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SAMENVATTING
In deze hydro-ecologische gebiedsbeschrijving wordt een vegetatieontwikkeling geschetst in samenhang met de veranderende hydrologische omstandigheden.
Informatie over de oorspronkelijke veenontwikkeling in de Onner- en
Oostpolder wordt ontleend aan een analyse van de veensamenstelling op
verschillende diepten. Hieruit komt naar voren dat zonder agrarisch gebruik
en bij ongestoorde hydrologische omstandigheden, hier vroeger een groot
doorstroom- veen heeft gelegen, welk aan de oostkant begrensd werd door
uitgestrekte overstromingsmoerassen. De kern van het veen lag iets ten
noorden van "de Koelanden", daar waar in de ondergrond onderbrekingen in de
Eemklei geconstateerd zijn, zodat een verbinding tussen het eerste en
tweede watervoerende pakket aanwezig is. Modelberekeningen met SIMGRO,
uitgevoerd voor de situatie zonder winning en aangepaste slootpeilen,
bevestigen deze veronderstelde grondwatervoeding. Het veen werd aan de
noordzijde en de zuidzijde geflankeerd door hoogveenachtige veentjes, welke
voornamelijk door regenwater werden gevoed. Deze veensystemen zijn niet in
de eerste plaats door menselijk handelen te gronde gegaan, maar raakten in
periodes met zeespiegel- rijzingen met beek- of zeewater overstroomd.
De venen werden daarna licht ontwaterd en als hooiland in gebruik genomen.
Dit heeft vermoedelijk een positief effect gehad op de relatieve kalkrijkdom in de wortelzone. Het zure neerslagwater werd snel afgevoerd, waardoor
vooral s'zomers het calciumrijke grondwater de wortelzone kon bereiken en
daar ook onderhevig was aan indampingsverschijnselen. In de vegetatiegegevens komt dit ook duidelijk tot uiting. Rond de eeuwwisseling komen in het
poldergebied uitgesproken kalkindicatoren voor.
Hoewel er veel punten van overeenkomst zijn aan te wijzen in de vegetatiezoneringen van het Drentse Aa gebied en van het Hunzedal, is de hydrologie
en de instandhouding van de kalktoestand in de wortelzone, heel verschillend.
In het Drentse Aa dal werd de relatieve kalkrijkdom voornamelijk
veroorzaakt door kwel van kalrijk grondwater uit het tweede watervoerende
pakket. In het Hunzedal, wordt op de meeste plaatsen een uitwisseling
tussen het tweede en eerste watervoerende pakket sterk bemoeilijkt door
kleilagen. Toch is het goed denkbaar dat in een dergelijk "nat vlaklandgebied", waarin op bovenlokale schaal geen ondergrondse aan- of afvoer van
water plaats vindt, calciumrijk grondwater lange tijd kan blijven bestaan.
In zulke geohydrologische "neutrale" gebieden zouden zeer geringe initiële
hoeveelheden kalk toch aanleiding kunnen geven tot zeer kalkrijk grondwater
in de wortelzone (Hoogendoorn, 1989).
Deze subtiele geohydrologische evenwichten werden door de aanleg van
diepere ontwateringsstelsels dermate verstoord dat "neutrale" gebieden
omsloegen naar infiltratiegebieden, waardoor de kalk snel moet zijn
uitgespoeld. De kalkminnende vegetaties in de Harense wildernis zijn door
een dergelijk mechanisme verloren gegaan. De winningen hebben in dit
noordelijk deel van de Onnerpolder geen aantoonbare invloed gehad.
Door de diepere polderpeilen is het poldergebied aanzienlijk gedaald
(ca 80cm). Het Zuidlaardermeer, Het Friesche Veen etc werden echter op een
hoog peil gehouden. Hierdoor is een sterk "peilreliëf" ontstaan, welke
verant- woordelijk is voor het ontstaan van nieuwe lokale hydrologische
systemen. Het lijkt er op, dat bijzondere natuurwaarden in de oeverlanden
zich bevinden in een zone die ook hydrologisch bijzondere eigenschappen
heeft. Uit de litera- tuur werden aanwijzingen gevonden voor sterke

kwelverschijnselen in delen van de oeverlanden van het Zuidlaardermeer . De
beschrijvingen uit de 20er jaren maken melding van plaatsen waar geen plant
wilde groeien, omdat de grond vergiftigd was met IJzersulfide (FeS). Dit
geeft aan dat er daar sterk reducerende omstandigheden geheerst moeten
hebben. Hoogendoorn (1984) veronderstelt echter dat het diepe grondwater
niet of nauwelijks in kontakt staat met het eerste watervoerende pakket en
het freatisch grondwater. Toegepast op het onderzoeksgebied betekent dit,
dat de sterke roest- verschijnselen weliswaar het gevolg zijn van oxydatie
van gereduceerd kalkrijk grondwater (eventueel met een zeer lange verblijftijd in de ondergrond), maar dat dit toch door zeer lokale hydrologische
omstandigheden tot afstroming is gekomen. Hoewel het peil van het Zuidlaardermeer en dat van de aangrenzende polders dominante factoren in dit lokale
hydrologische systeem zijn, is een invloed van de waterwinningen toch
waarschijnlijk, zoals de hydrologische berekeningen uitwijzen. De breedte
van de "lokale kwelzone" lijkt onder invloed van de winning q,f te nemen, en
een geohydrologische situatie is van neutraal verschoven naar infiltratie.
Meer detail inzicht in het functioneren van dit hydrologische systeem is
dringend gewenst.
In het noordelijk deel van de Onnerpolder en ook in het Friesche Veen z~Jn
aanwijzingen gevonden van brakwaterinvloeden. Kleilagen en zelfs de recente
aanwezigheid van Zeebies (Scirpus maritimus) indiceren een voormalige
zeeinvloed. Vermoedelijk hebben deze inundaties met zeewater een aantal
malen plaatsgevonden in de korte transgressieperiode van de Middeleeuwen.
De doorstroming van zo,n vlaklandgebied zal ook gering zijn geweest zodat
dit brakke karakter lange tijd heeft kunnen voortbestaan. Pas bij het
aanleggen van sloten en het verlagen van het polderpeil werd gedeeltelijke
uitspoeling van deze zeewatercomponent mogelijk.
In het begin van deze eeuw had het gebied van de Onner- en Oostpolder een
boezemfunktie. 's Winters stond het meestal onder water. Het voorkomen van
een 300 - 500 m brede strook koopveengronden langs de Hunze en de aanwezigheid van sliblaagjes in het veen wijzen erop dat deze overstromingen
~.,a~ lange tijd hebben gespeeld. De huidige verspreiding van een aantal
moe ~ assoorten lijkt nog samen te hangen met deze vroegere hydrologische
situatie. Hetzelfde geldt voor het Drentse Aa gebied, waar de overstromingen vooral optraden daar waar het beekdal zich erg versmalt (de Kappersbult, polder de Punt) en door opstuwing ook in het gebied ervoor.
Onder invloed van de waterwinningen en de lage peilen in de landbouwgebieden neemt de relatieve invloed van het overstromingswater in de
reservaten langs de Drentse Aa steeds meer toe. Het schone grondwater
_verdwijnt en door infiltratie van oppervlaktewater neem~ de eutrofiering
toe. Deze toenemende eutrofiering enerzijds en verzuring door neerslagwater
anderzijds, is in de vegetatieontwikkeling van het reservaat De Kappersbult
goed waarneembaar. In de samenstelling van het ' grondwater komt de infiltratie van oppervlaktewater en van neerslagwater tot uiting in relatief
hoge chloride en calciumgehalten. De laatste zijn vermoedilijk een gevolg
van verzuring van de bovenste veenlagen, waardoor calcium uit het v~en wordt losgemaakt.
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In het reservaat het Hemrik is een Blauwgr~slandvegetatie met hoge
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1
VOORWOORD
1.1 Aanleiding tot het onderzoek.
In het Grondwaterplan van de Provincie Groningen (concept-voorontwerp,l986)
is nader onderzoek aangeduid naar de behoefte, de mogelijkheden en de
effecten van grondwaterwinning, op grond waarvan nog tijdens de planperiode
een herwaardering van het in het plan omschreven beleid kan plaatsvinden.
Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat dit onderzoek in eerste instantie
op deelgebied Gorecht gericht dient te zijn (reactie op de voortgangsrapportage van de Werkgroep Grondwaterplan mei-december 1985, brief nr.
427/10/A.8, dd. 21 maart 1986). Aanleiding hiervoor zijn de gesignaleerde
knelpunten ten aanzien van natuur en milieu, het labiele evenwicht tussen
zoet en zout grondwater en de grote ruimte die de waterleidingbedrijven nog
hebben, binnen de aan hen verleende vergunningen, voor uitbreiding van de
grondwater-winningen.
Een tweede aanleiding voor nader onderzoek in het Gorecht is het voornemen
tot het uitvoeren van een landinrichtingsproject in de gemeente Haren. In
de poldergebieden in deze gemeente komen grote oppervlakten voor waar, uit
landbouwkundig oogpunt, verlaging van de voorjaarsgrondwaterstanden wenselijk is. Voor de instandhouding van de aanwezige natuurwaarden lijkt
daarentegen in veel gevallen handhaving van hoge grondwaterstanden een
voorwaarde, met daarnaast hydrologische isolatie van een aantal reservaatsgebieden (Centrale Landinrichtingscommissie, 1985).
Door Gedeputeerde Staten zijn toezeggingen gedaan omtrent
activiteiten, teneinde een goede basis te verkrijgen voor
waterbeheersing van het landinrichtingsproject en voor de
het beleidsstandpunt van de provincie ten aanzien van dit
slag van de Werkgroep Landelijk gebied Gemeente Haren, 22

