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Hoofdstuk 1. Inleiding.
1.1. De Wet Bodembescherming
Sinds haar bestaan verricht de mensheid activiteiten, die in meerdere of
mindere mate tot beïnvloeding van het leefmilieu (de natuur) leiden. Het
wordt de laatste jaren steeds duidelijker dat deze beïnvloeding vormen
aanneemt waardoor de mens en de (kwaliteit van) de ecosystemen rechtstreeks worden bedreigd. De kwaliteit van de bodem wordt bedreigd, o.a.
door de lozing van milieugevaarlijke stoffen. Het begrip bodem moet in dit
verband ruim worden opgevat; de bodem draagt het oppervlaktewater, bergt
het grondwater en vormt de voedingsbodem voor de natuur, de land- en tuinbouw en voor de veeteelt. Tussen bodem en water bestaan tal van relaties;
het water vormt een oplosmedium voor de voedingsstoffen en fungeert als
transportmiddel. Behalve terplaatse, kunnen deze activiteiten dus ook
andere gebieden aantasten, doordat de stoffen via het grondwater in (natuur)gebieden terechtkomen.
Het besef van de ernst van deze aantasting heeft ertoe bijgedragen dat, in
het kader van waterbeheer en milieuhygiëne, ernaar gestreefd wordt om de
nadelige effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken door het treffen van maatregelen bij de vervuilingsbronnen. Dit kan o.a. door het instellen van bufferzones en door het vaststellen van strengere normen,
bijvoorbeeld t.a.v. bemesting, binnen de beïnvloedingsgebieden (de infiltratiegebieden van het grondwater).
Een belangrijk instrument dat de overheid hierbij kan hanteren is de Wet
Bodembescherming (W.B.B.), die op 1 januari 1987 grotendeels in werking is
getreden. In de W.B.B. wordt een algemeen en een specifiek beschermingsniveau onderscheiden. Bescherming van de bodem kan binnen de W.B.B. tot de
maximale diepte waarop de gevolgen van menselijke activiteiten zich doen
gelden. Algemene bescherming wordt nagestreefd door een stelsel van algemene regels die via Algemene Maatregelen van Bestuur rechtskracht krijgen.
Bij de uitvoering van het milieubeleid vervullen de provinciale en lokale
overheden een belangrijke rol. Om te komen tot een specifiek beschermingsniveau dienen Gedeputeerde Staten op grond van de W.B.B. een onderzoek in
te stellen naar de aanwezigheid van de in hun provincie gelegen gebieden
waarin de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem
niet, of slechts in geringe mate nadelig worden beïnvloed door menselijke
activiteiten, alsmede de gebieden waarin een nadelige beïnvloeding van
bovengenoemde eigenschappen zonder ingrijpende maatregelen ongedaan kan
worden gemaakt. Deze gebieden worden potentiële bodembeschermingsgebieden
genoemd.
De provincie Drenthe heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak van het
onderzoek naar gebieden, die in aanmerking komen voor specifieke bodembescherming:
1. onderzoek in potentiële grondwaterbeschermingsgebieden (fijnmazig onderzoek).
2. onderzoek naar potentiële bodembeschermingsgebieden voor heel Drenthe
(grofmazig onderzoek).
Potentiële
bodembeschermingsgebieden hebben
betrekking op de bescherming van abiotisch, biotisch en antropogeen
(cultuurhistorisch) waardevolle gebieden. Het doel van het grofmazig
onderzoek naar potentiële bodembeschermingsgebieden is:
- te komen tot een overzicht van de potentiële bodembeschermingsgebieden
in de provincie Drenthe (schaal 1:100.000).
aangeven wat de huidige en potentiële bedreigende activiteiten zijn op
de functies van de bodem in de onderscheiden gebieden.
- aangeven van beschermingsmaatregelen.
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1.2. Landachapaoecoloaiach onderzoek t.b.v.
provincie Drenthe.

de Wet Bodembescherming in de

Voor het onderhavige project is het onderzoek gericht op een deel van de
biotisch waardevolle gebieden, namelijk de beekdalen. Door de afdeling
Natuur, Landschap en Recreatie van de Dienst Ruimte en Groen van de provincie Drenthe zijn, op grond van actuele natuurwaarden en gunstige potenties
biotisch waardevolle gebieden geselecteerd. Het doel van de aanW1JZ1ng van
bodembeschermingsgebieden is onder andere het behoud van de biologisch
waardevolle gebieden. De waarden en potenties in deze gebieden, met name in
de beekdalen, hangen onder meer samen met de kwaliteit en de kwantiteit van
het grondwater, dat afkomstig is uit specifieke inzijgingsgebieden (=
beïnvloedingsgebieden). Maatregelen ter bescherming van de bodem, zoals
voorzien in de Wet Bodembescherming, zijn behalve in de biotisch waardevolle gebieden zelf, ook mogelijk in deze gebieden.
Het doel van dit onderzoek is het nader bepalen van de ligging en begrenzing van deze beïnvloedingsgebieden.
Om in de biotisch waardevolle beekdalen natuurwaarden te kunnen behouden
(of herstellen) is het nodig om inzicht te krijgen in het functioneren van
deze gebieden. De goede ervaringen van de laatste jaren met landschapsoecologisch onderzoek laten zien dat de verschillende methoden hiervoor heel
geschikt kunnen Z1Jn (o.a. Everts & de Vries (1986), Reijnen & Wiertz
(1984), Runhaar e.a. (1985)).
Bij een landschapsoecologisch onderzoek wordt het landschap bekeken als een
systeem, dat is opgebouwd uit landschapseenheden, die met elkaar in verbinding staan. Binnen een landschapseenheid zijn weer subsystemen te onderscheiden die op een bepaalde manier van elkaar afhankelijk Z1Jn. In de
relaties tussen de subsystemen is een hiërarchie aan te brengen zoals in
fig. 1 schematisch is weergegeven.
KLIMAAT
GESTEENTE
RELlEF
GRONDWATER
BODEM

VEGETATIE

=::::::.

OVERHEERSENDE INVLOED
___....,_ ONDERGESCHIKTE INVLOED

Figuur 1. Landachapaoecologiach rangordemodel. (naar Bakker e.a., 1986)
De dikke pijlen geven de dominante invloeden tussen de onderdelen weer. Het
grondwater beïnvloedt bijvoorbeeld sterk de bodem, terwijl deze daarentegen
nauwelijks effect heeft op het grondwater. Andersom wordt, middels de dunne
pijlen, aangegeven dat veranderingen op een laag niveau over het algemeen
veel minder sterke effecten heeft op de hogere niveaus.
Om inzicht te krijgen in het functioneren van een landschap is het dus
noodzakelijk dat niet alleen de subsystemen van een landschapseenheid,
maar ook hun onderlinge relaties onderzocht worden.
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Daarnaast is het echter ook belangrijk dat de relaties tussen de te onderscheiden landschapseenheden in het onderzoek worden betrokken. De eenheden
in een landschap zijn niet onafhankelijk van elkaar, maar staan met elkaar
in verbinding, bijvoorbeeld via het grondwater; de hoger gelegen gebieden
fungeren als bron voor het grondwater en de lager gelegen delen als put.
Dit betekent, dat zowel de grondwaterkwaliteit als -kwantiteit in een bepaald gebied afhankelijk zijn van de positie in het landschap. Deze positionele benadering, die tegenwoordig veel ingang vindt in de ecohydrologie,
is in Nederland door van Wirduro geïntroduceerd (1975). In de ecohydrologie
wordt veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de waterhuishouding
en ecosystemen. Het grond- en oppervlaktewater wordt hierbij volgens het
hiërarchische principe als een onderdeel van een ecosysteem beschouwd
(Pedroli, 1987).
Uit het bovenstaande blijkt dat het grondwater (zowel de kwantiteit als de
kwaliteit) een belangrijke factor is bij het tot stand komen van hoge
natuurwaarden (vegetatie) . Voor een adequate bescherming van biotisch
waardevolle beekdalen is dus een goed inzicht nodig in de voorwaardelijke
hydrologische relaties. Dit onderzoek bestudeert voornamelijk de relaties
met de beïnvloedingsgebieden met behulp van landschapsoecologisch onderzoek.
De vraagstellingen van dit onderzoek kunnen als volgt worden geformuleerd:
- Welke gebieden kunnen worden beschouwd als beïnvloedingsgebieden, of
voedingsgebieden, van de bij dit onderzoek betrokken beekdalen ?
- Welke ecohydrologische relaties zijn daarbij aan te geven?
Aan de hand van het verspreidingspatroon van een aantal indicatorsoorten en
een landschapsoecologische integratie met abiotische gegevens wordt aangegeven wat het kwalitatieve karakter is van de hydrologische beïnvloeding
in de onderscheiden gebieden.
Dit onderzoek is gericht op de hele provincie. Een deel van de biotisch
waardevolle beekdalen is uitgewerkt in deel 1 van dit onderzoek (Kleijberg, 1988).
De resultaten van de in dit rapport en in deel 1 (Kleijberg, 1988) gevolgde
landschapsoecologische onderzoeksmethode voor het aanwijzen van hydrologische beïnvloedingsgebieden worden geëvalueerd in deel 3 (Kleijberg, 1989).
Dit wordt gedaan aan de hand van een vergelijking van een aantal door
andere instanties uitgevoerde onderzoeken op het gebied van de ligging van
bufferzones en de aanwezigheid van ruimtelijke relaties via het grondwater
en het eigen onderzoek.
Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de in dit onderzoek betrokken
gebieden. Tevens wordt hierbij ingegaan op enkele algemene aspecten m.b.t.
de abiotiek.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voor dit onderzoek gebruikte methode
voor het opstellen van een landschapsoecologische gebiedsindeling en het
afgrenzen van beïnvloedingsgebieden.
De tekst in hoofdstuk 2 en 3 is grotendeels overgenomen uit Kleijberg
(1988).
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de landschapsoecologische indeling van de
onderzoeksgebieden behandeld, gebaseerd op soortsverspreidingspat ronen.
Voor iedere landschapseenheid worden in dit hoofdstuk de afzonderlijke
componenten beschreven (geologie, geomorfologie, bodem, hydrologie, kenmerkende soorten) en vindt de synthese plaats van deze componenten, waaruit een model van de ecohydrologische relaties van de landschapseenheden
met hun omgeving tot stand komt. In hoofdstuk 5 worden de ligging, de
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begrenzing en de invloed van de verschillende hydrologische systemen besproken.
Tenslotte worden de conclusies in hoofdstuk 6 getrokken en geëvalueerd.
Hoofdstuk 6 geeft tevens een samenvatting.
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Hoofdstuk 2. Globale beschrijving van de onderzoeksgebieden.
In dit hoofdstuk wordt een globale beschrijving gegeven van de belangrijkste abiotische en biotische kenmerken van de onderzoeksgebieden. Achtereenvolgens worden behandeld de geohydrologische opbouw van het Drents Plateau
en de aangrenzende oerstroomdalen van de Hunze en de Vecht (2.1.), de
ecohydrologische opbouw van de Drentse beekdalen (2.2.) en de natuurlijke
gesteldheid binnen de verschillende onderzoeksgebieden (2.3.)

2.1. Geobydrolo;ie.
In deze paragraaf worden de geologische (2.1.1.) en de hydrologische opbouw
(2.1.2.) van het onderzoeksgebied besproken. Onderscheid wordt gemaakt
tussen het Drents Plateau en de oerstroomdalen vanwege de verschillen in
ontstaansgeschiedenis.

2.1.1. Het Drents Plateau.
2.1.1.1 Geologische opbouw.
De dikte en de samenstelling van de verschillende geologische afzettingen
hebben een grote invloed op de stromingsrichting en de chemische samenstelling van het grondwater. In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van de
verschillende geologische tijdvakken en de bijbehorende afzettingen die een
rol spelen in het onderzoeksgebied. In bijlage 5 is een aantal dwarsdoorsneden weergegeven van de onderzoeksgebieden. Een overzicht van de verspreiding van de diepe weerstandbiedende lagen in Drenthe is weergegeven in
bijlage 3b.
Op grote diepte (circa 100 meter - NAP) worden oudere afzettingen uit het
Tertiair (Formatie van Breda, Formatie van Oosterhout, Formatie van Scheemda) aangetroffen. Deze bestaan uit kleiige zanden afgewisseld met klei. De
uit klei bestaande Formatie van Breda (de zgn. basisklei) vormt de basis
van het hydrologische systeem, waarboven zich de verschillende watervoerende lagen bevinden. De Formaties van Oosterhout en Scheemda zijn echter
zo slechtdoorlatend dat ze nauwelijks bijdragen aan de doorlatendheid van
het totale zandpakket. In praktijk kan hier de hydrologische basis gelegd
worden.
Bovenop de tertiaire afzettingen is in het Pleistoceen eerst een dik pakket
van veelal matig grove tot grove rivierzanden afgezet, waarin plaatselijk
kleilagen kunnen voorkomen (Formaties van Harderwijk en Urk). De zanden van
de Formatie van Urk worden gekenmerkt door een relatief hoge kalkrijkdom.
Door hun grove samenstelling ZlJn deze geologische formaties zeer goed
doorlatend. Zij vormen het zogenaamde diepe of tweede watervoerende pakket.
(W.R.G.O.D., 1978) (zie.figuur 2).
Hierboven worden verschillende lagen van een veel fijnere samenstelling
gevonden. Deze zijn voornamelijk van glaciale en periglaciale oorsprong,
maar wel in verschillende tijdvakken afgezet. Bovenop het diepe watervoerende pakket komen smeltwaterafzettingen van de Formatie van Peelo voor. In
ons onderzoeksgebied bestaan deze uit relatief kalkrijk, fijn en soms ook
grof zand, behalve in de buurt van Gieten, waar potklei is afgezet.
In de volgende ijstijd, het Saalien, wordt allereerst fijnzandig materiaal
(Formatie van Eindhoven) afgezet. Het ondiepe watervoerende pakket van de
fijnere zanden van de Formaties van Peelo en Eindhoven wordt het eerste
LIBI&IP-BD2
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watervoerende pakket genoemd. Deze zanden ZlJn aanmerkelijk minder goed
doorlatend, maar vormen geen belemmering voor de grondwaterbeweging.
In de ondiepe ondergrond worden in grote delen van Drenthe aan de bovenkant
van dit fijne zandpakket keileemafzettingen gevonden, behorend tot de
Formatie van Drenthe (zie bijlage 3a). De keileem kan infiltratie naar dit
pakket vertragen.
Omdat keileem in de meeste gebieden een belangrijke rol speelt bij de
geohydrologische opbouw, en zodoende bij de totstandkoming van verschillende grondwaterstromingen binnen de hydrologische systemen zal kort ingegaan worden op de rol van keileem als slechtdoorlatende laag (de tekst
is overgenomen uit Kleijberg, 1988). 1
De c-waarde van keileem (d.i. de weerstand van een laag tegen de verticale
grondwaterstroming), kan afhankelijk van de dikte en de mate van verwering
van de keileem variëren van 20 tot 2000 dagen. Pompproeven geven daarentegen een gemiddelde waarde over een groot gebied. Bakker stelt vast dat de
c-waarde van keileem laag is bij keileempakketten, die minder dan twee
meter dik zijn. Dit hangt samen met de mate van verwering, welke vooral als
gevolg van kryoturbatie tot op deze diepte heeft plaats kunnen vinden.
Eerst bij een dikte van meer dan twee meter zal de weerstand toenemen en
dan groter kunnen worden.
De wegzijging van de neerslag, vanuit het dek- en stuifzandpakket naar
beneden wordt door de keileem bemoeilijkt. Aan het einde van de winterperiode, wanneer het dekzandpakket voor een groot deel met water is verzadigd, stroomt een aanzienlijk deel (25 à 30 %) van de neerslag via sloten
en beken zijdelings af; de rest zijgt weg naar het diepe watervoerende
pakket. Bij de wegzijging van water door de keileem is de potentiaal in het
diepe watervoerende pakket van belang.
In figuur 3 is een veel gehoord misverstand betreffende de relatie tussen
het grondwater boven en onder de keileem afgebeeld. Volgens de figuur links
wordt het grondwater boven de keileem niet beïnvloed door het grondwater
eronder. Deze situatie komt in werkelijkheid niet of nauwelijks voor. Overwegend treedt het rechts afgebeelde patroon op. Het water boven en onder de
keileem beïnvloeden elkaar. Naarmate de druk van het water onder de keileem
lager is dan erboven zal de wegzijging door de keileem toenemen, ten koste
van de oppervlakkige afstroming.
De ondoorlatendbeid van de keileem kan van plaats tot plaats dus zeer sterk
wisselen, afhankelijk van de dikte, de samenstelling en de erosietoestand.
De invloed op de grondwaterstroming varieert dan ook zeer sterk van plaats
tot plaats. Door erosie is de keileem op veel plaatsen verdwenen.
In de laatste ijstijd snijden de beekdalen zich door erosie dieper in. De
hierdoor ontstane diepe dalen worden opgevuld met erosiemateriaal van de
keileem: verspoelde keileem en beeklemen (Formatie van Twente). Deze beekleem kan bij voldoende dikte een weerstandbiedende laag vormen.
Aan het einde van de laatste ijstijd worden onder relatief droge omstandigheden over vrijwel geheel Drenthe dekzanden van de Formatie van Twente
afgezet. Deze vormen het freatische pakket.
In het Holoceen vindt tenslotte in de al voor een groot deel opgevulde
erosiedalen ("reststroomgeulen") veenvorming plaats (Formatie van Singraven) en wordt benedenstrooms in de beekdalen zeeklei afgezet.

1

De gegevens zijn overgenomen uit:
Bakker, T.W.M. (1984). Het Dwingelderveld, deelrapport Geohydrologie. SBB.
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2.1.1.2. Hydrologische opbouw.
Het Drents Plateau is een relatief onafhankelijke hydrologische eenheid en
wordt grotendeels door regenwater gevoed. In de infiltratiegebieden zakt
dit water in de ondergrond. Een deel stroomt door de watervoerende pakketten naar de kwelgebieden zoals de beekdalen en de periferie van het Plateau, waar het oppervlakkig afgevoerd kan worden.
In Drenthe wordt een aantal watervoerende pakketten onderscheiden op basis
van verschillen in doorlatendheid. De Formatie van Drenthe is de onderste
laag, die deel kan uitmaken van het freatisch (ondiepe) watervoerende
pakket. Lager liggen de diepe watervoerende pakketten. De formaties, die
jonger zijn dan de Urkafzettingen, behoren daarbij tot het eerste watervoerende pakket. Formeel kan daarbij alleen gesproken worden van een eerste en
een tweede watervoerende pakket, indien hiertussen ondoorlatende of slechtdoorlatende lagen aanwezig zijn, zoals eremerklei of potklei. In het onderzoeksgebied is (i.t.t. in Noord-Drenthe) meestal sprake van een aaneengesloten pakket zanden, dat als één watervoerend pakket beschouwd kan worden.
In de oerstroomdalen zijn vaak wel on- of slechtdoorlatende lagen aanwezig.
In dit onderzoek wordt echter overal een scheiding gemaakt tussen eerste en
tweede watervoerende pakket volgens de hier beschreven indeling (zie figuur
2) •

~keileem
~
~

zand verzadigd met
grondwater

c::==J

droog' zand

- - - - - grondwaterstand
-maaiveld

Figuur 3. Relatie tussen grondwater boven en onder de keileem, geschematiseerd. Links een weinig tot niet voorkomende situatie; rechts de
overwegend voorkomende situatie (naar Bakker e.a., 1986).
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Het grondwater in de diepe watervoerende pakketten stroomt radiaal af,
vanaf het centrale deel van het Drents Plateau {zie figuur 4). Ook ten
zuidoosten van Drenthe ligt een infiltratiegebied. De richting van het
grondwater dat door het eerste watervoerende pakket stroomt wordt vermoedelijk ook door het reliëf beïnvloed {zie hoofdstuk 3).
De stroming binnen het freatische pakket {bijlage 4) heeft een zeer grillig
karakter, en is sterk afhankelijk van de topografie {hoogteligging), de
diepteligging van de keileem en het afwateringspatroon van sloten en greppels.
Water neemt in de ondergrond mineralen op. De mineralenrijkdom van het
grondwater hangt dus af van het substraat waarmee het in aanraking komt. Zo
kan het water verrijkt worden als het over kalkrijke afzettingen, zoals de
Formatie van Urk, afstroomt.
Daarnaast is de verblijftijd van groot belang. De verblijftijd is gerelateerd aan de afgelegde weg en de doorlatendheid van de watervoerende pakketten; hoe langer de weg en hoe minder doorlatend de pakketten zijn hoe
langer de verblijftijd wordt. De lengte van de weg die afgelegd wordt is op
zijn beurt afhankelijk van de topografie en de geologische opbouw. Uitgaande van regenwater met een geringe hoeveelheid opgeloste ionen, wordt het
grondwater steeds meer verrijkt met ionen naarmate de tijd dat het water in
kontakt treedt met het sediment langer is. In de infiltratiegebieden, die
in Drenthe bestaan uit arme zandgronden, treedt slechts een geringe verrijking op.
Het ondiepe grondwater {uit het eerste watervoerende pakket) legt een
kortere weg af dan het diepe grondwater {uit het tweede watervoerende
pakket) en zal daarom ook een andere chemische samenstelling hebben. Onder
invloed van biologische aktiviteit {werking van plantewortels) wordt kooldioxide opgelost, hetgeen plaatsvindt in de niet met water verzadigde
bovengrond. Hierdoor wordt dit water agressief ten opzichte van het sediment. Daardoor gaan vooral calcium en bicarbonaat in oplossing, en wordt de
concentratie van deze ionen in het grondwater hoger gedurende de jaren.
Op grond van de resultaten van hydrologisch onderzoek (bijv. W.R.G.O.D.,
1978) worden de volgende aannames gemaakt over de relatie tussen de mineralenrijkdom en de herkomst van het grondwater uit een watervoerend pakket
(zie bijvoorbeeld Everts & de Vries, 1986):
het calcium- en bicarbonaatgehalte (of mineralenrijkdom) 2 van het water uit
het freatische pakket zijn laag; in het eerste watervoerende pakket kunnen
deze varleren van tamelijk laag tot matig hoog. Het grondwater uit het
tweede watervoerende pakket heeft een hoog gehalte aan mineralen.
In Drenthe gaat het bovengeschetste beeld meestal op.
Uitzonderingen kunnen zich echter voordoen in gebieden, waar water, dat een
korte weg aflegt, door mineraalrijke afzettingen, zoals de (dan oppervlakkig gelegen) Formatie van Urk, stroomt. In dat geval kan de mineralenrijkdom van grondwater met een korte verblijftijd hoog zijn. Ook is het mogelijk dat de verblijftijd van het grondwater in de ondergrond hoog is terwijl de aflegde weg kort is. Dit is het geval als de doorlatendheid van het

2

In het vervolg zal gesproken worden over de mineralenrijkdom van
het grondwater, i.p.v. de kalk-, calcium- of bicarbonaatgehaltes. In
Drenthe wordt de mineralenrijkdom van het grondwater echter grotendeels bepaald door de concentratie van de bovengenoemde mineralen
zodat de termen, die door elkaar worden gebruikt in verschillende
publicaties, in principe op hetzelfde neerkomen.
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watervoerende pakket relatief slecht is . Ook dan kan de mineralenrijkdom
van het grondwater dat een kort e weg heeft afgelegd hoger zijn.
In principe kunnen waterkwalitei tsgegevens ons dus informatie verschaffen
over de herkomst van het grondwate r, mi ts rekening wordt gehouden met de
chemische samenstelling en andere eigenschappen van de geologische afzettingen.

·~

Figuur 4. Globale isohypsenkaart

van het

diepe watervoerende pakket. (uit

Grondwaterplan Drenthe, 1985).

2.1.2. Het oerstroomdal van de Hunze en van de Vecht.
De ontstaansgeschiedenis van deze gebieden komt grotendeels overeen met die
van het Drents Plateau. Vanaf het Saalien treden er echter verschillen op
die hier kort beschreven zullen worden.
Het oerstroomdal van de Hunze en dat van de Vecht liggen aan de rand van
het Drents Plateau. Zij fungee rden als afvoer van het smeltwater aan het
einde van de verschillende fasen van het Saalien. In figuur 5 is de ligging
van de oerstroomdalen weergegeven.
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Tijdens de laatste koude periode van het Saalien (de vijfde fase) kwam het
gletscherijs ongeveer tot de lijn Schildwolde-Winschoten-Onstwedde. Door
het smeltwater werd ten westen van deze lijn het oer-Hunzedal gevormd.
Het stroomdal van de Hunze en de Veenkoloniën maken hiervan deel uit.
In de relatief warme periode, die volgde op het Saalien, het Eemien, steeg
het zeeniveau zodat ook het oerstroomdal van de Hunze gedeeltelijk onder
zeeïnvloed kwam. Het sedimentatiemilieu in deze zeetong was afwisselend: er
werden hoofdzakelijk zanden, maar ook kleiige zanden en klei afgezet en
daar waar de mariene invloed gering of voorbij was vond veengroei plaats.
De Eemafzettingen bestaan dus uit kleiig of venig materiaal. Deze afzettingen kunnen later deels weer zijn weggeërodeerd onder periglaciale invloeden
in de daaropvolgende periode, het Weichselien.
Over de huidige verspreiding van Eernatzettingen bestaan verschillende
gegevens. De geologische profielen van de W.R.G.O.D. (1978) geven alleen in
het noordelijk deel van het Hunzedal mariene kleien uit het Eemien weer. De
Rijks Geologische Dienst (R.G.D.) trof echter in het Hunzedal, ter hoogte
van het Achterste Diep nog Eernatzettingen aan in de vorm van veen (ter
Wee, 1979, blad 170ost). Daar het onderzoek van de R.G.D. op een nauwkeuriger schaal is uitgevoerd dan dat van de W.R.G.O.D., wordt in dit rapport
uitgegaan van diens resultaten (bijlage 3b).
De Eernatzettingen liggen op de Formatie van Drenthe. Het watervoerende
pakket boven deze Eemlagen bestaat dientengevolge in het algemeen grotendeels uit beekdalafzettingen uit de Formatie van Twenthe. Zoals uit figuur
2 blijkt, maken deze lagen deel uit van het freatisch pakket. In het oerstroomdal van de Hunze en het beekdal van de Reest is dit pakket echter zo
dik, dat niet meer van een freatisch pakket gesproken kan worden. Daarom is
hier afgeweken van de algemene indeling, en voor de volgende terminologie
gekozen:
de Eemlagen liggen in het eerste watervoerende pakket.
Onder de Eemlagen liggen het tweede en het diepe eerste watervoerende
pakket. Boven de Eemlagen liggen het ondiepe eerste en het freatische
pakket.
De Eemafzettingen, die op een diepte van 20 à 30 meter -NAP voorkomen en
plaatselijk enkele meters dik ZlJn, kunnen een barrière zijn voor het
apkwellen van het eronder stromende grondwater. De doorlatendheid van deze
afzettingen varieert echter aanzienlijk in het onderzoeksgebied. Evenals
bij andere slechtdoorlatende lagen, is deze afhankelijk van de samenstelling van de afzetting, de dikte en de aanwezigheid van gaten e.d •• In het
algemeen zijn deze lagen niet zo slechtdoorlatend als veelal is aangenomen
(mond. med Ter Wee). Behalve dat zij een belemmering kunnen zijn voor de
diepe grondwaterstroming zouden de Eemlagen een verrijkende werking kunnen
hebben op het grondwater dat langs (of door) deze (veen/klèi)lagen stroomt.
Hierover zijn geen gegevens in de literatuur bekend.
·
Ook in het Holoceen drong de zee het Hunzedal binnen, echter minder ver en
over een smallere zone dan tijdens het Eemien. Direkte invloeden van de
zee, in de vorm van klei - en in mindere mate zandige - afzettingen, blijven slechts tot een smaile strook ten noord-oosten van De Groeve beperkt.
Het stroomdal van de Reest ligt, evenals dat van de Vecht en het Schoonebeeker Diep, in het zogenaamde oerstroomdal van de Vecht. Gedurende de
vierde fase van het Saalien heeft het landijs zich in ons land naar het
zuiden weten uit te breiden tot de lijn Wieringen-Coevorden (in eerdere
fasen kwam het overigens nog zuidelijker). Het smeltwater werd ten zuiden
van die ijskap afgevoerd naar de zee. Deze afvoer van het smeltwater heeft,
samen met de afvoer van de Wezer, de Elbe en de Ems, die ook naar het
westen moesten afbuigen door de ijskap, het oerstroomdal van de Vecht uitgeschuurd. In deze periode zijn de grove rivierzanden uit de Formatie van
Kreftenheye afgezet. Deze formatie ligt relatief ondiep in de ondergrond
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(de grens ligt ongeveer bij 10 meter -NAP). Over de verspreiding van dezelagen en de invloeden hiervan op de hydrologie (doorlatendheid, samenstelling) zijn geen gegevens voorhanden.

/

~ stilstandfase van het landijs
hoofdrichting van de oerstromen

/

~~
/

stuwwal
richting van de uitvloeiing

Figuur 5: Oerstroomdal van de Vecht

(links)

en de Hunze (rechts) (naar

Rijks Geologische Dienst, 1975).
Het beekdal is later opgevuld met dekzand. Daarna hebben zich beken in het
dekzandlandschap ingesneden.
Op een aantal plaatsen liggen dieper in de ondergrond kleilagen. Ten westen
van De Wijk liggen Eemlagen, bestaand uit kleiafzettingen, op een diepte
van circa 12 meter -NAP. Ten oosten van Nolde ligt klei uit de Formatie van
Harderwijk (Tegelenklei). Waarschijnlijk hebben bovenstaande kleilagen geen
invloed op de grondwaterstroming (door de grove samenstelling), behalve op
een paar plaatsen waar de Tegelenklei voor een scheiding tussen het tweede
en het derde watervoerende pakket zorgt (Grondwaterplan, 1985).
Meer naar het oosten, in het beekdal van het Schoonebeeker Diep liggen op
een diepte van circa 25 meter -NAP kleiafzettingen uit de Formatie van Urk
(Cromerklei). DeCromerklei is een rivierafzetting; de leem kan plaatselijk
meer zandig ontwikkeld zijn en zelfs zandinsluitingen komen voor. De eramerkleilagen liggen boven of in het tweede watervoerende pakket. In
hoeverre deze een weerstand vormen voor de grondwaterstroming is niet bekend.
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Belangrijke verschillen m.b.t. de geologische opbouw tussen het Drents
Plateau en deze oerstroomdalen zijn, dat in de oerstroomdalen diepe weerstandbiedende lagen, kleilagen, zijn afgezet (zie bijlage 3b). Op het
Drents Plateau daarentegen treffen we veel ondiepe slechtdoorlatende lagen,
keileemlagen, aan. Deze diepe en ondiepe lagen kun~en de waterhuishouding
in een gebied beïnvloeden.

2.2. Alaemene ecohydrologische opbouw van de Drentse beekdalen.
In beekdalen kwelt het grondwater, dat in de beïnvloedingsgebieden infiltreert, op. Zoals in paragraaf 2.1. is uiteengezet hangt de samenstelling
van dit grondwater grotendeels af van de verblijftijd van het water in de
ondergrond, en de chemische samenstelling van de afzettingen waarin het
water stroomt. De verblijftijd hangt onder andere af van de aanwezigheid
van storende lagen, maar ook van de positie van dit gebied in het landschap
(zie paragraaf 1.2.). De waterkwaliteit en -kwantiteit, bepalen de plaatselijke gesteldheid in bodemvocht, nutriëntenvoorziening en dergelijke,
waardoor een bepaald vegetatietype zich kan ontwikkelen (Kemmers, 1986).
Onder natuurlijke omstandigheden wordt de waterhuishouding in het onderzoeksgebied (Drentse beekdalen) voor het overgrote deel beïnvloed door het
grondwater. Hierdoor vindt een gradiënt in de grondwatersamenstelling in
dergelijke situaties veelal Z1Jn weerslag in een vegetatiegradiënt. In
figuur 6 is dit schematisch uitgewerkt voor de Drentse Aa.
Hoger gelegen gebieden, zoals de bovenlopen, worden in het algemeen door
mineraalarm water gevoed. Wanneer grondwater van grotere diepte naar boven
komt, is de kwelintensiteit gering. In de midden- en benedenlopen komt ook
een sterker verrijkt grondwatertype aan de oppervlakte. Daarnaast is in de
midden- en benedenlopen de invloed van stagnerend oppervlaktewater aanwezig. Overstromingen, of stagnaties, kunnen optreden in gebieden met een
grote kwelintensiteit, waardoor een grote aanvoer van oppervlaktewater, dat
niet snel genoeg afgevoerd kan worden, ook niet in de grond kan infiltreren, of in knelpunten van de waterafvoer, bijvoorbeeld daar waar het beekdal plotseling versmalt.
De gradiënt van armer naar rijker grondwater in stroomafwaarts gelegen
gebieden, vinden we op kleinere schaal dwars op de beek in de middenlopen,
waar bijvoorbeeld keileem aanwezig is. Aan de flanken treedt hier nog arm
water uit, afkomstig van een klein systeem 3 • Naar het centrum van de beek
wordt de invloed van water uit een (middel)groot systeem groter (naar
Grootjans, 1985). Binnen dit algemene patroon treden van plaats tot plaats
afwijkingen op, met name als gevolg van verschillen in de geo(hydro)logische opbouw van de ondergrond.
In figuur 7 is de relatie tussen de verspreiding van plantesoorten en
geohydrologie meer gedetailleerd weergegeven.
Te zien is, dat Veldrus (Juncus acutiflorus) in de beekdalen rond de keileemrug van Sleen, gebonden is aan keileemvoorkomens. De keileemlagen
3

Een hydrologisch systeem bestaat uit een infiltratie- en een kwelgebied. Al naar gelang hoe lang de afgelegde weg van het grondwater
gesproken over een klein,
binnen een systeem kan worden wordt
middelgroot of groot systeem (de lengte van de afgelegde weg neemt
in deze volgorde toe). In paragraaf 3.4. wordt uitvoeriger ingegaan
op de omschrijving van de systemen, zoals in dit onderzoek is gehanteerd.

LIBI&IP-BD2

13

CJl Genisto pilosae.Callunetum

~ facies van Juncus acutlflorus

rn Erlce1um letralels
•

!lll!lll Vlolion canlnae

Erico.sphagnetum magelanlel
- - ph18111ic level in winter
·· ·· ·· . ph181111c lew! in summer

.paal
loam

=

Bovenloop

EJ Genisto

0

H

pilosae- Calluneturn
Ericetum tetralicis

0

Caricetum curto.echinatae

-

Violion caninae

El
B

Caricetum aquatilis
Lolio- Cynosuretum
Calthion palustris sociatie

~ Caricetum paniculatae

van Carex acutiformis

Middenl oop

EJ Genisto pilosae.Callunetum
!lll!lll Vielion caninae

B
0

~ Junco- Molinlon
Caricetum curto.echinatae

D

Senoeiooi- Brometum racernasi
Caricetum hudsonii(elatae) or
and Caricetum aculo-vesicariae
(Caricetum gracilis)

Benedenloop

Figuur 6. Schematische weergave van vegetatietypen en waterhuishouding in
Drentse beekdalen rond 1980 (naar Grootjans, 1985)
~

grondwater in het eerste of tweede wvp pakket

====t> grondwater in het freatisch pakket
~

LIBI&I P-BD2

stagnatie van oppervlaktewater

14

o~~---2~~3---4~~5km

LEGENDA
•
o

Veldrus
Dotterbloem
Grens gekarteerd gebied

BOVENKANT VAN DE FORMATIE VAN DRENTHE
~ 8-20mbovenN.A.P.
I2Z2ZZI Erosierest van de keileem, in de vorm van een grind-en stenenniveau
c::::J Post-SaaUen erosiegeulen-systeem • keileem in de flanken mogeDik aanwezig

naar
• Zunneberg en Dl.lkstra , in prep.
ondergrond • Geologische kaart van Nederland ,
Emmen Oost • R. G. D.. 1979.

Figuur 7. Het voorkomen van Veldrus (Juncus acutiflorus) en Dotterbloem
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zorgen ervoor, dat de hydrologische omstandigheden bij de standplaats
gunstig ZlJn voor Veldrus (zuurstofrijk en mineraalarm grondwater). Veldrus
komt echter ook voor, waar volgens de geologische kaart alleen nog een
erosierest van de keileem, in de vorm van grind of stenen voorkomt. Hieruit
blijkt, dat de positionele relatie niet altijd scherp omschreven kan worden. In dit geval is het echter wel waarschijnlijk, dat ook in de erosiegeulen nog resten van keileem voorkomen (grove schaal geologische kaarten).
Dotterbloem (Caltha palustris) neemt een andere plaats in de beekdalen in.
Zij komt voor in die gebieden waar geen invloeden van keileem meer te
verwachten zijn en meer verrijkt grondwater vermoedelijk in de wortelzone
opkwelt.

2.3. Oppervlaktewaterstelse l in Drenthe.
Behalve het grondwater, spelen uiteraard de oppervlaktewaterkwali teit en de
waterhuishouding in het algemeen een grote rol bij de watersamenstelling in
de wortelzone van de planten. In het grootste gedeelte van Drenthe wordt
het oppervlaktewaterstelse l niet gescheiden van het grondwater door slechtdoorlatende lagen, zodat uitwisseling tussen beide watersystemen mogelijk
is. Afhankelijk van het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil en de
stijghoogte van het grondwater treedt of infiltratie of drainage op.
Onder natuurlijke omstandigheden, als de waterhuishouding niet beïnvloed is
door menselijke activiteiten, is het oppervlaktewater samengesteld uit
regenwater en grondwater, dat uit de ondergrond opkwelt. Het Drentse oppervlaktewater wordt overal beïnvloed door de mens, waardoor de samenstelling
veranderd is. Ingrepen in de waterhuishouding (zoals drainage, peilbeheer
en regulatie van de afvoer) en lozingen of inlaat zijn voorbeelden van
dergelijke activiteiten.
Door drainage en regulatie, veelal ten behoeve van de landbouw, neemt het
aandeel van grondwater in het oppervlaktewater af. Ook het water in de wortelzóne verandert hierdoor van samenstelling. Deze tendens wordt versterkt
door uitspoeling van meststoffen e.d •. Bij een laag slootpeil kan grondwater a.h.w. uit de grond naar de sloot getrokken en oppervlakkig afgevoerd
worden, waardoor het niet meer de wortelzone in de.percelen zelf bereikt.
De soorten, die aan de oevers van de sloten staan, krijgen het kwelwater
vaak nog wel in de wortelzone. Het kan zelfs voorkomen, zoals bijvoorbeeld
na een ruilverkaveling in het stroomdal van het Drostendiep, dat na een
grondwaterpeilverlagin g aan de oevers van de drainerende sloten soorten
opkomen, die in Drenthe gebonden zijn aan grondwater. Deze soorten kwamen
voor de ingreep daar niet voor, omdat de sloten toen geen opkwellend grondwater kwelwater ontvingen.
Door regulatie van beken stagneert de afvoer van het oppervlaktewater nog
maar zelden. De inlaat van gebiedsvreemd water, dat via het Meppelerdiep
wordt aangevoerd, voegt externe stoffen toe aan het oppervlaktewater en beïnvloedt zowel de waterstand als de -temperatuur. Tenslotte verandert de
samenstelling van het oppervlaktewater door de puntlozingen, o.a. van
rioolwaterzuiveringsi nstallaties (Werkgroep tus-10-plan, 1988).
Uit de bovenstaande lijst van ingrepen blijkt, dat de huidige oppervlaktewatersystemen, en dus de waterhuishouding, op vele manieren zijn beïnvloed
door menselijke activiteiten. De mate van beïnvloeding van elke factor, en
de gevolgen voor de waterhuishouding, variëren uiteraard van plaats tot
plaats.
Hoewel deze ingrepen een grote weerslag (kunnen) hebben op de vegetatie zal
hieraan weinig aandacht worden besteed in dit rapport. De nadruk ligt op
het achterhalen van de (potentiële) beïnvloedingsgebieden, die via het
grondwater in verbinding staan met de biotisch waardevolle (onderzoeks)geLlBI&IP-BD2
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bieden. Deze ingrepen hebben wel invloed op het milieu, en daardoor op de
actuele ecohydrologische relaties, maar niet altijd op de potentiële.

2.4. Natuurlijke gesteldheid.
In deze paragraaf wordt per onderzoeksgebied een korte beschrijving gegeven
van de topografie, het landgebruik en de aanwezige natuurwaarden. Figuur 8
geeft de globale begrenzing van de gebieden weer. De resterende beekdalen
van Drenthe zijn al in deel 1 (Kleijberg, 1988} besproken. In figuur 9 zijn
de beekdalen van de Hunze, de Sleenerstroom en het Loo- en Drostendiep en
het Schoonebeeker Diep schematisch weergegeven.
2.4.1. Het stroomdal van de Hunze.
Het stroomdal van de Hunze ligt in noordoost Drenthe, aan de rand van het
Drents Plateau.
De hoofdrichting van de natuurlijke afwatering van de Hunze ligt evenwijdig
aan de Hondsrug. Bij Valthermond ontspringt het Achterste Diep, dat via het
Groote Diep, overgaat in de Hunze. Het Borgerdiep, dat het water uit het
Odoornerveen afvoerde, is vervangen door het Buinen-Schoonoord-kanaal. Dit
kanaal loopt door het beekdal van het Voorste Diep naar de Hunze. Tussen
Buinen en Borger doorsnijdt dit beekdal de Hondsrug.
Op de abiotische kaarten is te zien, dat het stroomdal van het Voorste Diep
oorspronkelijk via 'de Strengen' in verbinding heeft gestaan met het
stroomdal van de Drentse Aa. Als gevolg van tectoniek zou deze verbinding
verbroken kunnen zijn waardoor de afwatering stagneerde, met als gevolg dat
het Voorste Diep naar het noordoosten afboog en zich een weg baande door de
Hondsrug waar relatieve daling optrad. Een aanwijzing voor deze door tectoniek ontstane scheiding zou de ligging van de zoutkoepels kunnen zijn. Deze
liggen precies op de lijn van de scheiding: Hooghalen, Schoonoord en Drauwen (mond. med. A.Dijkstra}. De doorsnijding bij de Hondsrug is in dat
geval een secundair stroomdal. Bevestigingen voor deze veronderstelling
zijn niet in de literatuur aangetroffen.
Ten zuiden van Gasselternijveen komen het Groote Diep en het Voorste Diep
samen in de Hunze (wordt ook wel Oostermoersche Vaart genoemd}. Deze
stroomt in noord-westelijke richting en mondt uit in het Zuidlaardermeer.
De Hunze ligt niet in het midden maar aan de oostflank van het huidige
beekdal.
Ten westen van de Hunze ligt de Hondsrug. De Hondsrug bestaat eigenlijk uit
twee dicht bij elkaar gelegen ruggen, die zuidoost-noordwest georienteerd
zijn. Evenals de rug van Sleen - die parallel ligt aan de Hondsrug - zijn
deze recht, hetgeen doet vermoeden dat zij als gevolg van tectoniek (breukvorming} ontstaan zijn (mond. med. A.Dijkstra}. De breuken zijn echter nog
niet aangetoond, zodat er nog geen zekerheid bestaat over de precieze ontstaanswijze van deze ruggen.
In het oerstroomdal van de Hunze komt een aantal lage ruggen voor, die min
of meer evenwijdig aan de Hondsrug lopen. Ter hoogte van Buinen buigen ze
af in noordoostelijke richting. Deze ruggen zijn opgebouwd uit fluviatile
afzettingen en zijn bedekt met een laagje dekzand van ongeveer twee meter
dikte. Waarschijnlijk zijn het oeverwallen van een r1v1er (een voorloper
van de huidige Eems}, die in het begin van de laatste ijstijd door dit
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Figuur 8. Ligging onderzoeksgebieden.

