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INLEIDING

1.1

Aanleiding
Verdroging van natuurgebieden is een van de belangrijkste oorzaken van de
achteruitgang van natuurkwaliteit in Nederland. In de landelijke beleidsdoelstellingen is
aangegeven dat het verdroogd areaal natuurgebied in 2010 met 40% moet zijn
teruggebracht. Ten aanzien van de bestrijding van de verdroging voeren de provincies
de regie. Tot op heden heeft elke provincie een eigen methode om verdroging te
monitoren en erover te rapporteren. Deze methoden zijn veelal gebaseerd op expert
judgement. De provincies Drenthe, Groningen en Overijssel streven naar meer
uniformiteit en objectiviteit van de monitoring van verdroging.
Namens de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel heeft de provincie Drenthe
Royal Haskoning opdracht gegeven voor het opstellen van het Ontwerp Meetnet
Verdroging Noordoost Nederland. Dit onderzoek moet leiden tot een ontwerpmeetnet
voor de grondwaterafhankelijke Habitatrichtlijngebieden (HR) plus enkele
Vogelrichtlijngebieden (VR) waarmee op uniforme wijze de verdrogingsproblematiek in
beeld kan worden gebracht. Het antwerp dient te voldoen aan de eisen van zowel de
KRW als GGOR als de monitoringsbehoefte voor verdroging. Ten aanzien van dit
laatste punt stellen de drie provincies dat zij de monitoringsbehoefte willen bepalen
volgens de zogenaamde 'methode Brabant'. Deze methode is derhalve uitgangspunt
voor het opstellen van het Ontwerp Meetnet Verdroging. De methode is beschreven in
het Handboek projectmonitoring verdrogingsbestrijding (Werkgroep Monitoring, 2002).
Het doel van het handboek is: het aanreiken van richtlijnen waarmee de monitoring van
verdrogingsbestrijdingsprojecten kan worden opgezet. Beoogd wordt dat binnen aile
verdrogingsbestrijdingsprojecten monitoring plaatsvindt en dat dit op een uniforme wijze
gebeurt. Hierdoor zijn resultaten van projecten beter vergelijkbaar en vergt het
opzetten van projectmonitoring minder tijd. De richtlijnen vormen de leidraad bij het
opzetten en inrichten van een monitoringsplan, het verwerken van de metingen en
rapportage.

Opzet rapportage
Per provincie is een aparte map samengesteld met de betreffende VHR-gebieden.
Elke map begint met de inleiding waarna de uitgangspunten worden beschreven en de
Brabant-methode wordt toegelicht.
Vervolgens wordt per deelgebied het meetnet beschreven. De meetnetbeschrijving
bestaat uit een korte ecohydrologische systeemanalyse, een beschrijving van de
toegekende natuurdoeltypen en een uitgebreide beschrijving van het meetnetontwerp,
zowel in tekst als op kaart.
1.2

Uitgangspunten meetnet
Het te ontwerpen meetnet verdroging spitst zich toe op 26 gebieden. Deze gebieden zijn
weergegeven in figuur 1 en in tabel 1. Dit betreft de grondwaterafhankelijke HR- plus
enkele VR-gebieden in Groningen, Drenthe en Overijssel. Van al deze gebieden wordt
aangenomen dat ze in meer of mindere mate verdroogd zijn.
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Tabel 1. De VHR-gebieden waarvoor een ontwerp meetnet verdroging is opgesteld
Groningen
Lieftingsbroek
Noordoevers Leeksterrneer
Onnerpolder en Oostpolders
Westerlanden*
Drenthe
Bargerveen
DrentseAa
Drents Friese Woud en Leggelderveld**
Dwingelderveld
Eloerstroom
Fochteloerveen en Esmeer
Witterveld
Overijssel
Aamsveen
Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek
Bergvennen en Brecklenkampse Veld
Boddenbroek
Borkeld
Buurserzand en Haaksbergerveen
Dinkelland
Engbertsdijkveen
Landgoederen Oldenzaal
Lemselerrnaten
Lonnekermeer
Springendal/ Cal van de Mosbeekl Hazelbekke
Vecht en Beneden-Regge
Wierdense Veld
Witte Veen

* Het gebied Westerlanden (provincie Groningen) maakt deel uit van het HR-gebied Drentse Aa en wordt
aldaar beschreven.
** Dit HR-gebied is in de rapportage gesplitst in de beide deelgebieden, zijnde Drents Friese Wold en
Leggelderveld.

Eisen vanuit de monitoringsbehoefte voor verdroging: Ten aanzien van dit punt stellen
de drie provincies dat zij de monitoringsbehoefte willen bepalen volgens de
zogenaamde 'methode Brabant'. Deze methode, die beschreven is in het rapport
'Monitoring Verdroging Noord Brabant' is derhalve uitgangspunt bij het meetnetontwerp.
De gevolgde werkwijze is beschreven in paragraaf 1.3.
Eisen vanuit KRW: Ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water (de doelen voor de
grondwaterafhankelijke natuur) is de opzet van de monitoring nog in ontwikkeling. Een
belangrijk onderdeel vormt de monitoring van de grondwaterlichamen. Als eerste aanzet
voor het monitoringsmeetnet KRW heeft Witteveen en 8os meetpunten voorgesteld om
inzicht te verkrijgen in de regionale kwelinvloed (Witteveen + Bos, 2006). De
voorgestelde meetpunten worden ingepast in het Meetnet Verdroging.
Eisen vanuit GGOR: Ook ten aanzien van het GGOR is de opzet van de monitoring nog
in ontwikkeling. Het is bij het GGOR van groat belang om het meetnet goed af te
stemmen op die locaties waar spanning zit tussen verschillende functies en ook waar
functies elkaar via de waterhuishouding kunnen be'invloeden. Bij het antwerp van het
Meetnet verdroging Noord - Oost Nederland
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'verdrogingsmeetnet' dient na te worden gegaan op welke locaties in het ontwerpgebied,
vanuit het oogpunt van GGOR, gevoelige gebieden liggen. Het te ontwerpen meetnet
zal daarom rekening houden met deze locaties. In de praktijk betekent dit dat in
gevoelige gebieden een aantal meetpunten worden gelegd in de randzones van het
natuurgebied als ook in het aangrenzend landbouwgebied.

1.3

Methode Brabant
Bij het opstellen van het antwerp Meetnet Verdroging Noord-Nederland wordt uitgegaan
van de 'methode Brabant'. Deze methode is in detail beschreven in het Handboek
Projectmonitoring Verdrogingsbestrijding (Werkgroep Monitoring, 2002). In het kart komt
de methodiek er op neer dat in eerste instantie op basis van een bureaustudie een
initieel meetnetontwerp wordt opgesteld. Dit initiele antwerp komt tot stand op basis van
een ecohydrologische systeemanalyse, de ligging van de meest waardevolle natuur (de
'kerngebieden') en de aanwezige hydrologische knelpunten. Vervolgens vindt controle
van het initiele meetnet plaats in het veld. De reeds aanwezige meetpunten worden,
voor zover ze geschikt zijn, ingepast. Hieruit volgt het definitieve antwerp van het
meetnet.
Bij de opstelling van het meetnet kan een aantal stappen worden onderscheiden. Het
stappenplan is weergegeven in figuur 2. De onderscheiden stappen worden hieronder
besproken.
Voor meer informatie over de Brabant-methode wordt verwezen naar:
Handboek projectmonitoring verdrogingsbestrijding.
Richt/ijnen voor antwerp, inrichting en eva/uatie van een meetnet (Werkgroep
Monitoring, 2002).
Het handboek is te downloaden van de site van de provincia Brabant:
(http:llwww.brabant.nl/Werken/Ondememen/Waterc.tb20als%20productiefactor).
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Figuu r 2. Stappenplan voor het opstellen van het meet net (bron: Werkgroep Monitorin g, 2002)
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1. 3.1

Begrenzing projectgebied en monitoringsgebied
Het meetn et dient te worden afgestemd op de omvang van het betreffende Vogel- en
Habitatri chtlijngebied (VHR-gebied) . Dit betekent dat het monitori ngsgebied niet
noodzakelijkerwijs hoeft samen te vallen met de omvang van het betrokken VHRgebied. Het monitoringsgebied kan grater zij n dan het HR-gebied als dit gebied
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bijvoorbeeld in sterke mate be"invloed wordt door buiten het gebied gelegen, externe
factoren.
Een andere mogelijkheid is dat in het kader van GGOR verwacht wordt dat de directe
omgeving van het VHR-gebied mogelijk spanning oproept tussen verschillende functies.
In een dergelijk geval kan het nuttig zijn het monitoringsgebied ruimer te nemen dan het
VHR-gebied.

1.3.2

Ecohydrologische zonering
Om te komen tot een zinvol meetnetontwerp dient allereerst inzicht te bestaan in het
ecohydrologisch functioneren van het gebied. Daartoe wordt een ecohydrologische
systeemanalyse verricht. De systeemanalyse is gebaseerd op de beschikbare literatuur,
eventueel aanwezig modelonderzoek, een aanvullend veldbezoek en overleg met de
beheerders. Op basis van de systeemanalyse kunnen per gebied systeemtypen worden
onderscheiden. Een systeemtype is een representatief ecohydrologisch profiel
waarmee de ecohydrologische situatie kan worden getypeerd. In het Handboek is
een aantal systeemtypen beschreven. Het betreft systeemtypen als Hoogveen, Natte
heide, Bovenloop beekloop etc. Het Handboek geeft per systeemtype een antwerp
meetnet. Dit systeemtype-meetnet is richtinggevend voor het op te stellen meetnet.
Bij de opstelling van het Meetnet Verdroging Noord-Nederland is gebleken dat er in bijna aile
VHR-gebieden meerdere systeemtypen kunnen worden onderscheiden en dat die vaak lastig te
begrenzen zijn. De kerngebieden (kritische doeltypen) liggen vaak verspreid over het gebied
met elk hun eigen hydrologische knelpunten. Hierdoor is het lastig om het beschreven
systeemtype-meetnet een op een toe te passen; elk gebied vereist maatwerk. Er is dan ook
meestal afgeweken van het meetnetontwerp per systeemtype zoals die is aangegeven in het
Handboek projectmonitoring verdrogingsbestrijding.

1.3.3

Bepaling Jigging van de meest waardevolle natuur
Aan de hand van vegetatiekaarten en een verkennend veldonderzoek is de kennis met
betrekking tot de actuele verspreiding van natuurwaarden geactualiseerd. Op basis van
deze informatie zijn de kerngebieden bepaald; dit zijn de gebieden met de meest
waardevolle natuur. De kerngebieden komen vaak overeen met de gebieden waarvoor
de meest kritische natuurdoeltypen zijn opgesteld, natuurdoeltypen die hoge eisen
stellen aan de hydrologische standplaatsfactoren. Deze doeltypen zijn zeer gevoelig
voor verdroging. In het Iicht van de verdrogingsbestrijding is het dan oak een belangrijke
opgave deze doeltypen te behouden dan wei te ontwikkelen. Het meetnetontwerp richt
zich dan oak vooral op deze kritische doeltypen.
Voor het opstellen van het meetnet zijn de doeltypen mede richtinggevend. Voor de meeste
VHR-gebieden zijn zowel door de terreinbeheerder als door de provincia doeltypen opgesteld.
Deze doeltypen komen meestal grotendeels overeen. Het belangrijkste verschil is de mate van
detail. De doeltypen van de terreinbeheerders zijn meestal gedetailleerder in kaart gebracht dan
die van de provincia. Bij de provinciale doeltypen zijn vaak relatief grote eenheden (grote
vlakken) onderscheiden met daarbij een cluster van doeltypen. Doordat bij gebiedsuitbreiding
de doeltypen van de beheerders relatief snel worden aangepast, zijn de doeltypenkaarten van
de beheerders actueler. Er is dan ook voor gekozen de doeltypen van de terreinbeheerders als
uitgangspunt te nemen, mits deze doeltypen niet conflicteren met de provincials doeltypen.
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1.3.4

lnitieel antwerp meetnet
Op basis van de richtlijnen en uitgangspunten wordt in eerste instantie een initieel
antwerp vervaardigd. Dit wordt in de volgende stap aangepast aan en/of aangevuld
met de bestaande meetpunten. De initiele locaties worden gecheckt in het veld.
Klassen
Op basis van een gebiedsanalyse kan de keuze worden gemaakt uit een intensief of
beperkt meetnetontwerp. Er kunnen 2 klassen worden onderscheiden die hier kort
worden toegelicht.
Klasse 1
• kleine homogene gebieden (een landschapstype), of;
• grotere homogene gebieden zonder grate problemen, waar de effectiviteit van
maatregelen eenvoudig en eenduidig vastgesteld kan worden.
Het pakket voor de klasse-1 gebieden wordt beschouwd als het
minimumpakket voor het monitoren van projecten. Bij antwerp van het
meetnet wordt voor de klasse 1 gebieden, gelijk aan het beleidsmeetnet,
uitgegaan van een systeemtype (representatief ecohydrologisch profiel).
Klasse 2
• grotere heterogene gebieden, of;
• kleinere gebieden die bestaan uit meerdere ecohydrologische systeemtypen of;
• kleinere complexe gebieden.
De klasse 2 gebieden zijn complexer en grater waardoor er meerdere systeemtypen
voorkomen. Hier worden meer gebiedsdekkend meetpunten ingericht. lndien er sprake
is van een gradient in standplaatsfactoren en vegetatietypen in het gebied wordt er
gewerkt met raaien die op representatieve locaties geplaatst worden. Dit is aan de orde
in beekdalgebieden (gradient loodrecht op beek), of gebieden met een duidelijke
natuurkern (gradient natuurkern- rand gebied). lndien er geen duidelijke gradient
aanwezig is, wordt meer verspreid over het gebied gemeten.
Bij de opstelling van het Meetnet Verdroging Noord Nederland is gebleken dat nagenoeg
aile gebieden tot klasse 2 kunnen worden gerekend. Dit betekent dat er niet kon worden
volstaan met een beperkt meetnet.

Drie typen meetpunten
Een meetpunt of meetlocatie moet niet aileen iets zeggen over een
toestandsverandering van een locatie maar ook over de oorzaak van de verandering.
Om deze reden worden niet aileen toestandsmeetpunten ingericht, maar worden ook
meetpunten
ingericht die de toestand
kunnen verklaren,
zogenaamde
verklaarmeetpunten. Als laatste categorie worden meetpunten onderscheiden die
specifiek informatie geven over het effect van een (type) maatregel.
Toestandsmeetpunt (T): Met toestandsmeetpunten wordt de hydrologische toestand van
de primaire parameters die van belang zijn in beeld gebracht. Het totaal van de
toestandsmeetpunten dient een repr~sentatief beeld van het gebied te vormen en dus
ook een beeld te kunnen vormen van de effectiviteit van het uitgevoerde
maatregelenpakket.
Meetnet verdroging Noord - Oost Nederland
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Verklaarmeetpunten (V): Verklaarmeetpunten dienen informatie te geven over de
processen waaruit de toestand verklaard kan worden, bijvoorbeeld de diepe
grondwaterstand of kwaliteit, de oppervlaktewaterstand of kwaliteit. lnzicht in de
systeemprocessen is hiervoor onontbeerlijk.
Effectmeetpunten (E): Gericht op het effect van specifieke afzonderlijke maatregelen,
bijvoorbeeld het (lokaal) effect van het plaatsen van een stuw, het effect van het isoleren
van een watergang.
1.3.5

lnventarisatie bestaande meetpunten
Aan de hand van de eco-hydrologische systeemanalyse is een of meerdere conceptmeetraai(en) bepaald waarbij een representatief beeld kan worden verkregen van de
verdrogingsproblematiek. Nagegaan is welke bestaande meetpunten op deze raai
aanwezig zijn en of deze geschikt zijn om te worden gebruikt in het verdrogingsmeetnet.
Of een bestaand meetpunt daadwerkelijk geschikt is om te worden gebruikt in het
verdrogingsmeetnet is beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
•
•
•

•
•
•

Bestaand meetpunt meet passen in het initieel antwerp.
Bestaand meetpunt dient een representatief beeld te geven in de functie van
toestandsmeetpunt of verklaarmeetpunt.
Het meetpunt dient voldoende representatief te zijn en meet geed bereikbaar zijn. Er
dient geen verstoring van de meetwaarden op te treden door de omgeving (sloten of
drains).
De bestaande meetreeks is geed en bruikbaar.
Het meetpunt is geed geplaatst en afgewerkt.
Het meetpunt valt niet droog en raakt niet ge"inundeerd.

Seide laatste criteria wegen minder zwaar. Wanneer een geschikt meetpunt aanwezig is
(met een bestaande meetreeks) kunnen eventuele tekortkomingen worden verholpen
(verbetering afwerking of verlenging filter).
1.3.6

Bepaling geschiktheid bestaande hydrologische meetpunten
Voor de bepaling van de geschiktheid van bestaande meetpunten gelden dezelfde
criteria als voor nieuw te plaatsen meetpunten. Dit betekent in eerste instantie dat ze
moeten passen in het initieel antwerp. Ze moeten een representatief beeld geven in de
functie van of toestandsmeetpunt of verklaarmeetpunt. Dit houdt in dat ze zowel op een
goede locatie dienen te staan als een goede filterdiepte te hebben.

1.3.7

Centrale antwerp middels veldbezoek en definitief antwerp
Na het initieel antwerp van het meetnet vindt centrale in het veld plaats. lndien nodig
wordt aanvullend veldonderzoek gedaan en worden locaties aangepast.
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INVESTERINGSKOSTEN MEETNET VERDROGING
In het volgende hoofdstuk is een overzicht gepresenteerd van de gewenste structuur
van de grondwatermeetnetten in de verschillende VHR-gebieden. Voor de meeste VHRgebieden betekent dit dat het wenselijk is een aantal nieuwe peilbuizen te plaatsen. In
een beperkt aantal gevallen kan het wenselijk zijn een of meerdere peilschalen te
plaatsen.
Onderstaande tabel geeft, per VHR-gebied, een overzicht van het gewenste aantal extra
te plaatsen peilbuizen en/of peilschalen. In de laatste kolom is een raming opgenomen
van de hieraan verbonden investeringskosten.
De kosten van de peilbuizen zijn hager naarmate de diepte toeneemt. Bij de bepaling
van de kosten is uitgegaan van het volgende:
•
•

•

•

•
•
•
•

Aile nieuwe peilfilters worden uitgerust met een diver (drukopnemer).
Er vindt geen aanpassing plaats van de meetwijze van de bestaande peilfilters. De
eventueel handmatige waarneming van bestaande buizen blijft gehandhaafd. Dit
leidt dus niet tot wijziging van de bestaande kosten.
Peilschalen kunnen op twee manieren worden uitgevoerd: ofwel als een (blauwe)
metalen schaal die handmatig moet worden waargenomen, ofwel als een in de
slootoever geplaatste buis die van een diver wordt voorzien. In het tweede geval kan
het oppervlaktewaterpeil continu worden geregistreerd.
De monitoringskosten zijn niet in beeld gebracht. Deze worden in sterke mate
bepaald door de uitleesfrequentie, en de transportkosten (afhankelijk van de afstand
tot het meetnet).
De (beperkte) plaatsingskosten van divers zijn niet in beeld gebracht.
Weergegeven kosten zijn exclusief plaatsbepaling {x,y,z).
De kosten van eventueel noodzakelijke bepalingen van basenverzadiging of van
vegetatieopnames in permanents quadraten zijn niet in beeld gebracht.
De weergegeven kosten zijn exclusief BTW.

Er dient rekening te worden gehouden met de aanschaf van barodivers. Een barodiver
dient om de door een diver gemeten druk te corrigeren voor de barometrische druk. In
de praktijk volstaat de aanschaf van een barometer voor een gebied van circa 750 km 2 .
Voor de VHR-meetnetten van de provincia Drenthe kan worden volstaan met drie
barodivers.
VHR-gebied

lnvesteringskosten

Aantal nieuwe

Totale
investeringskosten

buizen/Jleilschalen
Peilfilters

Buizen

Peilschalen

Schalen (*)

inclusief
divers
Bargerveen

0

0

pm

pm

15

0

Dwii}Q_elderveld

1

0

Elperstroom

5

0

Drentse Aa (excl.

pm

Westerlanden)
Drents Friese Woud

€ 9.700,-€
650,-€ 5.400,-

-

-

€ 9.700,-€
650,-€ 5.400,--

(1 diep)
Fochteloerveen en

0

0

Esmeer
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Leggelderveld
Witterveld

I
I

4
8

I
I

0
0

I€

I€

2.575,5.175,--

I
I

-

I
I
I

In totaal ziin 3 barodivers benodigd

€ 2.575,-€ 5.175,-€ 1.500,--

*De kosten zijn weergegeven van de blauwe metalen schaal, inclusief plaatsingskosten.
In het geval van een oppervlaktewatermeetpunt met diver dienen de kosten per schaal
te worden verhoogd met circa € 325,--.
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BARGERVEEN
1

ECO-HYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

1.1

Algemeen
Het Bargerveen is een restgebied van het Bourtangermoor, het grootste voormalige
hoogveencomplex op de Pleistocene zandgronden van noordoost Nederland en
noordwest Duitsland. Rand 1880 is de vervening in deze regia gestart. In en in de
omgeving van het reservaat is 4,5 tot 5 m. veen afgegraven; grotendeels via machinale
vervening. De restveenlaag werd vermengd met de zandondergrond, waarna de
gronden landbouwkundig in gebruik zijn genomen.
In 1968 is gestart met de eerste aankopen in het Meerstalblokgebied. Hier is 68 ha veen
niet vergraven, maar wei gedraineerd door greppels. Ten opzichte van eind 19e eeuw is
dit onvergraven veenrestant ruim 1 m. ingeklonken. Andere delen zijn afgegraven tot de
grens tussen sterk en weinig vergaan veenmosveen waardoor nag 2 tot 4 m. veen is
blijven liggen.
Ten zuiden van het Meestalblokgebied liggen de deelgebieden het Amsterdamsche
Veld en het Schoonebeeker Veld. Hier is het veen afgegraven tot bijna op de
zandondergrond waarbij een dunne restveenlaag is achtergebleven. Tot in 1992 vonden
er nag verveningen plaats op het Schoonebeeker Veld.
Vanaf de jaren '70 maar met name in het laatste decennium zijn er grootschalige
maatregelen uitgevoerd om de verdroging te bestrijden en de hoogveenontwikkeling op
gang te brengen. Hierbij is vooral het Amsterdamsche Veld en het Schoonebeeker Veld
sterk vernat door de aanleg van compartimenten en het opzetten van de peilen.

1.2

Geologie en bodem
Geologie
De bovenste laag (de deklaag) bestaat uit veen (zie afbeelding 1). Deze laag heeft een
dikte van maximaal 5 m. in het Meerstalblok tot circa 0,5 m. in het Amsterdamsche Veld
en het Schoonebeeker Veld. Onder de veenlaag bevindt zich een pakket matig fijn zand
met een dikte van circa 5 m. en maximaal 20 m. Hieronder ligt een scheidende laag van
keileem. Deze laag is niet overal aanwezig, maar komt vooral voor onder de uitlopers
van de Hondsrug. Deze zandrug bevindt zich met name in het noordwesten. Onder de
keileem, voor zover aanwezig, ligt een pakket met matig fijn zand met een dikte van
circa 35 m. Hieronder bevindt zich een kleilaag van de Formatie van Urk Veenhuizen
(voormalig Cromerklei). Oak deze laag is niet overal aanwezig. De dikte van de kleilaag
varieert van 0 tot 10 m. Onder de kleilaag komt een pakket met matig fijne zanden voor
en plaatselijk grot zand. Deze laag heeft een dikte tot ruim 100m. (derde watervoerend
pakket). De hydrologische basis van het gebied wordt gevormd door een pakket van
zware klei van de Formaties van Oosterhout en Breda.
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Bod em
De bovenste laag (de deklaag) bestaat uit veen en moerige gronden. Deze laag is niet
overal aanwezig ten gevolge van de vervening in het verleden . Waar de venige laag
ontbreekt komen veldpodzolgronden voor.
Afbeelding 1. Schemat ische dwarsdoorsnedes Bargerveen
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1.3

Hydrologie
In het gebied kunnen in beginsel drie watervoerende pakketten worden onderscheiden,
die worden gescheiden door respectievelijk de keileem en de klei van Urk Veenhuizen.
Aangezien de keileem op veel plaatsen ontbreekt of vrij dun en doorlatend is, kan het 1e
en 2e watervoerende pakket als een watervoerend pakket worden beschouwd . Voor de
hoogveenvorming is vooral het eerste watervoerende pakket van belang. De
stromingsrichting in het eerste watervoerende pakket (onder het veen) wordt be"invloed
door een uitloper van de Hondsrug die zich onder het gebied bevindt (afbeelding 1).
Precies onder de uitloper van de Hondsrug loopt een denkbeeldige waterscheiding .
Vanaf deze lijn , die van het noordwesten naar het zuidoosten loopt, stroomt het
grondwater in respectievelijk noordoostelijke en zuidwestelijke richting .
In het gehele gebied vindt infiltratie plaats. De stijghoogte in het zandpakket onder de
keileem (eerste watervoerende pakket) is lager dan de freatische grondwaterstand. De
infiltratie wordt tegengegaan door keileem in de ondergrond en door inspoelings- en
veenlagen . Omdat de keileem niet overal voorkomt en ook de andere slecht doorlatende
lagen soms ontbreken en/of vergraven zijn, vertoont de mate van wegzijging een
ruimtelijke variatie. Zo is de wegzijging in het Meerstalblok relatief gering terwijl in het
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Amsterdamsche Veld, waar sloten zijn gegraven tot in de zandondergrond, de
wegzijging erg groat is.
In de oorspronkelijke situatie was het Bargerveen een zeer nat, en door regenwater
gevoed systeem. Door de vervening is het maaiveld op de meeste plaatsen enkele
meters gedaald. Daarbij is een uitgebreid stelsel van sloten en kanalen gegraven. Op de
percelen werden ondiepe greppels aangelegd van circa 40 em. diep en een onderlinge
afstand van circa 10 m. Deze greppels wateren af op de sloten random het perceel. De
sloten wateren af op de kanalen/wijken. Deze zijn diep ingesneden in het eerste
watervoerende pakket. Aileen een deel van het Meerstalblok is niet verveend. Doordat
hier oak sloten zijn aangelegd en door de ontwatering en maaiveldverlaging in de
omgeving, is hier verdroging opgetreden.
Vanaf de jaren zeventig is een begin gemaakt met de uitvoering van antiverdrogingsmaatregelen. Dit betreft ondermeer:
•

•

•
•

Aanleg van compartimenten
Met behulp van veenkaden (in totaal ruim 40 km.) is een stelsel van compartimenten
aangelegd met een aflopend peil in noordelijke richting. De peilen zijn verhoogd en
varieren van NAP +18,80 tot 17,00 m. en zijn vanaf ongeveer 1998 operationeel.
Hierbij zijn grate arealen open water ontstaan. In het noorden wateren de meeste
compartimenten af op de Centrale slenk, een centraal gelegen watergang die de
afvoer verzorgt van overtollig neerslagwater. Een klein deel met enkele
compartimenten watert af in zuidelijke richting.
Dempen Noordersloot
In 1997 is de Noordersloot gedempt en de daaraan parallel lopende verharde weg is
verwijderd. Dit heeft een aanzienlijke vernatting van het reservaat tot gevolg gehad.
Aanleg zware kades
In 2004-2006 zijn enkele zware kades aangelegd om wegzijging tegen te gaan.
Aanleg waterbekkens
In het noorden zijn, grenzend aan het reservaat, twee waterbekkens aangelegd die
dienst doen als piekopvang voor overtollig water vanuit het reservaat. Door de
relatief hoge peilen fungeren de bekkens tevens als buffering van de waterstand in
het reservaat.

Het is de bedoeling om de wegzijging in het reservaat verder te beperken door de
ontwatering in de omgeving te verminderen. Er zijn plannen om aan de noord- en
westzijde zijde van het HR-gebied in de nabije toekomst het peil op te zetten in enkele
buffergebieden. Hiervoor zijn inmiddels gebieden aangewezen en er is een peilenplan
opgesteld.
Verder wordt het interne bekken (Land van Koopman) vervangen door aanleg van een
retentiegebied buiten het gebied.
Aan de overige zijden van het reservaat is de hydrologie niet optimaal voor de gewenste
hoogveenontwikkeling in het HR-gebied.
Aan de oostzijde van het gebied ligt een Duits landbouwgebied waar momenteel het
laatste restje veen wordt afgegraven. Dit gebied heeft een streefpeil van 2 m-mv.
Doordat het veen is afgegraven is het maaiveld beduidend lager dan in het
aangrenzende reservaat waardoor, in combinatie met de zeer lage streefpeilen, er een
groat verschil in grondwaterstanden is ontstaan tussen het reservaat en het Duitse
landbouwgebied.
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Aan de zuidzijde ligt bebouwing en landbouwgebied. De bebouwing vereist voldoende
drooglegging. De sloot op de grens van landbouwgebied en reservaat heeft een laag
peil. Uit peilbuismetingen blijkt dat deze sloot een groot effect heeft op de stijghoogte in
het watervoerend pakket onder het veen in het zuiden van het reservaat.
Aan de westzijde ligt een hogere zandrug (de rug van Sleen) die ingericht is als
landbouwgebied. Door de ontwatering van dit gebied is de voeding vanuit de zandrug
richting reservaat (Amsterdamsche Veld) verminderd. Het Staringscentrum (Van
Walsum et al., 1989) heeft berekend dater bij optimalisatie van de hydrologie in delen
van het Amsterdamsche Veld Iichte kwel mogelijk is hetgeen een belangrijk positief
gegeven is voor hoogveenherstel.

1.4

Vegetatie en standplaatscondities
Het Bargerveen is een uitgestrekt veengebied met voornamelijk heidevegetaties en
plaatselijk nog hoogveengemeenschappen. De hoogveenvegetaties worden
aangetroffen in het Meestalblok. Hier zijn in een verlande plas (meerstal) vrij goed
ontwikkelde bulten- en slenkenvegetaties aanwezig met karakteristieke soorten als
Kleine veenbes, Eenarig wollegras, Lavendelhei en verschillende veenmossen:
Hoogveenveenmos (S. magellanicum), Wrattig veenmos (S. papillosum), Kamveenmos
(S. imbricatum), Rood veenmos (S. rubellum) Vijfrijig veenmos (S. pulchrum), Gewoon
veenmos (S. palustre) en Gewimperd veenmos (S. fimbriatum). De slenkenvegetatie
bestaat voornamelijk uit Veenpluis, Witte snavelbies, Kleine en Ronde zonnedauw en
een hoge bedekking met de veenmossen Waterveenmos (S. cuspidatum) en Slank
veenmos (S. recurvum).
Het oosten van het Amsterdamsche Veld en het Schoonebeeker Veld bestaat voor een
groat deel uit open water. Hierin komt in wisselende bedekking Waterveenmos voor. De
bedekking is over het algemeen gering; van vorming van trilvenen (initiele hoogvorming)
is nog geen sprake. Het westelijk deel van het Amsterdamsche Veld en Schoonebeeker
Veld bestaat uit een vrij uniforme, natte en vochtige heidevegetatie met veel
Pijpenstrootje en Dophei en ook Struikhei.
Verspreid in de randzone van het Bargerveen, en dan met name de zuidzijde van het
Schoonebeeker Veld, komen vrij voedselrijke graslanden en heischrale schraallandjes
('bovenveengraslandjes') voor met soorten als Moerasvioollje, Gewone zegge,
Sterzegge, Zompzegge, Tormentil en lokaal Addertong, Welriekende nachtorchis en
Brede orchis.
Verder komen in de randzone bosjes voor bestaande uit Eiken-Berkenbos met een
ondergroei die voornamelijk bestaat uit van Pijpenstroolje en Stekelvarens.