onderzoekshet onderdeel
onderbouwing van
onderdeel (Veraugustus 1985).

Om de gewenste inzichten te verkrijgen zal in het gebied een watersysteembenadering worden toegepast, hetgeen een integrale benadering in houdt van:
- grondwaterwinningen en waterbeheersingsmaatregelen.
- de kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van het grondwater en het
oppervlaktewater.
- alle betrokken belangen, waaronder natuur.
In het kader van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan en het Landinrichtingsproject "Haren" zal het provinciaal bestuur beslissingen nemen ten
aanzien van de grondwaterwinning door de waterleidingbedrijven en de uit te
voeren waterbeheersingmaatregelen. Voor een weloverwogen besluitvorming is
een goed inzicht vereist in de belaidsvarianten die mogelijk zijn en de
daarbij behorende effecten voor alle belangen.
Eén van de betrokken belangen is "natuur". Om inzicht te krijgen in
de verandering in kwaliteit en verscheidenheid van flora en vegetatie in
relatie tot de verschillende belaidsvarianten is een ecologische effectenstudie uitgevoerd door het Laboratorium voor Plantenoecologie (RUGroningen). De samenhang tussen vegetatie en waterhuishouding neemt in deze
effectenstudie een centrale plaats in. De resultaten van dit onderzoek zijn
dan ook een produkt van samenwerking tussen ecologen van de RU-Groningen,
van de RU-Utrecht (Vakgroep Milieukunde) en hydrologen van de Provinciale
Waterstaat van Groningen en van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO
(Oosterwolde).
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1. ALGEMENE ONDERZOEKSOPZET.

(R.v.D.)

In deze paragraaf wordt in het kort aangegeven hoe de twee hoofdonderdelen
van het onderzoek zich t.o.v. elkaar verhouden en uit welke deelonderzoeken zij bestaan. Voor een uitgebreidere omschrijving van de gebruikte
methodieken wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken.
Allereerst valt het hele onderzoek in twee hoofdonderdelen uiteen
(fig. 1). Het voor u liggende, eerste deelrapport bevat een hydra-ecologische beschrijving van het onderzoeksgebied Gorecht en de ontwikkelingen
die zich in vegetatie en hydrologie hebben voorgedaan. In het tweede
deelrapport worden op basis van de verkregen inzichten in de (ecologische
relevante) werking van hydrologische systemen, voorspellingen gedaan t.a.v.
de ecologische effecten van waterwinnings-scenario's en van het gevoerde
peilbeheer.
De hydra-ecologische gebiedsbeschrijving zelf valt in een aantal
onderdelen uiteen. Allereerst wordt veel aandacht besteed aan de grondwater- samenstelling in het onderzoeksgebied. De chemische samenstelling
wordt eerst globaal aan de hand van bemonsterde (diepe) profielen besproken. Meer gedetailleerde waarnemingen van het ondiepe grondwater worden bij
de afzonderlijke natuurgebieden besproken.
In het Hunze dal is tevens de relatie tussen de samenstelling van het
oppervlaktewater en het voorkomen van water- en oeverplanten bestudeerd
(ICHORS , Utrecht).
De berekende veranderingen in waterstanden en kwelfluxen door de
deklaag worden hier slechts terloops aangestipt (zie Burkunk 1990).
De vegetatieverspreiding en de ontwikkeling in de loop van de afgelopen
decennia krijgt in de hydra-ecologische gebiedsbeschrijving ruime aandacht.
Vervolgens wordt dit voor een aantal geselekteerde natuurgebieden nader
uitgewerkt. Tenslotte worden de afzonderlijke ecologische en hydrologische
inzichten geïntegreerd tot een totaalinterpretatie van de in het landschap
opgetreden veranderingen.
Hydrologie.
Bij de bestudering van de waterhuishouding van het onderzoeksgebied als
geheel is vooral gebruik gemaakt van het eindig elementenmodel SIMGRO (zie
Burkunk, 1990), dat ondermeer grondwaterstandsveranderingen bij verschillende winningsvarianten en polderpeilen berekent
Daarnaast is gebruik gemaakt van gemeten stijghoogtegegevens, bodemkaarten, COLN-kaarten, geologische gegevens, literatuur en van de recent
verzamelde uitgebreide set waterkwaliteitsgegevens. Het zal duidelijk zijn
dat een preciese beschrijving van de hydrologie in de regio, zelfs met zo'n
grote gegevensset, zonder het berekenen van stroombanen, maar zeer ten dele
mogelijk is.
Voor een aantal afzonderlijke natuurgebieden is daarom door Hocgendoorn
(1989) een evaluatie gemaakt van de lokale hydrologische situatie. Bovendien heeft hij een inschatting gemaakt van de gevoeligheid van de desbetreffende gebieden t.a.v. grondwateronttrekkingen.
Ecologie. (fig. 2)
Vrij recent zijn een aantal vegetatie- en soortskarteringen in het onderzoeksgebied uitgevoerd. Op basis hiervan werden de dalen van Drentse Aa en
Hunze verder opgesplitst in deelgebieden. Aan de hand van literatuurgegevens omtrent abiotische eisen van de gekarteerde soorten is een inschatting
gemaakt van de (gemiddelde) grondwaterkwaliteit en -stand in de deelgebieden. Het hiermee verkregen beeld van de hydrologie is vergeleken met het
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via hydrologische methoden verkregen beeld en waar nodig aangepast.
Op dezelfde manier is ook een rekonstruktie gemaakt van de halfnatuurlijke vegetaties uit het begin van de 20e eeuw aan de hand van archiefmateriaal (vnl. aanwezig in het Rijksherbarium te Leiden). Omdat de vroegere vindplaatsen slechts zeer globaal werden aangegeven, was het niet
mogelijk deelgebieden te onderscheiden. Van een aantal natuurreservaten
waren gedetailleerde gegevens aanwezig, zodat het daar mogelijk was een
rekonstruktie te maken van de vegetatiezonatie en de daaruit afgeleide
hydrologische omstandigheden.
Tenslotte is een rekonstruktie gemaakt van de oorspronkelijke vegetatiezonatie en hydrologie, zonder menselijke beïnvloeding. Hiertoe is
gebruik gemaakt van een in eigen beheer uitgevoerde veenkartering.
Hydro-ecologische interpretatie.
Als laatste zijn de hiervoor genoemde interpretaties tot een totaal geïntegreerd. Allereerst is het model van de huidige hydrologie verder aangescherpt door het kombineren van inzichten van de (hydro)ecologie . Vervolgens zijn de interpretaties van drie tijdstippen Conbeïnvloede situaties
rond 1000 n. Chr., halfnatuurlijke omstandigheden rond 1920 en cultuurlandschappen rond 1985) vergeleken. Aan de hand van deze vergelijking is
een inschatting gemaakt van de opgetreden veranderingen in de hydrologie en
de daaraan gekoppelde vegetaties.