Gebieden 1 t/m 4 zijn uitgewerk t in deel 1 (Kleijber g, 1988}.
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gebied gestroomd heeft. De rug van de Boeremastreek, ten oosten van Exloo,
is hiervan een voorbeeld (uit Schipper & Lanjouw, in voorb).
Nog weer later werden in het oerstroomdal van de Hunze vrij brede dekzandruggen gevormd. Voorbeelden ZlJn de ruggen van Veenhof-GieterzandvoortEexterzandvoort en Zuidlaarderveen-Gasselternijveen. Tussen deze dekzandruggen werd het water afgevoerd en heeft zich laagveen gevormd (vlierveenen madeveengronden). Voor een groot deel is dit uitgeveend.
Het afwateringssysteem van de Hunze heeft (nu) geen zijtakken behalve De
Beek, die ten zuiden van Gieterveen in de Hunze uitmondt. Wellicht werd de
Hunze vroeger door meer veenbeekjes gevoed. De Hunze heeft echter van
nature een weinig vertakt afwateringsstelsel.
De ontginningen van een groot deel van het oerstroomdal (de huidige veenkoloniën) hebben grote gevolgen gehad voor de waterhuishouding van de Hunze.
Van veel recenter datum is de normalisatie van de Hunze. In de jaren 19571959 werd aan de westzijde van het stroomdal van de Hunze zelfs een afvoerkanaal gegraven. In dezelfde periode werd, ten behoeve van de landbouw, begonnen met het verdiepen van bestaande waterlopen en het aanleggen van
nieuwe ontwateringssloten, die veel van het oppervlakkig afstromende water
van de Hondsrug afvangen. Deze hydrologische ingrepen hebben een verlaging
van de grondwaterstand in het beekdal tot gevolg gehad.
Een andere oorzaak van die verlaging is de grondwateronttrekking bij de
Groeve. Sinds 1964 wordt hier water onttrokken aan het tweede watervoerende
pakket, dat ligt tussen de 45 en 100 meter -mv. Delen van de kwelgebieden
in de benedenloop ZlJn hierdoor zelfs infiltratiegebieden geworden. In
andere delen, die iets verder van de winning verwijderd zijn, is de aanvoer
van kwelwater verminderd. Als gevolg van een verlaging van de grondwaterstand begon de bodem van een aantal veengronden in de jaren 70 te verzakken
en te scheuren, waardoor het hoogteverschil binnen een complex van veengronden en ten opzichte van de zandgronden toenam (Schothorst, 1982).
Grote delen van het beekdal en de omringende hogere gronden, die als infiltratiegebied fungeren, zijn in gebruik als bouwland en grasland.
In de benedenloop liggen nog oude meanders die circa 50 jaar geleden zijn
afgesneden. De (half)natuurlijke vegetatie in het beekdal blijft grotendeels tot deze gebieden en een klein sikkelduintje beperkt. De natuurwaarden binnen het stroomgebied zijn verder beperkt tot de sloten en slootkanten. Op de Hondsrug liggen enkele boswachterijen bij Exloo en Gieten,
die, vanwege de hydrologische relatie tussen infiltratie- en kwelgebied,
van groot belang zijn voor de waterhuishouding in het beekdal. In landschappelijk opzicht zijn de essen van Borger en Buinen van belang.
2.4.2. Het stroomdal van de Sleenerstroom.
Het stroomgebied van de Sleeoerstroom ligt tussen de Hondsrug en de rug
van Sleen en verbindt de stroomdalen van de Hunze en het Drostendiep met
elkaar.
De Sleenerstroom ontspringt bij het Odoornerveen en stroomt in zuidwestelijke richting. Ook bij het Haantje ligt een oorsprongsgebied. Ten zuiden
van Erm buigt de beek, nu het Holslootdiep genaamd, af naar het westen en
doorsnijdt hij de uitloper van de keileemrug van Sleen. De oude loop van
de beek, het 'Oude Diep', is nog goed te herkennen op de bodemkaart aan de
ligging van veengronden. Het Oude Diep stroomt ten zuiden van Holsloot naar
het Drostendiep, terwijl het Holslootdiep ten noorden van Holsloot stroomt.
Van Heuveln (uit Schipper & Lanjouw, in voorb.) veronderstelt, op grond van
geologische en bodemkundige gegevens, dat het beekdal van het Holslootd,iep
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een erosiegeul is, die is ontstaan door een doorbraak van een groot meer
tussen Sleen en Emmen. Dit zou betekenen dat het veenkoloniale gebied bij
Nieuw Amsterdam eigenlijk een oud beekdal is dat bij het stroomdal van de
Sleenerstroom hoort. Op de geologische kaart is nog goed een oude beekloop
te herkennen ten westen van de uitloper van het keileemplateau bij Nieuw
Amsterdam. Het is ook mogelijk dat ten oosten hiervan nog een tweede beekdal aanwezig was. Het meer zou kunnen zijn ontstaan door de ontwikkeling
van hoogveen in dit dal, waardoor stroomopwaarts het water stagneerde. Deze
veenkoloniale vlakte, die ingeklemd ligt tussen de uitlopers van de Honds
rug en de rug van Sleen, staat nu nog via een sloot in verbinding met het
Holslootdiep.
Het beekdal is in het algemeen breed en vlak. Ten westen van Emmen, waar
een complex van duinen door de wind is afgezet "in" het beekdal en waar de
rug van Sleen doorsneden wordt, is het beekdal smal en relatief steil. Hier
wordt de waterafvoer dan ook sterk belemmerd.
Ter hoogte van Noord-Sleen liggen twee kleine zijdalen, die op de Sleenerstroom afwateren. Andere watervoerende zijbeken zijn er niet; wel ligt aan
de flanken een aantal kleine natuurlijke dalvormige laagten. Op de hogere
gronden liggen veel woonkernen, zoals Emmen, Sleen en Erm, waardoor vervuild water toestroomt in de beekdalen. Water uit het Noordbarger bosch en
het Sleenerzand zal waarschijnlijk niet vervuild of geëutrofieerd zijn.
Het hele beekdal is ontwaterd, doordat de beek is gereguleerd en doordat,
ten behoeve van de landbouw, de waterafvoer via sloten is verbeterd. De
hydrologische relatie tussen het Holslootdiep en het Drostendiep is verstoord, doordat het Holslootdiep nu op de Verlengde Hoogeveensche Vaart
afwatert. In het gebied rond Nieuw Amsterdam, waar rond 1870 is begonnen
met de ontginning, ZlJn veel wijken gegraven en is de meeste grond in
gebruik als bouwland. Het beekdal zelf is grotendeels in gebruik als grasland.
De natuurwaarden binnen het beekdal zijn daardoor grotendeels beperkt tot
de sloten en slootkanten.
2.4.3. Het stroomdal van het Loo- en Drostendiep.
Het stroomdal van het Loo- en Drostendiep is gevormd uit een aantal beeklopen. I.t.t. de rest van het onderzoeksgebied, heeft het stroomdal van het
Loo- en Drostendiep een sterk vertakt natuurlijk afwateringsstelsel. De
oorzaak hiervan is, dat het stroomsysteem op een keileemplateau ligt. Doordat de keileem infiltratie van oppervlakte- en grondwater kan belemmeren,
ontstaat bovenop het keileem een fijnmazig a~wateringspatroon, dat zich
later grotendeels zover insnijdt, dat het keileem verdwijnt. Daarom hebben
zich vooral langs de flanken van de rug van Sleen (waar keileem dicht aan
het oppervlakte ligt} vele kleine beekdalen in het keileem ingesneden.
Het stroomsysteem bestaat uit twee stroomdalen, namelijk dat van het Drostendiep, de hoofdbeek, en dat van het Loodiep, een kleiner beekdal, dat
meer naar het westen ligt. Op de kaart uit 1815 · (figuur 10) en de hoogtelijnenkaart is goed te zien dat er tussen de Zuidmaden en de Ooster en
Wester Mars een waterscheiding ligt. Op deze scheiding ligt nu de weg van
Oosterhesselen naar Meppen.
Het brongebied van het hoofddal ligt bij het Orvelterveld op het Drents
Plateau. De bovenloop die hier ontspringt heet de Aalderstroom (figuur 9 en
14). Ten oosten van Wezup ligt een aantal bovenlopen dat in de Aalderstroom uitmondt. De beek, nu Westerstroom geheten, stroomt tussen Aalden en
Zweeloo naar het zuiden en gaat spoedig over in het Drostendiep~ Ten zuiden
van Zweeloo ligt het smalle zijdalletje van de Stroeten. De Westerstroom
watert direkt af op de Verlengde Hoogeveensche Vaart en wel via de Boks
LIBI&IP-BD2
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Figuur 10. Topografische
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loot, die aan de westflank van het beekdal van het Drostendiep is gegraven.
Ten zuiden van Aalden en Meppen mondt een bovenloop (de Oester en Wester
Mars) uit bij de Kerkhorsten, waar het water naar het oosten afgevoerd
wordt naar het Drostendiep. Ten zuiden van Benneveld mondt de Laak uit in
het Drostendiep. De Laak is een vrij grote bovenloop, die ten westen van
boswachterij Sleenerzand ontspringt. Tussen Wachturn en Holsloot mondde het
Holslootdiep uit in het Drostendiep. Een andere kleine beek, die uitmondt
in het Drostendiep is De Zwollings (aan de flank van de rug van Sleen ten
zuiden van Sleen). Het Drostendiep watert in de buurt van Coevorden af op
het Stieltjeskanaal.
Het brongebied van het Loodiep ligt ten zuiden van Meppen; de stroomrichting van dit kleine stroomdal is zuidelijk. De bovenlopen, de Mepper hooilanden en de Zuidmaden, monden via de Marsstroom, respectievelijk de Broekstroom, uit in de Geeserstroom, welke later overgaat in het Loodiep. Tegenwoordig is langs het Loodiep een ontwateringssloot gegraven, zodat ook de
Geeserstroom direkt op de Verlengde Hoogeveensche Vaart afwatert. Het
beekdal wigt onder Boswachterij Gees uit naar het westen, waar ook nog een
voedingsgebied ligt in het Geeserveld (o.a~ bij de Hooge Stoep). Enkele
kleine stromen, die hier later nog op afwateren zijn de Oude Maden bij
Gees (Roonboom), Sombroekbeek (ten oosten van Zwinderen) en de Ruimsloot
(ten zuiden van Wachtum). Het Loodiep mondt bij Coevorden uit in het kanaal
Coevorden-Zwinderen.
Op de omringende hogere delen van het hele stroomsysteem liggen grotendeels
nog oppervlakkige keileemlagen, van een aanzienlijke dikte. Door de slechte natuurlijke afwatering in het beekdal, ten gevolge van de aanwezigheid
van slechtdoorlatende leemlagen of een grote aanvoer van kwelwater, is de
hoofdontwatering van het hele stroomdal verbeterd of aangelegd in de jaren
'60, ten behoeve van de landbouw; zonder uitzondering zijn alle beken in
dit gebied genormaliseerd. De peilen worden 's zomers hoog en 's winters
laag gehouden (v. Gijssen e.a., 1988). Daarnaast hebben, vooral ten zuiden
van Meppen-Benneveld, aanzienlijke waterhuishoudkundige ingrepen in het
beekdal plaatsgehad, zoals de aanleg van de ontwateringssloten, zodat nu de
Mars- en Yesterstroom direkt op de Verlengde Hoogeveensche Vaart afwateren.
Bovendien is een pompstation gepland bij Kruidhaars, aan de flank van de
rug van Sleen. Ook de inlaat van IJsselmeerwater, via het Oranjekanaal en
de Verlengde Hoogeveensche Vaart, vormt een bedreiging voor de natuurwaarde
van dit gebied.
Toch heeft dit stroomdal nog een grote potenties en een actuele natuurlijke
waarde. Het belang van dit gebied ligt voor,namelijk in het gebied ten
noorden van Oosterhesselen, waar het grote aantal bovenloopsituaties opvallend is. Hier en daar treffen we nog beekdalvegetaties aan, die redelijk
intakt zijn en de beekdalen zelf hebben hun oorspronkelijke, kleinschalige
karakter behouden. Daarnaast is het gebied vooral uit cultuurhistorisch
oogpunt van groot belang, door zijn vele mooie esdorpen en boomsingels en
is het reliëfrijke karákter het behouden waard. Het gebied staat dan ook
deels op de nominatie om als G.L.E (Grote Landschappelijke Eenheid) opgenomen te worden; in het gebied is in totaal circa 500 ha als relatienotagebied aangewezen. De waarde van dit gebied dreigt echter achteruit te gaan,
door de (geplande) ruilverkavelingen, welke een kavelvergroting en een
verdichting van het slotennetwerk (dus meer ondiepe sloten) met zich meebrengen.
Daarnaast hebben ook grote delen van de hogere gronden, die deels als
infiltratiegebied fungeren, een grote natuurlijke waarde. Er liggen bijvoorbeeld restanten van zandverstuivingen (Mepperdennen) en heidevegetaties
(het Klenckerveld en de Hoge Stoep), zodat er relatief veel schrale elementen voorkomen. Andere natuurterreinen zijn boswachterij Gees en het
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Sleenerzand. Dit schept een gunstige uitgangssituatie voor het herstel en
het behoud van de kwetsbare vegetatie in de beekdalen, doordat de natuurlijke hydrologische relatie deels nog intakt is, of relatief eenvoudig
hersteld kan worden en het water niet vervuild is.
2.4.4. Het stroomdal van het Schoonebeeker Diep.
Het stroomdal van het Schoonebeeker Diep ligt in de zuidoost hoek van
Drenthe op de grens tussen Drenthe en Overijssel of Duitsland. Het diep
stroomt bij Twist vanuit Duitsland Drenthe binnen. Ter hoogte van Coevorden
mondt het uit in het Coevorden Piccardie kanaal.
Het stroomdal is heel smal en tegenwoordig zijn er geen natuurlijke zijbeken meer, die op dit diep afwateren. De zijdalen bij Weiteveen en Westeindsche Boeën zijn door verstuiving afgesnoerd van dit beekdal. Evenals de
Reest, ligt deze beek aan de zuidrand van het Drents Plateau, aan de noordkant van het eertijds veel grotere oerstroomdal van de Vecht. Het vroegere
voorkomen van de Zwolse Anjer (Dianthus deltoides) in het beekdal wijst nog
op eertijdse invloeden van de Vecht, omdat deze soort vooral in het Fluviatile distrikt voorkomt. Het Schoonebeeker Diep wordt deels gevoed door
water, dat op de nabij gelegen hogere gronden infiltreert. Hier ligt het
oorspronkelijke hoogveencomplex van het Bargerveen. Dit is nu grotendeels
ontgonnen en ontwaterd, waardoor de natuurlijke hydrologische relaties in
het beekdal zijn verstoord. Bovendien is de beek genormaliseerd en is de
waterhuishouding van het beekdal zelf verbeterd. Zowel het beekdal als de
omringende hogere gronden zijn in gebruik als landbouwgronden.
Floristisch verkeert het beekdal in een slechte staat, dat wil zeggen dat
er een lage soortenrijkdom is en dat er nauwelijks bijzondere soorten
voorkomen. Dit zal deels het gevolg zijn van het feit, dat het beekdal smal
is, waardoor zich slecht een mooie vegetatiegradiënt als gevolg van een
variatie in de hydrologische factoren kan ontwikkelen (zie paragraaf 2.2.).
Bovendien kunnen hiervan de bovengenoemde ingrepen in de waterhuishouding
de oorzaak zijn. De vochtige graslanden, die in het beekdal liggen, zijn
echter wel van belang voor de weidevogels. Het 'Bargerveen', een klein
stuk van het eertijdse hoogveengebied, is een hoogveenreservaat. Van landschappelijke waarde zijn de es van Padhuis en de essen van het Oosteinde.
De stroomsystemen van het Loo- en Drostendiep en van het Schoonebeeker Diep
komen ten noord-oosten van Coevorden samen in een delta. Zowel vanuit het
Loo- en Drostendiep als vanuit het Schoonebeeker ,Diep wordt eutroof, voedselrijk water aangevoerd. Het water van het Schoonebeeker Diep is rijker
aan ijzer dan het water van het Loo- en Drostendiep. Door de grote wateraanvoer is er in dit gebied een, voor Drenthe, uniek milieu ontstaan. Een
gevolg is, dat dit gebied regelmatig overstroomde. Vooral ten zuiden van
Coevorden (bij de gezamenlijke afvoer van de beken) gebeurde dit vaak. In
het noorden en vooral het oosten van Coevorden stagneerde het oppervlaktewater bovendien doordat in de ondergrond 40 à 50 cm. dikke engerijpte
kleilagen (verspeelde löss) lagen. Deze kleilagen ZlJn deels afgegraven
voor de fabricage van pijpen. Tegenwoordig is de waterhuishouding in dit
gebied gereguleerd, al vindt nu nog bij meer dan normale neerslag stagnatie
plaats. In de vegetatiesamenstelling van dit deltagebied komen de bijzondere hydrologische omstandigheden nog slechts ten dele tot uiting.
Tenslotte is dit deltagebied in abiotisch opzicht bijzonder door zijn grote
variatie in typen moerige gronden (de gegevens over dit gebied zijn afkomstig van dhr. A.Booy, Stiboka (mond. med.)).

LIBI&IP-BD2

24

2.4.5. Het stroomdal van de Reest.
De Reest is een smalle beek, die grotendeels in het zuidwesten de huidige
grens tussen de provincies Drenthe en Overijssel aangeeft. De Reest, die in
het oerstroomdal van de Vecht ligt, stroomt vanaf de zuidrand van het
Drents Plateau, bij 't Bergje, naar het westen en mondt bij Meppel uit in
het Meppelerdiep. Het deel dat bovenstrooms van 't Bergje ligt is afgekoppeld op de Braambergersloot. De Vledders en de Leijer Hooilanden, ten
zuiden van De Wijk en een kleine zijbeek die tussen de Haardennen en Oud
Avereest ligt zijn de enige zijbeken, die op de Reest afwateren. Andere
oude zijbeken zijn verstoven, waardoor de verbinding is verbroken.
Het smalle beekdal is gemiddeld 250 meter breed, varierend van 100 tot 600
meter. In de bovenloop ligt een vlak, open graslandgebied. In de middenloop
wordt het dal breder en reliëfrijker. Door de aanwezigheid van dekzandruggen kunnen plaatselijk hoogteverschillen van 3 tot 4 meter voorkomen.
Het landschap krijgt hier ook een meer besloten karakter, door de aanwezigheid van houtwallen. Het benedenstroomse gedeelte, tussen De Schiphorst en
Meppel, heeft een open karakter (Londo & Reynders, 1966).
Oorspronkelijk behoorde het grote hoogveengebied ten zuiden van Hoogeveen
tot het stroomgebied van de Reest, het was dus oorspronkelijk een veenbeek.
Door de grote oppervlakte van het veengebied, kon veel water worden geborgen en vond een regelmatige waterafvoer plaats via de Reest. Waarschijnlijk
traden er alleen in de winter af en toe stagnaties in de afvoer op. Toen
het veen werd afgegraven, kon veel minder water worden vastgehouden in het
veengebied, waardoor de waterafvoer veel meer fluctueerde en de beek regelmatiger uit Z1Jn oevers trad (Schepers e.a., 1978). De waterafvoer in het
beekdal is nu gereguleerd; stagnaties vinden daardoor niet veel meer
plaats.
De relatief lage soortenrijkdom van het Reestgebied heeft deels te maken
met de van nature hoge armoede aan voedingsstoffen van het beekdal (hoogveen als achterland), waardoor alleen soorten, die aangepast zijn aan dit
milieu, zich hier kunnen handhaven. Bovendien waren de omringende hogere
gronden ook arm, waardoor er geen verrijking aan voedingsstoffen plaatsvond
via het toestromende grondwater. Deze uitzonderlijke situatie (de voedselarmoede en de fluviatile invloeden) heeft ertoe bijgedragen, dat het bèekdal een hoge natuurlijke waarde heeft; hier komen bijzondere soorten voor
zoals Noordse Zegge (Carex aquatilis), Stijf Struisriet (Calamagrostis
neglecta), Grote Pimpernel (Sanguisorba officinalis) en Draadrus (Juncus
filiformis). Fraaie natuurgebieden in het beekdal zijn Schrapveen en Havixhorst. Bovendien liggen in het beekdal nog veel dotterbloemhooilanden en
zeggenvegetaties. De beek heeft zijn meanderende karakter behouden en het
beekdal is grotendeels relatienotagebied, waarvan een deel reservaatsgebied.
De hogere gronden zijn in gebruik als landbouwgrond, waardoor het beekdal
toch beïnvloed wordt. De gunstige situatie (arm aan voedingsstoffen) voor
een natuurgebied is namelijk teniet gedaan, doordat nu wel eutrofiëring
plaatsvindt vanuit de ómliggende gebieden, waardoor zich veel algemenere
soorten kunnen vestigen, die de oorspronkelijke soorten wegconcurreren.
Daarnaas~ wordt de waterhuishouding in het beekdal gereguleerd, waardoor de
overstromingen (stagnaties) en zeer hoge waterstanden nog maar zelden voorkomen, ondanks het nog meanderende karakter van de beek (Kostense & Meijer,
1978). Het (voedselrijke) water, dat vanuit het gebied rond Zuidwolde toestroomt, wordt tegenwoordig afgevoerd via de Vogelzangse Wijk, de Braambergersloot en de Koekoeksloop (alle drie gelegen ten zuiden van Hoogeveen)
die op de Reestvervangende leiding lozen. Een klein deel wordt afgevangen
door de Hoogeveensche Vaart. De rest van het water wordt Daar het voor het
beheer van de reservaatsgebieden belangrijk is dat er af en toe overstromingen plaatsvinden wil men het water, dat op de leiding wordt geloosd, in de
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winter naar de Reest afvoeren (bron: Waterbeheersing in het ~eestdal).
Gezien de slechte kwaliteit van dit water (door de intensieve landbouw) is
het echter nog maar de vraag, of dit wel gunstig is.
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Hoofdstuk 3. Methode.
Dit hoofdstuk geeft een uiteenzetting over de methode, zoals deze gevolgd
is bij het onderzoek naar het karakter van de hydrologische beïnvloeding
van de biotisch waardevolle gebieden, binnen de gekozen onderzoeksgebieden
en de begrenzing van beinvloedingsgebieden (de tekst is grotendeels overgenomen uit Kleijberg, 1988).
Om een hypothese over de samenhang tussen de verspreiding van plantesoorten
en geohydrologische parameters op te stellen, en de ligging en begrenzing
van beinvloedingsgebieden aan te geven, is een methode gehanteerd, waarin
globaal de volgende fasen onderscheiden kunnen worden:
1. maken van een voorlopige gebiedsindeling aan de hand van verspreidingsgegevens van plantesoorten.
2. voorlopige gebiedsindeling confronteren met abiotische gegevens; definitieve landschapsoecologische gebiedsindeling;
3. opstellen van een hypothese van de hydrologische beïnvloeding;
4. localiseren en begrenzen van beïnvloedingsgebieden.
Figuur 11 geeft de gevolgde werkwijze schematisch weer.
De methode is landschapsoecologisch op vegetatiekundige grondslag en voor
de fasen 1 t/m 3 gebaseerd op het landschapsoecologisch onderzoek "RodenNorg" (Everts & De Vries, 1986; zie ook: Jansen & Van Diggelen, 1987).
Dit betekent, dat landschapseenheden op grond van vegetatiekenmerken worden
afgegrensd. De verspreidinsgegevens van zowel vegetatietypen als soorten
kunnen daarvoor gebruikt worden. Het gebruik van vegetatietypen verdient
hierbij i.h.a. de voorkeur, omdat zij een hogere indicatiewaarde hebben,
d.w.z. in een nauwkeuriger omschreven milieu voor kunnen komen, dan de
plantesoorten afzonderlijk. Door de hoge cultuurdruk in het onderzoeksgebied is de (half) natuurlijke vegetatie slecht ontwikkeld of vervangen door
cultuurgraslanden, welke geen informatie verstrekken over de invloeden van
grondwater in het gebied (het grondwater komt vaak niet meer in de wortelzöne). De vegetatiesamenstelling wordt dan vooral door het beheer' beinvloed. Daarom is het gebied niet op basis van vegetatietypen maar aan de
hand van de verspreiding van indicatorsoorten ingedeeld. De soorten komen
hoofdzakelijk langs de sloten en greppels voor die nog wel in contact staan
met het grondwater (zie ook Everts & de Vries, 1986). Indien er wel gegevens zijn over de verspreiding van (half) natuurlijke graslanden (zoals bij
de Reest), zijn deze gebruikt bij de interpretatie.
Op basis van de relaties tussen abiotische factoren en verspreiding van
plantesoorten, worden hypothesen gevormd. Hierin wordt de veronderstelde
samenhang tussen de verschillende componenten van een landschapseenheid
weergegeven, waarbij de nadruk wordt gelegd op de beïnvloeding van het
gebied door grondwater •. Daar de nadruk van dit onderzoek ligt op de potentiêle hydrologische beïnvloeding via het grondwater, wordt weinig aandacht
besteed aan de menselijke activiteiten, die invloed hebben op de soortsverspreidinq zoals het beheer, het grondgebruik en de waterhuishouding.
Aan de hand van deze hypothesen kunnen uitspraken worden gedaan over de
verschillende grondwaterstromingen, die verantwoordelijk zijn voor natuurwaarden in de biotisch waardevolle gebieden. Hierbij moet wel bedacht
worden, dat de aanwezigheid van een bepaald grondwatertype op deze wijze
niet achterhaald kan worden, als er geen soorten voorkomen die hierop wijzen, bijvoorbeeld als in een gebied geen of nauwelijks sloten met een
oevervegetatie voorkomen.
Vervolgens wordt de meest waarschijnlijke herkomst van dit grondwater
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aangegeven (localiseren en begrenzen beïnvloedingsgebieden}.Omdat geen
hydrologische toetsing plaats heeft, hebben de resultaten een sterk hypothetisch karakter.
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Figuur 11. Tijdens het onderzoek gevolgde werkwijze.
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3.1. Fase 1: de voorlopige gebiedsindeling aan de hand
dingsgegevens.

van soortsversprei-

3.1.1. Indicatorsoortenlijst.
Aan de hand van de verspreidingsgegevens van soorten wordt gezocht naar
soorten, of combinaties daarvan, die landschapseenheden van elkaar afgrenzen. Daarbij wordt dus gezocht naar soorten die een relatie vertonen met de
abiotische, en met name geohydrologische factoren. Deze indicatorsoorten
moeten voldoen aan de volgende criteria:
- het zijn bij voorkeur freatofyten of hydrofyten;
- het zijn kensoorten of differentiërende soorten uit (bij voorkeur locale)
typologieën (Everts & De Vries, 1984; Everts e.a., 1984; Westhoff & Den
Held, 1975);
- ze zijn indicatief voor een bepaalde mineralenrijkdom en/of een trofiegraad van de bodem.
- ze zijn indicatief voor een bepaalde (grond)waterstand.
de indicatie die de soorten geven t.a.v. bovengenoemde parameters is goed
bekend uit de literatuur.
- ze ZlJn niet te algemeen of te zeldzaam binnen Drenthe of binnen een
onderzoeksgebied.
Op deze wijze vindt een selectie plaats van freatofyten en hydrofyten. In
dit onderzoek zijn in principe dezelfde indicatorsoorten gebruikt als in
het onderzoek van deel 1 (Kleijberg, 1988). Regionale verschillen met de
gebieden, die in het onderzoek van Kleijberg (1988) zijn behandeld, zorgden
voor een kleine wijziging in de lijst. Daarnaast zijn een paar soorten van
de lijst van Kleijberg (1988) geschrapt omdat ze achteraf toch te weinig
informatie opleverden, of omdat ze indicerend zijn voor bemestingsinvloeden
(deelonderzoek 2 van Kleijberg, 1988). De meerderheid van de gebruikte
soorten komt binnen een grondwaterstandsbereik van 0-30 cm beneden maaiveld
voor en is indicatief voor een bepaalde pH of mineralenrijkdom van de
bodem.
In bijlage la wordt van de geselecteerde soorten een kort literatuuroverzicht gegeven over het voorkomen en de relatie met abiotische factoren.
Vervolgens wordt kort ingegaan op de verspreiding in het onderzoeksgebied.
In bijlage 1b zijn de soorten gerangschikt naar de indicatiewaarde m.b.t.
de mineralenrijkdom van het grondwater. Andere relevante indicaties zijn
ook vermeld. In de lijst staat dus hoe de soorten in het onderzoek gebruikt
zijn bij de hypothesevorming. De gehanteerde indicaties volgen uit de
literatuurgegevens, veelal na een extrapolatie naar de regionale situatie
in het onderzoeksgebied. De verspreiding, per km 2 -hok, van de soorten in
de onderzoeksgebieden (ook die die in deel 1 (Kleijberg, 1988) zijn uitgewerkt) is weergegeven i~ bijlage 2.
Het is belangrijk om zich te realiseren, dat indicatorsoorten slechts
informatie geven over de pH of de mineralenrijkdom van de standplaats, wat
in relatie staat tot de verrijkingsteestand van het grondwater, en niet
over de herkomst van het grondwater. Daarvoor dient de indicatie, die de
soorten indirect hierover geven, gekoppeld te worden aan informatie uit
abiotische gegevens.
Illustratief hiervoor is het feit, dat een aantal soorten, dat in Drenthe
gebonden is aan kwelmilieus van diep, mineralenrijk grondwater, in Limburg
voor kan komen in infiltratiegebieden. De bepalende factor is de hoge
kalkrijkdom, die in Limburg geleverd wordt door de bodem en in Drenthe door
het grondwater.
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De vertaling van de indicatie naar de aard van het toestromende grondwater
mag dan ook slechts regiogebonden worden gedaan. Daar de bodem in Drenthe
i.h.a. van nature relatief zuur en mineralenarm is, kunnen indicaties voor
mineralenrijke (kalkrijke) omstandigheden slechts optreden, bij een toevoer
van mineralen via het grondwater.
3.1.2. Afbakening onderzoeksgebieden.
In het rapport van Kleijberg (1988) wordt verslag gedaan van de resultaten
in Noord en Zuidwest Drenthe. Het onderzoek dat in dit rapport wordt besproken richt zich op de overige beekdalen van Drenthe.
Het betreft de volgende gebieden:
1. Het stroomdal van de Hunze.
2. Het stroomdal van de Sleenerstroom.
3. Het stroomdal van het Loo- en Drostendiep.
4. Het stroomdal van het Schoonebeeker Diep.
5. Het stroomdal van de Reest.
De onderzoeksgebieden zijn afgebakend op basis van de verspreiding van
bodemtypen. De overgang tussen venige, moerige of beek/georeerdgronden
naar zandgronden is gehanteerd voor de begrenzing van de beekdalen.
3.1.3. Soortverspreiding
De verspreiding van plantesoorten in de onderzoeksgebieden is afkomstig uit
de volgende bronnen:
1. Gegevens van de Milieukartering Drenthe (MKD; tweede ronde) uit de jaren
1980-1987.
2. Gegevens van de Florakartering Drenthe uit de jaren 1982-1987 (gemeente
Sleen en Zuidoost Drenthe)
Ten aanzien van de gegevens van de MKD dient vermeld te worden, dat deze
voornamelijk gebaseerd ZlJn op opnamemateriaal. Bij de inventarisatie
werden op zodanige wijze opnames gemaakt in het veld, dat informatie werd
verkregen over een zo groot mogelijk deel van de variatie in de vegetatiesamenstelling, binnen de inventarisatie-eenheqen. Dit houdt echter in,
dat verspreidingsgegevens van soorten niet gebiedsdekkend zijn. Op grond
van de plaatskeuze van de opnames mag echter verwacht worden, dat een groot
deel van de soortverspreidingsgegevens redelijk compleet is.
De compleetheid van de gegevens van de Florakartering Drenthe varieert. De
gegevens bestaan uit streeplijsten van soorten die in bepaalde km-hokken
aangetroffen zijn. Sommige km-hokken zijn hiervoor nauwkeurig geïnventariseerd, bij andere is de soortenlijst het resultaat van één excursie, soms
slechts in een gedeelte van het km-hok. Dit betekent, dat gegevens van de
Florakartering Drenthe slechts informatie geven over de aanwezigheid van
soorten in een km-hok. Interpretaties aan de hand van het ontbreken van
bepaalde soorten moeten in dit verband zeer zorgvuldig geschieden. Bovendien moeten kanttekeningen worden geplaatst bij de juistheid van een aantal
gegevens. Door het grote verschil in deskundigheid tussen de karteerders is
het niet onwaarschijnlijk, dat bijvoorbeeld een aantal fonteinkruiden en
zeggesoorten verkeerd zijn benoemd.
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Om practische redenen is besloten om op basis van aan- of afwezigheid van
soorten in een km-hok, gebieden van elkaar af te grenzen. Het afgrenzen van
gebieden, met name op de lengtegradiënt van beekdalen, kan op deze schaal
op een verantwoorde manier geschieden. Daarentegen is het localiseren van
dwarsgradiënten in beekdalen meestal niet mogelijk, vooral niet in de
smalle beekdalen.
Jansen en Van Diggelen (1987) signaleren daarnaast nog de volgende nadelen
van het werken op deze grove schaal:
- het is niet bekend met welke abundantie een soort binnen het km-hok
voorkomt. Sommige soorten (bv. Holpijp, Moeraszegge) hebben vegetatievormend een andere indicatie dan wanneer ze in relatief geringe aantallen
voorkomen.
Wisselingen in de waterkwaliteit, zowel in ruimte als in tijd, een kenmerkende eigenschap van poikilotrofe zónes, blijken voor een aantal
soorten van essentieel belang te z~Jn (Van Wirdum, 1979). Dit soort
relaties Z~Jn op km 2 -schaal niet vast te stellen, maar slechts door meer
gedetailleerd onderzoek.

3.1.4. Voorlopige gebiedsindeling
Het doel van fase 1 is het indelen van het landschap, waarbij de begrenzing
tussen de gebieden gebaseerd is op de verspreidingspatronen van een of meer
soorten (vgl. Everts & De Vries, 1986).
Op grond van het voorkomen van bepaalde soortencombinaties binnen de afgegrensde gebieden, is een voorlopige hypothese over het karakter van de
hydrologische beïnvloeding opgesteld.

3.2. Fase 2: de definitieve landschapsoecologische indeling.
3.2.1. Confrontatie met abiotische gegevens
De voorlopige gebiedsindeling is vervolgens geconfronteerd met abiotische
gegevens, in dit geval grotendeels bestaand uit kaartmateriaal, soms aangevuld met literatuur. Hiervoor zijn de volgende gegevens gebruikt:
-geologische kaarten (1:50.000) (Rijks Geologische Dienst).
-geomorfologische kaarten (1:50.000) (Stiboka, 1977).
- verspreidingskaarten van keileem, beekleem en ~ventueel andere slechtdoorlatende lagen (Rijks Geologische Dienst, Oosterwolde, 1:100.000;
Grondwaterplan provincie Drenthe (1985), 1:250.000).
in concept (1:50.000)
deels
grondwatertrappenkaarten,
en
bodem(Stiboka).
·- verspreiding van roestverschijnselen (bodemkaarten en karteringsgegevens)
- isohypsenkaarten van diep (eerste en tweede watervoerende pakketten) en
freatisch grondwater (Grondwaterplan Provincie Drenthe (1985) 1:100.000).
Daarnaast werd informatie gebruikt uit een aantal regionale en/of lokale
studies.
Grondwaterkwaliteitsgegevens op verschillende dieptes leveren belangrijke
informatie op, maar waren voor de onderzochte gebieden niet voorhanden.
Hieronder wordt in het kort beschreven, op welke wijze gebruik is gemaakt
van de beschikbare abiotische gegevens.
Bij het interpreteren aan de hand van de kaartgegevens moet zeker rekening
worden gehouden met de grove schaal, waarop deze gegevens zijn verzameld en
weergegeven.
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Geologische kaarten:
Deze geven (soms beknopt) informatie over de aanwe zi ghe i d en ligging van
slechtdoorlatende lagen (eemafzettingen, keil eem, beekleem). Deze zijn van
invloed op stromingspatronen van het grondwat er , al sook op de waterkwaliteit. Aanvullend worden de desbetreffende verspreidingskaarten uiteraard
gebruikt.

Geomorfologische kaarten:
Uit de geomorfologische kaarten is de ontstaansgeschiedenis van de bodem af
te lezen. Bovendien kunnen hieruit variaties in de opbouw van de ondergrond
afgeleid worden (dekzandruggen, droogdalen) . Deze gegevens kunnen ons een
beter inzicht verschaf fen in de (natuurlijke ) wat erhuishouding van het
gebied .

Bodemkaarten:

De hydrologische gesteldheid beïnvloedt de veget ati e in het algemeen indirect, via zijn sturende invloed op bodemkundige processen. Dit betekent
dat bodemtypen , evena l s bepaalde plantes oorten, een i ndicatie kunnen geven
over hydrologische omstandi gheden. Op de hogere gr onden, waar het water
infiltreert liggen in het onderzoeks gebied zandgronden . In de beekdalen,
in kwelgebieden liggen moe rige of venige gronden (figuur 12)
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Figuur 12. Schematische weergave van .de positie van verschillende bodemtypen in het landschap in Neder l and (naar Kemmers, 1986)
Hieronder volgt een korte bes chri j ving van de aangetroffen
Stiboka, 1978).

bodemtypes (uit

Veengronden.

Eerdveengronden: eerdveengronden hebben een zogenaamde moerige eerdlaag,
d.i. een veraarde bovenlaag (Al). Hieronder vallen de zogenaamde madeveengronden. De moerige eerdlaag kan op verschil l ende manier en zijn ontstaan
(bijvoorbeeld a.g.v. de brandcultuur); in de beekdal en van ons onderzoeksgebied is de veraarding vaak het gevol g van ontwatering. Oorspronkelijk
waren het veelal rauwveengronden. Aan de flank en , r elatief dicht bij de
bewoning, is de veraarding vanouds bevorderd, doordat een dee l van deze
gronden werd bemest met zandrijke stalmest (dus hier hoeft geen sprake te
zijn van ontwatering).
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In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen (made)veengronden met een
dikke en een dunne veenlaag. De gronden met een dunne veenlaag vormen vaak
de overgang tussen veengronden met een dikke veenlaag en moerige gronden of
zandgronden.
Rauwveengronden: rauwveengronden hebben een moerige bovengrond, die niet of
nauwelijks veraard is. In dit gebied treffen we ze aan met een zanddek
(meerveengronden) en zonder zanddek (vlierveengronden).
Bij meerveengronden kan het zanddek om verschillende redenen opgebracht
zijn. Enerzijds is dit vaak gebeurd om de draagkracht te verbeteren (drassige gronden). Dit was vaak nodig bij afgeveende gronden (bij Exloo) of bij
gronden met een van nature hoog grondwaterpeil (in de beekdalen). De zanddekken kunnen echter ook ontstaan zijn a.g.v. bemesting of ontginning.
Meerveengronden kunnen dus onder verschillende hydrologische omstandigheden
ontstaan.
De vlierveengronden liggen vrijwel uitsluitend in de beekdalen. Zij vormen
vaak de diepste delen, waar een continue kwel van diep grondwater optreedt.
Tot voor kort kwam het grondwater in de dikke veengronden regelmatig tot
aan of boven het maaiveld en zakte het niet dieper dan tot 30 à 40 cm weg.
De waterhuishouding is de laatste jaren echter sterk verbeterd t.b.v. de
landbouw, waardoor het grondwaterpeil is verlaagd. Hierdoor veraard de
bovenlaag van de vlierveengronden, zodat deze overgaan in madeveengronden.
Moerige gronden.
De moerige gronden vormen de overgang van de veengronden naar de zandgronden. Zij worden onderverdeeld in moerige podzolgronden en moerige eerdgronden.
In het onderzoeksgebied liggen de moerige podzolgronden vaak aan de flanken
van de stroomdalen of in de bovenlopen. Indien ondiepe keileemlagen aanwezig ZlJn is de doorlatendheid gering (natte gronden met een geringe
draagkracht).
De moerige eerdgronden liggen vaak iets lager dan de moerige podzolen.
Behalve aan de flanken of in bovenlopen liggen ze vaak tussen de veengronden, bijvoorbeeld waar zandopduikingen voorkomen.
Podzolgronden.
Op de hogere gronden infiltreert het regenwater en dit veroorzaakt een
uitspoeling van mineralen en andere bodem- en humusdeeltjes naar beneden.
Bodems die zijn opgebouwd uit een uitspoelings- en inspeelingslaag worden
podzolgronden genoemd. Onderscheid wordt gemaakt tussen moder- en humuspodzolgronden.
De moderpodzolgronden liggen steeds hoog boven- ,het grondwater; zowel de
holt- als locpodzolgronden worden hiertoe gerekend. In het onderzoeksgebied bestaat het centrale deel van de essen uit lemige locpodzolgronden
(vaak met sterk lemig keizand).
De humuspadzolen worden onderverdeeld naar kenmerken die wijzen op de aanof afwezigheid van grondwaterinvloed tijdens de bodemvorming en verder
naar de dikte van de humushoudende bovengrond. Veldpadzolen zijn onder
grondwaterinvloed ontstaan. De grondwaterstand kan echter sterk fluctueren.
Zij komen voor aan de flanken of op zandopduikingen in de beekdalen zelf.
Laarpadzolen liggen vaak iets hoger, aan de randen van essen.
Haarpadzolen hebben zich niet onder grondwaterinvloed ontwikkeld. Zij
liggen dan ook iets hoger dan de hierboven besproken podzolen. We vinden ze
bijvoorbeeld op de hogere delen van de Hondsrug en de rug van Sleen. Kamppadzolen duiden ook op de afwezigheid van grondwaterinvloeden. Zij zijn
ontstaan door bemesting met zandhoudende mest uit de schapenstal en de
potstal. Ze worden overwegend aangetroffen in de jongere uitbreidingen van
essen.
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Hoge zwarte enkeerdgronden.
Dit zijn hooggelegen cultuurgronden. De dikke eerdlaag is ontstaan door
langdurige bemesting met zandrijke mest, uit de schaapskooien of potstallen.
Eerdaronden.
Eerdgronden horen tot de kalkloze zandgronden. In ons gebied liggen beekeerd- en gooreerdgronden; beide zijn onder grondwaterinvloed ontstaan.
De beekeerdgronden worden i.h.a. aangetroffen als overgang tussen de podzolgronden en de midden in een stroomdal liggende moerige gronden of veengronden en op hogere terreingedeelten in de beekdalen. Enkele smalle
stroomdalletjes bestaan geheel uit beekeerdgronden.
De georeerdgronden liggen meestal iets hoger, op de overgangen tussen
veldpodzolgronden enerzijds en beekeerdgronden, moerige gronden en venige
gronden anderzijds. Ook de bovenlopen van sommige stroomdalen bestaan uit
gooreerdgronden.
Roestverschijnselen:
Op de bodemkaarten is ook aangegeven waar ijzerrijke gronden voorkomen.
Gedurende een groot deel van het jaar vindt in humuspodzolgronden (arme
zandgronden, gelegen in infiltratiegebieden) een neerwaartse beweging van
water plaats. Het infiltratiewater komt, met daarin door zuren opgeloste
ijzerverbindingen in kwelgebieden aan het oppervlak, waar het neerslaat of
door beken wordt afgevoerd.
Het ijzer komt in verschillende vormen voor. Het meest bekend is het ijzeroer. IJzeroer wordt vooral aangetroffen in beekdalen en in gedeelten van
voormalige hoogveengebieden. Door winning t.b.v. de ijzerindustrie en voor
de zuivering van steenkoolgas is veel ijzeroer verdwenen 4 •
Behalve het voorkomen van ijzer in de vorm van duidelijk herkenbare concreties, is ijzer ook zichtbaar in de bruine kleur van beekslib en de aanwezigheid van een vlies op het kwelwater.
De mate waarin roestverschijnselen optreden in de beekdalen hangt zeer
waarschijnlijk samen met de intensiteit van de kwelstroom en de herkomst
uit het eerste of tweede watervoerende pakket (de afgelegde weg van het
grondwater). Uiteraard is ook de hoeveelheid ijzer in het doorstroomde
moedermateriaal van belang.
In beekdalen die op het Drents Plateau liggen is er een sterke correlatie
tussen het voorkomen van roestverschijnselen en het optreden van kwel uit
het tweede of eerste watervoerende pakket (zie o.a. Everts & de Vries,
1986). De gebieden waar sterke roestverschijnselen voorkomen, corresponderen met plaatsen, waar volgens de geologische kaart van Nederland (1:50.000
uitgave 1931-1946, RGD) ijzeroer voorkomt. Volgens Everts & de Vries (1986)
worden gebieden met roestverschijnselen, die minder intensief zijn (met een
geringe lJZer- of roestkleuring en/of een vlies op het water) in het algemeen gevoed door ondiep.toestromend grondwater.
Deze correlatie gaat in het onderzoeksgebied in het algemeen goed op in de
stroomdalen van het Loo- en Drostendiep en van de Sleenerstroom, hoewel
invloed van ondiep grondwater niet uitgesloten kan worden door lokale
afwijkingen in het ijzergehalte van het doorstroomde moedermateriaal. In de
andere stroomdalen, die niet op het Drents Plateau liggen, is het verband
tussen roestverschijnselen en mineralenrijkdom van het grondwater niet zo
duidelijk. Het hoge ijzergehalte van het grondwater kan hier deels verklaard worden met het feit, dat een groot deel van het grondwater, dat in
de beekdalen van de Hunze, de Reest en het Schoonebeeker Diep opkwelt,
4

Voor een goed overzicht van het ontstaan, het voorkomen, de winning
en het gebruik wordt verwezen naar Booy (1986)
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afkomstig is van een oorspronkelijk hoogveengebied. Het water in een hoogveencomplex heeft meestal een hoog ijzergehalte. Bovendien gaat het ijzer
in het zure milieu van een hoogveenbodem snel in oplossing.

