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INLEIDING
De natte natuur van de Oost-Veluwe dient te worden versterkt en de kwaliteit van het
oppervlaktewater verbeterd. Hiervoor is het project Integraal Water Beheer Oost Veluwe
(IWOV)gestart. Fase 1 vanditproject isinmiddels afgerond (IWACO, 1992;1993).
Fase2aricht zichop lokalemaatregelen dieopkortetermijn kunnen wordenuitgevoerd voor
het tegengaan van verdroging en eutrofiëring. Gedacht wordt aan maatregelen als aanpassen
van de ontwatering in relatienota-gebieden, optimalisatie van de landbouwontwatering en
verbetering van de (oppervlaktewaterkwaliteit. Regionale maatregelen zoals aanpassing van
degrondwaterwinningen of het omdraaien vande stromingsrichting inhet Apeldoorns kanaal
vergen nadere uitwerking en kunnen pas op middellange termijn worden gerealiseerd. Deze
maatregelen komenaandeordeinfase2b.
Infase 2awordt eenplanopgesteld dat inzijn geheeldevolgende stappenomvat:
1. Selectievandeelgebieden;
2. Opstellen vanprincipeplannen voordriedeelgebieden;
3. Prioritering enfasering vandeuitwerking vandeprincipeplannen;
4. Opstellen stramien voor detailuitwerking vandeprincipeplannen;
5. Ontwerp vaneenregionaal monitoringssysteem.
Stap 1, 3, 4 en 5wordenbeschreven inhetHoofdrapport vanIWOVfase 2a (IWACO 1995).
Het voorliggende rapport behelst stap 2: de ontwikkeling van een principeplan voor het
Pollensche Veen. Het Pollensche Veen is in stap 1geselecteerd (zie hoofdrapport) op basis
van de goede kansen die hier liggen om verdroogde en geëutrofieerde ecosystemen te
herstellen:
het gebied heeft eenrelatief hogeactuelenatuurwaarde;
het reservaatsgebied is voor 15 ha reeds aangekocht door de Dienst Landinrichting en
Beheer Landbouwgronden;
deverdroging inhet PollenscheVeenkanredelijk effectief wordenbestreden met (lokale)
maatregelen aan de waterhuishouding. Dit blijkt uit berekeningen met het regionale
geohydrologische modelvandeOostVeluwe.
Indit rapport wordt voor het Pollensche Veen eenplanuitgewerkt voor het bestrijden vande
verdroging en de eutrofiëring. Het betreft een zogenaamd "principeplan". Een principeplan
wordt opgesteldbinnen eenbeperktetijd engeeft detenemenmaatregelen inhoofdlijnen aan.
Daarbij zijn enkele dagen besteed aan waarnemingen en oriënterende metingen in het veld.
Verder is er overlegd met de water- en terreinbeheerders (Het Gelders Landschap, Waterschap Oost-Veluwe en Zuiveringsschap Veluwe) en is gebruik gemaakt van bestaande gegevensvanhet gebied. Het planconcentreert zichopdedelenvanhetbeekdal die zijn aangewezen als reservaatsgebied. Het principeplan geeft inzicht in het ecohydrologisch systeem, in
kansrijke maatregelen om dit te herstellen en in de punten die daarbij in het oog moeten
worden gehouden. Voorts is in het principeplan een indicatie van effecten enkosten opgenomen. Deuitwerking opbesteksniveau vandeaangegevenmaatregelen vindtplaats infase 3.
Het principeplan is mede opgesteld door mevrouw ing. R. Nijenhuis en mevrouw ing. Y.
Rosenboom, die hun afstudeerstage van de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
richtten opdit gebied.
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Leeswijzer
Inhoofdstuk 2wordt hetPollenscheVeenbeschreven enhet functioneren vanhetecohydrologisch systeem geanalyseerd. Daarna wordt inhoofdstuk 3het ecologisch streefbeeld geformuleerd en doorvertaald naar het bodem- en watercompartiment. Vervolgens worden in
hoofdstuk 4 maatregelen voorgesteld die het streefbeeld binnen bereik brengen. Deze
maatregelen worden beoordeeld op hun effectiviteit en op de knelpunten die ze onder de
huidige omstandigheden voor andere functies kunnen opleveren. Om de effecten van de te
nemen maatregelen te evalueren, wordt tenslotte in hoofdstuk 5 een lokaal monitoringssysteem beschreven.
GEBIEDS- EN SYSTEEMBESCHRIJVING
2.1

GEBIEDSBESCHRIJVING
Het Pollensche Veen ligt ten westen van Ernst, aan de oostrand van de Veluwse stuwwal
(figuur 1). Dit gebied, met een oppervlakte van ongeveer 40 hectare, is aangewezen als
reservaatsgebied (figuur 2) (Gedeputeerde Staten, 1991). Hiervan is circa 15 hectare
verworven door deDienst Landinrichting enBeheer Landbouwgronden. De functietoekenning
doorverschillende andereoverheden sluithier grotendeels opaan(tabel 1).
Tabel 1: Relevantbeleidenfunctietoekenningen voorhetPollenscheVeen
Rijk

TweedenationaalMilieubeleidsplan (1993)
Natuurbeleidsplan (1990)
Structuurschema GroeneRuimte(1992)

Provincie

Waterhuishoudingsplan I(1991-1997)

Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden Gelderland (1991)
Regionaal Milieubeleidsplan Oost-Veluwe
(1991)
BeheersplanVeluwe(1991)
Streekplan Veluwe(1987)

Water
beheer

Integraal Waterbeheersplan Veluween
Vallei(1994)
Beheers-enOnderhoudsplan (invoorbereiding)

Gemeente BestemmingsplanAgrarisch gebiedGemeenteEpe 16epartiëleherziening(1984),
Bestemmingsplan Schaveren4epart.herz.
(1984)

Nederland:verminderen vanhetverdroogd areaalmet
25% in2000
Veluwe:natuurontwikkeling enherstel van natuurlijke
karaktervanbekenensprengen
Oost-Veluwe:waardevol cultuurlandschap
Smallertschebeek:water voorkarperachtigen, waardevollewaternatuur. Afweging van functietoekenning
"watervoornatuurvanhethoogsteecologischeniveau" inplanperiode
PollenscheVeen: bodembeschermingsgebied
PollenscheVeen:kerngebied instuwwal.Beekdalen
enkwelgebieden zijnecologisch hetmeestkwetsbaar
PollenscheVeen:aangewezen als reservaatsgebied
Smallertsche beek:beken ensprengendienen
beschermd teworden.InhetPollensche Veendient
hetagrarisch gebruik afgestemd teworden opnatuurbehoudsdoelen
Pollensche Veen:planperiode 1994-1995. Waterbeheerafstemmen opnatuurfuncties inhetgebied
Smallertsche beek: inventarisatie enmaatregelenopstellen in1995
Pollensche Veen:agrarischedoeleinden klasseA
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In en na het Weichselien is de oostrand van de Veluwe sterk versneden door erosie. Daarbij
zijn brede, diep ingesneden, vochtige dalen ontstaan, die nu vooral als grasland in gebruik
zijn. Deze dalen worden omgeven door hogere gronden, die bebost zijn of waarop oude
bouwlanden (enken)voorkomen. HetPollenscheVeeniséénvandezedalen. Indit gebiedligt
grindhoudend, grofzandig daluitspoelingsmateriaal waarop een dunne laag dekzand is afgezet
en waarin beekeerdgronden (pZg23g) zijn ontstaan. Op de natte plekken (GT II), in het
centrum van het gebied, komen broekeerdgronden (vWzg) voor (figuur 8) (Stichting voor
Bodemkartering, 1982).
Inhet Pollensche Veenzijn tweehoogtegradiënten aanwezig. Dewest-oost gradiënt (figuur 8)
loopt vandehogeregrondenvandeVeluwenaardelagegronden vandeIJsselvallei. Dezeis
van belang voor de bodemopbouw en het watersysteem. Langs de Veluweflank loopt de
noord-zuid gradiënt, die bepaald wordt door de uitlopers van de Veluwe, de enken en de
daartussen gelegen dalen (figuur 9). In het Pollensche Veen is deze noord-zuid gradiënt
duidelijk herkenbaar in het landschap. Het gebied ligt in een laagte tussen uitlopers van de
Veluweflank.
2.2

ECOHYDROLOGISCHE SYSTEEMBESCHRIJVING
Het Pollensche Veen wordt voor de compartimenten water, bodem, vegetatie en fauna
beschreven waarna de onderlinge samenhang wordt bekeken en relaties worden gelegd. De
veldwaarnemingen zijnverricht indeperiodevanmaart tot enmet mei1995.