kartering
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2.GEOLOGIE.

(R.v.D)

2.1. Inleiding.
In deze paragraaf zal een korte beschrijving worden gegeven van de geologische opbouw van het onderzoeksgebied, voorzover dat relevant wordt geacht
voor de waterhuishouding en vegetatie. In dit kader zijn er geen nieuwe
gegevens verzameld, de beschrijving beoogt slechts een overzicht te zijn
van de aanwezige literatuur. Belangrijke bronnen hiervoor waren Ter Wee
(1962, 1972), Roeleveld (1974), De Gans (1981), Zagwijnen & van Staalduinen
(1975), het TNO onderzoek naar verspreiding van de Eemklei, de potklei en
de Peeloklei (De Bruyn & De Heer, 1988), alsmede de inventarisaties van de
Eemformaties (RGD).

2.2. Tertiair. onder- en midden-pleistoceen.
In het onderzoeksgebied wordt de basis van het watervoerende pakket gevormd
door mariene sedimenten, die aan het einde van het Tertiair tijdens het
boven-Mioceen zijn afgezet: de formatie van Breda. Deze bestaat uit zandige, glauconiet-houdende kleien, die als vrijwel ondoorlatend worden
beschouwd. Aan het einde van het Tertiair verschoof de kustlijn naar het
westen. In de hierop volgende periode werden fluviatiele afzettingen
gevormd. In eerste instantie lag het brongebied ten NO van Nederland. Er
werden kalkarme, witte zanden afgezet in achtereenvolgens de formaties van
Scheemda, Harderwijk en Enschede. Deze laatste formatie komt in zuivere
vorm niet of nauwelijks in het onderzoeksgebied voor.
Tijdens het midden van het Pleistoceen kwam het onderzoeksgebied langzamerhand binnen de invloedssfeer van de voorloper van de Rijn te liggen, die
mineralenrijkere, blondere zanden van zuidelijker herkomst aanvoerde. Eerst
kan een mengzöne worden aangetroffen met zowel oostelijke als zuidelijke
elementen. Daarboven ligt de formatie van Urk, die geheel uit door de Rijn
aangevoerde kalkrijke zanden bestaat.
2.3. De IJstijden.
Vooral de verschillende ijstijden Z1Jn van doorslaggevende betekenis
geweest voor de hydrogeologie van het gebied. De oudste glaciale afzettingen zijn gevormd tijdens het Elsterien, toen Nederland aan de rand van het
landijs lag. Deze afzettingen worden gerekend tot de formatie van Peelo,
die uit sterk verschillende sedimenten bestaat en lokaal zeer wisselend van
samenstelling kan zijn. Allereerst werd in door (zout)tektonische en
glaciale bewegingen ontstane bekkens en geulen de zeer fijne, vrijwel
ondoorlatende potklei afgezet. (zie rapport RGD). In dezr bekkens komen ook
uiterst fijne, sterk leemhoudende zanden. Op en aan de rand van deze
bekkenafzettingen worden vaak zeer fijne tot uiterst fijne zanden aangetroffen, die een eolische ontstaans-wijze hebben. Tenslotte komen randfacies voor, waarschijnlijk helling- materiaal, een bonte mengeling van
fijne en grove zanden, soms met grind. Al deze afzettingen zijn gevormd
door erosie en omwerking van al aanwezige oudere fluviatiele sedimenten, er
is nauwelijks nieuw materiaal angevoerd. Aangenomen wordt dat in deze
periode een aantal brede NNW-ZZO lopende zandruggen zijn gevormd, die de
basis voor o.a. de latere Hondsrug vormen.
Na het vrijwel sedimentatieloze interglaciale Holsteinien-tijdperk begon de
volgende ijstijd, het Saalien. Gedurende de eerste vier vergletscheringsfa-
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sen van deze ijstijd werd geheel Noord-Nederland bedekt met een laag
landijs, waaronder een grondmorene werd afgezet: keileem (Formatie van
Drenthe).
Tijdens de vijfde en laatste fase was dit niet meer het geval. In deze
periode kwam het landijs niet verder dan NO-Groningen. In deze periode
ontstond aan de rand van het ijs langs de Hondsrug een 10-15 km breed
oerstroomdal, waarin een voorloper van de huidige Ems stroomde. Het van de
ijskap afkomstige smeltwater sneed zich zo'n 50 m diep in, waarbij zowel de
keileem als ook vrijwel de gehele formatie van Peelo werd weggeërodeerd. Na
deze erosiefase werden echter ook smeltwaterzanden in het dal afgezet
(eveneens Formatie van Drenthe).
Na het Saalien brak weer een warmer interglaciaal aan: het Eemien. In deze
periode steeg de zeespiegel aanmerkelijk door afsmelting van de ijskap en
kon de zee doordringen in de Hunze-vallei. In eerste instantie werden
schelphoudende zanden afgezet, terwijl later ook kleilagen werden gevormd
(rapport RGD). In de meer bovenstrooms gelegen delen van het Hunze-dal vond
door de grondwaterspiegelrijzing op grote schaal veenvorming plaats, maar
in het onderzoeksgebied is dit nauwelijks het geval geweest. Slechts langs
de rand van de vallei, waar de Eem-formatie uitwigt tegen het hellingmateriaal van de formatie van Drenthe, is op enkele plaatsen veen aangetroffen (fig. 3). Tijdens het Eemien vond er een sterke chemische verwering
plaats van de aan de oppervlakte liggende keileem in de wortelzone van de
vegetatie.
Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien, bereikte het landijs Nederland niet. Wel heerste er een toendra-achtig klimaat met een sterke erosie,
waardoor de keileem verder werd aangetast. De afbraakresten werden eerst
vooral als hellingmateriaal, maar later ook als smeltwaterdeposities
afgezet (beide formatie van Twenthe). In het Hunze-dal bestaan deze lagen
uit matig grove tot matig fijne zanden, maar plaatselijk ook leem- en/of
gyttja-lagen.
2.4. Het Holoceen.
Bij het aanbreken van het huidige geologische tijdperk, het Holoceen, werd
het warmer, met als gevolg een vochtiger klimaat en een stijging van de
zeespiegel en -als gevolg daarvan- ook een stijging van de grondwaterspiegel. Dit had veengroei ten gevolge, in eerste instantie in lage, natte
plekken zoals de beekdalen. Later breidde de veengroei zich onafhankelijk
van de grondwaterspiegel uit en ontstonden de grote, oligotrofe hoogvenen.
Ze bevonden zich voornamelijk ten oosten van het onderzoeksgebied, maar ook
in het gebied zelf bevonden zich een aantal hoogveenkernen (zie hfdstuk 4).
Zowel hier als in de Veenkoloniën is dit hoogveen geheel verdwenen door
afgraving ten bate van de turfwinning.
De voortdurende stijging van de zeespiegel had als gevolg, dat zeewater de
beekdalen binnendrong. De invloed bleef echter beperkter dan tijdens het
Eemien. De direkte invloed, in de vorm van klei-afzettingen, kan worden
gevonden in een smalle strook langs de Hunze tot aan het Zuidlaardermeer.
Langs de Drentse Aa is deze zee-invloed te vinden tot aan de hoogte van de
Punt.
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Fig. 3: Een ondiep profiel door de Onnerpolder ter hoogte van het
Pompstation Onnen (naar Bohlmeyer, 1985)
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3. HYDROLOGIE.

