydrologisch systeem

In deze paragraaf is aan de hand van de beschikbare gegevens de huidige
ecohydrologische situatie geschetst. Op basis van deze gegevens is verdere inzicht
verkregen in het ecohydrologisch systeem in de deelgebieden van het Smalbroekerloopje.
In 2008 zijn door studenten van het Van Hall te Groningen enkele veldmetingen
uitgevoerd in het stroomgebied (Beukema et al 2008). Voor deze studie zijn de relevante
resultaten voor de stroet, boven- en middenloop van het Smalbroekerloopje geanalyseerd
en hieronder weergegeven. De veldmetingen die voor deze studie van belang en aldus
gebruikt zijn betreffen meetpunt 3, 4, 5, 6 en 7 (zie bijlage XIII).

Veldmetingen 2008
In de KRW zijn gebiedsgerichte normen opgenomen die onder andere voor het Drentse
Aa gebied zijn opgesteld. De fysisch-chemische waterkwaliteit mag daarbij vanuit de
KRW niet beperkend zijn voor het behalen van de ecologische natuurdoelen. In tabel 2 is
een overzicht gegeven van de maximale KRW waarden voor nitraat en fosfaat voor de
diverse watertypen. In tabel 3 is een toetsing gegeven van de relevante analyseresultaten
voor N en P aan de toetsingswaarden van de Gebiedsgerichte normen Drentse Aa. In
tabel 3 is te zien dat de gebiedsgerichte normen een aantal keren worden overschreden.
Opvallend is dat het meetpunt 5 bij het Tichelhuis drie van de vier metingen wordt
overschreden. Dit is te verklaren door de toevoer van eutroof water vanuit de hoger
gelegen landbouwgronden Ballooërveld en Koebroeksveld. Deze gronden wateren hier
deels af op het Smalbroekerloopje.
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Overige resultaten uit het studentenonderzoek in 2008:




De metingen die verricht zijn rond het Tichelhuis en omgeving hebben een
waterkwaliteit die tussen regenwater en grondwater in ligt.
Dit is te verklaren in het feit dat de delen in het projectgebied met potklei in de
ondergrond, zoals het Tichelhuis, een geringere kwelintensiteit hebben.
De lokale grondwatersystemen die boven zo’n ondoordringbare laag aanwezig zijn
maken contact met het mineraalrijker substraat (potklei in de ondergrond, zie
bijlageVI), waardoor basenrijker grondwater dagzoomt in dit gebied.
Dat de neerslag bovenstrooms veel invloed heeft op de pH waarde van het loopje.

Tabel 2: Toetsingwaarde maximale normen KRW
Normen (maximaal)
Oppervlaktewater
Drinkwater
Gebiedsgerichte normen
volgens KRW

Stikstof (N) mg/l
2,2
50
2,2

Fosfaattotaal (Ptotaal) mg/l
0,15
0,2
0,08 en 0,10

Tabel 3: Toetsing analyseresultaten (Zie bijlage XIII)
Meetpunt
3

Locatie
begin Smalbroeken (veld)

4

kruising uitmonding drains

5

1e duiker vanaf Koebroeksveld

6

2e duiker bij Tichelhuis

7

3e duiker vanaf weilanden Tichelhuis

Legenda:
-: voldoet aan toetsingswaarde (niet vermest);
*: voldoet niet toetsingswaarde (vermest)
**: resultaat onbetrouwbaar

Datum

N-totaal
(mg/l)

P-totaal
(mg/L)

14-02-2008
06-03-2008
03-04-2008
08-05-2008

2,11
1,82
2,14
2,51

0,029
0,050
0,046
0,019

14-02-2008
06-03-2008
03-04-2008
08-05-2008
14-02-2008
06-03-2008
03-04-2008
08-05-2008
14-02-2008
06-03-2008
03-04-2008
08-05-2008
14-02-2008
06-03-2008
03-04-2008
08-05-2008

1,74
2,01
1,79
2,61
3,52
2,94
2,59
1,96
4,09
1,65
1,95
0,77
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1,53
1,52
1,57

*

*
*
*
*
**
-

0,112
0,043
0,042
0,020
0,137
0,039
0,023
0,031
0,042
0,041
0,041
0,026
0,043
0,022
0,028
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*
*
-

7.3

Ontwikkeling en kansen natuurdoeltypen

De abiotische standplaatsfactoren bepalen de potentie voor succesvolle regeneratie van
de beoogde natuurdoeltypen, subtypen en plantengemeenschappen. In figuur 11 kan
worden afgelezen welke botanische veranderingen ontwateringen veroorzaken in een
beekdal. In figuur 12 is schematisch weergegeven welke vegetatietypen verwacht kunnen
worden en wat de landschappelijke spreiding van deze vegetatietypen is in een natuurlijke,
halfnatuurlijke en ontwaterde toestand.