1.5

Synthese
Het Bargerveen is een restant van het eens zeer uitgestrekte Bourtangerveen, een zeer
nat, door regenwater gevoed hoogveencomplex. Dit veengebied is voor het overgrote
deel afgegraven en in gebruik genomen als landbouwgebied. Oak een groat deel van
het Bargerveen is afgegraven waarbij het maaiveld op de meeste plaatsen enkele
meters is gedaald. Het Meerstalblok in het noorden is niet verveend. Hier zit lokaal nag
5 tot 6 m. veen. In een verlande plas (meerstal) is nag een vrij goed ontwikkelde
hoogveenvegetatie aanwezig met een karakteristiek patroon van slenken- en
bultenvegetatie. In het overige deel is verdroging opgetreden gevolg van te veel
wegzijging naar de ondergrond. De wegzijging naar de ondergrond is toegenomen door
de maaiveldverlaging en ontwatering in de omgeving waardoor de stijghoogte van het
diepere grondwater is gedaald en het stijghoogteverschil tussen het freatisch pakket
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(veenlaag) en de zandondergrond is toegenomen. Hierdoor is de hoogveenvegetatie
beperkt tot de verlande meerstal en bestaat het overige deel voornamelijk uit vochtige
en natte heidevegetaties en wordt het doeltype Hoogveen niet gehaald.
De daling van de regionale stijghoogte heeft bovendien geleid tot aantasting van de
gliedelaag, een slecht doorlatende laag op de grens tussen veen en zandondergrond.
Hierdoor is de doorlatendheid van deze laag en daarmee de wegzijging toegenomen.
Vanaf de zeventiger jaren is een aantal anti-verdrogingsmaatregelen uitgevoerd. De
belangrijkste interne maatregelen bestonden uit de aanleg van veenkaden waardoor
compartimenten zijn ontstaan en de peilen konden worden verhoogd. Hierbij is op het
Amsterdamsche Veld en het Schoonebeeker Veld een groot areaal open water
ontstaan. Door de demping van de Noordersloot is een aanzienlijke vernatting van het
reservaat bereikt. Daarnaast zijn aan de noordzijde recentelijk twee waterbekkens
aangelegd die dienst doen als piekopvang voor overtollig water vanuit het reservaat.
Door de relatief hoge peilen fungeren de bekkens tevens als buffering van de
waterstand in het reservaat.
De uitgevoerde externe maatregelen bestaan uit een peilverhoging in enkele
buffergebieden aan de noord- en westzijde van het reservaat. Er zijn inmiddels plannen
om de buffergebieden uit te breiden. Ook wordt een intern gelegen retentiegebeid
verplaatst tot buiten het reservaat.
Ondanks de uitgevoerde maatregelen treedt nog steeds veel wegzijging op en doen zich
nog steeds verdrogingsproblemen voor. Dit is een gevolg van de ontwatering van de
omgeving. In het noorden en westen zijn inmiddels buffergebieden aangelegd om de
wegzijging tegen te gaan. In het zuiden zijn particuliere gronden aanwezig met een
landbouwfunctie. Aan de oostzijde ligt een laag gelegen Duits landbouwgebied met zeer
lage streefpeilen. Daar wordt momenteel het laatste restje veen vergraven.
Na de peilaanpassingen is In het oosten van het Amsterdamsche Veld en het
Schoonebeeker Veld open water ontstaan. Hier wordt hoogveenontwikkeling
nagestreefd door verlanding van open water. Het is de bedoeling dat door de groei van
Waterveenmos trilvenen ontstaan waarop zich hoogveenvegetaties ontwikkelen. In het
Amsterdamsche Veld en het Schoonebeeker Veld komt deze initiele hoogveenvorming
maar moeizaam op gang, een gevolg van een te grote waterstandsfluctuatie en
onvoldoende toevoer van dieper grondwater. Aanvoer van regionaal grondwater zorgt
voor de productie van methaan en C02 waardoor het drijven van Waterveenmos wordt
gestimuleerd
en
de
vorming
van
trilvenen
wordt
bewerkstelligd.
Uit
scenarioberekeningen (Staringcentrum, 1998) is gebleken dat met name in het
Amsterdamsche Veld toestroom van regionaal grondwater mogelijk is. Hiervoor dienen
peilen aangepast te worden zowel in het Amsterdamsche Veld als het omringende
landbouwgebied.

1.6

Knelpunten
Ten aanzien van verdroging en de daaruit mogelijk voortvloeiende verzuring is door
KIWA een aantal knelpunten gesignaleerd (KIWA, 2005). De knelpunten zijn hieronder
weergegeven. De tekst van KIWA is cursiefweergegeven en voorzien van aanvullende
bevindingen.
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Behoud natuurlijk waterregime
•
Verlaging en toename fluctuatie waterstand door ontwatering buiten Natura 2000gebied
Door de ontwatering in de omgeving is de wegzijging toegenomen. Ontwatering
vindt plaats aan aile zijden van het reservaat, vooral ten behoeve van de
landbouw. In het noorden en westen zijn inmiddels enkele buffergebieden
aangelegd waar peilen worden/zijn verhoogd om de wegzijging vanuit het
reservaat tegen te gaan. Ook zijn op de grens met het Meerstalblok twee
waterbekkens aangelegd waarmee piekafvoeren van het reservaat worden
opgevangen. Door het relatief hoge peil van deze bekkens fungeren deze ook
als buffergebied.
•
Verlaging en toename f/uctuatie waterstand door ontwatering binnen Natura 2000gebied
Dit speelt met name aan de zuidzijde van het reservaat waar ondermeer nog
percelen liggen die in particuliere handen zijn. In het noorden ligt een gebied dat
als retentiegebied fungeert (Land van Koopman) waarvoor relatief lage peilen
zijn ingesteld. Dit retentiegebied wordt verplaatst tot buiten het reservaat.
•
Verlaging en toename f/uctuatie waterstand als gevo/g van grote laterale afvoer door
lekkages in dammen
Recentelijk zijn enkele hoge dammen aangelegd waardoor dit knelpunt is
verholpen.
•
Verlaging en toename f/uctuatie waterstand door afgraven veen in Duitsland
Dit vormt een groat probleem aan de oostzijde van het reservaat.
Door Kiwa (2005) geformuleerde maatregelen om de knelpunten op te lossen
•
Verminderen ontwatering buiten Natura 2000-gebied
• Dammen van hydrologische compartimenten herstellen, onderhoud, fijnregeling
peilen
• Stoppen vervening in Duitsland en veenresten vematten
De vervening is nagenoeg afgerond waarbij aile veen is afgegraven. Het
stoppen van de vervening is geen optie meer.
• Stoppen ontwatering binnen Natura-2000 gebied
Dit knelpunt is een gevolg van de eigendomsituatie aan de zuidzijde van het HRgebied. Hier zijn diverse percelen eigendom zijn van particulieren en hebben
een landbouwfunctie.
• Aanpassenlverplaatsen infrastructuur (Weiteveen, toegangsweg)
Conclusie t.a.v. Habitatgebieden
Het habitattype Herstellende hoogvenen is de afgelopen jaren vergaand hersteld dankzij
veel interne maatregelen in de waterhuishouding. Voor ontwikkeling van Actieve
hoogvenen (hoogveenlandschap) vanuit Herstellende hoogvenen spelen echter een
drietal grate, urgente knelpunten in de waterhuishouding. Voor oplossing daarvan
dienen grootschalige vernattingsmaatregelen te worden uitgevoerd binnen en buiten het
Natura 2000-gebied (respectievelijk kleine en zeer grate inspanning) en moet de
veenafgraving in aangrenzende delen in Duitsland stoppen. Deze maatregelen kunnen
goed worden gecombineerd met natuurontwikkeling in de randzones van het gebied.
Met interne hydrologische maatregelen kan de waterhuishouding verder worden
geoptimaliseerd. Alhoewel uitbreiding geen doel is, zijn er bij verbetering van het beheer
mogelijkheden voor uitbreiding van Heischrale graslanden.
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NATUURDOELTYPEN
Provincie
De provincie Drenthe heeft als doeltypen vastgesteld: Hoogveenlandschap in het oosten
en Vochtige heide en Levend hoogveen in het westen en verder Hoogveencomp/ex
0fVater, moerasbos, veen, en heide).
Natuurbeherende instantie
Staatsbosbeheer heeft de volgende doeltypen vastgesteld. Voor het oostelijke deel van
het HR-gebied geldt als doeltype Hoogveen. Het westelijke deel heeft als doeltype Natte
heide. In de randzone komen graslanden voor met doeltype Vochtig gras/and en
Zilverschoongraslanden.
Habitatrichtlij n
Voor de Habtatrichtlijn zijn de volgende Habitatypen genoemd:
•
•
•

Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap; 711 OA).
Herstellende hoogvenen (7120).
Heischrale graslanden (6230).
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MEETNET VERDROGING

3.1

Begrenzing monitoringsgebied
Het monitoringsgebied wordt in hydrologisch opzicht be"invloed door aangrenzende
landbouwgebieden. De relatief lage peilen in het landbouwgebied leiden tot verdroging
van het natuurgebied. Zolang de aangrenzende gebieden een landbouwfunctie blijven
vervullen blijft dit knelpunt bestaan. De daling van de waterstand heeft een regionale (en
grensoverschrijdende) oorzaak en kan lang niet altijd toegeschreven worden aan een
specifiek landbouwgebied. Het effect van de regionale ontwatering wordt daarom
gemonitoord door middel van het meten van de grondwaterstand in de zandondergrond
binnen het HR-gebied. Er wordt derhalve niet voor gekozen het meetnet uit te breiden
met verklarende meetpunten buiten het HR-gebied.

3.2

Ligging meest waardevolle natuur
De meest waardevolle natuur bevindt zich in de hoogveenkern in het Meerstalblok. Hier
wordt in een verlande meerstal een karakteristiek patroon van slenken- en
bultenvegetaties aangetroffen met diverse zeldzame plantensoorten waaronder diverse
kenmerkende veenmossen.

3.3

Bepaling meetnet
Het doel voor het grootste deel van het gehele Bargerveen is hoogveenontwikkeling.
Het belangrijkste knelpunt voor de gewenste hoogveenontwikkeling zijn de te lage
grondwaterstanden (met name de GLG) die vooral een gevolg zijn van een te groat
waterverlies door wegzijging naar de ondergrond. De wegzijging naar de ondergrond is
toegenomen door ontwatering in de omgeving waardoor de regionale grondwaterstand
is gedaald en het stijghoogteverschil tussen het freatisch pakket (veenlaag) en de
zandondergrond is toegenomen.
Het Meetnet Verdroging richt zich zowel op de belangrijkste standplaatscondities voor
hoogveen, zijnde de freatische grondwaterstanden, als op de stijghoogte van het
regionale grondwater. Om na te kunnen gaan of de vereiste freatische
grondwaterstanden voldoen voor hoogveen worden toestandmeetpunten ingesteld.
Hiervoor kan een aantal bestaande meetpunten met ondiepe filters van het meetnet van
Staatsbosbeheer worden meegenomen. Voor het bepalen of de stijghoogte van het
regionale grondwater voldoende haag is worden verklarende meetpunten ingesteld,
zijnde peilbuizen met een filter in de zandondergrond. Oak hiervoor kan aangesloten
worden bij het bestaande meetnet van Staatsbosbeheer.
In het Amsterdamsche Veld en het Schoonebeeker Veld wordt hoogveenontwikkeling
nagestreefd door verlanding van open water. Het is de bedoeling dat door de groei van
Waterveenmos trilvenen ontstaan waarop zich hoogveenvegetaties ontwikkelen. Voor
de trilveenontwikkeling is het gewenst dat de peilfluctuaties niet te haag zijn (<50 em) en
dat er enige grondwatertoestroming plaatsvindt. Modelberekeningen hebben Iaten zien
dat dit laatste mogelijk is door peilaanpassingen in het Amsterdamsche Veld en
peilverhoging in buffergebieden. Om te bepalen of toestroom van grondwater optreedt
wordt de stijghoogte van het regionale grondwater gemeten (verklarende meetpunten) in
combinatie met het waterpeil in enkele grate compartimenten. Voor het optreden van
kwel zal de stijghoogte (periodiek) hager moeten zijn dan het waterpeil in de plassen.
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De meting van het waterpeil geeft tevens inzicht in de mate van fluctuatie van de
waterstand in de compartimenten.
In onderstaande tekst en in de figuren 1, 2 en 3 en tabel 1 wordt het meetnet
beschreven.
Meetnet Meerstalblok
Het Meerstalblok bevat een relatief groot areaal met redelijk ontwikkelde
hoogveenvegetaties. Hier ligt een aantal bestaande meetlocaties in (deels verdroogde)
hoogveenvegetaties. Het betreft meetlocaties met zowel een ondiep als diep filter
(voorzien van een datalogger). Een aantal van deze locaties wordt opgenomen in het
Meetnet Verdroging. De ondiepe filters (A-buizen) zijn toestandsmeetpunten, hiermee
wordt bepaald of de gewenste (freatische) grondwaterstanden worden bereikt. De diepe
filters (8-buizen) zijn verklarende meetpunten. Hiermee kan worden bepaald of de
regionale stijghoogte hoger is dan de veenbasis en wat het stijghoogteverschil is met de
freatische grondwaterstand.
Meetnet Amsterdamsche Veld en Schoonebeeker Veld.
In het Amsterdamse en Schoonebeeker Veld wordt hoogveenontwikkeling via
verlanding van open water nagestreefd. De waterstanden in een aantal compartimenten
wordt momenteel gemeten op plaatsen waar zich overstortduikers bevinden. Er wordt
gemeten met behulp van dataloggers. Een aantal van deze meetpunten wordt
opgenomen in het Meetnet Verdroging en kunnen gezien worden als
toestandsmeetpunten (voor initiele hoogveenvorming). Nagegaan kan worden of de
waterstandsfluctuatie binnen het gewenste bereik valt voor waterveenmosontwikkeling.
Van de bestaande meetpunten wordt een aantal geselecteerd waarbij het
waterstandsverloop in de belangrijkste (grote) plassen kan worden gevolgd. Om vast te
stellen of er toestroom van dieper grondwater (kwel) plaatsvindt wordt op een locatie
(B145b) de stijghoogte van het diepe grondwater gemeten.
In het Amsterdamsche Veld en Schoonebeeker Veld wordt naast hoogveen gestreefd
naar Natte heide en Vochtig schraalland. Hier liggen enkele meetlocaties van
Staatsbosbeheer die als toestandsmeetpunten in het Meetnet Verdroging opgenomen
worden.
Meetpunten KRW
In het kader van de Kaderrichtlijn Water wordt een monitoringsprogramma opgezet
teneinde 'een samenhangend totaalbeeld te krijgen van de watertoestand binnen elk
stroomgebied district'. Witteveen en Bos heeft inmiddels een opgezet gemaakt voor dit
meetnet (Witteveen en Bos, 2006). De relevante meetpunten zijn opgenomen in het
meetnet verdroging. Voor Bargerveen is een meetpunt geselecteerd. Meetpunt
B23A0030 ligt in het centrum van Bargerveen en heeft filters op vier diepten in
verschillende watervoerende pakketten.
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Tabel 1. Overzicht meetpunten
Externe code

Dino-code

Peilschaal/

Bestaande

Diepte filter

Peilbuis

Locatie

(cm-mvl

Voorstel meetprogramma
Ws

Gws

Bv

PQ

Meetnet Meerstalblok

..

Peilbuis

Ja

114

X

Peilbuis

Ja

549

X

..
..

Peilbuis

Ja

114

X

Peilbuis

Ja

540

X

Peilbuis

Ja

115

X

Peilbuis

Ja

?

X

B80a

..
..
..

Peilbuis

Ja

114

X

B80b

-

Peilbuis

Ja

?

X

B81a

-

Peilbuis

Ja

119

X

B82a

..

Peilbuisw

Ja

117

X

B83a

..

Peilbuis

Ja

100

X

B85a

..

Peilbuis

Ja

98

X

B86a

..

Peilbuis

Ja

98

X

B86b

--

Peilbuis

Ja

539

X

Peilbuis

Ja

44

X

Peilbuis

Ja

249

X

Peilbuis

Ja

440

X

Peilbuis

Ja

96

X

B01a
B01b
B47a
B47b
B58a
B58b

Meetnet Amsterdamsche Veld

..

B61a

B192b

----

Peilbuis

Ja

257

501

-·

Peilschaal

Ja

502

-

Peilschaal

Ja

--

B61b
B145b
B192a

X
X
X

Meetnet Schoonebeeker Veld

--

B63a
B64a

Ja

199

Ja

714

X

--

Peilbuis

Ja

248

X

Peilbuis

Ja

570

X

--

Peilbuis

Ja

251

X

Peilbuis

Ja

363

X

Peilbuis

Ja

156

X

Peilbuis

Ja

463

Ja

X
X

B64b
B65a
B65b

·-

B67a

X

Peilbuis
Peilbuis

B63b

B67b
504

--

Peilschaal

505

--

Peilschaal

Ja

--

506

·-

Peilschaal

Ja

-·

X
X

Peilbuizen aan ~ewezen in kader van monitoring KRW_(bron Witteveen + Bos, 20061_
479

X

Ja

3179

X

Ja

4579

X

5979

X

B23A0030_1

Buis

Ja

B23A0030_2

Buis

B23A0030_3

Buis

B23A0030 4

Buis

Ja

Legend a
Ws=

OJ>Q_ervlaktewaterstand: 2x per maand

Gws=

Grondwaterstand: 2x per maand

Bv=

Basenverzadiging: 1x per 4 jaar (winter en zomer)

P_g_ =

Vegetatieopname in permanent quadraat (pq): 1x per 2 iaar
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MEETNET DRENTSE AA
1

ECO-HYDROLOGISCHE BESCHRIJVING

1.1

Algemeen
Het Drentse A-gebied geldt als het laatste nog min of meer gave en complete
beekdalsysteem van Nederland. Dit Natura 2000-gebied strekt zich uit van Glimmen
(pompstation de Punt) in het noorden tot Geelbroek ten zuiden van Assen. Het omvat
diverse beekdalen, zowel benedenlopen, middenlopen als bovenloopjes en
oorspronggebieden. Het HR-gebied bestaat voor een groot deel uit soortenrijke
hooilanden die voor een groot deel onder invloed staan van toestroom van grondwater
(kwel). Op de beekdalflanken komen heischrale en heidevegetaties voor.
Het gehele reservaatsgebied is eigendom van Staatsbosbeheer.
De systeemanalyse wordt besproken aan de hand van een elftal deelgebieden (zie
figuur 1). De beschrijving en indeling zijn grotendeels gebaseerd op onderzoek van
Schipper & Streefkerk (1993) en IWACO (1999).

1.2

Geologie en bodem
Geologische opbouw
De hydrologische basis wordt gevormd door de bovenkant van de kleiafzettingen van de
Formatie van Breda een zandige klei. De diepteligging van de basis loopt af van
50 meter minus maaiveld in het zuidoosten naar 150 meter in het noordwesten. Nabij
Gasteren ligt een zoutkoepel, die vermoedelijk op een breuk is ontstaan. De
hydrologische basis ligt hierdoor hoger (50 m-mv) dan in de omgeving. Hierop ligt een
pakket van fluviatiele grove zanden. De bovenzijde van deze watervoerende laag ligt op
20 tot 50 m-mv.

Op de grove zanden liggen smeltwater- en eolische afzettingen, die gerekend worden
tot de formatie van Peelo. In deze Formatie komen potklei, slibhoudende, fijne en grove
zanden voor. De potklei en fijne slibhoudende zanden gaan rond Assen vaak geleidelijk
in elkaar over en zorgen daarmee voor een geleidelijke verandering in weerstand van de
ondergrond (IWACO, 2001 ). De potklei is afgezet in smeltwaterdalen. De belangrijkste
gebieden met potklei liggen aan de west- en oostzijde van het stroomgebied. Tussen
Assen en Tynaarlo ligt de potklei onder de westelijke beekdalflank en onder het dal van
het Deurzerdiep. Op de flank van de Hondsrug komt potklei verspreid voor tussen
Gasteren, Anderen en Anloo. Bij het Westerholt dagzoomt potklei. Onder het Balloerveld
komen slibhoudende, fijne zanden voor. In het overige deel van het stroomgebied
komen het meest fijne zanden en soms grove zanden voor.
Boven de Formatie van Peelo komt de Formatie van Drente voor, bestaande uit
keileem, smeltwaterzanden en bekkenkleien. Keileem is te beschouwen als een semiimpermeabele bodemlaag. De verspreiding van deze afzetting is onregelmatig door
erosie. De stroomgebieden van het Amer- en Anreeperdiepje liggen, met uitzondering
van de beekdalen, geheel op het keileem. Verder komen aan de oostzijde op de
Hondsrug, ter hoogte van de lijn Gieten -Zuidlaren, grote gebieden met keileem voor.
Onder het Balloerveld en langs de westflank, tussen Assen en De Punt, ontbreekt
keileem vrijwel geheel.
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Op de Formaties van Drente en Peelo worden dekzand-, helling- of fluvioperiglaciale
afzettingen aangetroffen. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Twente en
reiken tot aan het maaiveld. De dekzandafzettingen zijn fijnzandig, terwijl de
hellingafzettingen grind, leem en zand, afkomstig uit keileem, bevatten. Fluviogiaciale
afzettingen komen aileen voor in de beekdalen. De verbreiding van beekleem is niet
exact bekend, maar het is vrijwel overal in de beekdalen aanwezig, behalve in het
Gasterense diep, het benedenstroomse deel van het Loonerdiep en het Oudemolense
diep.
In het centrum van de beekdalen is een pakket holocene veenafzettingen aanwezig.
Het veen bestaat voornamelijk uit eutroof en mesotroof veen, vooral zeggeveen,
rietzeggeveen en broekveen.

Bod em
In een groot deel van het beekdal wordt een karakteristiek patroon van bodemtypen
aangetroffen. De beekdalflanken bestaan overal uit dekzand. De bodemvorming is hier
bepaald door infiltratie van regenwater waarbij podzolbodems zijn ontstaan. Op de hoge
en droge delen zijn dit haarpodzolen gevolgd door veldpodzolen op de lager gelegen
zandgronden. Veldpodzolen worden gekenmerkt door een dunne humeuze bovenlaag
en een duidelijke 8-horizont (inspoelingslaag). Op de overgang van de dekzandgronden
naar het centrum worden eerdgronden aangetroffen. Dit zijn lemige, fijne, kalkloze
zandgronden met een dikke humushoudende bovengrond (A-horizont). Onderscheid
wordt gemaakt in gooreerdgrond en beekeerdgrond. De overgang van eerdgronden
naar de veenbodems in het centrum bestaat meestal uit een zone met vaak veraarde,
moerige gronden. Dit zijn zandgronden met een dunne veenlaag (< 40cm). In het
centrum van de beekdalen worden veengronden aangetroffen. Het veen is meestal1 tot
3 meter dik maar kan lokaal een dikte tot 6 meter bereiken. In de benedenloop komen
koopveengronden voor. De bovengrond van deze veengronden is veraard en bestaat uit
kleiig veen. De kleiige eerdlaag is vermoedelijk ontstaan door overstroming. Het
grootste deel van de veengronden bestaat uit madeveengronden. Deze veengronden
worden gekenmerkt door een kleiarme moerige (veraarde) bovenlaag. Dit bodemtype
ligt op plaatsen waar van oudsher kwel optreedt.
Verder komen vlierveengronden voor. Een belangrijk kenmerk van deze veengronden is
dat ze niet veraard zijn en komen voor in de natste delen van de beekdalen. Deze
veenbodems kwamen in het verleden meer voor in de Drentse A, maar door de
verdroging is het nu veelal madeveen geworden.
1.3

Beschrijving deelgebieden

1.3.1

De benedenloop tussen de Punt en Westlaren
Dit deelgebied is een holocene benedenloop met een vlak en breed beekdal waarin van
oudsher veelvuldig overstromingen voorkwamen. Van nature horen hier allerlei
karakteristieke zeggengemeenschappen thuis naast rietlanden, afgewisseld met
verlandingsgemeenschappen en Elzenbroekbossen.
Uit de huidige vegetatie valt af te leiden dat het gebied aan verdroging lijdt. In plaats van
bovengenoemde karakteristieke plantengemeenschappen komen voornamelijk
voedselrijke graslandvegetaties voor met veel Rietgras, indicator voor grote wisselingen
in waterstanden en van zeer voedselrijke omstandigheden. In de Westerlanden, waar
vooral Grote zeggegemeenschappen behoren voor te komen, zijn voedselrijke, vochtige
graslanden aanwezig met soorten als Gestreepte Witbol en Rood Zwenkgras.
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De Kappersbult vormt met zijn redelijk ontwikkelde hooilanden een gunstige
uitzondering, maar ook hier speelt verdroging onder andere door verminderde
kwelintensiteit het toestromend grondwater wordt vervangen door zuur regenwater.
Hierdoor verandert de vegetatie en verdwijnen de kenmerkende en zeldzame
plantensoorten.
Waterhuishouding
Overstromingen komen in dit benedenloopgebied van oudsher veel voor. Daarnaast
werd dit gebied ook gevoed door regenwater, regionaal grondwater en in geringe mate
door grondwater afkomstig van de Hondsrug.
Het bestaande reservaatsgebied bestaat nu grotendeels uit hooilanden waarvan het
ontwateringstelsel in contact staat met de beek. De Westerlanden wordt in de huidige
situatie in beperkte mate bemalen. Dit wordt bij de herinrichting Haren opgeheven.
Meetgegevens uit de jaren 1997-2000 in de Kappersbult en Kraanland Iaten zien dat de
grondwaterstanden uitzakken tot 60 tot 80 cm-mv. Dit is vrij diep gezien de hier
geldende natuurdoelen natte schraallanden. Uit onderzoek blijkt dat de
grondwaterstanden gedaald zijn en dat de kwel in dit deelgebied nog maar zeer beperkt
is. De belangrijkste hydrologische veranderingen zijn een gevolg van waterwinning, de
aangrenzende bemalen polders en het opstuwen van het beekpeil. Door de
waterwinningen van pompstation De Punt en in mindere mate van pompstation Onnen
is de grondwaterstand in het gebied gedaald en is de kwel afgenomen. Een groat deel
van de benedenloop is veranderd van een kwelgebied in een infiltratiegebied. Ook wordt
het natuurreservaat gedraineerd door de aangrenzende, bemalen landbouwpolders.
Bovendien zijn bekadingen aangelegd om de aangrenzende landbouwgronden tegen
overstromingen te beschermen. Daardoor wordt het water van de Drentse Aa nu
opgestuwd in een kleiner overstromingsgebied dan vroeger. Door de bijbehorende
hogere peilen wordt kwel tegengegaan.
Knelpunten
In dit deelgebied is de grondwaterstand gedaald en is de kwel verminderd waardoor een
deel van de benedenloop is veranderd van een kwelgebied in een infiltratiegebied.
Oorzaak van deze ontwikkelingen is waterwinning (De Punt en Onnen; de
winningcapaciteit van de Punt wordt binnenkort teruggebracht) en de onderbemaling
van de aangrenzende polders waardoor drainage optreedt. Ook doordat het peil van de
Drentse Aa en aanliggende boezemlanden in dit deel van het beekdal wordt opgestuwd
wordt de kwel tegengegaan.

1.3.2

De overgang van benedenloop naar middenloop bij Westlaren.
In het overgangsgebied van benedenloop naar middenloop komen diverse beekdaltypen
en vegetaties voor. Er komen zowel vlakke en vrij brede beekdalen met overstromingen
voor, kenmerkend voor een benedenloop, als sterke kwelgebieden behorend bij
middenlopen.
In de lagere delen van het gebied vinden we soortenrijke Dotterbloemvegetaties. De
Grote zeggenvegetaties die hier van oorsprong thuishoren zijn aileen present in het
noordelijk deel van het gebied. Voedselrijke graslanden nemen een groat oppervlak in.
Waterhuishouding
Vooral in het benedenstroomse deel van dit beekdaltraject treden vaak overstromingen
op. In bovenstroomse richting neemt de beekinvloed steeds verder af en neemt de
kwelintensiteit toe. Door de lage peilen in de sterk ontwaterde polder Osbroeken is er in
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deze polder een hoge kwelintensiteit hetgeen zorgt voor een verminderde kweltoevoer
naar en drainage van het noordelijke deel van het reservaat.
Knelpunten
In het hele gebied tussen Westlaren en de Strubben treden verdrogingsverschijnselen
op, met uitzondering van het Wilde Veen, waar de aanwezige keileem het gebied
blijkbaar afschermt. Oorzaken van de verdroging zijn ondermeer de ontwatering van
landbouwgronden in de infiltratiegebieden bij Tynaarloo en mogelijk de zandwinplas bij
Tynaarlo die veel kwel aantrekt dat ten koste gaat van de kwelintensiteit in het
reservaatsdeel.
Het effect van de waterwinning op de grondwaterstand Zuidlaren is verleden tijd als
gevolg van het stoppen van de winning enkele jaren geleden.

1.3.3

De middenloop van het Schipborgerdiep
In deze middenloop is het beekdal smaller terwijl de beek hier minder vaak overstroomt
dan in de benedenloop. Omdat het beekdal overstoven is vindt men hier veel microrelief
en daardoor een zeer grote variatie in standplaatscondities en vegetatie.
Vanaf de flank tot de beek is er een karakteristiek hydrologisch patroon aanwezig met
bijbehorende vegetaties. Op de flanken van het beekdal overheerst zacht grondwater.
Er komen oorsprongssystemen voor met de kenmerkende planten Beenbreek en
Heidekartelblad en soortenrijke Veldrusvegetaties en Kleine zeggenvegetaties met
Draadrus. In het centrum stroomt harder grondwater toe en worden
Dotterbloemhooilanden aangetroffen. Hoewel het hierboven beschreven karakteristieke
patroon op een aantal plekken nog aanwezig is, is door verdroging het areaal ervan flink
afgenomen. Mede door landbouwkundig gebruik zijn er veel kamgrasweiden en
witbolgraslanden ontstaan.
Waterhuishouding
Hydrologisch is dit middenloopgebied complex. De kwelintensiteit is niet overal even
sterk. We vinden overwegend zacht tot matig hard grondwater vooral een gevolg van
het smalle beekdal waardoor de zijdelingse invloed van (vrij ondiep) grondwater uit de
aangrenzende infiltratiegebieden groot is. Het zuidelijk deel van dit deelgebied
(bovenstrooms van Burgvallen) staat onder dominante invloed van matig hard tot hard
grondwater uit het tweede watervoerend pakket (IWACO, 1999). Door de lokaal zeer
starke kweldruk komen hier belle veenpakketten voor.
De afwatering van landbouwgronden loopt door de reservaten Langbulten en
Roodzanden.
Knelpunten
In het hele gebied, behalve de Burgvallen, is sprake van verdroging, toe te schrijven aan
doorvoer van landbouwwater (laag peil) en de afgenomen grondwateraanvulling door
ontwatering op de hogere gronden (IWACO, 1999). Lage beekpeilen in combinatie met
een verdiepte beek speelt in een deel van het Schipborgerdiep Ook de interne
waterhuishouding kan als knelpunt worden genoemd, de ruimte voor verdere
optimalisatie lijkt echter beperkt. De totale invloed van genoemde knelpunten wordt als
matig ingeschat, hetgeen betekent dat de realisatie van doeltypen mogelijk is door
lokale ingrepen te treffen (IWACO, 1999).
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1.3.4

Middenloop van Oudemolen tot de weg Loon-Balloo
Deze middenloop wordt gekenmerkt door een vrij smal beekdal met dikke
veenpakketten, waaronder belle veenpakketten, duidend op sterke kwel. Op de flanken
zijn de veenpakketten dun en is de kwelintensiteit laag of ontbreekt deze.
Door de combinatie van verschillende watertypen is het beekdal tussen Oudemolen en
de weg van Loon naar Balloo goed ontwikkeld met een groat areaal kenmerkende
beekdalvegetaties. Vooral in de laaggelegen gedeelten, waar dikke veenpakketten
voorkomen, zijn zeer goed ontwikkelde vegetaties te vinden. Op de flanken worden vaak
witbolgraslanden en kamgrasweiden aangetroffen.
Waterhuishouding
Het centrum wordt gevoed door sterke kwel en hard grondwater uit diepere
watervoerende lagen. De grondwaterstanden zijn mede als gevolg van de sterke kwel
haag. De beekdalflanken, met name de westelijke beekdalflank staan meer onder
invloed van kleinere, subregionale systemen waardoor zachter grondwater overheerst.
In deze delen zijn de waterstanden vaak lager waarbij verdroging meestal een rol speelt.
Tot de infiltratiegebieden aan de oostzijde van de beek behoren het Ballooerveld, de rug
bij Gasteren en een deel van de Heest.
Knelpunten
Ondanks de hoge kwelintensiteit in het beekdal treedt verdroging op. Oorzaken zijn
vooral de waterwinning bij Assen, de beekpeilverlagingen en de te lage slootpeilen in
het reservaat zelf (!WACO, 2001). De ontwatering in aangrenzende landbouwgebieden
speelt een geringe rol. De verdroging doet zich vooral voor op de flanken van het
beekdal. Hierdoor zijn vochtige schraallandvegetaties verruigd of achteruitgegaan naar
Kamgrasvegetaties.
Door de waterwinning bij Assen is de kwel in het beekdal verminderd en is het
grondwaterpeil onder het Ballooerveld gedaald.
Het beekpeil is verlaagd mede doordat in 1965 de aftakking bij Loon werd gegraven om
water af te voeren naar het Noord-Willemskanaal. Hierdoor is de jaarlijkse afvoer naar
de oude beekloop sterk verminderd waardoor de afvoerkarakteristiek is veranderd met
onder andere gemiddeld lagere waterpeilen. Ondanks dat de laatste jaren minder
beekwater via het kanaal wordt afgevoerd, heeft de aftakking nag steeds een negatief
effect op het beekpeil.