Grondwatertrappenkaarten:

Grondwatertrappen (GWT) (aangegeven op de bodemkaarten) geven informatie
over de grondwaterschommeling in een gebied, gedurende een jaar. de GHG is
de hoogste en de GLG de laagste grondwaterstand dat in een bepaald jaar is
gemeten.
In tabel 1 is weergegeven, hoe de GWT ingedeeld Z1Jn. Van een aantal GWT is
ook een drogere variant onderscheiden,die aangeduid wordt met een * als
toevoeging.
Aan het gebruik van GWT bij de interpretatie over de hydrologische beïnvloeding in een landschapseenheid is het probleem verbonden, dat de GWT in
het algemeen niet actueel is. Door de waterhuishoudkundige ingrepen, die
in nagenoeg het hele onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden, zal het grondwaterpeil veelal lager zijn, dan uit de GWT is af te lezen. Bovendien is
het mogelijk dat een gemeten GWT niet de natuurlijke situatie weergeeft
maar te hoog is (en meer fluctuatie), doordat er al ingrepen plaatsgevonden
hadden voor de meting.
Tijdens dit onderzoek is op de volgende wijze gebruik gemaakt van de GWT.
Een lage GWT duidt op het voorkomen van een nat milieu. Dit kan het gevolg
zijn van stagnatie van regenwater of van een grote kwelintensiteit. Aanvullende abiotische gegevens kunnen helpen bij een eenduidiger beeldvorming. Indien er een hogere GWT (III, IV) is gevonden wil dat niet zonder
meer zeggen dat er geen kwel of een lage kwelintensiteit is.
Kwelgebieden worden gekarakteriseerd door grondwatertrap I, II en III,
infiltratiegebieden door grondwatertrap VI en VII. De gebieden met grondwatertrap IV en V nemen veelal een tussenpositie in, waar bijvoorbeeld
afhankelijk van het seizoen afwisselend kwel en infiltratie optreedt, of
waar door oppervlakkig gelegen, slechtdoorlatende lagen water (tijdelijk)
stagneert waardoor natte situaties kunnen ontstaan.
Het onderscheid tussen de grondwatertrappen II en III kan voorzichtig
geïnterpreteerd worden met overwegend voeding vanuit resp. grotere en
kleinere systemen. Grondwatertrap III geeft relatief grotere schommelingen
in de grondwaterstand aan. Bij voeding vanuit een kleiner systeem zijn
schommelingen in de watertoevoer waarschijnlijker dan bij voeding uit een
groot systeem (zie Everts & De Vries, 1986). Dit onderscheid dient echter
met de grootste voorzichtigheid gehanteerd te worden, omdat ook andere
oorzaken (bv. hydrologische ingrepen) hieraan ten grondslag kunnen liggen.
In het algemeen geldt, dat in kwelgebieden de schommelingen laag zijn en in
een infiltratiegebied hoog.
De GWT zijn meestal alleen ter aanvulling van de informatie gebruikt.
Grondwatertrappen

I

!I

III

IV

V

VI

VII

GHG (cm)
GLG (cm)

(<20)
<50

(<40)
50-80

<40
80-120

>40
80-120

<40
>120

40-80
>120

>80
(>160)

Tabel 1. De betekenis van grondwatertrappen. (Stiboka)
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Isohypsenkaar ten:
De isohypsenkaarten van het freatische (bijlage 4) en van het diepe (eerste/tweede)~ watervoerende
pakket (figuur 4) zijn gebruikt. Het isohypsenpatroon geeft ons informatie over de globale stromingsrichting en de stijghoogte van het betreffende grondwater. De isohypsen verbinden de punten met
een gelijke stijghoogte van het grondwater. Het grondwater stroomt van hoog
naar laag zodat de stromingsrichting van het grondwater loodrecht op de
isohypsen staat. Globaal stroomt het diepe grondwater vanuit het centrum
(het Ellertsveld) naar de periferie. De stromingsrichting van het freatische grondwater zal grotendeels overeenkomen met het reliëf in het landschap. De schaal (1:100.000) en het dunne meettnet hebben tot gevolg dat
deze kaarten slechts een globaal beeld geven van de stromingsrichting.
Bovendien speelt de "interpretatie van de tekenaar" een belangrijke rol bij
de totstandkoming van het uiteindelijke isohypsenpatroon. Dit betekent dat
bij de interpretatie van de stijghoogtegegevens naar isohypsen rekening
wordt gehouden met de topografie, het oppervlaktewaterstelsel en de vorm
van het keileemoppervlak. Op welke wijze dit gebeurt is, kan echter moeilijk achterhaald worden; in het ene gebied kunnen deze gegevens meer betrokken zijn bij het tekenen, dan in een ander gebied. Bovendien kan het
patroon van sloten en greppels, dat op de hogere gronden aangelegd is,
verstorend werken op het oorspronkelijk afwateringspatroon. Zo kunnen diepe
sloten door de keileem heen gegraven ZlJn, waardoor het water dat zich
hierin verzamelt gemakkelijker naar de ondergrond kan infiltreren. Daarnaast kunnen de afstromingsrichtingen veranderd worden, doordat het slootpatroon de oorspronkelijke hoogteverschillen, zowel van het maaiveld, als
van het keileemoppervlak teniet doet. Waterscheidingen die op grond van
hoogtelijnen, isohypsenpatronen of de vorm van het keileemoppervlak aanwezig lijken te zijn, kunnen zodoende in werkelijkheid niet werkzaam zijn.
Vooral het isohypsenpatroon van het freatisch grondwater zal daarom grilliger zijn, en soms zelfs anders, dan op de kaart is weergegeven.
Grondwaterkwaliteit:
Gegevens over de chemische samenstelling van het grondwater op grotere
diepte geven geen directe informatie over de relatie tussen hydrologische
omstandigheden en vegetatiesamenstelling. Meting van de grondwaterkwaliteit
in of vlak onder het maaiveld geeft echter een idee van de samenstelling
van het grondwater, dat directe invloed uitoefent op de vegetatie. Eveneens
bieden dergelijke metingen een goede toetsingsmogelijkheid voor hypothesen,
die gesteld ZlJn, op grond van vegetatiesamenstelling en abiotische factoren. Dergelijke gegevens van het onderzoeksgeb~ed waren echter niet voorhanden, zodat hier niet nader op het gebruik hiervan wordt ingegaan (zie
evt. Kleijberg, 1988).
3.2.2. Definitieve landschapsoecologische gebiedsindeling
De gevonden relaties tussen abiotische verschijnselen en soortsverspreiding
kunnen leiden tot een verfijning van de voorlopige gebiedsindeling, of het
bijstellen van de grenzen. Deze grenzen worden in eerste instantie bepaald
door de verspreidingspatronen van plantesoorten en derhalve door het raster
van de km-hokken. Door bestudering van de geologie en/of geomorfologie van
~

In veel publicaties wordt onderscheid gemaakt tussen diepe en het
ondiepe watervoerende pakket. Het diepe watervoerende pakket bestaat (bijna altijd) uit het eerste en het tweede watervoerende
pakket. Het ondiepe pakket wordt ook het freatisch pakket genoemd.
Deze termen zullen verder in dit rapport aangehouden worden.
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de grensgebieden, kan het verloop van de grenzen aangepast worden. Als op
grond van de soortsverspreiding geen onderverdeling binnen een landschapseenheid kan plaatsvinden maar de abiotiek een duidelijke overgang laat
zien, kan een gebied bovendien alsnog onderverdeeld worden.
De definitieve begrenzing van de landschapseenheden blijft echter vooral
de soortsverspreidingspatronen. Vegetatiegrenzen blijven
gebaseerd op
namelijk het meest bruikbaar als begrenzing, omdat deze op een nauwkeuriger
schaal z~Jn weergegeven dan de abiotische factoren. Bovendien zijn de
vegetatiegegevens gebaseerd op een kartering met een dichter meetnet dan
die van een abiotische kartering.
3.3. Fase 3: de synthese. Het opstellen van een hypothese over de hydrologische beinvloeding.
Op basis van de gevonden relaties tussen de afzonderlijke abiotische factoren en de soortsverspreiding wordt een hypothese opgesteld, over de
hydrologische beïnvloeding in de onderscheiden landschapseenheden. Hierbij
komen zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van de hydrologie
aan de orde.
De voor de onderscheiden deelgebieden karakteristieke soortencombinatie
geeft, middels de indicatieve waarde van deze soorten voor de pH en mineralenrijkdom, een indruk van de chemische samenstelling van het grondwater in
de wortelzone (in het geval van freatofyten} of het oppervlaktewater (in
het geval van hydrofyten}. De (indirect verkregen) informatie over de
grondwaterkwaliteit, in combinatie met abiotische gegevens, geeft aanwijzingen over de ligging van de hydrologische beïnvloedingsgebieden (infiltratiegebieden) van de eenheden.
Bij deze extrapolatie van de geïndiceerde waterkwaliteitsgegevens gegevens
worden de volgende aannames gemaakt. Afhankelijk van de weg die het water
in de grond aflegt, kunnen verschillen ontstaan in de chemische samenstelling van het water, door oplossing van mineralen vanuit het substraat,
waardoor het grondwater stroomt. Dit zogenaamde verrijkingsproces is enerzijds afhankelijk van de verblijftijd van het grondwater in de ondergrond
(hoe langer de tijd hoe rijker het water}, anderzijds van de samenstelling
van de afzettingen, die het grondwater op zijn weg door de ondergrond passeert. Bij dit laatste kunnen keileem en met name de kalkrijke Formatie van
Urk een belangrijke rol spelen (mond. med. Ter Wee}. Dit voorbeeld illustreerd de noodzaak om abiotische gegevens bij de hypothesevorming te betrekken.
Om de beïnvloedingsgebieden op een (ruimtelijk} inzichtelijke manier weer
te kunnen geven, wordt hier gesproken van hydrologische systemen van verschillende grootte. Hierbij moet worden benadrukt dat in het kader van dit
onderzoek exacte begrenzingen van deze systemen, zoals bij de hydrologische
systeemanalyse (bijvoorbeeld Oude Munnink, 1985), niet mogelijk zijn.
Gesproken wordt van grote en middelgrote systemen en afstrominsgebieden van
het freatisch grondwater (ook wel kleine systemen). De systemen bestaan uit
een infiltratie- en een kwelgebied (bron en put van het grondwater). Het
grondwater is dan afkomstig uit respektievelijk het tweede, het eerste
watervoerende pakket of het freatisch pakket. Hier ligt dan ook het duidelijke verschil met de systeemanalyse, waarbij de systemen van verschillende
grootte-orde niet strikt aan bepaalde watervoerende pakketten gebonden
zijn. Bovendien wordt zo geen rangorde, of hiërarchie, aangebracht in de
systemen. Een middelgroot systeem bijvoorbeeld, kan bestaan zonder dat er
een klein systeem in hoeft te liggen en een klein systeem kan aanwezig
zonder dat er sprake is van de aanwezigheid van een middelgroot
z~Jn,
systeem. De gekozen indeling in systemen in dit rapport dient alleen als
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hulpmiddel om herkomstgebieden van verschillende grondwatertypen aan te
kunnen duiden en zodoende eventuele beïnvloedingsgebieden aan te kunnen
wijzen.
In tabel 2 is weergegeven hoe de verschillende grondwatertypen zijn gekoppeld aan de hydrologische systemen.
Hierbij moeten wel enige kanttekeningen worden gemaakt:
- ten eerste volgt uit het feit dat een bepaalde grondwaterstroom altijd
gekoppeld is aan één systeem, dat in een groot systeem het water ook
door het eerste watervoerende pakket moet stromen; het kan immers anders
nooit in het tweede pakket terechtkomen (zie figuur 13). Binnen de verschillende stroomsystemen treden verrijkingsprocessen op, zodat water uit
een groot systeem, dat echter nog niet zo'n lange weg heeft afgelegd,
veel armer kan zijn aan mineralen dan water uit een middelgroot systeem
dat een langere weg heeft afgelegd. Dit heeft tot gevolg dat indicaties
voor kwel uit het eerste pakket, niet 'zonder meer' op invloed van een
middelgroot systeem duiden, maar ook kunnen wijzen op kwel uit een groot
systeem. Een dergelijke situatie kan zich voordoen in kwelgebieden, die
relatief dichtbij het infiltratiegebied van een groot systeem liggen.
Hetzelfde geldt voor het water uit het freatische pakket dat ook uit een
middelgroot (en eventueel een groot) systeem kan komen.
Dit betekent, dat algemene criteria voor het onderscheiden van grote,
middelgrote en kleine systemen op grond van chemische samenstelling niet
gegeven kunnen worden, en een vaste relatie in deze termen met de hierboven behandelde watertypen niet bestaat, zodat de extrapolatie per gebied
moet worden overwogen.
watertype
(mineralenrijkdom)

watervoerende
pakket

systeem
(grootte)

(zeer) mineraalrijk

tweede wvp

groot

van weinig tot matig
verrijkt

eerste wvp

mineraalarm

freatisch wvp

·middelgroot
klein
afstromingsgebied freatisch water

Tabel 2. Schematische w•ergave koppeling watertype aan systeem.
- Bovendien kan de relatie tussen waterkwaliteit en stroomsysteem voor
ieder gebied anders zijn, doordat verrijkingsprocessen, meestal op grond
van verschillen in geologische opbouw, per regio kunnen verschillen.
Zo gaat Calciumcarbonaat (CaCOa) gemakkelijker in oplossing bij een
lagere pH en een hogere C02-spanning. Omdat regenwater relatief zuur is,
en plantenwortels in de bovenste bodemlaag veel C02 afscheiden kan ook
water dat relatief kort in de bodem aanwezig is sterk verrijkt worden met
kalk en bicarbonaat, mits een CaCOa-rijk substraat aanwezig is. Everts &
De Vries maken aannemelijk dat op plaatsen in Noord-Drenthe waar potklei
of de Formatie van Urk dicht onder de oppervlakte aanwezig is, verrijking
van het ondiepe grondwater optreedt. Hier ontstaan kleine systemen met
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relatief zeer hoge kalk- en bicarbonaatgehaltes (Everts & De Vries,
1986), waardoor het grondwater hier het karakter krijgt van water uit het
eerste (of zelfs tweede) watervoerende pakket.
3.4. Fase 4: de begrenzing van de beïnvloedingsgebieden.
Fase 1 t/m 3 zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4.
De vraagstelling van dit onderzoek is, of geohydrologische relaties tussen
beïnvloedingsgebieden en biotisch waardevolle gebieden gelocaliseerd kunnen
worden, wat in de praktijk inhoudt dat gebieden afgegrensd worden, die via
het grondwater invloed uitoefenen op specifieke delen van biotisch waardevolle gebieden (in het geval van dit onderzoek specifieke delen van
beekdalen). De beïnvloedingsgebieden zijn infiltratiegebieden. Deze gebieden maken, samen met de kwelgebieden, deel uit van een hydrologisch systeem. In figuur 13 is de opbouw van een hydrologisch systeem schematisch
weergegeven. De resultaten van deze onderzoeksfase zijn beschreven in
hoofdstuk 5 .

.

HYDROLOGISCHE BASIS

LEGENDA:
a

kwelgebieden groot systeem a

ai

infiltratiegebied groot systeem a

b/c

kwelgebieden middelgroot systeem b/c

bi/ ei

infiltratiegebieden middelgroot systeem bi/ ei

r!/e/f kwel- + infiltratiegebieden klein systeem

~

slecht doorlatende laag

Figuur 13. Schematische weergave van een hydrologisch systeem.
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Uit paragraaf 3.3. blijkt, dat een directe relatie tussen de aanwezigheid
van een bepaalde soortencombinatie in een gebied en de grootte van de
hydrologische systemen in het algemeen niet met zekerheid aan te geven is.
Wel kunnen veranderingen in soortencombinatie, die duiden op sterke veranderingen in de verrijkingsteestand van het grondwater, aanleiding geven tot
de veronderstelling, dat stroomsystemen van verschillende orde van grootte
invloed uitoefenen in een gebied, maar de herkomst van het grondwater is
niet met zekerheid aan te geven als er geen gegevens voorhanden zijn over
de stromingsrichting en de chemische samenstelling van het grondwater.
3.4.1. Middelgrote en kleine systemen of afstromingsgebieden.
De begrenzing en de ligging van de middelgrote systemen zijn gebaseerd op
het voorkomen van keileem- en dekzandruggen (de hogere delen in het landschap), de ligging van kwelgebieden van middelgrote systemen en de verspreiding van de bodemtypen. De stromingsrichting van het grondwater in het
eerste watervoerende pakket komt waarschijnlijk globaal overeen met het
isohypsenpatroon van het diepe grondwater (figuur 4), waar het eerste en
tweede watervoerende pakket samengevoegd is bij de interpretatie. Het is
echter waarschijnlijk dat de stroming van het grondwater uit het middelgrote systeem ook sterk beïnvloed wordt door het reliëf (dit geldt vooral
voor het water dat een relatief korte weg aflegt, dus in de hogere delen
van het eerste pakket blijft). De stromingsrichting van het water in het
middelgrote systeem is daarom afgeleid uit een combinatie van het isohypsenpatroon van het diepe grondwater en het sterk door het reliëf bepaalde
isohypsenpatroon van het freatische grondwater.
Binnen een middelgroot systeem kunnen meerdere afstromingsgebieden van het
freatisch grondwater liggen. Als er geen barrières voor de grondwaterstroming aanwezig zijn, kan dit water wegzakken naar de ondergrond. Als dit
water echter niet of slecht kan wegzakken wordt het (deels) door het freatisch pakket afgevoerd naar de beekdalen, waar het als mineraalarm water
naar buiten treedt (als de afstand tussen bron en put maar groot genoeg is
kan dit water overigens een verrijkt karakter krijgen). Het uittreden van
mineraalarm water kan er ook op duiden dat er sprake is van een klein
hydrologisch systeem, in de vorm van een hoogte in het beekdal of een klein
gebied dat tussen beekdalen gelegen is.
Het verschil tussen kleine systemen en afstromingsgebieden van middelgrote
systemen is dus, dat de eerste niet en de laatste wel via het grondwater in
verbinding staan met de middelgrote systemen (een afstromingsgebied maakt
gewoon deel uit van een middelgroot systeem). In hoofdstuk 5 is voor de
duidelijkheid apart aangegeven of er indicaties zijn voor invloed van mineraalarm water.
Het is, rekening houdend met de werkschaal, mogelijk om de kleine systemen
of afstromingsgebieden globaal af te grenzen met behulp van de waterscheidingen van deze systemen.
Dit kan met behulp van de volgende gegevens:
- hoogtelijnenkaarten: deze geven de zogenaamde topografische waterscheidingen aan, waarbij uitgegaan wordt van de stroming van ondiep grondwater
van hoge punten in het landschap naar lage punten.
- isohypsenpatroon van het freatisch grondwater, waaruit hydrologische
waterscheidingen afgeleid kunnen worden. Bij het gebruik van deze kaart
moet rekening worden gehouden met de geplaatste kanttekeningen.
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De kleine systemen, tussen de kwelgebieden, kunnen op eenzelfde wijze als
de middelgrote systemen worden begrensd. De grenzen ZlJn gelegd bij de
zijdalen waar zij op afwateren of bij de kwelgebieden van andere systemen.
3.4.2. Grote systemen.
De hier gepresenteerde beschrijving van het grote systeem van het Drents
Plateau is overgenomen uit het rapport van Kleijberg (1988) en gebaseerd op
de resultaten van een systeemanalyse van Drenthe.
Tot dusver werd binnen het Drents Plateau één groot (regionaal)l systeem
onderscheiden (Oude Munnink, 1985; Gieske, 1987). De infiltratiegebieden
van dit systeem werden geplaatst op de hoogste delen van het Drents Plateau
(Ellertsveld, met name tussen Schoonloo en Schoonoord). Het diepe grondwater stroomt volgens een concentrisch isohypsenpatroon naar alle richtingen
af en kan aan de randen van het plateau en in diep ingesneden beekdalen aan
de oppervlakte komen (zie ook figuur 4). De bovenkant van de tertiaire
afzettingen in Drenthe vormen de ondoorlatende basis van het regionale
systeem. Als gevolg van de teetonische krachten die zoutvoorkomens in de
diepe ondergrond uitoefenen, ligt de bovenkant van het tertiair in de buurt
van de zoutkoepels minder diep.
Engelen deelt de mening, dat binnen dit grote systeem een aantal kleinere
(subsystemen) voorkomt, die sterk gebonden ZlJn aan teetonische structuren
in de diepe ondergrond (mond. med. G.B. Engelen). Op deze wijze kan het
Drents Plateau onderverdeeld worden in een systeem van ruggen en bekkens,
die qua ligging ieder een apart regionaal systeem vormen. Infiltratie vindt
dan voornamelijk plaats aan de flanken van deze teetonische ruggen. Binnen
de bekkens kan de bovenkant van het Tertiair, eveneens als gevolg van zouttectoniek, plaatselijk omhoog gekomen ZlJn (zgn. drempels). Wanneer het
diepe grondwatervoerende pakket door deze drempels beïnvloed wordt, kan het
diepe grondwater op deze plaatsen gedwongen worden naar boven te stromen.
Een bevestiging hiervoor ligt in het feit, dat de ligging van deze drempels
sterk gecorreleerd is met ijzeroerverspreidingen in de beekdalen en het
voorkomen van bepaalde plantesoorten (Grootjans e.a., 1988).
Uit het bovenstaande volgt dus dat er geen duidelijkheid bestaat over de
begrenzing van grote systemen. Daarom is het in dit stadium niet mogelijk
de infiltratiegebieden van de grote systemen te begrenzen. In dit onderzoek
is daarom gekozen voor het signaleren en karakteriseren van de kwelgebieden
van de grote systemen. Dit zijn gebieden, waar op grond van de gegevens
invloed van sterk verrijkt grondwater veronderst~ld wordt.
Samenvattend is de gevolgde werkwijze als volgt.
De basis voor de indeling in landschapseenheden is het verspreidingspatroon
van de geselecteerde indicatorsoorten (fase 1). Vervolgens wordt, na een
confrontatie met abiotische gegevens (fase 2), een hypothese opgesteld over
de hydrologische beïnvloeding in de onderscheiden landschapseenheden (fase
3). Tenslotte worden gebieden afgegrensd, die via het grondwater invloed
uitoefenen op de onderscheiden landschapseenheden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine gebieden (fase 4).
Daar er geen gegevens zijn over de grondwaterkwaliteit en de stromingsrichting van het grondwater, hebben de resultaten van dit onderzoek een sterk
hypothetisch karakter.
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Hoofdstuk 4. Landschapsoecoloaische indeling.
4.1. Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de binnen de onderzoeksgebieden onderscheiden landschapseenheden (zie bijlage 6). Zoals in
hoofdstuk 3 is uiteengezet, zijn deze landschapseenheden in eerste instantie afgegrensd op basis van de verspreiding van indicatorsoorten. Op grond
van de indicatie die deze soorten geven en met behulp van informatie over
geologie, geomorfolgie en bodem (en eventueel hydrologie), vindt een interpretatie plaats over de mineralenrijkdom van het grondwater, dat invloed
heeft in de eenheden (fasen 1 t/m 3).
Per landschapseenheid worden achtereenvolgens de geologische en geomorfologische en de bodemkundige kenmerken beschreven. Bij de beschrijving
van de waterhuishouding is onderscheid gemaakt in het oppervlakte- en het
grondwater (hydrologie). Een hydrologische beschrijving is soms achterwege
gelaten of summier, omdat er geen gegevens beschikbaar zijn. Deze gegevens
zijn ook kort weergegeven in tabellen 4, 6, 8, 10 en 12.
In de tabellen 3, 5, 7, 9 en 11 is de soortssamenstelling per gebied weergegeven (zie ook bijlage 2). De soorten zijn niet gerangschikt op basis
van de indicatie (bv. bovenaan soorten die op mineraalarm water duiden en
onderaan soorten, die juist invloeden van mineraalrijk water aangeven). In
de tabel staan eerst de freatofyten en in de onderste groep de hydrofyten.
Van de freatofyten staan de soorten, die (bijna) in het hele stroomdal
voorkomen in het midden. Bijlage 1b geeft een overzicht van de indicatiewaarde van de soorten.
De rangschikking van de soorten en eenheden in de tabellen heeft op een
dusdanige wijze plaatsgevonden, dat hoe verder de eenheden van elkaar verwijderd staan in de tabel, hoe minder overeenkomst zij vertonen in soortssamenstelling (dus in invloeden van bepaalde grondwatertypen).
Tenslotte wordt per landschapseenheid een korte synthese gegeven van de
aard en herkomst (en eventueel de mate van invloed) van het toestromende
grondwater. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de ligging en de begrenzing van de beïnvloedingsgebieden (de infiltratiegebieden van het
grondwater).
Een algemene beschrijving van de stroomdalen is te vinden in paragraaf 2.4.

4.2. Het stroomdal van de Hunze.
4.2.1. Inleiding.
Voor dit gebied zijn op een aantal plaatsen gegevens voorhanden over roestverschijnselen en grondwaterkwaliteiten.
Hieronder wordt in het kort aangegeven welke informatie dit oplevert.

Roestverschijnselen.
In het beekdal liggen bijna overal ijzerrijke gronden. Af en toe zijn ook
roestverschijnselen in het water waargenomen, in de vorm van een bacteriefilmpje of roodkleuring van het water. Dit betekent, dat hier niet
zonder meer een verband gelegd mag worden tussen de aanwezigheid van sterke
roestverschijnselen (in het oppervlaktewater of in de bodem) en de invloed
van mineraalrijk grondwater. Hier kan het water immers al een hoog ijzergehalte hebben, terwijl het maar een korte weg heeft afgelegd. Hetzelfde
geldt overigens voor het stroomdal van de Reest en het Schoonebeeker Diep.
IJzeroerbanken duiden echter ook in dergelijke hydrologische systemen
waarschijnlijk wel op kwel uit het tweede watervoerende pakket.
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Waterkwaliteitsgegevens.

In het kader van de herinrichting van het veenkoloniaal gebied is er een
hydrologisch onderzoek uitgevoerd in de veenkoloniën, waarbij de chemische
samenstelling van het grondwater op 4 meter diepte is bepaald op een aantal
monsterpunten. Daarbij zijn ook op drie plaatsen in het stroomdal van de
Hunze (in eenheid 2A, 2B en 3C) monsters genomen. De concentraties van, en
onderlinge verhoudingen tussen, de verschillende ionen zijn grafisch weergegeven in zogenaamde Stiff-diagrammen (zie Anonymus, 1985). Stiff- diagrammen worden veelal gebruikt om grondwatermonsters zodanig te typeren,
dat zij ons informatie geven over de herkomst van het grondwater (uit welk
watervoerend pakket).
In een stiff-diagram worden ionenconcentraties van zeven ionen weergegeven. Wanneer het Drentse grondwater verrijkt is (met mineralen) is vooral
het calciumhgehalte hoog (bicarbonaattype). In het Hunzedal is in eenheden
2A en 3C het bicarbonaattype aangetroffen. In Drenthe wijst het bicarbonaattype in het algemeen erop dat het grondwater uit het tweede watervoerende pakket (zie o.a. W.R.G.O.D., 1978) komt.
Bij minder verrijkt grondwater spelen magnesium, sulfaat en chloride een
belangrijke rol (sulfaattype). Dit type is aangetroffen aan de flank van
eenheden 2A en 2B, bij Buinen. Wanneer het grondwater vervuild is, is het
chloridegehalte vaak hoog. Een hoog chloridegehalte kan uiteraard ook op
zeeïnvloeden duiden (chloridetype).
4.2.2. De landschapsoecologische indeling.
In tabel 3 ZlJn de onderscheiden landschapseenheden gerangschikt op het
voorkomen van indicatorsoorten.
Er zijn vier groepen te onderscheiden.
1. Gebieden (eenheden 1) met weinig indicatoren voor mineraalarm tot we1n1g
verrijkt water. Indicatoren voor mineraalrijke kwel ontbreken, of komen
slechts sporadisch voor.
2. Gebieden (eenheden 2) met indicatoren voor mineraalarm tot mineraalrijk
grondwater.
3. Gebieden met veel indicatoren voor mineraalarm tot erg mineraalrijk
grondwateren/of matige stagnatie (eenheden 3).
4. Gebieden met indicatoren voor alle grondwatertypen en/of zeeïnvloeden
en/of stagnatie in hoge abundanties (eenheid 4) •

•
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Soort

lA

Moerasspirea
Kleine Watereppe
Grote Waterranonkel
Beekpunge
Noordse Zegge
Waterkruiskruid
Waterviolier
Dotterbloem
Waterdrieblad
Tweerijige Zegge
Bittere Veldkers
Stijve Waterranonkel
Zwanebloem
Lidsteng
Oeverzegge
Pluimzegge
Haarfonteinkruid
Kransvederkruid
Gele Plomp
Tenger Fonteinkr.
Grof Hoornblad
Naaldwaterbies
Schedefonteinkruid
Gewoon Blaasjeskr.
Klein Fonteinkruid
Gekroesd Fonteinkr.

Landschapseenheden
2A
2C
2B
lC

3A

3B

3C

3D

**

-

-

-

-

**

-

*
**
-

**
**
-

*

**
*
*
*
*
**
*
-

-

-

-

-

-

**

**
**

-

-

**

**
**
**

**
**

**
**
*

-

**
**

*
*

-

**
**
**
**
**
**
-

**
**
**
**
**
**
**
-

-

-

-

-

**
**
*
*

-

**
**

*

-

-

**
**
**
**

*

-

-

**
*

-

**
**
*
*

-

**
**
**

*

**
**
**
**
**
**
**
-

**
**
**

*

**
**
**

**
**
**
*
**
**
-

**
**
**
*
**
**
-

**
**
**
**
**
**
*
**
**
*
**
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**
**

-

-

**
*
**

**
**
**
**
**
**

-

*
**
*

**

-

**
**
**
**
*
**
*
*
**

Tabel 3. Verspreiding van de indicatorsoorten over de deelgebieden in bet
stroomdal van de Hunze.
** veel, * regelmatig, - sporadisch voorkomend
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-

Sterzegge
Blauwe Zegge
Veenpluis
Moerasviooltje
Zompzegge
Pilzegge
Waterpostelein
Veldrus
Moeraszoutgras
Duizendknoopfonteinkr.
Klimopwaterranonkel
Holpijp
Snavelzegge
Vrouwenmantel
Scherpe Zegge
Grote Boterbloem
Wateraardbei

lB

-

**
**
**
**
*
**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
**
*
*
**
**
**

Geologie en geoaorfologie

ll

Secundair beekdal. Saal, steil IJzerrijke beekeerdgronden, ondiepe aadeveen- GiT III* tot V
Op hogere gronden plaatselijk gronden en aoerige eerdgronden en podzolen,
keileea. Essen op hogere delen

noord

ll

zuid

..

Hydrologie

Bode a

Gebied

Beekeerdgronden, aoerige eerdgronden, ondiepe
Breder en vlakker dan U
noord. Grootschalig. Bij Stren- ladeveengronden en plaatselijk veldpodzolen.
gen veel zijdalen. Dekzandkop. In hoofddal ook dikke aadeveengronden en sou
ondiepe aeerveengronden. I.h.a. ijzerrijk.

GiT II en III

plaatselijk V
beekvervangend
kanaal.

lB

Afgegraven hoogveengebied
Breed en vlak. Aan flanken
ondiepe keileetlagen of grind
Geen zijdalen.

Dikke en dunne veengronden en aoerige eerdgronden en podzolen, alle aet een veenkoloniaal dek. Plaatselijk veldpodzolen.

GIT III* tot VI
plaatselijk VII.
Veel rijken en sloten. Ianaal.

lC

Zie lB.
Ileine zijdalen aan de oostflank, ondiepe keileealagen.
Plaatselijk grote zandruggen.

Veengronden en aoerige padzolen aet een
veenkoloniaal dek. Plaatselijk veldpodzolen.

zie 1B

2!

Vlak en breed. Grenst aan veen- Dikke en dunne aadeveengronden, plaatselijk
koloniën. Oeverrallen. Steile ijzerrijk. Plaatselijk aoerige eerdgronden
puinhellingen. Beekleea. Eea. en aeerveengronden.

GiT II* tot III*

2B

Breed. Puinhellingen. Aantal (On)diepe aadeveengronden en aoerige eerdgrotere zandopduikingen. Grenst gronden en podzolen. Sporadisch ijzerrijk.
Gooreerdgronden
aan veenkoloniën. Eea.

GIT III* tot V*.
Ianaal.
Sulfaattype

2C

Ilein, breed zijdal, grenzend Roerige eerdgrond en ondiepe vlierveengrond
aan veenkoloniën. Bij roonkern. aet veenkoloniaal dek. Gooreerdgronden en
veldpodzol.
Eetfomtie

Keestal III* en V*
Plaatselijk II.

3A

Breed. Enkele zandopduiking.
Puinwaaiers, droogdalen, Eea.
Ondiepe kei/beekleealagen.

GIT II, III en
(On)diepe vlierveengronden, dunne aadeveengronden en aoerige eerdgronden. Gooreerdgrond. plaatselijk VI tot
VII.
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Zie 3A. Beer zandkoppen en
en breder •

Zie 3!

Zie 3!

3C

Zie 3A. Dekzandrug in beekdal
aaneengesloten.

Zie 3!

Zie 3!
Bicarbonaattype.

3D

Saal. Sikkelduin in beekdal.
Iei/beeklm. Eeafonatie.

IJzerrijke (on)diepe vlierveengronden en dunne Zie 3!
aadeveengronden, gooreerdgronden en veldpodzol. Ianaal

4

Breed en vlak. Bij aeanders
aicrorelièf. Kei/beekleea.
Ilei uit Eeaforaatie.

IJzerrijke (on)diepe vlierveengronden en dunne
aadeveengronden, aoerige eerdgronden en podzolen. In noorden (on)diepe koopveengronden.
en reideveengronden.

Bicarbonaattype en
sulfaat type.

GiT III, Ven VI.

Paapstation
Zouhàterbel
Ianaal.

Tabel 4. Samenvatting abiotische gegevens van het stroomdal van de Hunze.
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l.·Gebieden met weinig
grondwater.

indicatoren

voor

mineraalarm

tot

matig verrijkt

lA. Voorste Diep.
Gebied met vrijwel geen indicatoren.
Deze eenheid ligt tussen Westdorp en Gasselternijveen. In dit gebied is
niet systematisch gekarteerd, zodat er geen verspreidingsgegevens waren bij
de MKD of de WFD. Tijdens een veldbezoek zijn een paar soorten aangetroffen, welke zijn opgenomen in tabel 3. De synthese en onderverdeling van dit
gebied heeft dan ook plaatsgevonden op grond van abiotische gegevens. Het
gebied is onderverdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel.
Gebied lA noord.
Geologische en geomorfologische kenmerken: Bij Borger doorsnijdt het Voorste Diep de Hondsrug. De doorbraak door de Hondsrug is waarschijnlijk een
secundair beekdal (zie lA zuid). Alleen in dit deel van het beekdal is
sprake van enig reliëf; de es van Buinen vormt hier een markante hoogte in
het landschap. De rest van deze eenheid is vlak en grootschalig. Op de
hogere gronden liggen plaatselijk dikke keileemlagen. Aan de flanken treffen we een paar droogdalen aan.
Bodemkundige kenmerken: De bodem bestaat grotendeels uit ijzerrijke beekeerdgronden en on diepe madeveengronden. Aan de flanken liggen moerige
eerdgronden en podzolen.
Waterhuishouding: De hoofdrichting van de diepe grondwaterstroming is
noord-oost. De stijghoogte in het tweede watervoerende pakket (wvp) is
hoger dan die in het eerste.
Het oorspronkelijke beekje is rechtgetrokken en de hoofdafwatering wordt nu
verzorgd door het Buinen-Schoonoord kanaal, dat ten noordwesten van Westdorp ligt. Kwalitatieve beïnvloeding dor een puntlozing van het oppervlaktewater is mogelijk door de riooloverstort bij Borger. Er is geen wateraanvoer.
Soorten. Niet bekend.
Gebied lA zuid.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Dit gedeelte is veel breder en
vlakker dan eenheid lA noord. Midden in het beekdal ligt een grote zandopduiking (Westdorp) . Vermoedelijk vormden oorspronkelijk de Strengen een
verbinding tussen de stroomdalen van de Hunze en de Drentse Aa (zie hoofdstuk 2). De Strengen bestaan uit een aantal kleinere zijdalen. Er is nauwelijks keileem aangetroffen op de omringende hogere gronden.
Bodemkundige kenmerken. In het beekdal van de Strengen liggen madeveengronden met een dunne, ijzerrijke veenlaag, moerige eerdgronden en beekeerdgronden. Bij het oorspronkelijke Voorste Diep ligt een kenmerkende bodemgradiënt voor een beekdal. Bij het Voorste Diep liggen ijzerrijke madeveengronden met een dik veenpakket. Naar de flanken toe gaan deze over in madeveengronden met een dun veenpakket en vervolgens moerige podzolgronden en
eerdgronden. Ten zuiden van de es van Buinen liggen meerveengronden. Op de
hogere delen bij Westdorp en Buinen hebben zich humus- en moderpodzolen
ontwikkeld.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in noord-oostelijke richting. De stijghoogte in het tweede wvp is hoger dan in het eerste. GWT II
en III en plaatselijk V ZlJn aangegeven.
De waterafvoer wordt nu geregeld door het Buinen-Schoonoord kanaal. Er is
geen wateraanvoer mogelijk en er zijn geen belangrijke vervuilingsbronnen.
Soorten. Sporadisch komen Holpijp en Beekpunge voor.
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Synthese: Daar er maar we1n1g aanknopingspunten voor een interpretatie ZlJn
kan alleen met de nodige voorzichtigheid aangenomen worden, dat er in het
zuidelijke deel sprake is van kwel met matig tot sterk verrijkt grondwater,
gezien het voorkomen van Beekpunge. De dikke veenpakketten bij de beek
duiden erop, dat het waterpeil hoog was, hetgeen een gevolg kan zijn van
kwel van grondwater en/of stagnatie van oppervlaktewater. Het grondwater
is waarschijnlijk afkomstig uit het eerste watervoerende pakket van een
middelgroot of groot systeem (van het Ellertsveld, zie hoofdstuk 5). Het
water zou plaatselijk aangerijkt kunnen zijn door de oppervlakkig gelegen
Urkafzettingen (zie lB).
In het noorden ontbreken veengronden, hetgeen erop duidt dat hier nauwelijks of geen kwel optreedt van enige betekenis. Eventueel kan hier sprake
ZlJn van kwel uit het freatisch pakket, afkomstig uit een klein systeem of
uit een afstromingsgebied van een middelgroot systeem (in grotere systemen
zou de wateraanvoer regelmatiger zijn waardoor i.h.a. veenpakketten ontstaan). Het infiltratiegebied zou dan wel nabij moeten liggen, daar er
geen slechtdoorlatende keileemlagen aanwezig zijn. Het water dat op een
grotere afstand van dit kwelgebied infiltreert, komt immers in het eerste
pakket terecht.
lB. Kanaal Buinen-Schoonoord.
Gebied met Snavelzegge.
De zuidgrens ligt tussen Schoonoord en Odoorn. De noordgrens ligt ter
hoogte van het Westdorper veen.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal is breed en vlak, en
heeft geen zijdalen. Dit gebied onderscheidt zich ook qua veenvorming van
de omringende eenheden; hier liggen oorspronkelijk hoogveenafzettingen van
meer dan 1 meter dikte. Ten zuiden (lC) zijn ze ondieper en in het noorden
(lA) begint het laagveengebied.
Een overzicht van de geologische opbouw van deze eenheid wordt gegeven in
bijlage Sb. Het beekdal van deze eenheid is diep ingesneden in de Formatie
van Peelo. Aan de flanken liggen ondiepe keileemlagen en grindlagen, in het
beekdal is geen beekleem aangetroffen. In de buurt van Schoonloc komt de
Formatie van Urk aan het oppervlak, als gevolg van de zouttectoniek.
Bodemkundige kenmerken. De bodem bestaat uit - deels ijzerrijk- veen met
een veenkoloniaal dek, dat veelal niet dik is, en, meer naar de flanken,
uit moerige gronden. Plaatselijk liggen veldpodzolen.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in noordoostelijke richting.
De stijghoogten in het tweede en het eerste wvp zijn ongeveer gelijk.
Het Borgerdiep, de natuurlijke beek in dit gebied, is vervangen door het
Buinen-Schoonoord kanaal. Veel wijken en sloten reguleren de waterafvoer.
Wateraanvoer is niet mogelijk.
Soorten. Abundant: Zompzegge, Snavelzegge, Oeverzegge, Pluimzegge en Gewoon
Blaasjeskruid. Regelmatig: Holpijp. Sporadisch: Sterzegge, Blauwe Zegge,
Veenpluis, Moerasviooltje, Vrouwenmantel, Scherpe Zegge, Noordse Zegge,
Waterviolier, Tweerijige Zegge en Tenger Fonteinkruid.
Synthese. Behalve in het noordwestelijke deel van deze eenheid (Noordse
Zegge en Moeraszegge, sporadisch) ontbreken indicatoren voor mineraalrijk
grondwater. Dit duidt erop dat er nauwelijks of geen invloed is van kwel
uit het tweede watervoerende pakket. Dit wordt bevestigd door de stijghoogtegegevens. Het voorkomen van Snavelzegge en dikke veenlagen wijst er op
dat er wel sprake is (geweest) van een regelmatige kwel van grondwater dat
matig verrijkt is. Het plaatselijk voorkomen van soorten als Zompzegge,
Waterviolier en soorten van schraallanden toont aan dat hier ook weinig
verrijkt tot mineraalarm water toestroomt, dat deels uit het freatisch
pakket toestroomt.Vermoedelijk is het water afkomstig uit het eerste pakket
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van een middelgroot (of groot) systeem. De oppervlakkig gelegen Formatie
van Urk~ kan voor een extra verrijking van het grondwater dat door deze
lagen stroomt hebben gezorgd. Dit water kan in het noordwestelijke deel
opkwellen.
Dat in het verleden het oppervlaktewater (af en toe) stagneerde, blijkt uit
de aanwezigheid van Tweerijige Zegge, Scherpe Zegge en Noordse Zegge, die
vooral in het noordwestelijke deel voorkomen.
lC. Odoornerveen.

Gebied met Zompzegge.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het Odoornerveen is een zwak
golvend ontgonnen veengebied tussen de Hondsrug en de rug van Sleen. Het
ligt op de waterscheiding van het Borgerdiep en de Sleenerstroom (Ter Wee,
1979). Kleine zijdalen liggen aan de oostflank. In het westen wigt het dal
bij Kibbelveen uit. In de warme periode na de laatste ijstijd stagneerde
hier het smeltwater waardoor veenvorming optrad.
In de eenheid ligt een dunne laag beekleem. Aan de flank van de Hondsrug
is de keileem nagenoeg helemaal weggeërodeerd. In de bijlagen Sa en b zijn
doorsneden te zien van de overgang tussen eenheid lC en lB en eenheid lC en
II respectievelijk. Het dal van het Odoornerveen heeft zich relatief diep
ingesneden in de Formatie van Peelo. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
de opheffing van dit gebied a.g.v. de zouttectoniek, welke ook een opstuwing van, of in, de Hondsrug heeft veroorzaakt (bijlage Sb).
Bodemkundige kenmerken. In het dal is een dun, smal veenpakket afgezet. Aan
de flanken liggen moerige gronden. Op de plaatselijke dekzandkoppen hebben
zich podzolgronden ontwikkeld.
Waterhuishouding. De hoofdrichting van de diepe grondwaterstroming is
noord-oost. De stijghoogte in het eerste wvp is hoger dan in het tweede.
Voor een betere ontwatering zijn hier wijken aangelegd, welke nu grotendeels zijn gedempt. Het Oranjekanaal, dat ook door dit gebied loopt, is
gegraven om het gewonnen turf uit het Bargerveen te vervoeren maar heeft
deze functie nooit gekregen. Via dit kanaal wordt IJsselmeerwater ingelaten. Bovendien wordt dit gebied bemalen (W.R.G.O.D., 1978). Puntlozingen
zijn er hier niet.
Soorten. Abundant: Zompzegge en Pilzegge. Regelmatig: Holpijp. Sporadisch:
Waterpostelein. Veel voorkomende waterplanten zijn Haarfonteinkruid, Kransvederkruid en Gele Plomp. Ook Klein Fonteinkruid en Naaldwaterbies zijn
aangetroffen.
Synthese: De soorten wijzen erop dat hier geen sprake is van voeding met
mineraalrijk grondwater uit een groot systeem. Dit wordt bevestigd door het
feit dat het water uit het tweede wvp niet hoog opstijgt. De hoge abundantie van Holpijp kan erop wijzen dat wel matig verrijkt grondwater uittreedt. Waarschijnlijk heeft dit water een relatief korte weg in het eerste
wvp van een middelgroot systeem afgelegd. Zompzegge, Waterpostelein en
Blauwe Knoop ZlJn in Drenthe indicatief voor kwel met arm tot weinig verrijkt grondwater. Vermoedelijk staan zij voornamelijk aan de flanken maar
zij komen ook in het beekdal voor, aan de voet van een zandkop. Zij duiden

~

Zoals in figuur 2 is te zien is de Formatie van Urk onderdeel van
het tweede wvp. Bij een oppervlakkige ligging van deze lagen is er
maar één watervoerend pakket. Om zo duidelijk mogelijk de relatie
met de beïnvloedingsgebieden weer te geven wordt in dergelijke
situaties toch gesproken van het eerste wvp. Dit water kan dan
afkomstig zijn uit een groot of een middelgroot systeem.
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op toestroming van freatisch grondwater uit een klein systeem en/of een afstromingsgebied van een middelgroot systeem. Het weinig verrijkte grondwater heeft waarschijnlijk een korte weg in het eerste watervoerende pakket
afgelegd.
Soorten als Gele Plomp, Oeverzegge en Pluimzegge zijn alleen bij het Oranjekanaal aangetroffen. De eerste soort duidt op zwak stromend water en de
twee andere op eutroof (voedselrijk) water. Haarfonteinkruid en Gewoon
Blaasjeskruid zijn gebonden aan voedselrijk, maar schoon, water. Zij mijden
het Oranjekanaal, wellicht omdat het water hier te vervuild is. Kransvederkruid komt of in het kanaal of er vlak bij voor. Deze soort komt vaak voor
in kanalen bij hoogveenontginningsgebieden waar mineraalarm (zuur) water
uittreedt.
2. Gebieden met indicatoren voor mineraalarm tot mineraalrijk grondwater.
2A Exloosche Landen.

Gebied met Kleine Watereppe en Duizendknoopfonteinkruid.

'

Dit gebied ligt tussen Exloo en Eerste Exloërmond.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Grotendeels bestaat deze eenheid
uit een primaire hoogveenkern; de oorsprong van het Achterste Diep ligt in
het zuiden. De vele puinwaaiers langs de Hondsrug en de fluvioglaciale
afzettingen uit de Formatie van Drenthe in het beekdal duiden op een steil
verhang van de Hondsrug naar het Hunzedal. Bovendien liggen hier een paar
droogdalen. In het beekdal liggen oeverwallen. In het beekdal is de Formatie van Peelo geërodeerd, zodat de Formatie van Urk, een kalkrijke afzetting, relatief dicht aan het oppervlak ligt (de formatie is ongeveer 25
meter dik en reikt tot 25 meter -NAP) (zie bijlage Sa). Onder de beekdalafzettingen bevindt zich een afzetting uit het Eemien, bestaande uit veen.
De veenlagen zijn vermoedelijk niet aaneengesloten en variëren in dikte en
samenstelling. De keileem op de Hondsrug is versneden en in het beekdal
zijn slecht doorlatende beekleemlagen afgezet.
Het Achterste diep heeft hier de kenmerken van een overgang tussen een
boven- en een middenloop; de smalle en vlakke vorm van het beekdal is
kenmerkend voor een bovenloop, maar de dikke veengronden komen in een
middenloop voor (Everts e.a., 1984).
Bodemkundige kenmerken. Dikke madeveengronden, die plaatselijk ijzerrijk
ZlJn, gaan naar de flanken over in dunne veenpakketten en moerige gronden.
Plaatselijk, bij Uilenbroeken, liggen dikke meerveengronden. De oeverwallen
aan weerskanten van de beek zijn met veen bedekt.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in noordelijke richting.
Grondwatertrap II is hier algemeen, naar de flanken komt vaker III voor.
Bij Valthermond, een veenkoloniaal gebied ten zuiden van deze eenheid is op
4 meter diepte een bicarbonaatrijk watertype aangetroffen (Anonymus, 1985).
De stijghoogte in het tweede wvp is hoger dan in het eerste.
Er is geen wateraanvoer, behalve in het zuidelijke deel. De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Exloo loost hier haar water.
Soorten: Abundant: Zompzegge, Holpijp en Kleine Watereppe. Regelmatig: Waterpostelein, Veldrus, Moeraszoutgras, Duizendknoopfonteinkruid, Snavelzegge, Grote Waterranonkel, Pluimzegge en Tenger Fonteinkruid. Sporadisch:
Pilzegge, Vrouwenmantel, Scherpe Zegge, Bittere Veldkers, Stijve Waterranonkel, Gewoon Blaasjeskruid en Gekroesd Fonteinkruid.
Synthese: Het veelvuldige voorkomen van Holpijp en Kleine Watereppe doet
het voorkomen van mineraalrijke kwel vermoeden. Deze hypothese wordt gesteund door de hydrologische gegevens. De grote mineralenrijkdom is waarschijnlijk deels het gevolg van de oppervlakkige ligging van de kalkrijke
Formatie van Urk, waar het grondwater doorstroomt. Wellicht kunnen ook de
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Eemafzettingen een verrijkende invloed uitoefenen. Dit water is waarschijnlijk afkomstig uit het eerste wvp van een middelgroot of een groot systeem
(zie noot 4). N.B. Door de oppervlakkige ligging van de Formatie van Urk
komt hier, volgens de gehanteerde definitie van watervoerende pakketten,
geen tweede watervoerende pakket voor. Bij het bepalen van de stijghoogtes
ZlJn blijkbaar andere definities voor watervoerende pakketten aangehouden,
zodat wel gesproken kan worden van een eerste en een tweede pakket.
Een verklaring voor de relatief grote invloed van mineraalrijke kwel in dit
gebied, in vergelijking met 2B, kan ZlJn dat hier een kwelvenster ligt
en/of dat er in eenheid 2B plaatselijk slecht doorlatende lagen aanwezig
zijn. De afzettingen uit het Eemien bestaan in eenheid 2A uit venig materiaal en zullen nauwelijks belemmerend werken op de toestroming van grondwater (mond. med. Ter Wee).
Zompzegge, een soort die gebonden is aan mineraalarmer water, komt aan de
westflank veelvuldig voor. Ook het regelmatig voorkomen van Duizendknoopfonteinkruid en Waterpostelein wijst op toestroming van weinig verrijkt
grondwater. Tenger Fonteinkruid, Snavelzegge en Moeraszoutgras (in mindere
mate) nemen een tussenpositie in in de dwarsgradiënt, waarschijnlijk treedt
hier enigszins verrijkt grondwater uit. Het bovenstaande duidt op invloeden
van een middelgroot, en eventueel van kleine systemen.
2B Groote Diep.
Gebied met Snavelzegge.
Deze eenheid ligt tussen 'Kakenbroeken' en de samenkomst van het Voorste
Diep en het Groote Diep.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal is breed. Er liggen
een paar grote zandopduikingen in het beekdal. De puinhellingen aan de
flank van de Hondsrug duiden op een steil verhang. Aan de oostflank, vlakbij de beek, ligt de rug van de Boeremastreek. Ze bestaat uit fluviatile
afzettingen en is waarschijnlijk een oude oeverwal. Op deze rug liggen nu
woonkernen. Ten oosten hiervan liggen de veenkoloniën. In het beekdal is de
Formatie van Peelo verdwenen, waardoor de Formatie van Urk relatief dicht
bij het oppervlak ligt. Bovendien treffen we restanten aan van de Formatie
van Drenthe, die van de Hondsrug zijn afgespoeld. Waarschijnlijk liggen
hier nog afzettingen uit het Eemien, grotendeels bestaand uit veen.
Op de Hondsrug liggen geen (of weinig) ondiepe keileemlagen. In het beekdal
zelf is geen beekleem van betekenis aangetroffen.
Bodemkundige kenmerken. De bodem bestaat bij de beek uit madeveengronden;
in het noorden worden alleen nog madeveengronden met een dun veenpakket
aangetroffen en voornamelijk moerige eerdgronden. Ter hoogte van Buinerveen
liggen ijzerrijke madeveengronden. Op de dekzandrug en -koppen hebben zich
podzolen en leemarme gooreerdgronden ontwikkeld.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in noord-noord-oostelijke
richting. In het tweede wvp is de stijghoogte groter dan in het eerste. In
het gebied ligt het Buinen-Schoonoord kanaal. Aanvoer van gebiedsvreemd
water en puntlozingen vinden niet plaats.
Soorten: Abundant: Snavelzegge, Moerasspirea, Pluimzegge, Schedefonteinkruid en Gewoon Blaasjeskruid en Tenger Fonteinkruid. Sporadisch: Pilzegge,
Vrouwenmantel, Zwanebloem, Stijve Waterranonkel en Oeverzegge. Regelmatig:
Grote Waterranonkel, Beekpunge, Gele Plomp, Klein en Gekroesd Fonteinkruid.
Synthese: De enige indicatorsoort voor de mineralenrijkdom van het grondwater, die hier abundant is aangetroffen, is Snavelzegge, die invloed van
matig verrijkt grondwater indiceert. Beekpunge en Vrouwenmantel indiceren
toestroming van (matig) tot sterk verrijkt grondwater. Deze soorten komen
niet veel voor in dit gebied. Hetzelfde geldt voor de indicatoren voor arm
tot weinig verrijkt grondwater (Pilzegge en Grote waterranonkel).
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Verschillende grondwatertypen lijken van invloed te ZlJn in deze eenheid,
maar het meeste is het matig verrijkte grondwater van belang. Dit water is
waarschijnlijk afkomstig uit het eerste pakket van een middelgroot systeem,
waarin het een relatief korte weg heeft afgelegd. De stijghoogtegegevens
wijzen erop dat hier in principe ook water uit het tweede pakket kan opkwellen. Uit de soortssamenstelling blijkt dat dit eventueel slechts plaatselijk gebeurt (Beekpunge). De kleiige of venige lagen uit het Eemien, die
in nagenoeg het hele Hunzedal liggen (bijlage 3b), zouden een barrière
kunnen vormen voor het apkwellende grondwater dat onder deze lagen stroomt
(Hoogendoorn, 1985). Deze enkele meters dikke afzettingen liggen op een
diepte van 20 à 30 meter -NAP. In boeverre zij inderdaad belemmerend werken
is onder andere afhankelijk van de dikte en de samenstelling. Volgens de
nieuwste inzichten hebben de Eemafzettingen echter nauwelijks invloed op de
toestroming van het grondwater onder deze lagen, met andere woorden ze zijn
niet zo slechtdoorlatend als tot nu tot vaak werd verondersteld (mondelinge
mededeling Ter Wee). Het is echter wel mogelijk, dat zij plaatselijk voor
een scheiding zorgen, waardoor alleen arm tot we1n1g verrijkt grondwater
kan toestromen. Gezien de soortssamenstelling in deze eenbeid is dat hier
waarschijnlijk voor een groot deel het geval.
De aanwezigheid van Zwanebloem, Schedefonteinkruid en Stijve Waterranonkel
duidt waarschijnlijk op een hoog chloridegehalte van bet oppervlaktewater
(vervuild). Het is niet duidelijk waar dit water vandaan komt. In ieder
geval wordt er geen gebiedsvreemd water ingelaten. Op andere plaatsen is
het water weliswaar voedselrijk maar wel redelijk schoon (Gewoon Blaasjeskruid).
2C. De Beek
Zijbeek met Holpijp en Kleine Watereppe.
De Beek is een kleine zijbeek die net ten zuiden van Gieterveen ligt.
Geologische en geomorfologische kenmerken. De Beek ontspringt in het veenkoloniale gebied ter hoogte van Streek en stroomt naar het westen waar bij
ter hoogte van 'de Achterste Landen' in de Hunze uitmondt. Het beekdal is
zeer smal.
De Eemafzetting is hier aangeboord. Tijdens de overgang van bet Eemien naar
het Weichselien werd ten zuiden van Gieterveen klei afgezet en veen gevormd (uit Schipper & Lanjouw, in voorb.). Oorspronkelijk lagen hier ook
ijzeroerbanken.
Bodemkundige kenmerken. In het hele gebied liggen veengronden. Bij Streek
zijn deze nog dun en worden afgewisseld door moerige gronden. Naar de Hunze
toe treffen we echter al vlierveengronden aan die ijzerrijk en dik zijn.
Dit deel van de Beek wordt echter in een andere eenbeid ondergebracht, op
grond van een verschil in de soortssamenstelling. Ten zuiden van het beekdal liggen lemige gooreerdgronden.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in noordwestelijke-richting.
De stijghoogten in het tweede en eerste wvp zijn nagenoeg gelijk. Puntlozingen en wateraanvoer zijn er niet.
Soorten: Abundant: Holpijp, Snavelzegge, Kleine Watereppe, Moerasspirea,
Kransvederkruid, Tenger Fonteinkruid, Grof Hoornblad en Naaldwaterbies.
Regelmatig: Haarfonteinkruid. Sporadisch: Veldrus, Moeraszoutgras, Grote
Boterbloem, Wateraardbei en Zwanebloem.
Synthese: Hier lijkt sprake te zijn van mineraalrijke kwel, zoals bet voorkomen van Kleine Watereppe en, in mindere mate, Holpijp indiceert. Ook de
aanwezigheid van oerbanken duidt erop dat hier water uit het tweede watervoerende pakket van een groot systeem opkwelt (in de inleiding is erop
gewezen dat bier geen verband gelegd mag worden tussen de aanwezigheid van
ijzerafzettingen en mineraalrijk grondwater. Oerbanken wijzen echter op
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zo'n grote ijzerconcentratie, dat hier aangenomen wordt dat zoveel ijzer
niet door water dat een korte weg in de ondergrond heeft afgelegd aangevoerd kan worden). Dat hier geen indicatoren (behalve Veldrus in lage
abundantie) voor een mineraalarmer watertype, water dus dat in de nabij
gelegen gronden is geïnfiltreerd, voorkomen, is hoogst waarschijnlijk te
wijten aan de geringe gradiënt in het beekdal en de sterke aantasting van
en vanuit het omringende gebied.
3. Gebieden met veel indicatoren voor mineraalarm tot sterk verrijkt grondwater en stagnaties.
3A Gebied met Beekpunge, Noordse Zegge, Grote
bies.