(R.van Diggelen, A.P.Grootjans &
J.Hoogendoorn)

3.1 Tot op heden uitgevoerd onderzoek.
In het verleden zijn o.m. in het kader van het relatienotabeleid een aantal
hydrologische onderzoeken uitgevoerd, waarbij rekening werd gehouden met
grond-waterwinning en intensivering van de landbouw.
Van Ee (1984) berekende de potentiaal verlagingen in de diverse watervoerende pakketten bij een maximale onttrekking van de in en rond het
gebied liggende grondwaterwinningen. Hij vond verlagingspatronen, die in de
onderste watervoerende pakketten min of meer koncentrisch om tie winputten
waren gelegen. Meer naar boven toe gingen de patronen sterk afwijken van de
cirkelvorm ten gevolge van weerstandbiedende lagen (potklei, eemklei) en
versterkte infiltratie vanuit het Zuidlaardermeer. Het model bleek nogal
gevoelig voor een aantal ingevoerde grootheden zoals plaats van potkleivoorkomens, plaats en weerstand van eemkleilagen, dichtheid en slootweerstand van de waterlopen. Van de meeste van deze grootheden bleken de
waarden onvoldoende bekend om een nauwkeurige schatting ten bate van het
rekenmodel te kunnen maken. Hij beval dan ook een nadere inventarisatie van
basisgegevens aan, met name wat betreft de dichtheid en intredeweerstand
van oppervlaktewatervoorkomens. Ijking en toetsingen van het model van Van
Ee hebben overigens niet plaatsgevonden.
Kiestra (1986) voerde een inventarisatie uit van reeds aanwezige hydrologische basisgegevens, toegespitst op het agrohydrologische aandeel
daarin. Hij konkludeerde op basis van isohypsenkaarten dat het gebied ten
gevolge van de waterwinning voor het grootste deel veranderd was van een
kwel- in een infiltratiegebied. Er bleek nog een lichte neiging tot kwel te
bestaan in het natte seizoen. Dit zou optreden in een aantal deelgebieden,
te weten het ZW-deel en en strook langs de oostflank van de Hondsrug, zo'n
400-500 m oostelijk van de weg Onnen-Noordlaren. Afspoeling van meststoffen
een reëel risiko te zijn. Door de gemiddeld hoge grondwaterstand achtte hij
uitspoeling naar de ondergrond minder waarschijnlijk, zodat het oppervlaktewater (verder) geëutrofieerd zou kunnen raken.
Ook Bohlmeyer (1985) ging grotendeels uit van reeds aanwezige hydrologische
gegevens. Daarnaast bemonsterde hij een aantal peilputten, waarvan hij de
watermonsters chemisch analyseerde. Ten aanzien van de stromingsrichting
konkludeerde hij dat er in het bovenste watervoerende pakket 's zomers een
stroming vanuit de polder naar de as van de Hondsrug aanwezig was. 's
Winters werd deze stroming omgedraaid door de aanwezigheid van een lokaal
kwelsysteem aan de voet van de Hondsrug. Hij berekende dat er ten gevolge
van de grondwateronttrekking enkele miljoenen m3 door de Eemklei naar
beneden infiltreerde, zowel vanuit de polder alsook vanuit het Zuidlaardermeer. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de polder bleek
ten aanzien van stikstof, fosfaat en chloride beduidend slechter te zijn
dan in het Zuidlaardermeer en het Drentse Diep. Hij konkludeerde dan ook
dat de vervuilingsbronnen in de polder moesten liggen.
Gieske (1989) vervaardigde een hydrologische systemenkaart (schaal 1:
50.000) van N.Drenthe, waarop zowel natuurlijke als kunstmatige (pompstations) subregionale grondwatersystemen zijn weergegeven. Hieruit blijkt
een overheersende invloed van de kunstmatige hydrologische systemen. Ten
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aanzien van de waterkwaliteit, kampten de genoemde onderzoeken met een
aantal problemen: er waren betrekkelijk weinig analyseresultaten beschikbaar, vaak betrof het geen komplete analyses, maar slechts chloride en
totale hardheid, er werd op zeer verschillende tijdstippen in het jaar
gemonsterd, hetgeen zeker voor ondiepe monsters veel verschil kan uitmaken,
en er moesten monsters vergeleken worden die op basis van verschillende
analysetechnieken tot stand waren gekomen.
Daarom werd in het kader van het huidige onderzoek besloten om in 1987 een
groot aantal buizen tegelijkertijd te bemonsteren en op alle macro-ionen te
analyseren. Dit gebeurde in twee afzonderlijke bemonsteringsronden in april
en in october.
3.2.

Gebruikte .ethoden.