1.3.5

Middenloop Gasterense- en Rolderdiep
Deze oostelijke tak van het beekdal wordt getypeerd als pleistocene middenloop met
toestroom van hard grondwater. Het wordt gekenmerkt door een smal en diep
ingesneden beekdal met vrij dikke veenpakketten met in het noorden lokaal belle
veenpakketten. Naar het zuiden wordt het beekdal breder.
Over grate oppervlakten komen witbolhooilanden met soms een haag aandeel pitrus
voor met lokaal (rompgemeenschappen van) het Dotterbloemhooiland.
Waterhuishouding
Doordat weerstandbiedende lagen in de ondergrond ontbreken wordt een groat deel van
dit gebied gevoed vanuit het tweede watervoerende pakket, met matig hard tot hard
grondwater. De flanken worden gevoed met relatief zacht grondwater vanuit het
Balloerveld en delen van het Hondsrugcomplex, waar het grondwater over de
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aanwezige potklei afstroomt. Naarmate het beekdal stroomopwaarts steeds hoger komt
te liggen wordt de kwelintensiteit minder.
Knelpunten
De verdroging in het Gasterensche- en Rolderdiep is recentelijk tegengegaan door
aanpassingen in de interne waterhuishouding (dempen sloten en verhogen slootpeilen).
Sindsdien zijn er duidelijk positieve ontwikkelingen waarneembaar in de hydrologie en
vegetatie. Verdroging treedt hier nog op als gevolg van ontwaterde landbouwgronden in
aangrenzende gebieden.

1.3.6

Ballooerveld en aangrenzende bovenlopen
Het Ballooerveld is een hoge zandrug gekenmerkt door voedselarme, overwegend
droge en lokaal natte omstandigheden. Op enkele plekken ontspringen bovenloopjes
zoals het Smalbroekerloopje en de Slokkert.
Op het Ballooerveld komen voornamelijk droge heidevegetaties voor en meer lokaal
vochtige heide. Vergrassing van de heide komt veel voor. Op enkele plaatsen, onder
andere rondom vennen komen natte, zure vegetaties voor zoals DopheiVeenmosvegetaties met lokaal Wolfsklauw en Snavelbies en Kleine zeggenvegetaties.
Deze vegetaties komen ook voor in grote laagten, zoals de oorsprong van de Galgriet
en de laagte op de oostflank.
In de bovenloopjes het Smalbroekerloopje en de Slokkert worden op voormalige
landbouwpercelen onder invloed het verschralingsbeheer in toenemende mate schrale
en vochtige graslandvegetaties aangetroffen.
Waterhuishouding
Het Ballooerveld vormt een groot aaneengesloten infiltratiegebied. Er komen lage
grondwaterstanden voor. In enkele depressies is de grondwaterstand hoog en komen
vennen voor, vooral op stagnerende leemlagen.
In de bovenloopjes is lokaal sprake van een kwelsituatie waarbij bovenstooms (zeer)
lokaal grondwater toestroomt en benedenstrooms water uit het eerste watervoerende
pakket. Een klein deel van het Ballooerveld is agrarisch ingericht.
Knelpunten
Het Ballooerveld is verdroogd door de waterwinning Assen en daarnaast door de
ontwatering van omringende landbouwgronden. De winning zorgt voor een daling van
de gemiddelde grondwaterstand van plaatselijk meer dan een meter (IWACO, 2001). De
verlaging heeft zich deels voorgedaan op van nature droge plekken (haarpodzolen)
waardoor het ecologisch effect daar gering is. Op plekken met beeklemen in de
ondergrond zal een schijnspiegelsysteem aanwezig zijn waardoor ook hier het effect
van de winning mogelijk gering is.
Ook het Smalbroekerloopje en de Slokkert zijn verdroogd en worden be"invloed door de
waterwinning. Hier bedraagt de berekende verlaging van de Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) 10- 25 em (IWACO, 2001 ).

1.3. 7

Het Looner- en Deurzerdiep en het Zeegser Loopje.
Dit deelgebied ligt op de overgang van middenloop naar bovenloop. Het relief is
afwisselend, met oeverwallen en kommen. Op verschillende plaatsen komen kleine
bovenloopjes op dit beekdal uit. Op de westflank komen soorten voor die duiden op
sterke kwel van zacht grondwater zoals Veldrus en Duizendknoopfonteinkruid. In het
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zuidelijk deel van het Loonerdiep komen in de kommen achter de oeverwallen grate
oppervlaktes Dotterbloemhooilanden voor, vaak met Zwarte zegge, Veldrus en Bosbies.
Deze gemeenschappen zijn te vinden in een karakteristiek kleinschalig patroon, vaak
afgewisseld met kamgrasvegetaties.
Op voormalige landbouwgronden komen veelvuldig vochtige kamgras- en
witbolvegetaties voor, duidend op voedselrijke omstandigheden. In de laagtes binnen
deze
vegetaties
blijft
soms
lang
water staan
waardoor zich
hier
overstromingsgraslanden ontwikkelen.
In het Zeegser Loopje komen goed ontwikkelde broekbosjes voor en Veldrusvegetaties.
Sommige gedeelten zijn verruigd, wat onder andere blijkt uit het veel voorkomen van
Liesgras. Er zijn aanwijzingen voor verdroging en (te) sterke grondwaterstandsschommelingen.
Waterhuishouding
Door het voorkomen van potklei is de invloed van diep grondwater beperkt en is het
freatische grondwater overwegend matig hard met daarnaast zacht grondwater. De
potklei heeft tevens tot gevolg dat het effect van de waterwinning Assen in dit deel van
het beekdal beperkt is.
Sinds de aftakking bij Loon is gegraven (1965) wordt veel water via het NoordWillemskanaal afgevoerd en is het beekpeil gedaald.
Knelpunten
Een belangrijk knelpunt wordt gevormd door het genormaliseerde Deurzerdiep met
landbouwpeil waardoor drainage optreedt van het beekdal. Datzelfde geldt voor enkele
diepe ontwateringssloten die bij de ruilverkaveling zijn gegraven. De afkoppeling bij
Loon zorgt ervoor dat de jaarlijkse afvoer naar de oude beekloop sterk verminderd is
waardoor de afvoerkarakteristiek is veranderd met onder andere gemiddeld lagere
waterpeilen tot gevolg.

1.3.8

Amerdiep, Anreeperdiep en Ruimsloot
Dit is een zeer afwisselend landschap met vele kleinere beekdalsystemen die gezien
kunnen worden als bovenlopen. Het gebied is door landinrichting sterk veranderd met
name door de ruilverkaveling van 1966. Het grootste deel van het gebied bestaat uit
voedselrijke graslanden, soms Iicht verschraald. Lokaal komen nag restanten voor van
Elzen- Vogelkersbosjes.
Waterhuishouding
De waterhuishouding wordt bepaald door het patroon van ondiepe keileem en potklei in
de bodem. Kwel- en infiltratiegebieden wisselen elkaar af. In de middenlopen van het
Amer- en Anreeperdiep is de kwel gering als gevolg van een combinatie van
ondoorlatende lagen in de ondergrond en intensieve ontwatering in dit gebied.
Knelpunten
Sinds de normalisatie van het Anreeperdiep en het Amerdiep in de zestiger jaren
hebben beide beken een lager, op de landbouw afgestemd peil. Random de reservaten
liggen veel diepe ontwateringen waardoor de toevoer van kwel naar de reservaten sterk
is afgenomen. Een ontwikkeling naar grondwaterafhankelijke vegetaties is onder de
huidige hydrologische inrichting maar op kleine schaal mogelijk.
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De afgelopen jaren is er een aantal inrichtingsmaatregelen uitgevoerd, waaronder het
dempen van de Ruimsloot en het herinrichten van de bovenloop van het Amerdiep
(Holmers/Halkenbroek).
1.3.9

Het Andersche diep
Dit deelgebied bestaat uit een overgang van bovenloop naar middenloop. Op de
oostflank ligt een serie oorsprongsgebieden. De waterhuishouding is door allerlei
ingrepen sterk aangetast. Het gebied bestaat vooral uit voedselrijke graslandvegetaties.
Op slootoevers komen lokaal nog kwelindicatoren voor zoals Grote boterbloem en
Moeraszegge.
Waterhuishouding
In het beekdal heeft het in cultuur brengen van gronden tot een sterke vermindering van
de kwel geleid. Aileen rond de Hoornsche Bulten is nog enige kwel van betekenis
aanwezig. Grondwater stroomt voornamelijk toe in de sloten. In het centrum is dit matig
hard tot hard grondwater. Op de flanken zacht grondwater.
Knelpunten
De kwelintensiteit is sterk afgenomen als gevolg van een complex van factoren. Diepe
ontwatering ten westen van het Andersche Diepje veroorzaakt een verminderde voeding
van het beekdal. Ook de sloot in de Koelanden en de daar aanwezige parallelleiding
draineren sterk. Verder wordt de grondwaterstroming vermoedelijk be"invloed doordat
zandplas de Ruimsloot veel grondwater aantrekt en mogelijk door de zandwinning
Gasselte.
Door de aanplant van naaldbos in de aangrenzende boswachterij Gieten-Borger is de
verdamping sterk toegenomen waardoor de voeding van het beekdal is verminderd.
Het oorspronkelijke karakter van de Hoornsche Bulten is door verdroging aangetast.
Hier is een smalle bufferzone aangelegd om het gebied voor verdroging te behoeden
hetgeen niet succesvollijkt te zijn.
Op regionale schaal speelt de ontwatering en waterwinning (Annen) in de Hunzedal
vermoedelijk een negatieve rol.

1.3.10

Westflank van de Hondsrug
Op de Westflank van de Hondsrug ligt een aantal bovenlopen en oorspronggebieden
met lokale systemen waar zacht grondwater uittreedt. Vrijwel uitsluitend in het
Scheebroek is de invloed van matig hard grondwater merkbaar. Plaatselijk komen slecht
doorlatende leemlagen voor die sturend zijn voor lokale systemen. Ook komt bij
Scheebroek en het Eexterveld potklei voor die sturend is voor de hydrologie.
In dit deelgebied zijn vrij veel voedselrijke graslanden aanwezig. Plaatselijk komen
waardevolle natte heidevegetaties, soortenrijke Borstelgraslanden en restanten van
Blauwgrasland voor, onder andere bij Westerholt. Het Westerholt en het Gasterense
Holt herbergen bijzondere typen nat broekbos.
Waterhuishouding
Een deel van de beekdalen wordt gevoed door ondiep grondwater. Door de ontwatering
in de omgeving zijn de kleinschalige, hydrologische systemen aangetast en is de kwel
sterk verminderd.

Meetnet Drentse Aa
Definitief rapport

9R9576/R00046/WIMO/Gron

-8-

12 november 2007

CICIO

_oeo _
ClOD

ROYAL NASKONING

Knelpunten
Het oorspronggebied en aangrenzende landbouwgebieden van het Anloerdiepje zijn
landbouwkundig ingericht met een diepe ontwatering waardoor verdroging optreedt.
Herstel van de hydrologische systemen vereist peilverhogingen in de omringende
landbouwgebieden.

1.3.11

Geelbroek
Deelgebied Geelbroek wordt getypeerd als middenloop. Het bestaat uit een laag
gelegen veengebied omgeving door dekzandruggen. In de laagte treedt matig hard tot
hard grondwater uit dat door enkele forse waterlopen wordt afgevangen. Het gebied
bestaat overwegend uit vochtige en voedselrijke graslanden en lokaal elzenbroek
Waterhuishouding
De waterhuishouding is grotendeels op de landbouw afgestemd. Door en fangs het
gebied !open enkele grate waterschapsleidingen die een drainerend effect hebben. In
eerdere ruilverkavelingen is de ontwateringsbasis gedaald en waardoor de
grondwaterstanden in en random het gebied zijn gedaald en de invloed van grondwater
aan maaiveld binnen het gebied is afgenomen. Tevens is het inunderen van het
laaggelegen gebied niet meer aan de orde.
Knelpunten
Een belangrijks knelpunt bestaat uit de ontwatering van aangrenzende
landbouwgebieden, met name aan de oostzijde (Ekehaarderveld), waardoor toestroming
van grondwater wordt tegengegaan. Daarnaast treedt door het lage peil van enkele
grate waterschapsleidingen binnen het gebied verdroging op.
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KNELPUNTEN
Ten aanzien van verdroging en de daaruit mogelijk voortvloeiende verzuring is door
KIWA een aantal knelpunten gesignaleerd (KIWA, 2005). De knelpunten zijn hieronder
weergegeven en voorzien van aanvullende bevindingen. De tekst van KIWA is cursief
weergegeven.
Natuurlijke dynamiek waterregime
•
(a) Verfaging grondwaterstand door ontwatering landbouwgronden buiten Natura
2000-gebied
•
(b) Verfaging grondwaterstand door onderbemaling in het beekdal buiten Natura
2000-gebied (benedenloop)

De knelpunten a en b doen zich in het gehele beekdal in meer of mindere mate
voor,
met name waar natuurterreinen grenzen aan ontwaterde
landbouwgronden. Dit speelt vooral in de benedenloop waar diep bemalen
polders en onderbemalingen (Osbroeken, Ydermaden, polder de Punt,
Lappenvoortse polder) grenzen aan het beekdalreservaat tussen de Punt en
Westlaren met als reservaatdelen ondermeer de Kappersbult en Westerlanden.
Daarnaast speelt dit probleem vooral in bovenloopjes die als gevolg van een
minder robuust hydrologisch systeem zeer gevoelig zijn voor ontwatering in de
omgeving. Het betreft met name het Zeegser Loopje, het Anloerdiepje, de
Ruimsloot, de Slokkert, het Anderse diepje en het Grolloerdiepje.
•

(c) Verfaging grondwaterstand door verdiepen beken

Dit betreft een verlaging van de grondwaterstand door drainerende werking van
de beken veroorzaakt door intensief beekonderhoud met lagere beekpeilen en
verlaging van de beekbodems als gevolg.
Dit knelpunt is middels modelonderzoek aangetoond voor ondermeer het
Deurzerdiep en het Loonerdiep (/WACO, 2001). Vermoedelijk speelt het ook in
andere delen van het beekdal.
•

(d) Verfaging grondwaterstand door grondwateronttrekkingen voor drinkwater in en
nabij gebied

Dit speelt vooral bij waterwinning Assen (Loonerdiep, Smalbroekerloopje,
Ballooerveld), winning de Punt (Kappersbult, Westerbroeken) en winning
Onnen. Voor deze winningen geldt dat er inmiddels plannen zijn om de
onttrekkingen te reduceren met als doel het negatieve effect van de winning op
de natuur tegen te gaan.
•
•

(e) Verfaging zomergrondwaterstanden door grondwateronttrekking voor landbouw
(f) Verfaging grondwaterstand a/s gevolg van verkleining van de afvoer Drentse Aa
door aftakking bovenstrooms naar Noord-Willemskanaal

Door de aftakking bij Loon verdwijnt een deel van het Drentse Aa water uit het
beeksysteem hetgeen een negatief effect heeft op de beekpeilen zowel
benedenstrooms als bovenstrooms van de aftakking. Dit heeft een negatief
hebben op zowel de kwel als de grondwaterstanden in de aangrenzende
percelen.
•

(g) Verfaging van de grondwaterstand door diepe sloten en waterschapsleidingen in
Natura 2000-gebied (in reservaat)

Dit speelt onder andere in Geelbroek. Het betreft niet aileen de diepe
ontwateringssloten. Ook het verhogen van de ontwateringsdiepte van reguliere
reservaatsloten draagt bij aan herstel van een natuurlijk waterregime (IWACO,
2001)
•

(h) Te lange inundatie omdat inundatiefrequentie en/of tijdstip van inundatie in de
beneden/oop niet zijn afgestemd op de gewenste doelrealisatie

Dit probleem is deels opgelost door een verbinding met de Oude Aa en
afkoppeling van het Noord-Wilemskanaal.
Meetnet Drentse Aa
Definitief rapport
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Behoud geschikte basenrijkdom
•
(i) Verzuring als gevolg van stoppenl verminderen toestroming basenrijk grondwater
door diepe ontwatering omgeving (knelpunten a, b, c, f, g)
• (j) Verzuring als gevolg van stoppenl verminderen toestroming basenrijk grondwater
door grondwaterontrekking voor drinkwater
•
(k) Verzuring als gevo/g van stoppenl verminderen toestroming basenrijk grondwater
door grondwaterontrekking voor /andbouw
Voor het behoud van geschikte basenrijkdom wordt door KIWA (2005) niet
genoemd de vermindering van toestroming grondwater door verdiepen van de
beek. Oat dit een probleem vormt is aangetoond middels modelonderzoek voor
het Deurzerdiep en Loonerdiep (IWACO, 2001). Dit speelt vermoedelijk ook een
rol in andere delen van het beekdal.
Door KIWA (2005) genoemde maatregelen om de knelpunten op te lossen
•
Opzetten peilen buiten Natura 2000-gebied
•
Opheffen bekading beek
•
Verhagen beekpeilen, verondiepen beken en sloten
•
Stoppen/ verminderenl verplaatsen grondwateronttrekkingen voor drinkwater en
landbouw
•
Opheffen van de bovenstroomse bypass naar Noord-Willems-kanaal dan we/ een
vergroting van de afvoer naar de Drentse Aa zelf
• Bufferzones tegen vermesting
•
Waterberging aileen met schoon, gebiedseigen water en op natuurlijke p/aatsen.
• Stoppen maaien of maaien met aangepaste apparatuur
• Stoppen onderbemalingen benedenloop (buiten Natura 2000-gebied)
• Kleinschalig plaggen natte heiden, heischrale graslanden en droge heiden
• Afgraven veraarde veenpakketten en stoppen van maaibeheer
•
Verminderen snelle afvoer neerslagwater
Conclusie ten aanzien van Habitatgebieden (KIWA, 2005)
In het gebied zijn zeer hoge potenties aanwezig voor uitbreiding en verbetering van de
kwaliteit van Vochtige heiden (hogere zandgronden), Heischrale graslanden,
en
trilvenen
en
Eiken-Haagbeukenbossen,
Blauwgraslanden,
OvergangsHoogveenbossen en Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen). Ook de
kwaliteit van aanwezige Zure vennen, Actieve hoogvenen (heideveentjes) en
Pioniervegetaties met snavelbiezen kan sterk verbeteren. Het gebied kan daarmee een
zeer belangrijke bijdrage leveren aan landelijke instandhoudingsdoelen voor deze
habitattypen in beekdalen. Naast veel interne maatregelen binnen het Natura 2000gebied zijn daarvoor zeer grote inspanningen in de waterhuishouding rond het Natura
2000-gebied, bufferzones tegen vermesting en aanpassing van grondwaterwinningen
noodzakelijk. Herstelmaatregelen hebben een hoog natuurrendement. In de afgelopen
decennia zijn door een combinatie van vernattingsmaatregelen en vegetatiebeheer weer
het veenvormende habitattype Overgangs- en trilvenen ontstaan. Met recente
expermimenten worden Overgangs- en trilvenen uitgebreid. Met deze maatregelen
ontstaat een beekdallandschap van nationale en Europese allure.
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3

NATUURDOELTYPEN
Provincie
De belangrijkste provinciale natuurdoeltypen in het gebied zijn Nat schaalgrasland en
Dotterbloemgrasland. Dit betreft een groat deel van de hooilanden langs de beek. In
sommige delen is nat matig voedserlrijk grasland toegekend. 8/oemrijk grasland wordt
nagestreefd in onder andere de Westerlanden, het Anloerdiepje, de oostzijde van het
Deurzerdiep en delen van het Amerdiep.
Het doeltype Vochtige heide en levend hoogveen is vastgesteld voor de randzone van
het Balloerveld, het Westerholt, het Achterste veen en verder verspreid over het gebied
en kleine delen op de beekdalflank.
Natuurbeherende instantie
Staatsbosbeheer streeft op de hooilanden in het centrum van de beekdalen Vochtig
schraalland en Nat schraal/and na. Op iets hager gelegen gronden is vaak het doeltype
8/oemrijk grasland toegekend en in mindere mate Overige heide en Natte heide.
volgende
doeltypen
voor:
Kamgrasweiden
en
Verspreid
komen
de
Zilverschoongraslanden, Loofbossen van arme zandgronden, 8roekbossen op laagveen
en Akker. In figuur 2 zijn de grondwaterafhankelijke doeltypen van de terreinen van
Staatsbosbeheer weergegeven.
Habitatrichtlijn
Voor de Habitatrichtlijn worden voor dit gebied de volgende doeltypen genoemd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heischrale graslanden (6230).
Blauwgraslanden (641 0).
Overgangs- en trilvenen (7140 en 7230).
Zure vennen (3160).
Vochtige heiden (hogere zandgronden; 401 OA).
Pioniervegetaties met snavelbiezen (7150).
Actieve hoogvenen (heideveentjes; 71108).
Hoogveenbossen (91 DO).
Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden; 9160A).
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen; 91 EOC).
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4

MEETNET VERDROGING

4.1

Begrenzing monitoringsgebied
Het Natura2000-gebied Drentse A wordt in hydrologisch opzicht be"invloed door externe
factoren, met name de ontwatering van aangrenzende landbouwgebieden en
waterwinning. Zolang de aangrenzende gebieden een landbouwfunctie blijven vervullen
zal er in veel gevallen een knelpunt blijven bestaan. Het is in een aantal gevallen
derhalve zinvol om inzicht te verkrijgen in de peilen/grondwaterstanden in deze
gebieden.

4.2

Ligging meest waardevolle natuur
Op basis van bestaande literatuur kan aangegeven worden waar zich de meest
waardevolle, grondwaterafhankelijke natuur bevindt. Dit betreft diverse typen natte en
vochtige schraallandvegetaties (dotterbloemhooilanden, grate zeggenvegetaties,
veldrusschraallanden, kleine zeggenvegetaties etc.) en natte heidetereinen. Deze
vegetaties bevinden zich verspreid over het gehele Natura 2000-gebied. De grate
zeggengemeenschappen en dotterbloemhooilanden komen vooral voor in het centrum
van het beekdal, en staan onder invloed van toestroom van matig hard tot hard
grondwater. De veldrusschraallanden, kleine zeggenvegetaties en natte heiden komen
voor op de flanken van het beekdal en meer in bovenlopen. De flanken en bovenlopen
zijn als gevolg van verdroging meestal minder goed ontwikkeld. Grote arealen met natte
heiden worden ondermeer aangetroffen op het Balloerveld en in de Gasterense duinen.

4.3

Beschrijving meetnet
Ondanks het op grate schaal voorkomen van goed ontwikkelde, vochtige en natte
natuur, is in nagenoeg het gehele beekdal in meer of mindere mate sprake van
verdrogingsproblemen. Dit heeft veelal te maken met externe oorzaken zeals de
ontwatering in de omgeving, waterwinning en een te laag beekpeil. Daarnaast spelen
interne oorzaken waaronder lokaal de te grate ontwateringsdiepte van reservaatsloten.
Aan de hand van de eco-hydrologische systeemanalyse zijn de belangrijkste
aandachtsgebieden bepaald. Dit zijn de gebieden waar kritische doeltypen voorkomen
(figuur 2) en waar de realisatie ervan onder druk staat als gevolg van verdroging. Het
overgrote deel van de kritische doeltypen bestaat uit Nat schraalland en Vochtig
schraalland. Het accent van de meetlocaties ligt in deze doeltypen.
Er is gestreefd naar een vlakdekkend inzicht van de verdrogingsproblematiek te geven
door de raaien zoveel mogelijk over het gebied te verdelen waarbij per onderscheiden
deelgebied (figuur 1) een of meerdere meetraaien zijn bepaald.
Om de omvang van het meetnet in dit omvangrijke HR-gebied enigszins te beperken is
vooral gekozen voor toestandmeetpunten, slechts in beperkte mate zijn verklarende
meetpunten voorgesteld. De voorgestelde meetraaien hebben meestal twee tot drie
meetlocaties. Hiervan ligt een in het centrum van het beekdal en een of twee hager op
de flank. De achterliggende gedachte daarbij is dat in het centrum van het dal de
verdrogingsproblemen meestal beperkt zijn terwijl meer naar de rand van het beekdal
de hydrologische situatie sterker be·invloed wordt door (sub)regionale ontwatering met
een grotere verdrogingsproblematiek tot gevolg.
Meetnet Drentse Aa
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De volgende meetraaien zijn bepaald (zie figuur 3).
Deelgebied A: Benedenloop (vanaf De Punt tot Westlaren)
Doe/type
Hier streeft de natuurbeherende instantie vooral Natte schraa/landen na. Als provinciaal
natuurdoeltype geldt hier met name Vochtig schraalgrasland. In Westerlanden geldt als
doeltype Bloemrijk grasland. Dit is qua waterhuishouding een weinig kritisch doeltype.
Knelpunten
Knelpunten zijn hier met name de waterwinningen De Punt en in mindere mate Onnen,
de aangrenzende ontwaterde landbouwpolders en de bekading van het beekdal
waardoor het beekdal versmald is.
Meetnetvoorstel
In overleg met de opdrachtgever zijn hier geen meetpunten geplaatst.
Deelgebied 8: De overgang van benedenloop naar midden loop bij Westlaren
Doe/type
Hier streeft de natuurbeherende instantie vooral Natte schraa/landen en Vochtige
schraa/landen. Als provinciaal natuurdoeltype geldt hier met name Vochtig
schraa/gras/and met op de flank Vochtige heide en levend hoogveen.
Knelpunten
Verdrogingsknelpunten komen vooral voort uit de ontwatering van landbouwgronden in
de infiltratiegebieden richting Tynaarloo.
Meetnetvoorstel
Raai S: 50 Sunder. Dit betreft een raai door het doeltype Natte heide/hoogveen op de
flank en het doeltype Vochtig schraa//and langs de beek. Op de rand van het
heidegebied van 50 Sunders zijn twee peilbuizen aanwezig met diepe filters. Deze zijn
ongeschikt als toestandmeetpunten (kunnen eventueel wei als referentie dienen).
De raai bestaat uit een meetpunt in doeltype Vochtige heidelhoogveen, met verder twee
nieuwe toestandsmeetpunten in doeltype Vochtig schraalgras/and.
Het beekpeil wordt gemonitoord door het waterschap.
Toestandmeetpunten

Doeltype

Bestaand

(aantal)

Doeltype provincie

Staatsbosbeheer

1

Nee

-

Vochtige heide/hoogveen

2

Nee

Vochtig schraalland

Vochtig schraalgrasland

Ja

n.v.t.

n.v.t.

Verklarend meetpunt
1

Deelgebied C: De middenloop van het Schipborgerdiep
Doe/type
De kritische doeltypen bestaan hier uit Vochtig schraa/gras/and en Natte schraallanden
en in het gebied de Gasterense Duinen Natte heide en hoogveen.

Meetnet Drentse Aa
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Knelpunten
De verdrogingsknelpunten zijn toe te schrijven aan doorvoer van landbouwwater (laag
peil) en de afgenomen grondwateraanvulling door ontwatering op de hogere gronden.
Ook de interne waterhuishouding kan als knelpunt worden genoemd maar is recentelijk
aangepakt.
Meetnetvoorstel
Raai C: Burgvallen. Dit is een raai door het beekdal met twee toestandsmeetpunten in
het doeltype Natte schraallanden. Hier zijn geen bestaande meetpunten aanwezig. Er
wordt een meetpunt geplaatst in het centrum en meer op de flank van het beekdal. Het
beekpeil is hier sturend voor de grondwaterstanden; er wordt derhalve een verklarend
meetpunt in/bij de beek geplaatst, bestaande uit een peilbuis op de beekoever.
Toestandmeetpunten

Doeltype

Bestaand

(aantal)

Doeltype provincia

Staatsbosbeheer

RaaiC

1

Nee

Natte schraallanden

Vochtig schraalgrasland

1

Nee

Natte schraallanden

Vochtig schraalgrasland

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Verklarend meetpunt

1

Deelgebied D: Midden loop van Oudemolen tot de weg Loon-Balloo

Doe/type
De aanwezige kritische doeltypen bestaan hier uit Vochtig schraalgras/and en Natte
schraallanden.
Knelpunten
De knelpunten bestaan uit de waterwinning bij Assen (speelt vooral in het zuiden van dit
deelgebied), beekpeilverlagingen (ondermeer door aftakking bij Loon) en de te lage
slootpeilen in het reservaat. De ontwatering in aangrenzende landbouwgebieden speelt
een geringe rol. De verdroging doet zich vooral voor op de flanken van het beekdal.
Meetnetvoorstel
Raai D Koebroek. Hier is een meetnet in oprichting van de Provincie Drenthe voor
monitoring in het kader van de waterwinning Assen. Het betreft een raai met drie
toestandsmeetpunten in het doeltype Nat schraalland. Langs de beek is het doeltype
redelijk tot goed ontwikkeld. Hoger op de flank is het doeltype matig ontwikkeld,
vermoedelijk als gevolg van verdroging. Door recentelijk genomen maatregelen
waaronder het verondiepen van sloten doen zich hier positieve vegetatieontwikkelingen
voor. (Het beekpeil wordt gemonitoord door het waterschap.)
Toestandmeetpunten

Doeltype

Bestaand

(aantal)

Doeltype provincie

Staatsbosbeheer

RaaiD

1

Ja

Natte schraallanden

Vochtig schraalgrasland

1

Ja

Natte schraallanden

Vochtig schraalgrasland

1

Ja

Natte schraallanden

Vochtia schraalarasland

Ja

n.v.t.

n.v.t.

Verklarend meetpunt

1
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Deelgebied E: Middenloop Gasterense- en Rolderdiep

Doe/type
De aanwezige kritische doeltypen bestaan hier uit Vochtig schraalgras/and en Natte
schraallanden.
Knelpunten
Verdroging treedt hier op als gevolg van ontwaterde landbouwgronden in aangrenzende
gebieden. Interne knelpunten zijn de afgelopen jaren tegengegaan door aanpassingen
in de interne waterhuishouding. Sindsdien zijn er duidelijk positieve ontwikkelingen
waarneembaar in de hydrologie en vegetatie. Op een aantal locaties is het beekpeil
vermoedelijk nog te laag.
Meetnetvoorstel
Raai E: Gasterense diep. Dit is een raai door het beekdal met twee toestandsmeetpunten in het doeltype Vochtig schraalgrasland en twee in het doeltype Natte
schraal/anden. Dit zijn bestaande meetpunten.
Het beekpeil wordt reeds gemonitoord door het waterschap.
Toestandmeetpunten

Doeltype

Bestaand

(aantal)

Doeltype provincie

Staatsbosbeheer

RaaiE

1

Ja

Vochtig schraalgrasland

Droog grasland

1

Ja

Natte schraallanden

Vochtig schraalgrasland

1

Nee

Natte schraallanden

Vochtig schraalgrasland

1

Nee

Vochtig schraa!grasland

Drooa arasland

ia

n.v.t.

n.v.t.