Waterranonkel en Naaldwater-

Eenheid 3A strekt zich uit vanaf de samenkomst van het Voorste en het
Groote Diep tot Torenbeek.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal is nog tamelijk
smal, vergeleken met de meer stroomafwaarts gelegen delen. Bij de uitmonding van het Voorste Diep in de Hunze ligt een grote puinwaaier in het dal.
Aan de flanken van de Hondsrug liggen droogdalen.Tussen de Hondsrug en de
Hunze liggen nog vele dekzandopduikingen, de uitlopers van de noordelijk
gelegen zandrug. Op de Hondsrug ligt keileem en in het hele beekdal liggen
slecht doorlatende beekleemlagen. In het beekdal liggen ook afzettingen uit
het Eemien.
Bodemkundige kenmerken. Langs de beek vinden we diepe, ijzerrijke vlierveengronden, die naar de flanken overgaan in dunne madeveengronden en
moerige eerdgronden. Op de ruggen en dekzandkoppen hebben zich leemarme
gooreerdgronden gevormd en af en toe een podzol.
Waterhuishouding. De hoofdrichting van de diepe grondwaterstroming is
noord-west. De stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste.
Grondwatertrap II wordt in het hele beekdal aangetroffen tot aan de flanken. De hogere delen hebben grondwatertrap III tot V.
Wateraanvoer en puntlozingen zijn er niet.
Soorten: Abundant: Holpijp, Snavelzegge, Vrouwenmantel, Grote Waterranonkel, Moerasspirea, Haarfonteinkruid, Gele Plomp, Tenger Fonteinkruid,
Naaldwaterbies en Schedefonteinkruid en soorten die duiden op kwel van
verrijkt grondwater zoals Kleine Watereppe, Beekpunge, Noordse Zegge.
Regelmatig: Grof Hoornblad. Sporadisch: Duizendknoopfonteinkruid, Klimopwaterranonkel, Zompzegge, Dotterbloem en Gewoon Blaasjeskruid en Kransvederkruid.
Synthese: In gebied 3A wijzen de soorten en de abiotische gegevens op grote
invloed van matig tot sterk verrijkt grondwater. Noordse Zegge duidt niet
alleen op invloed van mineraalrijk grondwater, maar geeft ook aan, dat de
afvoer van het oppervlaktewater in het gebied af en toe stagneerde. Deze
stagnaties kunnen het gevolg zijn van de aanwezigheid van slecht doorlatende leemlagen in de ondergrond. Op die plaatsen wordt ook de kwel van grondwater belemmerd. Daarnaast bemoeilijkt de kwel (bij een intensieve kwelintensiteit) ook al het wegzakken van het water.
Ook kwel met arm tot weinig verrijkt grondwater is hier zeer waarschijnlijk, zoals soorten als de Grote Waterranonkel en Zompzegge aanduiden. Het
bovenstaande duidt op invloeden van een middelgroot en een groot hydrologisch systeem: blijkbaar vormen de Eemlagen geen grote barrière. Plaatselijk kan ook water uit het freatisch pakket van een afstromingsgebied of
een klein systeem opkwellen.
Het voorkomen van Naaldwaterbies en Haarfonteinkruid, en het nagenoeg
ontbreken van Grof Hoornblad geven vermoedelijk aan, dat hier sprake is van
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redelijk schoon (voedselarm tot -rijk) water. Schedefonteinkruid, een soort
die in vervuild water voorkomt, is alleen in de Hunze zelf aangetroffen.
3B Gebied met Klimopwaterranonkel.
Dit gebied ligt tussen Torenbeek en Gieterveen.
Voor de beschrijving van de abiotiek kan grotendeels worden verwezen naar
3A. Het beekdal is hier wel breder en de zandrug in het beekdal is nagenoeg
aaneengesloten. Bij Gieten loost een rioolwaterzuiveringsinstallatie op de
Hunze af.
Ook de soortssamenstelling is nagenoeg gelijk aan die van eenheid 3A.
Verschillen zijn dat Waterviolier en Klimopwaterranonkel meer in 3B en
Vrouwenmantel meer in 3A voorkomen. Dit duidt erop dat de invloed van
weinig tot matig verrijkt grondwater, afkomstig uit een middelgroot systeem
in eenheid 3B groter is dan in 3A. In 3A lijkt het sterk verrijkte grondwater van een groot systeem meer invloed te hebben.
3C Gebied met Beekpunge, Noordse Zegge en Grof Hoornblad.
Dit gebied ligt tussen Eexterveen en Gieterveen.
Geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken. Ter hoogte van
Bareveld ligt de Formatie van Eem, welke hier uit fijn zand bestaat, oppervlakkig, hooguit zo'n 10 meter onder het oppervlakte. Voorts kan ook hier
weer worden verwezen naar de beschrijving bij eenheid 3A, behalve dat de
dekzandrug in deze eenheid aaneengesloten is.
Waterhuishouding. Op één plaats is op 4 meter diepte een grondwatermonster
genomen. Dit water behoort tot het bicarbonaattype (Anonymus, 1985). Het
grondwater stroomt in noordwestelijke richting. In het midden van deze
eenheid is de stijghoogte in het tweede wvp groter dan in het eerste maar
aan de flanken is hij lager.
Het gebied wordt semi-permanent bemalen.
Soorten: Abundant: Holpijp, Snavelzegge, Kleine Watereppe, Moerasspirea,
Grote Waterranonkel, Beekpunge, Noordse Zegge, Waterkruiskruid, Pluimzegge,
Haarfonteinkruid, Kransvederkruid, Gele Plomp, Tenger Fonteinkruid, Grof
Hoornblad, Schedefonteinkruid, Gewoon Blaasjeskruid en Gekroesd Fonteinkruid. Regelmatig: Vrouwenmantel, Wateraardbei, Grof Hoornblad en Klein
Fonteinkruid. Sporadisch: Pilzegge, Grote Boterbloem, Dotterbloem, Waterdrieblad, Tweerijige Zegge en Stijve Waterranonkel.
Synthese: Het voorkomen van Kleine watereppe, Beekpunge, en veel Holpijp
duidt op invloed van mineraalrijke kwel. Dit beeld wordt bevestigd door de
waterkwaliteitsgegevens. Het water is waarschijnlijk afkomstig uit het
tweede pakket van een groot systeem, dat in het midden van de eenheid kan
opkwellen. Noordse Zegge geeft aan, dat er af en toe stagnaties in de
afvoer van het oppervlaktewater zijn geweest, vermoedelijk het gevolg van
een slechte afwatering door de slecht doorlatende lagen en op andere plaatsen door de hoge kwelintensiteit. Weinig verrijkt grondwater lijkt slechts
sporadisch aan het oppervlakte te komen; aanWlJZlng voor dit watertype is
het voorkomen van Grote Waterranonkel. Een matig verrijkt watertype komt
regelmatiger voor. Vooral aan de randen van de eenheid, waar geen kwel uit
het tweede pakket mogelijk is, zal de invloed van een middelgroot systeem
groot zijn.
Ongeveer vanaf de beek tot het midden van het beekdal dat ten westen van de
Hunze ligt, treffen we ook soorten aan als Snavelzegge en Haarfonteinkruid.
Deze soorten stellen geen hoge eisen aan het watertype, maar waarschijnlijk
duiden ze wel op schoon water. Bij de beek zelf komen veel soorten voor die
vervuiling indiceren, zoals Schedefonteinkruid, Gekroesd Fonteinkruid, Grof
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Hoornblad. De bron van deze vervuiling is niet bekend. Ook Gewoon Blaasjeskruid, een soort die meestal in schoon water voorkomt, komt hier veel voor.
3D Gebied met Beekpunge, Noordse Zegge, Waterviolier en Grof Hoornblad.
Het gebied ligt tussen Eexterveen en Annen.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal is hier, in verhouding met de zuidelijker gelegen eenheden, smal en diep ingesneden. In het
beekdal ligt een sikkelduin, een eolische afzetting, waardoor een sterk
reliëf aanwezig is met hoogteverschillen van 3 meter. Slecht doorlatende
lagen zoals keileem en beekleem en afzettingen uit het Eemien zijn algemeen.
Bodemkundige kenmerken. Langs de Hunze liggen dikke, ijzerrijke vlierveengronden. Meer naar de flanken treffen we dunne madeveenbodems aan. Op de
hogere delen zoals aan de flanken en bij het sikkelduintje liggen moerige
eerdgronden en gooreerdgronden en op de hoogste delen veldpodzolen.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt naar het noord-westen. De
stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste.
Er is wateraanvoer mogelijk.
Soorten: De soortssamenstelling komt grotendeels overeen met die van gebied
3C. Vrouwenmantel en Waterviolier komen hier echter abundant voor. Daarnaast zijn hier ook Klimopwaterranonkel, Scherpe Zegge en Zwanebloem aangetroffen. Soorten die hier niet voorkomen (i.t.t. in 3C) zijn Grote Boterbloem, Wateraardbei, Stijve Waterranonkel, Pluimzegge en Kransvederkruid.
Synthese: Het voorkomen van Vrouwenmantel, Kleine Watereppe en Beekpunge
duidt op de aanwezigheid van mineraalrijk grondwater, dat waarschijnlijk
afkomstig is uit het tweede pakket. In tegenstelling tot het zuidelijker
gelegen gebied 3C, lijkt hier ook sprake te zijn van een aanzienlijke
invloed van een weinig verrijkt watertype, zoals het veelvuldig voorkomen
van Waterviolier indiceert. Dit water komt waarschijnlijk uit het eerste
watervoerende pakket van een middelgroot systeem.
Evenals in de andere eenheden 3 en 4 zijn hier aanwijzingen voor het optreden van stagnaties in het verleden. Vervuild water lijkt hier veel aanwezig
te zijn zoals Grof Hoornblad en bijvoorbeeld Schedefonteinkruid aangeven.
De sterke vervuiling is waarschijnlijk ook de reden dat Gewoon Blaasjeskruid hier opeens minder voorkomt.
Op het sikkelduin groeien Blauwe Knoop, Bronkruid en bijvoorbeeld Muizestaartje (waarneming tijdens veldbezoek), soorten die gebonden zijn aan
voedselarme milieus. Dit gebied is eigendom van Staatsbosbeheer. Dit is
waarschijnlijk een infiltratiegebied van een klein systeem. Aanwijzingen
voor toestroming van water uit het freatisch pakket zijn in de rest van
deze eenheid niet aangetroffen.
4. Gebied met indicatoren voor zeeinvloeden, mineraalrijke tot -arme kwel
en/of stagnatie van het oppervlaktewater.
De benedenloop van de Hunze mondt uit in het Zuidlaardermeer.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal is breed en vlak.
Langs de Hunze liggen hier nog enkele afgesneden meanders, die in bezit
zijn van Staatsbosbeheer. Bij deze meanders ZlJn de zandkoppen in het
grasland nog goed te zien, zodat daar sprake is van microreliëf. Slecht
doorlatende lagen, in de vorm van keileem (op de Hondsrug) en beekleem zijn
overal aanwezig.
De Eemformatie ligt hier betrekkelijk ondiep, circa 15 meter -NAP. en is
plaatselijk zo'n 10 meter dik. De afzetting bestaat uit kleiig materiaal
maar is niet aaneengesloten. De Formatie van Urk reikt tot circa 50 meter
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-NAP en bestaat uit kleiig zand (Hoogendoorn, 1985).
Bodemkundige kenmerken. De ijzerrijke, dikke vlierveenpakketten langs de
Hunze gaan over in moerige gronden en madeveengronden met een dunne veenlaag. Ook moerige gronden met een veenkoloniaal dek (verdroogd) komen voor.
Ook de koopveengronden, die in het noorden bij de beek en het Zuidlaardermeer liggen zijn plaatselijk verdroogd.
Waterhuishouding. Vlakbij de Groeve en de Broeken ligt een zoutwaterbel in
de ondergrond boven een kleilaag. De kleilaag ligt circa 100 meter - NAP
(Hoogendoorn, 1985).
Ten westen van de Hunze is een ontwateringskanaai gegraven. In de Groeve
ligt een pompstation. De grondwaterstroming wordt sterk beïnvloed door de
wateronttrekking; de stromingsrichting buigt deels naar de Groeve af. In
het westelijke deel van deze eenheid is de stijghoogte in het tweede wvp
groter dan in het eerste. In het oostelijke deel is het andersom.
Soorten: Soorten die karakteristiek zijn voor benedenlopen of beekdalen die
gevoed worden door mineraalrijk grondwater komen hier abundant voor. Dit
zijn Lidsteng, Zwanebloem, Stijve Waterranonkel, Bittere Veldkers, Tweerijige Zegge, Dotterbloem, Waterkruiskruid, Noordse Zegge en Kleine Watereppe.
Andere veelvoorkomende soorten ZlJn Blauwe Zegge, Zompzegge, Holpijp,
Snavelzegge, Moerasspirea, Grote Waterranonkel, Waterviolier, Haarfonteinkruid, Kransvederkruid, Gele Plomp, Tenger Fonteinkruid, Grof Hoornblad,
Gewoon Blaasjeskruid, Klein en Gekroesd Fonteinkruid. Regelmatig : Waterpostelein, Wateraardbei,
Waterdrieblad, Pluimzegge, Naaldwaterbies en
Schedefonteinkruid. Sporadisch: Duizendknoopfonteinkruid en Beekpunge voor.
Synthese: Soorten als Lidsteng en Zwanebloem en de aanwezigheid van kleiop-veengronden duiden op eertijdse zeeïnvloeden. Het veelvuldig voorkomen
van Bittere Veldkers, Noordse Zegge, Kleine Watereppe en Tweerijige Zegge
bij de beek indiceren de invloeden van mineraalrijke kwel, hetgeen ook
geïndiceerd wordt door Lidsteng. Daarnaast duidt een aantal van hen op
stagnatie van oppervlaktewater in het verleden. Zodezegge (Carex cespitosa) komt in een afgesneden meander voor (De Boer, 1974). Deze soort lijkt
gebonden te ZlJn aan hoge grondwaterstanden, en kalk- en basenrijk water.
Vaak komt ZlJ voor in stagnatiegebieden, die 's zomers droogvallen. Het
sterk verrijkte grondwater kan uit het tweede pakket van een groot systeem
opkwellen. Het kwelwater is deels afkomstig uit het eerste pakket van een
middelgroot systeem (Dotterbloem, Waterkruiskruid).
De Eemlagen bestaan hier grotendeels uit kleiig materiaal en zullen daardoor minder doorlatend zijn dan in de zuidelijker gelegen gebieden, waardoor zij een barrière kunnen vormen voor het grondwater. Het water, dat
over deze lagen afstroomt, zou aangerijkt kunnen worden door de kleilagen,
waardoor het de samenstelling krijgt van water dat een langere weg in de
ondergrond heeft afgelegd. Dit betekent, dat geen eenduidige hypothese
gevormd kan worden over de ecohydrologische situatie van dit kwelgebied.
Dat hier ook een mineraalarmer watertype voorkomt blijkt uit de aanwezigheid van een aantal soorten, dat dit indiceert. Dit wil overigens nog niet
zeggen dat hier water uit een klein systeem of een afstromingsgebied uittreedt. Deze soorten (Waterdrieblad, Waterviolier, Zompzegge en Wateraardbei) kunnen namelijk ook voorkomen in de meanders, waar sprake kan zijn
van stagnatie van regenwater op mineraalrijk water (in kragges) of een
menging (in open water). Deze hydrologische situatie kan zich voordoen in
wateren die niet verrijkt worden met voedingsstoffen of vervuild zijn.
Dat Stijve Waterranonkel tot aan de beekdalflank voorkomt wijst op de
aanwezigheid van chloriderijk oppervlaktewater. Het chloride kan aangeleverd zijn door de zoutwaterbel of de oppervlakkig gelegen kleilagen. Dit
kan overigens ook een reden zijn dat Lidsteng hier veel voorkomt.
Bij het kanaal vinden we soorten die vervuild water aangeven.
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4.2.3. Geraadpleegde bronnen.
-Geologische kaart 17 oost. R.G.D. (1975). 1:50.000
-Geomorfologische kaart. Stiboka (1975). 1:50.000
- Bodemkaarten 17 oost en 12 oost. Stiboka. 1:50.000
- Verspreidingskaart slecht
doorlatende lagen. Grondwaterplan (1985).
1:250.000
- Grondwaterkwaliteitsge gevens.
Uit: Anonymus (1985). Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
Veenkoloniën. Basisrapport werkgroep waterkwaliteit.
Literatuur:
Boer, H. de (1974). De Zodezegge, Carex cespitosa L., tenslotte toch
Nederland gevonden. Gorteria no.7. blz. 57-63.
Casparie, W.A. (1972). Bog development in Southeastern Drenthe (the Netherlands). Dr. W. Junk N.V •• Den Haag.
Hoogendoorn, J.H. (1985). De zoet-zout-verdeling van het grondwater
Nederland. Deel 3A. DGV-TNO, Delft/Oosterwolde.
Schipper & Lanjouw (in voorbereiding). Vegetatieonderzoek veenkoloniën
het kader van de Milieukartering Drenthe 1984-1985. Dienst Ruimte
Groen. Provincie Drenthe. Assen.
Wee, M.W. Ter (1979). Toelichting bij de geologische kaart van Nederland
west en 17 oost. Rijks Geologische Dienst. Haarlem.
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4.3. Het stroomdal van de Sleenerstroom.
4.3.1. De landschapsoecologische indeling.
Het stroomdal van de Sleenerstroom is in de volgende drie eenheden verdeeld:
I.
Gebied met indicatoren voor arm tot weinig verrijkt grondwater.
II. Gebied met indicatoren voor arm tot matig verrijkt grondwater.
III. Gebied met indicatoren voor arm tot sterk verrijkt grondwater en
stagnaties.
[Gebied

III
I

I

~II

I
III

l

Geologie en geoaorfologie

Hydrologie

'Bod et

Vlak en breed. Veenkoloniaal (On) diepe veengronden en aoerige podzolgronden GiT II*, III*, V*
gebied. Croaerklei, lage kei- aet een veenkoloniaal dek
en VI.
leearuggen. Beekleealagen.
lfgegraven.Onttaterd
I.h.a. een breed beekdal tet IJzerrijke, ondiepe ladeveengronden en beek- GiT II en III
jzijdalen. R.eliêfrijk, zandkop- eerdgronden. Plaatselijk gooreerdgronden, toe- plaatselijk V
lpen. Deels keileet op hogere rige eerdgronden en veldpodzolen.
gronden. Beekleetin dal.
Taaelijk breed d1l, behalve bij IJzerrijke dunne aadeveengronden, soas ook dik.
doorsnijding Hondsrug en over- Roerige eerdgronden, beekeerdgronden, veldgang naar II. Zijdalen bij Ea- kaap- en laarpodzolen.
!aen. Oppervlakkige (kei)leet.

GiT II, soas III of

hoger. lfratering op
Verl. Boogeveensche
Vaart.

Tabel 5. Samenvatting abiotische gegevens van de Sleenerstroom.
I. Barger-Erfscheidenveen.
Gebied met Snavelzegge en Zwanebloem.
Deze eenheid ligt aan de westkant van de Hondsrug, tussen Erica en Nieuw
Amsterdam.
Geologische en geomorfologische kenmerken. De eenheid is vlak en breed en
ligt t.o.v. de omgeving laag in het landschap. Het is een veenkoloniaal
gebied, waar rond 1870 is begonnen met de ontginning. In deze laagte ligt
onder de Siepeldijk (bij Nieuw Amsterdam) een kleine geïsoleerde hoogte.
Naar het noorden toe versmalt deze laagte vrij plotseling naar het Holslootdiep. Ten westen van Nieuw Amsterdam duikt de keileemrug van Sleen
onder het veen. In het oosten wordt de eenheid begrenst door een uitloper
van de Hondsrug bij Erica. Ook hier liggen keileemlagen. In het veengebied
zelf liggen ondiep dikke leemlagen. Onder het hele gebied komen op een
diepte van circa 32 meter -NAP lagen Cromerklei voor (in dikte variërend
van 0.5 tot 5 meter) die plaatselijk ondoorlatend kunnen zijn (bijlage 3b).
Van Heuveln (uit Schipper & Lanjouw, in voorb.) veronderstelt dat het
beekdal van het Holslootdiep een erosiegeul is die is ontstaan door een
doorbraak van een groot meer tussen Sleen en Emmen (zie verder bij eenheid
III). Dit zou betekenen dat eenheid I een oud beekdal van de Sleenerstroom
is. Het meer zou kunnen zijn ontstaan door de ontwikkeling van hoogveen in
dit dal waardoor stroomopwaarts het water stagneerde.
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I

i
Landschapseenheid
Soort

I

Zwanebloem
Drijvende Waterweegbree
Kleine Watereppe
Oeverzegge
Sterzegge
Moeraszegge
Blauwe Zegge
Veenpluis
Waterkruisk ruid

*
*
*

Pilzegge
Zompzegge
Snavelzegge
Scherpe Zegge

*
**
**
*

Lage Zegge
Holpijp
Dotterbloem
Moerasspire a
Grote Waterranonk el
Waterviolie r
Moerasvioo ltje
Blauwe Knoop
Waterpostel ein
Veldrus
Noordse Zegge
Duizendkno opfonteinkru id
Wateraardbe i
Aarvederkru id
Schedefonte inkruid
Naaldwaterb ies
Gekroesd Fonteinkrui d
Klein Fonteinkrui d
Haarfontein kruid
Gele Plomp
Grof Hoornblad
Gewoon Blaasjeskru id
Tenger Fonteinkrui d
Kransvederk ruid

-

II

III

-

-

-

**
**
**
*

-

**
**
**
**
*
*

-

-

*

**
**
**
**
**
*
*

-

*
**
**
**
**

-

*
*

-

**
*
**
*

-

**
**
**
*
**

-

**

-

*
*

-

*
*

-

Tabel 6. Verspreiding van indicatorsoorten over de deelgebieden van de
Sleenentroom.
** veel voorkomend, * regelmatig, - sporadisch voorkomend.
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Bodemkundige kenmerken. De bodem bestaat grotendeels uit veengronden met
een veenkoloniaal dek. Soms is het veen dik, vooral in de buurt van Nieuw
Amsterdam. Op de kleine zand- of keileemopduikingen hebben zich moerige
podzolgronden ontwikkeld.
Waterhuishouding. De hoofdrichting van de diepe grondwaterstroming is
zuidwest. De stijghoogte in het eerste wvp is hoger dan in het tweede. De
GWT zijn hoog. Het gebied is sterk ontwaterd t.b.v. de ontginning en de
landbouw. Er is geen wateraanvoer mogelijk.
Soorten: Abundant: Snavelzegge, Zompzegge, Haarfonteinkruid en Grof Hoornblad. Regelmatig: Zwanebloem, Gele Plomp, Scherpe Zegge, Kleine Watereppe
en Drijvende Waterweegbree evenals Pilzegge. Ook soorten die gebonden zijn
aan voedselrijk water komen regelmatig voor, zoals Aarvederkruid, Gewoon
Blaasjeskruid en Schedefonteinkruid. Sporadisch: Oeverzegge, Sterzegge,
Moeraszegge, Waterpostelein, Naaldwaterbies, Gekroesd en Tenger Fonteinkruid.
Synthese: De soortssamenstelling en de abiotische gegevens geven geen
eenduidig beeld van de hydrologische situatie in het gebied. Soorten met
zeer uiteenlopende indicatiewaarden komen voor. Het nagenoeg ontbreken van
de soorten met een duidelijke indicatie voor verrijkt grondwater wijst er
op, dat hier geen sprake is van invloeden van enige betekenis van mineraalrijke grondwater, afkomstig uit het tweede pakket. Dit wordt bevestigd
door het feit dat de stijghoogte in het tweede pakket lager is dan in het
eerste. Bovendien liggen hier Cromerkleilagen, die een belemmering kunnen
zijn voor kwel uit het tweede watervoerende pakket. Snavelzegge komt veel
voor, wat doet vermoeden dat enigszins verrijkt grondwater uit een middelgroot systeem uittreedt. Het voorkomen van Zompzegge en bijvoorbeeld Drijvende Waterweegbree toont aan dat ook mineraalarm grondwater over de keileem vanaf de flanken toestroomt, of vanaf de zandkoppen komt. De indicatiewaarde van Kleine Watereppe en Scherpe Zegge zijn in tegenspraak met de
abiotische gegevens van dit gebied (stijghoogte tweede pakket, overstroming
niet waarschijnlijk). Een verklaring voor het voorkomen van deze soorten
ligt dan ook niet voor de hand. De andere soorten (voornamelijk de fonteinkruiden) lijken te duiden op voedselrijk water dat waarschijnlijk vervuild
is. Wellicht is het chloridegehalte van het oppervlaktewater erg hoog
waardoor Zwanebloem hier voor kan komen. De mate van vervuiling varieert
echter sterk gezien het voorkomen van Naaldwaterbies en Gewoon Blaasjeskruid, soorten die juist gebonden ZlJn aan schoon water zowel als Schedefonteinkruid. De vervuilingsbron is niet bekend.
II. Sleenerstroom.
Gebied met Dotterbloem en Zompzegge.
De Sleenerstroom voert het water van het oorspronkelijke hoogveengebied
'het Odoornerveen' in zuidelijke richting af. Het gebied ligt tussen het
Oranjekanaal en de monding van de stroom uit het veenkoloniale gebied van
Nieuw Amsterdam in het Holslootdiep, ten zuiden van het Noordbarger Bosch.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal van de Sleenerstroom
is breed. Door de vele kleinere zandopduikingen heeft het een golvend
karakter gekregen. Uit de geomorfologische kaart en de bodemkaart is af te
leiden, dat ten oosten van Noord Sleen twee dalvormige laagten liggen, die
op de Sleenerstroom afwateren. Bovendien is te zien, dat ten noordoosten
van Erm een vernauwing in het beekdal ligt, een zogenaamde flessehals in de
waterafvoer. Het dal ligt hier ingeklemd tussen de rug van Sleen en een
complex van laaggelegen landduinen aan de westflank van de Hondsrug, waarop
het Noordbarger Bosch ligt.
Het beekdal heeft zich zo'n 20 meter diep ingesneden in de Formatie van
Peelo (bijlage Sc). Op een aantal plaatsen op de flank van de rug vanSleen
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liggen keileemlagen dicht bij de beek. Bij het Noordbarger Bosch bereikt
het keileem van de Hondsrug een aanzienlijke dikte. Wellicht is hier sprake
van een opstuwing a.g.v. tectoniek (bijlage Sb en Sc). Aan de oostflank van
deze eenheid liggen verder geen keileemlagen. In het hele beekdal liggen
ondiepe beekleemlagen, die meestal niet dikker dan 1 meter zijn maar plaatselijk een dikte van 2 meter kunnen bereiken (Drecht & van Laanen, 1981).
Bodemkundige kenmerken. De bodems zijn meestal ijzerrijke madeveengronden
met een dun veenpakket of moerige eerdgronden. Lemige beekeerdgronden komen
ook veel voor. Veldpadzolen hebben zich ontwikkeld op de hogere delen aan
weerskanten van het beekdal en op enkele zandkoppen in het beekdal (Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, 1980)
Waterhuishouding. De hoofdrichting van de diepe grondwaterstroming is
zuid(oost). De stijghoogte in het tweede wvp is hoger dan in het eerste. De
GWT waren i.h.a. laag, namelijk II of III. Het beekdal wordt nu echter
sterk gedraineerd, waardoor de GWT nu hoger zijn (Drecht & van Laanen,
1981). Er is geen wateraanvoer mogelijk.
Soorten: Abundant: Pilzegge, Zompzegge, Snavelzegge, Lage Zegge, Holpijp,
Dotterbloem, Moerasspirea en een aantal waterplanten zoals Gekroesd, Klein
en Tenger Fonteinkruid en Haarfonteinkruid en Grof Hoornblad. Regelmatig:
Scherpe Zegge, Grote Waterranonkel, Waterviolier, Veldrus en Gele Plomp.
Sporadisch: Sterzegge, Moeraszegge, Blauwe Zegge, Veenpluis, Waterkruiskruid, Moerasviooltje, Blauwe Knoop, Waterpostelein, Naaldwaterbies, Gewoon
Blaasjeskruid en Kransvederkruid.
Synthese: De soortssamenstelling duidt op invloeden van grondwater dat
varieert van een arm tot een matig verrijkt type, waarbij eigenlijk alleen
Dotterbloem en het abundant voorkomen van Holpijp getuigen van toestroming
van matig verrijkt grondwater. Het water is waarschijnlijk afkomstig uit
het eerste watervoerende en het freatische pakket. Dit betekent dat een (of
meer) middelgrote en eventueel kleine systemen de waterhuishouding in het
beekdal beïnvloeden. De aanwezigheid van Scherpe Zegge getuigt van regelmatige stagnatie in het verleden van eutroof, dus voedselrijk water.
Veldrus, dat in Drenthe een goede indicator is voor over de keileem oppervlakkig afstromend grondwater, afkomstig uit een afstromingsgebied van
een middelgroot systeem, is regelmatig aangetroffen aan de flanken van de
rug van Sleen, waar de keileem oppervlakkig ligt (Zunneberg & Dijkstra, in
voorb.) (figuur 7).
III. Holslootdiep.

Gebied met Noordse Zegge en Veldrus.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het Holslootdiep, het verlengde
van de Sleenerstroom, doorsnijdt de uitloper van de rug van Sleen tussen
Erm en Holsloot. Grotendeels is het beekdal relatief breed en vlak; het
grenst in het zuiden aan het oorspronkelijke hoogveengebied rond Nieuw
Amsterdam. Ook de hoogteverschillen met de rug van Sleen zijn niet groot.
Het diep mondde oorspronkelijk uit in het Drostendiep maar nu watert het
voornamelijk af op de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Van Heuveln (uit
Schipper & Lanjouw, in voorb.) veronderstelt, op grond van geomorfologische
en bodemkundige gegevens, dat dit deel van de Sleenerstroom een erosiegeul
is die is ontstaan door een doorbraak van een groot meer tussen Sleen en
Emmen (zie verder de beschrijving bij eenheid I).
Onder het beekdal van het Holslootdiep ligt bij de doorsnijding nog keileem. Deels is dit waarschijnlijk wel doorsneden door de beek. Het gedeelte
van de keileemrug, bedekt met beekafzettingen, tussen Holsloot en de Hooilinger Es, is op een later tijdstip met dekzand bedekt. Deze dekzandvorming
heeft het Holslootdiep grotendeels afgesnoerd; het dal van het Oude Diep
heeft zich echter kunnen handhaven (R.G.D., 1973). De oude loop van de
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beek, het 'Oude Diep', is nog goed te herkennen op de bodemkaart aan de
ligging van veengronden. Het Oude Diep stroomt ten zuiden van Holsloot naar
het Drostendiep, terwijl het Holslootdiep ten noorden van Holsloot stroomt.
In het hele beekdal liggen relatief veel zandopduikingen, waarvan de verhogingen bij Holsloot, Den Hool en neutlanden het meest in het oog springen. Keileem ligt aan de flanken van de rug van Sleen.
Bodemkundige kenmerken. Op grond van de bodemontwikkeling is het gebied te
verdelen in een noordoostelijk en een zuidwestelijk deel. In het eerste,
dat ligt tussen het Noordbargerbosch en Achterste Erm liggen in het centrum
van het beekdal madeveengronden met een dikke veenlaag. Aan de flanken zijn
de veenpakketten dunner. In het zuidwestelijke deel liggen alleen madeveengronden met een dun veenpakket welke zich grotendeels voortzetten in het
oorspronkelijke beekdal van het Oude Diep. Ten noorden van Holsloot, de
huidige loop van het Holslootdiep, heeft zich alleen een dunne strook
lemige beekeerdgrond kunnen ontwikkelen. In het hele zuidwestelijke deel,
behalve ten noorden van Holsloot, liggen ondiepe dikke leemlagen. De venige
en moerige gronden zijn in de hele eenheid plaatselijk ijzerrijk.
Waterhuishouding. De hoofdrichting van de diepe grondwaterstroming is
zuidwest. De stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste.De
GWT zijn II, III of hoger. Er is geen wateraanvoer mogelijk.
Soorten: Abundant: Zompzegge, Snavelzegge, Scherpe Zegge, Holpijp, Dotterbloem, Blauwe Knoop, Waterpostelein, Veldrus en Noordse Zegge. Regelmatig:
Moerasspirea, Grote Waterranonkel, Moerasviooltje, Haarfonteinkruid, Gele
Plomp, Gewoon Blaasjeskruid en Tenger Fonteinkruid. Sporadisch: Pilzegge,
Lage Zegge, Waterviolier, Grof Hoornblad en Kransvederkruid.
Synthese: Kenmerkend voor dit gebied is het veelvuldig voorkomen van Scherpe en Noordse Zegge, Veldrus en soorten die duiden op kwel van arm tot
matig verrijkt grondwater. Dat in dit beekdal regelmatig het oppervlaktewater stagneerde blijkt uit het voorkomen van Scherpe en Noordse Zegge. Dit
kan het gevolg zijn van de afzetting van het dekzand in het beekdal, waardoor zich hoogveen ontwikkelde in eenheid I. Door de doorbraak, en de
ontginningen overstroomde de beek regelmatig.
De aanwezigheid van Veldrus duidt erop dat hier vermoedelijk oppervlakkig
afstromend, dus mineraalarm grondwater uit de flanken in het beekdal
treedt (figuur 7). Zompzegge, Waterpostelein en Moerasviooltje zijn ook
gebonden aan mineraalarm grondwater.
De gegevens duiden erop, dat in eenheid III ook mineraalrijker grondwater
opkwelt, dan in eenheid II. Waarschijnlijk is het water in dit kwelgebied
afkomstig uit het tweede pakket van een groot systeem (Noordse Zegge), uit
het eerste pakket van een middelgroot systeem en uit afstromingsgebieden of
kleine systemen.
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4.3.2. Geraadpleegde bronnen.
-Geologische kaart 17 oost. R.G.D. (1975). 1:50.000
-Geomorfologische kaart 17 oost. R.G.D •• 1:50.000
-Bodemkaart 17 oost. Stiboka. 1:50.000
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Drecht, G. & H.A.J. van Laanen (1981). Hydrologische modelstudie in het
kader van het vooronderzoek in het studiegebied Sleen (Drenthe). Deel I
en II. Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. Hydrologische afdeling. Voorburg.
Rijks geologische Dienst (RGD) (1973). Geologisch onderzoek kruising S13
met rijksweg 34 te Holslootbrug. Rapport no.1256. Haarlem.
Schipper, P.C. & B.Lanjouw (in voorbereiding). Vegetatieonderzoek veenkolonlen in het kader van de Milieukartering Drenthe 1984-1985. Dienst
Ruimte en Groen. Provincie Drenthe. Assen.
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Tabel 7. Verspreiding van de indicatorsoorten over de deelgebieden van het
Loo- en Drostendiep.
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Tabel 8. Samenvatting abiotische gegevens van het stroomdal van het Loc- en
Drostendiep.
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4.4. Het stroomdal van het Loo- en Drostendiep.
4.4.1. Inleiding.
Roestverschijnselen.
In beekdalen die op het Drents Plateau liggen is er een sterke correlatie
tussen het voorkomen van roestverschijnselen en het optreden van kwel uit
het tweede of eerste watervoerende pakket (zie o.a. Everts & de Vries,
1986). Daarom wordt bij de bespreking van de eenheden in dit stroomdal ook
aandacht geschonken aan het voorkomen van roestverschijnselen. De gegevens
over het voorkomen van roest zijn afkomstig van Bakker (1983). In zijn
onderzoek zijn de roestverschijnselen echter niet systematisch gekarteerd.
Bovendien Z1Jn in dat onderzoek niet alle eenheden betrokken die hier
besproken worden. Dit betekent, dat alleen conclusies mogen worden getrokken aan de hand van de aanwezigheid van roestverschijnselen. Als roestverschijnselen "afwezig" Z1Jn wil dat echter niets zeggen. Immers ze kunnen
wel degelijk aanwezig zijn maar niet waargenomen zijn.
4.4.2. De landschapsoecologische indeling.
Zoals uit tabel 1 blijkt, zijn de verschillen in soortssamenstelling tussen
de onderscheiden eenheden niet zo groot. De begrenzing van de eenheden is
dan ook voornamelijk gebaseerd op veranderingen in het voorkomen, of de
abundantie van enkele soorten. Figuren 14, 15 en 16 geven een overzicht van
de ligging van de gebruikte toponiemen.
De eenheden zijn ondergebracht in de volgende drie categorieën:
A. Gebieden met weinig indicatoren voor arm tot sterk verrijkt grondwater.
B. Gebieden met indicatoren voor we1n1g tot matig verrijkt grondwater.
C. Gebieden met indicatoren voor weinig tot sterk verrijkt grondwater en/of
stagnatie.