Het nastreven van een geheel natuurlijk waterstroomsysteem is anno 2011 niet meer
realistisch. Er zijn te veel actoren actief in het gebied die negatieve invloed uitdragen op
het natuurhistorische waterstroomsysteem in het projectgebied waaronder o.a. de
waterwinning te Assen en het waterschap die met onnatuurlijk freatische peilbeheer de
landbouwgronden landbouwtechnisch bewerkbaar houden. In deze studie wordt dan ook
een half-natuurlijke situatie nagestreefd, met daar waar mogelijk een benadering van het
natuurlijke systeem. Uit figuur 12 is af te lezen dat als de interne ontwatering in het
projectgebied een half-natuurlijke situatie heeft bereikt, de potentie aanwezig is voor
regeneratie van de beoogde subdoeltypen. Overige factoren die in deze potentie een
beduidende rol spelen zijn o.a. aanwezigheid van fosfaat en zaadbanken in de bodem. Op
de korte termijn is na ecohydrologische inrichting van het projectgebied
vanwege (pyriet)oxidatie en stikstofmineralisatie en de daarmee gepaard gaande fluctuaties
in beschikbare nutriënten en zuurgraad weinig te voorspellen. Op de langere termijn (> 5
jaar), als het projectgebied ecohydrologisch meer tot rust is gekomen, is de potentie voor
de doelvegetatietypen goed tot zeer goed.
Deze aanwezige potentie manifesteert zich in het bovenstroomse deel bovenal in het
freatisch grondwatersysteem in combinatie met de 1ste slecht doorlatende lagen keileem en
potklei en de beekdalgradiënt. Na het nemen van de ecohydrologische inrichtingsmaatregelen zal door toenemende vernatting en vermindering van nutriëntentoevoer ook
de vegetatieontwikkeling in de midden- en benedenloop hiervan profiteren.

Fig. 11: Overzicht van botanische veranderingen na ontwatering in bepaalde begroeiningstypen
(de Vries, 2008). De plaatscodes refereren naar de cijfers in figuur 12.
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Fig. 12: Landschappelijke doorsnede van een beekdal met voorkomende karakteristieke grondsoorten en vegetatietypen (de Vries 2008).

8
8.1

SYNTHESE & INRICHTINGSMAATREGELEN
Inrichtingsmaatregelen

In deze paragraaf volgt de synthese van de resultaten uit het onderzoek en wordt
aangegeven met welke inrichtingsmaatregelen het gebied potentieel geschikt kan worden
gemaakt voor de standplaatsvereisten van de beoogde natuurdoeltypen. De inrichtingsmaatregelen zijn onderverdeeld in:


Interne vernattingsherstelmaatregelen
 Verlagen maaiveld door verwijderen bouwvoor/(diep) plaggen
Door reliëfvolgend en bodemtype/slecht doorlatende laag volgend de bouwvoor
te verwijderen in de midden- en bovenloop, wordt het maaiveld verlaagd
waardoor de freatische grondwaterstand dichter bij het maaiveld komt te liggen.
De cultuurhistorische strokenverkaveling is vanwege de verschillen in
plantengroei op locaties waar vroegere sloten of greppels hebben gelegen,
momenteel zuidelijk van het Tichelhuis, nog steeds zichtbaar. Het wordt verwacht
dat na het verwijderen van de bouwvoor deze lijnen nog steeds zichtbaar blijven
in het landschap door verschillen in plantengroei.
 Dichten van sloten en greppels
De sloten en greppels in de midden- en bovenloop dienen gedicht te worden,
waardoor de drainerende werking wordt gestopt, het freatische grondwater vanuit
de inzijggebieden op een natuurlijke wijze reliëfvolgend lateraal kan doorstromen
en de stijghoogte verhoogd wordt. De beoogde natuurdoeltypen zijn grotendeels
afhankelijk van dit (half-)natuurlijke beekdalsysteem.
 Verwijderen drainage
Door het verwijderen van de diverse drainagesystemen in de percelen zuidelijk
van het Tichelhuis wordt de continue drainerende werking gestopt zodat het
freatische grondwater, vanuit de inzijggebieden, op een natuurlijke wijze
reliëfvolgend lateraal kan doorstromen en de stijghoogte vergroot wordt.
 Verwijderen huidige duikers en stuw
Door het verwijderen van de diverse duikers en zogeheten stuw (hoge duiker) uit
het systeem, wordt de snelle afvoer van drainerende sloten en greppels gestopt
zodat het freatische grondwater vanuit de inzijggebieden op een natuurlijke wijze
reliëfvolgend lateraal kan doorstromen en de stijghoogte vergroot wordt.
Daarnaast belemmerd de huidige stuw dat vissen niet verder het beekje op
kunnen zwemmen.
 Herstellen oude loop van het Smalbroekerloopje
Om het Smalbroekerloopje weer via haar cultuurhistorisch route te laten lopen,
dient het huidige loopje in de bovenloop en middenloop tot aan de stuw gedempt
te worden. Hierdoor kan het Smalbroekerloopje tijdens de eerste natte perioden
met afwateringsoverschotten haar eigen cultuurhistorische loop (laagste delen in
het gebied zie hoogtekaart bijlage V) weer vinden en uitspoelen.
Staatsbosbeheer heeft hier de laatste decennia veel ervaring mee opgedaan,
waardoor deze vorm van beekherstel bij dit soort bovenloopsystemen vaak wordt
ingezet. Vanaf de stuw staat er het hele jaar door water in het loopje en vanaf hier
is het loopje ook belangrijk voor de fauna (o.a. vissen en amfibieën). Door de
aanwezigheid van de huidige stuw (hoge duiker) kunnen vissen niet verder het
beekje op zwemmen.
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Externe vernattingsherstelmaatregelen:
 Verlagen maaiveld door verwijderen bouwvoor/(diep) plaggen
Door reliëfvolgend en bodemtype/slecht doorlatende laag volgend de bouwvoor
te verwijderen in het projectgebied, wordt het maaiveld verlaagd waardoor de
freatische grondwaterstand dichter bij het maaiveld komt te liggen.
 Verhogen waterpeil omliggende hogere landbouwgronden
Door het verondiepen van sloten en greppels in de omliggende landbouwgronden
binnen het projectgebied wordt de drainerende werking van deze sloten tegengegaan. Hierdoor kan meer freatisch grondwater lateraal doorstromen en wordt
de stijghoogte vanuit de 1ste en 2de watervoerende pakketten vergroot.
 Reductie grondwaterwinning Waterledingsmaatschappij Drenthe
Door sterke reductie van het te winnen grondwater kan de natuurlijke
stijghoogten vanuit de 1ste en 2de watervoerende pakketten weer (grotendeels)
hersteld worden.