Verklarend meetpunt

1

Deelgebied F: Ballooerveld en aangrenzende bovenlopen

Doe/type.
De aanwezige kritische doeltypen bestaan in de bovenlopen uit Vochtig schraalgrasland
en Natte schraallanden en lokaal op het Ballooerveld Natte heide.
Knelpunten
Verdroging treedt hier met name op als gevolg van respectievelijk de waterwinning
Assen en ontwaterde landbouwgronden in aangrenzende gebieden. Ook speelt interne
ontwatering van de reservaatdelen een rol.
Meetnetvoorstel
Raai F: Smalbroekerloopje. Hier is een meetnet in oprichting van de Provincia Drenthe
voor monitoring in het kader van de waterwinning Assen. Het betreft een raai met twee
toestandsmeetpunten in het doeltype Vochtig schraa/grasland. Dit wordt in het kader
van het Meetnet verdroging aangevuld met een toestandsmeetpunt hager op de flank
(doeltype Overige heiden: natte of vochtige heide) en een meetpunt om het
oppervlaktewaterpeil in het beekje te meten. Het doeltype in het meteen aan het
beekdal grenzende heidegebied op het Balloerveld is minder kritisch en bestaat uit
droge en vochtige heide. Hier wordt geen meetpunt geplaatst.
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Toestandmeetpunten

Bestaand

Doeltype

(aantal)

Doeltype provincie

Staatsbosbeheer

Raai F
2

Ja

Vochtig schraalgrasland

Vochtig schraalgrasland

1

Nee

Overige heiden

DroQQ grasland

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Verklarend meetpunt

1

Deelgebied G: Het Looner- en Deurzerdiep en het Zeegser Loopje.

Doe/type
De aanwezige kritische doeltypen bestaan hier uit Vochtig schraalgrasland en Natte
schraallanden.
Knelpunten
Verdroging treedt hier met name op als gevolg van ontwaterde Iandbouwgronden in
aangrenzende gebieden. Ook is de interne ontwatering in de reservaatsdelen niet
optimaal.
Langs het Deurzerdiep vormt de genormaliseerde beek met Jandbouwpeil een knelpunt
evenals enkele diepe ontwateringssloten die bij de ruilverkaveling zijn gegraven.
Vermoedelijk zorgt de afkoppeling bij Loon voor een versnelde waterafvoer waardoor
Jagere beekpeilen zijn ontstaan. Het Zeegserloopje ondervindt vooral negatieve effecten
van de ontwatering in de omgeving en mogelijk van het Jage beekpeil.
Meetnetvoorstel
In overleg met de opdrachtgever zijn hier geen meetpunten voorgesteld.
Deelgebied H: Amerdiep, Anreeperdiepje en Ruimsloot

Doe/type
De aanwezige kritische doeltypen bestaan hier vooral uit Vochtig schraa/grasland. In het
deelgebied Holmer-Halkenbroek geldt als provinciaal doeltype: Parklandschap (3p). Dit
is een complex van Rietland en ruigte (lv 3.3), Ven (lv 3.4), Droog grasland (lv 3.5) en
Vochtig
schraa/
grasland
(Jv
3.4).
In
het
inrichtingsplan
van
het
Natuurontwikkelingsproject Holmers-Halkenbroek (DLG, 2001) wordt als doeltype
E/zenbroekbossenlrietlkleine zeggen genoemd.
Kne/punten
Verdroging treedt hier met name op als gevolg van ontwaterde Iandbouwgronden in
aangrenzende gebieden en het Jage beekpeil. De afgelopen jaren is er een aantal
inrichtingsmaatregelen uitgevoerd, waaronder het deels dempen van de Ruimsloot en
het optimaliseren van de hydrologie in het deelgebied Holmers-Halkenbroek (bovenloop
Amerdiep). Hier zijn sloten gedempt/verondiept en is de bouwvoor Iokaal afgegraven.
De beek (zeer ruim gedimensioneerd met een relatief Iaag peil) vormt hier nog een
knelpunt. Vermoedelijk vormt het bos op de flank een negatief aspect; de relatief hoge
verdamping van het bos zorgt voor een afname van de voeding van het beekdal.
Meetnetvoorstel
Raai H1: Halkenbroek. Hier wordt een raai voorgesteld met twee (bestaande)
meetpunten. De doeltypen zijn nog niet definitief vastgesteld maar zullen vermoedelijk
deels bestaan uit Vochtig schraalgrasland. Het oostelijke meetpunt (B 18) Jigt op de rand
9R9576/R00046/WIMO/Gron
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van het terrain vlakbij een sloot langs de weg en dient - als gevolg van de beTnvloeding
van de grondwaterstand door de sloot - gezien te worden als een verklarend meetpunt.
Het beekpeil wordt gemonitoord door het waterschap.
(De locaties van de twee bestaande toestandsmeetpunten bestaan zowel uit een diep
als ondiep filter. Aileen het ondiepe filter wordt opgenomen in het meetnet verdroging.
Wordt de meting in de diepe buis door de beheerder gecontinueerd, dan kunnen deze
metingen gebruikt worden als verklarend meetpunt. Uit de bestaande meetreeksen
kunnen reeds conclusies worden getrokken over de kweldruk.)
Toastandmaatpuntan

Doaltypa

Bastaand

(aantal)

Doaltypa provincia

Staatsbosbahaar

Raai H1
2

Ja

Vochtig schraalgrasland

Parklandschap (3p)

Ja

n.v.t.

n.v.t.

Varklarand maatpunt
1

Raai H2: Holmer. Hier wordt een raai voorgesteld met twee (bestaande)
toestandsmeetpunten. De doeltypen zijn nog niet definitief vastgesteld maar zullen
vermoedelijk deels bestaan uit Vochtig schraalgrasland.
Toastandmaatpuntan

Doeltypa

Bastaand

Doaltype provincia

Staatsbosbahaar

_iaantal)_
Raai H2
2

Ja

Vochtig schraalgrasland

Parklandschap (3p)

-

-

-

Varklarand maatpunt

-

Deelgebied 1: Het Andersche diep

Doe/type
Het aanwezige kritische doeltype is hier Vochtig schraa/gras/and.
Knelpunten
In dit deelgebied is de kwelintensiteit sterk afgenomen als gevolg van een complex van
factoren. Diepe ontwatering ten westen van het Andersche Diepje veroorzaakt een
verminderde voeding van het beekdal. Verder wordt de grondwaterstroming mogelijk
beTnvloed doordat zandplas Ruimsloot veel grondwater aantrekt. Door de aanplant van
naaldbos in de aangrenzende boswachterij Gieten-Borger is de verdamping sterk
toegenomen waardoor de voeding van het beekdal is verminderd.

Meetnetvoorstel
Raai 1: Andersche diep. Dit is een korte raai met twee toestandsmeetpunten in het
doeltype Vochtig schraalgras/and.
Toastandmeetpuntan

Doaltypa

Bastaand

Doaltypa provincia

Staatsbosbahaar

_(aantal)
Raai I
2

Nee

Vochtig schraalgrasland

Vochtig schraalgrasland

-

--

-

Varklarand maatpunt

-
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Deelgebied J: Westflank van de Hondsrug

Doe/typen.
De aanwezige kritische doeltypen
schraalgras/and en Natte heide.

bestaan hier uit Nat schraalland,

Vochtig

Knelpunten
Het oorspronggebied en aangrenzende landbouwgebieden van het Anloerdiepje zijn
landbouwkundig ingericht met een diepe ontwatering waardoor verdroging optreedt.
Herstel van de hydrologische systemen vereist vaak peilverhoging in de omringende
landbouwgebieden.
Meetnetvoorstel
Raai J: Scheebroekerloopje. Dit is een raai met drie toestandsmeetpunten in het
doeltype Nat schraal/and, Vochtig schraalgrasland en Natte heide, aangevuld met een
verklarend meetpunt in de beek (peilbuis in beekoever).
Toestandmeetpunten

Bestaand

Doeltype

(aantal)

Doeltype provincie

Staatsbosbeheer

Raai J

1

Nee

Vochtig schraalgrasland

Vochtig schraalgrasland

1

Nee

Nat schraalland

Vochti!l schraa!grasland

1

Nee

Natte heide

Vochtige heide en levend
hoogveen

Verklarend meetpunt

1

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Deelgebied K: Geelbroek

Doe/typen
Het kritische doeltype is hier Vochtig schraalgrasland met lokaal Broekbossen op
laagveen.
Kne/punten
Een belangrijk knelpunt bestaat uit de ontwatering van aangrenzende
landbouwgebieden, met name aan de oostzijde (Ekehaarderveld), waardoor toestroming
van grondwater wordt tegengegaan. Daarnaast draagt het lage peil van enkele grate
waterschapsleidingen binnen bij aan verdroging. Verder wordt een broekbosje omringd
door percelen met een landbouwpeil.

Meetnetvoorstel
Raai K: Geelbroek. Dit is een raai met drie toestandsmeetpunten in het doeltype Vochtig
schraalgras/and. Dit zijn bestaande meetpunten (opm.: ze zijn niet in DINO ingevoerd.)
Het beekpeil wordt gemonitoord door het waterschap.
Verder wordt een meetpunt geplaatst in een bosje met als kritisch doeltype
Broekbossen op /aagveen.
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Toestandmeetpunten

Bestaand

Doeltype provincie

Doeltype

(aantal)

Staatsbosbeheer

RaaiK
3

Ja

Vochtig schraalgrasland

Vochtig schraalgrasland

1

Nee

8roekbossen op

8osgemeenschap van

laagveen

bron en beek

n.v.t.

n.v.t.

Verklarend meetpunt
1

Ja

In onderstaande tabel wordt het hierboven beschreven meetnetvoorstel samengevat.
Tabel1. Overzicht meetnetvoorstel
Extemecode

Dino-code

Peilschaal/

Bestaande

Diepte filter

Peilbuis

Locatie

(cm-mv)

Voorstel meetprogramma
Ws

Gws

8v

Raai B: 50 Sunder

-

8uis

Nee

120-140

DA12

8uis

Nee

120-140

X

X

DA13

-

8uis

Nee

120-140

X

X

DA14

--

8uis

Nee

100-120

X

X

DA15

--

8uis

Nee

100-120

X

X

8uis

Nee

100-120

X

--

8uis

Ja

100-120

X

X

DA18

-

8uis

Ja

100-120

X

X

DA19

-

8uis

Ja

100-120

X

X

812G0191

8uis

Ja

X

X

812G0192

DA11

X

Raai C: Burgvallen

DA16
Raai D: Koebroek
DA17

Raai E: Gasterense diep
8uis

Ja

?
?

X

X

DA20

8uis

Nee

100-120

X

X

DA21

8uis

Nee

140-160

X

8uis

Nee

100-120

X

8uis

Ja

100-120

X

X
X

Raai F: Smalbroekerloopje

--

DA22
DA23
DA24
DA25

8uis

Ja

100-120

X

8uis

Nee

100-120

X

Raai H1: Halkenbroek
8017a

81780269-1

8uis

Ja

80-130

X

8018a

81780258-1

8uis

Ja

81-131

X

8029a

81780261-1

8uis

Ja

156-206

X

8025a

81780262-1

8uis

Ja

142-192

X

8uis

Nee

120-140

X

X

8uis

Nee

120-140

X

X

8uis

Nee

100-120

X

X

Raai H2: Holmer

X

Raai 1: Andersche diep
DA26
DA27

--

RaaiJ:Scheebroekerloopje
DA28

-
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Externe code

Dino-code

Peilschaal/

Bestaande

Diepte filter

Peilbuis

Locatie

(cm-mv)

Voorstel meetprogramma
Ws

----

Buis

Nee

100-120

Buis

Nee

120-140

Buis

Nee

120-140

B8

--

Buis

Ja

53-103

B9

--

Buis

Ja

67-117

810

--

Buis

Ja

104-154

DA32

--

Buis

Nee

100-120

DA29
DA30
DA31

Gws

Bv

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Raai K: Geelbroek

Legends
Ws=

Oppervlaktewaterstand: 2x per maand

Gws=

Grondwaterstand: 2x per maand

Bv=

Basenverzadiging: 1x per 4 iaar_{_winter en zomer)
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8: De overgang van benedenloop naar middenloop bij Westlaren

Overzicht deelgebieden Drentse Aa

C: De middenloop van het Schipborgerdlep

D: Middenloop van Oudemolen tot de weg Loon·Balloo
E: Middenloop GastereMe- en Rolderdiep
F: Ball~rveld en aangrenzende bovenlopen

G: Het Loaner- en Deurzerdiep en het Zeegse Loopje
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H: Amerdiep, Anreeperdiepje en Ruimsloot
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1: Het Andersche diep
J: Oostflank van de Hondsrug
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MEETNET DRENTS FRIESE WOLD
1

ECO-HYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

1.1

Algemeen
Het Drents Friese Wold ligt aan de zuidwestzijde van het Drents Plateau. Hier
ontspringen twee bovenlopen van de Vledder A, een beek die in zuidwestelijke richting
afwatert. De aangrenzende hogere zandgronden bestaan voor een groot deel uit bos,
de boswachterijen Appelscha en Smilde, met daarnaast de grootschalige heideterreinen
van Berkenheuvel en het Doldersummerveld. Onderdeel van Boswachterij Appelscha is
het Aekingerzand, dat bestaat uit een levend stuifzandgebied. Verder liggen binnen het
bos diverse heideterreintjes en vennen.
In het gebied zijn maatregelen uitgevoerd, gericht op het vasthouden van gebiedseigen
water en herstel van het brongebied van de Vledder A. Zo is op het Aekingerzand
175 ha bos verwijderd en omgevormd tot stuifzand, en is in het Aekingerbroek en Drents
broek, zijnde de bovenloop van de Vledder A, 40 ha landbouwgrond afgegraven waarbij
de bovenloop is hersteld. In de andere bovenloop, de Oude Willem of Tilgrup, vinden
momenteel herinrichtingsmaatregelen plaats waarbij ondermeer op grote schaal de
bouwvoor wordt afgegraven.
Het Aekingerzand en de boswachterijen Appelscha en Smilde (inclusief de Oude
Willem) zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Berkenheuvel is eigendom van
Natuurmonumenten en het Doldersummerveld is eigendom van het Drents Landschap.

1.2

Geologie en bodem
Geologie
De hydrologische basis ligt op een diepte van 150 tot 165 m-mv en bestaat uit mariene
kleien (formatie van Breda). Hierop ligt een dik zandpakket van de Formaties van
Oosterhout, Peize, Appelscha, Urk en Boxtel, laag van Drachten. In het overgrote deel
van het gebied is een watervoerend pakket aanwezig. Lokaal komen scheidende lagen
voor in de vorm van potklei (Formatie van Peele) met name in het noorden van het
gebied voorkomend op een diepte van circa 5 tot 30 m-mv. Daarnaast komt lokaal
keileem voor op wisselende diepte (0 tot 3 m-mv) met een dikte van maximaal 3 m. Met
name in de bovenloopgebieden is de keileem deels weg geerodeerd, en dan niet aileen
in de beekdalen maar ook op de aangrenzende hogere gronden.
Bod em
In het Drents Friese Wold bestaat de bodem voor een groot deel uit leemarme
zandgronden, met name dekzand en stuifzand. Hierin heeft zich meestal een
veldpodzolprofiel
ontwikkeld.
Daarnaast
komen
op
grote
oppervlakten
stuifzandengronden voor. Dit zijn bodems die onder invloed van vrij intensief gebruik
(begrazing, plaggen) 'op de wind' zijn gegaan. In het Aekingerzand komt nog levend
stuifzand voor. In Berkenheuvel is het stuifzand door bosaanleg vastgelegd. De
stuifzandgronden zijn jonge gronden waardoor nauwelijks bodemvorming is opgetreden.
Verder zijn langs de beken moerige gronden en veengronden aanwezig, meestal op
zand met een podzolprofiel.
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1.3

Hydrologie
Binnen het onderzoeksgebied is veel relief aanwezig waardoor oak de freatische
grondwaterstanden in ruimtelijk opzicht sterk verschillen. Er is een groat areaal
aanwezig met hooggelegen gronden en diepe grondwaterstanden die worden
gekarakteriseerd als grondwatertrappen VI en VII. Dit betreft ondermeer het
Aekingerzand, grate delen van de boswachterijen Appelscha en Smilde en een deel van
Berkenheuvel. Hoge grondwaterstanden (GT II en Ill) komen vooral voor in de (smalle)
beekdalen en in depressies op de beekdalflanken, vooral wanneer keileem in de
ondergrond zorgt voor waterstagnatie. Hier komen regelmatig vennen voor met open
water en een randzone met hoge grondwaterstanden.

Waterkwaliteit
Waterkwaliteitsgegevens zijn maar in beperkte mate voorhanden. Op basis van de
geohydrologische opbouw kan worden aangenomen dat het ondiepe grondwater in een
groat deel van het gebied bestaat uit jong grondwater dat wordt gevormd door
infiltrerend neerslagwater. Dit is weinig aangerijkt en vrij zuur grondwater. Op plekken
met keileem in de ondergrond stroomt neerslagwater ondiep af over de keileem,
waardoor tijdelijk lokale kwelsituaties kunnen ontstaan. Onderzoek van grondwater in
een aantal peilbuizen in en random het Aekingerbroek - de bovenloop van de Vledder A
- laat zien dat dergelijke lokale hydrologisch systemen aanwezig zijn waarbij grondwater
op de aangrenzende hogere gronden infiltreert en in de randzone van het
Aekingerbroek opkwelt. Het grondwater in het Aekingerbroek is Iicht aangerijkt (met
name Stuifzandtypen FO-CaS04 en F1-CaS04 ). De kweldruk is hier gering; kwel en
infiltratie blijken zich hier af te wisselen. Toestroom van grondwater uit diepere
systemen lijkt hier afwezig.
Meer benedenstrooms is het grondwater in het beekdal meer aangerijkt. De
grondwaterkwaliteit wordt getypeerd als F2-CaHC03 . De grotere aanrijking is een
gevolg van het feit dat het grondwater afkomstig is vanuit diepere hydrologische
systemen en een grotere afstand heeft afgelegd in de ondergrond waardoor het meer
mineralen bevat, met name calcium en bicarbonaat. Omdat de beekdalen vrij smal zijn,
is oak de zone met aangerijkt grondwater van beperkte omvang. Veruit het grootste deel
van het Drents Friese Wold is infiltratiegebied met jong, infiltrerend grondwater dat
nauwelijks aangerijkt is.
De aanwezige vennen kunnen in ecohydrologisch opzicht als zure vennen en zwak
gebufferde veen worden onderverdeeld. In tegenstelling tot de zure vennen vindt er in
de zwak gebufferde vennen enige toestroom plaats van grondwater uit een (zeer) lokaal
systeem. Dit leidt tot een iets minder zuur watertype hetgeen sturend is voor de
vegetatiesamenstelling.
1.4

Vegetatie en standplaatscondities
In het onderzoeksgebied is veel bas aanwezig. Een groat deel van het bas bestaat uit
naaldbos dat in toenemende mate omgevormd tot gemengd bas en loofbos. Ondanks
het aanwezige naaldbos kunnen de bossen, op basis van de ondergroei, gerekend
worden tot het vrij soortenarme Berken-Zomereikenbos en plaatselijk het WintereikenBeukenbos. Op de stuifzandgronden komt het minder algemene en voedselarme
Kraaihei-Dennenbos en Kussentjesmos-Dennebos voor.
Verspreid in het gebied komen heidevegetaties voor. Op het Doldersummerveld is een
groat heideveld aanwezig met droge, vochtige en natte heidevegetaties met veel
Gewone dophei en Pijpenstro en lokaal zeldzame soorten als Moeraswolfsklauw, Grote
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wolfsklauw, Wilde tijm, Heidekartelblad, Klokjesgentiaan, Klein warkruid, Gevlekte orchis
en Liggende vleugeltjesbloem. Verder komen zeer natte slenkenvegetaties voor met
Waterveenmos, Beenbreek, Veenpluis, snavelbiezen en zonnedauwen. Lokaal zijn
hoogveensoorten aanwezig zeals Hoogveenveenmos, Eenarig wollegras en
Lavendelheide. In het centrale deel is een groat areaal met een soortenarme
Pijpenstrootjevegetatie aanwezig, vermoedelijk ontstaan als gevolg van verdroging.
Binnen de bossen liggen veel vennen. Veel van deze vennen zijn in het verleden
uitgeveend en vervolgens weer verland. De vegetatie in de vennen is divers. Ze kunnen
onderverdeeld worden in zure vennen en zwak gebufferde vennen. In zure vennen
komen vegetaties voor die bestaan uit soorten als veenmossen, Knolrus, Veenpluis en
Snavelzegge en Witte en bruine snavelbies en Ronde en Kleine zonnedauw. Hierin
komen plaatselijk hoogveenrestanten voor waaronder Lavendelheide, Eenarige
wollegras en Kleine veenbes. Redelijk goed ontwikkelde hoogveenvegetaties komen
met name voor in het Groote veen, de Kraaiheidepollen, De Gouden ploeg en het
Beuzeveen. De randzone van het Groote veen is geed ontwikkeld, het centrum
daarentegen, is verdroogd met veel Pijpenstroolje en Pitrus.
In de zwak gebufferde vennen zijn soorten aanwezig van het Oeverkruidverbond
waaronder Oeverkruid, Duizendknoopfonteinkruid, Veelstengelige waterbies en zeer
lokaal enkele zeldzaamheden als Waterlobelia en Drijvende egelskop. Deze soorten zijn
kenmerkend voor oligotroof tot mesotroof en Iicht aangerijkte wateren.
Langs de vennen zijn vaak heide- of heischrale vegetaties aanwezig, met een aantal
zeldzame soorten: Wolverlei, Moeraswolfsklauw, Stekende wolfsklauw, Grote
wolfsklauw, Beenbreek, Liggende vleugelljesbloem, Ronde zonnedauw, Kleine
zonnedauw en Klokjesgentiaan.
Recentelijk zijn grootschalige natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd in ondermeer het
Aekingerzand (uitbreiding/herstel levend stuifzand}, het Aekingerbroek, het Drents broek
(herstel bovenloop) en de Oude Willem (herstel bovenloop).

1.5

Synthese

Het Drents Friese Wold is een reliefrijk en hooggelegen oorspronggebied met daarin
enkele bovenloopsystemen van beekdalen. Oorspronggebieden worden in hydrologisch
opzicht gekenmerkt als overwegend infiltratiegebied met in de bovenloopjes enige kwel
van basenarm (Iicht aangerijkt) water. De kwel komt voor in delen van de Oude Willem
en in de Vledder A, zuidelijk van Wateren en bestaat meestal uit slootkwel.
Kwelafhankelijke vegetaties komen niet voor, een gevolg van de geringe kweldruk en de
voormalige landbouwkundige inrichting en beheer en mogelijk de waterwinning bij
Terwisscha. Wei komen er plaatselijk kwelindicatoren voor als Holpijp, Dotterbloem,
Scherpe zegge en Veldrus. Deze worden meestal in sloten en op slootoevers
aangetroffen. Het voorkomen van deze soorten neemt toe in het benedenstroomse deel
van het beekdal. De vegetatie op de percelen bestaat overwegend uit vrij voedselrijke
graslandvegetaties. Recentelijk is een groat deel van deze graslanden omgevormd door
het afgraven van de bouwvoor.
Buiten de beekdalen komen arme zandgronden voor met op wisselende diepte keileem
in de ondergrond. Hier is veel (naald-) bas aangeplant dat zich door omvorming in
toenemende mate ontwikkelt tot Eiken-Berkenbos, kenmerkend voor voedselarme zure
omstandigheden. Verder komt veel droge tot natte heide voor, waaronder grate
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heidecomplexen als het Doldersumerveld en Berkenheuvel. Door het voorkomen van de
keileem treedt veelvuldig waterstagnatie op en zijn overwegend vrij goed ontwikkelde,
natte en vochtige heiden aanwezig, met lokaal hoogveenvegetaties en veel vennen. Op
plekken waar geen keileem voorkomt is de invloed van de regionale ontwatering grater,
en is meer verdroging opgetreden, hetgeen zich vooral uit in met Pijpenstrooije
vergraste heide en hoogveenvegetaties.
De meeste vennen hebben een schijnspiegel die veroorzaakt wordt door stagnatie van
water op slecht doorlatende keileemlagen, gliedelagen of inspoelingshorizonten
(waterhardlaag of verkitte 8-horizont). Bij afwezigheid van dergelijke lagen is het contact
met de regionale grondwaterstand veel directer en treden veel sterkere wisselingen op
in waterstand.
De vennen kunnen onderverdeeld worden in zure vennen en zwak gebufferde vennen.
In zwak gebufferde vennen is vaak een kleinschalig hydrologisch systeem actief waarbij
lokaal grondwater toestroomt hetgeen voor een Iichte aanrijking van het venwater zorgt
waarbij de pH wordt gebufferd. De toestroom van grondwater vindt plaats vanuit
aangrenzende zandruggen. Van de aanrijking profiteren soorten als Oeverkruid,
Duizendknoopfonteinkruid, Veelstengelige waterbies en zeer lokaal Waterlobelia en
Drijvende egelskop.
In zure vennen vindt stagnatie van regenwater plaats en treedt verzuring op. Dergelijke
vennen kenmerken zich door het voorkomen van vegetaties met veenmossen, Knolrus,
Veenpluis, Snavelzegge, Ronde zonnedauw en lokaal hoogveensoorten. Redelijk goed
ontwikkelde hoogveenvegetaties komen met name voor in het Groote veen, de
Kraaiheidepollen, de Gouden ploeg en het Beuzeveen. In het Groote veen is het
schijnspiegelsysteem waarschijnlijk defect geraakt door regionale ontwatering en treedt
verdroging op.
1.6

Knelpunten

Ten aanzien van verdroging en de daaruit mogelijk voortvloeiende verzuring is door
KIWA een aantal knelpunten gesignaleerd (KIWA, 2005). De knelpunten zijn hieronder
weergegeven en voorzien van aanvullende bevindingen. De tekst van KIWA is cursief
weergegeven. De knelpunten die mogelijk een rol spelen zijn tussen haakjes geplaatst.
Natuurlijke dynamiek waterregime/ behoud geschikte basenrijkdom
•
Verlaging grondwaterstand door ontwatering landbouwgronden binnen Natura 2000gebied
Een groat deel van de voormalige landbouwgebieden binnen het Natura-2000gebied is of wordt omgevormd tot natuur. Dit betreft ondermeer het
Aekingerbroek, het Drents Broek en de Oude Willem. Dit knelpunt is voor een
belangrijk deel opgelost.
•
Verlaging grondwaterstand door ontwatering buiten Natura 2000-gebied
Dit knelpunt doet zich nag steeds voor en vormt een belangrijk knelpunt.
Doordat in een groat deel van het Natura-2000-gebied keileem voorkomt worden
regionale effecten tegengegaan. In de smalle beekdalen en in het noordelijke
bovenloopgebied is de keileem op veel plaatsen weggeerodeerd, zodat daar
regionale effecten wei volledig doorwerken op de freatische grondwaterstanden
en de ondiepe grondwaterkwaliteit.
•
Verlaging grondwaterstand door grondwateronttrekking (drinkwater, industrie,
landbouw)
Dit knelpunt is nag steeds actueel ondermeer als gevolg van de winning bij
Terwisscha. In het noordelijk bovenloopgebied ontbreekt de keileem op veel
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plaatsen, zodat de waterwinning een groot effect heeft op freatische
grondwaterstanden en ondiepe grondwaterkwaliteit.
Verlaging grondwaterstand door diepe peilen watergangen en beken (Tilgrup,
Vledder Aa, Noord Lake)
De beekpeilen worden of zijn recentelijk aangepast (verhoogd). Het is niet
duidelijk of dit afdoende is om het knelpunt op te lossen, aangezien ondanks de
verhoging de beekpeilen lokaal nog steeds relatief laag zijn.
Verlaging grondwaterstand als gevolg van toename verdamping daar aanplant
(naald-) bos
Dit knelpunt is nog steeds actueel mede als gevolg van het grote areaal bos. De
omvorming tot loofbos die in gang is gezet, draagt bij tot vermindering van de
verdroging.
(Verlaging grondwaterstand door ontwatering binnen bestaand natuurgebied)
(Verlaging grondwaterstand door ontwatering voor recreatieterreinen)

Maatregel om de knelpunten op te lossen
•
Verwijderen ontwatering in landbouwgronden binnen Natura 2000-gebied.
•
Verminderen ontwatering buiten Natura 2000-gebied.
•
Stoppenl verminderenlverp/aatsen grondwateronttrekkingen (drinkwater, industrie,
landbouw).
•
Stoppen ontwatering binnen bestaand natuurgebied.
•
Omvormen naa/dbos naar /oofbos.
•
Kappen van bos op kansrijke plaatsen.
•
Dempenlverondiepen diepe water/open (Tilgrup, Oude Willem, bovenloop Vledder
A a).
•
Stoppen ontwatering van recreatieterrein.
Conclusie ten aanzien van Habitatgebieden
Herstel van Zure vennen, Vochtige heiden (hogere zandgronden), Heischrale
gras/anden en Actieve hoogvenen (heideveentjes) is ingezet met lokale maatregelen in
de waterhuishouding, het verwijderen van bos en plaggen. Duurzaam herstel is mogelijk
bij vermindering van de ontwatering buiten het Natura 2000-gebied (zeer grote
inspanning), verminderen/verplaatsen van grondwaterwinningen (zeer grote inspanning)
en beeindigen van de ontwatering binnen het Natura 2000-gebied. Daarnaast zijn
verdere interne herstelmaatregelen nodig (kleine inspanning). Voor de Beken en rivieren
met waterplanten (waterranonkels) zijn binnen de huidige omgrenzing geen potenties
aanwezig. Ontwikkeling van dit habitattype binnen de huidige begrenzing gaat ten koste
van het realiseren van de doelen voor andere grondwaterafhankelijke habitattypen. Zeer
zwakgebufferd ven is niet als doel toegekend maar zou bij de genoemde hydrologische
herstelmaatregelen kunnen worden hersteld in de Ganzenpoel.
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NATUURDOELTYPEN
Provincie
Als gevolg van de uitgestrektheid en variatie van het HR-gebied komt er een heel scala
aan natuurdoeltypen voor. De provincia heeft de volgende doeltypen vastgesteld. Voor
het Aekingerzand en Aekingerbroek is dit het doeltype Zandverstuivings/andschap. Het
Wapserveld heeft doeltype Vochtige heide en levend hoogveen. Voor het bas in de
boswachterijen en het Wapserveld geldt Boscultuur met uitheemse soorten en
Bosgemeenschap van arme zandgronden. In het beekdal van de Vledder A en Oude
Willem komt daarbij: Boslandschap van bron en beek en Boslandschap op arme lemige
zandgrond en Vochtig schraalgrasland.
Natuurbeherende instanties
Vereniging Natuurmonumenten heeft voor haar terreinen de volgende doeltypen
vastgesteld: Droge en natte heide, Voedselarm droog bos, Zuur ven en Kruidenlstructuurrijk grasland. Het laatste doeltype is inmiddels op enkele plaatsen niet meer
actueel. Zo zijn ten zuiden van Wateren inmiddels inrichtingsmaatregelen uitgevoerd en
zijn er nag geen aangepaste natuurdoeltypen beschikbaar.
Voor het Doldersummerveld (eigendom Drents Landschap) worden vooral Natte heide,
Vochtige heide, droge heide en lokaal hoogveenvegetaties nagestreefd met op de
randzone Eiken-Berkenbossen en Kruidenrijk gras/and.

Habitatrichtlijn
Voor de Habitatrichtlijn zijn de volgende doeltypen van belang:
•
e

•
•

Vochtige heiden (hogere zandgronden; 4010A).
Heischrale graslanden (6230).
Actieve hoogvenen (heideveentjes; 71108).
Zure vennen (3160).
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3

BEPALING MEETNET VERDROGING

3.1

Begrenzing monitoringsgebied
Een belangrijk deel van de verdrogingsknelpunten zijn terug te voeren op verlaging van
de regionale stijghoogte. Dit wordt veroorzaakt door ontwatering binnen en buiten het
HR-gebied en de waterwinning bij Terwisscha. Vooral in de gebieden waar
slechtdoorlatende lagen (keileem, potklei) ontbreken, is de regionale invloed aanwezig.
Dit is vooral in het bovenloopgebied en in de beekdalen. Het meetnet richt zich vooral
op deze aandachtsgebiedengebieden.
Er wordt niet voor gekozen om het monitoringsgebied uit te breiden tot buiten het HRgebied. Wei wordt de stijghoogte van het diepere grondwater gemonitoord om een beeld
te verkrijgen van het effect van de regionale ontwatering.