A. Gebieden met weinig indicatoren voor arm tot sterk verrijkt grondwater.
Al. Loodiep zuid
Gebied met weinig indicatoren.
De grenzen van deze eenheid liggen bij Coevorden en de Kamper Stukken.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal is breed, vlak en
grootschalig. Grotendeels stroomt de beek door een dekzandvlakte. Plaatselijk liggen hier dikke beekleemlagen. Op dit deel van het Loodiep monden
veel bovenlopen uit die ten noorden hiervan liggen (A3). Het gebied grenst
aan de veenkoloniale vlakte van Hoogeveen.
Bodemkundige kenmerken. Veengronden liggen hier niet. De gronden zijn
getypeerd als beekeerdgronden, moerige eerdgronden en podzolen welke plaatselijk ijzerrijk zijn. Daarnaast treffen we op de hogere delen laar- en
veldpodzolen aan.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt voornamelijk in zuidelijke
richting. De stijghoogte in het eerste wvp is groter dan in het tweede. De
eenheid grenst aan het Coevorden-Zwinderen kanaal. Het peil van dit kanaal
is hoger dan in de omgeving, waardoor het kanaal niet drainerend werkt.
Wateraanvoer via het kanaal is mogelijk.
LIBI&IP-BD2

65

Soorten. Regelmatig: Zompzegge. Sporadisch: Grote Waterranonkel, Blauwe
Knoop, Holpijp, Waterviolier, Scherpe Zegge, Schedefonteinkruid, Gewoon
Blaasjeskruid en Tenger Fonteinkruid.
Synthese. Door het geringe aantal gevonden indicatorsoorten zijn er maar
weinig aanknopingspunten voor een hypothese over grondwaterinvloeden. Het
nagenoeg ontbreken van soorten, die in Drenthe indicatief zijn voor invloeden van matig tot sterk verrijkt grondwater, duidt er echter op, dat
dit beekdal voornamelijk door mineraalarm tot weinig verrijkt grondwater
gevoed wordt. Ook de bodemsamenstelling duidt hierop, evenals de hoge GWT;
deze zijn karakteristiek voor beekdalen die grotendeels door oppervlakkig
afstromend water en deels door water uit het eerste pakket gevoed worden
(vaak bovenlopen). Doordat de hydrologische systemen (relatief) klein zijn
in dergelijke gebieden kan de grondwatertoevoer sterk fluctueren, waardoor
zich geen veenbodem kan ontwikkelen. Ook uit de stijghoogtes van het grondwater blijkt, dat hier geen water uit het tweede pakket opkwelt. Het kwelwater zal dan ook afkomstig zijn uit middelgrote en/of kleine systemen.
Deze hypothese is in tegenspraak met de verwachting, gezien de positie van
deze eenheid in het landschap (vergelijk figuur 6). Bij de bespreking van
eenheid C2 zal hierop nader worden ingegaan.
Dat er maar weinig indicatorsoorten aangetroffen zijn zal deels te wijten
ZlJn aan de hydrologische ingrepen (perceelsvergroting, wijzigingen in het
slotenpatroon). Zoals is gezegd, is uit de abiotiek van het beekdal op te
maken dat in dit gebied überhaupt weinig kwelinvloeden aanwezig (geweest)
zijn.
A2. Loodiep noord.
Gebied met Grote Waterranonkel en Snavelzegge.
Eenheid A2 ligt tussen Zwinderen en Al.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal is smal en vlak en
heeft een klein zijdal net ten zuiden van Zwinderen. Het grenst aan de
veenkoloniale vlakte van Hoogeveen. Op de hogere gronden liggen oppervlakkige keileemlagen, die tot aan het beekdal reiken (zie bijlage Sc). Op de
doorsnede is ook te zien dat hier nog een uitloper ligt van de Formatie van
Eindhoven; deze formatie is meer naar het noordoosten niet meer aangeboord.
Bodemkundige kenmerken. De bodem bestaat uit ijzerrijke ondiepe madeveengronden, moerige eerdgronden en beekeerdgronden.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt voornamelijk in zuid-zuidoostelijke richting. In het noordelijke deel is de stijghoogte in het
tweede pakket groter dan in het eerste; meer naar het zuiden is er geen
verschil tussen stijghoogtes. De GWT's zijn II, III of V en VI. Het beekdal
wordt omringd door het Coevorden-Zwinderen Kanaal en de Verlengde Hoogeveensche Vaart. De Marsstroom, die oorspronkelijk op het Loodiep uitmondt,
watert nu direkt op de Vaart af. Wateraanvoer is mogelijk langs het kanaal
en de vaart.
Soorten. Abundant: Snavelzegge, Grote Waterranonkel, Moerasspirea, Klein
Fonteinkruid en Haarfonteinkruid. Regelmatig: Zompzegge, Holpijp, Dotterbloem, Pilzegge, Grof Hoornblad, Gekroesd en Tenger Fonteinkruid en Gele
Plomp. Sporadisch : Blauwe Zegge, Sterzegge, Wateraardbei, Waterviolier,
Lage Zegge, Waterpostelein, Veldrus, Scherpe Zegge, Veenpluis, Blauwe
Knoop, Klein Fonteinkruid, Schedefonteinkruid en Moerasviooltje.
Synthese. De freatofyten die regelmatig of veel zijn aangetroffen, duiden
op toestroming van arm tot weinig (Grote Waterranonkel, Zompzegge) tot
matig verrijkt grondwater (Dotterbloem, Snavelzegge). Ook treffen we een
aantal schraallandsoorten aan, dus soorten die gebonden zijn aan mineraalarm grondwater {Veenpiuis, Sterzegge, Blauwe Zegge). Zij komen voor bij de
kleine bovenloop bij Zwinderen. Moerasspirea komt hier veel voor en duidt
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op een vochtig tot nat milieu, he t geen te maken kan hebben met stagnatie
van oppervlaktewater a.g.v. de s lecht doorlatende beekleem. De vele fonteinkruiden komen voor in voedse lrijk water.
Evenals in eenheid Al duiden de geg evens er op dat het grondwater groten
deels afkomstig is uit het eers te pakket van een middelgroot systeem.
Plaatselijk (bij Zwinderen) treed t ook water uit het freatisch pakket aan
het oppervlakte, dit kan afkomsti g zijn uit een afstromingsgebied of een
klein systeem. Hoewel in het noordelijke deel wel water uit het tweede
pakket zou kunnen apkwellen (de bodemvorming duidt er ook op dat een groter
systeem hier invloed heeft) is dit niet in de soortssamenstelling terug te
vinden. Dit kan te wijten zijn aan de i ngrepen in het gebied, waardoor het
grondwater niet meer in de wortelzone zou kunnen komen of de soorten verdwenen zijn bij het dempen van sloten .
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A3. Sombroekbeek.
Gebied met Grote Waterranonkel.
In deze eenheid is een aantal bovenlopen ondergebracht die ten zuiden van
Oosterhesselen ontspringen en uitmonden in het Loodiep (Al, deels A2).
Wellicht varieert de soortssamenstelling nog tussen deze bovenlopen, maar
door de grove schaal (km. hokken) is dit niet te achterhalen (zie voor een
aantal toponiemen figuur 14).
Geologische en geomorfologische kenmerken. Sombroekbeek is de grootste loop
uit deze eenheid en ontspringt ten zuiden van Oosterhesselen. Daar liggen
ook nog een paar laagten in het voormalige heideveld die te beschouwen
zijn als kleine bovenlopen, de brongebieden van deze eenheid. De andere
kleine lopen ontspringen bij Grevenberg en ten westen van Wachtum. Al deze
bovenlopen komen in een kleine delta bij elkaar ten noorden van het Loodiep. Het gebied is tamelijk reliëfrijk door het grote aantal zandkoppen.
Grotendeels liggen dikke beekleemlagen in de beekdalen.
Op de geologische doorsnede door dit beekdal is te zien dat de keileem
deels nog onder het beekdal van de Sombroekbeek ligt (bijlagen Sc end).
Bodemkundige kenmerken. De bodem bestaat grotendeels uit venige beekdalgronden, goor- en beekeerdgronden en moerige eerdgronden. In de buurt van
het Loodiep liggen ook een paar ijzerrijke ondiepe madeveengronden en
veldpodzol en.
Waterhuishouding. De hoofdrichting van de grondwaterstroom in de watervoerende pakketten is zuid. De stijghoogte in het eerste wvp is groter dan in
het tweede. De GWT's zijn meestal hoog (een enkele keer II). Het gebied
wordt doorsneden door de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Wateraanvoer is
mogelijk.
Soorten. Geen enkele indicator is veel aangetroffen. Regelmatig: Grote
Waterranonkel, Scherpe Zegge, Holpijp, Zompzegge, Blauwe Knoop, Pilzegge en
Moerasviooltje. Sporadisch: Kleine Watereppe, Tweerijige Zegge, Wateraardbei, Snavelzegge, Moerasspirea, Lage Zegge, Waterpostelein, Veldrus, Klein,
Gekroesd en Tenger Fonteinkruid, Grof Hoornblad en Gele Plomp.
Synthese: Het overheersen van soorten, die duiden op mineraalarm tot enigszins verrijkt water, geeft aan, dat het gebied oorspronkelijk voornamelijk
zijn water ontvangt uit de nabij gelegen hoge gronden. Dit water heeft een
korte weg afgelegd in het eerste watervoerende pakket of komt uit het
freatische pakket. Ook het nauwelijks voorkomen van veengronden wijst erop
dat er nauwelijks sprake is van een constante toevoer van kwelwater (hetgeen vaak wel het geval is als mineraalrijk grondwater, uit het tweede
watervoerende pakket opkwelt). Dit wordt bevestigd door het feit dat de
stijghoogte in het tweede pakket te laag is.
Dat ook de Scherpe Zegge regelmatig is gevonden duidt erop, dat de beken
soms buiten hun oevers traden. Dit is zeer waarschijnlijk, gezien het veelvuldige voorkomen van ondiepe kei- en beekleemlagen (die de infiltratie van
oppervlaktewater belemmeren) en de vele dekzandruggen waardoor er een
vernauwing in de afvoer optreedt.
A4. Westerstroom.
Gebied met Zompzegge en Waterviolier.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Deze eenheid is klein, de hoogteverschillen tussen de flanken en het midden van het small~ beekdal zijn
groot; de eenheid ligt a.h.w. ingeklemd tussen de essen van Benneveld, Aalden en Zweeloo. De steilranden zijn grotendeels geërodeerd. Plaatselijk
liggen op de hoge gronden nog keileemlagen. In het beekdal ligt veel beekleem.
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Tussen Benneveld en Zweeloo ligt nog een kleine bovenloop: de Stroeten
(figuur 14). Dit beekdal is smal en heeft hier en daar een steilrand en
aan de zuidrand liggen een paar zandkoppen, waardoor het gebied een duidelijk microreliëf heeft. De Stroeten worden omgeven door schrale graslanden
(Bakker, 1983).
Bodemkundige kenmerken. De bodem bestaat grotendeels uit ondiepe, ijzerrijke meerveengronden. Voorts liggen er moerige eerdgronden. De bodem in de
Stroeten bestaat uit beekeerdgronden en ondiepe madeveengronden.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt grotendeels naar het zuiden. Er is geen verschil tussen de stijghoogtes in het eerste en het tweede
pakket. Vanuit het Oranjekanaal kan water aangevoerd worden (Gijssen e.a.,
1988). GWT II, plaatselijk III in de Stroeten.
Soorten. Abundant: Waterviolier en Zompzegge. Regelmatig: Wateraardbei,
Moeraszegge, Grote Waterranonkel, Blauwe Knoop, Holpijp, Dotterbloem,
Waterpostelein, Naaldwaterbies, Tenger Fonteinkruid en Gele Plomp. Sporadisch: Beekpunge, Oeverzegge en Moerasspirea.
Synthese. Het meest komen soorten voor die duiden op toestroming van arm
tot weinig verrijkt grondwater (Zompzegge, Grote Waterranonkel, Waterviolier). Plaatselijk is er ook sprake van voeding met matig tot sterk verrijkt grondwater (Dotterbloem, Moeraszegge). Het grondwater is vermoedelijk
afkomstig uit een middelgroot systeem en stroomt door het eerste pakket
toe. Af en toe komt water uit een freatisch pakket aan het oppervlakte,
afkomstig uit een afstromingsgebied van een middelgroot systeem of uit een
klein systeem. Op een aantal plaatsen zou water uit het tweede pakket
kunnen opkwellen.
B. Gebieden met indicatoren voor mineraalarm en matig verrijkt grondwater.
B1. Wezuperveld.
Gebied met Sterzegge en Dotterbloem.
Het gebied ligt tussen het Oranjekanaal en de zuidgrens van de Marsen en
Krasbulten (figuur 15).
Geologische en geomorfologische kenmerken. Deze eenheid is een typische
bovenloop waar vele kleine zijbeken uitmonden in de Aalderstroom. Het
gebied is, vergeleken met eenheid B6, breed, grootschalig en vlak en de
hoge gronden nabij het beekdal hebben vaak ondiep gelegen keileemlagen
(bijlage Sb). Aan de rand van de rug van Sleen, in het oosten van deze
eenheid, is de keileem nagenoeg helemaal weggeërodeerd waardoor het dekzand
op de Formatie van Peelo ligt.
Bodemkundige kenmerken. In het beekdal hebben zich voornamelijk venige
beekdalgronden ontwikkeld. Soms liggen aan de flanken ook moerige eerdgronden. Op de bodemkaart is te zien, dat de moerige gronden liggen op
plaatsen waar ondiepe leemlagen liggen. Veelal zijn deze gronden ook nog
ijzerrijk. Soms vinden we moerige padzolen en veldpodzolen.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in zuidwestelijke richting.
In het eerste wvp is de stijghoogte groter dan in het tweede. De GWT's zijn
i.h.a. hoog. De afwatering geschiedt nu niet meer via de Aalderstroom maar
via een leiding die ten westen van de stroom ligt. Wateraanvoer vanuit het
Oranjekanaal is mogelijk.
Soorten: Abundant: Dotterbloem en Sterzegge. Regelmatig: Holpijp, Moerasspirea, Grote Waterranonkel, Zompzegge en Pilzegge. Sporadisch: Wateraardbei.
Synthese: De gegevens wijzen erop dat deze eenheid voornamelijk gevoed
wordt door mineraalarm en weinig verrijkt grondwater (Sterzegge, Zompzegge,
Grote Waterranonkel). Het voorkomen van Dotterbloem duidt erop dat waarschijnlijk ook sprake is van enige voeding met matig mineraalrijk grondwaLlBl&lP-BD2
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ter. Het water is vermoedelijk afkomstig uit het eerste pakket en uit het
freatisch pakket. In dit beekdal treedt waarschijnlijk water uit dat afkomstig is uit een middelgroot hydrologisch systeem en plaatselijk kan er
sprake zijn van invloeden van kleine systemen. Het is echter ook goed
mogelijk dat het matig verrijkte grondwater uit een groot systeem komt.
Hierop zal nader worden ingegaan in hoofdstuk 5.
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82. Zweeloêr Veld.
Gebied met Waterkruiskruid.
Deze eenheid ligt tussen het Wezuperveld en Zweeloo ten westen van Boswachterij Sleenerzand. In dit gebied ligt een aantal kleine beekdalen dat
afwatert op de Aalderstroom, via een tak ten noorden en een ten zuiden van
Wezup (figuur 15).
Geologische en geomorfologische kenmerken. In dit gebied ligt een aantal
steilranden, voornamelijk in de buurt van Wezup en Zweeloo waar het beekdal
zeer smal is.
Kleine beekdalen in dit gebied zijn de Fliers, Lauwveld en de Lange Maten.
In het algemeen zijn de beekdalen vlak met weinig zandkoppen. Het beekdal
wordt omringd door ondiepe keileemlagen (bijlage Sb). Alleen bij het Wezuperveld is de keileem weggeêrodeerd en ligt het dekzand op de Formatie van
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Peelo (Bakker, 1983). In het beekdal liggen beekleemlagen. Uit de geologische kaart is op te maken dat in de ondergrond een aantal breukvlakken
ligt, waardoor (voornamelijk het tweede) watervoerende pakket van plaats
tot plaats sterk kan variëren in dikte (bijlage 5b).
Bodemkundige kenmerken. De bodem in de noordelijke afwateringstak bestaat
uit moerige podzolen die naar de flanken overgaan in moerige eerdgronden.
De zuidelijke tak kan gesplitst worden in een westelijke en een oostelijke
(Lauwveld). In de westelijke tak liggen madeveengronden met een dunne
veenlaag die naar de flanken overgaan in moerige eerdgronden. Het beekdal
bij Lauwveld bestaat grotendeels uit moerige eerdgronden en beekeerdgronden. In De Lange Maten ligt een madeveenbodem met een dunne veenlaag die
plaatselijk ijzerrijk is. De hogere gronden bestaan nagenoeg allemaal uit
veldpodzolen.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in zuidwestelijke richting.
De stijghoogte van het grondwater in het eerste pakket is groter dan van
dat in het tweede. De GWT zijn II of V. Via het Oranjekanaal (en de Aalderstroom) kan water worden aangevoerd.
Soorten: Abundant: naast een aantal soorten dat veel in bovenlopen voorkomt, zoals Blauwe Zegge, Veenpluis, Wateraardbei, Moerasviooltje, Zompzegge, Grote Waterranonkel, Blauwe Knoop, Pilzegge en Waterviolier, treffen we
veelvuldig Waterkruiskruid aan en een aantal soorten dat thuishoort in de
middenloop, zoals Dotterbloem en Moerasspirea. Regelmatig: Holpijp, Snavelzegge en Tenger Fonteinkruid. Sporadisch: Ronde Zonnedauw, Lavendelheide,
Sterzegge, Veenbies, Tweerijige Zegge, Beekpunge, Grote Boterbloem, Moeraszegge, Lage Zegge, Waterpostelein, Veldrus, Noordse Zegge, Naaldwaterbies,
Gekroesd Fonteinkruid en Gele Plomp.
Synthese: De soortssamenstelling en de verspreiding van de soorten duiden
op een goed ontwikkelde gradiënt in de watertypen, vanaf de hogere naar de
lagere delen. Zompzegge is vooral aangetroffen aan de flanken bij het Sleenerzand. Ook soorten als Blauwe Zegge, Veenpluis en Moerasviooltje komen
vooral in de brongebieden bij Wezuperveld en Sleenerzand voor. In de gebieden waar bovenstaande soorten voorkomen, treedt vermoedelijk freatisch
grondwater uit dat afkomstig kan zijn uit de afstromingsgebieden in de
middelgrote systemen of uit kleine systemen. In de beekdalen zelf staan
soorten, die invloed van weinig verrijkt grondwater indiceren, afkomstig
uit een middelgroot systeem. Op een aantal plaatsen lijkt echter ook matig
tot sterk verrijkt grondwater uit te treden zoals blijkt uit het voorkomen
van Dotterbloem, Grote Boterbloem en bijvoorbeeld Noordse Zegge. Deze
soorten komen vooral bij de overgang naar eenheid B6 voor. Dit water is
hoogst waarschijnlijk grotendeels afkomstig uit het eerste watervoerende
pakket. De geringe stijghoogte van het water in het tweede pakket duidt
erop dat dit water niet in de wortelzone kan komen. Wellicht kan het water
plaatselijk wel uit het tweede pakket tot aan de wortelzone opkwellen.
Vooral de aanwezigheid van Noordse Zegge wijst in deze richting. Dit kan
het gevolg zijn van de aanwezigheid van breukvlakken in de ondergrond
(hierop wordt uitgebreider ingegaan bij de synthese van eenheid B5). Waterkruiskruid is veel aangetroffen bij Fliers en de Lange Maten. Het voorkomen
van deze soort doet vermoeden dat hier matig verrijkt grondwater opkwelt
(de verspreidingsgevens op de dwarsgradiënten zijn overgenomen uit Bakker,
1983).
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Geeserveld.
Gebied met Waterkruiskruid en Dotterbloem.

Dit gebied ligt ten zuidwesten van Gees. Wat betreft de soortssamenstelling
vertoont het veel overeenkomst met eenheid B2. Wel zijn er verschillen in
abundantiesen abiotiek (figuur 16).
Geologische en geomorfologische kenmerken. Ten westen van Gees is het
beekdal gaaf gebleven met een fraai microreliëf. In het noorden van deze
eenheid is het beekdal van de Geeserstroom kleinschalig, d.w.z. dat de vele
kleine percelen gescheiden zijn door ondiepe sloten. De hoogteverschillen
zijn relatief groot door het voorkomen van steilranden en zandopduikingen.
Ten zuidwesten van Gees ligt het beekdal van de Oude Maden/Rotten, een
bovenloop welke bij Roonboom in het Loodiep uitmondt. Bij de uitmonding
liggen enkele steilranden. Het Geeserveld, dat ten noorden van deze zijbeek ligt is golvend met een tamelijk sterk verhang.
Ten noorden van boswachterij Gees wordt het beekdal breed. naar het westen
uit.
De hogere gronden hebben ondiepe keileemlagen en in het beekdal liggen
dikke beekleemlagen.
Bodemkundige kenmerken. In het centrum van het beekdal worden ondiepe
vlierveengronden aangetroffen die plaatselijk ijzerrijk zijn. Aan de flanken liggen moerige eerdgronden en goor- en beekeerdgronden. De bodem van de
Oude Maden/Rotten is opgebouwd uit lemige beekeerdgronden en gooreerdgronden die naar het centrum overgaan in moerige eerdgronden en vlierveengronden met een dun veenpakket. De bodems aan de oostflank en in de bovenloop
zijn vaak ijzerrijk.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in zuidelijke richting. De
stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste. GWT I, II en
III. Plaatselijk zijn roestverschijnselen aangetroffen. De afwatering vindt
via een leiding i.p.v. de Geeserstroom plaats, welke uitmondt in de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Wateraanvoer via de Vaart is mogelijk.
Soorten: In dit gebied zijn dezelfde soorten aanwezig als in het hierboven
beschreven gebied, echter in een andere abundantie. Soorten die hier ontbreken zijn Ronde Zonnedauw, Lavendelheide, Tweerijige Zegge, Grote Boterbloem, Noordse Zegge, Naaldwaterbies en Gele Plomp. Daarentegen treffen we
hier Gagel, Veenpluis en Gewoon Blaasjeskruid aan.
Synthese: De soortssamenstelling en de verspreiding van de soorten duiden
op de aanwezigheid van een hydrologische gradiënt; aan de flanken en het
begin van de Oude Maden vindt waarschijnlijk voeding plaats van mineraalarm
tot enigszins verrijkt water, afkomstig uit een middelgroot en/of klein
systeem. In het centrum van het beekdal lijkt water dat een langere verblijftijd in de ondergrond heeft gehad aan het oppervlak te komen (matig
tot sterk verrijkt), gezien het voorkomen van Waterkruiskruid en Beekpunge.
Dit water heeft blijkbaar een langere weg in het eerste watervoerende
pakket afgelegd.
Gewoon Blaasjeskruid en Naaldwaterbies wijzen op relatief schoon oppervlaktewater, variërend in mineralenrijkdom. Dit water is plaatselijk voedselrijk gezien het voorkomen van Tenger Fonteinkruid en Gele Plomp (een aantal
verspreidingsgegevens zijn overgenomen uit Bakker, 1983).
Vergeleken bij eenheid B2 duidt de soortssamenstelling op een geringere
variatie in grondwatertypen. Er zijn minder soorten aangetroffen die gebonden zijn aan mineraalarm water en soorten die wijzen op invloeden van sterk
verrijkt grondwater kómen ook nauwelijks voor. Het voorkomen van dikke
vlierveengronden, roestverschijnselen en ijzerrijke gronden en lage grondwatertrappen doet echter juist veronderstellen dat hier wel sprake is van
een grote invloed van mineraalrijk kwelwater, dat afkomstig kan zijn uit
het tweede watervoerende pakket van een groot hydrologisch systeem, gelet
op de stijghoogten. De bodemtypen en grondwatertrappen kunnen echter ook
LIBI&IP-BD2

12

wijzen op s t agnatie van oppe rv laktewater. Hieruit vo lgt dat er geen eenduidige hypothese over de grondwaterinvloeden i n dit gebied is te formuleren.
Nader hydrologisch onderzoek zou meer inz ich t kunne n verschaffen in de
waterhuishouding. Dat er (nagenoeg) geen soorten voorkomen die duiden op
invloeden van grondwater uit het tweede wat ervoerende pakket kan te wijten
zijn aan (hydrologische ) ingrepen i n he t gebi ed.

Figuur 16 . Toponiemen i n het stroomdal van
Gees.
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B4 De Laak.
Gebied met Veldrus en Waterviolier.
De Laak is een relatief grote bovenloop die ten zuiden van Benneveld uitmondt in het Drostendiep (toponiemen in figuur 14 of 15).
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal van de Laak is bij
de oorsprong smal en kleinschalig. Meer naar het Drostendiep wordt het
echter breed en grootschaliger. Het stroomgebied is opgebouwd uit een
aantal kleinere beekdalen welke voornamelijk aan de flanken van de rug van
Sleen (de oostflank van het beekdal) ontspringen. Het gebied is i.h.a. vlak
met een paar zandkoppen. Bij Benneveld liggen een paar steilranden. De omringende gronden hebben bijna overal ondiepe keileemlagen, bij het Westerveld treffen we een komplex aan van keileemgronden. In het beekdal
liggen veel beekleemlagen.
Bodemkundige kenmerken. In de beekdalen aan de flanken van de rug van Sleen
hebben zich zandige beekdalgronden ontwikkeld. Deze beekdalgronden gaan
stroomafwaarts over in madeveengronden met een dunne veenlaag. Moerige
eerdgronden liggen voornamelijk aan de flanken van de essen van Benneveld.
Ten zuiden van Benneveld, vlakbij de monding van de Laak komen vlierveengronden voor met een dik veenpakket. Nagenoeg alle moerige en venige gronden zijn ijzerrijk. Op de hogere delen liggen veldpodzolen.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in zuid-zuid-westelijke
richting. De stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste.
Bij Sleen is een grondwaterwinning (uit het tweede pakket) gepland (Kruidbaars). De overheersende GWT in het beekdal is II, naar de flanken overgaand in III. Voor de ruilverkaveling bezorgden in de winter de hoge grondwaterstanden in de veengronden de boeren veel overlast. Het gebied wordt nu
ontwaterd.
Soorten: Abundant: behalve de soorten die we in nagenoeg alle eenheden aantreffen komen hier Veldrus, Naaldwaterbies, Sterzegge, Blauwe Knoop en
Pilzegge veel voor. Regelmatig: Dotterbloem, Lage Zegge, Moerasviooltje,
Klein en Tenger Fonteinkruid, Haarfonteinkruid, Duizendknoopfonteinkruid en
Blauwe Zegge. Sporadisch: Drijvende Waterweegbree, Heidekartelblad, TweerlJlge Zegge, Grote Boterbloem, Veenpluis, Wateraardbei, Moeraszegge,
Scherpe Zegge, Schedefonteinkruid en Gele Plomp.
Synthese: Bijna alle soorten zijn indicatoren voor arm tot weinig verrijkt
grondwater. De eenheid wordt dus vermoedelijk grotendeels beïnvloed door
grondwater uit het freatisch of het eerste watervoerende pakket (waar het
een relatief korte verblijftijd heeft gehad), afkomstig uit een middelgroot
en/of een klein systeem. Sterzegge en Blauwe Knoop zijn karakteristiek voor
schraallanden. Veldrus, Lage Zegge, Moerasviooltje en Duizendknoopfonteinkruid komen in de Drentse beekdalen voor aan beekdalflanken waar mineraalarm water uittreedt. Veldrus geeft daarbij goed de ligging van ondiepe
keileemlagen aan. Deze soort komt in deze eenheid vooral aan de flank van
de rug vanSleen voor (figuur 7).
De soorten die duiden op matig verrijkt grondwater, afkomstig uit een
middelgroot systeem, zoals Dotterbloem en Waterkruiskruid, zullen vermoedelijk voorkomen bij Wolfgarens en de monding van de Laak op de vlierveengronden.
Klein Fonteinkruid en Naaldwaterbies zijn gebonden aan voedselarm en schoon
water, dat vooral aan te treffen is in kwelgebieden, die in relatie staan
met onaangetaste voedingsgebieden. Haarfonteinkruid zou kunnen WlJZen op
toestroming van voedselrijk water. Wellicht is het oppervlaktewater plaatselijk sterk verrijkt met voedingsstoffen door veraarding van het veen
a.g.v. ontwatering of uitspoeling van meststoffen.
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B5. Kerkhorsten.
Gebied met Moeraszegge en Waterviolier.
Deze eenheid bestaat uit een klein deel van het beekdal ten noordoosten van
Oosterhesselen (toponiemen in figuur 14).
Geologische en geomorfologische kenmerken. Zoals uit figuur 10 is op te
maken is deze eenheid een bovenloop. Ten westen hiervan, tussen eenheden B5
en C2 ligt de waterscheiding tussen het stroomsysteem van het Drostendiep
en dat van het Loodiep.
De Kerkhorsten is een landschappelijk fraai gebied door zijn kleinschaligheid en microreliëf. De Kerkhorsten is een reservaatsgebied, waarin nog
enige soortenrijke graslanden liggen. Ten oosten van de Kerkhorsten ligt
het landbouwgebied de Huismaten. Dit gebied is in landschappelijk opzicht
sterk aangetast door de ruilverkaveling Mars- en Westerstroom, welke in
1974 werd afgesloten (Bakker, 1983). Kleine zijdalen liggen bij het Klenckerveld en bij de Aalderesch (dit is de Ooster-en Westermars). De geologische opbouw in dit gebied doet vermoeden dat er een aantal breukvlakken
aanwezig is, waardoor horsten en slenken zijn ontstaan in het (tweede)
watervoerende pakket. Het watervoerende pakket bestaat grotendeels uit de
Formatie van Urk, welke tot circa 130 meter -NAP ligt (Csengö, 1984). De
omringende gronden hebben allen ondiepe keileemlagen en in het oostelijke
deel van het dal liggen ondiepe beekleemlagen (Csengö, 1984).
Bodemkundige kenmerken. Opvallend is het voorkomen van meerveengronden met
een dikke veenlaag in de buurt van Benneveld. Voor de rest hebben zich
ijzerrijke madeveengronden met een dunne veenlaag ontwikkeld, welke naar de
zuidflank overgaan in moerige eerdgronden en lemige beekeerdgronden. In het
noorden gaan de gronden in het beekdal abrupt over in een moderpodzol.
De kleine zijbeken, die in het noorden liggen, stromen tussen twee hooggelegen essen door. De bodem van deze zijbeken bestaat uit moerige podzolen
een moerige eerdgronden. Op de hoge gronden die hieraan grenzen treffen we
moder- en veldpadzolen aan.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in zuidelijke richting. De
stijghoogte van het water in het tweede pakket is groter dan van het water
in het eerste. In het gebied zijn roestverschijnselen aangetroffen. In de
Huismaten en Kerkhorsten treedt sterke kwel op. Deze kwel veroorzaakte mede
de hoge grondwaterstanden in de veengronden in de winter die voor veel
overlast zorgden voor de boeren (Bakker, 1983, Boode, 1983, Drecht & van
Laanen, 1981). De GWT varieert van II tot III. De oorspronkelijke beek is
nauwelijks meer terug te vinden en de afwatering geschiedt nu via leidingen. Aan de flank van de rug van Sleen, bij Kruidhaars, is een kleine
grondwaterwinning gepland. In het oostelijk deel aan het Drostendiep is
wateraanvoer vanuit het Oranjekanaal mogelijk.
Soorten: De soortssamenstelling komt grofweg overeen met die van gebied B6.
In eenheid 85 komen echter ook Grote Boterbloem, Moerasviooltje en Veenpluis voor. Waterpostelein en Naaldwaterbies ontbreken hier daarentegen.
Synthese: Hier kan verwezen worden naar de synthese van eenheid B6. Waarschijnlijk is de invloed van mineraalrijk grondwater uit een groot systeem
hier groter dan in gebied B6, gezien het voorkomen van Grote Boterbloem en
de hogere abundantie van Holpijp. Ook de geologische opbouw van dit gebied
wijst erop dat hier grondwater uit het tweede watervoerende pakket aan het
oppervlakte komt. Als gevolg van de teetonische werkingen, die het gevolg
zijn van de druk die zoutvoorkomens in de diepe ondergrond uitoefenden, kan
de bovenkant van het Tertiair (de basis van het tweede watervoerende pakket) plaatselijk omhoog gekomen zijn (dit zijn de zogenaamde drempels op de
breukvlakken). In de buurt van de Kerkhorsten (eenheid B5) en Wezup (B2)
liggen dergelijke drempels. Wanneer de dikte van het watervoerende pakket
door deze drempels wordt beïnvloed kan het grondwater uit dit pakket gedwongen worden om op de drempel naar boven te stromen (aan de randen van de
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dikke lagen) (zie paragraaf 3.4.1.). Het watervoerende pakket, dat grotendeels uit de formatie van Urk bestaat, is in eenheid B5 heel dik (Csengö,
1984).
Of het microreliëf van Kerkmaten nog tot uiting komt in de vegetatie is op
deze grove schaal niet aan te geven.
B6. Koestukken
Gebied met Waterviolier en Dotterbloem.
Deze eenheid ligt ter hoogte van Wezup en Zweeloo (toponiemen in figuren 14
en 15).
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het beekdal van de bovenloop, de
Aalderstroom is hier smal en heeft veel zijdalen. In het noorden liggen de
Koestukken, een vrij vlak beekdal. Bij de Weersmaten is overgang van het
beekdal naar de hogere gronden abrupter. De Sniphorst, een komvormige
laagte, is oorspronkelijk een prachtige bovenloop die bij een steilrand
uitmondt in de Aalderstroom ter hoogte van Wezup (deze bovenloop is nagenoeg verdwenen bij de kavelruil 'Wezup'). Het Voorste Veld, dat tegen het
Aalderveld aanligt, is een brongebied met een zwakgolvend reliëf. In dit
gebied ligt de keileem grotendeels ondiep. Karakteristiek voor dit beekdalgedeelte zijn de vele steilranden die voornamelijk tussen Wachthoorns en
Brinkmaten te vinden zijn (uit Bakker, 1983). Op de hogere gronden liggen
overal keileemlagen.
Bodemkundige kenmerken. In het beekdal liggen venige beekdalgronden en
ijzerrijke moerige eerdgronden en ondiepe madeveengronden. Aan de flanken
liggen hier en daar beekeerdgronden.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt naar het zuidwesten. De
stijghoogte in het eerste wvp is groter dan in het tweede. In het gebied
zijn regelmatig roestverschijnselen aangetroffen (Bakker, 1983). De GWT is
overwegend II en soms III. Wateraanvoer is mogelijk vanuit het Oranjekanaal.
Soorten: Abundant: Zompzegge, Snavelzegge, Moerasspirea, Dotterbloem en
Waterviolier. Regelmatig: Wateraardbei, Moeraszegge, Waterkruiskruid, Grote
Waterpostelein, Naaldwaterbies,
Waterranonkel, Blauwe Knoop, Holpijp,
Tenger Fonteinkruid en Gele Plomp. Sporadisch: Beekpunge, Oeverzegge,
Scherpe Zegge en Grof Hoornblad.
Synthese: Vooral arm tot we1n1g verrijkt grondwater lijkt hier uit te
treden gezien het voorkomen van bijvoorbeeld Zompzegge, Waterpostelein,
Grote Waterranonkel en Waterviolier. Dit water is vermoedelijk afkomstig
uit een middelgroot of een klein systeem. Plaatselijk treedt ook matig
verrijkt grondwater uit, gezien de aanwezigheid van Dotterbloem, Moeraszegge en Waterkruiskruid. Ook dit water komt vermoedelijk uit een middelgroot
systeem waar het een langere weg heeft afgelegd. De soortssamenstelling en
de abiotische factoren wijzen erop, dat hier in het algemeen geen water uit
het tweede watervoerende pakket in de wortelzone komt (eventueel kan dit
wel het geval zijn op plaatsen waar bijvoorbeeld Moeraszegge voorkomt). In
tegenspraak hiermee is, dat ijzerrijke bodems en roestverschijnselen voorkomen.
Het oppervlaktewater in deze eenheid is waarschijnlijk relatief schoon
(Naaldwaterbies). Plaatselijk kan het echter ook meer vervuild zijn (Grof
Hoornblad).

LIBI&IP-BD2

76

c.

Gebieden met indicatoren voor weinig tot sterk verrijkt grondwater en/of
stagnatie van oppervlaktewater.

Cl. Drostendiep.
Gebied met Noordse Zegge en Scherpe Zegge.
Deze eenheid ligt tussen de mondingen van de Laak en het Oude Diep in het
Drostendiep.
Geologische en geomorfologische kenmerken. In deze brede middenloop ligt
een aantal grotere en kleinere zandopduikingen. In het gebied liggen drie
kleine zijdalen. De ene ligt bij het Oosterhesseler Veld en ontspringt
waarschijnlijk in de buurt van Grevenberg; een andere ontspringt bij het
Klenckerveld. Ter hoogte van de Heetplagge, tussen Sleen en Erm ligt de
oorsprong van een andere kleine bovenloop. Ten zuiden van de Verlengde
Hoogeveensche Vaart wordt het beekdal breder. Ten oosten van Wachturn liggen
grote zandopduikingen in het beekdal, waardoor deze als het ware in tweeën
wordt gesplitst De Lange Akkers springen hierbij in het oog. Hier ligt ook
een aantal dobben.
Ondiepe keileemlagen komen vooral voor op de flanken van de rug van Sleen,
die ten oosten van dit gebied ligt. In Bijlage Sc zien we een dwarsdoorsnede door gebied Cl. Goed is te zien dat vooral aan de oostflank van het
beekdal keileem tot diep in het beekdal aanwezig is.
Beekleemlagen komen in het hele beekdal voor.
Bodemkundige kenmerken. Het gebied onderscheidt zich qua abiotiek van de
meer stroomopwaarts gelegen delen doordat hier vlierveengronden zijn afgezet met een dikke veenlaag. Vooral in het noordelijk deel, de Oosterhesseler landen, is dit veenpakket heel breed. De vlierveengronden in het
centrum van het dal gaan naar de flanken over in madeveengronden met een
dun veenpakket. Hier hebben zich aan de flanken vooral lemige beekeerdgronden of zandige beekdalgronden ontwikkeld. Af en toe liggen in het
beekdal veldpodzolen. In de hele eenheid worden de veengronden als ijzerrijk getypeerd. In de zijdalen liggen voornamelijk moerige eerdgronden, die
naar het Drostendiep toe overgaan in madeveengronden met een dunne veenlaag.
Waterhuishouding. De richting van de diepe grondwaterstroming is zuid. De
stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste. GWT II is algemeen in het beekdal. In de zijdalen en aan de flanken komt voornamelijk GWT
III voor.
Aan de westflank ligt de Boksloot, het verlengde van de noordelijker gelegen Westerstroom, die het water uit de Westerstroom direkt op de Verlengde
Hoogeveensche Vaart loost. Aan de oostflank ligt de Jongbloedvaart. Het
Drostendiep is hier slechts een kleine beek. Net ten noorden van Holsloot
ligt de Verlengde Hoogeveensche Vaart dwars in het beekdal, waarop de
Boksloot en de Jongbloedvaart aansluiten. Wateraanvoer vanuit het Oranjekanaal is mogelijk.
Soorten: Abundant: Zompzegge, Snavelzegge, Grote Waterranonkel; Holpijp,
Dotterbloem, Scherpe en Noordse Zegge, Tenger Fonteinkruid en Gele Plomp.
Regelmatig: Veenbies, Veenpluis, Wateraardbei, Moeraszegge, Moerasviooltje,
Moerasspirea, Pilzegge, Waterviolier, Waterpostelein, Veldrus, Grof Hoornblad en Haarfonteinkruid. Sporadisch: Lavendelheide, Rossig Fonteinkruid,
Waterkruiskruid, ~age Zegge, Klein Fonteinkruid, Gewoon Blaasjeskruid en
Naaldwaterbies.
Synthese: Het voorkomen van Noordse Zegge en het abundant voorkomen van
Holpijp en Dotterbloem wijzen op invloeden van matig tot sterk verrijkt
grondwater. Ook het veelvuldig voorkomen van dikke veenpakketten in de vorm
van vlierveengronden duidt in deze richting. Het sterk verrijkte grondwater
kan afkomstig zijn uit het tweede watervoerende pakket van een groot hydrologisch systeem. Soorten als Grote Waterranonkel en Waterviolier duiden op
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de aanwezigheid van weinig verrijkt grondwater, afkomstig uit een middelgroot systeem.
Veldrus komt ook hier voor maar is alleen aangetroffen aan de flanken van
de rug van Sleen (verspreidingsgegevens van Zunneberg & Dijkstra, in
voorb) (figuur 7). De soorten die gebonden zijn aan mineraal- en voedselarm
water, zoals Veenpluis en Veenbies, komen voor in het natuurgebied 'Klenckerveld' ten oosten van Oosterhesselen (verspreidingsgegevens uit Bakker,
1983). Hier treedt freatisch grondwater uit afstromingsgebieden of kleine
systemen aan het oppervlakte. Ook in de gebieden waar bijvoorbeeld Zompzegge voorkomt is dit het geval.
Daarnaast treffen we soorten aan die wijzen op stagnatie in de afvoer van
het oppervlaktewater, zoals Scherpe en Noordse Zegge. Ook de aanwezigheid
van dikke veenpakketten duidt op eertijdse stagnaties.
C2. Marsstroom en Broekstroom.
Gebied met Moeraszegge en Scherpe Zegge.
Dit gebied ligt globaal tussen Meppen, Gees en Oosterhesselen met een
uitwigging naar het westen (toponiemen in figuur 14 of 16).
Geologische en geomorfologische kenmerken. In deze eenheid ligt een smalle
beek met veel zijtakken, zandopduikingen en steilranden. De Bollema, een
kleine bovenloop, watert op de Broekstroom af. Deze stroomt vanuit het
oosten naar de Marsstroom. In het westen ligt een bovenloop bij de Mepper
Hooilanden. Ook deze mondt uit in de Marsstroom. Het gebied heeft in het
algemeen een open karakter met een zwak reliëf. Steilranden liggen aan de
westelijke en noordelijke beekdalflanken, vooral bij de Broekstroom. Op
sommige plaatsen werd in het verleden veel ijzeroer opgegraven zoals ten
zuiden van Meppen.
Een dwarsdoorsnede van dit beekdal is weergegeven in bijlage Sd. Goed te
zien is dat het oorspronkelijke beekdal zich uitstrekte tussen de essen van
Meppen en Oosterhesselen en dat het zuidelijke deel grotendeels weer is
overstoven met dekzand.
In het hele gebied liggen ondiepe leemlagen in het beekdal en op de hoge
gronden ligt de keileem ondiep, behalve in de hogere delen ten zuiden van
het beekdal.
Bodemkundige kenmerken. De bodems zijn getypeerd als ijzerrijke beekeerdgronden en ijzerrijke moerige en venige gronden. Af en toe liggen er velden laarpodzolgronden.
Het zuidelijke deel van deze eenheid is het deel van de Geeserstroom dat
gekenmerkt wordt door het ontbreken van echte veenafzettingen. Hier ligt
ook keileem onder het beekdal. Dit beekdal is zeer smal. Aan de flanken
liggen podzolen met ondiepe keileemafzettingen en plaatselijk ook nog
dobben. Voornamelijk treffen we in het beekdal venige beekdalgronden aan.
Het zuidelijke deel is dus heel anders in de bodemopbouw. daar er echter
geen noemenswaardige verschillen zijn tussen het zuidelijke en het noordelijke deel in soortssamenstelling is verder geen onderscheid gemaakt tussen
de twee delen.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in zuidelijke richting. Er
is geen verschil tussen de stijghoogte in het tweede en het eerste wvp.
Overwegend is hier GWT III aangetroffen. Wateraanvoer is niet mogelijk.
Soorten: Indicatoren voor alle watertypen zijn hier veelvuldig aangetroffen. Bovendien komen hier regelmatig Veldrus en Scherpe Zegge voor.
Synthese: Mineraalarm grondwater treedt uit aan de flanken, gezien het
voorkomen van Veenpluis en Veenbies. Dit water stroomt deels oppervlakkig
over de keileem af waarop de aanwezigheid van Veldrus duidt. Dat ook weinig
verrijkt grondwater uittreedt wordt geïndiceerd door Rossig Fonteinkruid.
Het arme tot weinig verrijkte water kwelt vooral in het westelijke deel op.
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Meer naar het oosten neemt de invloed van matig tot sterk verrijkt grondwater toe, zoals uit de soortsverspreiding blijkt. Het water zal grotendeels afkomstig zijn uit een middelgroot systeem, waar het een meer of
minder lange verblijftijd heeft gehad in het eerste watervoerende pakket.
Deels zal het ook uit een klein systeem komen. Ook sterk verrijkt grondwater kwelt hier op, zoals het abundant voorkomen van Moeraszegge aanduidt.
Ook de aanwezigheid van ijzeroer getuigt van het opkwellen van mineraalrijk
grondwater. Uit de stijghoogtegegevens blijkt dat dit water niet uit het
tweede watervoerende pakket kan komen. Voor zover bekend zijn er echter
geen andere factoren aan te wijzen die voor een verrijking (ook met ijzer)
van het (matig verrijkte) grondwater kunnen zorgen. Het meest waarschijnlijke is dan ook dat hier wel kwel optreedt van water uit het tweede watervoerende pakket, afkomstig uit een groot hydrologisch systeem. Deze kwelstroom kan het gevolg zijn van de nabije ligging van drempels, waardoor het
tweede watervoerende pakket in dikte varieert (zie B5).
Het gevolg is dat in het stroomsysteem van het Loodiep een uitzonderlijke
hydrologische situatie is ontstaan. In de meer stroomopwaarts gelegen
gebieden treedt hier blijkbaar een sterker verrijkt watertype uit dan in de
stroomafwaarts gelegen beekdalen. In de laatstgenoemde gebieden zijn geen
invloeden meer merkbaar van drempels in de ondergrond. Bovendien wordt
hier kwel van diep grondwater belemmerd door de slechtdoorlatende lagen,
zoals beekleem, die in het beekdal voorkomen. Deze lagen zijn afgezet toen
de beekdalen in de droge perioden na de ijstijden deels zijn dichtgestoven
met materiaal van de hogere gronden en/of doordat keileem van de hogere
gronden naar de beekdalen wegspoelde. Het beekdal ten zuiden van eenheid C2
wordt derhalve grotendeels als een stagnatiegebied gekenschetst.
C3. Drostendiep Dalen-Coevorden.
Gebied met Lidsteng.
Eenheid C3 omvat de benedenloop van het Drostendiep.
Geologische en geomorfologische kenmerken. De cultuurdruk in het beekdal en
de omringende hogere gronden is groot in vergelijking met de andere landschapseenheden. In het westen liggen de bebouwde kom van Dalen en Coevorden. Andere menselijke activiteiten die invloed hebben gehad op het landschap in dit gebied zijn de aanleg van het sportpark bij Dalen en het rekreatiecentrum Huttenheugte bij Coevorden. Voor de rest is het gebied grotendeels in gebruik als grasland en het is grootschalig ingericht. Op de
benedenloop monden enkele zijtakken, bij Wachtum, uit. In het beekdal
liggen een paar zandkoppen en ondiepe beekleemlagen. Op de hogere omringende gronden liggen ondiepe keileemlagen.
Wat de geologische opbouw betreft is het interessant om te wijzen op de
verbreiding van de Cromerklei die bij Dalerveen en Coevorden op een diepte
van circa 30 meter -NAP is aangetroffen (bijlage 3b).
Bodemkundige kenmerken. De bodemopbouw is gevarieerd; in het centrum van
het beekdal vinden we over de hele lengte ijzerrijke vlierveengronden (met
een overwegend dikke veenlaag) welke overgaan in madeveengronden en moerige
eerdgronden aan de flanken. De veengronden zijn alle ijzerrijk.
Ten oosten van wachturn zijn de veengronden niet ijzerrijk en de beekleem is
niet meer zo wijd verspreid. Op dekzandkoppen liggen podzolgronden.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt globaal in zuid-zuid-westelijke richting. In het noordelijke deel van deze eenheid is de stijghoogte
in het tweede pakket groter dan in het eerste; in het zuidelijke deel is
de situatie omgedraaid. De GWT van de lage gronden is II of III. Op de
zandkoppen komt overwegend V voor.
Het Drostendiep watert bij Coevorden af in het Stieltjeskanaal en bij
Dalerveen op een afleiding.
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Soorten: Abundant: Zompzegge, Snavelzegge, Grote Waterranonkel, Holpijp,
Dotterbloem, Waterviolier, Lidsteng en Tenger Fonteinkruid. Regelmatig:
Waterkruiskruid, Moerasspirea en Gele Plomp. Sporadisch: Grote Boterbloem,
Moerasviooltje, Blauwe Knoop, Aarvederkruid, Schedefonteinkruid, Klein en
Gekroesd Fonteinkruid en Gewoon Blaasjeskruid.
Synthese: Het voorkomen van Lidsteng getuigt van invloed van zeer mineraalrijk grondwater. Lidsteng indiceert ook de aanwezigheid van contactzónes,
vooral tussen brak en zoet water. Bij Coevorden ligt de basis van het
zoetwatervoerende pakket het hoogst van heel Drenthe (50 meter -NAP);
daaronder is het water verzilt (Waterleidingmaatschappij Drenthe, in voorbereiding). Wellicht kan hier chloriderijke kwel optreden uit de diepere
lagen.
Mogelijk veroorzaakt de aanwezigheid van de eramerklei het apkwellen van
mineraalrijk (en enigszins brak) grondwater. Deze afzetting ligt op een
diepte van circa 30 meter -NAP in de bovenste lagen van de Formatie van
Urk (bijlage 3b). Het is mogelijk dat aan de randen, of bij de onderbrekingen van deze afzetting kwel optreedt van grondwater dat in het tweede
watervoerende pakket stroomt, doordat de druk in het watervoerend pakket
onder de eramerklei relatief groot is (het grondwater kan hier immers niet
naar boven en het watervoerende pakket is hier dunner). Grootjans e.a.
(1988) vinden een correlatie tussen de aanwezigheid lage delen in de basis
van het watervoerende pakket (het pakket is daar dikker), de aanwezigheid
van eramerklei en de aanwezigheid van Lidsteng. Welke invloed deze kleilagen hebben op de grondwaterkwaliteit (verrijking van water dat langs deze
lagen stroomt) is niet duidelijk. Nader onderzoek naar de oorzaak van deze
correlatie en de verrijkende invloed van de kleilagen zou uitsluitsel
kunnen geven over de hydrologische situatie in deze eenheid. Ook zou dan de
indicatiewaarde van Lidsteng getoetst kunnen worden.
Ook minder verrijkt grondwater treedt uit, getuige de aanwezigheid van
indicatoren van enigszins tot matig verrijkt water. I.t.t. bijvoorbeeld in
C2, vinden we geen (of nauwelijks) soorten die duiden op zeer mineraalarm
grondwater. In dit gebied spelen grote en middelgrote systemen waarschijnlijk een belangrijke rol bij de waterhuishouding. De invloed van een groot
systeem neemt van noord naar zuid waarschijnlijk af, gezien het verloop van
de stijghoogtes in het tweede pakket. In het zuidelijke deel zal waarschijnlijk voornamelijk voeding uit middelgrote systemen plaatsvinden.
Kleine systemen of afstromingsgebieden van freatisch grondwater spelen
vermoedelijk nauwelijks een rol bij de hydrologie in deze eenheid.
Het veelvuldige voorkomen van Scherpe Zegge getuigt ervan dat vroeger veel
stagnaties plaatsvonden.

LIBI&IP-BD2

80

4.4.3. Geraadpleegde bronnen.
- Geologische kaart. 17 oost R.G.D. (1975) 1:50.000.
-Geomorfologische kaart blad 17/18. R.G.D. (1977). 1:50.000
- Geomorfologische kaart oost-zuidoost Drenthe blad 2. Stiboka. 1:50.000.
- Bodemkaart 17oost en 22 west (concept). Stiboka. 1:50.000.
- Verspreidingskaart
slechtdoorlatende
lagen.
Grondwaterplan (1985).
1:250.000.
Literatuur:
Anonymus (1987). Ruilverkaveling ''Mars- en Westerstroom". Voorontwerp-plan.
Uitg. Ministerie van Landbouw en Visserij/landinrichtin gsdienst.
Bakker, J. (1983). Ruilverkaveling Mars- en Westerstroom. Inventarisatie
van natuur en landschap. Staatsbosbeheer Assen
Boode, J. (1983). Het Regionaal Hydrologisch Model DEGEM: Verificatie op
Sleen-Oost en gevoeligheidsanalyse. Notitie 83. LU/Rijkswaterstaat WWZO,
Arnhem.
Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (1984). Waterwinning Kruidbaars
Csengö, T. (1984). geohydrologische situatie rondom het toekomstige pompstation "Kruidhaars" (bij Sleen). N.V.Waterleidingmaatsc happij "Drenthe". Assen.
Drecht, G. & H.A.J. van Lanen (1981). Hydrologische modelstudie in het
kader van het vooronderzoek in het studiegebied Sleen (Drenthe). Deel I
en II. Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. Hydrologische afdeling. Voorburg.
Gijssen, M. van, O.Driessen & M.Jansen (1988). Ecologische effekten van
gebiedsvreemd water in de Aalder- en Westerstroom. Zuiveringsschap
Drenthe. Assen. Concept.
Zunneberg & Dijkstra (in voorbereiding)
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4.5. Het stroomdal van het Schoonebaaker Diep.
4.5.1. De landschapsoecologische indeling.
Op grond van de soortsverspreiding konden vier eenheden worden onderscheiden, namelijk:
a. Gebied met weinig indicatoren voor we1n1g verrijkt grondwater.
b. Gebieden met indicatoren voor weinig tot sterk verrijkt grondwater en/of
stagnatie van het oppervlaktewater.
Landschapseenheid.
Soort

a

bl

b2

b3

Zompzegge
Holpijp
Grote Waterranonkel
Snavelzegge
Blauwe Knoop
Moerasspirea
Bosbies
Waterviolier
Moeraszegge
Noordse Zegge
Vrouwenmantel
Wateraardbei
Dotterbloem
Tweerijige Zegge
Scherpe Zegge
Oeverzegge

**
*

*
**
**

*
*
*
*
**
**

*
**
*
*

Tenger Fonteinkruid
Haarfonteinkruid
Gewoon Blaasjeskruid
Kransvederkruid
Gele Plomp
Schedefonteinkruid
Gekroesd Fonteinkruid

-

**
*
*

-

-

**
*

-

*

*
*

**

**
**
**
*

**
*
*
-

-

*

*

**

**

-

*
**

**
**
*

-

**

*
*
-

-

**

-

*

-

*

-

Tabel 9. Verspreiding van indicatorsoorten over de deelgebieden van het
Schoonebeeker Diep.
a. Nieuw Schoonebeek.