Verlagen nutriëntenbeschikbaarheid
 Verlagen maaiveld door verwijderen bouwvoor / (diep) plagen
Door het verwijderen van de bouwvoor in de midden- en bovenloop en overige
delen van het projectgebied, wordt de nutriëntenrijke toplaag verwijderd.
Hierdoor wordt een mesotrofe tot oligotrofe situatie gecreëerd welke deels
voorziet in potentieel optimale omstandigheden voor de beoogde natuurdoeltypen.
 Omleiden toevoer van nutriëntenrijk afwateringswater van hogere delen
Door het omleiden van het nutriëntenrijke afwateringswater van de omliggende
landbouwgronden naar een andere afwateringsroute, wordt verdere eutrofiëring in
het gebied grotendeels tegen gegaan. Hierdoor wordt een in potentie optimale
situatie gecreëerd in de midden- en bovenloop.



Cultuurhistorische waarden
 Zichtbaar maken cultuurhistorische karakteristieken
Bij het verwijderen van de bouwvoor, het Tichelhuisheuveltje en kleidelvingsgat
niet afgegraven of dempen. Hierdoor wordt het heuveltje extra geaccentueerd in
het gebied en kan het delvingsgat dienen als een soort weilanddobbe/waterpoel
voor allerlei amfibieën en reptielen.
 Behouden aanwezige relicten
Behouden van het bosje oostelijk van het Tichelhuis. Na het afgraven van de
toplaag en dempen van het Smalbroekerloopje, zal het loopje haar
cultuurhistorische route weer uitschuren in het beekdal. Dit betekent dat het
loopje naar alle waarschijnljkheid weer door dit bosje verder stroomafwaarts zal
gaan meanderen.
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9

DISCUSSIE
In dit hoofdstuk volgt een discussie van de resultaten uit het onderzoek. Hierin wordt
beoordeeld of de ecohydrologische inrichtingsmaatregelen de juiste effecten kunnen
voortbrengen voor regeneratie van de beoogde natuurdoeltypen. Tevens wordt kritisch
gekeken naar andere factoren die invloed kunnen uitoefenen op het behalen van de
beoogde natuurdoelen en hoe hiermee om te gaan.

9.1

Effectenbeoordeling inrichtingsmaatregelen

Dat delen van de Drentsche Aa, zoals ook het stroomgebied van het Smalbroekerloopje,
al geruime tijd kampen met verdrogings- en eutrofiëringsproblematiek is in de
geraadpleegde bronnen (zie literatuurlijst) door meerdere erkende ecologisch
adviesbureaus onderbouwd. De betrouwbaarheid hiervan staat dan ook niet ter discussie.
Gezien het feit dat het merendeel van de te nemen inrichtingsmaatregelen voor
beekdalherstel wordt voorgeschreven in het Handboek Herstel Ecosystemen (Runhaar et
al 2000), als ook in het Uitwerking beheers- en inrichtingsmaatregelen Stroomdallandschap Drentsche Aa (Vegter & Bakker 1999), kan worden aangenomen dat door de
effecten van deze ingrepen een grote potentie ontstaat voor succesvol herstel van het
ecohydrologische systeem. Als de abiotische randvoorwaarden volledig hersteld zijn, mag
vervolgens worden aangenomen dat de deelgebieden stroet, boven- en middenloop
potentieel geschikt zijn voor de beoogde natuurdoeltypen.
Veel van de te nemen ingrepen zijn momenteel echter uit maatschappelijk oogpunt niet
meer geheel of problematisch uitvoerbaar, zoals bijvoorbeeld het geheel wegnemen van
de verdrogingsproblematiek. Dit impliceert zulke grootschalige maatregelen op het
regionale grondwaterstromingsniveau (stopzetten van waterwinning, ontpoldering en
aankopen van alle omliggende landbouwgronden binnen het stroomgebied) dat de
uitvoerbaarheid ervan bestuurlijk - terecht - niet meer aanvaardbaar is.
Daarom is het van belang om bij het maken van dit inrichtingsontwerp rekening te
houden met factoren die invloed kunnen uitoefenen op de kans van slagen van dit
inrichtingsontwerp. Deze maatschappelijke factoren zijn grotendeels van financiële,
bestuurlijke en juridische aard zoals:






fluctuaties van ambities, subsidies en gelden;
grondverwerving (gebruik en eigendommen);
afstemming van beleidsplannen en commissies;
complexiteit en tijdsduur van vergunningprocedures;
vrijkomende grond.