3.2

Ligging meest waardevolle natuur
Op basis van bestaande literatuur en het veldbezoek kan aangegeven worden waar zich
de meest waardevolle natuur bevindt. Dit betreft onder andere de verspreid over het
gebied voorkomende vennen met randzones, zowel zwak gebufferde als zure vennen,
deels met hoogveenvegetaties. En verder de soortenrijke natte heide- en
slenkenvegetaties ondermeer op het Doldersumerveld en Berkenheuvel. Verder
voedselarme, droge bossen op stuifzand in Berkenheuvel en Aekingerbroek en het
'levend' stuifzandgebied van het Aekingerzand.
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BEPALING MEETNET
Aan de hand van de eco-hydrologische systeemanalyse en het veldbezoek zijn
meetraaien bepaald waarmee een representatief beeld kan worden verkregen van het
onderzoeksgebied. Nagegaan is welke bestaande meetpunten op deze raai aanwezig
zijn die gebruikt kunnen worden voor het meetnet.
Het meetnet is vooral gericht op monitoring van de hydrologische situatie in de
bovenloopgebieden, de natte heidevelden en de vennen. In de bovenloopgebieden
worden zowel de beekloopjes als de beekdalflanken be'invloed door regionale
ontwateringen, de waterwinning en de verdamping door naaldbos. Op het
Doldersummerveld speelt met name regionale ontwatering. De kern van het
Doldersummerveld
bestaat
uit
een
zeer
soortenarme
(verdroogde)
Pijpenstrootjevegetatie. Hier ontbreekt de keileem vermoedelijk en is verdroging
opgetreden onder invloed van regionale waterstandsverlaging.
In onderstaande tekst, in de figuren 2 en 3 en tabel1 wordt het meetnet beschreven.
Raai A: Aekingerbroek
Hier is een bestaande raai aanwezig met acht meetpunten, waarvan enkele met
zowel een ondiepe als diepere peilbuis (verschil in filterdiepte is circa 1 meter).
Waterstandsmeting in de diepere filters geeft geen extra informatie (stijghoogten
blijken identiek te zijn aan die in ondiepe filter). Er kan worden volstaan met meting
in de ondiepe filters. Deze kunnen als toestandsmeetpunt dienen. De doeltypen zijn
hier echter nog niet vastgesteld. Door de recente inrichting en het effect van de
waterwinning Terwisscha op de grondwaterstand (grote dynamiek in waterstanden)
is het vaststellen van de doeltypen problematisch. Vermoedelijk wordt hier een
complex nagestreefd van zwak gebufferde kleine zeggenvegetaties (ass.van
Moerasstruisgras en Zompzegge), vochtige en natte heide en mogelijk
Blauwgrasland en venvegetaties. Aangezien als gevolg van verdroging er verzuring
op kan treden wordt op twee meetpunten de basenverzadiging van de bodem
gemeten.
NB: voor het verdrogingsmeetnet zijn in beginsel niet aile meetpunten van de
aanwezige raai noodzakelijk. lndien deze raai gesaneerd wordt, dan wordt
aanbevolen om de locaties 197, 198, 202 en 204 te handhaven voor het meetnet
verdroging.
Raai B: Groote veen
Dit is een raai in een groot ven met een deels redelijk tot vrij goed ontwikkelde
hoogveenvegetatie. Vermoedelijk is het schijnspiegelsysteem defect geraakt door
regionale ontwatering waardoor verdroging optreedt.
De korte raai bestaat uit een bestaande peilbuis in het centrum en een bestaande
peilbuis op de rand van het ven. Een peilbuis staat in de buurt van de verdroogde
kern. Seide meetpunten vallen onder het doeltype Hoogveen en fungeren als
toestandsmeetpunt.
Raai C: Grenspoel
De Grenspoel is een ven dat als gevolg van een ondiepe, slecht doorlatende
veenlaag een schijnwaterstand heeft. Ook komt er keileem in de ondergrond voor
(ca 300 cm-mv). Raai C betreft een korte raai met drie bestaande meetpunten: een
peilschaal in het centrum en twee peilbuizen in de randzone. Voor het ven geldt als
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doeltype Zwak gebufferd ven. Het filter van meetpunt 255 zit onder de veenlaag
maar boven de keileem (subregionale waterstand) en is een verklarend meetpunt.
Raai D: Ganzenpoel

Dit is een raai in een ven dat gevoed wordt door water afkomstig van een
subregionaal systeem (boven de keileem). Hier geldt doeltype Zwak gebufferd ven.
Het ven valt regelmatig droog waardoor vooral de vegetatie in de randzone slecht
ontwikkeld is. Het venpeil wordt be"invloed door de lage grondwaterstanden in de
Oude Willem (IWACO, 1997). Momenteel vindt in de Oude Willem
natuurontwikkeling plaats waarbij de waterstanden worden verhoogd. De raai
bestaat uit twee bestaande meetpunten: een peilschaal en een peilbuis in de
randzone.
Raai E: Oude Willem

Dit is een korte raai door de zuidkant van de voormalige landbouwenclave Oude
Willem. Dit gebied is recent ingericht (sloten gedempt, bouwvoor verwijderd) met als
doeltypen ondermeer Natte heide, Vochtige heide en 8/auwgras/and. Binnen de
kritische doeltypen worden twee meetpunten geplaatst, DF1 0 in doeltype
Blauwgras/and en DF11 in doeltype Natte heide.
Raai F: Wateren

Dit betreft een raai door pas heringerichte, reliefrijk graslandperceel met
geherprofileerde beek. Er wordt een nieuw meetpunt (DF20) geplaatst op de rand van
een nieuw ven. Hier geldt als aangepast doeltype Zwak gebufferd ven en betreft het
meest kritische doeltype in dit deelgebied. lndien de waterstanden en de zuurgraad hier
voldoen voor de ontwikkeling van het Zwak gebufferde ven kan aangenomen worden
dat het overige deel zich ook ontwikkelt conform de doeltypen.
Op de rand van de beek wordt een peilbuis (DF21: verklarende meetpunt) geplaatst om
het beekpeil te monitoren. Het beekpeil is van invloed op de hydrologische situatie bij
het ven (DF20). Ondanks de huidige herinrichting in dit deelgebied valt de beek vrij snel
droog waardoor mogelijk verdroging van het ven en omgeving optreedt.
RaaiG:Zuurschelanden

Deze raai omvat een nieuw meetpunt (DF30) op de rand van een laagte met twee
vennen, beide met een matige vegetatieontwikkeling (veel Pitrus) na herinrichting,
mogelijk veroorzaakt door verdroging. Een bestaand meetpunt op de rand van de
nabijgelegen beek wordt gemonitoord om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen
beekpeil en eventuele verdroging in de laagte.
Noot: de bestaande meetlocatie was nog niet in DINO ingevoerd. Coordinaten nieuw
meetpunt: (DF30): 215110/545967.
Raai H, I en J: Doldersummerveld

Hier zijn geen bestaande meetpunten aanwezig. Er worden drie raaien geplaatst.
Een lange raai (Raai H) wordt voorgesteld door de verdroogde kern met
en
aangrenzend
een
natte
slenkenvegetatie
Pijpenstrootjevegetatie
('Eriophorumslenk'). Hier geldt als doeltype Hoogveen. Doordat de keileem
vermoedelijk plaatselijk afwezig is kan er wegzijging optreden.
Daarnaast wordt een korte raai (Raai I) geplaatst in een heideterrein langs de Lange
Drift. Hier geldt doeltype Natte heide en een kleine kern met Hoogveen. Het terrein
ondervindt vermoedelijk verdroging als gevolg van het aangrenzende ontwaterde
landbouwgebied.
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Verder wordt een korte raai (Raai J) voorgesteld langs een pas aangelegde slenk
langs de Huenderweg. Hier geldt het doeltype Natte heide. Vlak langs de
Huenderweg is de slenk erg diep. Het grenst daar vooral aan vrij droge
heidevegetaties. Meer in het centrum van het terrein is de slenk veel minder diep,
en zorgt vermoedelijk lokaal voor verdroging van natte heide.
Tabel 1. Overzicht meetpunten
Externe code

Bestaande

Peilschaal/

Locatie

Peilbuis

Dino-code

Diepte filter

Voorstel

(cm-mv)

Meetoroaramma
Ws

Gws

Bv

Ph

Raai A: Aekinaerbroek
Buis

B16F0196

306

X

Ja

Buis

B16F0197

166

X

Ja

Buis

B16F0198

193

Ja

Buis

B16F0199

163

X
X

Ja

Buis

B16F0201

195

Ja

Ja

Buis

B16F0202

183

Ja

Buis

B16F0204

174

Ja

Buis

B16F0205

172

X
X
X
X

Ja

Buis

B16F0278

60-100

X

Ja/nee•

Buis

B16F0275

35-65

X

Ja

Buis

16F0254

30-80

X

Ja

Buis

16F0255

350-450

X

Ja

Schaal

?

nvt

Ja

Buis

B16F0266

25-55

Ja

Schaal

?

nvt

Nee

Buis

Nee

-

120-150

Buis

120-150

X
X

DF20

Nee

Buis

-

120-150

X

DF21

Nee

Buis

-

120-150

X

Buis

-

120-150

X

Buis

?

?

X

Nee

Buis

-

120-150

X

Nee

Buis

-

120-150

X

Nee

Buis

-

120-150

X

Nee

Buis

-

120-150

X

DF44

Nee

Buis

120-150

DF45

Nee

Buis

-

X
X

X

X

Raai B: Groote Veen

Raai C: Grenspoel

L30

X

X

Raai D: Ganzenpoel
L19

X

X

X

Raai E: Oude Willem
DF10
DF11

X

Raai F: Wateren

X

Raai G: Zuurse Ianden
DF30
Code?

Nee
Ja

Raai H Doldersumerveld (kern)
DF40
(centrum kern)
DF41 (rand
kern}
DF42 (Eriophorumslenk
DF43 rand
Raai 1: Lange Drift
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Externe code

Bestaande

Peilschaall

Locatie

Peilbuis

Dino-code

Diepte filter

Voorstel

(cm-mv)

Meetprogramma
Ws

Gws

Bv

Ph

RaaiJ(HuendenNeg)
DF46

Nee

Buis

-

120-150

X

DF47

Nee

Buis

120-150

X

DF48

Nee

Buis

-

200-230

X

Peilbuizen aan ewezen in kader van monitoring KRW (bron Witteveen + Bos, 2006)
B11H0143

Ja

Buis

B11H0143

X

B16F0005

Ja

Buis

B16F0005

X

B16F0014

Ja

Buis

B16F0014

X

B17A0098

Ja

Buis

B17A0098

X

Legenda
Ws=

Oppervlaktewaterstand: 2x per maand

Gws=

Grondwaterstand: 2x per maand

Bv=

Basenverzadigina: 1x per 4 iaar (winter en zomer)

Pa =

Vegetatieopname in permanent auadraat (pq): 1x per 2 jaar

* NIET DUIDELIJK OF DEZE MEETLOCATIE NOG BESTAAT
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MEETNET DWINGELDERVELD
1

ECO-HYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

1.1

Algemeen
De systeemanalyse is voor een groot deel gebaseerd op het hydro-ecologisch
modelonderzoek Dwingelderveld (IWACO, 1999).
Het Dwingelderveld is een uitgestrekt heide- en bosgebied dat gekenmerkt wordt
een groot areaal natte heide met vennen en heideplassen met lokaal restanten van
hoogveenvegetaties. Daarnaast komen droge en vochtige heide voor en in het
noorden een uitgestrekt bosgebied met eikenberkenbos en naaldbos met
daarbinnen kleine heideterreintjes en vennen. In het centrum van het natuurgebied
ligt de landbouwenclave Noordenveld.
In het verleden was het areaal hoogveen en heide aanzienlijk groter dan
tegenwoordig. Vanaf 1800 zijn de hoogvenen afgegraven of zijn ze in gebruik
genomen voor de boekweitcultuur. Vooral omstreeks 1900 zijn verschillende
hoogveenkernen geheel of gedeeltelijk afgegraven waarbij een groot aantal vennen
en heideplassen is ontstaan. Het areaal heide is door ontginning en bebossing sterk
teruggelopen.
Het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

1.2

Geologie en bodem
Geologie
Het Dwingelderveld kan gezien worden als een keileemplateau dat gelegen is tussen de
beekdalen van de Beilerstroom (Dwingelerstroom) aan de noordzijde en de Ruiner Aa
aan de zuidzijde. In het centrale dekzandgebied bevindt zich keileem onder een dunne
dekzandlaag. De geomorfologie van het gebied wordt bepaald door de hoogteligging
van de keileem. In de keileem bevinden zich drie grote slenksystemen: slenk van de
Davidsplassen, slenk van de Kraloerplassen en slenk van de Benderse plassen. In deze
slenken is een deel van de keileem weg geerodeerd. Slechts lokaal is de keileem
volledig verdwenen (onder andere omgeving Hoornse plas en het westelijke deel van de
Slenk van de Kraloerplassen). Buiten de slenken liggen lage dekzandruggen met een
zeer grillig relief.
Bod em
In het grootste deel van het gebied bestaat de bodem uit podzolgronden, afgewisseld
met moerige podzolgronden. Onder vrijwel het gehele gebied is een ondoorlatende
keileemlaag aanwezig. In het westen van het gebied bevindt deze laag zich binnen
1 tot 2 m-mv. In het oosten ligt deze laag op grotere diepte.

1.3

Hydrologie
In het gebied overheerst infiltratie (IWACO, 1999). In beide aangrenzende beekdalen,
dit is buiten het reservaatsgebied, stroomt grondwater toe. Tussen de infiltratiezone van
het Dwingelderveld en de kwelzone in de beekdalen bevindt zich een intermediaire zone
met afwisselend Iichte kwel en Iichte infiltratie.
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De diepere stijghoogten Iaten een globale stromingsrichting zien in zuid-westelijk
richting waarbij de isohypsen Iicht worden afgebogen in de richting van de beekdalen.
Het stijghoogtepatroon boven de keileem wijkt hiervan af. Door de grote hydraulische
weerstand van de keileem is de situatie boven de keileem onafhankelijk van de
regionale stroming. Neerslagwater stroomt hoofdzakelijk lateraal en ondiep over de
keileem in de richting van laagten of zones waar de keileem is geerodeerd. Met name
langs de slenken zijn dergelijke lokale systemen aanwezig en vindt zijdelingse aanvoer
van grondwater vanaf de hogere delen naar de laaggelegen slenken plaats. Hierdoor
vindt enige buffering plaats van de grondwaterstanden.
Een groot aantal plassen en vennen ligt ge'isoleerd ten opzichte van het diepere
grondwater (onder andere de Davidsplassen en het Smitsveen). Dit wordt in de meeste
gevallen veroorzaakt door dikke keileemlagen in de ondergrond. Eventuele
veranderingen in de waterstanden van deze plassen zijn niet direct gerelateerd aan
veranderingen van de diepe stijghoogten.
Verschillende ingrepen in het verleden zijn van invloed geweest op de huidige
hydrologische situatie in het HR-gebied. Bij de ontginning van de heidevelden werd de
afwateringsfunctie van de slenken overgenomen door een stelsel van waterlopen. De
ontginning ging gepaard met een verlaging van de grondwaterstand en een verandering
van de neerslag-afvoer relatie (versnelde afvoer). Het oppervlak open water is
afgenomen en heideplassen vallen vaker en langduriger droog (onder andere de Kraloer
Plas).
De afvoer van de landbouwenclave Noordenveld loopt door de Bendersche Plassen.
Deze waterloop loopt dwars door het zuidelijk deel van het HR-gebied en heeft naast
een ontwaterend ook een eutrofierend effect. Verder zorgt ontginning en bebossing van
de heidevelden voor een toegenomen gewasverdamping en daardoor tot verdroging.
Ook de ontginning van de beekdalen leidt tot verlaging van het grondwaterniveau op het
Dwingelderveld en een versnelde waterafvoer. In het kader van ruilverkavelingen werd
de ontwatering uit landbouwkundig oogpunt verder verbeterd. De totale
grondwaterstandsverlaging in de beekdalen, een optelsom van de landbouwkundige
drooglegging en de maaivelddaling (als gevolg van afgraving, klink en oxidatie van het
veen), ligt minimaal in de orde van grootte van een meter. Hierdoor is de regionale
grondwaterstand gedaald en is de wegzijging toegenomen.
Ecohydrologisch modelonderzoek (IWACO, 1999) heeft uitgewezen dat herstel van de
voor het Dwingelderveld kenmerkende en zeldzame vegetaties vooral gebaat is bij
verhoging van de grondwaterstand rond het Dwingelderveld, omvorming van bos naar
'korte' vegetatie en omvorming van het Noordenveld naar natuurterrein.

1.4

Vegetatie en standplaatscondities
In het centrale dekzandgebied komen op de dekzandruggen droge en vochtige
heidevegetaties voor. Zeer plaatselijk komt heischraal grasland voor. In de slenken
komen verschillende types natte heidevegetaties voor: de veenmosrijke
Dopheidegemeenschap (duidend op constant hoge grondwaterstanden), de typische
vorm van Dopheide (duidt op iets verder wegzakkende grondwaterstanden) en de
variant met Klokjesgentiaan (duidt op toestroming Iicht aangerijkt grondwater of op zeer
ondiep voorkomen van keileem). Een deel van de natte heide is vergrast met
Pijpenstrootje, hetgeen wijst op te sterke fluctuaties in de grondwaterstand. Langs
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vennen en aan de randen van slenken komt ondermeer de Associatie van
Moeraswolfsklauw en Snavelbies voor.
Binnen het centrale heidegebied zijn lokaal hoogveenvegetaties met een bult-slenk
patroon aanwezig. Hier komen hoogveenbultvegetaties met Wrattig veenmos en
Hoogveenveenmos (resp. Sphagnum papillosum en S.magel/anicum) voor.
In de vennen ontwikkelen zich vegetaties van het Snavelbies verbond, duidend op
voedselarme en zure omstandigheden. Lokaal komen Kleine zeggen- en
Draadzeggevegetaties voor. Dit wijst op laterale toestroming van grondwater. Langs de
randen komt lokaal veel Knolrus en Pitrus voor, wat duidt op verzuring, verdroging en/of
eutrofi~ri ng.
De bossen bestaan grotendeels uit Eikenbos en Naaldbos dat kan worden gerekend tot
het vochtig en droog Berken-Zomereikenbos, kenmerkend voor zure en voedselarme
bodems. Op plekken met ondiep keileem is de situatie iets voedselrijker en minder zuur
en komt het Wintereiken-Beukenbos voor.

1.5

Synthese
Het hydrologisch functioneren van het Dwingelderveld wordt in grote mate be'invloed
door de ligging en dikte van de keileem. Door de vlakke ligging van het terrain en de
aanwezigheid van de ondiepe, slecht doorlatende keileemlaag in de ondiepe
ondergrond treedt waterstagnatie op en ontstaan op grote schaal natte en zure
condities. Hierdoor zijn in het verleden op grote schaal vochtige en natte heiden en
lokaal hoogveenvegetaties ontstaan. De natte heiden en hoogveenvegetaties
concentreren zich in hoofdzaak in een drietal slenksystemen, maar ook op hogere delen
waar de keileem zich ondiep onder maaiveld bevindt (ondiep freatisch pakket).
Onder invloed van externe factoren is de stijghoogte van het diepe grondwater verlaagd.
Daar waar in de slenken sprake is van een dunne of ontbrekende keileemlaag werkt
deze verlaging door in de freatische standen, waardoor de omstandigheden niet meer
geschikt zijn voor ontwikkeling van natte heide- en hoogveenvegetaties. Het knelpunt
heeft voor een belangrijk deel betrekking op het te diep wegzakken van de
grondwaterstand in de zomer.
De voor het Dwingelderveld kenmerkende veenmosrijke natte heidevegetaties en
hoogveenvegetaties vereisen een zeer geringe fluctuatie van de grondwaterstand. Een
mechanisms dat in de slenken hiervoor kan zorgen, is laterale toestroming over de
keileem. Bij een groot voedingsgebied en/of een dik freatisch pakket, treedt laterale
toestroming over een langere periode op en kan zorgen voor buffering van de
grondwaterstanden. Als gevolg van de netto wegzijgingssituatie staat de samenstelling
van het ondiepe grondwater ook in de slenken sterk onder invloed van regenwater.
Afgaande op de verbreiding van veenmosrijke heidevegetaties lijkt het bufferende effect
van laterale toestroming zich onder de huidige omstandigheden te beperken tot de
randen van de slenken. De keileemdikte meet daarbij vermoedelijk minimaal
150-200 em. bedragen. Bij een geringere keileemdikte (vooral in de centrale delen van
de slenken) zakt de grondwaterstand in de zomer waarschijnlijk dieper weg dan 40-60
em, een gevolg van een verhoogde wegzijging (onder invloed van de verlaging van de
diepe stijghoogte).
Een tweede mechanisms dat verantwoordelijk kan zijn voor een geringe
grondwaterstandsfluctuatie, is interactie met de diepe stijghoogte. lndien het niveau van
het freatisch grondwater dat van het diepe grondwater benadert, wordt een verdere
daling voorkomen. Of dit mechanisms ooit werkzaam is geweest in het Dwingelderveld,
is onduidelijk. Bij het huidige (verlaagde) niveau van het diepe grondwater zal er bij een
9R9576/R00037/WIMO/Gron
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geringe dikte van de keileem eerder sprake zijn van versterkte fluctuaties dan van een
bufferend mechanisme.
(Semi-)aquatische gemeenschappen die afhankelijk zijn van een zwak gebufferd
watertype, komen van oorsprong daar voor, waar laterale stroming over de keileem wei
(periodiek) de wortelzone bereikt. Dergelijke situaties doen zich vooral voor op plaatsen
waar een dik freatisch pakket zich versmalt, bijvoorbeeld onder invloed van een drempel
in de bovenkant van de keileem.
Momenteel vindt hoogveenvorming veelal plaats in veenputten. Hier is sprake van
permanent ondiepe grondwaterstanden omdat de drijvende vegetatiemat met het
waterpeil mee op en neer beweegt. Dit mechanisme functioneert onafhankelijk van de
freatische of diepe stijghoogte en verklaart het naast elkaar voorkomen van optimaal
ontwikkelde en sterk verdroogde vegetaties. Op het moment dat de kragge in contact
komt met de bodem, bestaat hier alsnog het risico op een te sterk fluctuerende
grondwaterstand.
De hydrologische situatie op het Dwingelderveld wordt vooral negatief be"fnvloed door
regionale ontwateringen (lage peilen in de aangrenzende beekdalen) en de ontwatering
van de landbouwenclave Noordenveld. Vanaf deze enclave loopt een ontwateringssloot
dwars door het Dwingelderveld. Er zijn momenteel concrete plannen om deze
ongewenste situatie op te heffen. Daarnaast speelt de verhoogde verdamping als
gevolg van aanplant van naaldbos een negatieve rol.

1.6

Knelpunten
Ten aanzien van verdroging en de daaruit mogelijk voortvloeiende verzuring is door
KIWA een aantal knelpunten gesignaleerd (KIWA, 2005). De knelpunten zijn hieronder
weergegeven en voorzien van aanvullende bevindingen. De tekst van KIWA is cursief
weergegeven. De knelpunten die mogelijk een rol spelen zijn tussen haakjes geplaatst.

Natuurlijke dynamiek waterregime
• Verlaging grondwaterstand door landbouwenclaves binnen Natura 2000-gebied
De landbouwenclave is deels omgevormd tot natuur. Het gebied is echter
nag niet volledig verworven waardoor er nag steeds landbouwbelangen
(ontwateringseisen) spelen.

•

•
•

Verlaging
(zomer)grondwaterstand door
/andbouwgronden en beekdalen buiten
Beilerstroom, in mindere mate Ruiner Aa)

/age
peilen
aangrenzende
Natura 2000-gebied (vooral

Dit vormt nag steeds een belangrijk probleem. Door de relatief lage peilen in
beide beekdalen treedt er regionale waterstandsdaling op die een negatief
effect heeft op de waterstanden op het Dwingelderveld, met name in de
slenken.
Te lange inundaties a/s gevolg van remming oppervlakkige afvoer door lokale

vernattingsmaatregelen
Verlaging grondwaterstand als gevo/g
aangeplant naaldbossen

van

toename

verdamping door

Er vindt omvorming van naaldbos naar gemengd bas en loofbos plaats, en
van bas naar 'korte' vegetatie. Dit probleem neemt derhalve in de toekomst
af.
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•

•
•

(Ver/aging grondwaterstand door grondwateronttrekkingen (drinkwater, industrie,
/andbouw))
Modelonderzoek heeft aangetoond dat de waterwinning Beilen geen negatief
effect heeft op het Nationaal Park Dwingelderveld (IWACO, 1999).
Belemmering vernatting door camping Noordster en de weg Lhee-Kraloo.
Vergraven en blokkeren slenksystemen in landbouwenclaves binnen Natura
2000-gebied

Conclusie onderzoek KIWA ten aanzien van realisering van habitattypen
In het gebied zijn zeer hoge potenties aanwezig voor uitbreiding Zure vennen,
kwaliteitsverbetering en uitbreiding Vochtige heiden (hogere zandgronden), uitbreiding
Pioniervegetaties met snavelbiezen, uitbreiding van Actieve hoogvenen (heideveentjes)
en kwaliteitsverbetering van Herstellende hoogvenen. lnmiddels zijn binnen het Natura
2000-gebied veel interne maatregelen getroffen die kwaliteitsverbetering en
areaalvergroting van deze habitattypen deels met succes nastreven. Groot knelpunt blijft
de diepe ontwatering in de beekdalen die kan worden opgelost met vermindering van de
ontwatering buiten het Natura 2000-gebied (zeer grote inspanning). Daarnaast leiden de
lokale vernattingsmaatregelen tot te lange inundatie in de heideslenken. De interne
waterhuishouding kan worden geoptimaliseerd (kleine inspanning) nadat
de externe ontwatering is opgelost. Daarvoor is oak een verplaatsing van een camping
en het opheffen van de weg Lhee-Kraloo nodig (grote inspanning).
Op termijn is bij voldoende hydrologisch herstel ontwikkeling van Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap) vanuit Herstellende hoogvenen mogelijk. Voor goed ontwikkelde
vormen van Zwakgebufferde vennen zijn op de lange termijn geen potenties, te meer dit
habitattype zich ontwikkelt naar Zure vennen en Actieve hoogvenen (heideveentjes).
Maatregelen om de knelpunten op te lossen
KIWA heeft een aantal maatregelen genoemd om de knelpunten op te lossen (KIWA,
2005). Deze maatregelen zijn door de provincie nader uitgewerkt en gedetailleerd in
overleg met de terreinbeheerders. Het optimaliseren van de natuurwaarden op het
Dwingelderveld richt zich op de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•

Aankoop /andbouwenclave Noordenveld en stoppen bemesting.
Plaggen/ oppervlakkig afgraven landbouwenclave.
Herstel geomorfologie slenksystemen in landbouwenclave.
Verhogen grondwaterstanden door dichten sloten binnen Natura 2000-gebied.
Kappen en p/aggen bos en omvorming van naaldbos naar loofbos.
Optimaliseren oppervlakkige afvoer.
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NATUURDOELTYPEN
Provincie
Voor een groot deel van het Dwingelderveld geldt als provinciaal natuurdoeltype
Vochtige heide en levend hoogveen en een relatief klein areaal Droge heide. Voor het
bos geldt als doeltype Bosgemeenschap van arme zandgrond en lnheemse boscu/tuur.
Natuurbeherende instantie
De Vereniging Natuurmonumenten heeft voor haar terrein (westelijk deel
Dwingelderveld) een gedetailleerde natuurdoeltypenkaart met als doeltypen (voor de
korte termijn!) een groot areaal Natte heide met voor de vennen en plassen het doeltype
Zuur ven. Voor de randzone gelden de doeltypen Droge heide en Voedselarm droog
bos. Voor de voormalige landbouwpercelen geldt doeltype Kruiden- /structuurrijk
grasland en Droge heide.
In 2006 is in opdracht van Natuurmonumenten een vegetatiekartering uitgevoerd.
Mogelijk dat op basis van de vegetatiekartering het doeltype Natte heide lokaal wordt
opgewaardeerd naar Hoogveen (lange termijn). Hierbij wordt geanticipeerd op de recent
uitgevoerde inrichtingsmaatregelen en nog uit te voeren maatregelen.
Staatsbosbeheer (oostelijk deer van het Dwingelderveld) heeft de volgende doeltypen
vastgesteld: Natte heide, Hoogveen (omgeving Holtveen), Heide met struwee/, Bos van
arme zandgronden, Dennenbossen op kalkarme duinen en voor een deel van het
Noordenveld Bloemrijke gras/anden.
Habitatrichtlijn
Voor de Habitatrichtlijn worden de volgende doeltypen genoemd:
•
•
•
•
•
•
•

Actieve hoogvenen (heideveentjes; 71108).
Herstellende hoogvenen (7120).
Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap; 7110A).
Vochtige heiden (hogere zandgronden; 4010A).
Pioniervegetaties met snavelbiezen (7150).
Zure vennen (3160).
Zwakgebufferde vennen (3130).

Opmerking: KIWA meldt dat voor Zwakgebufferde vennen (3130) op de lange termijn
geen potenties aanwezig zijn, te meer dit habitattype zich ontwikkelt naar Zure vennen
(3160) en Actieve hoogvenen (heideveentjes; 71108).
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3

MEETNET VERDROGING

3.1

Begrenzing monitoringsgebied
Het habitatrichtlijngebied wordt in hydrologisch opzicht be"invloed door de (regionale)
hydrologische situatie in de aangrenzende beekdalen. Hier geldt in hoofdzaak een
landbouwfunctie met bijbehorende waterstanden. Zolang de huidige ontwatering in de
beekdalen wordt gehandhaafd blijft dit knelpunt bestaan. Dit knelpunt wordt in beeld
gebracht door meting van de regionale grondwaterstand (onder de keileem) op het
Dwingelderveld. Er worden geen meetpunten geplaatst buiten het HR-gebied. Het
monitoringsgebied komt derhalve overeen met het habitatrichtlijngebied.

3.2

Ligging meest waardevolle natuur
De meest waardevolle natuur bestaan uit de natte heide- en (restanten van)
hoogveenvegetaties en venvegetaties. Deze worden met name aangetroffen in de drie
slenken en in de verspreid over het gebied voorkomende vennen met randzones.
Belangrijke potenties voor herstel en ontwikkeling van deze vegetaties liggen in de
slenken.

3.3

Bepaling meetnet
Aan de hand van de eco-hydrologische systeemanalyse en het veldbezoek zijn
meetraaien bepaald waarmee een representatief beeld kan worden verkregen van het
onderzoeksgebied. Nagegaan is welke bestaande meetpunten op deze raai aanwezig
zijn die gebruikt kunnen worden voor het meetnet.
Het meetnet richt zich vooral op monitoring van de hydrologische situatie in de lagere
delen van het reservaat waar de meest kritische doeltypen zijn gesitueerd. In de lagere
delen liggen enkele slenken waar de hydrologische situatie negatief wordt be"invloed
door regionale ontwateringen. Buiten de slenken is de regionale invloed beperkt. Wei
speelt daar de verdamping door (naald)bos en de ontwatering van de landbouwenclave
Noordenveld waarbij een sloot in westelijke richting dwars door het Dwingelderveld
loopt.
In onderstaande tekst en in de figuren 1 en 2 en tabel 1 wordt het meetnet beschreven.