3.2.1. waterkwantiteit
Bij de interpretatie van de grondwaterkwaliteitsgegevens is gebruik gemaakt van het model SIMGRO dat o.a
grondwaterstandsveranderingen bij verschillende winningsvarianten en polderpeilen berekent. Dit in
Groningen gebruikte (IC~) model is opgebouwd uit twee watervoerende lagen (het diepe of tweede, en het
ondiepe of eerste watervoerend pakket) en twee slecht doorlatende lagen. De bovenste laag van het model
wordt gevormd door de eerste slecht doorlatende laag en wordt verder aangeduid als 'deklaag'. De deklaag
representeert onder andere de keileem en slecht doorlatende Holocene afzettingen (veen/klei). Daarnaast
bevindt zich in deze deklaag de onverzadigde zone. De tweede slecht doorlatende laag representeert het
complex van kleilagen dat wordt gevormd door de Eemklei, de Peeloklei en de potklei. Deze laag wordt
verder aangeduid als 'tussenlaag'.
Het model SIMGRO berekent ook stijghoogteveranderingen in de slecht doorlatende lagen. De veranderingen
die berekend worden in de deklaag worden representatief beschouwd voor het freatische grondwater. Het
ondiepe watervoerend pakket wordt gevormd door zanden die zich bevinden tussen de deklaag en de
tussenlaag; dit pakket heeft over het algemeen een lage kD-waarde van hooguit 50 m2tdag. Het diepe
watervoerend pakket, waarin de winningen plaatsv!nden, bevindt zich onder de tussenlaag en heeft een kD·
waarde in de orde grootte van enkele duizenden m /dag.
Het model SIMGRO is opgebouwd uit 506 knooppunten, met een gemiddeld oppervlak van 0,2 km2 , die zijn
geclusterd tot 67 deelgebieden. De deelgebieden omvatten waterstaatkundige eenheden waarbinnen bepaalde
karakteristieken met betrekking tot de relatie oppervlaktewater-grondwater (oppervlaktewaterpeil, Q·H
relatie) en tot de onverzadigde zone (capillaire eigenschappen) constant worden verondersteld.
Voor verder details met betrekking tot de model wordt verwezen het naar betreffende rapport van de
Provincie Groningen (Burkunk 1990).

3.2.2. Yaterkwaliteit
Grondwateronderzoek
Monstername en analyse.
7 april 1987 werden de in bijlage 1 aangegeven buizen bemonsterd, nadat ze de dag ervoor leeggepompt
(ondiepe buizen), c.q. 20 min. doorgepompt waren (diepe buizen). Van de aangegeven filters werd 150 ml.
monster genomen, waarvan 50 ml. de volgende dag in het laboratorium werd aangezuurd tot pH 1.0 - 1.5.
Bovendien werden daar pH en eGV in het niet aangezuurde deel bepaald. Vervolgens werden de monsters
bewaard in een koelcel bij 5 c. De monsters werden 1 week later geanalyseerd in laboratoria van de
Rijksuniversiteit te Utrecht.
Per monster werden 30 kationen werden in de aangezuurde fractie geanalyseerd met behulp van een !CPapparaat in het laboratorium van de vakgroep geochemie van de subfaculteit geologie. Bij de verwerking
van de gegevens werd gebruik gemaakt van de gehaltes aan Ca, Mg, Na, K, Fe en Si. Anionen (HC0 3 , so 4 ,
Cl, N0 3/N0 2 , HP0 4 ) en ammoniak (NH 4 ) werden bepaald in het laboratorium van de subfaculteit Fysische
geografie met behulp van een auto·analyser.
Op enkele plaatsen, waar zelf weinig gegevens verzameld konden worden, zijn bestaande recente analyses
uit de archieven van het Gemeentelijk ~aterbedrijf van Groningen, de Provinciale ~aterstaat van
Groningen en de Rijksuniversiteit te Groningen verwerkt. De hierop toegepaste bewerkingen zijn identiek
aan de zelf genomen watermonsters, met dien verstande dat het aantal geanalyseerde ionen soms beperkter
is. Meestal zijn alleen de macro-ionen (Ca, Mg, Na, K, HC0 3 , so 4 , Cl> bekend en zijn de nutriënten (NH 4 ,
N0 3/N02 , HP0 4 ) niet bekend.
Op

Bewerking analysegegevens.
Allereerst werd de ionenbalans van de analyses gecontroleerd, waarbij een fout van 10X of meer niet meer
acceptabel werd geacht. Analyses die hier niet aan voldeden zijn in het najaar van 1987 nogmaals
bepaald.
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Om de monsters onderling gemakkelijker te kunnen vergelijken zijn van alle analyses Stiff-diagrammen
vervaardigd op basis van de absolute gehaltes. Deze diagrammen werden aangebracht in een zestal
profielen (Bijlage 2) waarin bovendien informatie met betrekking tot slecht doorlatende lagen was
aangegeven.
Bovendien zijn de monsters geklassificeerd met behulp van de typologie volgens Stuyfzand (1986). Hierbij
wordt het chloride-gehalte als het belangrijkste indelingskriterium gehanteerd, waarbij een zestal
klassen worden onderscheiden, variërend van "zoet" (Cl < 150 mg/l) tot "hyperhalien" (Cl > 2 * 10 4
mg/l). Binnen deze kategoriëen worden de monsters verder getypeerd op basis van de totale hardheid,
vervolgens worden de dominante an- en kationen bepaald en tenslotte worden op basis van de verhouding
CNa+K+Mg) : Cl eventuele zoet- of zoutwaterintrusies opgespoord.

3.3. RESULTATEN
3.3.1. Kwel en infiltratiegebieden.

(A.P.G. & R .. Burkunk)

Met betrekking tot de resultaten van het kwantitatieve hydrologische
onderzoek (grondwaterstandveranderingen etc) verwijzen we hier naar de
rapportage over de uitkomsten van het model SIMGRO (Burkunk 1990). Wel
wordt hier het patroon van fluxen door de deklaag (bijlage 3) besproken
onder invloed van de huidige winningen (18,5 mln/jaar) en het huidige
peilbeheer. Veranderingen hierin zijn van grote invloed op de grondwatersamenstelling.
Om de situatie na te bootsen zoals die bestaan moet hebben rond 1920 Z1Jn
de fluxen door de deklaag uitgerekend bij Q = 0 (geen winning) met aangepaste (verhoogde) polderpeilen in gebieden met hoge natuurwaarden. Zowel
een zomersituatie (juni) als een wintersituatie (eind september) is voor
een hydrologisch normaal jaar (1957) doorgerekend.
Bij Q - 0, met aangepast peilbeheer ontstaan in een zomer situatie uitgestrekte kwelgebieden in het dal van de Drentse Aa, de Besloten venen, de
polder grenzend aan de oeverlanden van het Zuidlaardermee·r, de Onnerpolder
en in delen van de Oosterpolder. De kwelfluxen zijn hier niet erg groot (0lmm per dag). Vanuit het Friesche veen kwelt veel water op in het Paterwoldse meer onder deze omstandigheden. Het Hemrik blijkt ook sterk door
kwel gevoed te worden (1-3 mm/dag). In de wintersituatie blijft dit patroon
in grote lijnen gehandhaafd. Interessante afwijkingen zijn te zien in de
Besloten Venen, waar de kwel aan de Drentse Aa kant versterkt wordt,
terwijl de kwel aan de Hunze kant omslaat naar infiltratie. Dit laatste is
ook in het gebied rond het Hemrik te zien.
Het simuleren van de huidige toestand (Q- 18,5 mln/jaar, huidig peilbeheer) laat een grote invloed van de grondwaterwinningen zien. Er blijven
in een zomersituatie slechts kwelgebieden bestaan in de Oosterpolder, het
noordelijk deel van de Onnerpolder, in het Drentse Aa dal ten zuiden van de
Besloten venen, en in het noordelijk deel van de Drentse Aa rondom het
Friesche Veen en het Paterwoldse meer. In een wintersituatie treedt kwel in
de graslanden eigenlijk alleen nog op in het noordelijk deel van het Hunze
dal, waar een dikke laag potklei in de ondergrond aanwezig is. Met name in
het Drentse Aa dal worden hoge infiltratie fluxen berekend (zie verder
Burkunk 1990)
3.3.2.Grondwaterkwaliteit.