In dit onderzoek is daarom een splitsing gemaakt in twee inrichtingsvarianten, waarmee
wordt ingespeeld op de meest beperkende factoren. In de variant ‘Minimum’ wordt
aangegeven welke minimale inrichtingsmaatregelen op de korte termijn nodig zijn om de
ecohydrologische knelpunten in het gebied op te lossen. De tweede variant ‘Optimum’
geeft aan met welke ecohydrologische inrichtingsmaatregelen (binnen de beleidskaders zie
hoofdstuk 2) de meest potentiële duurzame situatie bereikt kan worden voor de beoogde
natuurdoeltypen. In de volgende paragrafen volgt van beiden varianten een nadere uitleg.
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9.2

Variant Minimum

9.3

Variant Optimum

In deze variant wordt bij het inrichtingsontwerp rekening gehouden met de particuliere
eigendommen in het projectgebied (zie bijlage XIV). Hiermee wordt ingespeeld op de
andere factoren van bestuurlijke, financiële en juridische aard.
Het opkopen van particuliere gronden en daarmee het ontwikkelen van natuur is in
Nederland één van de grootste beperkende factoren. De hoofdreden waarom
particulieren, veelal boerenbedrijven met veel grond, hun eigendommen niet willen
verkopen is de te geringe compensatie. Het landelijke beleid is erop gericht dat bij
grondaankopen voor natuurontwikkeling een vergoeding van max. 100% van de
dagwaarde wordt betaald. Dit in tegenstelling tot de aankopen voor nieuwe
industrieterreinen (120%) en realiseren van nieuwe woonwijken (130%). Deze verhoging
komt doordat het doorverkopen van gronden als bouwkavels veel winst oplevert voor de
overheden. Aangekochte natuurgrond levert de overheden geen directe winst op. En
onteigeningen zijn veelal uit maatschappelijk oogpunt geen optie.
De gronden die binnen het projectgebied niet in eigendom zijn van Staatsbosbeheer (zie
bijlage XIV) bemoeilijken een optimale ecohydrologische inrichting. Met deze gronden
dient bij het inrichten rekening gehouden te worden qua drooglegging en nutriëntenverplaatsing. Deze variant voorziet in een ecohydrologische inrichting van de
deelgebieden stroet, boven- en middenloop, met behoud van de particuliere
eigendommen. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen nodig om de eutrofiëring tegen te
gaan vanuit de hogere gronden. Door de inrichtingsmaatregelen reliëfvolgend te
ontwerpen zijn met kleine aanpassingen grote ecohydrologische verbeteringen te behalen.
Voor het grotendeel betreft het verleggen van afwateringsroutes, waarvoor enkele nieuwe
sloten en duikersystemen aangelegd dienen te worden. Een andere belangrijke maatregel
is het reliëfvolgend en bodemtype / slecht doorlatende laag volgend afgraven van de
toplaag. In deze variant wordt dan ook het zogeheten “laaghangende fruit” geplukt,
waardoor deze variant de meest economisch en bestuurlijk gunstige is.

In deze variant wordt uitgegaan van een algeheel optimaal ecohydrologisch
systeemontwerp. Daarmee wordt in deze variant alleen rekening gehouden met de
beleidskaders (zei hoofdstuk 2) en niet met de verschillende beperkende factoren
genoemd in paragraaf 9.1.
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) behelst het aangewezen gebied waar
natuurrealisatie plaats moet vinden. Het grotendeel van deze aangewezen gronden in het
projectgebied zijn reeds in het bezit van Staatsbosbeheer (zie bijlage XIV). Enkele delen
moeten nog worden verworven. De inrichtingsmaatregelen in deze variant gaan uit van
het aankopen van deze particuliere EHS gronden in het projectgebied. Voor nagenoeg
alle nog niet ingerichte EHS gronden in het projectgebied worden inrichtingsmaatregelen
gegeven. Deze variant voorziet in het herstellen van het natuurlijke gradiëntrijke
watersysteem (zie foto 2). Door de EHS gronden binnen het projectgebied
ecohydrologisch optimaal en zoveel als mogelijk natuur- en cultuurhistorisch in te richten
wordt de potentie voor het behalen van de beoogde natuurdoelen duurzaam. Deze
variant is ecohydrologisch de meest optimale.
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Foto 2: Zicht op het bovenstroomse deel van het Smalbroekerloopje, vanuit de stroet in het Ballooërveld.
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10 INRICHTINGSONTWERP MINIMUM
In dit hoofdstuk volgt de verdere uitwerking van de benodigde inrichtingsmaatregelen
van variant Minimum. In de variant Minimum wordt aangegeven welke minimale
inrichtingsmaatregelen op de korte termijn nodig zijn om de ecohydrologische
knelpunten in het gebied op te lossen. Deze maatregelen zijn gevisualiseerd in de kaart
‘Inrichtingsontwerp Minimum’.

10.1

Ecohydrologische inrichtingsmaatregelen


Duikers
 Duiker herstellen
Door het veranderen van de afvoerrichting van de watergangen dienen deze
duikers opnieuw gesteld te worden.
 Duiker verwijderen
Bij het dempen van het Smalbroekerloopje en watergangen en het veranderen van
de afvoerrichtingen van andere watergangen, kunnen deze duikers worden
verwijderd. De stuw, die in feite een hoge duiker betreft, is in dit inrichtingsontwerp meegenomen als zijnde een duiker.
 Duiker nieuw
Door het enerzijds veranderen van de afvoerrichting en anderzijds onderduikeren
van een nieuwe doorvoersloot zijn op twee locaties nieuwe duikers onder een weg
voorzien. Bij het plaatsen van de nieuwe duiker onder de Crabbeweg rijst de vraag
of de functie van deze weg nog als zodanig is, dat deze geasfalteerd moet blijven.



Smalbroekerloopje dempen
Het dempen van het huidige Smalbroekerloopje kan geschieden door het huidige
loopje in de boven- en middenloop, na verwijdering van de drainagesystemen en
toplaag, dicht te schuiven met plaatselijke grondmateriaal.