Gebied met weinig indicatoren.
Deze eenheid bestrijkt het oostelijke deel
beekdal tot aan de 'Westeindsche Boeën'.

Geologische en geomorfologische

van het

Drentse deel

van het

kenmerken. Vooral ter hoogte van Nieuw
Schoonebeek is het beekdal erg smal met een relatief groot hoogteverschil
tussen flank en beek. Behalve de enkele zandopduikingen bij de Westeindsche
en Oosteindsche Boeën kent deze eenheid geen reliëf. Van de invloed van
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een vroeger zijdal bij Weiteveen is niets meer te merken, doordat de verbinding met het beekdal van het Schoonebeeker Diep verstoven is.
Op de hogere omringende gronden liggen de uitlopers van het Drents Plateau
en de Hondsrug, die onder het veen zijn weggedoken waardoor de keileem
tamelijk diep ligt. Hetzelfde geldt voor het zijdal 'Ellenbeek' bij Westeindsche Boeën
Behalve de slecht doorlatende keileem aan de flanken liggen in het beekdal
ook een aantal beekleemlagen. Bovendien zijn hier eramerklei (ca 28 meter-NAP) en afzettingen uit het Eemien aangeboord (bijlagen 5e en f)
Bodemkundige kenmerken. De bodem van het beekdal bestaat grotendeels uit
ijzerrijke vlierveengronden met een variërende dikte van de veenlaag. Op de
hogere gronden liggen vooral moerige padzolen en eerdgronden. Plaatselijk
komen ook beekeerdgronden en veldpadzolen voor. Ten noorden van het beekdal
komen boveenculturen met dikke eerdveengronden voor.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in west-zuid-westelijke
richting. De stijghoogten in het tweede en het eerste wvp zijn gelijk. Er
is geen wateraanvoer mogelijk.
Soorten: Abundant: Zompzegge, Tenger Fonteinkruid en Schedefonteinkruid.
Regelmatig: Holpijp en Gele Plomp. Sporadisch: Grote Waterranonkel.
Synthese: De conclusie die getrokken kan worden aan de hand van de soortssamenstelling en de abiotiek is, dat hier sprake is van kwel van mineraalarm tot weinig verrijkt grondwater (Zompzegge, lage abundantie Holpijp).
Het water is vermoedelijk afkomstig uit het eerste watervoerende pakket
van een middelgroot systeem. Het arme water stroomt waarschijnlijk door het
freatisch pakket in afstromingsgebieden van een middelgroot systeem of in
een klein systeem toe.
Het oppervlaktewater van het Diep zelf is voedselrijk en vervuild gezien
het voorkomen van Schedefonteinkruid in het Diep (mond. med. A.Dijkstra).
Dat Haarfonteinkruid ook voorkomt wijst er eventueel op, dat het water op
andere plaatsen minder vervuild is.

IHydrologie

!Gebied
I
i

Geologie en geoaorfologie

la

ISaal beekdal. Grenst aan veen- IJzerrijke (on)diepe veengronden. Plaatselijk IGiT II, soas III.
kolonien. Croaerklei, Eeaforaa- aoerige gronden, veldpadzolen en beekeerdgrond.
tie en keilm.

bl

Saal beekdal aet zijbeet Zand- IJzerrijke (on)diepe vlierveengronden, aoerige GiT II, III,
koppen. Croaerklei.Iei/beeileea eerdgronden, beekeerdgronden en veldpodzolen. plaatselijk VI
IJzeroer.

b2

Saal beeidal, veel zandioppen. Venige beekdalgronden, beekeerdgronden, aoerige GiT II tot IIIt.
Beeileea in beeidal. IJzeroer padzolen en veldpodzolen. IJzerrijke vlier- plaatselijk VI
St iel t jes kanaal.
veengronden.
in hogere gronden.

bl

Breed deltagebied. leliêfriji. Venige beekdalgronden, beekeerdgronden, laar- GiT II tot VI.
Ianaal.
podzol en en enieerdg ronden.
IJzeroer.

I

Bodea

i
I

Tabel 10. Samenvatting abiotische gegevens van het stroomdal van het Schoonebeeker Diep.
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bl

Schoonebeek.
Middenloop met Noordse Zegge en grote waterranonkel.

Deze eenheid ligt tussen Koelveen en Padhuis.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Ten noorden van Schoonebeek ligt
de oorsprong van een kleine zijbeek die via Schoonebeek naar het Schoonebeeker Diep loopt. Deze zijbeek ligt in een dekzandvlakte die relatief
hoog boven de omgeving uitsteekt. In het beekdal zelf ligt ook nog een
aantal zandopduikingen. Op de hoge gronden ligt een keileemuitloper. In het
beekdal liggen slechtdoorlatende beekleemlagen en Cromerklei. Er is veel
ijzeroer afgezet.
Bodemkundige kenmerken. Door het grote reliëf is de bodemopbouw relatief
gevarieerd. In het beekdal liggen veel ijzerrijke vlierveengronden, maar
ook moerige en zandgronden en beekeerdgronden. In het zijdal liggen geen
vlierveen maar madeveengronden.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in west-zuid-westelijke
richting. In het westelijke deel is er geen verschil tussen de stijghoogtes
in de verschillende pakketten; in het oostelijke deel is de stijghoogte in
het tweede wvp groter dan in het eerste. De GWT zijn II, III en plaatselijk
VI. Er is wateraanvoer mogelijk.
Soorten: Abundant: Opvallend is het abundant voorkomen van Noordse Zegge
(komt verder in het beekdal nauwelijks voor). Holpijp, Grote Waterranonkel
en Moerasspirea. Regelmatig: Zompzegge, Waterviolier, Bosbies, Oeverzegge,
Vrouwenmantel en Wateraardbei. Sporadisch: Blauwe Knoop en DotteTbloem.
Haarfonteinkruid, Gele Plomp en Kransvederkruid komen veel in de wateren
voor. Schedefonteinkruid is regelmatig aangetroffen.
Synthese: in dit gebied duidt de soortssamenstelling op invloed van arm tot
weinig (Zompzegge, Grote Waterranonkel) tot sterk verrijkt (Noordse Zegge,
Bosbies) grondwater. Het water is waarschijnlijk afkomstig uit het eerste
watervoerende pakket van een middelgroot systeem. Het is mogelijk dat ook
water uit het freatisch pakket toestroomt (Zompzegge), behorend bij een
afstromingsgebied of een klein systeem. Het mineraalrijke grondwater zou
uit het tweede watervoerende pakket toe kunnen stromen van een groot systeem. Ook het voorkomen van ijzeroerbanken wijst in deze richting. Het
meest waarschijnlijke is dit voor het oostelijke deel en minder in het
westelijke, gezien het verloop van de stijghoogtes van het diepe grondwater. Toestroming van water uit het tweede watervoerende pakket is enigszins
in tegenspraak met de ligging van Cromerkleilagen in het beekdal, die kwel
uit het tweede watervoerende pakket kunnen belemmeren. De soortsverspreiding zou er echter op kunnen wijzen dat er kwelvensters in de eramerklei
liggen, waardoor het er onderstromende grondwater met een relatief grote
druk omhoog gestuwd wordt (zie C3). Een verklaring voor een sterke verrijking van water uit het eerste watervoerende pakket ligt niet voor de hand,
zodat het bovenstaande het meest aannemelijk is. Voor dit gebied is dus
geen eenduidige hypothese over de hydrologische situatie te geven. Nader
onderzoek zou hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen. Bij dit
onderzoek zou aandacht besteed moeten worden aan de verschillen in stijghoogtes in het oostelijke en westelijke deel (de verschillen in de hydrologie zijn namelijk niet terug te vinden in de soortssamenstelling) en de
doorlatendheid en ligging van de Cromerklei.
Dat het gebied vaak overstroomde blijkt uit het voorkomen van Noordse zegge
en Scherpe Zegge.
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b2. Weijerswold.

Middenloop met Bosbies en Dotterbloem.
Eenheid b2 ligt tussen Padhuis en Coevorden.

Geologische en geomorfologische kenmerken.

'

In het smalle beekdal liggen
veel zandkoppen. Er liggen geen ondoorlatende lagen in de buurt, behalve
hier en daar enkele dikke beekleemlagen. Landschappelijk springt de es van
Padhuis in het oog. Hier is ook ijzeroer gewonnen.
Bodemkundige kenmerken. Van laag naar hoog treffen we ijzerrijke vlierveengronden, moerige gronden, beekeerdgronden, podzolen en enkeerdgronden
aan. In de benedenloop, ten westen van Vliegweide, liggen voornamelijk
venige beekdalgronden, veldpodzolen en enkeerdgronden.
Waterhuishouding .Het diepe grondwater stroomt in westelijke richting. De
stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste. Bij Coevorden
mondt het Schoonebeeker Diep uit in het Coevorden-Piccardie kanaal. Ten
noorden van b2, op de hogere gronden, ligt het Stieltjeskanaal.
Soorten. Abundant: Moerasspirea, Dotterbloem, Bosbies, Scherpe Zegge en
Tenger Fonteinkruid. Regelmatig : Zompzegge, Holpijp, Grote Waterranonkel,
Snavelzegge, Moeraszegge, Scherpe Zegge, Gewoon Blaasjeskruid en Gele
Plomp. Sporadisch: Blauwe Knoop, Waterviolier, Noordse zegge, Haar- en
Schedefonteinkruid en Gekroesd Fonteinkruid.
Synthese: De soortssamenstelling duidt erop, dat hier voornamelijk matig
verrijkt tot sterk verrijkt grondwater van invloed is (Dotterbloem, Bosbies). Het water is vermoedelijk afkomstig uit een middelgroot systeem.
Deels kan het ook uit het tweede pakket van een groot systeem toestromen (
Bosbies wijst op invloed van matig tot sterk verrijkt water). Dit wordt
bevestigd door de abiotische gegevens (ijzeroer, stijghoogte). Plaatselijk
kan sprake ZlJn van invloeden van kleine systemen of afstromingsgebieden
(Zompzegge).
b3. Coevorden.

Inundatievlakte met Tweerijige Zegge en Scherpe Zegge.
Dit gebied ligt ten zuiden van Coevorden.

Geologische en geomorfologische kenmerken. Het gebied

ten zuiden van Coevorden is een soort deltagebied, waar drie beken, namelijk het Loodiep, het
Drostendiep en het Schoonebeeker Diep samenkomen. Door de grote wateraanvoer is dit gebied in het verleden regelmatig overstroomd. Het beekdal is
hier breed en reliëfrijk. In het verleden werd hier ijzeroer gewonnen.
Bodemkundige kenmerken. De bodem bestaat uit venige beekdalgronden, beekeerdgronden, laarpodzolen en enkeerdgronden.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in west-zuid-westelijke
richting. Er is geen verschil tussen de stijghoogtes in de verschillende
pakketten. De waterhuishouding is nu gereguleerd door het Coevorden-Vecht
kanaal, dat een hoger peil heeft dan zijn omgeving. Er zijn gemalen die het
water afvoeren op het kanaal. Wateraanvoer is mogelijk.
Soorten: Abundant: Scherpe Zegge, Tweerijige Zegge, Dotterbloem, Moerasspirea en Holpijp. Regelmatig : Zompzegge, Grote Waterranonkel, Snavelzegge,
Bosbies, Moeraszegge en Oeverzegge. Sporadisch: Blauwe Knoop, Waterviolier,
Noordse Zegge en Wateraardbei. Tenger Fonteinkruid is algemeen en Gewoon
Blaasjeskruid, Gelè Plomp en in mindere mate Haarfonteinkruid, Kransvederkruid, Schedefonteinkruid en Gekroesd Fonteinkruid komen ook voor.
Synthese: Dat dit gebied regelmatig overstroomde is goed te zien aan de
soortssamenstelling (Scherpe Zegge, Tweerijige Zegge in hoge abundantie,
en Noordse Zegge). Het grondwater dat hier aan het oppervlakte komt is
overwegend matig tot sterk verrijkt, zoals blijkt uit het overheersen van
soorten als Dotterbloem (matig rijk), Noordse Zegge, Bosbies en abundant
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Holpijp (matig tot sterk verrijkt). Het voorkomen van Grote Waterranonkel,
Zompzegge en bijvoorbeeld Waterviolier duidt erop dat plaatselijk ook (arm
tot) weinig verrijkt grondwater aan het oppervlakte komt. Vooral middelgrote en grote systemen beïnvloeden blijkbaar de waterhuishouding in deze
eenheid. Het is mogelijk dat plaatselijk ook water uit een freatisch pakket
aan het oppervlakte komt, wellicht van een klein systeem.
De aanwezigheid van de waterplanten, die verschillende indicaties geven,
laat zien dat het oppervlaktewater in het gebied van plaats tot plaats
varieert in mineralenrijkdom, voedselrijkdom en mate van vervuiling.
4.5.2. Geraadpleegde bronnen.
- Geomorfologische kaart oost-zuidoost Drenthe, blad 2. Stiboka. 1:50.000.
- Bodemkaart 22 oost (concept) en 18/23. Stiboka. 1:50.000.
Grondwaterplan (1985).
- Verspreidingskaart slecht doorlatende lagen.
1:250.000.
Literatuur:
Willems, W.J. (1976). Hydrologisch onderzoek in het hoogveengebied van
Zuidoost Drenthe.
Streefkerk, J.G. & P.Oosterlee (1984). Een beschouwing over hydrologische
ingrepen in het hoogveenreservaat Bargerveen. Hydrologische werkgroep
Bargerveen. SBB.

L:B:&:P-BD2

86

4.6. Het stroomdal van de Reest.
4.6.1. Inleiding.
Het stroomdal van de Reest is van de in dit onderzoek betrokken stroomdalen, het enige, dat nog een meanderende beek heeft. Dit heeft er mede toe
geleid, dat het beekdal grotendeels als Relatienotagebied is aangewezen.
Als begrenzing van het onderzoeksgebied is de afbakening van het Relatienatagebied de Reest aangehouden. Hier zijn alleen de gegevens van de Milieukartering Drenthe gebruikt, m.a.w. de verspreidingsgegevens voor het Overijsselse deel van het stroomdal zijn niet meegenomen (behalve voor een
paar soorten bij Oud Avereest uit Hiemstra & van Maarseveen, 1976). Daarom
is alleen het Drentse deel van het stroomdal ingedeeld in eenheden.
De gegevens over de soortsverspreiding zijn aangevuld met gegevens over de
ligging van halfnatuurlijke vegetaties, zoals Dotterbloemhooilanden (Calthions) en Zeggevegetaties (Magnocaricions). Deze zijn afkomstig van een
inventarisatie van de Stichting 'Het Drents Landschap' in 1988 (G. Nijland). De gebiedsindeling is echter alleen gebaseerd op de verspreidingspatronen van de indicatorsoorten.
4.6.2. De landschapsoecologische indeling.
In het stroomdal van de Reest zijn de volgende groepen onderscheiden:
a. Gebieden met indicatoren voor mineraalarm tot mineraalrijk grondwater.
b. Gebieden met indicatoren voor matig verrijkt grondwater,
c. Gebieden met indicatoren voor we1n1g tot sterk verrijkt grondwater en/of
stagnatie van het oppervlaktewater.
a. Gebieden met indicatoren voor mineraalarm tot mineraalrijk grondwater.
al. Schrapveen - Paardelanden.
Bovenloop met Veenreukgras, Draadrus en Noordse Zegge.
Het gebied ligt tussen 't Bergje en Jodenvonder.
Geologische en geomorfologische kenmerken. In 'Schrapveen' komen halfnatuurlijke graslanden (Calthions) voor. Bij 'de Paardelanden' zijn fragmenten van dergelijke vegetaties nog aanwezig in de graslanden. Het overige
gebied bestaat uit soortenarme graslanden. Het smalle beekdal is reliêfrijk
door de vele zandkoppen. Op de hogere gronden liggen ondiepe keileemlagen.
In het beekdal ligt Tegelenklei in de ondergrond
Bodemkundige kenmerken. Zoals in nagenoeg het hele beekdal liggen hier
slechts in een smalle strook langs de beek veengronden. De veengronden hier
zijn meestal (on)diepe madeveengronden maar ook ondiepe vlierveen- en
meerveengronden komen voor. Meer verwijderd van de beek hebben zich op de
lage delen moerige eerdgronden en podzolgronden ontwikkeld. Plaatselijk
komen veld- en laarpadzolen voor.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in zuidwestelijke richting.
De stijghoogte in ~et tweede wvp is groter dan in het eerste. De GWT variêren van I tot VII. Er is wateraanvoer mogelijk vanuit het Ommerkanaal. Het
gebied rond 'de Paardelanden' wordt bemalen. De afvoer van overtollig water
wordt niet meer verzorgd door de Reest, maar door de Reestvervangende leiding.
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Eenheid
al

a2

a3

bl

b2

cl

c2

Soort
Stijf Struisriet
Sterzegge
Veenreukgras
Veenpluis
Moerasviooltje
Draadrus
Zompzegge
Waterdrieblad
Blauwe Zegge
Moeraskartelblad

*
**
**
*
**
**
**
*
-

Snavelzegge
Wateraardbei
Holpijp
Moerasspirea
Dotterbloem
Noordse Zegge
Waterkruiskruid
Scherpe Zegge
Waterviolier
Pluimzegge
Pilzegge

**
**
**
**
*
**
*
**
**
-

Poelruit
Tweerijige Zegge
Veldrus
Elzenzegge
Oeverzegge
Grote Waterranonkel
Blaaszegge
Vrouwenmantel
Grote Pimpernel

*
*

Tenger Fonteinkruid
Gewoon Blaasjeskruid
Naaldwaterbies
Haarfonteinkruid
Grof Hoornblad
Gekroesd Fonteinkruid
Gele Plomp

*
*
*
**

**
*

-

-

*
*

*

-

*
*
**
**
-

*
*
*
*
-

*
-

*

-

-

**
**
**
**
*
*
*
-

**
**
*

-

*
-

-

*
**
*
*
*

-

-

-

-

-

*
**
**
**
*
**
*
-

-

-

-

*
*
**
**
**
-

**
**
*
*
-

-

*
-

**
**
*
*
**
-

**
*
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
-

**

-

-

*
**
*
*
-

-

*

*

-

-

-

*

*

*
*

Tabel 11. Verspreiding van de indicatorsoorten in het stroomdal
Reest.
** veel, * regelmatig, - sporadisch voorkomend.
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van de
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Geologie en geo1orfologie

Bode1

i!

Veel zandkoppen. leilee1 op
o1ringende hogere gronden.
Tegelenklei. Keanderend. S1al
beekdal.

(On) diepe aadeveengronden, ondiepe vliemen- 'GiT I tot VII
gronden, ondiepe 1eerveengronden, 1oerige podzalgronden en eerdgronden, laar- en veldpodzol.

a2

Stuifzand. lf en toe beeklee1.
ieinig keilee1. Tegelenklei.
Veel reliëf. !eanderend.
Bezande gronden.

Keestal (on)diepe 1ade~een- of leerveengronden GiT II. So1s III.
Sols ook (on)diepe vlierveengronden, 1oerige Hoge delen Vtot VII
eerdgronden, gooreerdgronden, laar- en veldpadzolen en dikke eerdgronden.

a3

Bovenloop. ielatief vlak.
leilee1. tegelenkleL

Roerige podzolgronden. lf en toe diepe 1eerveen GiT II en III
gronden en ondiepe 1adeveengronden. Veldpodzol. plaatselijk VI

bi

Zeer s1al beekdal. lf en toe lf en toe (on)diepe 1adeveengronden. Voorna1e- GiT II, lil of V
tot VII
zandkop. leilee1. Tegelenklei. 1oerige eerdgronden en veldpodzolen.

b2

Sul beekdal. ieliéfrijk.
Stuifzand. Deels Tegelenklei.
Plaatselijk beeklee1.

cl

S1al beekdal. Keanderend. ie- Vooral (on) diepe aadeveengronden. Soas (on)lièfrijk. Tegelenklei. Beeklee1 diepe 1eerTeengronden, georeerdgronden of
veldpodzol en.

c2

S1al beekdal. Keanderend. ie- loopveengronden en kleiige eerdgronden. hak GiT I, II of III.
lièfrijk. Zijbeek. Plaatselijk. 1et dikke veenlaag en veel ijzer. Georeerdgrond Hogere gronden VI
Beekeerdgronden, veldpodzolen, dikke eerdgrond. of VII
Tegelenklei. Eeaklei.

•

Hydrologie

'•

(On)diepe aademngronden en veldpodzolen.
1oerige eerdgronden of baarpodzol.

Tabel 12. Samenvatting abiotische

GiT II of VI tot VII

GiT 11, III of VI

gegevens van het stroomdal van de Reest.

Soorten: Abundant: Sterzegge, Veenreukgras, Waterviolier, Moerasviooltje,
Draadrus, Zompzegge, Snavelzegge, Wateraardbei, Holpijp, Moerasspirea,
Noordse Zegge, Scherpe Zegge en Haarfonteinkruid. Regelmatig: Stijf Struisriet (een zeer zeldzame soort), Veenpluis, Poelruit, Tweerijige Zegge,
Waterdrieblad, Dotterbloem, Waterkruiskruid en Waterviolier. Indicatoren
voor de voedselrijkdom die regelmatig voorkomen zijn Tenger en Gekroesd
Fonteinkruid, Gewoon Blaasjeskruid, Naaldwaterbies en Gele Plomp. Sporadisch: Blauwe Knoop, Blauwe Zegge, Moeraskartelblad, Pluimzegge, Pilzegge,
Veldrus, Elzenzegge en Grof Hoornblad.
Synthese: De soortssamenstelling duidt op een grote variatie in grondwaterkwaliteit in het beekdal. Soorten die duiden op invloed van mineraalarm
grondwater zijn Sterzegge, Veenpluis, Moerasviooltje, Blauwe Zegge en
Moeraskartelblad. Dit water is afkomstig uit het freatische pakket van een
afstromingsgebied van een middelgroot systeem of uit een klein systeem.
Daarnaast komen zowel soorten voor, die in Drenthe gebonden zijn aan kwelgebieden van weinig, als van matig of stek verrijkt grondwater (WatervioNoordse Zegge). Hier treedt waarschijnlijk water uit het tweede
lier
(groot systeem) en het eerste watervoerende pakket uit (middelgroot systeem). Water uit het tweede watervoerende pakket kan hier inderdaad vrijelijk toestromen, zoals blijkt uit de abiotische gegevens. Plaatselijk is er
wel sprake van een scheiding tussen het tweede en het derde watervoerende
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pakket door de aanwezigheid van de ondoorlatende Tegelenklei (Grondwaterplan, 1975) (bijlage 3b). Het tweede watervoerende pakket is echter grotendeels in de relatief kalkrijke Formatie van Urk gelegen. Deze formatie ligt
boven de Tegelenklei, waardoor ook hier het kwelwater, afkomstig uit het
tweede watervoerende pakket sterk verrijkt kan zijn.
Draadrus en Veenreukgras komen voor in zogenaamde contactzones, bijvoorbeeld op de overgang van een veen- naar een zandgrond. Dit zijn de poikilotrofe zones, dat wil zeggen dat er afwisselend voeding plaats heeft met
mineraalrijk en minder verrijkt grondwater (van Wirdum, 1973). De hydrologie in dergelijke zones is erg gevoelig voor ingrepen in de waterhuishouding, zodat er niet veel meer van dergelijke gebieden voorkomen. Dit is
waarschijnlijk ook de reden dat deze soorten nog maar weinig voorkomen.
Dit gebied is waarschijnlijk regelmatig overstroomd (tegenwoordig overstroomt de beek minder vaak), waardoor de afvoer stagneerde. Aanduidingen
hiervoor zijn het voorkomen van de Scherpe, Noordse Zegge en Draadrus.
De samenstelling van het oppervlaktewater varieert van plaats tot plaats,
zoals is af te leiden uit de verspreiding van de waterplanten. In het
algemeen duiden de waterplanten echter op de aanwezigheid van schoon water
(Haarfonteinkruid, Gewoon Blaasjeskruid en Naaldwaterbies).
a2. Rabbinge - Wildenberg.
Middenloop met Draadrus, Veldrus en Naaldwaterbies.
Geologische en geomorfologische kenmerken. In het gebied liggen (aan weerskanten van de Reest) nog restanten van de uitloper van het vroegere Nolderveld. In Drenthe is dit 'Wildenberg', een hoger gelegen stuifzandlandschap
met loofbossen en heidevelden. In het beekdal liggen graslanden waarin vaak
nog natuurlijke aspecten terug te vinden zijn in de soortssamenstelling.
Het gebied is reliëfrijk en er ligt een stuifzandgebied. Onder de hoge
gronden liggen slechts hier en daar keileemlagen en er is weinig beekleem
aangetroffen in het beekdal. Wel is Tegelenklei aangeboord. De beekdalgronden zijn veelal bezand.
Bodemkundige kenmerken. Er zijn veel bodemtypen. De bodem bestaat grotendeels uit (on)diepe made- of meerveengronden, maar ook (on)diepe vlierveengronden komen voor. Daarnaast hebben zich moerige eerdgronden, gooreerdgronden, laar- en veldpadzolen en dikke eerdgronden ontwikkeld.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt in westelijke richting. In
het zuiden is de stijghoogte in het tweede wvp groter dan in het eerste;
in het noorden is er geen verschil tussen de stijghoogtes. De GWT is meestal II en soms III. Op de hogere delen is hij hoger. De afvoer vindt overwegend via de Reest en waarschijnlijk ook via de Reestvervangende Leiding
plaats. Wateraanvoer is mogelijk.
Soorten: Abundant: Draadrus, Zompzegge, Snavelzegge, Wateraardbei, Holpijp,
Moerasspirea en Naaldwaterbies. Regelmatig: Veenpluis, Moerasviooltje,
Dotterbloem, Noordse Zegge, Waterkruiskruid, Veldrus, Haarfonteinkruid en
Gele Plomp. Sporadisch: Veenreukgras, Waterdrieblad, Scherpe Zegge, Waterviolier, Pluimzegge, Grof Hoornblad en Gekroesd Fonteinkruid.
Synthese: De soortssamenstelling doet vermoeden dat deze eenheid vooral
gevoed wordt door arm (Zompzegge, Moerasviooltje) tot matig verrijkt grondwater (Dotterbloem, (Draadrus) veel Holpijp), afkomstig uit het freatisch
pakket van een klein systeem of een afstromingsgebied en het eerste watervoerende pakket van een middelgroot systeem. Hier en daar zou ook water
uit het tweede watervoerende pakket uit kunnen treden, gezien het voorkomen
van Noordse Zegge.
Opvallend is het voorkomen van Veldrus, een soort die in de rest van het
beekdal relatief weinig wordt aangetroffen, behalve in de benedenloop. Zij
duidt erop, dat hier snelstromend ondiep grondwater over de keileem aan de
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flanken naar buiten treedt. Dit water is afkomstig uit afstromingsgebieden
van een middelgroot systeem.
Het relatief weinig voorkomen van soorten die indicatief zijn voor voedselrijk water en het abundant voorkomen van Naaldwaterbies tonen aan, dat hier
relatief schoon, voedselarm oppervlaktewater wordt afgevoerd.
a3. Drogteropslagen.
Bovenloop met weinig indicatoren voor mineraalarm tot weinig
verrijkt grondwater.
Dit gebied strekt zich uit tussen Sluis en 't Bergje.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Dit gebied ligt op de overgang
van de oorsprong naar de bovenloop van de Reest. Het gebied is, vergeleken
met de stroomafwaarts gelegen delen, vlak. Er zijn geen ondoorlatende
lagen, behalve de zeer diepe Tegelenklei.
Bodemkundige kenmerken. De bodem bestaat grotendeels uit moerige podzolgrond. Af en toe komen diepe meerveengronden en ondiepe madeveengronden
voor. Op de zandkoppen liggen veldpodzolen.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt globaal in west-zuid-westelijke richting. De stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het
· eerste. Wateraanvoer is mogelijk vanuit het Ommerkanaal.
Soorten: abundant: Snavelzegge en Wateraardbei. Regelmatig: Moerasviooltje,
Draadrus, Zomprus, Holpijp, Dotterbloem, Gewoon Blaasjeskruid, Grof Hoornblad en Haarfonteinkruid aangetroffen. Sporadisch: Waterdrieblad, Blauwe
Knoop, Moerasspirea, Noordse Zegge, Waterkruiskruid, Scherpe Zegge, Waterviolier, Pluimzegge, Pilzegge, Poelruit, Tweerijige Zegge, Tenger Fonteinkruid, Gekroesd Fonteinkruid en Gele Plomp.
Synthese: De soortssamenstelling wijst op het overheersen van de invloed
van we1n1g verrijkt grondwater. Af en toe lijkt matig (Dotterbloem) of
sterk (Noordse Zegge) water aan het oppervlakte te komen. Het grondwater is
waarschijnlijk grotendeels afkomstig uit het eerste watervoerende pakket
van een middelgroot systeem. Soms kan ook sprake zijn van kwel uit het
tweede pakket van een groot systeem.
b. Gebieden met indicatoren voor matig verrijkt grondwater •
bl. Den Kaat.
Middenloop met Holpijp en Naaldwaterbies.
Gebied Bl ligt tussen Jodenvonder en Den Kaat.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Het gebied is landschappelijk
aangetast; de snelweg van Groningen naar Zwolle doorkruist hier het beekdal
en vooral aan de Drentse kant vindt in het beekdal op grote schaal akkerbouw plaats. In het gebied liggen alleen cultuurgraslanden, waarvan sommige
nog wel natuurlijke elementen hebben.
Het beekdal is hier erg smal en er ligt slechts hier en daar een zandkop.
Op de hogere gronden liggen ondiepe keileemlagen en Tegelenklei is in het
beekdal aangeboord.
Bodemkundige kenmerken. Slechts in een smalle strook in het beekdal liggen
madeveengronden met een dik veenpakket. Grotendeels bestaat de bodem uit
moerige eerdgronden. Af en toe komen veldpodzolen voor.
Waterhuilhouding. Het diepe grondwater stroomt globaal in west-zuid-westelijke richting. De stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste. Wateraanvoer is mogelijk.
Soorten: Abundant: Holpijp en Naaldwaterbies. Regelmatig: Wateraardbei,
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Moerasspirea, Dotterbloem, Noordse Zegge en Gele Plomp. Sporadisch: Waterkruiskruid, Scherpe Zegge, Pilzegge en Haarfonteinkruid.
Synthese: Uit de soortssamenstelling kan opgemaakt worden, dat vooral matig
verrijkt grondwater aan het oppervlakte komt. Soorten die mineraalarm of
sterk verrijkt grondwater indiceren ontbreken namelijk (nagenoeg). Dit
water stroomt vermoedelijk door het eerste watervoerende pakket van een
middelgroot systeem toe.
Naaldwaterbies, een soort die gebonden is aan voedselarm en schoon water
komt hier veel voor.
b2. Pieperij
Middenloop met Holpijp en Noordse Zegge.
Het gebied ligt tussen Den Westerhuis en Bloemberg.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Aan weerszijden liggen nog
versnipperde restanten van het Nolderveld. 'De Pieperij' is een stuifzandgebied. In het beekdal liggen cultuurgraslanden, deels met natuurlijke
elementen.
Het beekdal is smal en reliëfrijk. Plaatselijk komen beekleem en Tegelenklei voor.
Bodemkundige kenmerken. In het beekdal liggen (on)diepe madeveengronden,
moerige eerdgronden, veld- en haarpodzolen.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt globaal in westelijke richting. De stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste.
Soorten: Abundant: Noordse Zegge, Holpijp, Moerasspirea en Wateraardbei.
Regelmatig: Snavelzegge, Dotterbloem, Waterkruiskruid, Haarfonteinkruid en
Gele Plomp. Sporadisch: Scherpe Zegge, Waterviolier, Pluimzegge, Tweerijige
Zegge, Oeverzegge en Gekroesd Fonteinkruid.
Synthese: Het veelvuldige voorkomen van Dotterbloem en Noordse Zegge wijst
op voeding met matig tot sterk verrijkt grondwater. Daaruit blijkt dat vermoedelijk vooral middelgrote en grote systemen invloed hebben op de waterhuishouding van dit beekdalgedeelte. Minder verrijkt grondwater lijkt hier
nauwelijks aan het oppervlakte te komen.
Waarschijnlijk stagneerde de afvoer van het oppervlaktewater in dit gebied
ook af en toe gezien de aanwezigheid van Noordse Zegge en Scherpe Zegge.
Grote invloed hebben de stagnaties echter niet gehad, want Scherpe Zegge
komt niet veel voor.
c. Gebieden met veel indicatoren voor weinig tot sterk
en/of stagnaties.

verrijkt grondwater

De gebieden die hier ZlJn ingedeeld liggen in het meest benedenloopse deel
van het onderzoeksgebied. De natuurlijke vegetatie is hier nog redelijk
goed ontwikkeld (gegevens van G. Nijland, medewerker van de Stichting 'het
Drents Landschap').
cl.

De Stapel.
Middenloop met Scherpe Zegge en Veldrus.

Eenheid cl ligt tussen Bloemberg en Esphorsterbrug.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Hier liggen nog veel Dotterbloemhooilanden en vegetaties met veel zeggesoorten. Voor de rest liggen
hier cultuurgraslanden.
Landschappelijk valt dit gebied op door het uitgesproken microreliëf. In
het beekdal ligt beekleem. In de diepe ondergrond ligt Tegelenklei.
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Bodemkundige kenmerken. De bodem bestaat vooral uit (on)diepe madeveengronden. Soms liggen hier ook (on)diepe meerveengronden, georeerdgronden of
veldpodzolen.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt globaal in westelijke richting. De stijghoogtes in het tweede en het eerste wvp zijn gelijk. Er is
wateraanvoer mogelijk. De waterafvoer in het oostelijke deel wordt verzorgd door de Reestvervangende leiding.
Soorten: Abundant: Holpijp, Dotterbloem, Moerasspirea, Waterkruiskruid,
Scherpe Zegge, Tweerijige Zegge, Veldrus en Grote Waterranonkel. Abundant:
Veenpluis, Snavelzegge, Wateraardbei, Waterviolier, Pluimzegge, Elzenzegge,
Oeverzegge en Gele Plomp. Sporadisch: Noordse Zegge, Pilzegge, Blaaszegge,
Vrouwenmantel, Bosbies, Waterpostelein, Grof Hoornblad en Gekroesd Fonteinkruid.
Synthese: De soortssamenstelling duidt op de aanwezigheid van weinig (Waterviolier en Grote Waterranonkel) tot matig mineralenrijk grondwater
(Dotterbloem, Waterkruiskruid), waarbij het matig rijke water de meeste
invloed heeft. Dit water wordt aangevoerd door het eerste watervoerende
pakket van een middelgroot systeem. Plaatselijk komt ook sterk verrijkt
grondwater aan het oppervlakte, gezien het voorkomen van Elzenzegge. Waarschijnlijk is dit afkomstig uit het tweede watervoerende pakket van een
groot systeem. Dit water kan hier in principe vrijelijk toestromen. Enigszins in tegenspraak hiermee zijn de stijghoogtegegevens. Veldrus, een soort
die in de Drentse beekdalen gebonden is aan zuurstofrijk, mineraalarm
water, komt hier veel voor. Dit betekent dat hier sprake is van voeding met
grondwater dat een korte weg heeft afgelegd in het freatisch pakket van een
afstromingsgebied van een middelgroot systeem.
Stagnaties hebben in dit gebied regelmatig plaatsgevonden, getuige de hoge
abundantie van Scherpe Zegge.
c2. De Wijk - Meppel.
Midden/benedenloop met Veldrus, Blaaszegge en Scherpe Zegge.
Deze eenheid is, vergeleken met de andere eenheden van de Reest, relatief
groot en gevarieerd wat betreft de abiotiek. De soortssamenstelling laat
echter geen nadere verdeling toe.
Geologische en geomorfologische kenmerken. Dit gebied herbergt een van de
weinige zijbeken, namelijk die van de Leijer Hooilanden (Streitenvaart),
die vanuit het zuiden bij Staatsbos Staphorst bij IJhorst in de Reest
uitmondt. Aspectbepalend in het landschap zijn de essen en kampen, zodat
het beekdal gekenschetst wordt als landschap met veel microreliëf. De
Havixhorst is een natuurterrein dat relatief hoog boven de rest uitsteekt.
In het beekdal zelf liggen nog veel dotterbloemhooilanden en zeggevegetaties. In de ondergrond liggen slecht doorlatende lagen zoals Tegelenklei en
Eemklei.
Bodemkundige kenmerken. Hier liggen veel kleiige gronden, zoals koopveengronden en kleiige eerdgronden. Deze hebben meestal een dikke veenlaag en
zijn ijzerrijk. Voorts liggen hier gooreerdgronden, beekeerdgronden, veldpodzolen of dikke eerdgronden.
Waterhuishouding. Het diepe grondwater stroomt globaal in westelijke richting. De stijghoogte in het tweede wvp is groter dan in het eerste. Er is
wateraanvoer mogelijk.
Soorten: Soorten die alleen hier in het beekdal veel zijn aangetroffen zijn
Grote Pimpernel, Blaaszegge, Oeverzegge, Elzenzegge. Abundant: Dotterbloem,
Grote Waterranonkel, Tweerijige Zegge. Noordse Zegge, Veldrus, Scherpe
Zegge, Waterkruiskruid, Moerasspirea, Holpijp en Snavelzegge. Regelmatig:
Waterviolier, Pluimzegge, Pilzegge, Poelruit,
Draadrus, Wateraardbei,
Moeraskartelblad, Gekroesd Fonteinkruid en Gele Plomp. Sporadisch: ZompzegLIBI&IP-BD2
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ge; Waterdrieblad, Blauwe Knoop, Vrouwenmantel, Blauwe Zegge, Bosbies,
Waterpostelein, Gewoon Blaasjeskruid en Grof Hoornblad.
Synthese: Indicatoren voor de aanwezigheid van een gradiënt van mineraalarme (Blauwe Zegge en Zompzegge, in mindere mate ook Moeraskartelblad en
Waterdrieblad) tot zeer mineraalrijke milieus komen voor maar de mineraalrijke milieus hebben de overhand, gezien het abundant voorkomen van Elzenzegge, Blaaszegge en bijvoorbeeld Noordse Zegge en Grote Pimpernel. Dit
betekent, dat hier voornamelijk voeding plaatsvindt met water uit het
tweede watervoerende pakket van een groot systeem. De Eemlagen zouden
plaatselijk een barrière kunnen vormen voor de kwel van dit water maar in
het algemeen zijn deze lagen niet zo slechtdoorlatend. Het arme grondwater
kan uit een freatisch pakket van afstromingsgebieden of van kleine systemen
afkomstig zijn. Het voorkomen van Veldrus duidt er op dat water van afstromingsgebieden van een middelgroot systeem over de keileem toestroomt. Dit
is echter in tegenspraak met de verspreidingsgegevens van keileem; daaruit
valt namelijk op te maken dat in de buurt van deze eenheid geen keileemlagen van betekenis voorkomen. Het matig verrijkt grondwater kwelt vermoedelijk uit het eerste watervoerende pakket van een middelgroot systeem toe.
Over de hydrologische beïnvloeding in dit gebied is geen eenduidig beeld af
te leiden aan de hand van bovenstaande gegevens. Inzichten in de verspreiding en doorlatendheid van de Eemlagen en de verspreiding van keileemlagen
zouden het beeld kunnen verduidelijken.
Bovendien vinden we hier veel aanwijzingen voor stagnatie in de afvoer van
het oppervlaktewater, zoals Scherpe Zegge, Blaaszegge, Noordse Zegge en
Tweerijige Zegge.
De soorten uit de eerste groep in de tabel - van Draadrus tot Moeraskartelblad - komen waarschijnlijk alleen in de graslanden bij de Havixhorst
voor.
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4.6.3. Geraadpleegde bronnen.
-Fysisch geografische kaart. Schepers e.a. (1978). 1:25.000
-Bodemkaarten (concept) Stiboka (1981). 1:5000.
uit: Pleijter, G. (1981). Relatienotagebied de Reest. Bodemkundig en
hydrologisch onderzoek. Rapport nr. 1516.
(grondwaterplan, 1985).
- Verspreidingskaart slecht doorlatende lagen
1:250.000.
- Vegetatiekartering de Reest (1988). G.Nijland, Stichting het Drents
Landschap. Assen.
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Hoofdstuk 5. Liaaing en begrenzing beïnvloedingsgebieden.
5.1. Inleiding
Op grond van de indicatiewaarden van plantesoorten en abiotische informatie, konden in hoofdstuk 4 hypothesen worden opgesteld over het karakter
van het in de onderscheiden landschapseenheden toestromende grondwater
(fasen 1 t/m 3 van dit onderzoek). In dit hoofdstuk zal de meest waarschijnlijke herkomst van dit grondwater worden besproken (fase 3) en worden
de beïnvloedingsgebieden afgegrensd (fase 4). Hierbij kan enige overlap
optreden met datgene, wat reeds in hoofdstuk 4 aan de orde is gekomen.
In de paragrafen 3.3. en 3.4. is de gevolgde werkwijze weergegeven. Hier
zal deze nog eens in het kort uiteengezet worden.
Om de beïnvloedingsgebieden op een (ruimtelijk) inzichtelijke manier weer
te kunnen geven, wordt hier gesproken van hydrologische systemen van verschillende grootte. Een hydrologisch systeem is opgebouwd uit een infiltratie- en een kwelgebied. Een beinvloedingsgebied van een biotisch waardevol
gebied is het infiltratiegebied, van waaruit de waterhuishouding (van het
grondwater) in dat (kwel)gebied kwalitatief en kwantitatief beïnvloed
wordt. Gesproken wordt van grote en middelgrote systemen en afstrominsgebieden van het freatisch grondwater of kleine systemen. Het grondwater is
dan in het algemeen afkomstig uit respektievelijk het tweede, het eerste
watervoerende pakket of het freatisch pakket. Hier ligt dan ook het duidelijke verschil met de systeemanalyse, waarbij de systemen van verschillende
grootte-orde niet zo strikt aan bepaalde watervoerende pakketten worden
gekoppeld. De indeling in systemen in dit rapport dient alleen als hulpmiddel om herkomstgebieden van verschillende grondwatertypen aan te kunnen
duiden en zodoende eventuele beïnvloedingsgebieden aan te kunnen wijzen.
Aan de hand van (indicaties voor) de kwaliteit van het in de landschapseenheden toestromende grondwater, de geomorfologie van de infiltratiegebieden en andere abiotische kenmerken, kunnen uitspraken gedaan worden,
over de omvang en globale ligging van de hydrologische systemen.
In onderstaande tabel is globaal weergegeven, hoe de verschillende grondwatertypen zijn gekoppeld aan de hydrologische systemen.

watertype
(mineralenrijkdom)

watervoerende
pakket

systeem
(grootte)

sterk verrijkt

tweede wvp

groot

van weinig tot matig
verrijkt

eerste wvp

middelgroot

mineraalarm

freatisch
pakket

klein
afstromingsgebied freatisch water

Uit paragraaf 3.3. blijkt, dat een directe relatie tussen de aanwezigheid
van een bepaalde soortencombinatie in een gebied, cq een bepaald watertype,
en de herkomst van het grondwater niet met zekerheid is aan te geven, als
er geen gegevens voorhanden zijn over de stromingsrichting van het grondwater. De grootte van de hydrologische systemen is in het algemeen evenmin
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aan te geven, doordat informatie over de samenstelling van het sediment en
verrijkingsprocessen binnen een systeem vrijwel altijd ontbreken. De koppeling tussen watertype en grootte van een systeem, zoals deze is weergegeven
in bovenstaande tabel, dient daarom ook alleen als uitgangspunt. Per locatie wordt bekeken, of deze koppeling inderdaad opgaat of dat er sprake is
van een uitzondering.
Voor het aanwijzen van potentiële bodembeschermingsgebieden is het vooral
van belang, om inzicht te hebben in de herkomst van het grondwater met een
niet te lange verblijftijd in de ondergrond. Dit water is afkomstig uit
middelgrote of kleine systemen (bij de hier gebruikte definiëring). De
meeste aandacht zal daarom aan die systemen worden geschonken.
In paragraaf 5.2. worden de verschillende infiltratiegebieden van de middelgrote systemen beschreven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de
geohydrologische opbouw, grondwaterkwaliteit en mate en richting van de
invloed van de systemen. Binnen de middelgrote systemen wordt een aantal
afstromingsgebieden van het freatisch grondwater onderscheiden. In een
aantal gevallen wordt kort aangegeven waar kleine systemen liggen in het
beekdal, of i de beïnvloedingsgebieden van een ander systeem.
Paragraaf 5.3. geeft een korte beschrijving van de kwelgebieden van het
grote systeem.
In bijlage 7 wordt de meest waarschijnlijke stromingsrichting van het
toestromende grondwater aangegeven.
Bijlage 8 geeft de uiteindelijke ligging en begrenzing van de middelgrote
en een aantal kleine hydrologische systemen in de onderzoeksgebieden weer.
Daarnaast zijn afstromingsgebieden van het freatisch grondwater in kaart
gebracht. Deze zijn in dit onderzoek van elkaar gescheiden door waterscheidingen volgens het isohypsenpatroon van dit grondwater. Tenslotte zijn de
kwelgebieden aangegeven, die (mede) door grote hydrologische systemen
worden beïnvloed.