2.2.1 Water
Af- enontwatering
De hoofdwatergang in het Pollensche Veen vormt een bovenloop van de Smallertsche beek
(figuur 1).Degemiddeldejaarlijkse afvoer vandezebeekindebenedenloop wordtgeschatop
3,8 miljoen mVjaar (rWACO, 1992). In maart 1995 was in de bovenloop van de watergang
door het Pollensche Veen vrijwel geen stroming waar te nemen; halverwege de hoofdwatergang washet debiet ca. 45l/s eninhet kleinedeelgebied ca. 100l/s.
DeSmallertsche beek is eenkwelbeek. Zo'nbeek wordt gevoed door relatief diepgrondwater
waardoor ze vrijwel niet droog valt. Bij kwelbeken is geen duidelijke bron aanwezig, maar
zijn wel laagtes waarin voortdurend grondwater opkwelt (Zuiveringsschap, 1984). De
watergang inhet Pollensche Veen, eenA-watergang, heeft enkele zijtakken aande noordzijde
ervan. Er liggen enkele duikers in het Pollensche Veen. Bij het kleine deelgebied stroomt de
watergang langs de noordgrens. Een A-watergang is een primaire watergang die door het
waterschap wordt onderhouden.
Oorspronkelijk begon de hoofdwatergang op 500 meter ten westen van de Pollenseveenweg
(figuur 3). Dit is ook nu nog het natste gedeelte. Waarschijnlijk is deze watergang in
westelijke richting, langs de grens tussen de hoge veldpodzolgronden en de lage broekeerdgronden, verlengd voor de afwatering van de landbouwgronden. Op deze grens was het in
april 1995 natter dan opde omliggende gronden. Nabij debovenloop vande hoofdwatergang
is eenpoel gegraven.
De drooglegging vandehoofdwatergang is 1à 1,5 m-mv. Debreedtevanhet wateroppervlak
varieert van 50 tot 150 cm en de waterdiepte is circa 15cm (voorjaar 15cm). In het kleine
deelgebied heeft dehoofdwatergang een drooglegging van 1,5 m-mv, eenbreedte vanruim 2
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meter en een diepte van 20 cm. De watergang valt in het westelijk deel reeds vroeg in de
zomer droog (Manen, 1982). De overige watergangen in het Pollensche Veen hebben een
kleiner profiel en voeren niet veel water. De watergang aan de noordzijde van de Pollenseveenweg stroomt niet.
Isohypsenpatroon
Het isohypsenpatroon wordt sterk bepaald door de topografie (figuur 7 en 8). Het regionale
grondwatersysteem strekt zich uit van de hoge gronden van de Veluwe over de Veluweflank
tot aanhet beekdalsysteem vandeIJssel. Neerslag infiltreert indeVeluwe enkwelt opinhet
IJsseldal. Het Pollensche Veen ligt tegen de flank van het infiltratiegebied aan. Het lokale
watersysteem van het Pollensche Veen wordt bepaald door de ligging van lokale hoogten en
laagten, zoalsenkenenhetbeekdalzelf, diedwarsophet rivierdal vandeIJssel staan.
Naastdenatuurlijke hoogteligging ishethuidige oppervlaktewaterstelsel sterk sturend voorde
freatische waterstand en lokale grondwaterstroming. Een globale indruk van het isohypsenpatroon (figuur 13) is verkregen aan de hand van metingen van de grondwaterstand in
boorgaten en het oppervlaktewaterpeil ten opzichte van het maaiveld, gecombineerd met de
bodem-, de grondwatertrappen-, de waterlopen- en de hoogtelijnenkaart. De grondwatertrappen, zoals vermeld opdebodemkaart (Stichting voor Bodemkartering, 1982), komenovereen
met develdwaarnemingen vandestijghoogten inhetvoorjaar van 1995.
Elektrisch geleidingsvermogen (EGV)
Het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) geeft een beeld van de mineraalrijkdom van het
water (figuur 11). Methet EGV-IRdiagram kaneenindicatievoordeherkomst vanhet water
worden gegeven (figuur 12).
Het EGV inde hoofdwatergang varieert van circa 250/iS/cm indebovenloop tot 180/xS/cm
bij de duiker onder de Pollenseveenweg. De afname van de EGV in de stromingsrichting
duidt mogelijk op een relatieve afname van de grondwaterinvloed en een toename van de
bijdrage van lokale neerslag. Dit is in overeenstemming met de (lichte) afname van de
Ionenratio en de (lichte) verschuiving van de lithocliene naar de atmocliene hoek in het IREGV diagram (figuur 12). In de overige watergangen varieert het EGV van 150 juS/cm in
stromend water tot 250/uS/cminstilstaand water.
Chemischesamenstelling oppervlaktewater
In het Pollensche Veen is de chemische samenstelling van het oppervlaktewater geanalyseerd
op 2 punten. De monsterpunten zijn weergegeven in figuur 11.De analyseresultaten van de
parameters stikstof, fosfaat, chloride, calcium en ijzergehalte zijn weergegeven in tabel 2 en
worden verder per deelgebied besproken. Het stikstof- en fosfaatgehalte geeft een beeld van
denutriêntenbelasting. Het ijzergehalte geeft eenaanwijzing voor het optreden vankwel.
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Tabel2.

Analyseresultaten oppervlaktewater Pollensche Veen d.d. 9-5-1995 (voor monsterlocaties
11)
monsterpunt 1

parameter
Kjeldahl-stikstof als N
EGV (20°C)
Chloride (HPCL)
Fosfaat (totaal) alsP

zie figuur

monsterpunt 2

[mg/l]

2.4

2.3

tiS/cm]

178

183

[mg/l]

12

14

0.03

0.03

[mg/l]

Calcium (Vlam)

[mg/1]

21

21

IJzer (ICP)

[mg/l]

0.54

1.0

monsterpunt 1:
monsterpunt 2:

watergang tenwestenvandebronzone
bronzone

In dekleine watergangen waar weinig stroming is,zijn kwelverschijnselen waargenomen in
de vorm vanroodbruin gekleurd water. Indehoofdwatergang zijn deijzergehalten relatief
laag (tabel 2).
Hetstikstof- enfosfaatgehalte inhet PollenscheVeenisvrij laag;deinvloedvandelandbouw
is blijkbaar matig. Door bemesting isvooral detoplaag vandebroekeerdgrond verrijktmet
nutriënten, dieuitspoelen naar het grondwater.
In de benedenloop van de Smallertsche beek ten westen van de Grift bevindt zich een
monsterpunt (Zuiveringsschap (1994, monstercode A12). De hier gemeten (gemiddelde)
stikstofgehalten (1,1 mg/l)en fosfaatgehalten (0,02mg/l)zijn vergelijkbaar metdie inde
Bovenloop. HetEGV is indebenedenloop gemiddeld 280jiS/cm enhetchloridegehalte is
enigszins hoger danindebovenloop (20,0mg/l). Hieruit blijkt datde beek over hethele
traject relatief schoonwaterbevat.
2.2.2

Bodem
Deovergang vandeVeluwe naar het IJsseldaliseen opeenvolging van devolgende bodemtypen:haarpodzol-, veldpodzol-, gooreerd-, beekeerd-, broekeerd- envlakvaaggrond (figuur8).
Het Pollensche Veen bestaat van west naar oost uitdevolgende bodemtypen engrondwatertrappen (figuur 5resp.6)(Stichting voor Bodemkartering, 1982):
veldpodzolgrond (gHn30) metGTVI: deze gronden zijn gevormd in fluvioperiglaciale
afzettingen (daluitspoelingsmateriaal) dieineen golvend patroon engelaagd zijn afgezet.
Hetmateriaal bestaatuit grindhoudend, grof zand;
beekeerdgrond (pZg23g) metGTIII*: deze beekdalgronden komen voor in eolisch en
fluvioperiglaciaal zand. Demeestal 15à20cmdikketoplaag isoverwegend zeerhumeus
tothumusrijk, somszelfs venigen zeer sterklemig;
broekeerdgrond (vWzg) metGTII: deze gronden liggen inminof meer komvormige
laagten indeerosiedalen vanhetfluvioperiglaciaal. Zehebben inhetalgemeen een 20 à
30 cmdikkebovengrond van venig zandofzandig veen. Daaronder ligt meestal nog een
dunne laag zeggeveen ofbroekveen. Hetvenig materiaal is gevormd indelagere delen
(figuur 7) waar grondwater enneerslag stagneerde endaardoor eenzuurstofarm milieu
ontstond.
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In het centrum van het Pollensche Veen komen vooral natte broekeerdgronden voor. Aande
randen en in het zuidelijk deel van het Pollensche Veen liggen veldpodzolgronden. Tenslotte
liggen aandeoostzijde beekeerdgronden.
Rond 1900 (figuur 3) werden de broekeerd- en beekeerdgronden als weide gebruikt. De
veldpodzolgronden waren nog niet in agrarische gebruik. In deze eeuw zijn de gronden van
het Pollensche Veen allemaal gecultiveerd. De meeste gronden zijn in gebruik als grasland,
de overige voor maïs (figuur 4). Direct ten westen van het Pollensche Veen liggen percelen
die bemest worden met kippemest. Ten zuiden liggen twee campings die aangesloten zijn op
het riool. In en rond het Pollensche Veenvinden opvier locaties lozingenplaats in debodem
(med. Zuiveringsschap); dezezijn weergegeven infiguur 11.
2.2.3