Watergangen
 Watergangen dempen
Het dempen van de sloten kan geschieden door na verwijdering van de toplaag,
dezen dicht te schuiven met plaatselijk grondmateriaal.
 Watergang herprofileren
Door het herprofileren van deze watergangen, worden deze watergangen
voorbereid op de veranderde afvoerrichting en daarmee gepaard gaande toename
van de afvoervolumen.
 Watergang graven
Door het dempen van de andere watergangen in de bovenloop, voorziet deze
nieuwe te graven sloot in een gunstige ontwatering van de percelen van de
particuliere grondeigenaar.
 Onderduikeren nieuwe doorvoersloot
Deze nieuwe onderduikerde doorvoersloot kan, vanwege het aanwezige reliëf,
tegen geringe kosten worden gerealiseerd. Voor het behalen van de beoogde
natuurdoeltypen is het van essentieel belang dat deze omleiding van nutriëntenrijk
afwateringswater wordt gerealiseerd.
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Cultuurhistorie
 Behouden cultuurhistorie Smalbroekerloopje
Door het huidige Smalbroekerloopje te dempen, krijgt het loopje de kans haar
oorspronkelijke gegraven laagten weer uit te schuren. Het bosje oostelijk van het
Tichelhuis zal naar alle waarschijnlijkheid de functie over gaan nemen van de
oude stroet.



Afgraven
 Drainagesystemen verwijderen / vrijgekomen grond ruilen tegen verwijdering drainagesystemen?
De aanwezige drainagesystemen dienen verwijderd te worden. Het
drainagesysteem in de particuliere percelen loopt in het bovenste deel van de
bovenloop grotendeels door tot in de terreinen van Staatsbosbeheer. Daarbij lijkt
het een goede optie de eigenaar (sowieso in dit deel) vrijgekomen grond aan te
bieden voor ophoging van de percelen, met als tegenprestatie dat hier de
drainagesystemen geheel verwijderd mogen worden.
 Afgraven bovenloop en middenloop
Na het verwijderen van de drainagesystemen kan de toplaag verwijderd worden.
Bij het afgraven dient expliciet rekening gehouden te worden met de aanwezige
lagen in de bodem. Bij het afgraven dient ook rekening gehouden te worden met
aanwezige bomen en houtwallen door niet in de wortelzone te gaan graven.
 Afgraven natuurlijke gradiënt beekdal – Ballooërveld
Op deze locatie is de unieke mogelijkheid de natuurlijke gradiëntovergang van het
Ballooërveld naar het beekdal met bijbehorende vegetatietypen te herstellen.
Hiervoor dient de toplaag van de randzone van het Ballooërveld als ook het
grasland reliëfvolgend verwijderd te worden. De hoeveelheid aan berkenopslag in
deze randzone kan daarbij sterk worden gereduceerd.



Nieuwe bruggen
 Zoekgebied nieuwe houten brug ten bate van beheer
Doordat de te verwijderen stuw (hoge duiker) momenteel voorziet in een
doorgang ten bate van het beheer wordt in dit gebied een nieuwe houten brug
over het Smalbroekerloopje voorzien. Hierdoor ondervinden in de toekomst
vooral de vissen geen hinder meer om verder stroomopwaarts het
Smalbroekerloopje op te gaan.
 Zoekgebied nieuwe houten brug ten bate van beheer en fietspad
Nadat de duiker onder de Osdijk is verwijderd, kan het Smalbroekerloopje haar
oorspronkelijke route weer uitschuren. Op het moment dat duidelijk is waar het
“nieuwe” Smalbroekerloopje de Osdijk wil passeren kan op deze locatie een
nieuwe houten brug worden gesitueerd. Hierdoor wordt het loopje en haar fauna
niet belemmerd en blijft de Osdijk ten bate van recreatie en beheer
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11 INRICHTINGSONTWERP OPTIMUM
In dit hoofdstuk volgt de verdere uitwerking van de benodigde inrichtingsmaatregelen
van variant Optimum. In de variant Optimum wordt aangegeven met welke
ecohydrologische inrichtingsmaatregelen de meest potentiële duurzame situatie bereikt
kan worden voor de beoogde natuurdoeltypen. Deze maatregelen zijn gevisualiseerd in de
kaart ‘Inrichtingsontwerp Optimum’.

11.1

Ecohydrologische inrichtingsmaatregelen


Duikers
 Duiker herstellen
Door het veranderen van de afvoerrichting van de watergangen dienen deze
duikers opnieuw gesteld te worden.
 Duiker verwijderen
Bij het dempen van het Smalbroekerloopje en watergangen en het veranderen van
de afvoerrichtingen van andere watergangen, kunnen deze duikers worden
verwijderd. De stuw, die in feite een hoge duiker betreft, is in dit inrichtingsontwerp meegenomen als zijnde een duiker.
 Duiker nieuw
Door het enerzijds veranderen van de afvoerrichting en anderzijds onderduikeren
van een nieuwe doorvoersloot zijn op twee locaties nieuwe duikers onder een weg
voorzien. Bij het plaatsen van de nieuwe duiker onder de Crabbeweg rijst de vraag
of de functie van deze weg nog als zodanig is, dat deze geasfalteerd moet blijven.



Smalbroekerloopje dempen
Het dempen van het huidige Smalbroekerloopje kan geschieden door het huidige
loopje in de boven- en middenloop, na verwijdering van de drainagesystemen en
toplaag, dicht te schuiven met plaatselijke grondmateriaal.