5.2. Middelgrote systemen en afstromingsgebieden van het freatisch grondwater.
5.2.1. Inleiding.
De weergegeven ligging en de begrenzing van de middelgrote systemen zijn
gebaseerd op het voorkomen van keileem- en dekzandruggen, het voorkomen van
slechtdoorlatende lagen en het oorspronkelijke afwateringspatroon. De
systemen komen dus overeen met de grotere geomorfologische vormen in het
landschap (ruggen, keileem- en dekzandplateaus), en worden begrensd door
beekdalen en kwelgebieden van een groot systeem.
Isohypsenpatronen van de verschillende waterstromen kunnen een indruk
verschaffen van de stromingsrichting van het grondwater in het eerste
watervoerende pakket. Bij het opstellen van het isohypsenpatroon van het
diepe grondwater (figuur 4) zijn het eerste en tweede watervoerende pakket
niet van elkaar onderscheiden. De stromingsrichting in de onderste lagen
van het eerste watervoerende pakket zullen in het algemeen goed afgeleid
kunnen worden uit dit isohypsenpatroon. Bovenin het eerste watervoerende
pakket zou het isohypsenpatroon van het grondwater echter veel meer gelijkenis kunnen vertonen met dat in het freatisch pakket (bijlage 4). Bij het
aangeven van de stromingsrichtingen van het grondwater in het eerste watervoerende pakket (van de middelgrote systemen) (bijlage 7) zijn de beide
bovengenoemde isohypsenpatronen gecombineerd. Indien er scheidende lagen
tussen de verschillende watervoerende pakketten liggen, kunnen verschillen
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tussen de stromingsrichting van de onderscheiden pakketten ontstaan. In dat
geval is het, bij gebrek aan gegevens over stromingpatronen, niet mogelijk
om stromingsrichtingen aan te geven. Omdat er nog geen inzicht bestaat in
de invloed van de slechtdoorlatende lagen op de hydrologie wordt hier eerst
nog geen rekening mee gehouden. Dit punt verdient echter zeker meer aandacht.
In een middelgroot systeem kunnen meerdere afstromingsgebieden van het
freatische grondwater liggen. Als er geen barrières voor het grondwaterstroming aanwezig zijn, kan dit water wegzakken naar de ondergrond. Als dit
water echter niet of slecht kan wegzakken wordt het (deels) door het freatisch pakket afgevoerd naar de beekdalen, waar het als mineraalarm water
naar buiten treedt (als de afstand tussen bron en put maar groot genoeg is
kan dit water overigens een verrijkt karakter krijgen). Het uittreden van
mineraalarm water, kan er ook op duiden dat er een klein hydrologisch
systeem is, in de vorm van een hoogte in het beekdal, of een klein gebied
dat tussen beekdalen gelegen is.
Indien er indicaties zijn voor de invloed van mineraalarm grondwater (Veldrus, Zompzegge, Veenpluis e.d.) is daarom voor elk gebied afzonderlijk
bekeken, waar dat water vandaan kan komen. Vaak zijn beide mogelijkheden,
afstromingsgebied en klein systeem, aanwezig.
Het verschil tussen afstromingsgebieden en kleine systemen is dus dat de
eerste niet via het grondwater in verbinding staan met de middelgrote
systemen (het water kwelt immers in de beekdalen op), terwijl de afstromingsgebieden wel bij een middelgroot systeem horen. Dit betekent dus, dat
een mineraalarm watertype ook uit een middelgroot systeem kan komen. In
paragraaf 5.2.2. is voor de duidelijkheid de indicatie voor invloed van
mineraalarm water onderscheiden van invloeden van water uit een middelgroot
systeem, omdat het, gezien de schaal van een kilometerhok, niet mogelijk
is, om aan te geven of dit water uit een klein of een middelgroot systeem
komt.
Bij het bepalen van de waterscheidingen van de afstromingsgebieden of
kleine systemen is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
- hoogtelijnenkaarten: deze geven de zogenaamde topografische waterscheidingen aan, waarbij uitgegaan wordt van de stroming van ondiep grondwater
van hoge punten in het landschap naar lage punten.
- isohypsenpatroon van het freatisch grondwater, waaruit hydrologische
waterscheidingen afgeleid kunnen worden. Bij het gebruik van deze kaart
moet rekening worden gehouden met de geplaatste kanttekeningen.
De kleine systemen, tussen de kwelgebieden, kunnen op eenzelfde wijze als
de middelgrote systemen worden begrensd. De grenzen zijn gelegd bij de
zijdalen waar zij op afwateren of kwelgebieden van andere systemen. Alleen
als er gegevens ZlJn over invloeden van kleine systemen, zijn deze nader
besproken en in kaart gebracht.
De verschillende in dit onderzoek onderscheiden systemen zullen hieronder
nader besproken worden, waarbij aandacht wordt geschonken aan de geohydrologische opbouw van de gebieden (zie hiervoor ook bijlage 5) en mate en
richting van de invloed van de systemen. Daarnaast wordt ingegaan op de
stromingsrichting van het grondwater binnen deze systemen.
Afstromingsrichtingen van het freatisch grondwater worden hier bepaald aan
de hand van het isohypsenpatroon van het freatisch grondwater, in kombinatie met het kunstmatig afwateringsstelsel.
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5.2.2. Ligging en begrenzing van de systemen.
5.2.2.1. Systeem van de noordelijke Hondsrug.
Het noordelijke systeem van de Hondsrug wordt begrensd door de stroomdalen
van de Drentse Aa en de Hunze. In het zuiden ligt de grens bij de doorbraak
van het Voorste Diep door de Hondsrug. De hoogteligging van dit middelgrote
systeem varieert; er zijn vier hogere gebieden te onderscheiden. Van noord
naar zuid zijn deze gelegen bij Schipborg, ten zuiden van Anloo, bij Gieten
en ten noorden van Borger. Grofweg neemt de hoogte van de Hondsrug van
noord naar zuid toe. Kleijberg (1988) geeft een beschrijving van het gedeelte van het infiltratiegebied, dat afwatert op de Drentse Aa.
Daar het beïnvloedingsgebied op de Hondsrug een groot oppervlak heeft en
er geen on/slechtdoorlatende lagen onder de keileem aanwezig zijn, is het
systeem groot en diep. Daardoor kan het water in het systeem sterk aangerijkt worden, en kan het systeem een grote invloed hebben in de kwelgebieden (grote wateraanvoer doordat veel water kan infiltreren). Behalve de
grootte van dit systeem, draagt de abrupte overgang van de Hondsrug naar
het Hunzedal (de oostflank van de Hondsrug is relatief steil en het hoogteverschil relatief groot) ertoe bij, dat de noordelijke Hondsrug van groot
belang is voor de waterhuishouding in het beekdal van de Hunze (Ter Wee,
1979). Uit de kaarten waarop de afgrenzing van het middelgrote systeem van
de noordelijke Hondsrug is gebaseerd is af te leiden, dat het, in de Hondsrug geïnfiltreerde, water voornamelijk in het stroomdal van de Hunze opkwelt. Mede door de ligging van ondiepe potkleilagen aan de westelijke
flank stroomt slechts een klein deel van het water naar de Drentse Aa.
Dit middelgrote systeem is niet in het hele Hunzedal van evengrote invloed.
Globaal neemt de invloed toe van noord naar zuid, parallel aan de hoogte
van de Hondsrug. Vooral in eenheid 3B lijkt het systeem van de Hondsrug van
belang te zijn voor de waterhuishouding, gezien de indicatorsoortsverspreiding. De globale stromingsrichting van dit grondwater is vermoedelijk
noordelijk, waarbij het naar het oosten zal afbuigen. Bij het aanwijzen
van de herkomstgebieden van het grondwater dat in eenheden 3 en 4 opkwelt
moet wel rekening worden gehouden met de grootte van het systeem van de
noordelijke Hondsrug. Dat dit systeem diep en groot kan worden heeft vermoedelijk tot gevolg, dat het grondwater in dit systeem voor een deel sterk
verrijkt kan zijn (door het tweede pakket stroomt). Indicaties voor sterk
verrijkt grondwater hoeven in deze gebieden dus niet altijd te duiden op
invloeden van grote systemen, maar kunnen WlJZen op toestroming uit dit
middelgrote systeem. Voor het grootste deel zal het sterk verrijkte grondwater vermoedelijk wel uit een groot systeem komen.
In het hele kwelgebied dat deel uitmaakt van dit systeem liggen Eemlagen
die de grondwaterstroming kunnen beïnvloeden. Uit de soortsverspreiding
blijkt echter dat deze lagen waarschijnlijk geen grote belemmering vormen
voor kwel van het dieper stromende grondwater.
In het beïnvloedingsgebied van dit middelgrote systeem is een aantal hoofdwaterscheidingen onderscheiden van afstromingsgebieden van freatisch grondwater. Evenwijdig aan de lengterichting van de Hondsrug ligt een grote
waterscheiding. Ten oosten van bovengenoemde scheiding kunnen nog twee
scheidingen getrokken worden (zie bijlage 8). Op de Hondsrug komen hier en
daar keileemlagen voor die slechtdoorlatend kunnen zijn. De keileem die is
aangegeven op bijlage 3a is echter deels verspoeld en bestaat uit stenen,
die geen barrière vormen voor het infiltrerende grondwater. Het water uit
deze afstromingsgebieden zal dan ook grotendeels naar het eerste watervoerende pakket infiltreren. Deels zou het ook oppervlakkig over de keileemlagen kunnen afstromen. Op een aantal plaatsen in eenheden 3B, 3C en 4 zijn
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aanwijzingen voor kwel vanuit het freatisch pakket gevonden (Veldrus,
Zompzegge).
Een paar kleine systemen liggen tussen de dalvormige laagten aan de flanken
van de Hondsrug. Ook de dekzand- en stuifzandruggen ZlJn, op grond van de
gekozen criteria, te beschouwen als kleine systemen. De kleine systemen
zijn, vanwege de kleine kaartschaal, niet meer aangegeven. Onduidelijk is
in hoeverre zij de waterhuishouding in de kwelgebieden beïnvloeden.
Doordat hier gewerkt is met km-hok verspreidingsgegevens is niet te zeggen
of dit water vanuit de afstromingsgebieden of een klein systeem toestroomt. Waarschijnlijk zijn er meer herkomstgebieden dan in bijlage 7 is
aangegeven.
5.2.2.2. Het systeem van de zuidelijke Hondsrug.
Het systeem van de zuidelijke Hondsrug wordt in het noorden begrensd door
de doorbraak van het Voorste Diep. In het zuiden ligt de grens waarschijnlijk bij de gegraven Noordersloot, die het water van dit systeem afvangt
(Streefkerk & Oosterlee, 1984). De stroomdalen van de Sleenerstroom tot het
Voorste Diep bakenen het systeem in het westen en die van het Achterste
Diep en het Groote Diep in het oosten af. Ten zuiden van het Achterste Diep
wordt de Hondsrug begrensd door de veenkoloniale vlakte.
De rug is waarschijnlijk door teetonische bewegingen ontstaan, waardoor de
geologische gelaagdheid verstoord is. Dit kan ook zijn weerslag hebben op
de stromingspatronen van het grondwater uit dit systeem. Daar hierover geen
nadere gegevens beschikbaar zijn, is de weergegeven stromingsrichting (bijlage 7), gebaseerd op het isohypsenpatroon van het diepe en het freatische
grondwater, zeer hypothetisch. De meest waarschijnlijke stromingsrichting
van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is noordoost. In het
zuidelijste deel, bij Erica, zou het ook in zuidwestelijke richting kunnen
stromen.
Dit in ogenschouw nemende, zijn er in eenheden 2A, 2B en I aanwijzingen
voor toestroming van grondwater uit dit middelgrote systeem. Het water dat
in eenheid I aan het oppervlakte komt, zal grotendeels afkomstig zijn uit
de buurt van Oranjedorp en Erica. Daarnaast kan in eenheden b1 en b2 van
het Schoonebeeker Diep grondwater uit dit systeem uittreden. De beschikbare
gegevens, zoals de isohypsenpatronen, zijn echter te globaal om hierover
concretere uitspraken te doen.
Er liggen twee waterscheidingen in de lengterichting van de rug; daarnaast
ZlJn nog enkele scheidingen van afstromingsgebieden onderscheiden. Tussen
de dalvormige laagtes liggen vermoedelijk kleine systemen, die niet op de
kaart zijn aangegeven. De keileemlagen zijn grotendeels weggeërodeerd,
zodat alleen nog de stenen aanwezig zijn (vooral in het noordelijkste deel
is we1n1g keileem aanwezig). Het water uit de afstromingsgebieden zal dan
ook (als de afstand tussen infiltratie- en kwelgebied groot genoeg is)
grotendeels naar het eerste watervoerende pakket kunnen wegzakken. Deels
zal het over slechtdoorlatende lagen radiaal naar de beekdalen afstromen.
De oeverwal van Boeremastreek, die in eenheid 2A ligt, kan ook als een
infiltratiegebied van een klein systeem fungeren.
Over de invloeden van de kleine systemen en afstromingsgebieden kunnen geen
concrete uitspraken worden gedaan. In nagenoeg alle eenheden, waar het
water uit deze gebieden volgens de isohypsenpatronen kan opkwellen, duidt
de soortssamenstelling op kwel van weinig verrijkt grondwater. De herkomst
van dit grondwater is onduidelijk.
De invloed van het ondiepe, mineraalarme tot we1n1g verrijkt grondwater
van de Hondsrug kan plaatselijk sterk verminderd zijn doordat in het veenLIBI&IP-BD2
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koloniale gebied in het zuidelijke deel van dit systeem veel wijken en
kanalen zijn gegraven, die het water uit het eerste watervoerende pakket
afvangen (Streefkerk & Oosterlee, 1984), zoals het Stieltjeskanaal en het
Dommerskanaal.

5.2.2.3. Het systeem van Sleen.
Het systeem van Sleen ligt tussen de beekdalen van het Loo- en Drostendiep
en de Sleenerstroom/Holslootdiep tot aan het Voorste Diep. Het beïnvloedingsgebied bestaat uit de keileemrug van Sleen. Deze rug loopt nog verder
door in het noorden, waar hij ook wel de Rolderrug wordt genoemd. Hoewel de
rug van Sleen en de Rolderrug een geomorfologische eenheid vormen, behoren
zij waarschijnlijk tot verschillende hydrologische systemen, daar deze
hoogte doorbroken wordt door lagere delen. De rug van Sleen wordt ten noorden van Holsloot doorbroken door het Holslootdiep. In dit rapport wordt
aangenomen, dat het gedeelte van de rug van Sleen dat ten zuiden van deze
doorbraak ligt, geen deel uitmaakt van het middelgrote systeem, maar als
een apart klein systeem beschouwd kan worden.
De rug van Sleen ligt evenwijdig aan de Hondsrug, maar is niet zo hoog, en
heeft waarschijnlijk dezelfde ontstaansgeschiedenis. De langgerekte vorm
van noord naar zuid en de rechtlijnigheid zijn opvallend. De hoogste delen
liggen in het zuiden, bij Sleen en Erm.
De hele rug wordt afgedekt door een ondiep liggende laag keileem, waardoor
slechts een deel van het water kan infiltreren naar de ondergrond. Daaronder bevinden zich geen ondoorlatende lagen, waardoor het water onder de
keileem vrijelijk kan wegzakken. Daar het water radiaal zal afstromen,
daarbij naar het zuiden afbuigend (zie bijlage 7), en de rug in het algemeen smal is, is de verblijftijd van het grondwater in de ondergrond vermoedelijk relatief kort, waardoor het niet sterk aangerijkt kan worden.
Waarschijnlijk zal niet veel water door het eerste watervoerende pakket
aangevoerd worden, doordat een groot deel van het infiltratiewater via het
freatisch pakket zal afstromen. Ten oosten van Sleen wigt het systeem
echter uit naar 't Haantje en ten westen van Noord Sleen breidt het systeem
zich helemaal uit tot aan de Aalderstroom. Doordat het systeem daar breder
is, kan op die plaatsen sprake zijn van een sterkere verrijking van het
water.
Vermoedelijk kwelt aan de (zuid)oost flank grondwater uit het eerste watervoerende pakket van dit middelgrote systeem op, in eenheden II en III.
Waarschijnlijk heeft dit systeem ook invloed op eenheden lA, B en C. Hier
kwelt voornamelijk water op, dat een relatief korte weg heeft afgelegd in
de ondergond (weinig verrijkt grondwater). Op een aantal plaatsen kwelt
ook matig tot sterk verrijkt grondwater op. De grotere mineralenrijkdom kan
veroorzaakt worden door de oppervlakkig gelegen Urkafzetting.
In het westen duidt de soortssamenstelling in de eenheden A4, Bl, 82, 84,
85, 86 en Cl op kwel uit dit systeem. In eenheden 81, 86 en A4· kan matig
verrijkte grondwater ook afkomstig zijn uit het infiltratiegebied van het
systeem van Drijber oost. Vermoedelijk behoren de kwelgebieden in deze
beekdalen tot beide systemen (uit de verspreidingspatronen van Bakker
(1983). blijkt, dat aan de west- en de oostzijde van de beek, indicatoren
voor matig verrijkt grondwater voorkomen). In eenheden lA, 18, 81 (en
eventueel 86), kan het matig verrijkte grondwater ook afkomstig zijn uit
een groot systeem. Het infiltratiegebied van een groot systeem, het Ellertsveld, ligt relatief dichtbij deze kwelgebieden. Dit betekent, dat het
grondwater, dat in het Ellertsveld is geïnfiltreerd, nog niet zo'n lange
weg afgelegd kan hebben, waardoor het niet sterk, maar matig verrijkt is,
als het in deze nabij gelegen kwelgebieden aan het oppervlakte komt. Het is
voornamelijk een kwestie van definiëring en afbakening van systemen of het
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infiltratiegebied bij het Eliertsveld tot een groot, of een middelgroot
systeem behoort. Om de relatie met kwel van matig verrijkt grondwater en de
afstand tussen kwel- en infiltratiegebied zo duidelijk mogelijk aan te
geven, wordt in dit verband toch gesproken van een middelgroot systeem.
In Cl zou ook matig verrijkt grondwater uit het systeem van Oosterhesselen
kunnen opkwellen. Vermoedelijk zijn beide beïnvloedingsgebieden van belang.
Ook in dit systeem ligt in de lengterichting van de rug een waterscheiding
Ten oosten van de bovengenoemde scheiding ligt nog een scheiding, die naar
't Haantje loopt. Aan de westflank zijn nog vele waterscheidingen te onderscheiden (bijlage 8). Doordat in nagenoeg alle afstromingsgebieden ondiepe
keileemlagen aanwezig zijn, zal het infiltratiewater vermoedelijk deels
oppervlakkig, door het freatisch pakket, naar de kwelgebieden stromen. Dat
ondiep grondwater over de keileem op de rug van Sleen afstroomt, blijkt uit
het voorkomen van Veldrus aan de flanken van de omringende beekdalen (figuur 7). Het freatische grondwater van het gebied bij 't Haantje kwelt
waarschijnlijk in het noorden op in eenheid lC en in het zuiden in eenheid
II.
Vooral ter hoogte van Zweeloo en Aalden liggen nog vele kleine systemen in
dit middelgrote systeem. Van belang zijn de volgende infiltratiegebieden:
het Wezuperveld (eenheden Bl en B2), grotendeels een akkerbouwgebied,
Boswachterij Sleenerzand, een natuurgebied (eenheid B2, de oppervlakkige
hydrologische relatie is grotendeels verstoord door ontwateringswerken),
het Noorder- en Stroetenveld (eenheid C2) en de essen van Wezup, Zweeloo en
Benneveld (B2, B4, Cl en C2) (vgl. Bakker, 1983) (zie figuur 14).

5.2.2.4. Het systeem van Oosterhesselen.
Het systeem van Oosterhesselen ligt tussen het Loodiep en het Drostendiep
(bijlage 8).
De hoogste delen vormen de esgronden, die aan de noordwestflank liggen. Het
water in het eerste watervoerende pakket stroomt vermoedelijk grotendeels
in zuid(westelijke) richting, waarbij het naar de kwelgebieden af kan buigen.
In dit middelgrote systeem kunnen nog een paar waterscheidingen getrokken
worden van afstromingsgebieden. De belangrijkste scheiding ligt op het
essenlandschap van Oosterhesselen-Gees-Zwinderen naar Coevorden, dus aan de
noordwestrand van het systeem. In de ondergrond van het middelgrote systeem
van Oosterhesselen liggen ondiepe keileemlagen, die min of meer slechtdoorlatend kunnen ZlJn. In dit hydrologische systeem liggen veel kleine
beken, die de kleine hydrologische systemen begrenzen. Deze beekjes, die
vooral in het zuidoostelijke deel liggen, voeren het freatisch grondwater
uit de kleine systemen en afstromingsgebieden deels als oppervlaktewater
af. Dit betekent, dat een groot deel van het regenwater dat in dit systeem
infiltreert, niet het eerste watervoerende pakket zal bereiken. Ook de
keileemlagen zullen hiervoor verantwoordelijk zijn. Bovendien heeft dit
middelgrote systeem een relatief geringe omvang, zodat ook het water, dat
door het eerste watervoerende pakket stroomt, waarschijnlijk niet ver weg
kan zakken (waardoor het minder mineralen kan opnemen). Het bovenstaande
heeft tot gevolg, dat er waarschijnlijk niet veel matig verrijkt grondwater
uit dit systeem uittreedt in de kwelgebieden.
Uit de soortssamenstelling en de gradiënt in bodemtypen dwars op de beek
blijkt dat grote delen van de omringende beekdalen wel gevoed worden door
grondwater uit het eerste watervoerende pakket (zie tabel 15 en bijlage 7).
Water uit het eerste watervoerende pakket van het systeem van Oosterhesselen kwelt vermoedelijk op in eenheden Al, A2, A3, B3, Cl en C3 (Bakker,
1983). In eenheden Cl, C3 en B3 behoren de gebieden, waar matig verrijkt
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grondwater opkwelt, waarschijnlijk voor een groot deel bij andere middelgrote systemen (zie ook paragraaf 5.4.).
Het grondwater, dat uit het freatisch pakket van de afstromingsgebieden of
kleine systemen in dit middelgrote systeem, in de beekdalen opkwelt, heeft
hoogst waarschijnlijk een veel grotere invloed op de waterhuishouding, dan
het water uit het eerste watervoerende pakket. In alle eenheden kwelt het
ondiep, over de keileem, afstromende grondwater op, zoals uit de aanwezigheid van Veldrus aan de flanken blijkt. Aan de hand van een gedetaileerdere
studie van de verspreidingspatronen (Bakker, 1983), zijn de onderstaande
concrete relaties tussen beinvloedings- en kwelgebieden aan te geven (figuur 14):
Het Geeserveld en het plateau ten zuiden van de Rotten fungeren als infiltratiegebied van eenheid B3, het Klenckerveld watert grotendeels af op
eenheid B5 en daarnaast op eenheid Cl. De natuurlijke hydrologische relatie
tussen de hogere gronden die op de Oude Maden/Rotten (B3) afwateren en deze
kleine bovenloop is nog goed intact, doordat er geen diepe ontwateringssloten zijn gegraven (Bakker, 1983). Waarschijnlijk vindt in Cl nauwelijks
voeding plaats vanuit het Klenckerveld, doordat het oppervlakkig afstromende water afgevangen wordt door de Boksloot (zie ook figuur 14).

5.2.2.5. Het systeem van Drijber oost.
Dit systeem maakt waarschijnlijk, met het systeem van Drijber west, onderdeel uit van een groter systeem. De scheiding tussen het westelijke en het
oostelijke middelgrote systeem ligt waarschijnlijk in de ontginningsvlakte.
Kleijberg (1988) legt de westelijke grens van het systeem van Drijber west
bij het Oude Diep en de zuidelijke grens in de buurt van Hoogeveen, waar
het water deels wordt afgevangen door de Verlengde Hoogeveensche Vaart.
Het systeem van Drijber oost wordt in het westen begrensd door het noordelijke gedeelte van de veenkoloniale vlakte van Hoogeveen en in het oosten
en noorden door het stroomgebied van de Aalderstroom en het Loodiep. De
zuidelijke begrenzing ligt waarschijnlijk ter hoogte van Hoogeveen in de
veenkoloniale vlakte.
Het systeem is noordoost-zuidwest georiênteerd en buigt bij Meppen af naar
het oosten. De vlakke rug van het middelgrote systeem van Drijber oost ligt
zo'n 17 meter boven NAP. De rug heeft een grillig patroon; bij Meppen en
Aalden wijkt hij uit naar het oosten, maar zet zich noordelijk hiervan weer
in zuidwestelijke richting voort. Deels is de rug heel smal maar bij Meppen
en ter hoogte van Boswachterij Gees is hij breed. In de smalle delen liggen
veelal moerige gronden zodat daar wellicht onderbrekingen in het systeem
liggen. De moerige gronden kunnen ook ontstaan zijn door stagnatie van
oppervlaktewater. Het grove isohypsenpatroon van het freatisch en diepe
grondwater geeft hierover geen uitsluitsel. Het infiltratiegebied van dit
middelgrote systeem bestaat grotendeels uit natuurgebieden, zoals de Boswachterij Gees en de Mepper Dennen, waardoor de hydrologische relaties hier
intakt zijn en het water vermoedelijk een goede kwaliteit heeft (niet vervuild of geëutrofieerd).
Waarschijnlijk stroomt het grondwater in het eerste watervoerende pakket
globaal in zuidoostelijke richting naar de kwelgebieden. Daar de breedte
van dit systeem nogal varieert, kan de mineralenrijkdom van het grondwater
dat uit het eerste watervoerende pakket van dit systeem opkwelt, sterk
variëren van plaats tot plaats.
In eenheden Bl, B6, C2. B5 en B3 wijst de soortssamenstelling op voeding
met matig verrijkt grondwater en uit de isohypsenpatronen is op te maken,
dat dit water vermoedelijk uit het beinvloedingsgebied van het systeem van
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Drijber oost komt (zie tabel 15 en bijlage 7). Het matig verrijkte grondwater, dat in eenheid B3 opkwelt, zou deels ook uit het infiltratiegebied van
het systeem van Oosterhesselen kunnen komen. Op grond van de omvang en de
ligging van waterscheidingen in de systemen, mag echter aangenomen worden,
dat in eenheid B3 het systeem van Drijber oost een grotere invloed heeft
via het eerste watervoerende pakket, dan het systeem van Oosterhesselen.
In eenheden B1 en B6 kan ook matig verrijkt grondwater uit het systeem van
Sleenopkwellen (zie ook 5.2.2.3.).
De waterscheidingen van de afstromingsgebieden (en eventueel kleine systemen) in het infiltratiegebied van het systeem van Drijber oost kunnen,
evenals bij de andere systemen, worden aangegeven aan de hand van de hoogtelijnenkaart en de bodemkaart. Eén verloopt in de lengterichting van de
rug.
Het hele beïnvloedingsgebied wordt bedekt door een laag keileem, die deels
ondiep ligt. Dit betekent, dat een deel van het infiltratiewater van de
afstromingsgebieden over de keileem zal afstromen. Onder de keileem liggen
geen ondoorlatende lagen.
Aanwijzingen voor kwel met ondiep, over de keileem afstromend grondwater,
zijn in alle eenheden aangetroffen (Veldrus). Dit water kan afkomstig zijn
uit de afstromingsgebieden of de infiltratiegebieden van kleine systemen.
De volgende kleine systemen zijn te onderscheiden in het middelgrote systeem (zie voor de toponiemen figuur 14):
Ten westen en ten oosten van Meppen ligt nog een waterscheiding van het
kleine systeem van de Mepperdennen. De Marsstroom en de Broekstroom (C2)
worden gevoed door het grondwater uit de stuifzandgronden van dit en van
het kleine systeem bij de Mepperdennen. Ten westen van het Mepperbos ligt
ook nog een waterscheiding.
De Mepper Hooilanden (C2) ontvangen water uit het kleine systeem bij boswachterij Gees. In eenheid B6 vindt voeding plaats vanuit het Voorste Veld,
hoewel de relatie via het ondiepe grondwater deels is verstoord, door
ontwateringswerkzaamheden. De gegevens over deze kleine systemen zijn
overgenomen uit Bakker (1983).

5.2.2.6. Het systeem van de Oosteindscha Landen.
Dit systeem ligt tussen het Dommerskanaal, het Stieltjeskanaal en het
Schoonebeeker Diep (bijlage 8). Hoever het systeem zich naar het westen en
het oosten uitstrekt, is niet te zien. De kwelgebieden van dit systeem
liggen in Nederland vooral zuidwestelijke van de beïnvloedingsgebieden,
ongeveer evenwijdig aan het Schoonebeeker Diep (Streefkerk & Oosterlee,
1984). Dit betekent, dat de mineralenrijkdom van het water, dat uit het
eerste pakket in ·dit systeem opkwelt, in westelijke richting toeneemt.
Het infiltratiegebied van dit systeem ligt in een vroeger hoogveencomplex
en maakt deel uit van het hydrologische systeem van het Bargerveen. De
veenvorming is in het Bargerveen omstreeks 3000 v. Chr. begonnen. Het einde
van de veengroei op grote schaal vond omstreeks het jaar 1500 plaats,
a.g.v. ontwatering en turfafgraving.
Onder het eerste watervoerende pakket ligt een kleipakket van de Formatie
van Urk (Cromer) (bijlage 3b). De dikte van dit pakket varieert van 1 tot 8
meter (Streefkerk & Oosterlee, 1984).
Door verschillen in de hydrologische omstandigheden in het Bargerveen, die
deels veroorzaakt kunnen ZlJn door geologische verschillen, is de wijze
waarop het veenpakket is opgebouwd, niet overal gelijk geweest. In het
beïnvloedingsgebied van het systeem van de Oosteindsche Landen ontwikkelde
zich een voedselarm hoogveencomplex (dat uitsluitend door de neerslag wordt
gevoed), direkt op de minerale ondergrond, dit i.t.t. in de rest van het
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complex, waar eerst kwelveen of voedselrijk veen was ontstaan. Een verklaring hiervoor is de uitzonderlijke voedselarmoede van het zand in dit deel
van het complex (Casparie, 1972). Door de lage mineralenrijkdom van de
lagen, waar het grondwater doorstroomt, zal het grondwater, dat uit dit
gebied komt, ook relatief mineraalarm zijn. Vroeger loste veel ijzer op in
het zure milieu van het hoogveencomplex, waardoor het grondwater ijzerrijk
was. Bijna alle ijzer, dat in de gronden aanwezig, was, is opgelost (mond.
med. A.Booy, Stiboka).
Tegenwoordig is nog we1n1g over van het natuurlijke hoogveencomplex; de
natuurlijke hydrologische relaties tussen dit voedingsgebied en de omliggende kwelgebieden, is grotendeels verstoord.
In de ondergrond van de oosteindsche Landen liggen slechtdoorlatende lagen,
in de vorm van keileem. Deels liggen hier ook nog restanten van Eemafzettingen. Zowel de keileem als de Eemafzettingen, liggen alleen in het oostelijke deel van dit systeem (zie ook bijlage 5).
Omdat van dit gebied een isohypsenkaart bestaat van het eerste watervoerende pakket, kan hier de waterscheiding van het middelgrote systeem worden
weergegeven. Bij vergelijking met de isohypsenkaart van het freatisch
grondwater, blijkt deze overeen te komen met de waterscheiding van de afstromingsgebieden van freatisch grondwater. Op de isohypsenkaart van het
eerste watervoerende pakket (uit Streefkerk & van Oosterlee, 1984) is
bovendien te zien, dat het Schoonebeeker Diep drainerend werkt, dus water
uit het eerste watervoerende pakket ontvangt. Ook de Noordersloot, bij de
doorsnijding van de Hondsrug, vangt een groot deel van dit water af. De
vele wijken, die in dit gebied ZlJn gegraven, vangen waarschijnlijk een
deel van het grondwater af. Op de grove isohypsenkaarten is dit echter niet
te zien.
Uit het bovenstaande volgt, dat in het beekdal van het Schoonebeeker Diep
waarschijnlijk water uit dit beïnvloedingsgebied opkwelt. In eenheid a zijn
hiervoor echter alleen zwakke aanwijzingen (zie tabel 16). Het water dat in
eenheid a opkwelt, kan over de keileem (of eventueel de eemafzettingen) afstromen uit de afstromingsgebieden in het hoogveencomplex. De vele zandkoppen (mits zij een bepaalde omvang hebben) in het beekdal zelf, kunnen als
infiltratiegebied fungeren (kleine systemen).
Of het matig verrijkte grondwater, dat in eenheden hl en b2 opkwelt, ook
uit dit beïnvloedingsgebied komt, is te betwijfelen, gezien de geringe
omvang van het infiltratiegebied van dit systeem. Waarschijnlijker is het,
dat die kwelgebieden bij het systeem van de zuidelijke Hondsrug horen.

5.2.2.7. Het systeem ten zuiden van Hoogeveen.
Het systeem wordt in het noordwesten begrensd door het Oude Diepje en de
Echtener Stroom. Bij Hoogeveen en in het oosten is de grens niet duidelijk
en in het zuiden bakent de Reest het systeem af.
Het infiltratiegebied van dit hydrologische systeem is gevarieerd, wat de
geomorfologie betreft. Omdat in het kader van dit onderzoek vooral inzicht
in de infiltratiegebieden van dit systeem, die de waterhuishouding van het
Reestdal beïnvloeden van belang is, zal alleen aan die gebieden aandacht
geschonken worden. Volgens de huidige inzichten (mond. med. R. van Veen,
Dienst Water en Milieu, Provincie Drenthe en Oude Munnink (1985)) ligt dit
beïnvloedingsgebied vooral in de buurt van Zuidwolde.
In eerste instantie werd verondersteld, dat het gebied rond Zuidwolde
onderdeel uitmaakte van een apart systeem. Met behulp van hydrologisch
onderzoek, waarbij modellen zijn geconstrueerd over de stromingsbanen van
het grondwater uit de omgeving van Zuidwolde (Gieske, 1987) en de hoogteL:B:&:P-BD2
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lijnenkaart, kon een drietal waterscheidingen worden aangegeven. Grondwaterstandsmetingen over de "rug van Zuidwolde" staven de bovenstaande veronderstelling echter niet. Volgens de nieuwste inzichten, op basis van deze
gegevens, kan een oostelijke stroming slechts tijdelijk optreden, wanneer
water over de keileem stroomt (in de natte perioden) (klein systeem of
afstromingsgebied freatisch grondwater)
De voornaamste grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket zal
westelijk gericht zijn. Met andere woorden, het systeem van Zuidwolde
bestaat dus niet als dusdanig maar moet als onderdeel worden beschouwd van
het hele gebied ten zuiden van Hoogeveen (Dienst Water en Milieu, Provincie
Drenthe, mond. med. R. van Veen).
Op een aantal plaatsen liggen 5 meter dikke kleilagen uit het Eemien, op
een diepte van 15 à 20 meter. Deze laag is waarschijnlijk niet helemaal
aaneengesloten (Grondwaterplan, 1985) (bijlage 3b). In de ondergrond van
het infiltratiegebied liggen keileemlagen, maar met name in het westelijke
deel ontbreekt de keileem over aanzienlijke oppervlaktes (bijlage 3a).
De Ca- gehaltes van het grondwater zijn in het hele gebied rond Zuidwolde
laag, tot een diepte van 60 à 70 meter (10-20 mg/1). DeEGV's nemen met de
diepte en in de stromingsrichting toe (tot 200 à 300 ~S/cm).
De hoge chloride- en sulfaatgehaltes (respectievelijk tot 60 à 70 mg/1 en
tot 66 mg/1) zijn waarschijnlijk het gevolg van landbouw en bewoning en
eventueel van de inlaat van gebiedsvreemd water. Bij Zuidwolde wordt bovendien grondwater gewonnen (deze hydrologische gegevens zijn overgenomen uit
Gieske (1987) en Oude Munnink (1985)).
Tegenwoordig wordt het water uit dit systeem deels naar de Reest afgevoerd
via de Vogelzangsche Wijk. Vaak wordt het water niet naar de Reest geleid,
maar wordt het afgevoerd via de Reestvervangende leiding, om de waterhuishouding voor de landbouw in de buurt van het Reestdal te verbeteren. In
hoeverre de Reestvervangende leiding invloed heeft op de grondwaterstroming
in het eerste watervoerende pakket of het ondiep aïstromende grondwater
zelf, is niet duidelijk.
Van de beekdalen, die in dit onderzoek zijn betrokken, maakt de Reest
onderdeel uit van dit middelgrote systeem.
Invloeden van een middelgroot hydrologisch systeem zijn aangetoond in alle
deelgebieden van de Reest. Behalve in eenheid c2, zal het we~n~g tot matig
verrijkte grondwater afkomstig zijn van het systeem ten zuiden van Hoogeveen (zie tabel 17 en bijlage 7).
In eenheden b2 en b1 lijkt nauwelijks sprake te zijn van ondiep aïstromend
kwelwater. In de overige eenheden is deze invloed wel aanwezig. Naast de
kleine zandkoppen in het beekdal zelf, fungeren vermoedelijk de zandruggen
bij Schrapveen en Wildenberg als kleine infiltratiegebieden (kleine systemen). Alleen waar de keileem tamelijk ondoorlatend is zou ook een deel van
het water, dat uit verder afgelegen gebieden afkomstig is, oppervlakkig
kunnen afstromen (afstromingsgebieden). Dit water zal vermoedelijk grotendeels afgevangen worden door de Reestvervangende leiding.
Het is mogelijk dat het infiltratiegebied ten zuiden van Hoogeveen ook de
hydrologie in eenheid b3 van het Schoonebeeker Diep beïnvloed. Het beinvloedingsgebied zal dan echter voornamelijk in de buurt van deze eenheid
liggen, dus in het oostelijke deel van het systeem. Over de hogere gronden
bij dit beekdal zijn alleen heel summiere abiotische gegevens. Het was
daarom niet mogelijk hier concretere uitspraken over te doen.
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5.2.2.8. Het systeem van de Reest.
Dit systeem wordt in het zuiden begrensd door de Reest, in het oosten door
het systeem ten zuiden van Hoogeveen, in het noordoosten door de Koekanger
Aa en in het noorden door het kwelgebied van het regionale systeem langs de
Wold Aa.
Het systeem van de Reest is al beschreven door Kleijberg (1988), Gieske
(1987) en Oude Munnink (1985). Tenzij anders vermeld, is deze beschrijving
uit hun rapporten overgenomen.
Het infiltratiegebied van dit systeem bestaat uit een dekzandrug, die in
het oerstroomdal van de Vecht ligt. Onder een deel van het systeem komen
Eernatzettingen voor, die voor een barrière in de toestroming van het grondwater uit de diepe watervoerende pakketten kan zorgen. Keileem ontbreekt
in het gebied.
Over de status van dit systeem bestaan verschillen in opvatting. Oude Munnink (1985) deelt het gebied in bij het kwelgebied van het grote systeem
van het Drents Plateau. Gieske (1987) daarentegen concludeert op grond van
modelberekeningen, grondwatertrappen en isohypsenpatronen, dat dit een
apart infiltratiegebied is.
De Hoogeveensche Vaart vormt geen zichtbare belemmering voor de stroming
van het grondwater in het eerste watervoerende pakket.
Het water in het eerste watervoerennde pakket van dit systeem stroomt
vermoedelijk globaal in zuidwestelijke richting.
Eenheid c2 van de Reest wordt deels door dit systeem gevoed gezien de
aanwezigheid van soorten die duiden op kwel uit het eerste watervoerende
pakket (zie tabel 17 en bijlage 7). Waarschijnlijk is deze invloed echter
niet zo groot, door de grote druk van het kwelwater uit het tweede watervoerende pakket. Uit de soortssamenstelling blijkt namelijk, dat in het
deze eenheid voornamelijk kwel met sterk verrijkt grondwater optreedt.
Op grond van het isohypsenpatroon van het ondiepe grondwater (bijlage 4),
kan een waterscheiding worden aangegeven, ten noorden van de Hoogeveensche
Vaart. Het freatische grondwater stroomt min of meer radiaal af en kwelt op
bij de Koekanger Aa, de Wold Aa en de Reest. Bij de afstroming van het
freatische grondwater, kan de Hoogeveensche Vaart wel een rol spelen.
In eenheid c2 zijn aanwijzingen gevonden voor toestroming van weinig verrijkt grondwater.
Vermoedelijk spelen vooral de kleine zandkoppen in het beekdal zelf (kleine
systemen) ook een rol, bij de voeding met weinig verrijkt grondwater.
Er zijn hier waarschijnlijk geen keileemlagen van betekenis, zodat een
andere factor verantwoordelijk moet zijn voor het ontstaan van een gunstig
milieu voor Veldrus. Gedetailleerd onderzoek zou hierin inzicht kunnen
verschaffen.

5.3. Kwelgebieden van grote hydrologische systemen.
5.3.1. Inleiding.
Deze paragraaf geeft een overzicht van de landschapseenheden, waarin (indicaties voor) sterk verrijkte grondwatertypen aangetroffen zijn. De geologische formaties en de bodems in Drenthe zijn in het algemeen arm aan mineralen, waardoor het grondwater maar weinig mineralen kan opnemen per tijdseenheid. In Drenthe kan het grondwater daarom alleen sterk verrijkt zijn,
als het een lange verblijftijd heeft in de ondergrond. Uiteraard moeten
locale uitzonderingen in acht worden genomen. In het onderzoeksgebied
wijzen de gegevens, die beschikbaar zijn over de grootte en de opbouw van
omringende gebieden, die als infiltratiegebied kunnen fungeren voor de
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beekdalen, erop, dat in die systemen het grondwater niet sterk verrijkt kan
worden. Het sterk verrijkte grondwater is daarom waarschijnlijk afkomstig
uit het tweede watervoerende pakket, dat onderdeel uitmaakt van een groot
hydrologisch systeem (zie (tabel bij) paragraaf 5.1.).
De herkomstgebieden van dit grondwater zijn niet nauwkeurig te begrenzen,
en worden daarom niet op kaart aangegeven (zie paragraaf 3.4.1.). Volstaan
wordt met het aangeven van de kwelgebieden van het diepe grondwater. In
paragraaf 5.3.2. zullen de kwelgebieden per stroomdal besproken worden.
Daarbij zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de mate van de invloed van sterk verrijkt grondwater, binnen de kwelgebieden. Een uitgebreide beschrijving van de gebieden zelf is te vinden in hoofdstuk 4.
Benadrukt dient te worden, dat in de hieronder genoemde gebieden in de
meeste gevallen ook (indicaties voor) minder sterk verrijkte watertypen
zijn aangetroffen. Dit betekent, dat deze gebieden meestal niet uitsluitend
worden gevoed door kwel uit een groot systeem (bijlage 7).
5.3.2. De ligging van kwelgebieden van grote hydrologische systemen.

5.3.2.1. Het Hunzedal.
Op grond van het voorkomen van indicatorsoorten en abiotische gegevens zijn
binnen het Hunzedal meerdere kwelzones te onderscheiden van sterk verrijkt
grondwater.
Toestroming van grondwater uit het tweede en diepe eerste watervoerende
pakket in deze kwelgebieden, zou belemmerd kunnen worden door de kleiige of
venige lagen uit het Eemien, die in nagenoeg het hele Hunzedal liggen (bijlage 3b) . Deze enkele meters dikke afzettingen liggen op een diepte van 20
à 30 meter -NAP. Hoogendoorn (1985) duidt erop dat deze lagen voor een
scheiding tussen het ondiepe eerste (opgebouwd uit beekdalafzettingen van
de Formatie van Twenthe) en het diepe eerste en tweede watervoerende pakket
kunnen zorgen, afhankelijk van de dikte en de samenstelling. Volgens de
nieuwste inzichten hebben de Eernatzettingen echter nauwelijks invloed op de
toestroming van het grondwater dat onder deze lagen stroomt, met andere
woorden ze ZlJn in het algemeen niet zo slechtdoorlatend als tot nu tot
vaak werd verondersteld (mondelinge mededeling Ter Wee).
Binnen het stroomdal van de Hunze
grondwater te onderscheiden.

zijn drie

kwelzones van

sterk verrijkt

1. Het beekdal van de Hunze (of de Oostermoersche Vaart), vanaf de samenkomst van het Voorste en het Groote Diep, ten zuiden van Gasselternijveen, tot aan het Zuidlaardermeer in het noorden (eenheden in de serie 3
en 4).
De invloed van het sterk -verrijkte grondwater in het beekdal varieert
sterk, gezien het aantal, en de abundanties van, indicatoren voor sterk
verrijkt grondwater; in het algemeen lijkt de invloed in noordelijke
richting toe te nemen.
Voor deze variatie zijn (ten minste) twee oorzaken aan te wijzen.
Ten eerste kan de invloed van het water uit het tweede watervoerende
pakket beperkt worden, door een sterke toestroming van grondwater uit
het eerste (en in mindere mate het freatische) pakket.
Een duidelijk voorbeeld hiervan vinden we in eenheid 3B, waar de soortssamenstelling duidt op een sterke toestroming van matig tot weinig
verrijkt grondwater, dat afkomstig is uit het systeem van de noordelijke
Hondsrug (zie paragraaf 5.2.2.1.). Bovendien spelen vaak ook kleinere
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infiltratiegebieden een belangrijke rol, zoals de dekzand- of stuifzand. ruggen in het beekdal.
Een tweede factor, die van invloed is, is de aanwezigheid van ondoorlatende lagen.
In eenheid 4 is de invloed van het sterk verrijkt kwelwater echter sterk
afgenomen door de grondwaterwinning. Slechts plaatselijk zal nog sprake
ZlJn van kwel, de overige delen van het kwelgebied zijn nu infiltratiegebieden (Grootjans, 1988, Schothorst, 1982) (zie ook bijlage 8). De
gevolgen van de grondwaterwinning ZlJn nog niet terug te vinden in de
soortsverspreiding. Dit heeft er deels mee te maken dat soorten kunnen
naijlen.
Het water uit het tweede watervoerende pakket is waarschijnlijk deels
afkomstig van het Drents Plateau en deels uit het voormalige hoogveencomplex ten zuiden van het stroomdal van de Hunze, bij Nieuw Weerdinge
(Casparie, 1972). Doordat de minerale bodem in het hoogveengebied een
hoog ijzergehalte heeft, is het grondwater in het Hunzedal ook relatief
ijzerrijk (door de lage pH in een hoogveengebied is de mobiliteit van
het ijzer groot) (W.R.G.O.D., 1978).
2. Een smalle zöne bij het Achterste Diep (eenheden 2A en 2B).
Kwel met sterk verrijkt grondwater treedt hier waarschijnlijk slechts
plaatselijk op. De abiotische gegevens en de soortsverspreiding duiden
erop, dat in eenheid 2A de invloed van sterk verrijkt grondwater groter
is, dan in eenheid 2B. Waarschijnlijk is bij 2A sprake van een kwelvenster en liggen bij 2B plaatselijk slecht doorlatende lagen in de ondergrond. De afzettingen uit het Eemien bestaan in 2A uit venig materiaal
en zullen nauwelijks belemmerend werken op de toestroming van grondwater
(mondelinge mededeling Ter Wee). Dit zou plaatselijk wel het geval
kunnen zijn in eenheid 2B.
Het voedingsgebied van dit diepe grondwater ligt volgens Casparie (1972)
dichtbij, waarschijnlijk bij de Odoornervenen. Een verklaring voor het
verrijkte karakter van het grondwater (bicarbonaattype), ondanks de
relatief korte verblijftijd in de ondergrond, kan zijn dat het grondwater toch door de kalkrijke formatie van Urk stroomt, die hier relatief
oppervlakkig ligt. Waarschijnlijk behoort het kwelgebied daarom bij een
middelgroot systeem in plaats van bij een groot systeem, uitgaande van
de gebruikte omschrijving van hydrologische systemen.
3. Een klein gedeelte bij De Beek (eenheid 2C). In deze eenheid zijn
slechts weinig indicatorsoorten gevonden. De enkele soorten, die gevonden zijn, duiden vooral op invloed van matig tot sterk verrijkt grondwater.
Dat er zo we1n1g soorten zijn aangetroffen, kan veroorzaakt worden
doordat dit gebied landschappelijk verstoord is.
Daarnaast spelen waarschijnlijk ook de middelgrote en kleine systemen in
de veenkoloniën een rol (zie Schipper & Lanjouw, in voorb.)