Vegetatie
Waarnemingen aan de vegetatie van het Pollensche Veen zijn over verschillende rapportages
verspreid (Manen, 1982; Cuppen, 1987; Cuppen, 1989). Door combinatie met eigen
veldwaarnemingen van april 1995,wordt getracht een gebiedsdekkend beeld te geven van de
verspreiding van (grond)waterafhankelijke plantesoorten (hydro- en freatofyten) (figuur 14).
Hierbij ligt de nadruk op soorten die een indicatie geven van de hydrologische standplaatsfactoren en waaraan een hoge natuurwaarde wordt toegekend. Deze soorten en de door hen
gevormde vegetatie zijn met name gevoelig voor wijzigingen in de waterhuishouding en de
voedselrijkdom. In dehuidige situatie komen zij vooral voor in enlangs dewaterlopen ende
sprengkoppen. Per deelgebied worden degekarteerde soortennader beschouwd intermenvan
de vegetatietypologie van Westhoff & den Held (1969) teneinde duidelijker te maken welke
standplaatskenmerken enwelkeecologischepotenties zeindiceren.
De oever en de bedding van de hoofdwatergang en de bronzone vormen in het Pollensche
Veen de belangrijkste groeiplaats voor hydro- en freatofyten (figuur 14). Het deel ten zuiden
van de A-watergang heeft daarvoor een te lage grondwaterstand, waardoor (grond)waterafhankelijke soorten ontbreken. In en nabij het water van de hoofdwatergang zijn tijdens het
veldwerk, in maart en april 1995, Brede waterpest (Elodea canadensis), een Glanswiersoort
(Nitella spec.)enGewoon sterrekroos (Callitriche cf. platycarpa) aangetroffen. Deze soorten
indiceren basenrijk grondwater, dat niet te voedselrijk is. In de oever komen plaatselijk
elementen voor van een kleine zeggenvegetatie (27Aa, Caricioncurto-nigrae), waaronder
soorten alsWateraardbei (Potentillapalustris),Moerasviooltje (Violapalustris) en Snavelzegge (Carex rostrata). Dit type is gebonden aan matig basenrijke envoedselarme omstandigheden. Plaatselijk komen ook meer eutrafente soorten voor zoals Grote egelskop (Sparganium
erectum), enScherpezegge (Carexacuta).
Een dwarssloot is begroeid door het vrij zeldzame en bedreigde Duizendknoopfonteinkruid
(Potamogeton polygonifolius); een soort die voorkomt bij weinig gerijpt, betrekkelijk
basenarm en voedselarm grondwater. Verder zijn in de kleinere dwarssloten van het gebied
Holpijp (Equisetumfluviatile)en Moerasspirea (Filipendula ulmaria) aangetroffen. De eerste
soort duidt opkwel, detweedeopvrij voedselrijke omstandigheden.
Samenvattend kan de huidige vegetatie van het Pollensche Veen worden gekarakteriseerd als
matig ontwikkeld inverhouding tot depotenties. De schaars aanwezige (grond)waterafhankelijke soorten, die beperkt zijn tot de bronzone, de oevers en de bedding van de watergang,
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duiden opeen matig basenrijk envrij voedselarm milieu. Ditkomt vooral totuiting in het
voorkomen van het Duizendknoopfonteinkruid en de plaatselijk goed ontwikkelde kleine
zeggenvegetatie. Kenmerkende (grond)waterafhankelijke soorten van basenrijke milieus
ontbreken, metuitzondering vandeBredewaterpest.
2.2.4 Fauna
Voor wat betreft de fauna is een beperkt aantal gegevens beschikbaar; alleen over de
visfauna, dieinhetPollensche veen voorkomt, is iets bekend. Deze is in 1994 onderzocht
(Blankena e.a., 1994). Bijditonderzoek zijn devolgende soorten vanhetstromende water
gevonden: driedoornig stekelbaarsje, tiendoornig stekelbaarsje, bermpje, beekprik, brasem/blei, blankvoorn en baars. Debeekprik enhet bermpje zijn beschermde soorten. De
beekprik is gebondenaanrelatief koel, stromend water vanondiepebekenensprengen.
2.2.5 Samenhang enrelaties
De compartimenten worden geïntegreerd tot een beschrijving van het ecohydrologisch
systeem (figuur 15).Intabel 3iseen denkmodel weergegeven voor hetfunctioneren van dit
systeem.
Tabel 3: Functioneren ecohydrologisch systeem
- HUIDIGE SITUATIE:
beheer
vooral
landbouwkundig:
maaien,
weiden,
zaaien

historie
ecosysteem
geheugen:
aanwezige
planteindividuen,
zadenen
sporen
1

water
waterhuishouding
afgestemd oplandbouw: snelle afvoer
kwel enneerslag

bodem
bodem sterk beïnvloed
door agrarisch beheer:
bemesten, bekalken,
grondbewerken

vegetatie
resultante van agrarisch
beheer + gebiedskenmerkenI

fauna
resultante vanvegetatie,
gebiedskenmerken en beheer
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TOEKOMSTIGE SITUATIE:

water
lokalemaatregelen
verhogendeecologischepotenties:
verminderendrainageendrooglegging

bodem
minderinvloedmenselijk gebruik,meer
invloedvanwaterop
bodemcondities:
verschralen, lokaal
verwijderen veraarde
bodems,verlagen

beheer
natuurgericht:
verschraling,
begrazing,
extensief

historie
ecosysteem
geheugen:
aanwezige
planteindividuen,
zadenen
sporen

'f

V

vegetatie
resultantevangebiedskenmerken (versterktdoor
lokalemaatregelen) + natuurgerichtbeheer:

fauna
resultante vanvegetatie,
gebiedskenmerken enbeheer

benaderen streefbeeld

De waterhuishouding vanhet PollenscheVeen staat onder invloed vanhet regionale enlokale
grondwatersysteem. Het regionale grondwatersysteem heeft een horizontale grondwatercomponent dieinfiltreert opdeVeluweenindeIJsselvallei opkwelt. Een gedeeltevandeze
component beïnvloedt het gebied met GT II van het Pollensche Veen. Het EGV van het
oppervlaktewater ishier circa 180juS/cm. Deverwachte waarde vankwelwater is200juS/cm
of hoger. Waarschijnlijk is het gemeten EGVbeïnvloed door deneerslag die een lagereEGV
heeft (50- 100/*S/cm). DeIonenratio ishogerdan70%. Incombinatie methet EGVwijst dit
op grondwaterinvloed. Op deze plaatsen komen ook elementen van grondwaterafhankelijke
vegetatie voor.
Het lokale systeem is een deel van het regionale systeem dat daarbinnen eigen grondwaterstromen heeft. In dit systeem kan door lokale maatregelen ingegrepen worden om de
verdroging en eutrofiëring tegen te gaan. In het lokale grondwatersysteem zijn de infiltratiegebieden: de enk aan de noordzijde van het Pollensche Veen en de haarpodzolgrond aan de
zuidzijde. Dit zijn dehogere gronden met eendiepere grondwaterstand. De enk istevens een
lokale waterscheiding; dit blijkt uit het isohypsenpatroon. Het kwelgebied wordt gevormd
door het gebiedmet GTII. Ookhet gebiedten westenvanhet PollenscheVeenmaakt hiervan
deel uit. Opbasisvandehistorische kaart, dewaterlopendichtheid, deanalyseresultaten ende
aanwezige (grond)waterafhankelijke vegetatie kan worden gesteld dat de grondwaterinvloed
het grootst is bij het oorspronkelijk begin van de bovenloop van de Smallertsche beek
(bronmilieu). Inhet noordelijk deel vanhet PollenscheVeen komt incidenteel grondwater aan
het maaiveld. Deze plekken, de greppels en de bovenloop van de hoofdwatergang vallen in
perioden met weinigneerslag droog.
Dekwel, zowel regionaal als lokaal, wordt grotendeels afgevangen door de hoofdwatergang.
Deze ligt op de overgang van de veldpodzol- en de beekeerdgrond met de broekeerdgrond.
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De drooglegging varieert tussen 50 en 110 cm-mv, behalve in het bronmilieu waar de
drooglegging maximaal 30 cm-mv is. Uit het isohypsenpatroon en de toename van de
afvoeren inde stromingsrichting blijkt deze watergang een drainerende functie te hebben. De
afvoer wordt gevormd door deze kwel en het grondwater van de omliggende landbouwgronden. Ditblijkt uit deanalyseresultaten.