Raai A: Raai Zuid-Noord
Dit betreft een lange raai vanaf de zuidzijde bij de Hoornse plas tot aan de
Davidsplassen aan de noordzijde van het natte heidegebied. De raai kruist daarbij
de Slenk van de Davidsplassen en de Slenk van de Benderse plassen. De monitoring
geeft inzicht in zowel de effecten van geplande interne maatregelen (dempen sloot
vanaf de landbouwenclave Noordenveld) als de effecten van de ontwatering van de
aangrenzende beekdalen (regionale ontwatering).
De raai bevat een aantal toestandsmeetpunten in het doeltype Natte heide. Dit
doeltype beslaat het grootste deel van het terrein. Aangezien de grondwaterstand
de belangrijkste sturende parameter is voor de vegetatieontwikkeling en de
zuurgraad/basenverzadiging naar verwachting geen probleem zal zijn, kan worden
volstaan met het meten van de grondwaterstand.
Raai 8: Holtveen-Noordenveld
Raai door een slenk met een geringe keileemdikte (Sienk van de Kraloerplassen) en
het Noordenveld. In de slenk wordt een groot areaal Hoogveen en Natte heide
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nagestreefd (het is nu deels een veenputtencomplex). Door de geringe keileemdikte
kan verdroging optreden als gevolg van regionale ontwatering. Monitoring in deze
raai geeft zicht op dit knelpunt. De raai loopt door tot de noordzijde van het
Noordenveld. Het Noordenveld wordt omgevormd tot heide. Het doeltype Bloemrijk
grasland is hier recentelijk veranderd in Natte heide.
In het Noordenveld kan het effect van de herinrichting worden gevolgd met behulp van
de bestaande meetlocatie B17C0366, B17C0356 en B17C0357. Deze locaties liggen in
het centrum van het Noordenveld en hebben twee filters. In het noordelijk deel van het
Noordenveld wordt een meetlocatie toegevoegd (DV1). Het plaatsen van het nieuwe
meetpunt dient pas plaats te vinden wanneer het gebied is ingericht (i.v.m.
bouwvoorverwijdering).
Er kan worden volstaan met het meten van de grondwaterstand.
Meetpunten KRW
In het kader van de KRW wordt een monitoringsprogramma opgezet teneinde 'een
samenhangend totaalbeeld te krijgen van de watertoestand binnen elk stroomgebied
districf. Witteveen en Bos heeft inmiddels een opgezet gemaakt voor dit meetnet
(Witteveen en Bos, 2006). De relevante meetpunten zijn opgenomen in het meetnet
verdroging. Op basis van dit onderzoek is het meetpunt B17C0171-4 geselecteerd. Dit
is een diepe peilbuis in het centrum van het Dwingelderveld.
Tabel1. Overzicht meetpunten
Exteme code

Dino-code

Bestaande

Peilschaal/

Diepte filter

Locatie

Peilbuis

(cm-mv)

Voorstel meetprogramma
Ws

Gws

Bv

Ph

Raai A: Zuid-Noord
B17C0364-1

Bestaand

Buis

149

X

B17C0364-2

Bestaand

Buis

372

X

B17C0402-1

Bestaand

Buis

86

X

B17C0402-2

Bestaand

Buis

168

X

817C0401-1

Bestaand

Buis

122

X

817C0401-2

Bestaand

Buis

332

X

817C0393

Bestaand

Buis

230

X

B17C0174-1

Bestaand

Buis

216

X

B17C0394

Bestaand

Buis

118

X

817C0388

Bestaand

Buis

42

X

B17C0395

Bestaand

Buis

52

X

Raai 8: Holtveen-Noordenveld

DV1

817C0327-1

Bestaand

Buis

?

X

817C0275-2

Bestaand

Buis

52-174

X

817C0275-3

Bestaand

Buis

49-494

X

50

X

70

X

B17C0351-1

Bestaand

Buis

B17C0396-1

Bestaand

Buis

B17C0356-1

Bestaand

Buis

50-103

X

B17C0356-1

Bestaand

Buis

49-366

X

B17C0366-1

Bestaand

Buis

72

X

--

Nieuw

Buis

50-100

X

Peilbuizen aan ewezen in kader van monitoring KRW (bron Witteveen + 8os, 2006)
B17C0171-4

Buis

Ja

X
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Legenda
Ws=

Qppervlaktewaterstand: 2x per maand

Gws=

Grondwaterstand: 2x per maand

Bv=

Basenverzadiging: 1x per 4 jaar (winter en zomer)

Ph

Zuurgraad oppervlaktewater: 1x per 2 jaar (winter en zomer)
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MEETNETLEGGELDERVELD
1

ECO-HYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

1.1

Algemeen
Het Leggelderveld is grotendeels eigendom van Natuurmonumenten. Vanaf de eerste
aankopen in 1957 is het gebied inmiddels uitgebreid tot ruim 300 ha. Een groat deel van
het gebied is gespaard gebleven van de intensieve ontginningen halverwege de vorige
eeuw. Hier zijn natte tot droge heides, bos, enkele vennen en een klein areaal goed
ontwikkeld hoogveen aanwezig. In het deel van het gebied dat wei is ontgonnen bestaat
uit graslanden, ruigten en akkers. Op een deel van de voormalige landbouwgronden
worden heide en heischrale vegetaties nagestreefd. Dit gedeelte is inmiddels
afgegraven. Er vindt beg razing plaats met runderen en schapen.
Meteen aan de oostzijde van het Leggelderveld ligt de grootschalige zandwinning
Blauwe Meer.

1.2

Geologie en bodem
Geologie
De hydrologische basis ligt op een diepte van 150 tot 165 m-mv en bestaat uit mariene
kleien (formatie van Breda). Hierop ligt een groat watervoerend pakket bestaande uit
zand (formatie van Oosterhout, Peize, Urk en Boxtel, laag van Drachten). In het
overgrote deel van het gebied komt keileem voor. Aileen in het uiterste oosten ontbreekt
de keileem. De keileem komt op varierende diepte voor en heeft meestal een dikte van
2 tot 4 m..
Bod em
De bodem in het Leggelderveld bestaat grotendeels uit dekzand met veldpodzolen en
haarpodzolen. In depressies en op plekken met ondiepe keileem komen moerige
gronden en veengronden voor.

1.3

Hydrologie
Waterstanden
Binnen het onderzoeksgebied is veel relief aanwezig waardoor ook de
grondwaterstanden in ruimtelijk opzicht sterk verschillen. Er is een groat areaal
aanwezig met lage grondwaterstanden die worden gekarakteriseerd als
grondwatertrappen VI en VII. In enkele depressies en waar keileem ondiep voorkomt
komt grondwatertrap Ill voor. De grondwaterstand varieert hier van 0-40 cm-mv tot
maximaal 120 cm-mv. Uit het voorkomen van hoogveenvegetaties kan worden afgeleid
dat de grondwaterstand lokaal hager is.
Op basis van grondwaterstandsmetingen boven en onder de keileem blijkt dat de
diepere stijghoogte ruim 2 m. lager is dan de freatisch grondwaterstand (boven de
keileem). Een dergelijk verschil wordt sinds het begin van de metingen halverwege de
jaren tachtig gemeten zonder dat er sindsdien een duidelijke trend aanwezig is in de
stijghoogten. Als gevolg van het potentiaalverschil is er, voorzover de keileem
waterdoorlatend is, sprake van een neerwaartse grondwaterbeweging.
De waterstand in de zandwinplas komt globaal gezien overeen met die van de
stijghoogte van de waterstand onder de keileem.
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Waterkwaliteit
Van het Leggelderveld zijn nauwelijks waterkwaliteitsgegevens bekend. Op basis van de
geohydrologische situatie kan worden aangenomen dat het ondiepe grondwater uit
infiltrerend neerslagwater bestaat. Het voorkomen van ondiepe keileem heeft tot gevolg
dat er plaatselijk kleinschalige hydrologische systemen voorkomen met een iets
aangerijkt watertype. Oat dergelijke systemen inderdaad voorkomen volgt uit de
vegetatiesamenstelling. Toestroom van grondwater uit diepere systemen komt niet voor.
1.4

Vegetatie en standplaatscondities

In het Leggelderveld komen goed ontwikkelde droge tot natte heidevegetaties voor met
soorten als Dophei, Veenbies, Trekrus, Blauwe zegge, Heidekartelblad,
Klokjesgentiaan, Gevlekte orchis en Liggende vleugeltjesbloem. Lokaal komt een
veenputtencomplex voor met zeer goed ontwikkelde hoogveenvegetaties met
Lavendelhei, Kleine veenbes, Eenarig wollegras, Beenbreek en de kenmerkende
hoogveenmossen Rood veenmos, Wrattig veenmos en Hoogveenmos.
Op recentelijk verworven landbouwgronden komen verschillende typen vochtige,
voedselrijke graslanden voor, vegetaties van de Glanshaver-orde, Kamgrasweide,
Zilverschoongraslanden (deels met veel Pitrus). Verder komen droge tot vochtige
Berken-Zomereikenbossen en naaldhoutbossen voor.

1.5

Synthese

De opgetreden vegetatieontwikkeling op het Leggelderveld is in grate mate bepaald
door het voorkomen van voedselarme zandgronden (dekzand en stuifzand) in
combinatie met het ondiep voorkomen van keileem. Door de van nature lage trofiegraad
van de bodem is op vrij grate schaal Berken-Eikenbos ontstaan, kenmerkend voor vrij
voedselarme en zure omstandigheden. Daarnaast is veel heide aanwezig, vrij goed
ontwikkelde vormen van zowel droge, vochtige als natte heidevegetaties. De natte
heidevegetaties zijn soortenrijk met een aantal soorten die duiden op iets minder zure
omstandigheden (Beenbreek, Klokjesgentiaan, Blauwe zegge) hetgeen veroorzaakt
wordt door een lemige bodem (keileem) dan wei enige toestroming (over de keileem)
van lokaal grondwater.
In een voormalige veenputtencomplex heeft zich een soortenrijke hoogveenvegetatie
ontwikkeld met zowel soorten van hoogveenbulten als -slenken. Vermoedelijk worden
de vereiste hoge en constante grondwaterstanden bereikt door toestroom van
grondwater over de keileem waardoor enige buffering optreedt van de grondwaterstand.
Verdrogingsknelpunten kunnen zich voordoen door een te groat waterverlies als gevolg
van (1) laterale afvoer (boven de keileem), (2) wegzijging en/of (3) verdamping.
Ad 1

De laterale afvoer via oppervlaktewater is gering omdat in het grootste deel van het
reservaat afwateringssloten ontbreken. In het noordwesten zijn enkele voormalige
landbouwpercelen aanwezig. Hier zijn de slootpeilen opgezet en zijn sloten gedempt
zodat ook hier de laterale afvoer via oppervlaktewater beperkt is. Verder is er een
ondiepe sloot aanwezig langs het zandpad door het centrum van het reservaat.
Laterale afvoer door grondwaterstroming vindt mogelijk plaats in de randzone van het
Leggelderveld. Hier kan grondwater over de keileem ondiep afstromen naar de
(ontwaterde) omgeving. De afstand waarover een eventueel drainerende effect
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merkbaar is, is als gevolg van het ondiep voorkomen van de keileem meestal beperkt
(hooguit enkele tientallen meters).
Ad2
Wegzijging van grondwater naar de diepere ondergrond wordt beperkt door de slecht
doorlatende keileemlaag. De stijghoogte van het diepere grondwater is nu ruim twee
meter lager dan de grondwaterstand boven de keileem. De mate van wegzijging kan
aileen zijn toegenomen indien de diepere stijghoogte in het verleden gelijk was als de
freatische grondwaterstand en deze gedaald is, bijvoorbeeld door ontwateringen in de
omgeving. De wegzijging in het freatisch pakket werd in die situatie tegengegaan door
de druk van het diepere grondwater.
Uit grondwaterstandsmetingen vanaf het begin van de jaren zestig in de omgeving van
het reservaat blijkt dat de diepere stijghoogte vanaf het begin van de meetperiode
minimaal een meter lager was dan boven de keileem. Geconcludeerd kan worden dat
extra wegzijging door een daling van de diepere stijghoogte vermoedelijk niet speelt.
Ad 3
Door de aanwezigheid van bas binnen het HR-gebied is de verdamping lokaal relatief
groat. Dit kan bijdragen aan verdroging, hetgeen met name nabij de hoogveenkern een
knelpunt kan vormen.
1.6

Knelpunten

Ten aanzien van verdroging en de daaruit mogelijk voortvloeiende verzuring is door
KIWA een aantal knelpunten gesignaleerd (KIWA, 2005). De knelpunten zijn hieronder
weergegeven en voorzien van aanvullende bevindingen. De tekst van KIWA is cursief
weergegeven. De knelpunten die mogelijk een rol spelen zijn tussen haakjes geplaatst.
Natuurlijke dynamiek waterregime I Behoud geschikte basenrijkdom
• Verlaging grondwaterstand door ontwatering landbouwgronden binnen Natura 2000gebied
Een groat deel van de voormalige landbouwgebieden binnen het Leggelderveld
is omgevormd tot natuur. Hierbij zijn sloten gedempt of verondiept en/of
slootpeilen opgezet. Dit knelpunt is voor een belangrijk deel opgelost.
•
Verlaging grondwaterstand door ontwatering buiten Natura 2000-gebied
Dit knelpunt is vermoedelijk niet groat als gevolg van de dikke keileemlaag in de
ondergrond waardoor het freatische watersysteem vrijwel niet wordt be"invloed
door de regionale grondwaterstand. Wei kan er als gevolg van ondiepe
afstroming aan de randzone verdroging optreden.
• Verlaging grondwaterstand door grondwateronttrekking (drinkwater, industrie,
landbouw)
Dit knelpunt speelt vermoedelijk aileen in andere delen van het Drents Friese
Wold.
• Verlaging grondwaterstand als gevolg van toename verdamping daar aanplant
(naa/d-) bos
Dit knelpunt is mogelijk actueel doordat in de nabijheid van de hoogveenkern
bas aanwezig is.
• (Verlaging grondwaterstand door ontwatering binnen bestaand natuurgebied)
Langs een zandweg door het centrum van het Leggelderveld is een ondiepe
sloot aanwezig. Mogelijk zorgt dit voor enige verdroging.
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Door KIWA geformuleerde maatregelen om de knelpunten op te lossen (KIWA,

2005)
•
•
•
•
•
•

Verwijderen ontwatering in landbouwgronden binnen Natura 2000-gebied.
Verminderen ontwatering buiten Natura 2000-gebied.
Stoppenlverminderenlverp/aatsen grondwateronttrekkingen (drinkwater, industrie,
landbouw).
Stoppen ontwatering binnen bestaand natuurgebied.
Omvormen naaldbos naar loofbos.
Kappen van bos op kansrijke p/aatsen.

Conclusie ten aanzien van Habitatgebieden
Herstel van Zure vennen, Vochtige heiden (hogere zandgronden), Heischrale
gras/anden en Actieve hoogvenen (heideveentjes) is ingezet met lokale maatregelen in
de waterhuishouding en met het verwijderen van bos en plaggen. Duurzaam herstel is
mogelijk bij vermindering van de ontwatering buiten het Natura 2000-gebied (zeer grote
inspanning), en beeHndigen van de ontwatering binnen het Natura 2000-gebied.
Daarnaast zijn verdere interne herstelmaatregelen nodig (kleine inspanning).
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2

NATUURDOELTYPEN
Provincie
Voor een groot deel van het Leggelderveld geldt het provinciaal Natuurdoeltype:
Vochtige heide en /evend hoogveen. Verder komt voor: Droge heide, Bosgemeenschap
van arme zandgronden en Bloemrijk grasland.
Natuurbeherende instantie
Vereniging Natuurmonumenten heeft de volgende doeltypen vastgesteld: Droge en
Vochtige heide, Natte heide en Voedse/arm droog bos. Op de natste plaatsen binnen de
heidedoeltypen wordt Hoogveen nagestreefd. Voor de voormalige landbouwpercelen
geldt (voor de korte termijn) veelal als doeltype Kruiden- I structuurrijk grasland en ook
Heidedoeltypen.
Habitatrichtlijn
Voor de Habitatrichtlijn zijn de volgende doeltypen van belang:
•
•
•
•

Vochtige heiden (hogere zandgronden; 4010A).
Heischrale graslanden (6230).
Actieve hoogvenen (heideveentjes; 71108).
Zure vennen (3160).
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3

MEETNET VERDROGING

3.1

Begrenzing monitoringsgebied
Het meetnet richt zich op de kritische doeltypen binnen het habitatrichtlijngebied, met
name in de zone van de hoogveenkern. Er wordt niet gekozen voor het meten van de
grondwaterstanden buiten het HR-gebied aangezien duidelijk is dat de ontwatering in de
randzone slechts een beperkte invloed heeft binnen het HR-gebied.

3.2

ligging meest waardevolle natuur
De meest waardevolle natuur bevindt zich een hoogveenkern in voormalige petgaten en
verder de verspreid over het gebied voorkomende goed ontwikkelde natte
heidevegetaties.

3.3

Beschrijving meetnet
Aan de hand van de eco-hydrologische systeemanalyse en het veldbezoek is een
meetraai bepaald waarmee een representatief beeld kan worden verkregen van het
onderzoeksgebied en eventuele verdrogingsknelpunten. Nagegaan is welke bestaande
meetpunten op deze raai aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden voor het meetnet.
In het Leggelderveld wordt het meetnet gericht op de kritische vegetaties in de
hoogveenkern. De natte heidevegetaties in het centrum van het Leggelderveld worden
niet gevolgd aangezien hier een dikke keileemlaag voorkomt en de vegetaties niet
verdroogd zijn.
In onderstaande tekst en in de figuren 2 en tabel 1 wordt het meetnet beschreven.

Raai Leggelderveld
Dit betreft een raai vanaf een bestaand meetpunt B 17A0257 in vrij goed ontwikkelde
natte heide nabij de zandwinplas via een nieuw meetpunt in de goed ontwikkelde
hoogveenkern (LV51) naar een bestaand meetpunt 817A0257 op een voormalig
landbouwperceel dat recent geplagd is en waar natte heide wordt nagestreefd.
Meetpunt LV52 meet de waterstand inllangs de sloot langs het zandpad die mogelijk
verdrogend werkt op de directe omgeving.
Met meetpunt B17A0257 kan het effect van de zandwinplas gemonitoord worden.
De zandplas is/wordt uitgebreid.
Voor beide bestaande meetpunten (B17A0257 en -261) geldt dat ze in de zomer
geregeld droog vallen (filter zeer ondiep: <50/80cm-mv). Geadviseerd wordt beide
meetpunten te voorzien van een dieper filter (120-150cm-mv).
Meting van de diepe stijghoogte is voor Leggelderveld niet relevant omdat gebleken
is dat deze fors lager is dan de freatische standen.
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Tabel 1. Overzicht meetpunten
Externe code

DINO-code

Bestaande

Peilschaal/

Diepte filter

Voorstel

Locatie

Peilbuis

(cm-mv)

Meetprogramma
Ws

B17A0261

~

Gws

Peilbuis

120-150

X

Nee

Peilbuis

120-150

X

-

Nee

Peilbuis

80-100

X

B17A0257

Ja~

Peilbuis

120-150

X

B17A0261

Ja

Bv

Po

vervangen

-

LV51
LV52
B17A0257

vervangen
Peilbuizen aangewezen in kader van monitoring KRW (bron Witteveen + Bos, 2006)
Niet aanwezig
Legend a
Ws=

Oppervlaktewaterstand: 2x per maand

Gws=

Grondwaterstand: 2x per maand

Bv=

Basenverzadioino: 1x per 4 iaar (winter en zomer)

Po=

Vegetatieopname in permanent ouadraat (pq): 1x per 2 iaar
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MEETNET FOCHTELOERVEEN EN ESMEER
De systeemanalyse is vooral gebaseerd op: Het Hydrologisch inrichtingsplan voor
hoogveengeneratie in het Fochteloerveen (Hullenaar, 1997) en de Meetnetevaluatie
Fochteloerveen (Buijs, 2005).

1

ECO-HYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

1.1

Algemeen
Het Fochteloerveen is een groat restant (2300 ha) van het zeer uitgestrekte
hoogveencomplex de Smildergervenen. Vanaf de zestiende eeuw zijn de veengebieden
in de omgeving van het Fochteloerveen afgegraven en ontgonnen. Het Fochteloerveen
zelf is grotendeels gespaard gebleven. Er zijn wei sloten en wijken aangelegd en vanuit
de Schaapshokwijk en de Reservaatswijk is een brede strook verveend. In de
verveende delen is nag wei een laag restveen van tenminste 60 em. aanwezig. In de
rest van het gebied is de toplaag verstoord door de vroegere boekweitbrandcultuur.
Turfwinning vond nag plaats tot 1980.
Midden jaren '80 zijn in het centrale deel van het Fochteloerveen dammen aangelegd
om meer water vast te houden en zijn waterlopen afgedamd. Eind jaren negentig is een
tweede inrichtingsplan uitgevoerd waarbij kades en damwanden zijn aangelegd. Hierbij
zijn diverse compartimenten ontstaan met elk een eigen waterpeil. Hierdoor is een
verdere vernatting opgetreden en treedt er enig herstel op van hoogveenlevensgemeenschappen.
Ten oosten van het Fochteloerveen ligt het deelgebied het Esmeer. Dit gebied bestaat
uit een grate pingoru'ine (het Esmeer) en aanliggende heidegronden, bosjes en
voormalig landbouwgebied. De landbouwpercelen worden al enkele decennia
verschraald door maaien en/of begrazen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de
hydrologische situatie en zal een voorstel worden gedaan voor een hydrologische
herinrichting, waarbij vermoedelijk gestreefd wordt naar een hoogveenkern en natte en
vochtige heide.

1.2

Geologie en bodem
Geologie
De bovenste bodemlaag bestaat uit veen. Deze laag is niet overal aanwezig ten gevolge
van de vervening in het verleden. De achtergebleven veenlaag heeft een dikte van
maximaal 2 m. Onder de veenlaag ligt een dun pakket matig fijn zand met een dikte van
1 tot 3m. Hieronder bevindt zich een laag keileem. Deze laag is niet overal aanwezig,
de maximale dikte bedraagt circa 2 m. Onder de keileem ligt een zandpakket dat
bestaat uit matig fijn zand en heeft een dikte tot 40 m. Hieronder ligt potklei. Oak deze
slecht doorlatende laag is niet overal aanwezig. De dikte varieert tussen de 0 en 60 m.
Onder de potklei ligt een zandpakket dat bestaat uit grof zand met een dikte tot
plaatselijk ruim 100m.
Bod em
In het grootste deel van het gebied komen veengronden voor. Dit zijn vrijwel aile
vlierveengronden. Aileen lokaal in de kern en in petgaten met secundaire veenvorming
komen vlietveengronden voor. De grootste veendikte (1 ,5 tot 2 m) komt voor in het
centrale en noordelijke deel. In de rest van het veengebied komen veendiktes van
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ongeveer 0,5 tot 1,5 m. voor. Op veel plaatsen ligt het veen op een zeer slecht
doorlatende gliedelaag.
Het veengebied wordt doorsneden door een aantal zandruggen. Ter plaatse van de
zandruggen is de veenlaag dun (< 0,5 m). Op de dekzandruggen liggen veldpodzolen.
Op de overgang van zandruggen naar veengronden liggen moerige podzolgronden.

1.3

Hydrologie
Door de relatief hoge ligging van het Fochteloerveen ten opzichte van de omgeving
treedt er wegzijging op. Uit metingen blijkt dat de stijghoogten in het diepere
watervoerend pakket structureel lager zijn dan de freatische grondwaterstanden.
Verwacht kan worden dat de wegzijging een ruimtelijke variatie vertoont als gevolg van
het voorkomen van slecht doorlatende lagen (keileem, potklei en gliedelagen).
Door de aanleg van sloten en wijken in het kader van verveningen en ontginningen, was
de zijdelingse afvoer van water zeer groot, hierdoor is verdroging opgetreden.
Momenteel wordt de zijdelingse afstroming van water tegengegaan doordat in het
recente verleden damwanden zijn geplaatst en veenkaden zijn aangelegd. Door deze
hydrologische herinrichtingen is een stelsel van compartimenten ontstaan met
verschillende waterpeilen. Het centrale en hooggelegen compartiment heeft het hoogste
peil. Vanaf dit compartiment stroomt overtollig water via overloopduikers trapsgewijs
naar de omringende, lager gelegen compartimenten. Het oostelijk deel watert uiteindelijk
af op de Schaapshokwijk en vervolgens op de Kolonievaart. De zuidwestelijke randzone
watert via de Lycklamavaart en de Vierde Opwijk uiteindelijk af op de Opsterlandse
Compagnonsvaart. Het noordwestelijke (Friese) deel watert in noordelijke richting af op
de Haulerwijk.
Op basis van monitoringsresultaten wordt geconcludeerd dat de waterstanden in de
diverse compartimenten vrij stabiel zijn. Het waterpeil in het centrum (compartiment 1A)
laat een redelijk stabiel verloop Iaten zien met een geringe peilfluctuatie van 10-15 em.
De compartimenten aan de rand van het veengebied zijn eveneens vrij constant, maar
Iaten over het algemeen een grilliger verloop zien waarbij de dynamiek iets hoger is dan
in het centrum.

1.4

Vegetatie en standplaatscondities
Tot aan de ontginningen was een hoogveencomplex aanwezig met een karakteristiek
vegetatiepatroon met bulten- en slenkenvegetaties met veel veenmossen en daarnaast
soorten als Witte snavelbies, Veenpluis, zonnedauwen, Lavendelhei, Kleine veenbes,
Eenarig wollegras, Dophei en Struikhei. Door verveningen, boekweitcultuur en
ontginningen zijn deze vegetaties grotendeels verdwenen waarbij op grote schaal
soortenarme Pijpenstrootjes-vegetaties zijn ontstaan. Hoogveengemeenschappen
komen aileen nog lokaal voor in de centrale delen van het gebied en zijn over het
algemeen matig ontwikkeld.
Door de inrichtingsmaatregelen is vernatting opgetreden. Bovenstrooms van de
dammen en in andere lage delen zijn slenkvegetaties met Veenpluis-Waterveenmosverlandingen tot ontwikkeling gekomen. Binnen de damstructuur als geheel heeft een
sterke toename plaatsgevonden van Eenarig wollegras en heeft een uitbreiding
plaatsgevonden van de hoogveensoorten Lavendelhei, Sphagnum capillifolium en
Sphagnum rubellum. Deze toename duidt op een gemiddeld hogere grondwaterstand,
hoewel het veelvuldig voorkomen (en toename) van Eenarig wollegras duidt op een
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relatief grate schommeling van de grondwaterstand. Door de aanleg van dammen is ook
het oppervlak open water toegenomen waarin zich waterveenmosvegetaties
ontwikkelen. Ondanks de positieve ontwikkelingen komen nog grate oppervlakten met
vrij soortenarme Pijpenstrootje-vegetaties voor.
Op basis van de vegetatiemonitoring is geconcludeerd dat de veenmosontwikkeling een
positieve ontwikkeling laat zien, waarbij met name een forse toename is te zien van
waterveenmos (kenmerkende slenkensoort), duidend op zeer natte omstandigheden.
Ook is een (beperkte) toename te zien van typische bultenvormers.

1.5

Synthese
Het Fochteloerveen is een restant van een omvangrijk hoogveengebied dat vanaf de
zestiende eeuw is afgegraven en ontgonnen. Het Fochteloerveen zelf is grotendeels
gespaard gebleven. Wei hebben er verveningen plaats gevonden waarbij een laag
restveen is blijven zitten. Verder is het hoogveengebied aangetast door de aanleg van
sloten en wijken en de boekweitbrandcultuur.
Voor hoogveenvorming is het van belang dat er zeer natte condities aanwezig zijn met
weinig dynamiek in grondwaterstanden. Dit betekent dat wegzijging en zijdelingse
afstroming beperkt moeten zijn. Wegzijging van grondwater treedt op door de relatief
hoge ligging van het Fochteloerveen ten opzichte van de omgeving waardoor een
neerwaartse waterbeweging optreedt. De wegzijging wordt beperkt door het voorkomen
van slecht doorlatende lagen, met name keileem, potklei en gliedelagen. Op plekken
waar deze lagen ontbreken is het waterverlies door wegzijging relatief groat.
Door het ten behoeve van de verveningen aangelegde ontwateringsysteem van wijken,
sloten en greppels is de zijdelingse afvoer van water vergroot, wat geleid heeft tot
verdroging. De zijdelingse afstroming van water wordt momenteel tegengegaan doordat
houten damwanden zijn geplaatst en veenkaden zijn aangelegd. Na de uitvoering van
deze hydrologische herinrichtingen (vanaf de jaren tachtig) is een stelsel van
compartimenten ontstaan met verschillende waterpeilen. Het centrale compartiment
waar zich de dikste laag en het minst veraarde veen bevindt, heeft het hoogste peil.
Vanaf dit compartiment stroomt overtollig water via overloopduikers trapsgewijs naar de
omringende, lager gelegen compartimenten.
Op basis van recente monitoringsresultaten is geconcludeerd dat de waterstanden in de
diverse compartimenten hoog en vrij stabiel zijn. Het waterpeil in het centrum laat een
stabiel verloop zien met een geringe peilfluctuatie van 10-15 em. De compartimenten
aan de rand van het veengebied zijn eveneens vrij constant maar Iaten over het
algemeen een grilliger verloop zien waarbij de dynamiek vaak hager is dan in het
centrum.
Op basis van de monitoring kan worden geconcludeerd dat de hydrologische condities
voor hoogveengroei in meer of mindere mate worden bereikt dan wei worden benaderd.
De veenmosontwikkeling laat een positieve ontwikkeling zien. De soortennarme
Pijpenstrootjevegetaties nemen enigszins in areaal af, waarbij met name een (lokaal
forse) toename is te zien van waterveenmos, duidend op zeer natte omstandigheden en
het ontstaan van slenkenvegetaties. Ook is een beperkte toename te zien van typische
bultenvormers. Langs de randen van het gebied zijn de waterstandsfluctuaties het
hoogst en treedt nog verdroging op. Dit is oak het geval in het deelgebied Esmeer.
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1.6

Knelpunten

Ten aanzien van verdroging en de daaruit mogelijk voortvloeiende verzuring is door
KIWA een aantal knelpunten gesignaleerd (KIWA, 2005). De knelpunten zijn hieronder
weergegeven en voorzien van aanvullende bevindingen. De tekst van KIWA is cursief
weergegeven. De knelpunten die mogelijk een rol spelen zijn tussen haakjes geplaatst.
Natuurlijke dynamiek waterregime
•
Te grote waterstandsfluctuaties doorontwatering in regia buiten Natura 2000-gebied
•
Te grote waterstandsfluctuaties door sloten in Friese randzone en polder de Zeven
Blokken
Deze vormen belangrijke knelpunten aan de west- en zuidwestzijde van het
gebied. Hier kan polder Ravenswoud aan worden toegevoegd. In deze polder
die reeds grotendeels in bezit is bij Natuurmonumenten kan de waterstand maar
in beperkte mate worden verhoogd als gevolg van de beleidsmatige keuze om in
dit gebied de cultuurhistorische waarden te behouden.
In het kader van ROM project Zuidoost Friesland wordt 500 ha nieuwe natuur
gerealiseerd aan de zuidwest- en westzijde van het reservaat ondermeer ter
bestrijding van de verdroging. Mogelijk dat dit voldoende hydrologische buffering
Ievert voor de beoogde natuurontwikkeling in het (zuid)westelijke deel van het
reservaat.
•
Verlaging van de grondwaterstand en te grote waterstandfluctuaties door verdroging
door sloten in Bankenbos en Esmeerbos
Dit vormt het belangrijkste knelpunt aan de noordzijde van het gebied.
•
Verlaging van de grondwaterstand en te grote waterstandsfluctuaties als gevolg van
toegenomen verdamping door verdroging door aanplant naaldbos in Bankenbos en
Esmeerbos
•
Te grote fluctuatie waterstand als gevolg van laterale afvoer veenwater door
ontbreken acrotelm.
Dit probleem doet zich inderdaad voor hetgeen recentelijk op basis van
zwelmetingen nogmaals is geconstateerd. Het zal pas opgelost zijn als er zich
een dikke laag 'vers' veenmosveen heeft gevormd.
• (Te grote waterstandsfluctuaties als gevolg van laterale afvoer veenwater door
greppels van voormalige boekweitbrandcultuur)
Dit knelpunt is opgelost door aanleg van dammen en dempen greppels.
Door Kiwa genoemde maatregelen om de knelpunten op te lessen
•
Compartimenteren op gebiedsschaal met dammen en stuwen
Is reeds voltooid.
•
Verhagen peilen en uitbreiding reservaat in Friese randzone en polder Zeven
Blokken.
•
Verhoging drainagebasis in regia.
• Kappen naaldbos en plaggen Bankenbos en Esmeerbos.
• Dichten sloten in Bankenbos en Esmeerbos.
• Kleinschalig dichten greppels boekweitbrandcultuur op plekken met hoge laterale
afvoer.