(R. van Diggelen)

3.3.2.1. Aangetroffen watertypes.
In het onderzoeksgebied werden diverse watertypen aangetroffen, welke in
tabel 1 staan aangegeven. In het volgende wordt een korte omschrijving van
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de verschillende types gegeven.
Watertype Hoofdtype

Totale
hardheid

Dominant ion
Kation
Anion

F*·CaMix
F*·MgMix
F*·CaS0 4
F*·CaN0 3
F*·NaS0 4
F*·NaCl

zoet
zoet
zoet
zoet
zoet
zoet

<
<
<
<
<
<

FO·CaMix
FO·CaHC03
FO·CaS0 4
FO·CaN0 3
FO·MgMix
FO·NaMix
FO·K Mix

zoet
zoet
zoet
zoet
zoet
zoet
zoet

%·1
%-1
%·1
%·1
%·1
%-1
%-1

nmol/1
nmol/1
nmol/1
nmol/1
nmol/1
nmol/l
nmol/1

Ca
Ca
Ca
Ca
Mg
Na
K

F1·CaMix
F1·CaHC0 3
F1·CaS0 4
F1·MgHC03
F1·MgS0 4

zoet
zoet
zoet
zoet
zoet

1-2
1·2
1-2
1-2
1·2

nmol/1
nmol/1
nmol/1
nmol/l
nmol/1

Ca
Ca
Ca
Mg
Mg

F2·CaHC03
F2·CaMix

zoet
zoet

2·4 nmol/1
2-4 nmol/1

Ca
Ca

HC0 3

F3·CaHC03

zoet

4·8 nmol/1

Ca

HC0 3

f1-NaMix

zoet-brak

1-2 nmol/l

Na

f2·CaHC0 3 zoet-brak
f2·CaCl
zoet-brak
f2·NaCl
zoet-brak

2-4 nmol/1
2-4 nmol/l
2-4 nmol/1

Ca
Ca
Na

HC0 3
Cl
Cl

bO·NaCl
b1·NaCl
b2·NaCl
b3·CaCl

brak-zoet
brak-zoet
brak-zoet
brak-zoet

%-1
1·2
2·4
4-8

nmol/1
nmol/1
nmol/1
nmol/1

Na
Na
Na
Na

Cl
Cl
Cl
Cl

B3·NaCl

brak-zout

4-8 nmol/l

Na

Cl

Y2 nmol/l
% nmol/1
Y2 nmol/1
% nmol/1
Y2 nmol/1
% nmol/1

Ca
Mg
Ca
Ca
Na
Na

so4

N0 3

so 4
Cl
HC0 3

so4

N0 3

HC0 3

so 4

HC0 3

so4

Tabel 1.
In het onderzoeksgebied aangetroffen watertypes (Stuyfzand (1986).

F*-types.

Diverse subtypes komen voor, maar alle hebben ze gemeen dat de totale hoeveelheid aanwezige ionen zeer
klein is. Ze kunnen dan ook beschouwd worden als primair infiltratie-water, dat vanuit allerlei bronnen
in meerdere of mindere mate vervuild kan zijn.
FO·types.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de F*·types, zij het dat de totale hardheid wat groter is. Ze moeten
worden beschouwd als infiltratiewater, dat al een lichte Ca-verrijking heeft ondergaan en evt. in
meerdere of mindere mate vervuild is.
F1-types.
Deze types bestaan voor het merendeel uit water dat in de ondergrond verder is aanserijkt met calcium en
bicarbonaat (f1-CaHC0 3 ). Afwijkende types (F1-CaMix, F1-MgHC03 , F1-MgS0 4 , F1-CaS0 4 > kunnen niet op deze
manier worden gevormd. De meeste van deze types liggen aan of vlakbij het maaiveld, zodat ze waarschijnlijk beschouwd moeten worden als veroorzaakt door bemesting. Wellicht speelt ionenuitwisseling met
mineraalrijke substraten, zoals kleilagen hier ook een rol.
F2-types.

Een verdere verrijking met calcium en bicarbonaat wordt vertegenwoordigd door het F2-CaHC03 type. Ook
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··k d"
l or te komen in buizen die naast
komt voor het F2·CaMix type. Bij nadere analyse bllJ t ltl~oor~v~~ten De F2·types worden doorgaans in
i"n ~ordt niet zelden in de bovenste
hogere Ca en HC03·gehaltes, vaak ook hogere Cl en S?4·geha es .
kwel· gebieden aangetroffen. lndien.~ok klei·a!zett~~g:~l::nw:~~~~nJ wordt dit geoxideerd tot sulfaat,
bodemlagen pyriet (FeS2) afgezet. 81J ontwaterlng v
Kg
& Jansen 1987) Als gevolg van een
dat vervolgens in het grondwater kan worde~ aangetro~fenk(h~~~oride geh~lte in.het grondwater veelal
grotere cultuurdruk in deze ontwater~ gebleden ne:m doo l~"ke veengebieden ook een gevolg zijn van een
toe. Daarnaast kunnen verhoogde chlorlde ~ehahltes~n er~ege~ied sprake is van chloride houdende
vroegere zeewaterinvloed. In hoeverre er 1n et o erzoe s
veenlagen is nog onduidelijk.
F3-types.

Eénmaal .komt een nog kalkrijker type voor.
f- en b-types.

Deze types kunnnen worden beschouwd als mengwatertypes tussen zout/brak grondwater en een zoet
watertype. De hardheid van het uiteindelijke watertype hangt sterk af van het zoete~atertype, waarmee
menging optreedt.
CaCl types zijn indikatief voor verziltingsprocessen.
B-types.

Dit type is éénmaal aangetroffen en moet worden beschouwd als (opgetrokken) zilt diep grondwater.