STREEFBEELD
3.1

ALGEMEEN
Een ecologisch streefbeeld wordt opgesteld, waaruit in hoofdstuk 4 lokale maatregelen voor
deverdrogings- en eutrofiëringsbestrijding kunnen worden afgeleid. Dit streefbeeld is gericht
ophet herstel van landelijk bedreigde natte ecosystemen die inhet PollenscheVeenvoorkwamen. In het ecologisch streefbeeld wordt geformuleerd naar welke vegetatietypen gestreefd
wordt. Ditbepaaltvervolgens hetstreefbeeld voorhet water endebodem.
Het streefbeeld sluit aanbij deecologischepotenties zoalsdieuit hoofdstuk 2naar voren zijn
gekomen. De potenties blijken onder andere uit de huidige vegetatie. Daarnaast geeft het
halfnatuurlijke landschap uit 1900(fig. 3), informatie over de toestand vanhet gebied in een
schoner enminder verstoord milieu. Als meest bepalend voor deecologische potenties wordt
echter de abiotische uitgangssituatie beschouwd: de kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken
van water en bodem. Alleenbij een goede aansluiting van het ecologisch streefbeeld op deze
kenmerken kaneenduurzame ontwikkeling wordenbereikt.
Tabel4: Afleiding streefbeelden
Historische informatie
Het gebied in een minder verstoorde en vervuilde toestand

Abiotische uitgangssituatie
Kenmerken van water en bodem, belangrijk voor ecologische ontwikkeling: kwel,
water- en bodemkwaliteit, peilverloop

Huidige natuur
Ecologische milieukwaliteit die nu al
in het gebied bestaat

T
i

•+"
Ecologisch streefbeeld
Zo goed mogelijk benutten van de
ecologische potenties van het gebied

Streefbeeld bodem
Gewenste bodemcondities voor ontwikkeling ecologisch streefbeeld

iTaakstelling natuurbescherming:
"\ Welke ecosystemen en soorten woriden bedreigd

Hydrologisch streefbeeld
Gewenste hydrologische situatie voor
ontwikkeling ecologisch streefbeeld
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Leeswijzer
In de verdere tekst van dit hoofdstuk worden eerst de ecologische potenties geresumeerd,
zoals die uit de beschrijving van de huidige situatie van het studiegebied naar voren komen
(3.2). Daarna wordt het ecologisch streefbeeld beschreven dat, conform de doelstelling van
dit project, binnen afzienbare tijd met lokale maatregelen gerealiseerd kan worden (3.3.1).
Uitgaande van dit streefbeeld wordt ook een doorkijkje gemaakt naar de verdere toekomst
(3.3.2), teneinde na te gaan hoe de te herstellen ecosystemen kunnen functioneren binnen de
grotere natuurlijke landschapseenheid diedoor hetnatuurbeleid wordt beoogd.
Uit het ecologisch streefbeeld wordt een streefbeeld voor de bodem (3.4) en een streefbeeld
voor het water (3.5) afgeleid.

3.2

ECOLOGISCHE POTENTIES
In 1900 lag het Pollensche Veen in een landschap dat nog nauwelijks ontgonnen was. Alleen
op de zandrug ten noorden van het veen stonden enkele huisjes. Het eigenlijke dal was niet
verkaveld. De beek reikte veel minder ver naar het westen dan nu het geval is, terwijl ook
dwarssloten ontbraken. Rondom het beekdal lagen woeste gronden, voornamelijk heide met
wat verspreide strubben. Opvallend is dat alleen de percelen ten oosten van de Pollense
veenweg door de topograaf als 'moeras' zijn aangegeven; het grootste deel van het huidige
reservaatsgebied isaangemerkt als 'weidegrond' metgeleidelijke overgangennaar 'heide'.
In de huidige situatie heeft bijna het hele gebied een landbouwkundige functie, behalve de
aanwezige sportterreinen bij de campings. De aanwezige ontwatering hangt daarmee samen,
evenals de mest- en andere stoffen die worden toegediend. De versnippering van het gebied
door wegen en bebouwing is, in verhouding tot veel andere gebieden, maar weinig toegenomen: het Pollensche Veen is nog steeds een duidelijk afgerond en herkenbaar beekdal. De
(half)natuurlijke vegetatie is wel grotendeels verdwenen en teruggedrongen tot overhoekjes:
alleen inslootoevers enbermen komennogelementenvandeoorspronkelijke vegetatie voor.
In het lokale watersysteem van het Pollensche Veen komt merendeels jong, licht basenrijk
grondwater aan het maaiveld; alleen plaatselijk is meer gerijpt grondwater (kwel) aanwezig.
De bovenloop van dehoofdwatergang valt indrogeperioden droog. Vanaf debronzone isde
watergang het helejaar watervoerend. Inhet PollenscheVeen lijkt het grond- enoppervlaktewater slechts weinig vervuild met voedingsstoffen uit de landbouw. De toplaag van de agrarisch gronden is weliswaar aangerijkt doorbemesting, maar er zijn verschillende percelendie
blijkens de vegetatie nog relatief schraal zijn. Het aanwezige ruimtelijke patroon van
bodemtypen wordt nog steeds in hoofdzaak bepaald door de gradiënten in hoogteligging en
hydrologie.
Het huidige ecosysteem weerspiegelt ietsvande abiotische kwaliteit door het voorkomen van
verschillende plantesoorten van matig basenrijke, voedselarme milieu's, die onder invloed
staan van kwel. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de kleine zeggenvegetatie, die goed
ontwikkeld voorkomt in de oever en de bedding van de watergang en de bronzone. Waarschijnlijk kwamen dezeenverwantevegetaties indevorigeeeuw gebiedsdekkend voor.
Concluderend kan over de ecologische potenties vanhet Pollensche Veen worden gesteld dat
het inabiotische zinnog eengaaf beekdal is:eenafgeronde eenheid diebetrekkelijk weinigis
verstoord en vervuild. Daar de gehele dalbodem als reservaatsgebied is bestemd, zijn er
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goedekansen omdepotenties diedezeuitgangssituatie biedt ooktot uitdrukking tebrengen in
debiotische component vanhetlandschap.
3.3