Watergangen
 Watergangen dempen
Het dempen van de sloten kan geschieden door na verwijdering van de toplaag,
dezen dicht te schuiven met plaatselijk grondmateriaal.
 Watergang herprofileren
Door het herprofileren van deze watergangen, worden deze watergangen
voorbereid op de veranderde afvoerrichting en daarmee gepaard gaande toename
van de afvoervolumen.
 Onderduikeren nieuwe doorvoersloot
De nieuwe onderduikerde doorvoersloten kunnen, vanwege het aanwezige reliëf,
tegen geringe kosten worden gerealiseerd. Voor het behalen van de beoogde
natuurdoeltypen is het van essentieel belang dat deze omleidingen van
nutriëntenrijk afwateringswater worden gerealiseerd.
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Cultuurhistorie
 Behouden cultuurhistorie Smalbroekerloopje
Door het huidige Smalbroekerloopje te dempen, krijgt het loopje de kans haar
oorspronkelijke gegraven laagten weer uit te schuren. Het bosje oostelijk van het
Tichelhuis zal naar alle waarschijnlijkheid de functie over gaan nemen van de
oude stroet.



Afgraven
 Drainagesystemen verwijderen
De aanwezige drainagesystemen dienen verwijderd te worden. Door aankoop van
deze laatste particuliere EHS percelen behoeven geen nieuwe ontwateringssloten
te worden aangelegd. De bestaande sloten kunnen vervolgens allen worden
gedempt, zodat het gebied optimaal ecohydrologisch hersteld wordt.
 Afgraven bovenloop en middenloop
Na het verwijderen van de drainagesystemen kan de toplaag verwijderd worden.
Bij het afgraven dient expliciet rekening gehouden te worden met de aanwezige
lagen in de bodem. Bij het afgraven dient ook rekening gehouden te worden met
aanwezige bomen en houtwallen door niet in de wortelzone te gaan graven.
 Afgraven natuurlijke gradiënt beekdal – Ballooërveld
Op deze locatie is de unieke mogelijkheid de natuurlijke gradiëntovergang van het
Ballooërveld naar het beekdal met bijbehorende vegetatietypen te herstellen.
Hiervoor dient de toplaag van de randzone van het Ballooërveld als ook het
grasland reliëfvolgend verwijderd te worden. De hoeveelheid aan berkenopslag in
deze randzone kan daarbij sterk worden gereduceerd.
 Afgraven EHS overig
Door het aankopen van dit stukje EHS kan naast dit perceel de nieuwe
onderduikerde doorvoersloot gerealiseerd worden.



Nieuwe bruggen
 Zoekgebied nieuwe houten brug ten bate van beheer
Doordat de te verwijderen stuw (hoge duiker) momenteel voorziet in een
doorgang ten bate van het beheer wordt in dit gebied een nieuwe houten brug
over het Smalbroekerloopje voorzien. Hierdoor ondervinden in de toekomst
vooral de vissen geen hinder meer om verder stroomopwaarts het
Smalbroekerloopje op te gaan.
 Zoekgebied nieuwe houten brug ten bate van beheer en fietspad
Nadat de duiker onder de Osdijk is verwijderd, kan het Smalbroekerloopje haar
oorspronkelijke route weer uitschuren. Op het moment dat duidelijk is waar het
“nieuwe” Smalbroekerloopje de Osdijk wil passeren kan op deze locatie een
nieuwe houten brug worden gesitueerd. Hierdoor wordt het loopje en haar fauna
niet belemmerd en blijft de Osdijk ten bate van recreatie en beheer
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12 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
12.1