Meetnet Fochteloerveen en Esmeer
Definitief rapport

9R9576/R00039/WIMO/Gron

-4-

10 september 2007

_

DOD
oeo _
ODD

ROYAL HASKONING

Conclusie ten aanzien van Habitatgebieden

Voor uitbreiding oppervlakte en kwaliteitsverbetering van Herstellende hoogvenen zijn
de perspectieven zeer gunstig en is herstel vergaand ingezet door de maatregelen in de
interne en externe waterhuishouding van het Fochteloerveen. Voor ontwikkeling van
Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) vanuit dit habitattype spelen echter nog grote
knelpunten in de hydrologie, waarvoor peilverhogingen op regionale schaal (buiten
Natura 2000-gebied, zeer grote inspanning) en in de overgangszones van het
Fochteloerveen (groot deel binnen Natura 2000-gebied) noodzakelijk zijn. Het
verwijderen van de ontwatering en omvorming van bos naar heide in Bankenbos en
Esmeerbos dient zowel het hoogveenherstel als uitbreiding van Vochtige heiden
(hogere zandgronden). Door de uitgestrektheid van het Natura 2000-gebied is het
mogelijk om op landschapsschaal overgangen van hoogveen naar heide te ontwikkelen
en liggen er op termijn wellicht perspectieven voor basenarme laggzones.
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NATUURDOELTYPEN
Provincie
Voor het Fochteloerveen geldt het provinciaal natuurdoeltype Hoogveenlandschap met
voor het bosgebied op de randen /nheemse boscu/tuur en Bosgemeenschap van
hoogveen.
Voor het Esmeergebied geldt Vochtige heide en levend hoogveen, lnheemse
boscultuur, Bosgemeenschap van hoogveen, Bloemrijk grasland) en voor het Esmeer:
Ven.
Natuurbeherende instantie
Natuurmonumenten heeft voor het grootste deel van het Fochteloerveen het doeltype
Levend hoogveen vastgesteld. Voor deelgebied Esmeer gelden als doeltype Natte
heide, Heide algemeen, Veenbos en Kruiden/ stuctuurrijk grasland.
Momenteel wordt een nieuwe beheersvisie opgesteld waarbij de doeltypen vermoedelijk
deels worden aangepast. Dit laatste geldt zeker voor het deelgebied Esmeer. Hier wordt
momenteel een onderzoek uitgevoerd waarna de doeltypen worden bijgesteld,
vermoedelijk met een hoger ambitiedoel.
Habitatrichtlijn
Voor de Habitatrichtlijn zijn voor dit gebied de volgende doeltypen vastgesteld:
•
•
•
•

Herstellende hoogvenen (7120).
Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap; 711 OA).
Vochtige heiden (hogere zandgronden; 4010A).
Zuur ven (3160).
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3

MEETNET VERDROGING

3.1

Begrenzing monitoringsgebied
Het habitatrichtlijngebied wordt in hydrologisch opzicht be"invloed door de waterstanden
in de aangrenzende landbouwgebieden en bossen. De relatief lage peilen in het
landbouwgebied en bos leiden tot verdroging van het natuurgebied. Voor het HR-gebied
Fochteloerveen en Esmeer kunnen als knelpunten worden genoemd de hydrologische
inrichting van:
•
a

•
•

Bankbos en Esmeerbos.
Polder Zeven Blokken.
Polder Ravenswoud.
landbouwgebieden in de Friese randzone.

Zolang deze gebieden de huidige gebruiksfunctie blijven vervullen blijft dit knelpunt
bestaan. Het monitoringsgebied wordt uitgebreid door meetpunten in de randzone aan
te leggen zodat de hydrologische knelpunten in beeld kunnen worden gebracht.

3.2

Ligging meest waardevolle natuur
De meest waardevolle natuur bestaat uit de hoogveenvegetaties in het centrale deel van
het Fochteloerveen en de verspreid in het gebied voorkomende restanten hoogveen- en
natte heidevegetaties.

3.3

Bepaling meetnet
Recentelijk is het bestaande meetnet geevalueerd en aangepast (Buijs, 2005). Daarbij is
een voorstel wordt gedaan voor het 'toekomstige meetnet' en is een groot aantal
meetpunten gesaneerd en zijn er enkele bijgeplaatst. Dit 'toekomstige meetnet' bevat
veel geschikte meetpunten voor het meetnet verdroging. Veel van deze meetpunten zijn
uitgerust met dataloggers. Het 'toekomstige meetnet' is er op gericht na te gaan hoe de
hydrologische condities zich ontwikkelen na de compartimentering, op basis waarvan
eventueel aanpassingen kunnen worden verricht zeals het verhogen van peilen middels
peilveranderingen van de overstortduikers. Hierbij wordt ook nagegaan in hoeverre de
waterstanden overeenkomen met de gewenste standen, zijnde waterstanden waarbij
hoogveenontwikkeling op kan treden.
Het 'toekomstig meetnet' is zo opgebouwd dat in de meeste compartimenten een of
meer peilbuizen aanwezig zijn en een peilschaal bij de overstort waar oppervlaktewater
het compartiment verlaat. De peilbuizen met een filter in het freatisch pakket (veenlaag)
kunnen gezien worden als toestandmeetpunten voor het doeltype hoogveen. De filters
in het onderliggende zandpakket geven inzicht in het potentiaalverschil met het
freatische pakket en zijn verklarende meetpunten. De peilschalen meten het
oppervlaktewaterpeil op het punt waar oppervlaktewater het compartiment verlaat.
Omdat in veel compartimenten een ondiep, en min of meer aaneengesloten
greppelsysteem aanwezig is, geeft de meting bij de overstort inzicht in het
oppervlaktewaterpeil in een groot deel van het compartiment. De peilschalen kunnen
daardoor
als
toestandmeetpunt
worden
gezien,
en
dan
voor
hoogveenslenkenvegetaties.
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Het 'toekomstige meetnet' sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het meetnet
verdroging. Van dit meetnet worden de meetlocaties in een aantal representatieve
compartimenten ingepast in het meetnet verdroging. De gekozen compartimenten liggen
min of meer in een raai over het gebied. Het centrale (goed ontwikkelde) compartiment
maakt hier deel van uit.
Voor de evaluatie van het meetnet verdroging kan aangesloten worden bij de evaluatie
van het 'toekomstige meetnet' die in het kader van de herinrichting van het gebied
uitgevoerd zal worden.
Voor het deelgebied Esmeer is recentelijk een start gemaakt met een hydrologisch
onderzoek. In het kader hiervan is een aantal peilbuizen geplaatst. Hiervan wordt een
drietal meegenomen in het meetnet verdroging. Na afronding van het hydrologisch
onderzoek zullen, op basis van de ontstane ecohydrologische inzichten, de doeltypen
bijgesteld worden. In deze fase zal door de beheerder een definitief meetnet worden
ontworpen voor deelgebied Esmeer. Geadviseerd wordt om in deze fase het meetnet
verdroging te evalueren en te toetsen aan de bijgestelde doeltypen.
In onderstaande tekst en in de figuren 1 en 2 en tabel1 is het meetnet beschreven.
Meetnet Fochteloerveen
Dit meetnet betreft een aantal bestaande peilbuizen en peilschalen in een aantal
representatieve compartimenten (zie figuur 2). Deze zijn voor een deel voorzien van
dataloggers. De belangrijkste compartimenten bevatten een of enkele peilbuizen en een
peilschaal. De ondiepe peilbuizen en peilschalen zijn toestandmeetpunten, de diepe
peilbuizen en enkele peilbuizen in het aangrenzende landbouwgebied zijn verklarende
meetpunten. De meeste meetpunten binnen het HR-gebied is het doeltype Levend
hoogveen vastgesteld.
Meetnet Esmeer
Het meetnet bestaat uit een drietal meetpunten in de lagere delen waar de hoogste
potenties liggen voor natuurontwikkeling (zie figuur 2.1 ). Het betreft drie bestaande
meetlocaties met filters op drie verschillende dieptes. De peilbuizen met een ondiep filter
(freatisch pakket) zijn toestandsmeetpunten.
Locatie 82abc ligt in een heideterrein met overwegend vochtige heide (Pijpenstroolje,
Dophei en Struikhei) met in depressies natte heidevegetaties (Pijpenstrootje, Dophei en
lokaal Veenpluis en Eenarig wollegras). Het huidige doeltype is Natte heide.
Locatie B5ab en B8abc liggen in een veenmosrijke natte heidevegetatie met veel
Sphagnum recurvum, Dophei, Pijpenstroolje, Veenpluis en Grote veenbes. Het huidig
doeltype is hier respectievelijk Natte heide en Veenbos.
De locaties 2abc en 5ab zijn uitgerust met meerdere filters en divers. De meetlocaties
zijn ingericht ten behoeve van het recent opgestarte ecohydrologisch onderzoek.
Mogelijk dat na het hydrologisch onderzoek de locaties worden gesaneerd. Ten
behoeve van het meetnet verdroging dient de peilbuis met filterdiepte tussen 2 tot 3m.
te worden gehandhaafd.
Er is voor deze raai geen dwarsprofiel getekend aangezien de afstand tussen de
meetpunten groat is (500 tot 1000 m) waardoor de ecohydrologische relaties tussen de
meetpunten gering is.
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Tabel1. Overzicht meetpunten
Externe code

DINO-code

Bestaande

Peilschaal/

Diepte filter

Voorstel

Locatie

Peilbuis

(cm-mv)

Meetoroaramma
Ws

Gws

Bv

Pq

Fochteloerveen
F1
F2

Ja

Peilbuizen

Ja

voorzien van

X
X

Divers

X

F3

Ja

dataloggers

F4

Ja

voor meting

X

811

Ja

grondwaters

X

F12

Ja

tand

F13

Ja

X

F14

Ja

X

X

?

Ja

Peilbuizen

150 /380

-

B12C0084-1

Ja

Peilbuis

365

S1

?

Ja

Peilbuis

N.v.t.

S4

Ja

voorzien van

X

S5

Ja

datalogger

X

S6

Ja

voor meting

X
X
X

B2AB

X
X
X

sa

Ja

oppervlakte-

S20

Ja

waterstand

521

Ja

X

524

Ja

X

S26

Ja

X

Deelgebied Esmeer
B2abc

-

Ja

Peilbuizen:3

63/213/

filters (+da-

388

X

taloggers)
B5ab

-

Ja

Peilbuizen: 2

47/277

X

Peilbuizen:

45/105/

X

3 filters

287

filters (+datalogoers)
B8abc

-

Ja

Peilbuizen aangewezen in kader van monitorina KRW lbron Witteveen + Bos, 2006)

-

B12C0084-5

Ja

Peilbuis

6200

X

Legenda
Ws=

Qppervlaktewaterstand: 2x per maand

Gws=

Grondwaterstand: 2x per maand

Bv =

Basenverzadigina: 1x per 4 iaar (winter en zomer)

Pa =

Vegetatieopname in permanent auadraat (pq): 1x per 2 iaar
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ELPERSTROOM
1

ECO-HYDROLOGJSCHE SYSTEEMANALYSE

1.1

Algemeen
De laaglandbeek Elperstroom is bijna 4 km. lang en vindt haar oorsprong in de
omgeving van Schoonloo. Het beekdalreservaat vormt een deel van de bovenloop en de
overgang naar de middenloop van het beekdalsysteem. Het reservaat kenmerkt zich
door lokaal nog vrij goed ontwikkelde schraalgraslanden en blauwgraslanden. Het
bestaat uit de deelgebieden Reitma, Oosterma en Stroetma (zie figuur 1). De Stroetma
wordt landschapsecologisch gerekend tot een bovenloop, terwijl de Oosterma en
Reitma kenmerken van een middenloop vertonen.
Het brongebied van het beekdal bestaat uit landbouwgebied en bossen. De bossen zijn
deels in het bezit van Staatsbosbeheer. Ook op de beide beekdalflanken bevindt zich
landbouwgebied en bos met naaldhout, loofhout en enkele droge heideterreinen.
Vanaf 1950 heeft Staatsbosbeheer het blauwgrasland van de Reitma in beheer en in de
loop der jaren zijn de beekdalgraslanden in de Reitma en de stroomopwaarts gelegen
beekdalen Oosterma en Stroetma verworven. Sinds de jaren '60 zijn er in de omgeving
diverse ruilverkavelingen geweest in het beekdal, waarbij de waterhuishouding
aangepast is voor de landbouw.
Het grootste deel van de graslanden wordt gemaaid en gehooid. In een relatief klein
deel van het reservaat vindt seizoensbeweiding met runderen plaats. Daarnaast bevindt
extensieve beweiding met schapen plaats op percelen die recent geplagd zijn. In een
groot deel van het gebied vindt nabeweiding met schapen plaats. Enkele percelen met
vergraste heidevegetaties en een aantal relatief voedselrijke graslandpercelen zijn in
1994-1995 geplagd.

1.2

Geologie en bodem
Geologie
Hydrologische basis ligt op NAP -60 m. en wordt gevormd door de kleiige afzetting van
de Formatie van Breda. Daarboven liggen goed doorlatende zandpakketten van de
Formatie van Peize en Urk. Deze worden gevolgd door een pakket van
35m. dikte met matig doorlatende zanden van de Formatie van Peelo.
Op de flanken van het dal komt keileem voor. Op ongeveer de grens van het reservaat
met het landbouwgebied begint de verbreiding van deze keileem. In het beekdal
ontbreekt de keileen. Hier ligt de fijnzandige Formatie van Boxtel met beekleemlaagjes
van enkele decimeters tot een meter dikte. Met uitzondering van de beeklemen komen
in het beekdal geen weerstandbiedende lagen van betekenis voor. De beekleemlagen
komen oppervlakkig voor en kunnen de hydrologische omstandigheden op
standplaatsniveau enigszins be"invloeden. In het centrum van het dal bestaat de
bovenste bodemlaag uit veen.
Bod em
Op de flanken van het beekdal bestaat de bodem uit zand (veldpodzolen) met keileem
in de ondergrond. De keileem bevindt zich tussen 40 en 120 em. beneden maaiveld.
Langs de beek komen madeveengronden voor. Op de overgang van veengronden naar
zandbodems komen moerige podzolgronden voor.
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1.3

Hydrologie
In het HR-gebied Elperstroom zijn verschillende hydrologische systemen actief. In de
bovenloop en op de flanken van het beekdal komen Jokale grondwaterstromen voor
waarbij grondwater ondiep over de keileem afstroomt en in het beekdal uittreedt. Een
deel van de voeding van deze systemen vindt plaats vanaf de direct aangrenzende
percelen, die deels nag in landbouwkundig beheer zijn. De lokale grondwatersystemen
komen voor in de bovenloop (Stroetma) en de flanken van de Oosterma en Reitma. Het
beekdal in Oosterma wordt gevoed door diep, relatief basenarm grondwater uit het
onderliggende watervoerende pakket, waarvan de boswachterijen en de Hondsrug de
inzijggebieden vormen. De lage delen van de Reitma worden gevoed door diep,
basenrijk grondwater. Het basenrijke karakter van dit grondwater vindt zijn oorsprong in
doorstroming van lokaal aanwezige, kalkrijke afzettingen in de ondergrond.
Door uitvoering van verschillende ruilverkavelingen in de omgeving is de hydrologie
aangepast aan de landbouwkundige eisen waardoor de grondwaterstanden zijn gedaald
en de kwel is afgenomen. Hierdoor is verdroging en verzuring opgetreden. Vanaf 1980
zijn maatregelen uitgevoerd waarbij de afwatering van het reservaat is aangepast met
als doel de kwel te herstellen. Er werd een automatische stuw geplaatst (vast peil van
NAP +15,40) in de Nieuwe Elperstroom en er werden stuwen in de beek geplaatst om
de waterverdeling in de beek te verbeteren. Door het verhogen van de peil is de
toestroming van regionaal grondwater in de Reitma hersteld maar de gemiddelde kwel
was relatief laag, op jaarbasis iets lager dan 1 mm/dag (Gieske, 1988). Door de lage
kweldruk maar oak door een minder adequaat onderhoud van de waterlopen trad nag
steeds verzuring op. Oak na het optimaliseren van het slootonderhoud blijkt de
hydrologie nag onvoldoende hersteld voor behoud en ontwikkeling van de doeltypen.
Het belangrijkste probleem is de verzuring als gevolg van een te lage kweldruk
waardoor regenwater infiltreert. Uit modelonderzoek blijkt dat met name het
landbouwgebied ten zuiden van de Reitma een negatief effect heeft op de
kwelintensiteit in het reservaat (Weide, 1998). Om de verzuring als gevolg van een te
geringe kwelintensiteit enigszins te voorkomen wordt het waterpeil in de beek afgestemd
op de (varierende) stijghoogte van het diepe grondwater. Wanneer de stijghoogte daalt
wordt het peil in de beek naar beneden bijgesteld.
In de Stroetma komt de grondwaterstand in de natste perioden tot aan maaiveld. In
droge zomers zakt het grondwater vaak weg tot meer dan 1 m-mv. Uit peilbuismetingen
langs een raai loodrecht op het beekdal blijkt dat aileen in de winterperiode de
grondwaterstanden op de flank hager zijn dan in het dal. Het stijghoogteverschil tussen
de flank en het dal bedraagt dan enkele decimeters tot maximaal een meter. In de
zomerperiode is de grondwaterstand op de flank min of meer gelijk aan of iets lager dan
in het dal. Het blijkt dus dat er zich aileen in de winterperiode een kwelsituatie voordoet.
In de Oosterma komt aileen in zeer natte periodes het grondwater tot aan maaiveld. In
droge periodes zakt oak hier het grondwater relatief ver uit, tot maximaal circa 1 m-mv.
In de Reitma komt het grondwater in natte periodes tot boven maaiveld. In droge
zomers zakt de grondwaterstand hier uit tot maximaal circa 1 m-mv.
Via de Drentse Hoofdvaart en het Oranjekanaal kan water worden aangevoerd tot in het
beekdal. In de periode juni-september (globaal) wordt water aangevoerd. Op de flanken
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van het systeem werkt die wateraanvoer niet. Het aangevoerde oppervlaktewater is van
'IJsselmeerachtige' kwaliteit met relatief hoge nutrientengehaltes.

1.4

Vegetatie en standplaatscondities
Stroetma
Op de hogere, drogere delen komen voornamelijk Witbolgraslanden voor met op enkele
plekken soortenarme Kamgrasweiden. De vegetatiesamenstelling duidt op vrij
voedselrijke, vochtige omstandigheden. Lokaal komt veel Geknikte vossenstaart voor,
wat nattere omstandigheden indiceert. Op een aantal natte plaatsen, vooral op de
beekdalflank, komen fragmentaire kleine zeggenvegetaties voor, waarin meestal
Gewone zegge overheerst. Op een plaats is het voor het beekdal karakteristieke kleine
zeggentype met veenmossen over geringe oppervlakte aangetroffen. In hetzelfde
perceel komen vegetaties voor die deels gerekend kunnen worden tot kleine
en
deels
tot
blauwgraslandvegetaties.
De
Kleinezeggengemeenschap
zeggenvegetaties duiden op natte en zure omstandigheden, terwijl blauwgrasland duidt
op zwak zure omstandigheden. Lokaal komt hierin Hennengras en Veenpluis voor.
Ruwe smele, een verdrogingsindicator, komt veelvuldig voor. In de sloten en greppels
en zeer lokaal in de hooilanden komen nog steeds indicatoren van Iicht aangerijkt
grondwater voor (o.a. Wateraardbei, Snavelzegge, Holpijp). Op de zuidflank komt lokaal
Tweerijige zegge voor, een soort van vrij basenrijke omstandigheden. Ten zuidwesten
van de weg komt in graslandpercelen op verschillende plaatsen Veldrus voor. Dit duidt
op toestroom van lokaal grondwater.
Oosterma
Op de hogere, drogere plaatsen overheersen graslanden met Echte witbol. Op de
beekdalflanken komen vooral soortenarme vormen voor. Op enkele plaatsen komen
vegetaties voor die tot de kamgrasweiden gerekend kunnen worden. Ook deze zijn
relatief soortenarm. De soortensamenstelling van deze vegetaties duidt op vrij
voedselrijke en vrij droge omstandigheden. Meer in het centrum, in het lagere deel van
het beekdal vormen iets soortenrijkere Witbolgraslanden een moza"iek met de
graslanden met Geknikte vossenstaart. Dit wijst op vochtige tot natte en voedselrijke
omstandigheden. Zeer lokaal komen, meest over kleine oppervlakten, grate
zeggenvegetaties, kleine zeggenvegetaties, natte heide en beekdalbosjes voor. Het
voorkomen van Dotterbloem, Snavelzegge, Kleine watereppe, Scherpe zegge en Stijve
zegge duidt op het voorkomen van vrij basenarme tot matig basenrijk grondwater. Het
voorkomen van Paardenhaarzegge indiceert een matig tot sterk aangerijkt
grondwatertype, maar deze soort kan ook een relict zijn.
Reitma
In een klein deel van het Reitma komen nog (relicten van) blauwgrasland voor. Op de
overgang van de beekdalrand naar de lagere delen zijn relatief goed ontwikkelde
vormen aanwezig. lets lager gelegen komt een soortarmere vorm voor met Blauwe
zegge als dominante soort, maar ook soorten als Vleeskleurige orchis en Tweehuizige
zegge. Op nog lagere plaatsen wordt een soortenarme vorm aangetroffen waarin
Blauwe zegge dominant optreedt en Draadzegge aspectbepalend is. Op het hoogste
deel van de beekdalrand is een vrij soortenrijk type aangetroffen met o.a. Tandjesgras,
Pijpenstrootje en Blauwe knoop. Naast blauwgraslanden komen ook kleine
zeggenvegetaties voor. Soms zijn deze vegetaties redelijk ontwikkeld, maar meestal
betreft het fragmentaire vormen. De aanwezige vegetaties duiden op zwak zure,
mesotrofe omstandigheden. Aan de rand van het blauwgraslandcomplex worden
9R9576/R00038/WIMO/Gron
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vochtige kamgrasweiden aangetroffen. In het overige deel komen Witbolvegetaties,
droge kamgrasweiden en Geknikte vossenstaartvegetaties voor. Dit duidt op vrij
voedselrijke, vochtige tot natte omstandigheden. Het optreden van kwelindicatoren (o.a.
Holpijp) duidt op kwelinvloed over een aanzienlijk oppervlak. Ruwe smele komt
plaatselijk (vooral in het oostelijk en zuidelijk deel) veel voor en duidt op verdroging.

1.5

Synthese
Het HR-gebied beslaat het centrum en de beekdalflank van de Elperstroom, een
onderdeel van het beeksysteem van de Beilerstroom. Op de flanken van het beekdal
zijn onder invloed van infiltratie van regenwater en het van nature voedselarme
substraat (leemarm dekzand), zure en voedselarme omstandigheden ontstaan. In het
verleden kwamen hier Eiken-berkenbossen voor en droge en vochtige heide. Dit gebied
is deels omgevormd tot landbouwgebied en bos.
In het centrum van het beekdal komen veengronden voor die ontstaan zijn onder invloed
van kwel. Kwel speelt in aile drie deelgebieden een rol. Aan de randen van het beekdal
stroomt (deels over de keileem) lokaal grondwater toe vanuit de aangrenzende
landbouwpercelen en bos. In de Stroetma en aan de randen van de Reitma en de
Oosterma komt dit basenarme grondwater aan maaiveld waardoor hier plaatselijk
Veldrusvegetaties en vrij zure Kleine zeggenvegetaties zijn ontstaan.
Het beekdalletje van de Stroetma staat onder invloed van lokale kwel. Het
oorspronggebied van deze systemen ligt op de aangrenzende flanken van het beekdal.
Door het basenarme karakter van het grondwater hebben zich hier in het verleden
vooral zwak zure kleine zeggenvegetaties ontwikkeld en natte heiden en zeer lokaal
blauwgrasland. Door het in gebruik nemen als landbouwgrond, door bosaanplant en
door ontwatering zijn deze vegetaties nog maar in zeer beperkte mate aanwezig. Een
verschralingsbeheer van de graslanden leidt niet tot nauwelijks tot herstel van de
oorspronkelijke vegetaties. Door de verschraling ontstaan vooral kamgrasweiden en op
termijn vermoedelijk vochtige heidevegetaties. De voormalige kwelafhankelijke
vegetaties zullen zich daarbij vermoedelijk niet of nauwelijks ontwikkelen. Dit heeft te
maken met het ontbreken van voldoende kwel. In het dallelje blijkt tegenwoordig aileen
in de winterperiode een kwelsituatie aanwezig te zijn, hetgeen vermoedelijk
ontoereikend is voor herstel van de kwelafhankelijke vegetaties. Mogelijk dat daarbij de
kwel afgevangen wordt door de beek. De geringe kwelintensiteit heeft vooral te maken
met ontwatering in de omgeving. Vermoedelijk speelt ook de verdamping van het bos op
de beekdalflanken een negatieve rol.
In de deelgebieden Oosterma en Reitma is het diepere grondwatersysteem nog
enigszins intact. De Oosterma wordt gevoed door relatief basenarm grondwater uit het
onderliggende watervoerende pakket, waarvan de boswachterijen en de Hondsrug de
inzijggebieden vormen. Onder invloed van een extensief landbouwkundig beheer zijn in
de Oosterma blauwgraslanden ontstaan. Delage delen van de Reitma worden gevoed
door diep, basenrijk grondwater. Het basenrijke karakter van dit grondwater vindt zijn
oorsprong in doorstroming van lokaal aanwezige, kalkrijke afzettingen in de ondergrond.
Door de hoge kwelintensiteit en de basenrijkdom van het toestromende diepe
grondwater zijn hier kalkmoerassen ontstaan. Door extensieve ontwatering en
landbouwkundig gebruik hebben zich hier vervolgens soortenrijke blauwgraslanden
ontwikkeld. Hoewel nog veel voor blauwgrasland karakteristieke soorten voorkomen laat
de vegetatiesamenstelling zien dat er sprake is van verdroging en verzuring. Dit heeft
vooral te maken met de ontwatering in de omgeving. Door de lage peilen en ontwatering
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in de omgeving wordt veel grondwater afgevangen en versneld afgevoerd. Dit heeft een
negatief effect op de kwelintensiteit in de reservaten en daarmee op de
vegetatiesamenstelling. De kwelintensiteit is vermoedelijk te laag om de
blauwgraslanden in stand te houden dan wei te herstellen. In potentie kunnen in grote
delen van het reservaat geed ontwikkelde vochtige en natte schraallanden
(blauwgrasland) worden ontwikkeld mits de kwelintensiteit kan worden hersteld.
1.6

Knelpunten

Ten aanzien van verdroging en de daaruit mogelijk voortvloeiende verzuring is door
KIWA een aantal knelpunten gesignaleerd (KIWA, 2005). De knelpunten zijn hieronder
weergegeven en voorzien van aanvullende bevindingen. De tekst van KIWA is cursief
weergegeven. De knelpunten die mogelijk een rol spelen zijn tussen haakjes geplaatst.
Natuurlijke dynamiek waterregime
•
Verfaging grondwaterstand door ontwatering voor landbouw buiten Natura 2000gebied (onderbemalingen)
Uit modelonderzoek is gebleken dat met name de landbouwpolder aan de
zuidzijde van de Reitma een negatief effect. De effecten van ontwatering in de
wijdere omgeving zijn onvoldoende onderzocht.
•
Verfaging grondwaterstand door laag peil in oostelijke Ieiding
Uit onderzoek van Gieske (1988) blijkt inderdaad een negatieve invloed.
Geconcludeerd is dat deze Ieiding een beperkte invloed heeft op het regionale
grondwatersysteem. Een deel van deze Ieiding is inmiddels gedempt.
• (Verfaging zomergrondwaterstand door grondwateronttrekking voor beregening)
Behoud geschikte basenrijkdom
• Verzuring als gevolg van verminderde toestroming basenrijk grondwater door
ontwatering voor landbouw buiten Natura 2000-gebied (onderbemalingen)
Uit modelonderzoek is gebleken dat met name de landbouwpolder aan de
zuidzijde van de Reitma een negatief effect heeft op de kwelintensiteit. De
effecten van ontwatering in de wijdere omgeving zijn onvoldoende onderzocht.
• Verzuring als gevolg van verminderde toestroming basenrijk grondwater door
wegzakkend peil Nieuwe Elperstroom
Het peil van de Nieuwe Elperstroom is sinds enkele jaren gekoppeld aan de
stijghoogte van het diepe grondwater waarbij het peil van de Nieuwe
Elperstroom niet lager wordt dan de stijghoogte van het diepe grondwater.
Toestroom van diep grondwater naar de beek wordt op die manier voorkomen.
• (Verzuring als gevolg van verminderde toestroming basenrijk grondwater door
zandwinplas in boswachterij Schoonlo)
Dit lijkt met name te spelen in de Stroetma waar het bos op de dalflank staat in
het infiltratiegebied van het kwelsysteem.
• (Verzuring als gevolg van verminderde toestroming basenrijk grondwater door
toegenomen bebossing)
Door Kiwa geformuleerde maatregelen om de knelpunten op te lossen
• Peilen opzetten in polder ten zuiden van de Reitma (buiten Natura 2000-gebied).
• Peilen opzetten in landbouwgebied oost en west van de Reitma/Oosterma.
• Dempen oostelijke Ieiding (Deels reeds gebeurd).
• Nieuwe Elperstroom op stabiel hoog peil houden.
• Aankopen bufferzones tegen zonder bemesting en ontwatering.
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•
•
•

(Beperking hydro/ogische invloed zandwinput).
(Omvorming naald- naar /oofbos).
(Verminderen grondwateronttrekking voor beregening).

Conclusie ten aanzien van Habitatgebieden
In het gebied zijn zeer hoge potenties aanwezig voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering
van Kalkmoerassen, Blauwgraslanden en Heischrale graslanden mits voldoende in- en
externe maatregelen genomen worden. De benodigde externe inspanning is groat. Het
gebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan de landelijke instandhoudingsdoelen in
beekdalen. Herstelmaatregelen hebben een hoog natuurrendement en kunnen binnen
een tot twee decennia leiden tot herstel en uitbreiding van de habitattypen. Knelpunt
blijft dat binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied weinig ruimte is voor soorten
om langs de hoogtegradient te pendelen tussen natte en droge jaren. Dit brengt het
risico op uitsterven van soorten met zich mee.
Belangrijke kennislacune is de interactie tussen verdrogingsoorzaken en de invloeden
van een zandwinput en van de verdamping door naaldhoutbossen.
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NATUURDOELTYPEN
Provincie
Voor het gehele gebied geldt het provinciaal natuurdoeltype: Vochtig schraalgras/and.
Natuurbeherende instantie
De terreinbeheerder, in dit geval Staatsbosbeheer, heeft voor de lange termijn als
doeltypen naast Vochtig schraalgrasland en Nat schaalgrasland oak Kalkmoerassen. Dit
heeft een hager ambitieniveau dan Vochtig schraalland aangezien hogere
grondwaterstanden zijn vereist.
Habtitrichtlij n
Voor de Habitatrichtlijn worden voor dit gebied de volgende doeltypen genoemd:
•
•
•

Blauwgraslanden (6410).
Heischra/e graslanden (6230).
Kalkmoerassen (7230).
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3

MEETNET VERDROGING

3.1

Begrenzing monitoringsgebied
Het HR-gebied wordt in hydrologisch opzicht be"invloed door aangrenzende
landbouwgebieden. In de landbouwgebieden worden relatief lage peilen gehanteerd
waardoor in de natuurgebieden de kwelintensiteit is afgenomen en kwelwater niet meer
aan maaiveld komt. Dit leidt tot verdroging en verzuring van het natuurgebied. Zolang de
aangrenzende gebieden een landbouwfunctie blijven vervullen zal dit knelpunt blijven
bestaan. Het is derhalve zinvol om inzicht te verkrijgen in de peilen/grondwaterstanden
in deze gebieden. Er wordt voor gekozen om het monitoringsgebied uit te breiden met
enkele meetpunten buiten het HR-gebied.

3.2

Ligging meest waardevolle natuur
Aan de hand van bestaande vegetatiekaarten en het veldbezoek kan aangegeven
worden waar zich de meest waardevolle natuur aanwezig is. Dit betreft in het geval van
de Reitma en Oosterma enkele kleine percelen met redelijk tot goed ontwikkelde
blauwgraslandvegetaties. De ligging van deze gebieden is bepalend voor de gekozen
meetraaien. In de Stroetma komt aileen matig ontwikkeld schraalland voor.

3.3

Bepaling meetnet
Aan de hand van de eco-hydrologische systeemanalyse en het veldbezoek zijn
meetraaien bepaald waarmee een representatief beeld kan worden verkregen van het
onderzoeksgebied en de aanwezige verdrogingsproblematiek. Nagegaan is welke
bestaande meetpunten op deze raaien aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden voor
het meetnet. Deze zijn aangevuld met enkele nieuwe meetpunten.
Vanwege het streven een gebiedsdekkend beeld te schetsen van de
verdrogingsproblemen, is gekozen voor drie raaien, verdeeld over de drie deelgebieden
(figuur 3). De verdrogingsproblematiek heeft vooral te maken met de ontwatering in de
omgeving waardoor wegzijging optreedt en de grondwaterstanden te ver uitzakken en
de kwel is verminderd. Hierdoor kunnen de doeltypen niet (overal) worden gerealiseerd.
Het meetnet richt zich met name op de standplaatsfactoren grondwaterstand en
zuurgraad/basenverzadiging van de bodem.
In onderstaande tekst en in de figuren 1 - 3 en tabel 1 is het meetnet beschreven.