3.3.2.2. Grondwatersamenstelling in het vertikale vlak.
Onder de Hondsrug vertonen alle dwarsdoorsnedes (profielen 1 t/m 4, bijlage
2) het zelfde beeld. Hier worden overal tot op grote diepte mineraal-arme
watertypes aangetroffen (F* en FO). Aan de randen en aan de onderkant wordt
dit water geflankeerd door een rijker Fl-CaHC0 3 -type. In het meest noordelijk gelegen profiel (profiel 1) wordt bovendien aan de rand van de
Hondsrug -en zelfs gedeeltelijk eronder- ook het nog kalkrijkere F2-HC0 3 water aangetroffen.
In het poldergebied is een aantal verschillen te konstateren met betrekking
tot de grondwatersamenstelling tussen de profielen.
In de meest noordelijke doorsnede (profiel 1) is langs de rand van de
Hondsrug het kalkrijke F2-CaHC0 3 - water tot zeer hoog in het profiel
aangetroffen. Het is aannemelijk dat zich tussen dit kalkrijke watertype en
het arme water onder de Hondsrug nog een (vrij smalle) mengwaterzone
bevindt, dat gelet op het grofmazige buizennet bij de bemonstering gemist
werd.
Langs de rand van het Drentse Diep is dit kalkrijke water niet meer
aangetroffen. Hier bevindt zich het wat armere Fl-CaHC0 3 water op zo'n 60 m
diepte, onder de daar aanwezige potklei. Nóg weer dieper (129 m -NAP) is
het zoet-zout grensvlak gepasseerd en wordt het brakke bl-NaCl water
aangetroffen. Helaas zijn geen waarnemingen van het diepe grondwater
verzameld in het polder-gebied midden tussen de Hondsrug en het Drentse
diep, zodat niet bekend is in hoeverre het kalkrijke en kalkarme watertype
zich in horizontale richting uitstrekken.
Ook meer zuidelijk in het Hunze-dal worden regelmatig hoge tot zeer hoge
Ca-gehaltes in het grondwater aangetroffen (zie verder). Soms wordt dit aan
de onderzijde begrensd door een armer watertype, zoals bij buis P59
(profiel 2) en P71/72/70 (profiel 4). Ook aan de W-kant van de Hondsrug in
het dal van de Drentse Aa doet zich bij buis E 11/61 dit fenomeen voor van
een kalkrijk watertype, dat aan de onder- en bovenzijde wordt geflankeerd
door armere types.
In profiel 2 worden oostelijk van de Hondsrug ter hoogte van een aantal
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winputten bovendien brakke en zoute watertypes op relatief geringe dieptes
(vanaf zo'n BOm -NAP) gevonden. De verhouding (Na+K+Mg) ten opzichte van Cl
wijst op een zoutwater-intrusie (Stuyfzand, 1986).
In dit profiel doet zich ook een ander opvallend verschijnsel voor in de
omgeving van put 50. Hier wordt op 20m diepte een zeer kalkrijk watertype
aangetroffen. De doorsnede laat zien, dat dit niet een toevallige afwijking
is, maar in de hele omgeving een consistent beeld vertoont. Ook Bohlmeyer
(1985) vond dit watertype, o.a. in put 51, op 100 m afstand van put 50. Hij
presenteert een figuur, waarin de gehaltes van de twee filters van deze
buis over een reeks van jaren worden weergegeven (fig. 5). Wat opvalt is
dat in beide meetpunten het calcium- en het bicarbonaat-gehalte toenemen
tot halverwege de 50er jaren. In monsters uit het diepere filter (P51-2)
blijven deze gehaltes tot het begin van de 60er jaren stijgen, doch in die
van het ondiepe filter stabiliseren de calcium- en bicarbonaat gehaltes
zich ruim 5 jaren eerder. In beide meetpunten zijn de gehaltes in 1983
echter weer duidelijk afgenomen in vergelijking met 1962. Ook nemen bij
beide filters zowel de Na- als de Cl-gehalten toe, met name in de laaste
jaren
P 51-1:fll ter: 11m -mv.

P 51-2:fllter: 20m-mv.
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(twee filters) van 1948 t/m 1963, alsmede enkele analyse van 1983.
Uit: Bohlmeyer, 1986

Profiel 3 wijkt in zoverre af, dat de watermonsters uit het Hunze-dal -voor
zover aanwezig- mineralenarmer zijn dan in de meer noordelijk gelegen raaien. Verder is opvallend dat in het westelijk deel van deze raai brakke tot
zilte watertypes opmerkelijk hoog in het profiel worden aangetroffen.
Van de meest zuidelijk gelegen doorsnede (profiel 4) zijn slechts analyses
van 2 diepe putten aanwezig, zodat een beschrijving noodgedwongen onvolledig zal moeten zijn. Buis Pl laat zien dat langs de W-flank van de
Hondsrug het mineralenarme watertype tot zeker 120 m diepte reikt en dat
het zoute grondwater pas op grote diepte begint: op 200m diepte wordt voor
het eerst een brak watertype aangetroffen.
In het Hunze-dal, langs de rand van het Zuidlaardermeer wordt F2-water
aangetroffen, aan de onderzijde geflankeerd door Fl-water.
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3.3.2.3.

Ruimtelijke verspreiding van de grondwaterkwaliteit .