Onderzoeksvraag en deelvragen

In de geraadpleegde bronnen (zie literatuurlijst) wordt door meerdere erkende ecologisch
adviesbureaus onderbouwd dat delen van de Drentsche Aa, zoals ook het stroomgebied
van het Smalbroekerloopje, al geruime tijd kampen met verdrogings- en eutrofiëringsproblematiek. In dit onderzoek wordt de vraag welke inrichtingsmaatregelen nodig zijn
om de ecohydrologische knelpunten op te lossen in het projectgebied van het
Smalbroekerloopje, waarbij haar cultuurhistorische karakteristieken zoveel mogelijk
behouden blijven en het natuurhistorische ecosysteem weer zoveel mogelijk wordt
hersteld beantwoordt. Met het antwoord op deze vraag is het doel, het verschaffen van
een inrichtingsontwerp voor het Smalbroekerloopje waarmee het natuurhistorische
ecohydrologische systeem van het loopje zoveel als mogelijk kan worden hersteld,
uitgewerkt. Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat:
1. De exacte ecohydrologische knelpunten liggen bij:
 interne en externe diepe landbouwkundige ontwateringen;
 grondwaterwinning Waterleidingsmaatschappij Drenthe door
drinkwaterproductiestation te Assen;
 nutriëntentoevoer door uitspoeling meststoffen vanuit hogere inzijggebieden,
interne bemesting landbouwgronden en ontwatering t.b.v. de landbouw.
2. De cultuurhistorische waarden in het projectgebied het Tichelhuis met delvingsgat,
weilanddobben, huidige sloten, greppels en drainage, oorspronkelijke
strokenverkaveling, het oorspronkelijk gegraven Smalbroekerloopje, de karakteristieke
beekdalflora en de (gerief)houtwallen zijn. Het Tichelhuis met delvingsgat waar klei
tot steen werd verwerkt, de strokenverkaveling, het oorspronkelijk gegraven
Smalbroekerloopje en de karakteristieke beekdalflora zijn het in dit
inrichtingsontwerp waard te behouden, dan wel te versterken.
3. De ecologische vereisten van de vastgestelde natuurdoeltypen worden bepaald door
het hydrologische beekdalsysteem. De aanwezige gradiënten in de boven- en
middenloop vormen in combinatie met de 1ste slecht doorlatende lagen potklei en
keileem een overgang van een zure naar een matig zure tot neutrale situatie. Met de
laterale doorstroming vanwege deze slecht doorlatende lagen, vormen dezen, na
herinrichting van het gebied, de optimale ecologische vereisten van de beoogde
natuurdoeltypen. Regeneratie van de beoogde natuurdoeltypen is na de herinrichting
op de langere termijn (> 5 jaar) in potentie mogelijk.
4. De benodigde inrichtingsmaatregelen voor het realiseren van de beoogde
natuurdoeltypen zijn:
 interne vernattingsmaatregelen: verlagen maaiveld door verwijderen
bouwvoor/(diep) plaggen, dichten van sloten en greppels, verwijderen drainage,
verwijderen huidige duikers en stuw en herstellen oude loop van het
Smalbroekerloopje
 externe vernattingsmaatregelen: verlagen maaiveld door verwijderen
bouwvoor/(diep) plaggen, verhogen waterpeil omliggende hogere
landbouwgronden en reductie grondwaterwinning Waterleidingsmaatschappij
Drenthe
• verlagen nutriëntenbeschikbaarheid: verlagen maaiveld door verwijderen
bouwvoor / (diep) plagen en omleiden toevoer van nutriëntenrijk
afwateringswater van hogere delen
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Verder kan geconcludeerd worden dat veel van de te nemen ingrepen momenteel echter
door factoren uit maatschappelijk oogpunt niet meer geheel of problematisch uitvoerbaar
zijn. Hierdoor is een keuze gemaakt voor twee inrichtingsontwerpen, variant ‘Minimum’ en
variant ‘Optimum’ waarbij wordt ingespeeld op de meest beperkende factoren.

12.2

Aanbevelingen

Door de verdieping in dit gebied zijn een aantal zaken aan het licht gekomen die een
mogelijk positieve invloed kunnen uitoefenen op de regeneratie van de beoogde
natuurdoeltypen. Hierdoor kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden:






alvorens wordt overgegaan tot herinrichting wordt geadviseerd eerst een
bodemonderzoek te laten uitvoeren naar aanwezige concentraties fosfaten en pyriet;
door het verwijderen van de toplaag ontstaan open plekken waarin zaden in de
bodem dichter aan de oppervlakte komen te liggen en blootgesteld worden aan de
kiemingsstimuli. De standplaatscondities moeten voor het aanvangen met afgraven,
optimaal zijn voor kieming van de nog aanwezige zadenbanken. Het verwijderen van
de bovenlaag kan daarom het beste in het vroege voorjaar geschieden, nadat alle
watergangen zijn gedempt en als het gebied voldoende vernat is;
selectief beheer van het gebied kan geschieden door na afrastering jaarrond
extensieve begrazing toe te passen;
bij het afgraven van de beekdalgradiënt Ballooërveld – Smalbroekerloopje strekt het
tot de aanbeveling de resterende overgangen noordelijk van het projectgebied en
oostelijk van de Osdijk ook mee te nemen.
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BIJLAGE I: ONTWERPBESLUIT N2000 DRENTSCHE AA
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de
Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora
en fauna (PbEG L 206);
Gelet op de Beschikking van de Commissie 2008/23/EG van 12 november 2007 op
grond
van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van een eerste bijgewerkte lijst van gebieden van
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 12);
Gelet op artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998;
BESLUIT:
Artikel 1
1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de
natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) wordt aangewezen: het op de bij dit
besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam: Drentsche
Aagebied.
2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG;
prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid:
 H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
 H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
 H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
 H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
 H3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het
Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion
 H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
 H4030 Droge Europese heide
 H5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
 H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden
(en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
 H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem
(Molinion caeruleae)
 H7110 *Actief hoogveen
 H7140 Overgangs- en trilveen
 H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
 H9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of
eikenhaagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli
 H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
 H91D0 *Veenbossen
 H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
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3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de
volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire
soorten zijn met een sterretje (*) aangeduid:
 H1099 Rivierprik
 H1134 Bittervoorn
 H1145 Grote modderkruiper
 H1149 Kleine modderkruiper
 H1163 Rivierdonderpad
 H1166 Kamsalamander
Artikel 2
1. Dit besluit gaat vergezeld van een Nota van toelichting inclusief bijlagen en een
kaart die integraal deel uitmaken van dit besluit.
2. De in artikel 1 genoemde speciale beschermingszone vormt het Natura 2000-gebied
Drentsche Aa-gebied, waarvan de instandhoudingsdoelstelling in de zin van artikel
10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen in de Nota van
toelichting.
3. De instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, heeft mede betrekking
4. p de instandhouding van de volgende vogelsoorten:
 A153 Watersnip
 A275 Paapje
 A338 Grauwe klauwier
Artikel 3
1. De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant.
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
w.g. G. Verburg
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BIJLAGE II: NATUURDOELTYPEN
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BIJLAGE III: HISTORISCHE KAART ROND 1850
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BIJLAGE IV: HISTORISHE KAART ROND 1900
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BIJLAGE V: HOOGTEKAART AHN
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BIJLAGE VI: HYDROLOGISCH SYSTEEM
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BIJLAGE VII: VEGETATIEKARTERING 2008
(EGG consult, Everts & de Vries)
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BIJLAGE VIII: WATERWINNING WMD ASSEN
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BIJLAGE IX: NATUURDOELTYPEN
(Handboek NDT, LNV 2001).