ECOLOGISCH STREEFBEELD

3.3.1

Definiëring van een streefbeeld realiseerbaar op korte termijn
Het ecologisch streefbeeld dat wordt gedefinieerd kan op korte termijn worden gerealiseerd
met delokale maatregelen die indevolgende hoofdstukken wordenuitgewerkt. Hetuitgangspunt van het ecologisch streefbeeld is het streven naar een halfhatuurlijk landschap dat op
extensieve wijze beheerd kan worden. Bovendien wordt daarbij zo mogelijk gestreefd naar
zeldzame en bedreigde ecosystemen, in aansluiting op de diversiteits-taakstelling van de
natuurbescherming. Het ecologisch streefbeeld beoogt de ecologische potenties in het gebied
zo goedmogelijk tebenutten. Inhet Pollensche Veen liggen depotenties in een aaneengesloten beekdallandschap met plantengemeenschappen van natte tot vochtige standplaatsen. Door
het nog jonge grondwater dat hier aan het maaiveld treedt, zijn de standplaatsen licht
basenrijk tot basenarm in combinatie met een geringe voedselrijkdom. In het ecologisch
streefbeeld wordt onderscheid gemaakt tussen de standplaatsen in de watergang, het kwelgebied en op de intermediaire gebieden op debeekdal-flank. Stagnatie van regenwater kanzich
zowel in het kwelgebied als in het intermediaire gebied voordoen, zodat aan dit proces apart
aandacht wordt besteed.
In dewatergangen wordt gestreefd naar eenontwikkeling vanondergedoken watervegetaties,
die de structuur en het substraat biedt voor een rijke fauna en bovendien meehelpt in de
stuwing van het waterpeil. In het overwegend voedselarme en (matig) basenarme milieu van
de bovenloop van de hoofdwatergang, vormen gemeenschappen van de Oeverkruid-klasse
(klasse 6,Littorelletea Westhoff &den Held, 1969)hetdoel. Periodieke droogval ishier niet
persé een probleem, aangezien Littorelletea-soonen als bijvoorbeeld Naaldwaterbies en
Vlottende bies ook op het droge gewoon doorgroeien. Verder benedenstrooms in de watergang neemt het debiet en debasen- en voedselrijkdom wat toe. Hier wordt gestreefd naar gemeenschappen van de Fonteinkruid-klasse (5,Potametea), waarbij deprecieze soortensamenstelling er opditmoment nietveeltoedoet.
In de kwelgebieden waar het grondwater op of aan het maaiveld staat, wordt in hoofdzaak
gestreefd naar een soortenrijke kleine zeggenvegetatie (27Aa, Caricion curto-nigrae) van
voedselarme maar licht basenrijke milieu's. De ontwikkeling hiervan vanuit de huidige
bemeste graslanden kan verlopen via een stadium met dotterbloemhooiland (25Aa,Calthion
palustris).Opplaatsen met een wat voedselrijker uitgangsmilieu kandit ook het eindstadium
zijn, enkandevegetatie zich eveneens zeer soorten-enbloemrijk ontwikkelen. Natte slenken
binnen het kwelgebied, variërend van pootafdrukken tot flauwe depressies en de oeverzone
van de watergang, kunnen bij een voedselarme en licht aangerijkte waterkwaliteit de
groeiplaats vormen vanvegetaties van het dwergbiesverbond (lOAa,Nanocyperion flavescentis).
Standplaatsen met stagnerend neerslagwater kunnen zich zowel in het intermediaire gebied
als het kwelgebied ontwikkelen, temeer daar in het laatste gebied de kweldruk niet bijzonder
sterk lijkt. Dezestandplaatsen zijn geschikt voor natte heide en veenheide (gedomineerd door
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veenmossen) en dragen aldus bij aan de vegetatiekundige variatie in het gebied. Plantengemeenschappen die hier tot ontwikkeling gebracht worden zijn 'hoogveenvegetaties' van bv.
het snavelbiesverbond (28Aa, Rhynchosporion albae) en het dopheide-veenmos-verbond
(29Ba, Erico-Sphagnion).
In de intermediaire gebieden zal op een groot deel van de standplaatsen de grondwaterstand
in de zomer flink onder het maaiveld dalen (tot ruim een halve meter). Hier wordt gestreefd
naar schraalland- en dwergstruikvegetaties van vochtige bodems. In een zwak zuur, matig
voedselarm milieu, opplaatsenmet stagnerend regenwater enmogelijk wat lateraletoestroom
van licht aangerijkt grondwater, liggen vestigingskansen voor vochtige dopheide vegetaties
(29Aa, Ericion tetralicis) en schraallanden (Juncion acutiflori (Dierssen, 1982), 25Ac Junco
(Subuliflori)-Molinion en30Aa, Violion caninae).
Tijdens de ontwikkeling van de huidige soortenarme cultuurgraslanden (rompgemeenschap
van Poo-Lolietum) naar bovengenoemde plantengemeenschappen, kan het glanshaververbond
(25Ba, Arrhenatherion elatioris)als overgangsstadium. In delen van het Pollensche veen
waarvan de bodem niet verschraald kan worden, is deze gemeenschap tevens het einddoel,
mogelijk met overgangen naarhet Dotterbloem-hooiland (Calthionpalustris).
3.3.2 Doorkijk naar functioneren op langere termijn
Op de langere termijn zullen alle reservaatsgebieden verworven zijn. De landbouwkundige
belasting is beperkt tot de kippenboer aan de westgrens van het gebied. Een verscherpt
mestbeleid zal eeneventuelenegatieve invloed hiervanverder reduceren.
Eerst opdit moment ontstaat eenoptimaleuitgangssituatie voor een (half)natuurlijk beekdalecosysteem, waarvan devariatiedoor eenextensief beheer instand kan worden gehouden. Het
Pollensche Veen biedt hiervoor, door zijn aaneengesloten en 'beekdalomvattende' reservaatsgebied, een zeer kansrijke uitgangssituatie. In deze paragraaf wordt een kort 'doorkijkje'
gemaakt naar deze toekomstige toestand, teneinde na te gaan of en hoe het hiervoor gedefinieerde streefbeeld ook indezesituatiepast.
Nauitvoering vande hierna te ontwikkelen maatregelen ter bestrijding van deverdroging zal
de hierboven beschreven 'ideale eindsituatie' niet direct worden bereikt. Al eerder is
aangegeven dat het gebied is opgezadeld met een last uit het verleden in de vorm van
voedingsstoffen en veraarde bodems. Een deel van de soorten die binnen het streefbeeld
passen, isbovendien uit hetgebied verdwenen. Ditbetekent dat erzich een overgangsperiode
zal voordoen, waarinhet ecosysteemherstel op gang moet worden gebracht maar deuitgangssituatie nog niet optimaal is. In deze periode kan het noodzakelijk blijken om plaatselijk een
intensiever beheer te voeren: een beheer van maaien en afvoeren kan helpen de voedselrijkdom van kansrijke standplaatsen te verlagen en kan verruiging voorkomen op standplaatsen
diemen nog niet dras genoeg heeft kunnen maken. Dit 'cultuurlijke' beheer isbovendien ook
makkelijker toepasbaar inversnipperde kleine natuurpercelen.
Wanneer de geplande eenheid beekdallandschap eenmaal verworven is en dejuiste grondwater- enverschralingstoestand isverleend, ontstaatdegelegenheid hetgebied extensiever enop
'ecosysteemschaal' (als geheel) te gaan beheren. Hydrologische processen en begrazing
vormen dan de belangrijkste sturende krachten achter de ecologische ontwikkeling; het
maaibeheer wordt (grotendeels) gestaakt. Alle plantengemeenschappen die in het streefbeeld
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zijn opgenomen hebben ook goede kansen in een dergelijk begeleid-natuurlijk beekdallandschap. Hunprecieze locatiebinnenhet gebied kanwatverschuiven door het spontane verloop
van processen zoals begrazing. Dit is echter niet erg. Door de grotere vrijheid die de
ecosysteemontwikkeling krijgt, is te verwachten dat ook 'latere successiestadia' van de
genoemdeplantengemeenschappen zullenoptreden, zoals struwelen enbosjes:
verbond vanwilgenbroekstruwelen (32Aa, Salicion einereae);
elzen-verbond (35Aa,Alnionglutinosae).
De variatie neemt hierdoor alleen maar toe. De successie kan mogelijk op lange termijn
tevens leiden tot een verdere ontwikkeling van veenvormende vegetaties die regenwater
opsparen. Hierdoor kunnen dan lokaal kleine 'hoogveenkernen' uitgroeien (28Aa, Rhynchosporion albae; 29Ba, Erico-Sphagniori), waardoor de vegetatie een nog meer uitgesproken
hoogveen-karakter aanneemt.
Deconclusie is dathet streefbeeld, hoewelbedoeld als richtinggevend voor demaatregelen en
ontwikkelingen opkortetermijn, ook oplangere termijn inhet gebied past endaar duurzaam
kan functioneren. Onder extensief beheer kan zich een aaneengesloten halfopen beekdallandschap ontwikkelen, met een kudde grazers die haar eigen weg zoekt in het gebied (en
mogelijk eendeelvanhet aangrenzende drogebosgebied).
3.4

STREEFBEELD VOOR DE BODEM
Het streefbeeld voor de bodem geeft aan welke bodemcondities gewenst zijn om het ecologisch streefbeeld te kunnen bereiken. In het Pollensche Veen wordt gestreefd naar
(grond)waterafhankelijke vegetatie die voorkomt op licht tot niet vermeste gronden. Aangezien de gronden in gebruik zijn als landbouwgronden, is van de toplaag van die gronden
verrijkt. Deze laag dient verschraald te worden om de voedselrijkdom van de bodem te
verminderen en de humificatie- en mineralisatieprocessen te vertragen. Vooral in de broekeerd- enbeekeerdgronden in het reservaatsgebied, is dit noodzakelijk omdat daar de kansen
opherstel het grootst zijn. Daarnaast dient het microreliëf verbeterd teworden ombinnen de
vegetaties eengroterevariatiete krijgen.