Raai A: Reitma
Deze raai staat loodrecht op de beek. De raai bevat vier toestandmeetpunten (822,
ES1, ES2, ES3) waarmee bepaald kan worden of aan de standplaatseisen van de
doeltypen wordt voldaan. Op deze locaties worden de freatische grondwaterstand en
basenverzadiging van de bodem gemeten. Het doeltype bestaat hier uit Nat schraalland
en Vochtig schraal/and.
De locaties 822 (bestaand) en ES1 (nieuw) liggen in matig ontwikkeld blauwgrasland.
De locaties ES2 en ES3 liggen en in een voormalig landbouwperceel met een
witbol/pitrus-vegetatie. Hier is een groat verdrogingsknelpunt. De raai wordt
gecompleteerd door een viertal verklarende meetpunten. Dit zijn 818 en ES1
(meetpunten met zowel een diep als ondiep filter) om de stijghoogte van het diepe
grondwater te bepalen. Verder wordt het beekpeil gemeten (ES4). Het knelpunt van de
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landbouwontwatering ten zuiden van de Reitma wordt in beeld gebracht door een filter
te plaatsen nabij een belangrijke ontwateringsloot in dit gebied (ES6).
Om inzicht te verkrijgen in de waterstanden in het landbouwgebied ten zuiden van de
Elperstroom wordt hier een peilbuis geplaatst (verklarend meetpunt ES6).
Raai 8: Oosterma
Dit is een raai loodrecht op de beek. Hier zijn vier meetpunten aanwezig die opgenomen
kunnen worden in het Meetnet Verdroging. Het betreft drie toestandsmeetpunten
(B3/17EP7056, B7/17EP7059 en B13/17EP7102) in de doeltypen Nat schraa/land en
Vochtig schraa/land. (De meetpunten dienen opnieuw ingemeten te worden). Om te
bepalen of aan de standplaatseisen van de doeltypen wordt voldaan worden de
freatische grondwaterstand en de basenverzadiging van de bodem gemeten. De
bestaande peilschaal in de beek (P5/17EP7056) wordt aan het meetnet verdroging
toegevoegd als verklarend meetpunt.
Raai C: Stroetma
De Stroetma is een smal bovenloopje dat sterk te leiden heeft van verdroging. De
grondwaterstanden zakken vermoedelijk te ver uit en kwel komt niet meer aan maaiveld.
Er is een meetpunt (B11/17EP7006) aanwezig in het smalle dalletje dat als
toestandsmeetpunt kan worden meegenomen voor het doeltype Vochtig schraa/land.
Omdat het beekdal gevoed wordt door lokale kwel vanuit de aangrenzende
beekdalflanken worden op de beekdalflanken twee bestaande (verklarende) meetpunten
meegenomen om vast te kunnen stellen in welke mate het lokaal hydrologisch systeem
nog functioneert. Op basis van inzicht in de stijghoogten kan bepaald worden of de
stijghoogten hier voldoende hoog zijn voor het genereren van lokale kwel in het beekdal.
Ook wordt een diep filter bijgeplaatst op locatie B11/17EP7006 om vast te kunnen
stellen of er in het dal een kweldruk aanwezig is. Verder wordt een peilschaal in de beek
geplaatst bij de stuw geplaatst (ES5) als verklarend meetpunt (stuwpeil is NAP +16,25
m.).
Meetpunten KRW
In het kader van de KRW wordt een monitoringsprogramma opgezet teneinde 'een
samenhangend totaalbeeld te krijgen van de watertoestand binnen elk stroomgebied
district'. Witteveen en Bos heeft inmiddels een opgezet gemaakt voor dit meetnet
(Witteveen en Bos, 2006). Het voorstel van Witteveen en Bos bevat enkele meetlocaties
op meer dan een halve tot een kilometer van het HR-gebied (resp. bij Schoonlo
(B17E0086) en Zwiggelte (B17E0097)). Door de grote afstand tot het HR-gebied is het
maar de vraag of beide meetpunten voldoen voor de KRW-doelstellingen.
Tabel1. Overzicht meetpunten
Externe

Dino-code

code

Peilschaal/

Bestaande

Diepte filter

Peilbuis

Locatie

(cm-mv)

Voorstel meetprogramma
Ws

Gws

Bv

Pq

Raai A Reitma
B18a

17EP7028

B18c
822

Buis

Ja

150

Buis

Ja

2950

17EP7094

Buis

Ja

85

---

Buis

Nee

150

Buis

Nee

2000

ES1a
ES1b
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Externe

Peilschaall

Bestaande

Diepte filter

Peilbuis

Locatie

(cm-mv)

17ES7053

Schaal

Ja

nvt

--

Buis

Nee

120-150

X

Buis

Nee

120-150

X

Dino-code

code
ES2
ES3

Voorstel meetprogramma

X
X

--

Buis

Nee

200-230

X

17EP7008-1

Buis

Ja

Ondiep

X

17EP7008-2

Buis

Ja

Diep

X

Buis

Ja

103-203

X

X

Buis

Ja (Opnieuw

99-149

X

X

X

X

ESS

Raai B Oosterma
B3a

17EP7056

B7b

17EP7059-2

inmeten)
P5

17ES7064

Schaal

Ja

Nvt

813

17EP7102

Buis

Ja

31-131

X

Raai C Stroetma

X

17EP7007-2

Buis

Ja

447-497

56

17ES7065

Schaal

Ja

Nvt

B3a

17EP7006-2

Buis

Ja

103-153

X

B3b

17EP7006-3

Buis

Ja

429-479

X

B16a

17EP7091-2

Buis

Ja

92-142

X

Ja

440-490

X

B4a

B16b

17EP7091-2

Buis

X
X

Legenda
Ws=

Oppervlaktewaterstand: 2x per maand

Gws=

Grondwaterstand: 2x per maand

Bv=

Basenverzadiging: 1x per 4 jaar (winter en zomer)

P_g=

Vegetatieopname in permanent quadraat (pq): 1x per 2 iaar
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WITTERVELD
1

ECO-HYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

1.1

Algemeen
Het Witterveld is een circa 500 h. groot heide- en hoogveengebied gelegen op de grens
van de voormalige Smildegervenen en de hogere zandgronden tussen Assen en
Smilde. De voormalige Smildegervenen, waar het Witterveld deel van uitmaakte,
bevonden zich in een gebied tussen Appelscha, Veenhuizen, Zeijen, Assen, Hijken en
de huidige Beilervaart. Het Witterveld bestaat nu uit hoogveenrestanten, natte, vochtige
en droge heide en bos.
Het gebied is eigendom van de gemeente Assen en in gebruik bij defensie (Koninklijke
Landmacht). In het verleden werd het gebied gebruikt als militair oefenterrein waarbij
ondermeer een aantal diepe tankgrachten is gegraven. Nu is aileen nog aan de
noordzijde een schietbaan in gebruik. Het overige deel van het Witterveld geldt als
veiligheidszone, het is daardoor slechts in beperkte mate toegankelijk.
Aan de zuid- en westzijde wordt het Witterveld begrensd door landbouwgebied. Aan de
oostzijde ligt sinds eind jaren vijftig het TT-circuit van Assen. In 2004 is een kleine
bufferzone tussen het TT-circuit en het Witterveld (14 h.) ingericht. Hier is ondermeer
een ondiepe slenk aangelegd.
Het beheer van het natuurterrein werd tot verkort verzorgd door de gemeente.
Recentelijk is dit overgegaan naar defensie.
Onderstaande beschrijving is gebaseerd op het recent opgestelde beheersplan
(Grontmij, 2004) en de vegetatiekartering (Grontmij & Bureau Elodea, 2002).

1.2

Geologie en bodem
Geologie
De bodemopbouw bestaat vanaf maaiveld uit matig fijn zand (Formatie van Boxtel) met
lokaal veenlagen. Het zandpakket (1e watervoerende pakket) is afgezet op een
keileemlaag (Formatie van Drenthe) die op een diepte van 1 - 4 m-mv voorkomt en
enkele meters dik kan zijn. Daaronder bevinden zich de zandige afzettingen van de
Formatie van Boxtel, laag van Drachten, met een dikte van circa 10 m. Aan de
onderkant wordt dit 2e watervoerende pakket begrensd door de klei-afzettingen (potklei)
van de Formatie van Peele. Deze afzettingen hebben een dikte van circa 25 tot 50 m.
Daaronder bevindt zich de formatie van Peize met grofzandige afzettingen (het 3e
watervoerende pakket). De onderliggende 3e scheidende laag bestaat uit de kleilagen
van de Formatie van Peize (van Tichlien ouderdom) en ligt op een diepte van circa NAP
-110m.
In onderstaande afbeelding is de geohydrologische situatie weergegeven.

9R9576/R00041/WIMO/Gron

Meetnet Witterveld
Definitief rapport

- 1-

10 september 2007

DOD

_o e o_
DOD
ROYAL HASKONING

Afbeelding 1. Schemat ische dwarsdoorsnede geohydrologische situat ie (west-oost ).

Hooaveen I natte heide

Vochtiae heide I bos

Bod em
De bodem in het Witterveld bestaat uit podzolgronden (zandgrond) op de hoger gelegen
randen van het natuurgebied , en veengronden en moerige gronden op de lagere delen .
De hoogveenrestanten liggen in de zone met veenbodems.
1.3

Hydrologie
Oppervlaktewater
In het reservaat Witterveld zijn nagenoeg geen watergangen (meer) aanwezig die het
gebied ontwateren of de neerslag versneld afvoeren naar omliggende watergangen .
Enkele tankgrachten zijn in het verleden gedempt. Ook de aanwezige greppels zijn voor
het overgrote deel gedempt of van drempels voorzien. Tijdens natte perioden blijft het
neerslagwater in laagtes op het maaiveld staan. Ook is een aantal vennen aanwezig die
het gehele jaar water bevatten . Afvoer van oppervlaktewater vindt aileen (periodiek)
plaats aan de zuidzijde van het gebied. Bij zeer hoge waterstanden kan via een
overstort en verhoogde duiker water het gebied verlaten. De duiker is recentelijk circa
50 em. verhoogd waardoor een hoger waterpeil is gerealiseerd.
Langs de grens van het gebied lopen op de meeste plaatsen sloten . Dit zijn
landbouwsloten (west- en zuidzijde) en sloten die grenswegen van voldoende
drooglegging moeten voorzien (oostzijde).
Grondwater
In het grondwatersysteem kan een diep, regionaal systeem worden onderscheiden en
een ondiep, lokaal systeem. De regionale grondwaterstroming in het diepe
watervoerende pakket (onder de keileem) is globaal noordoostelijk gericht. De
grondwaterstroming in het lokale, ondiepe (freatische) systeem boven de keileemlaag
wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogteligging van het maaiveld, de
hoogteligging van de top van de keileemlaag, de dikte van het zandpakket boven de
keileemlaag en de dikte van de keileemlaag zelf. Naast de bodemopbouw en
Meetnet Witterveld
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oppervlakkige afwatering spelen de aanwezige ontwateringsmiddelen op de grens van
het natuurgebied een rol. Op basis van de huidige beschikbare gegevens is de ondiepe
grondwaterstroming wei globaal bekend, maar niet in detail. Duidelijk is wei dat de
hoogveenvegetaties vooral in een zone liggen waar over de keileem ondiep grondwater
toestroomt. In deze zone ontbreekt lokaal de keileem waardoor grondwater kan
wegzijgen. De mate van wegzijging wordt bepaald door de doorlatendheid van het veen
en de gliedelaag.
Uit recent onderzoek aan de schouwsloot in het noordwesten is gebleken dat de
grenssloten voor drainage zorgen van de randzone van het natuurgebied. Door het
voorkomen van keileem is de invloedzone over het algemeen beperkt, met name aan de
westzijde. Aan de oostzijde stroomt als gevolg van het aflopende maaiveld- en
keileemniveau ondiep grondwater richting grenssloot. Hier blijkt lokaal het gehele jaar
water uit te treden op het talud van de grenssloot en via lokale depressies.
Grontmij (2002) heeft geadviseerd ten behoeve van mogelijk hydrologische knelpunten
nader hydrologisch onderzoek te verrichten in enkele randzones van het Witterveld. Het
betreft de noordwestelijke randzone, en de zone random het TT-circuit ten oosten van
het Witterveld waaronder het Mandeveen. In de noordwestelijke randzone heeft Royal
Haskoning inmiddels een hydrologisch detailonderzoek verricht waaruit gebleken is dat
de sloten in de randzone slechts een beperkte invloed hebben op de hydrologische
situatie binnen het VR-gebied (Royal Haskoning, 2006). Er is aileen enig lokaal effect op
de situatie boven de keileem.
In het Mandeveen wordt momenteel door Grontmij onderzoek verricht naar de effecten
van de grenssloten waarbij enkele kleine peilbuisraaien zijn geplaatst.

1.4

Vegetatie en standplaatscondities
Op het Witterveld komen goed ontwikkelde hoogveenvegetaties voor. Het betreft een
klein areaal hoogveenbultenvegetaties met ondermeer de karakteristieke veenmossen
Hoogveen-veenmos, Rood veenmos en Wrattig veenmos en daarnaast Eenarig
wollegras, Kleine venbes en Lavendelheide. Dit goed ontwikkelde type duidt op hoge en
constante grondwaterstanden en komt voor langs het Kleine Meeuwenmeer en zuidelijk
daarvan. Meer algemeen zijn de wat minder goed ontwikkelde typen waarin de
karakteristieke hoogveenbulten-veenmossen ontbreken, dan wei een lage presentie
hebben. Hierin komen vooral de minder kritische veenmossen Waterveenmos en Fraai
veenmos voor. Hoogveenslenkenvegetaties komen veelvuldig voor, met name na de
vernattingsmaatregelen in de zuidzijde van het gebied. Deze vegetaties zijn
kenmerkend voor zeer natte standplaatsen met een hoge bedekking met veenmossen,
met name Waterveenmos en Fraai veenmos, en verder met veel Veenpluis,
Pijpenstrootje en soms Snavelzegge.
Een onderdeel van het hoogveengebied wordt gevormd door een grate oppervlakte met
goed ontwikkeld Berkenbroekbos. Het is een laag en open 'kreupelbos' met Zachte berk
en met deels tapijtvormend Fraai veenmos en Gewimperd veenmos, en verder veel
Kraaiheide en Gewone dopheide.
Verder is een groat areaal natte en vochtige heide aanwezig met Gewone dophei,
Struikhei en Pijpenstroolje. De grondwaterstand is hier lager dan in de
hoogveenrestanten.
Op een enkele plek in het noorden komt een natte heidevegetatie voor op een minerale
bodem met ondiepe keileem. Het betreft een goed ontwikkelde vorm van de associatie
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van Moeraswoffskfauw en Bruine snavefbies met Bruine en Witte snavefbies,
Moeraswoffskfauw, Kfokjesgentiaan en Kleine zonnedauw.
De randzone van het gebied bestaat veefaf uit vochtig en zuur Eiken-Berkenbos,
kenmerkend voor refatief droge omstandigheden.

1.5

Synthase
Het Witterveld is een circa 500 h. groat heide- en hoogveengebied dat een restant vormt
van de voormafige Smildegervenen. Het bestaat nu uit hoogveenrestanten, natte,
vochtige en droge heide en bos. Het bevat een vrij goed ontwikkefde hoogveenkern en
behoort daarmee tot een van de beter ontwikkefde hoogveengebieden van Nederland.
Hoogveenvegetaties steffen hoge eisen aan de grondwaterstand. Deze moet hoog en
constant zijn. Gezien de aanwezige, deefs goed ontwikkelde hoogveenvegetaties,
komen op het Wittervefd nog op vrij ruime schaaf de hiervoor vereiste
grondwaterstanden voor. De pfekken met hoogveen correferen met het keifeempatroon.
De hoogveenrestanten worden vooraf aangetroffen onderaan een gradient in de
keifeem- en maaivefdhoogte. Dit zijn pfekken waar, over de keifeem, ondiep grondwater
toestroomt. Hierdoor treedt in de zomer buffering van de grondwaterstand op waardoor
de vereiste constants hoge waterstanden worden bereikt. Op de pfekken waar de
buffering door toestroming beperkt of afwezig is, vindt nog wei stagnatie van water
pfaats afs gevofg van de keifeem in de ondergrond, maar zakken de grondwaterstanden
in de zomer onder invfoed van verdamping te ver uit voor hoogveenvegetaties. Op
dergefijke pfekken ontwikkefen zich natte en vochtige heide, of vochtig EikenBerkenbos.
In de centraaf gefegen zone waar hoogveen en natte heide voorkomt, is de keifeem
fokaaf zeer dun of ontbreekt deze volledig. Hier treedt vermoedelijk fokaaf wegzijging
van grondwater op. Het is derhafve maar de vraag of de grondwaterstanden hier
vofdoen voor hoogveen. Oat in deze zone toch reeds een klein areaaf met een zeer
goed ontwikkefde hoogveenvegetatie voorkomt heeft te maken met de wijze waarop
deze is ontstaan. De goed ontwikkefde hoogveenvegetatie bevindt zich fangs het
Meeuwenmeer en is ontstaan na verfanding. Het bevindt zich op een kragge (trifveen).
De benodigde zeer constants grondwaterstanden worden hier bewerksteffigd door het
meebewegen van de kragge met de waterstandsffuctuaties. De aanwezige
hoogveenvegetatie wordt hierdoor niet negatief be"invfoed door een eventuefe (te) hoge
dynamiek afs gevofg van wegzijgend grondwater naar de diepere ondergrond afs gevofg
van de ontbrekende keifeem.
In de randzone figgen sfoten ten behoeve van de fandbouwontwatering of droogfegging
van grenswegen. Uit onderzoek is gebleken dat de sfoten aan de noordwestzijde een
beperkte negatieve invfoed hebben op de grondwaterstanden op het Wittervefd. De
invfoedzone (drainage) is beperkt (Royal Haskoning, 2006).
Aan de oostzijde stroomt afs gevofg van het affopende maaivefds- en keifeemniveau
ondiep grondwater richting grenssfoot. Hier blijkt fokaaf het gehefe jaar water uit te
treden op het talud van de grenssfoot en via fokafe depressies. Er treedt derhafve
verdroging op in de randzone binnen het natuurgebied. Het is niet duidefijk of dit een
negatief effect heeft op zone met afs doeftype hoogveen.
Het Mandeveen wordt aan drie zijden begrensd door sfoten met een refatief faag peif.
Aan de westzijde is binnen het reservaat een fofiescherm aangefegd om wegzijging van
water te voorkomen. Door de ontwatering van de gebieden aan de noord- en oostzijde is
9R9576/R00041/WIMO/Gron
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het de verwachting dat er in het Mandeveen verdroging optreedt. Er loopt inmiddels
onderzoek naar de effecten van de grenssloten in het Mandeveen. In dat kader zijn in
de randzone enkele korte raaien met peilbuizen geplaatst. Een evaluatie is nag niet
verricht.
1.6

Knelpunten
Ten aanzien van verdroging en de daaruit mogelijk voortvloeiende verzuring is door
KIWA een aantal knelpunten gesignaleerd (KIWA, 2005). De knelpunten zijn hieronder
weergegeven en voorzien van aanvullende bevindingen. De tekst van KIWA is cursief
weergegeven. De knelpunten die mogelijk een rol spelen zijn tussen haakjes geplaatst.
Natuurlijke dynamiek waterregime
•
Verlaging en vergroting fluctuatie waterstand door ontwatering in directe omgeving
buiten Natura 2000-gebied
Dit lijkt het belangrijkste knelpunt te zijn voor hoogveenontwikkeling. Er is en
wordt momenteel onderzoek gedaan naar de effecten van grenssloten in de
omgeving van het TT-circuit en Mandeveen. Dit onderzoek zal uitwijzen in
hoeverre er wegzijging van water optreedt als gevolg van de aanwezige
grenssloten. Onbekend is nag of er tevens uitspraken worden gedaan over de
mogelijkheden tot realisatie van de hoogveendoeltypen.
Het effect van ontwatering in de omgeving via verlaging van het diepere
grondwater (onder de keileem) is niet bekend. Door de aanwezige keileem is het
probleem mogelijk niet groat; door de aanwezige gaten in de keileem kan het
echter wei degelijk negatieve effecten hebben.
• Verlaging en vergroting fluctuatie waterstand door staten en greppels in Natura
2000-gebied
Ontwaterende greppels en sloten (en tankgrachten) zijn nagenoeg allemaal
gedempt of afgedamd. Dit knelpunt is derhalve opgelost. In de zuidzijde van het
gebied is recentelijk een afvoergreppel gedempt en is de zandweg opgehoogd.
Dit heeft geleid tot een forse vernatting van het aangrenzende veengebied.
• Verlaging en vergroting fluctuatie waterstand door grondwateronttrekkingen
(industrie en drinkwaterwinning Assen
De waterwinningen vinden plaats onder de potklei. Het is niet duidelijk of er
effecten zijn op de hydrologische situatie boven de potklei. lndien dit het geval
is, kan er zich een negatief effect voordoen op het ecohydrologisch functioneren
van het gebied, doordat er lokaal gaten voorkomen in de keileem, en derhalve
extra wegzijging plaats kan vinden in de hoogveenzone. lnmiddels zijn de
meeste industriewinningen gesloten; onderzoek aan de winning van Fricocheese heeft aangetoond dat deze winning geen effect heeft op het Witterveld.
• Verlaging en vergroting fluctuatie waterstand als gevolg van sterke laterale afvoer
veenwater door hoogteverschil met omgeving)
• Vergroting fluctuatie waterstand door aantasting acrotelm)
De acrotelm is zoals in aile Nederlandse hoogveenrestanten grotendeels
afwezig. Dit is een bestaand probleem en zal zich aileen op kunnen lassen door
veengroei.
• Verlaging en vergroting fluctuatie waterstand als gevo/g van toename verdamping
door toename bas)
Het areaal bas neemt af door het afzetten van bas. Doordat nag steeds bas
aanwezig is, met name in de randzone, treedt er ter plaatse verlaging en
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vergroting van de fluctuatie van de grondwaterstand op. Het is niet duidelijk in
hoeverre dit een negatief effect heeft op het hoogveen in het centrum.
Door KIWA genoemde maatregelen om de knelpunten op te lossen
•
Verhagen waterstand in aangrenzende /andbouwgebied en TT- circuit buiten Natura
2000-gebied.
• Stoppenl verrninderenl verplaatsen grondwateronttrekkingen (industria en
drinkwaterwinning Assen) (~ industriewinningen zijn inmiddels gestopt).
• Dempen sloten en greppe/s binnen Natura 2000-gebied.
Dit heeft reeds plaats gevonden.
• Aanleggen hydrologische compartimenten in dee/ met veen.
Het is niet duidelijk of deze herstelstrategie voor het Witterveld opgaat.
Conclusie ten aanzien van realisatie habitattypen
Groot knelpunt voor herstel van Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap), Actieve
hoogvenen (heideveenljes) en kwaliteitsverbetering van Herstellende hoogvenen is de
ontwatering buiten het Natura 2000-gebied. Het oplossen daarvan vergt een grate tot
zeer grate inspanning.
Over een aantal knelpunten voor verdroging en eutrofiering bestaat onduidelijkheid en
dient de noodzaak van maatregelen te worden onderzocht. Het gebied heeft door de
gunstige hydrogeologische situatie (keileemondergrond) goede potenties voor herstel
van Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) met overgangen naar Vochtige heiden
(hogere zandgronden) en Hoogveenbossen .
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NATUURDOELTYPEN
Provincie
Voor het HR-gebied gelden de volgende provinciale natuurdoeltypen:
•
•
•
•

Droge heide.
Vochtige heide en levend hoogveen.
Bosgemeenschap van arme zandgrond.
Droge heide.

Natuurbeherende instantie
In opdracht van de provincie Drenthe en de gemeente Assen heeft Grontmij een
beheersplan opgesteld met een gedetailleerde doeltypenkaart. De doeltypen bestaan
uit:
•
•
•
•
•

Droge heide.
Vochtige en natte heide.
Hoogveen en meerstal.
Schraalland.
Bos.

Habitatrichtlijn
Voor de Habitatrichtlijn zijn de volgende doeltypen vastgesteld:
•
•
•
•
•

Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap; 7110A).
Actieve hoogvenen (heideveentjes; 71108).
Kwaliteitsverbetering van Herstel/ende hoogvenen (7120).
Vochtige heiden (hogere zandgronden; 4010A).
Hoogveenbossen (91DO).
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MEETNET VERDROGING

3.1

Begrenzing monitoringsgebied
Het habitatrichtlijngebied wordt in hydrologisch opzicht be"invloed door de waterstanden
in de aangrenzende landbouwgebieden en het IT-circuit. De relatief lage peilen in de
randzone leiden tot verdroging van het natuurgebied. De problemen doen zich vooral
voor aan de oost- en zuidzijde van het gebied. Zolang deze gebieden de huidige
functies blijven vervullen blijft dit knelpunt bestaan. lnmiddels wordt er hydrologisch
onderzoek verricht naar de effecten van de grenssloten waarbij enkele raaien met
peilbuizen zijn geplaatst. Aangezien de verdroging als gevolg van de sloten in beeld
wordt gebracht, wordt er niet voor gekozen om in het kader van het meetnet verdroging
aanvullende (verklarende) meetpunten in de randzone buiten het HR-gebied te leggen.

3.2

Ligging meest waardevolle natuur
De meest waardevolle natuur bevindt zich in het centrum en het zuidelijke deel van het
Witterveld. Dit betreft de hoogveenvegetaties en het berkenbroekbos. Verder komen
verspreid in het gebied restanten hoogveen- en goed ontwikkelde natte heidevegetaties
voor.

3.3

Beschrijving meetnet
Aan de hand van de eco-hydrologische systeemanalyse en het veldbezoek zijn
meetraaien bepaald waarmee een representatief beeld kan worden verkregen van het
onderzoeksgebied. Nagegaan is welke bestaande meetpunten op deze raai aanwezig
zijn die gebruikt kunnen worden voor het meetnet. Daarbij is ook het recente onderzoek
van Grontmij (2005) betrokken.
Het meetnet is vooral gericht op monitoring van de hydrologische situatie in die
gebieden met als doeltype hoogveen. Dit gebied is deels verdroogd. Er worden vier
raaien voorgesteld, waaronder twee korte raaien (met twee meetlocaties). Dit betreft het
zuiden en centrum van het gebied, en het Mandebos in het zuidoosten.
Omdat de hydrologische effecten van de ontwaterde randzones vrij duidelijk zijn, en er
reeds onderzoek wordt verricht, is er voor gekozen geen extra inspanning te steken in
het instellen van verklarende meetpunten in deze zone.
In onderstaande tekst, in de figuren 1 en 2 en tabel 1 wordt het meetnet beschreven.

Raai A: Berkenbroek
Een raai door het berkenbroek en aangrenzende zone langs het TT-circuit. Er wordt een
nieuw meetpunt (W1 00) voorgesteld in het centrum van het berkenbroekbos. Hier zijn
de hydrologische condities het meest optimaal. Voor twee bestaande meetpunten GN28
en GN52 (recent geplaatst, niet in Dina ingevoerd) geldt dat ze in de randzone van het
hoogveen liggen. In het geval van GN28 betreft het een vrij goed ontwikkeld
Berkenbroekbos. Uit de bestaande meetreeks blijkt echter dat de grondwaterstand hier
in droge zomers relatief ver wegzakt. GN52 ligt in de randzone binnen het HR-gebied
langs het TT-circuit met een matig ontwikkeld hoogveenvegetatie. Hier speelt mogelijk
verdroging.
Meetpunt GN27 is een bestaand meetpunt en wordt meegenomen om zicht te krijgen op
het grondwaterstandsverloop ten westen van het hoogveengebied. Dit meetpunt heeft
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tevens een filter onder de keileem. W1 01 betreft een nieuw meetpunt op de rand van
het reservaat meteen langs een vrij diepe en drainerende grenssloot.
Raai B: Hoogveenslenk
Dit is een raai (noord-zuid) door de slenk met redelijk tot goed ontwikkelde
hoogveenvegetaties afgewisseld met natte (vergraste) heide. De raai sluit in het
noorden aan op raai A.
De bestaande peilschalen PSA en PSB geven een goed beeld van de hydrologische
situatie in het centrum van de slenk met het hoogveendoeltype. De keileem is hier lokaal
afwezig dan wei erg dun waardoor in deze zones mogelijk wegzijging optreedt
(regionale hydrologische effect).
Meetpunt GN33 en GN36 liggen op de rand binnen het hoogveendoeltype. Deze
locaties bestaan uit (vergraste) natte heide en hebben mogelijk te lage
grondwaterstanden voor realisering van het doeltype.
Er worden twee nieuwe meetpunten voorgesteld, een (W1 03) in een zeer goed
ontwikkelde
hoogveenvegetatie,
en
een
(W1 02)
in
matig
ontwikkelde
hoogveenvegetatie.
Raai C: Zuidzijde Witterveld
Hier liggen geen bestaande meetpunten. Er worden twee nieuwe meetpunten
voorgesteld in een omvangrijke kern met doeltype hoogveen/ natte heide. Seide worden
in de randzone geplaatst waar het doeltype hoogveen geldt, en waar nu natte heide
aanwezig is.
Raai D: Mandeveen
Een raai met twee nieuwe meetpunten in het deelgebied Mandeveen, dat recentelijk is
vernat en waar een vrij groot areaal met hoogveen wordt nagestreefd. Het bestaat nu
vooral uit slenkenvegetaties met veenmossen, Veenpluis en Pijpenstrootje en plaatselijk
Eenarig wollegras. Door de waterstanden te monitoren kan worden bepaald of er
hoogveenslenkenvegetaties kunnen worden ontwikkeld.
Aan de oostzijde van het Mandeveen is een foliescherm aangebracht om laterale
wegzijging tegen te gaan. Er treedt mogelijk verdroging op door de ontwatering aan de
noordzijde (TT-circuit) en zuidzijde (landbouw). Hier loopt momenteel een hydrologisch
onderzoek (Grontmij) waarbij enkele korte raaien met peilbuizen zijn geplaatst. De
betreffende peilbuizen liggen buiten het doeltype hoogveenvegetatie en zijn derhalve
niet geschikt als toestandsmeetpunten voor het meetnet verdroging.

De regionale grondwaterstand wordt gemeten op locatie B12D0192, een locatie net ten
zuiden van het reservaat met een bestaande meetreeks vanaf 1980.
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Tabel1.0verzicht meetpunten
Externe code

Bestaande

Peilschaal/

Locatie

Peilbuis

Dino-code

Diepte filter

Voorstel meetprogramma

(cm-mv)
Ws

Gws

Bv

Pq

Raai A Berkenbroek
GN27/

Ja

Buis

Niet in Dino

X
X
X
X

66/

GN27a

400

W100

Nee

Buis

.

100-12 0

GN28

Ja

Buis

Niet in Dino

<180

GN52

Ja

Buis

Niet in Dino

50

W101

Nee

Buis

-

200-240

Schaal+

Niet in Dino

?

X

Niet in Dino

?

X

X
X

Raai B Hoogveenslenk
PSA (Meeuw-

Ja

enplas)

buis +
datalogger

PSB

Ja

Buis +
datalogger

GN33

Ja

Buis

Niet in Dino

<85

W102

Nee

Buis

120-150

W103

Nee

Buis

-

100-12 0

GN36

Ja

Buis

Niet in Dino

<100

X
X
X
X

Raai C Zuidzijde Witterveld
W104

Nee

Buis

.

120-150

W105

Nee

Buis

-

120-150

X
X

W106

Nee

Buis

120-150

X

W107

Nee

Buis

-

120-150

X

Raai 0 Mandeveen

Peilbuizen aangewezen in kader van monitoring KRW (bron Witteveen + Bos, 2006)
Ja

Buis

81200192

3900-4000

X

Legend a
Ws=

Oppervlaktewaterstand: 2x per maand

Gws=

Grondwaterstand: 2x per maand

Bv=

Basenverzadiging: 1x per 4 jaar (winter en zomer)

Pq=

Vegetatieopname in permanent quadraat (pQ): 1x per 2 iaar
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