5.3.2.2. De Sleenerstroom.
Alleen in eenheid III (Holslootdiep) ZlJn indicaties voor invloeden van
sterk verrijkt grondwater aangetroffen (Noordse Zegge). Er zijn maar weinig
indicatoren voor invloeden van sterk verrijkt grondwater aangetroffen. Dit
kan erop duiden, dat de invloed niet zo groot, maar het is ook mogelijk dat
er weinig sloten zijn waar dit grondwater aan het oppervlakte kan komen.
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5.3.2.3. Het Loo- en Drostendiep.
De kwelgebieden voor sterk verrijkt grondwater kunnen onderscheiden worden
in gebieden waar de invloed van dit grondwatertype groot (1) en klein (2)
is.
1. Eenheden C. Dit zijn het Drostendiep en de Marsstroom. Hier zijn veel
indicatoren (in hoge abundanties) voor sterk verrijkt grondwater aangetroffen. Waarschijnlijk is de invloed van grondwater uit het tweede
watervoerende pakket tussen Dalen en Coevorden (eenheid C3) het grootst,
gezien de soortssamenstelling (Lidsteng). In dit verband is het interessant, om te wijzen op de aanwezigheid van Cromerklei. Deze afzetting
ligt op een diepte van circa 30 meter -NAP in de bovenste lagen van de
Formatie van Urk. Welke invloed deze kleilagen hebben op de grondwaterkwaliteit (verrijking van water dat langs deze lagen stroomt) is niet
duidelijk. Het is mogelijk, dat aan de randen, of bij de onderbrekingen
van deze afzetting, sterke kwel optreedt van grondwater, dat in het
tweede watervoerende pakket stroomt, doordat de druk in het watervoerend
pakket onder de eremerklei relatief groot is (het grondwater kan hier
immers niet naar boven).
In Cl en C2 is de invloed van het sterk verrijkt grondwater waarschijnlijk geringer, maar wel duidelijk uit de soortssamenstelling af te
leiden. Ook de abiotiek wijst in deze richting.
2. Eenheden B2, B6 en B5. In de gebieden zijn aanwijzingen voor matig tot
sterk verrijkt grondwater.
Behalve de soortssamenstelling wijst ook de geologische opbouw van dit
gebied erop, dat hier grondwater uit het tweede watervoerende pakket aan
het oppervlakte komt. Als gevolg van de teetonische werkingen, namelijk,
die het gevolg zijn van de druk die zoutvoorkomens in de diepe ondergrond uitoefenden, kan de bovenkant van het Tertiair (de basis van het
tweede watervoerende pakket) plaatselijk omhoog gekomen zijn (dit zijn
de zogenaamde drempels). In de buurt van de Kerkhorsten (eenheid B5) en
Wezup (B2) liggen dergelijke drempels. Wanneer de dikte van het watervoerende pakket door deze drempels wordt beïnvloed, kan het grondwater
uit dit pakket gedwongen worden om op de drempel naar boven te stromen
(aan de randen van de dikke lagen, de bergcapaciteit van het pakket
wordt minder als hij dunner wordt) (zie paragraaf 3.4.1.). Het watervoerende pakket, dat grotendeels uit de formatie van Urk bestaat, is in
eenheid B5 heel dik (Csengö, 1984).

5.3.2.4. Het Schoonebeeker Diep.
Uit het verloop van de isohypsen van het grondwater uit het tweede watervoerende pakket (Streefkerk & Oosterlee, 1984) is op te maken, dat het
infiltratiegebied van het grondwater uit het tweede watervoerende pakket in
dit beekdal, behalve bij het Drents Plateau, vermoedelijk ook gezocht moet
worden in Duitsland (hier komt 2/3 deel van het grondwater vandaan).
Onderscheid is gemaakt in gebieden waar de verspreidingsgegevens duiden op
grote (1) en op geringe (2) invloed van sterk verrijkt grondwater.
1. Zowel in eenheid bl als b3 zijn er duidelijke aanwijzingen voor kwel
met sterk verrijkt grondwater (Noordse Zegge).
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2. In het beekdal tussen Padhuis en Coevorden (eenheid b2) zijn alleen
plaatselijk indicatoren voor sterk verrijkt grondwater aangetroffen.
Vermoedelijk wordt deze eenheid voornamelijk gevoed door grondwater uit
het eerste watervoerende pakket, dat waarschijnlijk afkomstig is uit het
infiltratiegebied van het middelgrote systeem van de zuidelijke Hondsrug.

5.3.2.5. De Reest.
Evenals bij de voorgaande stroomdalen, kan hier, op grond van de verspreiding van de indicatorsoorten, onderscheid worden gemaakt in gebieden met
grote invloed van sterk verrijkt grondwater (1) en gebieden waar de invloed
minder is (2).
1. In het beekdal tussen Bloemberg en Meppel (eenheden cl en c2) duidt de
soortssamenstelling op een grote invloed van sterk verrijkt grondwater
(Elzenzegge en bijvoorbeeld Noordse Zegge), afkomstig uit het tweede
watervoerende pakket. Dit duidt er dus op dat dit water in het algemeen
vrijelijk kan toestromen ongeacht de aanwezigheid van kleilagen uit het
Eemien in het beekdal. Volgens de huidige inzichten zijn de Eernatzettingen inderdaad niet zo slechtdoorlatend als lang is verondersteld (mondelinge mededeling Ter Wee).
2. In het aangrenzende deel van het beekdal tot aan Drogteropslagen, zijn
in mindere of meerdere mate aanwijzingen gevonden voor kwel met sterk
verrijkt grondwater. In eenheden al en b2 is de invloed blijkbaar groot
op een aantal plaatsen, gezien de hoge abundantie waarin Noordse Zegge
plaatselijk voorkomt. In eenheden a2 en bl komen slechts weinig soorten
voor, die WlJZen op invloed van sterk verrijkt grondwater. Bovendien
komen deze slechts in geringe aantallen voor. Dit duidt er vermoedelijk
op, dat hier de invloed van andere grondwatertypen veel groter is en dat
alleen hier en daar water uit het tweede watervoerende pakket uittreedt.
Plaatselijk is er sprake van een scheiding tussen het tweede en het
derde watervoerende pakket, door de aanwezigheid van de ondoorlatende
Tegelenklei (Grondwaterplan, 1975). Het tweede watervoerende pakket is
echter grotendeels in de relatief kalkrijke Formatie van Urk gelegen,
Deze formatie ligt boven de Tegelenklei, waardoor ook hier het kwelwater, afkomstig uit het tweede watervoerende pakket sterk verrijkt kan
zijn. Welke invloed de afzettingen uit de Formatie van Kreftenheye
hebben op de hydrologie en waar deze lagen liggen is niet bekend.
Een groot deel van het voedingsgebied van het diepe grondwater, dat bij de
Reest opkwelt, ligt aan de rand van het Drents Plateau ter hoogte van Zwinderen-Dedemsvaart (Ter Wee, 1979). Vroeger was dit een hoogveencomplex.
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Hoofdstuk 6. Samenvatting en evaluatie.
6.1. Samenvatting.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de Dienst Ruimte & Groen
van de Provincie Drenthe. In het kader van de Wet Bodembescherming (W.B.B.)
dienen Gedeputeerde Staten een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid
van de, in hun provincie gelegen, gebieden, waarin de chemische, fysische
en biologische eigenschappen van de bodem niet, of slechts in geringe mate
nadelig worden beïnvloed door menselijke activiteiten, alsmede de gebieden
waarin een nadelige beïnvloeding van bovengenoemde eigenschappen zonder
ingrijpende maatregelen ongedaan kan worden gemaakt. Deze gebieden worden
de potentiële bodembeschermingsgebieden genoemd. Het doel van de aanw13z1ng
van bodembèschermingsgebieden is onder andere het behoud van biologisch
waardevolle gebieden, die deels in de beekdalen liggen. De waarden en
potenties in deze gebieden hangen onder meer samen met de kwaliteit en de
kwantiteit van het grondwater, dat afkomstig is uit de beïnvloedingsgebieden. Bij het hier gepresenteerde onderzoek is om deze reden de nadruk
gelegd op de hydrologische relaties tussen de biotisch waardevolle gebieden
en hun omgeving.
De vraagstellingen van dit onderzoek kunnen als volgt worden geformuleerd:
- Welke gebieden kunnen worden beschouwd als beïnvloedingsgebieden, of
voedingsgebieden, van de bij dit onderzoek betrokken beekdalen ?
- Welke ecohydrologische relaties zijn daarbij aan te geven?
In het rapport van Kleijberg (1988) wordt verslag gedaan van de resultaten
in Noord en Zuidwest Drenthe. Het onderzoek dat in dit rapport wordt besproken richt zich op de overige beekdalen van Drenthe.
Het betreft de volgende gebieden:
1. Het stroomdal van de Hunze.
2. Het stroomdal van de Sleenerstroom.
3. Het stroomdal van het Loo- en Drostendiep.
4. Het stroomdal van het Schoonebeeker Diep.
5. Het stroomdal van de Reest.
Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de onderzoeksgebieden. Tevens
wordt hier ingegaan op enkele algemene aspecten m.b.t. de abiotiek van
Drenthe.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de gebruikte methode. De methode is landschapsoecologisch op vegetatiekundige grondslag. Daarbij wordt uitgegaan
van een ecosysteem, waarvan de vegetatie deel uitmaakt. Deze vegetatie is
de resultante van een aantal abiotische faktoren; de abiotiek wordt als het
ware gereflecteerd in de vegetatie. Daarnaast spelen uiteraard ook vele
biotische en anthropogene factoren een rol, zoals het beheer. De vegetatieverspreiding en de kennis van de, veronderstelde, relatie tussen de verspreiding van vegetatietypen cq. soorten en abiotiek, met name hydrologie
(bijlage 1b), leveren de gegevens voor een landschapsoecologisch model. Het
onderzoeksgebied wordt in landschapseenheden verdeeld, die een specifiek
vegetatiepatroon hebben. Om een hypothese over de samenhang tussen de
verspreiding van plantesoorten en geohydrologische parameters op te stellen, en de ligging en begrenzing van beïnvloedingsgebieden aan te geven, is
een methode gehanteerd, waarin globaal vier fasen onderscheiden kunnen
worden.
Op basis van de relaties tussen abiotische factoren en verspreiding van
plantesoorten wordt de veronderstelde samenhang tussen de verschillende
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componenten van een landschapseenheid weergegeven, waarbij de nadruk wordt
gelegd op de beïnvloeding van het gebied door grondwater (fasen 1 t/m 3).
Vervolgens kunnen uitspraken worden gedaan over de verschillende grondwaterstromingen, die verantwoordelijk zijn voor natuurwaarden in de onderzochte beekdalen.
Daarna wordt de meest waarschijnlijke herkomst van dit grondwater aangegeven (localiseren en begrenzen beïnvloedingsgebieden) (fase 4). Om de beïnvloedingsgebieden op een (ruimtelijk) inzichtelijke manier weer te kunnen
geven, wordt hier gesproken van hydrologische systemen van verschillende
grootte. Een hydrologisch systeem is opgebouwd uit een infiltratie- en een
kwelgebied. Een beïnvloedingsgebied van een beekdal is het infiltratiegebied, van waaruit de waterhuishouding (van het grondwater) in dat (kwel)gebied kwalitatief en kwantitatief beïnvloed wordt. Aan de hand van (indicaties voor) de kwaliteit van het in de landschapseenheden toestromende grondwater, het oppervlaktewaterstelsel, de geomorfologie van de infiltratiegebieden en andere abiotische kenmerken, kunnen uitspraken gedaan worden
over de omvang en globale ligging van de hydrologische systemen. Gesproken
wordt van grote en middelgrote systemen en afstromingsgebieden van het
freatisch grondwater of kleine systemen.
Voor het aanwijzen van potentiële bodembeschermingsgebieden is het vooral
van belang om inzicht te hebben in de herkomst van het grondwater met een
niet te lange verblijftijd in de ondergrond. Dit water is meestal afkomstig
uit middelgrote of kleine systemen (bij de hier gebruikte definiëring).
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de landschapsoecologische indeling van de
onderzoeksgebieden behandeld, gebaseerd op soortsverspreidingspatronen.
Voor iedere landschapseenheid worden in dit hoofdstuk de afzonderlijke
componenten beschreven (geologie, geomorfologie, bodem, waterhuishouding,
kenmerkende soorten) en vindt een synthese plaats van deze componenten.
Hierin komt een model van de ecohydrologische relaties van de landschapseenheden met hun omgeving tot stand (bijlage 6).
In hoofdstuk 5 worden de ligging, de begrenzing en de invloed van de verschillende hydrologische systemen besproken (bijlagen 7 en 8), waaruit de
volgende resultaten zijn samen te vatten.
Hierbij zijn de verschillende watertypen als volgt gekoppeld aan der herkomst uit bepaalde watervoerende pakketten en hydrologische systemen:
watertype
(mineralenrijkdom)

watervoerende
pakket

systeem
(grootte)

(zeer) mineraalrijk

tweede wvp

groot

van weinig tot matig
verrijkt

eerste wvp

middelgroot

mineraalarm

freatisch wvp

klein
afstromingsgebied freatisch water

In tabellen 13 t/m 17 is de toestroming van grondwater uit de verschillende
watervoerende pakketten naar de onderscheiden landschapseenheden per onderzoeksgebied samengevat. Tevens worden de meest waarschijnlijke infiltratiegebieden van de middelgrote systemen vermeld.
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Codering: - = geen indikaties voor toestroming.
X = duidelijke indikaties voor toestroming
? = toestroming wordt vermoed maar is niet duidelijk
naam? = toestroming uit eerste pakket duidelijk maar het
systeem is niet bekend.

Het stroomdal van de Hunze.
Het stroomdal van de Hunze is in een aantal landschapseenheden opgesplitst
die in de volgende drie groepen ZlJn ondergebracht (zie tabel 13):
1. De kwelgebieden vanaf het Odoornerveen tot en met het Voorste Diep
(eenheden lA t/m lC) worden waarschijnlijk alleen gevoed door arm tot
weinig verrijkt grondwater. Dit betekent, dat zij behoren tot kleine tot
middelgrote hydrologische systemen. Vermoedelijk liggen de beïnvloedingsgebieden voornamelijk bij de rug van Sleen. Het oppervlakkig afstromende grondwater van de zuidelijke Hondsrug zou ook hier op kunnen
kwellen.
2. In eenheden 2 kwelt ook sterk verrijkt grondwater, in meer of mindere
mate, op. Deze eenheden liggen in het beekdal van het Achterste en het
Groote Diep en van de Beek. De kwelgebieden van het sterk verrijkte
grondwater in eenheden 2A en 2B, behoren vermoedelijk tot het middelgrote systeem van de zuidelijke Hondsrug. Het is ook mogelijk dat hier
water uit een groot systeem opkwelt. Het sterk verrijkte grondwater in
eenheid 2C komt waarschijnlijk uit een groot systeem. De infiltratiegebieden van de middelgrote systemen in deze eenheden liggen vermoedelijk op de zuidelijke Hondsrug, respectievelijk in de veenkoloniën.
Landschaps tweede wa- eerste watertervoer en- voerende pakket
eenheid
de pakket (systeem)
?

lA noord
lA zuid
lB
lC
2A
2B
2C
3A
3B
3C
3D

x
x
x
x
x

4

X.

Tabel 13. Toestroming van
Hunzedal.

?

? Sleen

x Sleen
x Sleen
x Sleen
x Hondsrug zuid
x Hondsrug zuid
x Veenkoloniën*
x Hondsrug noord
x Hondsrug noord
x Hondsrug noord
x Hondsrug noord
x Hondsrug noord

grondwater vanuit

freatisch
grondwater
?
?

x
x
x
-

x
x
x
-

x

verschillende systemen in het

(* , zie Schipper & Lanjouw, in voorb)

3. In eenheden 3 en 4 kwelt veel sterk verrijkt grondwater op. In deze
gebieden liggen afzettingen uit het Eemien, die een barrière kunnen zijn
voor het grondwater. Uit dit onderzoek blijkt dat het grondwater vermoedelijk meestal vrijelijk op kan kwellen. Het sterk verrijkte grondwater
is waarschijnlijk grotendeels afkomstig uit een infiltratiegebied van
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een groot systeem. Het is ook mogelijk dat grondwater dat uit het mid·delgrote systeem van de noordelijke Hondsrug opkwelt, plaatselijk sterk
verrijkt is.
In alle eenheden kwelt ook we1n1g tot matig verrijkt grondwater op dat
vermoedelijk op de noordelijke Hondsrug geïnfiltreerd is.

Het stroomdal van de Sleenerstroom.
In dit stroomdal zijn drie eenheden onderscheiden (tabel 14):
Het veenkoloniale gebied bij Nieuw Amsterdam. Dit gebied wordt vermoeI.
delijk voornamelijk door arm tot weinig verrijkt grondwater gevoed.
Dit water zal grotendeels afkomstig zijn van het infiltratiegebied bij
Erica op de zuidelijke Hondsrug en eventueel van de keileemuitloper
ten westen van dit gebied.
II. Het beekdal van de Sleenerstroom. Hier kwelt, naast arm tot weinig
verrijkt grondwater ook matig verrijkt grondwater op. Dit water is
waarschijnlijk vooral afkomstig van de rug van Sleen. Het arme grondwater kan over de keileem van de rug van Sleen toegestroomd zijn; het
is ook mogelijk dat dit water deels van de zuidelijke Hondsrug komt.
III. Het Holslootdiep. Hier kwelt naast arm tot matig verrijkt grondwater
ook sterk verrijkt grondwater op. Deze kwelgebieden behoren vermoedelijk tot een groot hydrologisch systeem. Daarnaast liggen hier kwelgebieden van het systeem van Sleen.
Landschaps tweede wa- eerste watertervoeren- voerende pakket
eenheid
de pakket (systeem)
I
II
III

-

x

x Hondsrug
x Sleen
x Sleen

zuid

Tabel 14. Toestroming van grondwater vanuit
stroomdal van de Sleenerstroom.

freatisch
grondwater

x
x
x

verschillende systemen in het

Het stroomdal van het Loo- en het Drostendiep.
In dit gebied liggen twee stroomsystemen. Het stroomsysteem van het Drostendiep is de hoofdloop. Het stroomsysteem van het Loodiep is kleiner en
het is deels een stagnatiegebied.
In dit gebied zijn veel landschapseenheden onderscheiden die in drie groepen zijn samengevoegd (tabel 15).
A. Eenheden Al t/m A3 liggen in het stroomdal van het Loodiep, stroomafwaarts van de Geeserstroom. Eenheid A4 ligt bij de Westerstroom, stroomopwaarts van het Drostendiep.
In deze eenheden kwelt voornamelijk arm tot weinig verrijkt grondwater
op. Hier liggen dus vooral kwelgebieden van middelgrote systemen; plaatselijk komt ook matig verrijkt grondwater aan het oppervlak. Eenheden
Al t/m A3 behoren vermoedelijk tot het hydrologische systeem van Oosterhesselen; zowel het systeem van Drijber oost als dat van Sleen beïnvloeden waarschijnlijk de waterhuishouding in eenheid A4.
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B.·Eenheid B3 ligt in het beekdal van de Geeserstroom. De andere eenheden
onder B behoren tot het stroomsysteem van het Drostendiep. Behalve bij
de Geeserstroom betreft het grotendeels bovenlopen. In deze eenheden
kwelt vaker matig verrijkt grondwater op dan in eenheden A. Af en toe
lijkt ook sterk verrijkt grondwater aan het oppervlak te komen. De
kwelgebieden zullen in het algemeen bij middelgrote en kleine systemen
horen. Het matig verrijkt grondwater, dat in eenheid B3 opkwelt, is
waarschijnlijk grotendeels afkomstig van het infiltratiegebied van het
systeem van Drijber oost. Deels kan het ook van het systeem van Oosterhesselen komen. Het laatstgenoemde systeem beïnvloedt eenheden B3 en B6
echter waarschijnlijk voornamelijk via het freatische grondwater. De
kwelgebieden in eenheden Bl, B5 en B6 behoren tot de hydrologische
systemen van Drijber oost en Sleen. In B2 en B4 speelt alleen het systeem van Sleen een rol. In eenheden B5 en B6 komt ook sterk verrijkt
grondwater aan het oppervlakte. Dit kan duiden op invloeden van een
groot systeem. Dat hier water uit het tweede watervoerende pakket opkwelt kan veroorzaakt worden door de drempels die in de basis van het
watervoerende pakket liggen.
Landschaps tweede wa- eerste watertervoer en- voerende pakket
eenheid
de pakket (systeem)
-

Al
A2
A3
A4

-

Bl

-

B2
B3

?
-

B4
B5

x

B6

x

Cl

x

C2
C3

x
x

-

-

? O'hesselen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

O'hesselen
O'hesselen
Sleen
Drijber oost
Sleen,
Drijber oost
Sleen
Drijber oost,
O'hesselen
Sleen
Drijber oost
Sleen
Drijber oost
Sleen
Sleen,
O'hesselen
Drijber oost
O'hesselen,

freatisch
grondwater
?

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabel 15. Toestroming van grondwater vanuit verschillende systemen in het
stroomdal van het Loo- en Drostendiep.
C. Deze eenheden bestaan grotendeels uit kwelgebieden van grote hydrologische systemen. Eenheden Cl en C3 liggen langs het Drostendiep. De invloed van sterk verrijkt grondwater is in eenheid C3 het grootst. In
dit gebied liggen bovenin het tweede watervoerende pakket kleilagen
(Cromer), die kwel uit dit pakket kunnen belemmeren. Blijkbaar kan het
grondwater op een aantal plaatsen toch nog apkwellen door zogenaamde
kwelvensters. Ook is het mogelijk dat aan de randen van dit kleipakket
veel sterk verrijkt grondwater opkwelt. In eenheden Cl en C3 liggen aan
de randen ook kwelgebieden van middelgrote systemen. In Cl behoren deze
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vermoedelijk bij de systemen van Oosterhesselen en Sleen; in C3 bij
.Oosterhesselen. Deze beïnvloedingsgebieden spelen in deze eenheden waarschijnlijk geen grote rol.
Eenheid C2 ligt in de bovenloop van het Loodiep, bij de Marsstroom. In
tegenstelling tot in Cl en C3 spelen hier naast grote systemen ook
middelgrote en kleine systemen een belangrijke rol. Het weinig tot matig
verrijkt grondwater komt vermoedelijk uit de infiltratiegebieden van het
systeem van Drijber oost.

Het stroomdal van het Schoonebeeker Diep.
In het smalle beekdal van het Schoonebeeker Diep konden vier eenheden
onderscheiden worden, die in twee groepen zijn ondergebracht (tabel 16).
a. Eenheid a is het meest oostelijke deel van het beekdal dat in Drenthe
ligt. In deze eenheid kwelt waarschijnlijk alleen arm tot weinig verrijkt grondwater op. Dit water is vermoedelijk afkomstig uit het infiltratiegebied bij de Oosteindsche Landen.
b. Deze eenheden vormen de rest van het Drentse deel van dit beekdal. In
deze eenheden liggen ook kwelgebieden van matig verrijkt grondwater van
een middelgroot systeem. Plaatselijk kan ook invloed optreden van een
groot systeem. Waar de beïnvloedingsgebieden van de middelgrote systemen
liggen, is niet duidelijk. Het meest waarschijnlijk is, dat eenheden bl
en b2 deels bij het systeem van de zuidelijk Hondsrug horen en eenheid
b3 mogelijk deels ook bij het systeem van Hoogeveen zuid hoort.
Landschaps tweede wa- eerste watertervoeren- voerende pakket
eenheid
de pakket (systeem)
a
bl
b2
b3

x
?

x

x Oosteindsche

L.
? Hondsrug zuid
? Hondsrug zuid
? Hoogeveen zuid

freatisch
grondwater

x
x
x
x

Tabel 16. Toestroming van grondwater vanuit de verschillende
systemen bij het Schoonebeeker Diep.
Het stroomdal van de Reest.
De Reest heeft zijn meanderende karakter behouden en het beekdal is grotendeels relatienotagebied, waarvan een deel reservaatsgebied. De eenheden
konden in drie groepen onderverdeeld worden (tabel 17). In nagenoeg alle
eenheden duidt de soortssamenstelling op invloeden van arm tot sterk verrijkt grondwater.
a. In eenheden a behoren de kwelgebieden vermoedelijk voornamelijk tot
middelgrote of kleine systemen.
b. In eenheden b liggen vooral kwelgebieden van het middelgrote systeem ten
zuiden van Hoogeveen. Arm grondwater kwelt hier nauwelijks op en ook
sterk verrijkt grondwater uit een groot systeem lijkt hier niet vaak aan
het oppervlakte te komen.
c. In eenheden c daarentegen liggen grotendeels kwelgebieden van grote
systemen. De Eemlagen lijken dus niet veel invloed te hebben op de
grondwaterstroming. Invloeden van middelgrote (en eventueel kleine)
systemen zijn ook aangetoond. In eenheid cl liggen kwelgebieden van het
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middelgrote systeem ten zuiden van Hoogeveen en in eenheid c2 van het
systeem van de Reest. Deze eenheden liggen in het meest westelijke deel
van het stroomdal.

Landschaps tweede wa- eerste watereenheid
tervoeren- voerende pakket
de pakket (systeem}
al
a2
a3
bl
b2
cl
c2

?
?

?
?

x
x

x Hoogeveen
x Hoogeveen
x Hoogeveen
x Hoogeveen
x Hoogeveen
x Hoogeveen
x Reest

zuid
zuid
zuid
zuid
zuid
zuid

freatisch
grondwater

x
x
x
?
-

x
x

Tabel 17. Toestroming van grondwater vanuit verschillende systemen naar het
beekdal van de Reest.
6.2. Evaluatie van de onderzoeksmethode.
In deze paragraaf worden de resultaten van dit onderzoek geëvalueerd. Deze
evaluatie geeft aan wat de mogelijkheden en beperkingen van de gevolgde
methode zijn. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan een aantal oorzaken
van de onzekere status van de resultaten.
Een uitgebreidere evaluatie wordt gegeven door Kleijberg (1989}. Dit wordt
gedaan aan de hand van een vergelijking tussen het eigen onderzoek en een
aantal door andere instanties uitgevoerde onderzoeken op het gebied van de
ligging van bufferzones en de aanwezigheid van ruimtelijke relaties via het
grondwater.
In dit onderzoek naar de ecohydrologische relaties en de ligging van beïnvloedingsgebieden is gebruik gemaakt van beschikbare gegevens over de
verspreiding van plantesoorten, en van bodemkundige, geologische en hydrologische gegevens (kaartmateriaal}. Met name gegevens op het gebied van
waterkwaliteit en -kwantiteit ontbreken grotendeels, zodat een aantal
aannames moest worden gedaan, die niet getoetst konden worden.
Wat de aannames betreft kan op het volgende gewezen worden:
De onderzoeksgebieden ZlJn ingedeeld op grond van de verspreiding van
plantesoorten, die een bepaalde indicatiewaarde hebben. Zowel ten aanzien
van het werken met verspreidingsgegevens als met indicatiewaarden kunnen
de volgende kanttekeningen worden gemaakt:
a. De verspreidingsgegevens zijn weergegeven per kilometerhok. Een soort
komt hierin wel of niet voor. Niet alle hokken zijn echter even goed
geïnventariseerd. Bovendien kunnen in een hok soorten niet zijn waargenomen t.g.v. menselijke activiteiten, zoals het schonen van sloten
en maaien van oevervegetaties. Tenslotte kan het voorkomenn, dat een
bepaald watertype wel voor komt, maar niet meer tot uiting kan komen,
doordat de kwelstroom de wortelzone niet bereikt. Het is daarom mogelijk dat de soorten meer voor komen in het onderzoeksgebied dan is
aangegeven. Dit betekent, dat het niet geoorloofd is, om, als bepaalde
soorten niet voorkomen, zonder meer de conclusie te trekken, dat een
bepaald watertype niet voorkomt. Daarom wordt voornamelijk ingegaan op
LlBl&lP-BD2

118

ecohydrologische relaties die wel aangetoond zijn. Hypothesen over
afwezigheid of mate van een bepaalde beïnvloeding zijn voornamelijk
(of mede) gebaseerd op abiotische gegevens.
b. Indicatorsoorten geven informatie over de zuurgraad, de mineralenrijkdom en de voedselrijkdom van de standplaats, wat in beekdalen in
relatie staat tot de verrijkingstoestand van het grondwater, en niet
over de herkomst van het grondwater. Daarvoor dient de indicatie, die
de soorten indirect hierover geven, gekoppeld te worden aan informatie
uit abiotische gegevens. De vertaling van de indicatie naar de aard
van het toestromende grondwater mag dan ook slechts regiogebonden
worden gedaan.
Met behulp van grondwaterkwaliteitsgegevens in de wortelzóne, het
freatisch pakket en op grotere diepte, zouden de indicatiewaarden
getoetst kunnen worden.
- Bij de extrapolatie van de aanwezigheid van een bepaald watertype naar de
grootte van een hydrologisch systeem (koppeling watertype aan systeem)
kunnen fouten ontstaan. Deze koppeling berust op een aantal aannames.
Uitgangspunt is, dat de verrijkingstoestand van het grondwater gecorreleerd is aan de verblijftijd van het grondwater. De verblijftijd wordt
bepaald door de afgelegde weg en de doorlatendheid van de watervoerende
pakketten. Bovendien is de mineralenrijkdom afhankelijk van de samenstelling van de afzettingen, waarmee het water in contact komt. Bij de extrapolatie treden moeilijkheden op door het ontbreken van gegevens over:
1. De invloeden van geologische formaties op de grondwaterstroming.
Bepaalde formaties kunnen een barrière vormen voor de grondwaterstroming. Dergelijke afzettingen ZlJn keileem, Eemlagen en Cromerkleilagen. In hoeverre zij een barrière vormen is niet bekend.
2. De invloeden van geologische formaties op de verrijking van het grondwater.
De bij punt 1. genoemde formaties kunnen een verrijkende invloed
hebben op het grondwater, dat door of langs deze formaties stroomt
(klei en veen zijn relatief rijk aan mineralen). Bovendien heeft de
samenstelling van de watervoerende pakketten, middels een verlenging
van de verblijftijd van het grondwater (slecht- of goeddoorlatende
lagen) invloed op de chemische samenstelling van het grondwater. De
formatie van Urk is relatief kalkrijk en kan daarom verrijkend werken.
Over de mate waarin dit gebeurt bestaat vooralsnog onzekerheid.
- De gepresenteerde ligging en begrenzing van hydrologische systemen ZlJn
gebaseerd op globale gegevens over de abiotiek. Bovendien ontbreekt
belangrijke informatie over de hydrologie:
1. Gegevens over de stromingsrichting van het grondwater ontbreken of
ZlJn zeer globaal. Hypothesen over de meest waarschijnlijke beïnvloedingsgebieden zijn voornamelijk gebaseerd op de aanname, dat deze in
de omringende hogere gebieden liggen. Aan de hand van de globale
isohypsenpatronen van het ondiepe en diepe grondwater, is vastgesteld
waar het grondwater vandaan kan komen. Onzekerheden zijn er voornamelijk over de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerende pakket, en daardoor over de ligging van de beïnvloedingsgebieden.
2. De grootte van een systeem en de koppeling van de grootte aan de
mineralenrijkdom van het grondwater kan niet eensluidend gedefinieerd
worden. Welke uitzonderingen voor kunnen komen, is uiteengezet in
paragraaf 5.1.
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Het hypothetisch karakter van de resultaten is, behalve als gevolg van het
feit, dat bepaalde informatie ontbreekt, inherent aan de grove schaal
waarop beschikbare gegevens verwerkt zijn.
- De verspreidingsgegevens van de indicatorsoorten zijn weergegeven per
kilometerhok. Deze schaal voldoet goed bij het afgrenzen van de landschapseenheden en hydrologische systemen in de lengterichting van de
stroomdalen. Daarentegen is het niet mogelijk om overgangen tussen hydrologische systemen in de dwarsgradiënt aan te wijzen, waarmee kleine
systemen aangewezen zouden kunnen worden.
- De abiotische kaarten berusten veelal op een dun meetnet, waardoor de
informatie slechts globaal is. Vooral in gebieden, die aan de rand van de
weergegeven lagen liggen kan dit tot problemen leiden. Bovendien is uit
de kaarten over slecht- of ondoorlatende lagen niet op te maken of de
lagen aaneengesloten zijn en wat de samenstelling is. Deze factoren
beïnvloeden in grote mate de doorlatendheid van een laag.
Tenslotte plaatsen Jansen & van Diggelen (1987) nog de volgende kanttekeningen bij de door ons gevolgde werkwijze:
- het is niet bekend met welke abundantie een soort binnen een kilometerhok
voorkomt. Sommige soorten (bijv. Moeraszegge en Holpijp) hebben vegetatievormend een andere indicatie dan wanneer ze in relatief geringe aantallen voorkomen.
Soorten kunnen naijlen. Zo komt het regelmatig voor, dat de standplaatsfactoren al lang niet meer actueel zijn, terwijl de soort toch nog voorkomt. De methode kan dus een te rooskleurig beeld scheppen van de actuele situatie, maar kan wel inzicht geven in de potentiële situatie.
Wisselingen in de waterkwaliteit, zowel in ruimte als in tijd, blijken
voor een aantal soorten van essentieel belang te zijn. Het betreft soorten, die gebonden zijn aan een poikilotrofe zóne. Dit soort relaties
zijn alleen vast te stellen door het nemen van watermonsters gedurende
verschillende seizoenen over een langere periode.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de resultaten een globaal karakter hebben.
Andere onderzoeksmethoden, zoals geohydrologisch onderzoek, zouden veelal
tot concretere resultaten kunnen leiden. Dergelijk onderzoek is echter niet
uit te voeren op de gekozen schaal en in de korte tijd, die ter beschikking
stond voor het onderzoek naar de beïnvloedingsgebieden van de beekdalen in
Drenthe. Bovendien is zulk onderzoek voor de hele provincie erg kostbaar
en ontbreekt veel essentiële informatie. Dit alles in ogenschouw nemende,
lijkt de gekozen benadering het beste alternatief te zijn.
De relevantie van dit onderzoek is dan ook vooral, dat in een relatief
korte tijd en met behulp van beperkte gegevens, op basis van de samenhang
tussen vegetatie en geohydrologie, inzicht verkregen kan worden in de
kwaliteit en kwantiteit van het grondwater, dat in de verschillende beekdalelementen tot de wortelzóne opkwelt, dan wel opkwelde. Op basis daarvan
kan een hypothese worden opg€steld over de herkomst van het grondwater. De
resultaten kunnen enerzijds een aanknopingspunt bieden voor de keuze van
gebieden waar gedetailleerd onderzoek gewenst is om tot concretere resultaten te komen. Anderzijds kunnen zij een goede leidraad zijn bij de voorspelling van de effecten van ingrepen (zoals bemesting) op de vegetatieontwikkeling in het onderzoeksgebied. Aanvullend onderzoek zal echter noodzakelijk zijn om enerzijds de resultaten (synthese) te toetsen en te preciseren en anderzijds de effecten van de ingrepen te kwantificeren.
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6.3. Conclusies en suggesties voor verder onderzoek.
Ondanks de genoemde kanttekeningen is in het algemeen een goed inzicht
ontstaan in de ecohydrologische relaties in de onderzoeksgebieden en de
meest waarschijnlijke herkomstgebieden van het grondwater.
Onduidelijkheden doen zich voornamelijk in de volgende gebieden voor:
- In het stroomdal van de Hunze. Onduidelijkheden over (1) de herkomst van
het sterk verrijkte grondwater bij het Achterste Diep, (2) de invloed van
oppervlakkige Urkformaties (bij Schoonloc en 2A), (3) de invloed van
Eemafzettingen, (4) de grondwaterverrijking in het systeem van de noordelijke Hondsrug en (5) het effect van teetonische werking op de grondwaterstroming.
- In het stroomdal van het Loo- en Drostendiep. Vragen over (1) de invloed
van drempels en Cromerkleilagen, (2) de aanwezigheid van sterk verrijkt
grondwater in een aantal bovenlopen en (3) de herkomst hiervan.
- In het stroomdal van het Schoonebeeker Diep bestaan onzekerheden over de
ligging van de beïnvloedingsgebieden van eenheden b.
- In het stroomdal van de Reest/ Onderzoek is gewenst naar de effecten van
de Formatie van Kreftenheye en de Eemformatie op de grondwaterstroming en
-verrijking.
Voor het aanwijzen van de bodembeschermingsgebieden, het toetsen van de
resultaten van dit onderzoek en het wegnemen van onduidelijkheden, is in
veel gevallen nader onderzoek gewenst. Dit onderzoek zou gedaan kunnen
worden in bovengenoemde gebieden en/of in gebieden, die uit het oogpunt van
natuurwaarden de hoogste prioriteit hebben om beschermd te worden. Een
aantal onderzoeken kan ook een meer globaal karakter hebben.
De volgende onderzoekssuggesties, die gedeeltelijk uit paragraaf 6.2.
volgen, kunnen gedaan worden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen
onderzoek dat zich richt op de ecohydrologische relaties (a) en onderzoek
met betrekking tot de bodembeschermingsgebieden (b).
a. Onderzoek in geselecteerde gebieden, dat zich richt op de ecohydrologische relaties.
Dit onderzoek dient voornamelijk ter onderbouwing en toetsing van de
resultaten.
Onderzoek met betrekking tot de verspreiding van grondwatertypen in de
beekdalen. In een aantal te selecteren eenheden zouden monsters geanalyseerd kunnen worden van het water in de wortelzóne. Om een goed beeld te
krijgen van de hydrologie is het gewenst de monsters in verschillende
seizoenen te nemen. Om inzicht te krijgen in de herkomst van het grondwater is het bovendien zinnig om ook op grotere diepte monsters te
nemen.
Onderzoek met betrekking tot gradiënten in de vegetatiepatronen. Dit
onderzoek heeft dezelfde opzet als het hier gehanteerde onderzoek.
Wanneer op een meer gedetailleerde schaal gegevens over de soortsverspreiding en waterkwaliteiten worden verzameld kunnen gradiënten en
overgangen achterhaald worden. Ook kunnen op die manier concretere
uitspraken worden gedaan over de ligging van kleine systemen in beekdalen of aan de flanken.
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b.·Onderzoek met betrekking tot de bodembeschermingsgebieden.
Om potentiële bodembeschermingsgebieden, waarin een specifiek beschermingsniveau t.a.v. bijvoorbeeld bemesting en ingrepen in de waterhuishouding gerealiseerd kan worden, aan te wijzen, is het van belang inzicht te hebben in:
de grondwaterstroming. Met behulp van hydrologisch onderzoek naar het
stromingspatroon van het grondwater, dat in een te beschermen beekdalelement opkwelt, kunnen de ligging en begrenzing van de herkomstgebieden
(gebieden, waarin kwalitatieve en kwantitatieve ingrepen in de waterhuishouding gevolgen kunnen hebben voor dat kwelgebied), concreter
aangegeven worden. Op deze wijze wordt ook de mate van beïnvloeding
duidelijk;
de veranderingen in de kwaliteit van het grondwater die optreden gedurende het transport van herkomstgebied naar kwelgebied. Het onderzoek
zou zich kunnen richten op de mate, waarin nitraatuitspoeling plaatsvindt en de snelheid, waarmee denitrificatieprocessen verlopen in Drenthe, onder verschillende omstandigheden;
de ligging en samenstelling van bepaalde afzettingen, die de grondwaterstroming en -samenstelling kunnen beïnvloeden. Het onderzoek zou zich
kunnen beperken tot die gebieden, waar de aanwezigheid waarschijnlijk of
dubieus is (vaak aan de randen van de in kaart gebrachte verspreiding,
of daar waar de indicaties en de kaarten van de slechtdoorlatende lagen
tot tegenstrijdige conclusies leiden). In een aantal gebieden moet
daarnaast ook aandacht besteed worden aan de samenstelling van deze
lagen.
Om tot een verantwoorde keuze van de gewenste beheersmaatregelen in de
bodembeschermingsgebieden te komen is het bovendien gewenst onderzoek te
doen naar:
de mate waarin kwantitatieve ingrepen in de waterhuishouding in de beïnvloedingsgebieden tot uiting komen in de waterhuishouding van specifieke beekdalgedeelten;
de invloed van ingrepen in de waterhuishouding van het beekdal (drainage, inlaat) op de grondwaterstroming en dus op de waterkwaliteit enkwantiteit in de wortelzöne;
de invloed van het grondgebruik (bemesting, gewasaanplant) op de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit in de wortelzöne;
de normen die de vegetaties in de in het onderzoek betrokken beekdalen
stellen t.a.v. maximale nutriënten(stikstof)aanvoer via het grondwater
en de vochtvoorziening;
de mate, waarin het apkwellende grondwater nog in de percelen zelf tot
aan de wortelzone komt. Uit de verspreidingsgegevens, die in dit onderzoek gebruikt ZlJn, is niet af te leiden of de indicatorsoorten (de
freatofyten) voor een bepaald grondwatertype op de oevers van de sloten
en/of in de percelen zelf voorkomen.
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Bijlage 9. Verklarende woordenlijs t.

t

Basisch milieu: milieu met een lage zuurgraad, d.i. een pH ~oger dan 6 . .
Beinvloedingsgebied (infiltratiegebied): g~bied va~ w~aru1t de wat~rh~7s;
houding (van het grondwater) in het kwelgebled kwal1tat1ef en kwant1ta 1e
beïnvloed wordt.
h
d en gebruikt
cultuurgrasland: landbouwkundig dusdanig intensief be eer
grasland, dat de cultuurdruk het gegeven milieu overheerst.
Draineren: water afvoeren, ontwateren.
· van de oeco 1og1sc
· h belangriJ'ke aspecten van de waterEcohydrologie: stud1e
huishouding (of hydrologie)~
Eutroof: voedselrijk.
. .
d
k t
Freatofyt: 'grondwaterplant', dat wil zeggen pl~nt d1e 1n het vel v~~rw~~waar de invloed van grondwater (freatofyt-freatlsch water) tot in
telzone reikt.
Grondwater: water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water
beneden de grondwaterspiegel.
Infiltratie: het verschijnsel dat water in de bodem wegzijgt (tegenstelling: kwel) .
Isohyps: lijn die punten van gelijke stijghoogte van het grondwater met
elkaar verbindt.
Kwel: het verschijnsel waarbij water uit de ondergrond in verticale stromingsrichting aan of nabij het oppervlakte komt.
Landschapsoecologie: een integrale studie van het landschap als een complex
van ecosystemen, die met elkaar in relatie (kunnen) staan.
Mesosaproob: watermilieu dat arm is aan zuurstof en rijk aan opgeloste
voedingsstoffen; meestal gebruikt in de betekenis van 'matig verontreinigd'.
Mesotrafent: een taxon (plantengemeenschap) dat het meest wordt aangetroffen in een tussen voedselrijk en -arm gelegen milieu.
Mineralenrijkdom: In deze studie specifiek gebruikt voor (hydrologische)
verrijking met calcium, bicarbonaat, magnesium, natrium en chloride.
Mesotroof: matig voedselrijk.
Oecologie: tak van wetenschap die zich bezighoudt met relaties binnen en
tussen levende systemen en hun omgeving en met de eigenschappen van beide.
Oecosysteem: een systeem, bestaande uit organismen en niet-levende elementen die elkaar beïnvloeden.
Oligotroof: voedselarm.
Ombrotroof: milieu, waarin het water en de daarin opgeloste stoffen uitsluitend van de neerslag en niet van het grondwater afkomstig zijn.
Poikilotrofe z6ne: gebied waarin een wisseling in ruimte en tijd optreedt
van beïnvloeding door grondwater van verschillende kwaliteit (en dus vaak
vanuit verschillende systemen).
Reliktsituatie: restant van een vegetatie, die eertijds op grotere schaal
en/of beter ontwikkeld voorkwam onder veelal voor die vegetatie (of soorten) meer geschikte omstandigheden.
Roestverschijnselen: een bacteriefilmpje op of roodkleuring van het oppervlaktewater als gevolg van de aanwezigheid van ijzer. Ook kunnen het ijzerconereties in de bodem zijn. ·
Sapropeliumlaag: rottingsslib op de bodem.
Stagnatie: het verschijnsel dat een gebied (bijna) onder water staat als
gevolg van een belemmering in de afvoer van het oppervlaktewater.
Systeem (hydrologisch): een gebied, bestaande uit een infiltratie-, een
doorstromings- en een kwelgebied.
Verrijkingsproces: proces ten gevolge waarvan het aanbod aan anorganische
stoffen toeneemt; a) eutrofiëringsproces, meestal in ongunstige betekenis
bedoeld als een (onnatuurlijke) verrijking met stikstof, fosfaat e.d.; b)
de natuurlijke mineralenverrijking (hydrologisch) van grondwater.
Vervuild oppervlaktewater: oppervlaktewater dat met zouten verontreinigd
is, als gevolg van puntlozingen en uitspoeling van meststoffen.
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PROVINCIE DRENTHE

LANDSCHAP
GEBIEDSINDESL~~~OLOGISCHE
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PROVINCIE DRENTHE

ECOHYDROLOGISCHE BE IN VLOEDING

GEBIED MET KWEL VANUIT HET 2'
WA TERVOERENDE PAKKET
(indicatie voor kalkrijk tot zeer
kalkrijk grondwater)
GEBIED WAARIN KWEL VANUIT HET 2'
WATERVOERENDE PAKKET STERK
AFGENOMEN IS MAAR PLAATSELIJK
NOG OP KAN TREDEN

1111 11 11 11 1

GEBIED WAARIN PLAATSELIJK KWEL
VANUIT HET 2' WATERVOERENDE
PAKKET
GEBIED WAARIN PLAATSELIJK KWEL
VANUIT GROTE HYDROLOGISCHE
SYSTEMEN EN/ OF HET FREATISCH
PAKKET
VOEDINGSGEBIEDEN VAN KWEL VANUIT
HET OPPERVLAKTE WA TER
STROMINGSRICHTING VAN GRONDWATER
UIT GROTE HYDROLOGISCHE SYSTEMEN
(indicatie voor matig kalkrijk tot
kalkrijk grondwater)
STROMINGSRICHTING VAN FREATISCH
GROND WA TER (kalk arm tot licht
kalkrijk water)
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bijlage 8

PROVINCIE DRENTHE
BEGRENZING HYDROLOGISCHE
SYSTEMEN

................

EVENTUELE TIJDELIJKE WATERSCHEIDINGEN
BEGRENZING GROTE HYDROLOGISCHE
SYSTEMEN
CODERING GROTE HYDROLOGISCHE
SYSTEMEN

DV

-----

FREATISCHE WAT ER SCHEIDING
(op basis van isohypsen van het
freatisch grondwater en
waterlopenkaart)
SYSTEEM VAN DIEVER

Dl
DR
DV

-

SYSTEEM VAN DRIJBER
SYSTEEM VAN HET DWINGELDER VELD

EV

SYSTEEM VAN HET ECHTENER VELD

HB

SYSTEEM VAN DE HA VEL TERBERG

HR

SYSTEEM VAN DE HONDSRUG

PL

-

PR

-

NR
NV

SYSTEEM VAN RODEN
SYSTEEM VAN HET NOORDSCHE VELD
SYSTEEM VAN HET PLATEAU VAN
LANGELO
SYSTEEM VAN HET PLATEAU VAN
ROLDE

RE

SYSTEEM VAN DE REEST

RW -

SYSTEEM VAN RUINERWOLD

TS

SYSTEEM VAN DE TEMPELSTUKKEN

VL

-

SYSTEEM VAN VLEDDER
SYSTEEM VAN VRIES

VR ZD

SYSTEEM VAN DE ZUURSCHE DUINEN

ZW

SYSTEEM VAN ZUIDWOLDE

SL

SYSTEEM VAN SLEEN

OH

SYSTEEM VAN OOSTERHESSELEN

OL

SYSTEEM VAN OOSTEINDSCHE LANDEN

HV

I

-

-

SYSTEEM VAN HOOGEV-EEN

I

~

INFILTRATIEGEBIED (ZIE TEKST)
KWELGEBIED VAN GRONDWATER
UIT HET 2e WATERVOERENDE PAKKET
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