3.5

HYDROLOGISCH STREEFBEELD
In het hydrologisch streefbeeld wordt geformuleerd welke hydrologische situatie gewenst is
om het ecologisch streefbeeld te bereiken. De te ontwikkelen vegetaties komen allen voor
onder invloed vaneenmatig voedselrijke tot voedselarme waterkwaliteit.
De ontwikkeling van watervegetaties vereist steeds helder en dus betrekkelijk voedselarm
water. In het benedenstroomse deel van de watergang wordt gestreefd naar een basenrijk
watertype, dat kansen biedt voor een uitbundige watervegetatie van de fonteinkruidklasse.
Deze uitbundige watervegetatie wordt pas in de herfst gemaaid om de waterafvoer in het
groeiseizoen te remmen. Dewatergangenvallenbij voorkeur nietdroog.
In het 'bovenstroomse deel' van de watergang, zal een basenarmere en voedselarmere
kwaliteit overheersen die kansen biedt voor de waterplanten van het oeverkruidverbond.
Droogval is in deze kleinere watergangen waarschijnlijker en vormt voor de nagestreefde
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vegetatieontwikkeling geen bezwaar. Stroming kan zich mogelijk permanent voordoen in de
benedenloop van de hoofdwatergang, zoals ook in de huidige situatie het geval is. Als
ecologisch sturende factor vormt het echter geen onderdeel van het hydrologisch streefbeeld;
demaatregelen terverhoging vandegrondwaterstand gaanvoor.
De nagestreefde natte landvegetaties van kwelgebieden vereisen een permanent hoge
grondwaterstand. Gestreefd wordt naar een GT-verschuiving van II naar I, van UI* naar
tenminste III (enbij voorkeur II of I). Voeding uit het grondwater heeft steeds een belangrijk
aandeel indewaterbalans opdestandplaats, zodat er sprake isvaneen (matig)basenrijk maar
voedselarm watertype. De opbouw van neerslaglenzen wordt in een deel van het gebied
verhinderd. Op andere plaatsen, met name in de westpunt van het gebied en op de overgang
naar de intermediaire gebieden, kan het regenwater wel stagneren. Hier ontwikkelt zich een
permanent nat regenwaterachtig milieu, waarindevegetatiezich opdelangetermijn mogelijk
steeds verder boven de grondwaterspiegel kan verheffen en kleine hoogveenkerntjes kunnen
uitgroeien.
De ontwikkeling van vochtige landvegetaties is geconcentreerd in de intermediaire gebieden
op de dalflank. Hier wordt een GT-verandering nagestreefd van VI en III* in de huidige
situatie naar III(of eventueel II). Het grondwaterpeil ligt, in ieder geval indezomer, tot ruim
een halve meter onder het maaiveld, 's Winters is echter een belangrijk deel van het profiel
waterverzadigd. Steeds iseenvoedselarmetot matig voedselarme uitgangssituatie gewenst.
De vochtige gebieden met substantiële kwel bieden kansen voor veldrusschraallanden
(Juncion acutiflorï) en blauwgraslanden (Junco-Molinion); voeding met respectievelijk licht
tot sterk aangerijkt grondwater ishiervoor eenvoorwaarde. Stagnatie vangrote hoeveelheden
regenwater dient hiertewordenvermeden.
Vochtige gebieden met stagnatie van regenwater bieden kansen voor natte heide(Ericion
tetralicis) of vochtige schraallanden, zoals die met hondsviool (Violioncaninaë).Een zeker
invloed van licht aangerijkt grondwater werkt ook hier steeds gunstig uit op de soortenrijkdom enisdaarom gewenst.
Ter illustratie is hieronder het gewenste grondwaterstandsverloop weergegeven voor
zompzeggegrasland (de associatie van zomp- en sterzegge; een natte landvegetatie van
kwelgebieden) en blauwgrasland (de associatie van spaanse ruiter en pijpestrootje; een
vochtigelandvegetatievankwelgebieden).
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MAATREGELEN

4.1

ALGEMEEN
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Om het streefbeeld te kunnen bereiken, dienen maatregelen genomen te worden inhet wateren bodemcompartiment.
Demaatregelen wordenprimair gericht op devergroting enoptimalisering vande standplaats
van grondwaterafhankelijke vegetatie, waarvoor binnen het gebied hoge potenties aanwezig
zijn. Dezevegetatie is afhankelijk van een grondwaterpeil dattenminste een deel vanhetjaar
aan of op het maaiveld staat, in combinatie met een enigszins basenrijke waterkwaliteit. Een
weinig voedselrijke bodem vormt een voorwaarde om deze hydrologische kenmerken in de
aanwezigheid vanzeldzame enbedreigdevegetaties tot uitdrukking tebrengen.
Om dit hydrologisch streefbeeld te verwezenlijken, moet de grondwaterstand en het oppervlaktewaterpeil worden verhoogd enhet gebiedseigen grond-en neerslagwater langer worden
geconserveerd. Dit kangebeuren door het verondiepen of dempen vanwatergangen waardoor
op sommige plekken de kwelintensiteit naar het maaiveld wordt vergroot, terwijl op andere
plekken neerslagwater stagnatie van regenwater wordt bereikt. In beide gevallen verbetert de
kwaliteit van het water in de wortelzone en vermindert de drainerende werking van de
watergangen. Ter verdere conservering van het afstromende gebiedseigen water kan de
weerstand vandewatergangwordenverhoogd, onder anderedoor eenaangepast schoningsbeheer en door de aanleg van inundatiestroken begroeid met helofyten. Om in de beste
kwelgebieden vooral hetproces kwel in de vegetatie-ontwikkeling tot uitdrukking te brengen,
kunnen plaatselijk ondiepe greppels gegraven worden die voorkomen dat regenwaterlenzen
ontstaan. Elders, zoals in de intermediaire gebieden en de gebieden met slechts een zwakke
kwelvoeding, wordtdestagnatievanregenwater weltoegestaan.
Dete ontwikkelen maatregelen worden niet allendoor het doel (het streefbeeld) bepaald. Ook
voorwaarden opgelegd door overige functies zijn hierin sturend. Uniek aan het Pollensche
Veen is dat de agrarische productiefunctie vrijwel geheel verdwijnt, hetgeen ruimte biedt aan
een inrichting en waterhuishouding die optimaal aansluiten bij de nagestreefde levensgemeenschappen. Wel blijft het gebied een woonfunctie behouden door de aanwezigheid van
tweehuizen. Indehieronder voorgestelde maatregelen ismetdezehuizen rekening gehouden;
we schatten in dat er geen wateroverlast zal optreden. Alleen lokale maatregelen, die binnen
het Pollensche Veen genomen kunnen worden, worden voorgesteld (par. 4.2). Deze maatregelen worden weergegeven in figuur 16. Daarbij is uitgegaan van een toekomstige situatie
waarin alle reservaatsgronden zijn aangekocht. Vervolgens wordt inpar. 4.4 ingegaan op
dehaalbaarheid vandevoorgestelde maatregelen indehuidigesituatie.
Afstemming met het beheer- en onderhoudsplan Emsterbeken moet, gezien de eventuele
overlap, met dehierbeschreven maatregelen, plaatsvinden.
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VOORGESTELDE MAATREGELEN
Streefbeeld: Een aaneengesloten, half-open beekdallandschap gestuurd door dehydrologieeneengrazendekudde
Over het hele gebied wordt getracht de grondwaterstand omhoog te brengen, voor de
laaggelegen delenzelfs tot eenniveauaanofbovenhetmaaiveld.
Alshiertoetetreffen maatregelen wordenvoorgesteld (ziefig.16):
het dempen vanhetwestelijkuiteindevande hoofdwatergang;
het verondiepen vanhetbenedenstroomse deel;
het dempen vande dwarsslootjes;
het verlagen vanhet maaiveld door verwijdering vande aangerijkte toplaag, in combinatiemet ondiepebegreppeling.
Plaatselijk zaldehiermeebereiktegrondwaterstandsverhoging leidentot een grondwaterachtig
(matig basenrijk) milieu in de wortelzone, terwijl op andere plaatsen vooral regenwater zich
zal ophopen. Beide natte situaties worden nagestreefd. In de huidige situatie is in het
Pollensche Veen de grondwaterstand nog te laag. Door de grote drooglegging van de
hoofdwatergang, variërend van enkele centimeters tot 1 m-mv halverwege in het kleine
deelgebied, wordt het (grond)water in de huidige situatie snel afgevoerd en de grondwaterspiegel naarbeneden getrokken.
Gestreefd wordt naar een GT-verschuiving van II naar I en van III en III*naar III (eventueel
II of I). De verschuiving van de grondwatertrappen wordt met de volgende maatregelen
bereikt:
DeA-watergang wordt halverwege debovenloop tot aan debronzone (zie fig. 16)verondiept
tot eendrooglegging vantenhoogste 50cm-mv wordt bereikt. Verder stroomopwaarts wordt
de A-watergang gedempt, zodat de westpunt van het gebied in een afvoerloze laagte verandert. Door demaatregelen zal het hydraulisch gedrag vande hoofdwatergang veranderen. De
dieptevandewaterkolom endestroomsnelheid nemen af. Dedrainerende werking van deAwatergang verminderen. Het water inhet Pollensche Veenwordt beter geconserveerd, temeer
daar ookdedwarssloten voor het merendeel worden weggenomen. Inderesterende slotenzal
hetpeilwordenopgestuwd. Degrondwaterstanden zullenhogerwordenende afvoerverdeling
in het gebied zal veranderen. Dit betekent een verschuiving van de (lokale) waterscheidingen
en een daarmee veranderende invloed van de kwel. Waarschijnlijk zal de kwelintensiteit
groter worden inde lagere delen, zoals de bronzone en het gedeelte waar de toplaag van het
veen wordt verwijderd. Omtevoorkomen dat de overige watergangen een grotere drainerende werking krijgen ten gevolge van de veranderde afvoerverdeling, gedempt. De hierboven
genoemde effecten vanverondieping worden doordemping versterkt.
De taluds van de A-watergang worden vervlakt tot 1:10. Hierdoor ontstaan stroken met een
breedte van ongeveer 5 meter, met een gradiënt van 'nat' naar 'permanent geïnundeerd' die
dient als standplaats voor hydro- en freatofyten. De weelderige vegetatie op de taluds
versterkt de conservering vanhet water inperioden met hogeafvoeren. Veranderingen inhet
natteprofiel vandeA-watergang door erosie, wordenbinnen het reservaatsgebied toegestaan.
Schoning wordt zominmogelijk enalleenindeherfst toegepast.
Vanuit de toplaag van de broekeerd- en beekeerdgronden vindt, in de huidige situatie,
nalevering van nutriënten naar het grondwater en de vegetatie plaats. De nagestreefde
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vegetatie heeft een weinig voedselrijk milieu nodig; de bodem dient daarom verschraald te
worden. Deze verschraling gebeurt in de broekeerdgronden door het verwijderen van de
venige toplaag (het veraarde deel). Hierdoor worden de overtollige nutriënten afgevoerd.
Tevens vermindert de uitspoeling van voedingsstoffen naar het grondwater, waardoor de
kwaliteit verbetert. Naast de verschraling, wordt door het verwijderen van de toplaag het
maaiveld verlaagd, waardoor het grondwater dichter aan het maaiveld komt te staan. De
verschraling door 'afplaggen' wordt gevolgd door enkele jaren van verschralingsbeheer:
maaien enafvoeren. Dezebeheersvorm wordt ookopdebeekeerdgronden toegepast, omdaar
devereisteverschraling tebereiken.
Omtevoorkomen dat inperioden meteenhogeneerslagintensiteit, regenwaterlenzen ontstaan
en daardoor het water indewortelzoneverzuurt, worden ondiepe greppels gegraven met een
maximale diepte van 20 cm. Deze ingreep blijft beperkt tot de afgeplagde broekeerdgronden,
omdat daar de ontwikkeling vooral gericht is op vegetaties van een grondwaterachtig milieu.
Het middels de begreppeling aangebrachte microrelièf zorgt tevens voor een grotere variatie
in standplaatsen voor levensgemeenschappen. Bij het afgraven van de toplaag in broekeerd,
kanookmicroreliëf aangebracht worden.
4.3