Stroet
-

Natte heide (3.42)
Subtypen:
a: Natte heide
b: Moerasheide
c: Vochtig heischraal grasland
Bodemtypen: gleygronden in zand en leem, soms met een lichte veenontwikkeling.
Waterherkomst: regenwater.

Waterre open
gime:
water
*
**
***
****

droogvallen zeer
d*
nat**

nat**** matig
nat***

vochtig* matig
**
droog

geldt alleen voor subtype c
geldt in mindere mate voor de subtype a en b
geldt niet voor subtype c
geldt in mindere mate voor subtype c

Zuurgra zuur*
matig zuur
zwak zuur
ad:
*
geldt in mindere mate voor subtype b

neutraal

Voedselr oligotroof*
mesotroof
zwak eutroof** matig eutroof
ijkdom:
*
geldt in mindere mate voor subtype b
**
geldt alleen voor subtype c

dr
oo
g

basisch

eutroof

Bovenloop en middenloop
-

Akker van basenarme gronden (3.51)
Subtypen:
a: Wintergraanakker van basenarme gronden.
b: Zomergraan- en hakvruchtakker van basenarme gronden.
Bodemtypen: op de Hogere zandgronden optimaal ontwikkeld op enkeerd-,
laarpodzol en loopodzolgronden op leemarm tot lemig zand, in het Rivierengebied
met name op radebrik- en tuineerdgronden op zavel, en in het Heuvelland op
radebrikgronden op löss.
Waterherkomst: regenwater.
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Waterregime:

open
droog- zeer nat nat
water
vallend
geldt alleen voor subtype b

*
N
aZuurgraad:
zuur*
matig zuur
t*
geldt alleen voor subtype a
sVoedselrijkdo oligotroof
mesotroof
cm:
h*
geldt alleen voor subtype b
r
-

matig
nat*

zwak zuur

vochtig matig
droog

droog

neutraal

basisch

zwak eutroof matig
eutroof*

eutroof

Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied (3.38)
Subtypen:
a: Glanshaverhooiland van het zand- en veengebied
b: Kamgrasweide van het zand- en veengebied
c: Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied.
Bodemtypen: zand-, leem- en veengronden: met name moerige eerdgronden en
veldpodzolgronden.
Waterherkomst: regenwater en grondwater.

Waterre open
droogvalle zeer nat
gime:
water
nd
*
geldt niet voor subtype a
**
geldt vooral voor subtype a

nat

matig
nat*

vochtig

matig
droog**

droo
g

Zuurgra zuur
matig zuur*
zwak zuur**
ad:
*
geldt niet voor subtype a
**
geldt in mindere mate voor subtype a
***
geldt in mindere mate voor subtype b

neutraal***

basisch

Voedselr oligotroof
mesotroof*
ijkdom:
*
geldt alleen voor subtype b

matig eutroof

eutroof

zwak eutroof
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-

Nat schraalgrasland (3.29)
Subtypen:
a. Kleine-zeggenschraalland
Zand- en veengronden onder invloed van water, bijvoorbeeld veldpodzol-,
beekeerd-, moerpodzol- en moerige eerdgronden.
b. Kalkrijk schraalland
Een dunne laag veen op kalkrijk zand, kalkrijke leem of beekbezinkingsgrond; in
het rivierengebied op plaatsen die tot de zandige ondergrond zijn afgegraven.
c. Blauwgrasland
Zand- of veengrond, soms op klei-op-veen
Waterherkomst: voornamelijk grondwater, subtype c is vaak in de contactzone zwak
gebufferd grondwater/regenwater.

Waterregime: open droogvallend zeer nat* nat
water
*
geldt in mindere mate voor subtype c
**
geldt alleen voor subtype c

matig nat** vochtig matig
droog

droog

Zuurgraad: zuur*
matig zuur**
zwak zuur***
*
geldt alleen voor subtype a
**
geldt niet voor subtype b
***
geldt in mindere mate voor subtype a
**** geldt alleen voor subtype b

neutraal****

basisch

Voedselrijk- oligotroof mesotroof
dom:

matig eutroof

eutroof

-

zwak eutroof

Dotterbloemgrasland van beekdalen (3.30)
Bodemtypen: humeuze tot venige zand- en leemgrond en veengrond; veelal betreft
het hydrozandeerdgronden (bijvoorbeeld zwarte beekeerdgronden) en
broekeerdgronden.
Waterherkomst: grondwater en in mindere mate oppervlaktewater.

Waterre open
gime:
water
O

droogvalle zeer nat
nd

nat

matig
nat

vochtig

matig
droog

droog

Zuurgra zuur
ad:

matig zuur

zwak zuur

neutraal

basisch

Voedselr oligotroof
ijkdom:

mesotroof

zwak eutroof

matig eutroof

eutroof
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BIJLAGE X: GEOMORFOLOGISHE KAART
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BIJLAGE XI: BODEMKAART
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BIJLAGE XII: GRONDWATERTRAPPENKAART
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BIJLAGE XIII: VELDMEETPUNTEN
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BIJLAGE XIV: EIGENDOM STAATSBOSBEHEER & EHS
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BIJLAGE XV: NATUURDOELTYPEN & SUBDOELTYPEN
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