KOSTEN
In de kosten van de uitvoering van de voorgestelde maatregelen, is een aantal posten te
onderscheiden:
voorbereiding;
grondwerken:
* verondiepen endempenvande hoofdwatergang;
* vervlakken vanhettaludvandehoofdwatergang tot 1:10;
* verwijderen vandeaangerijkte toplaag;
* aanbrengen vanondiepebegreppeling;
* dempen vanenkeledwarssloten;
verschralingsmaatregelen:
* maaien enafvoeren (mogelijk tebeginnenmet 2xperjaar)
overige, o.a. deinstallatie vanhetmeetnet enhetbepalenvandenulsituatie.
Daarnaast zijn ook beheerskosten van belang voor de water- en terreinbeheerders. De
beheerskosten voor het waterbeheer nemen waarschijnlijk niet toe omdat een zeer extensief
schoningsbeheer wordt voorgesteld en een deel van de hoofdwatergang verdwijnt. Het
terreinbeheer krijgt te maken met een aanzienlijke areaaluitbreiding en moet de inrichtingsmaatregelen vergezeld laten gaan van maatregelen ter verschraling. Zeker in de
beginsituatie, wanneerdebodemnogvoedselrijk isenookhetgrondwerknogextravoedingsstoffen uit debodem vrijmaakt, lijkt het raadzaam een 'geforceerd verschralingsbeheer' toete
passen, bv. door tijdelijk 2 x per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Behalve
verschraling leidt dit maaibeheer ooktot eenversnelde eliminatie van deruderale kruiden die
doorhet grondwerk kunnenworden aangetrokken. Optermijn kannaar eensteedsextensieverebeheervorm worden toegewerkt.
Tenslottevereist ookdemonitoring middelen (ziehoofdstuk 5).
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HAALBAARHEID
Opditmoment iseendeelvanhet gebied nogniet verworven.
Devoorgesteldemaatregelen zijnalleenopkortetermijn uitvoerbaar voor dereeds verworven
gronden en voor zover ze geen ernstige vernattingsschade opleveren voor de aangrenzende
landbouwpercelen. Eendeelvandemaatregelen kandaarom paswordenuitgevoerd nadatook
deoverige gronden inhet reservaatsgebied zijn verworven. Zo ishet raadzaam om natuurherstelmaatregelen als het verwijderen van de toplaag pas uit te voeren nadât de hydrologische
uitgangssituatie is verbeterd. De vegetatie-ontwikkeling die op gang komt, kan dan vanmeet
af aanuitgaanvanhet niet-verdroogde en-vermeste uitgangsmilieu.
Op basis van deze overwegingen is in figuur 16a aangegeven welke maatregelen direct
kunnen worden uitgevoerd, op basis van de verworven gronden die zijn weergegeven in
figuur 2. Door de versnipperde ligging van de verworven gebieden is er strikt binnen de
natuurterreinen nog niet zoveel mogelijk. Daarom is met stippellijn een aantal watergangen
aangegeven waarvoor verondieping wordt voorgesteld in overleg met de particuliere
grondeigenaren. Verwacht wordt dat deze verondiepingen de agrarische productie niet
wezenlijk hinderen.
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MONITORING
Monitoring dient voldoende informatie op te leveren om de effecten van uitgevoerde
maatregelen te kunnen evalueren. Anderzijds zijn tijd en geld beperkt. Voor het vaststellen
van een haalbaar hydrologisch monitoringsprogramma is overleg gepleegd met het Waterschap Oost-Veluwe en het Zuiveringsschap Veluwe. Nagegaan is welke meetprogramma's
door dezediensten reeds wordenuitgevoerd zodat demonitoring vanhet studiegebied hier bij
kan aansluiten. Voor de monitoring van de vegetatie-ontwikkeling wordt een suggestie
gedaan.
Het Zuiveringsschap Veluwe is bereid mee te werken aan demonitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit viahetuitvoerenvanEGV-routings enmonstername enanalysevanoppervlaktewater. In principe zou ook monstername en analyse van grondwater kunnen plaatsvinden,
maar bezienmoet wordenofhiervoor aanvullendemonsterfiltratie en-conservering nodig zijn
enofhet Zuiveringsschap diekanuitvoeren.
HetWaterschap Oost-Veluwe vindt demonitoring vanwaterstanden inprincipe eentaakvoor
deterreinbeheerder (Gelders Landschap) maar isbereid zonodigmedewerking te verlenen. In
onderling overleg zalworden afgesproken wiewelketaken opzichzalnemen.
Monitoring van de vegetatieontwikkeling vergt weinig tijd maar veel kennis. Deze kennis is
aanwezig binnen de Dienst Ruimte, Wonen en Groen van de Provincie Gelderland, die in
principebereid isdemonitoring opzichtenemen. Hierbij gaathetmetname omderesultaten
van de uitgevoerde herstelmaatregelen. Het vastleggen van de uitgangssituatie lijkt minder
dringend, geletopdevrij gedetailleerde informatie diealoverdehuidigeplantengroei vanhet
gebied aanwezig is (zieo.a. fig 14).
Voor demonitoring vanhet reservaat inhet Pollensche Veenwordt vooralsnog uitgegaanvan
een minimum-pakket aan inspanning en kosten om de capaciteit van Zuiveringsschap,
Waterschap enGelders Landschap niet teveeltebelasten. Dit mede gezienhet feit dat ookin
het Korte Broek en het dal van de Nijmolensche Beek monitoring nodig is. Grofweg wordt
uitgegaan vanmeting van waterstanden elke 14dagen enmetingen aan waterkwaliteit 2maal
perjaar. Devegetatie wordtjaarlijks opeenglobalemanier opgenomen, waarbij de frequentie
5jaar na inrichting wordt verlaagd.
Voorgesteld wordt op zo kort mogelijke termijn te starten met de hydrologische monitoring
om een gedegen vastlegging van deuitgangssituatie te bereiken. Dit is van belang om straks
deeffecten vandeuitgevoerdemaatregelen tekunnenbeoordelen.

5.1

WATERKWANTITEIT
In het Pollensche Veen zijn nog geenpeilbuizen aanwezig. Om het verloop van de grondwaterstanden tekunnenmeten, wordt eenpeilbuis geplaatst bij debovenloop vande hoofdwatergang eninhetbronmilieu (ziefig 17).Inhetbronmilieu dienendepeilbuizen meteenfilter in
de veenlaag en een filter onder het veen met diepten van respectievelijk 0,40 en 2 m-mv.
Hierbij moet erop wordengelet dathet ondiepefilterinhet veengoed verankerd wordt inhet
onderliggende zand om bewegen van debuis te voorkomen teneinde de waterstandsmetingen
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niet te verstoren. De peilbuizen hebben twee filters om de kweldruk te kunnen bepalen;
daarnaast kan de waterkwaliteit in de veenlaag zo vergeleken worden met de kwaliteit onder
dezelaag. Destijghoogte indebuizenwordt eenmaal pertweewekenafgelezen (zietabel4).
In de verbrede en verondiepte A-watergang wordt eenpeilschaal geplaatst. De veranderingen
in de waterstand als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van verdroging kunnen hier
wordenbepaald. Door depeilschaal elkeveertien dagenaf telezen, tegelijk met de stijghoogte in de grondwaterbuizen, wordt een indicatie verkregen van de mate waarin de watergang
nogsteeds draineert.
5.2

WATERKWALITEIT
Omdeveranderde verdeling van grond- enneerslagwater endeontwikkeling vandekwaliteit
van het grondwater te bepalen, wordt periodiek de EGV en de fysisch-chemische kwaliteit
vanhetoppervlakte- engrondwater bepaald.
Voor de monstering van het grondwater wordt gebruik gemaakt van de nieuw geplaatste
buizen. Voorgesteld wordt omvoor het vastleggen van de nulsituatie een "volledige" analyse
(ziehieronder) uit te laten voeren vanhet water uit de2 filters op 2 locaties. Met namevoor
defiltersinhet veen spelen seizoensvariaties (mineralisatie) eenrol, zodat vastlegging vande
nulsituatie hetbest gebaseerd kan worden 1 maal monstername indewinter (maart/april) en1
maal monstername inde zomer (augustus/september). Met "volledige" analysewordt bedoeld
demacro-ionen ennutriënten (Ca, Na, Mg,K, NH4, Fe, Cl, HC03, S0 4 enN03) ter bepaling
vanionenbalans, watertype (bv. Stuyfzand) ennutrièntenbeschikbaarheid. Demonsters uithet
veen en niet-heldere monsters dienen gefiltreerd te worden om ongewenste storingen tijdens
de analyse te voorkomen. Bovendien is dit van belang voor het bepalen van de vrije,
opgeloste vorm van o.a. P0 4 en Fe, in tegenstelling tot de totaalwaarden. EGV, pH (en
HC03) wordenbij voorkeur inhetveldbepaald. Monsters dienengeconserveerd tewordenen
analyse dient zo spoedig mogelijk na monstername plaats te vinden (binnen 24 uur). Dit is
vooral vanbelangvoor de(gereduceerde) veenmonsters.
Na het vastleggen van de nulsituatie middels de volledige analyses kan volstaan worden met
periodieke EGVmetingen vanhet (vers opgepompte) water indebuizen; 1 maal indewinter
(maart/april) en 1maal in de zomer (augustus/september). Elke 2jaar, of als de periodieke
EGV-metingen daartoe aanleiding geven, kan monstername en analyse van het water uit alle
filters herhaald worden om de ontwikkeling van het gebied te volgen en hydrochemische
effecten vandeuitgevoerde maatregelen teevalueren (inzomer enwinter, inieder gevalvoor
hetveenwater).
Deontwikkeling vandekwaliteit vanhetoppervlaktewater wordt gevolgd door opeenaantal
vaste locaties de EGV-waarden van het oppervlaktewater te meten (figuur 17). Monstername
en analyse van het oppervlaktewater vindt plaats bij de peilschaal, twee maal per jaar in
zomer enwinter (zie figuur 17entabel4).
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Tabel5: Overzichtvandemonitoring vangrond-enoppervlaktewater.
waterstanden
EGV-metingen
monstername/analyse

5.3

Grondwater

Oppervlaktewater

elke 14dagen
2maal/jaar (zomer/winter)
1maalper2jaar (danzomerenwinter)

elke 14 dagen
2maal/jaar (zomer/winter)
2maal/jaar (zomer/winter)

VEGETATIE
Hetdoelvanverdrogingsbestrijding door lokalemaatregelen isnatuurherstel. De uiteindelijke
effectiviteit van de voorgestelde maatregelen moet dus worden getoetst aan de optredende
ecosysteem-ontwikkeling. Omdat de ecosysteem-ontwikkeling door meer factoren wordt
bepaald dan waterkwaliteit en -kwantiteit, is het hiervoor beschreven monitoring-programma
nietvoldoende.
Monitoring van de ecosysteem-ontwikkeling kan niet volledig zijn, er zijn duizenden soorten
diemenkanvolgen, maar behoeft dit ookniet. Voorgesteld wordt tevolstaanmet monitoring
van de vegetatie, die zeer bepalend is voor de primaire productie en de structuur van het
ecosysteem. Bovendien is de vegetatie relatief gemakkelijk te monitoren en is er genoeg
synecologische kennisbeschikbaar omwaargenomen ontwikkelingen tekunnenduiden.
De veranderingen in de vegetatie zijn het meest ingrijpend direct na uitvoering van de
herstelmaatregelen. Voorgesteld wordt om in de eerste 5 jaar na uitvoering jaarlijks te
monitoren. Binnen het studiegebied kunnen een aantal representatieve grotere vlakken (bv.
50-500 m2) worden gekozen, waaronder bv. een watergang, een afgeplagd stuk en een stuk
waaruit dedrainage isweggenomen. Vanhet vlak kan eenTansley-opname worden gemaakt.
Bij beperkte tijd kan met een beperkte soortenlijst, bv. alleen hydro- en freatofyten, worden
gewerkt. Bij voldoende tijd kunnen preciezere resultaten worden verkregen door BraunBlanquet-opnamen inpermanente quadraten.
De monitoring van de waterkwaliteit,- kwantiteit en vegetatie zal nader uitgewerkt moeten
worden. Hierbij ismetnamedeuitwerking naardeverschillende instanties vanbelang.

5.4

OPSLAG, PRESENTATIE EN EVALUATIE VAN DE METINGEN
Demeetinspanningen moetengerechtvaardigd zijn enindiennodig leidentotbijstelling vande
uitgevoerde maatregelen c.q. het beleid. Hiertoe is het noodzakelijk dat de verzamelde
gegevens overzichtelijk (digitaal) worden gearchiveerd enperiodiek worden gepresenteerd en
geëvalueerd. Presentatie kan plaatsvinden door de instanties welke de metingen uitvoeren,
bijv. via bondige jaarrapporten (of elke paar jaar) met de meetresultaten in tabelvorm en
inzichtelijke grafiekvorm. Een kortetekst dient debelangrijkste conclusies uit de meetresultaten te bespreken. Deze conclusies kunnen vervolgens besproken worden in een daartoe
geëigend overlegkader (bijvoorbeeld projectgroep IWOV)enzonodig leidentotbijstelling van
het beleid.
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