Ondiepe filters op de Hondsrug.
Met uitzondering van de buizen in de Besloten Venen en de meest noordelijk
gelegen buis bij Felland (Ll522) bevatten alle ondiepe filters zacht (FO)
of zeer zacht (F*) grondwater. Opvallend is het voorkomen van allerlei verschillende subtypes binnen dit water. Een nadere beschouwing leert dat veel
van deze types gekorreleerd zijn met hoge (15-50 mg/1) of zeer hoge
(>50 mg/1) nitraatgehaltes in het monster. Het ontstaan van deze subtypes
hangt dus blijkbaar sterk met bemestingsinvloeden samen.
Door de verspreiding van nitraatvervuiling te bestuderen (fig. 6) kan
indirect een beeld worden verkregen van de ondiepe grondwaterstroming in de
Hondsrug. Nitraat is pas in enkele filters onder de keileem aangetroffen,
terwijl dit in veel van de erbovenliggende filters wel al het geval is.
In de Besloten Venen, waar de keileem is weggeërodeerd, is steeds het iets
hardere Fl-water in de buizen aangetroffen. In de buis bij Felland bevindt
zich -net als op grotere diepte- zelfs het kalkrijke F2-water. Overigens
worden zowel in de buizen in de Besloten Venen als in die bij Felland hoge
tot zeer hoge nitraat-koncentraties gemeten.
Ondiepe filters in het Hunze-dal.
Het ondiepe water in de noordelijke helft van de Onnerpolder (fig. 7) is,
wat betreft hardheid, van dezelfde samenstelling als het diepere grondwater, in beide gevallen wordt F2-water aangetroffen. Het gebied valt verder
op door het ontbreken van nitraat in het grondwater in de polder. Slechts
in één buis aan de rand van de Hondsrug wordt een hoog nitraat-gehalte
aangetroffen, alle andere buizen hebben gehaltes <1 mg/1.
In de zuidelijke helft van de Onnerpolder en de Oostpolder worden diverse
watertypes aangetroffen, variërend van FO- tot F3-water. Ook hier blijft
nitraatvervuiling beperkt tot de randzone van de Hondsrug.
Ondiepe filters in het dal van de Drentse Aa.
Net als aan de oostzijde wordt ook aan de westzijde van de Hondsrug het
ondiepe grondwater in het noordelijkste deel -tot aan de Eelder Schipslootgekenmerkt door de aanwezigheid van een zeer hard grondwatertype (fig. 7).
Naar het zuiden worden wat zachtere Fl-types aangetroffen. Slechts in de
onmiddellijke nabijheid van de beekloop bevindt zich harder water.
Evenals aan de oostrand worden ook hier op de Hondsrugflank verhoogde
nitraatgehaltes aangetroffen. In de polders is geen nitraatvervuiling
gekonstateerd.
3.3.2.4. Interpretatie van de waterkwaliteitsgegevens (R.v.D. & J.H.)
De watertypes op en onder de Hondsrug wijzen erop dat dit een infiltratiegebied is. Vrijwel overal wordt kalkarm grondwater aangetroffen. Slechts in
het noordelijk deel van de Hondsrug (bij Felland) wordt kalkrijker water in
het profiel aangetroffen. Hier is wellicht kalkrijke keileem in de ondergrond aanwezig, zoals dit het geval is in het gebied ten noorden van Haren.
Ten zuiden van Appelbergen lijkt de keileem geheel ontkalkt te zijn. Hier
worden alleen zeer kalkarme watertypen aangetroffen.
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De diepte waarop dit kalkarme water wordt -gevonden (60-80 m) laat zien dat,
naast afstroming, ook infiltratie naar de diepte moet plaatsvinden. Ook de
aanwezigheid van nitraatvervuiling op 10 m diepte in enkele buizen bevestigt dit beeld.
Langs de rand van de Hondsrug blijkt zich een zöne met iets aangerijkt Flwater te bevinden, zoals door Kiestra (1986) werd verondersteld. De
aanwezigheid van nitraatvervuiling in deze zöne doet vermoeden dat kwel in
aangrenzende poldergebied niet erg sterk is en dat er een veel grotere
invloed is van van de Hondsrug afstromend (grond)water.
In het noorden van de Onnerpolder wordt op één plaats brak water in het
freatisch pakket aangetroffen. In het hele gebied is het grondwater
relatief rijk aan chloride, calcium en vaak ook sulfaat. In de meeste
gevallen is een onderscheid tussen sterk verdund "natuurlijk" brakwater en
antropogeen heinvloed zoet grondwater niet te maken (vgl Hoogendoorn,
1989).
Hoewel relatief kalkrijk F2-water zowel in het noordelijk deel van de
Onnerpolder als in het dal van de Drentse Aa vaak aangetroffen wordt, is de
ontstaansgeschiedenis van dit water waarschijnlijk heel verschillend (zie
Hoogendoorn, 1989). Uit boringen in het noordelijk deel van de Onnerpolder
blijkt, bijvoorbeeld dat de eemklei/potklei afzetting hier dermate dik is,
dat verbinding tussen het ondiepe en diepe watervoerende pakket niet erg
waarschijnlijk is. In het Drentse Aa dal is zo'n verbinding er wel. Hier
kan in een kwelsituatie kalkrijk grondwater uit het diepe watervoerende
pakket ongehinderd in het beekdal opstijgen. De situatie in het Hemrik laat
echter zien dat de toevoer van dit water afgenomen moet zijn en dat het
gedeeltelijk vervangen is door regenwater en (oever)infiltratie vanuit de
sloten.
Hoogendoorn (1989) merkt ten aanzien van het poldergebied op : "Opvallend
is de grote variabiliteit in de chemische samenstelling van het bemonsterde
ondiepe grondwater, welke ook elders is aangetroffen (Grootjans, 1985).
Indien het diepe grondwater de belangrijkste bepalende factor zou zijn voor
de samenstelling van het ondiepe grondwater, dan zou een geringere spreiding in gehalten verwacht mogen worden. Daarnaast zijn de pH-waarden van
het grondwater uit de ondiepe buizen beduidend lager dan die van dieper
grondwater. Zo varieert de pH-waarde van het ondiepe grondwater overwegend
tussen 5,9 en 6,9 en die van het diepe grondwater overwegend tussen 6,9 en
7,5. De relatieve lage pH-waarden van het ondiepe grondwater kunnen niet
toegeschreven worden aan lage calciumgehalten; opmerkelijk is dat ook bij
hoge tot zeer hoge calciumgehalten de pH van het ondiepe grondwater
relatief laag blijft. Een en ander kan erop wijzen dat het water recentelijk in contact moet hebben gestaan met een C02 -rijke bodematmosfeer".
Dit onderstreept nog eens de relatief grote invloed van lokale hydrologische stromingsstelsels op de grondwatersamenstelling van het poldergebied. In de bespreking van de afzonderlijke deelgebieden en natuurreservaten zal nader op deze lokale hydrologische systemen worden ingegaan.
In de zuidelijke helft van de Onnerpolder is een duidelijk effekt van de
winning te zien daar waar zout water onder de winputten wordt opgetrokken.
Verder doet zich hier het verschijnsel voor van F2-water dat aan beide
zijden wordt begrensd door armer Fl-water. Mogelijk is dit ook een effekt
van de waterwinning. Gezien het feit dat de onderkant van het F2-water zich
ter hoogte van de winfilters bevindt, lijkt het niet onlogisch om te
veronderstellen dat deze winfilters enerzijds geïnfiltreerd Zuidlaarder-

(
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meerwater (met verhoogde chloride gehalten) aantrekken en anderzijds
mineraalarm grondwater uit de Hondsrug naar zich toetrekken. Een andere
mogelijkheid is dat dit verschijnsel zich al in de·natuurlijke situatie
heeft voorgedaan. De ontstaanswijze zou in dat geval gezocht moeten worden
in aanrijking vanuit kalkrijke (Eem-)sedimenten. Het feit dat zich ook in
het dal van de Drentse Aa -waar zich geen afzettingen uit het Eemien
bevinden (de Gans, 1980)- Fl-water onder (én boven !) F2-water bevindt,
maakt deze zienswijze echter minder aannemelijk.
Zowel de oplopende chloridekoncentratie als ook de toename in het sulfaatgehalte in de waarnemingenreeks bij put 50 wijzen op infiltratie van
bovenaf. Dit is in overeenstemming met de opvat-ting van Bohlmeyer (1985)
dat het potentiaalverschil tussen de diepe en de ondiepe buizen in dit deel
van de polder een naar beneden gerichte waterstroom tot gevolg heeft. Uit
dezedoor Bohlmeyer (1985) gepresenteerde gegevens kan men afleiden dat ook
de verhoogde calcium- en bicarbonaat gehalten een gevolg kunnen zijn van
dezeinfiltratie. Infiltratie water dat door de wortel zone met C02 verrijkt
is gedraagt zich agressief ten opzichte van kalkrijke sedimenten in de
ondergrond, in dit geval vermoedelijk een Eem-formatie. Dit aldus gevormde
"kalkfront" lijkt zich gedurende de 50er jaren naar beneden te bewegen.
Daarna wordt een minder kalkrijk watertype met veel chloride in de beide
filters aangetroffen, hetgeen erop kan wijzen dat minder kalk uit de
bovenliggende sedimenten kan worden vrijgemaakt of dat meer grondwater uit
de Hondsrug of uit het oppervlaktewater stelsel wordt aangetrokken.
De waterkwaliteitsgegevens van het freatisch water in de Onner- en Oostpolder wijzen niet in de richting van het optreden van kwel uit de diepe
ondergrond. Een uitzondering moet echter worden gemaakt voor de oeverlanden
van het Zuidlaarder meer. Zowel de aanwezigheid van sterke roestverschijnselen (fig. 8) als het voorkomen van F2-water tot bovenin het profiel
lijken op kontakt tussen het water onder en boven de eemklei te duiden. Er
zijn echter ook andere verklaringen voor dit verschijnsel denkbaar (vgl
Hocgendoorn 1989). Zonder nader inzicht in de stroompatronen, de verblijftijden van het grondwater en nadere kennis omtrent de kalkreserves in de
ondergrond, blijven bovenstaande interpretaties van grondwatersamenstelling
een hypothetisch karakter houden.
3.3.2.5. KONKLUSlES GRONDWATERSAMENSTELLING
Samenvattend kan het volgende ten aanzien van de grondwatersamenstelling
worden gekonkludeerd:
1.

In principe wordt in het onderzoekgebied nog een duidelijke gradient in
grondwatertypen aangetroffen van mineraalarm grondwater op de Hondsrug,
via kalkrijk grondwater in het poldergebied tot zelfs brakwater in de
nabijheid van het Drentse Diep.

2.

Ten gevolge van de grondwaterwinning(en) en polderpeilverlagingen
treedt en sterke vermenging van watertypen op, waarbij lokale hydrologische systemen een sterkere invloed op de grondwatersamenstelling
uitoefenen. Geïnfiltreerd Zuidlaardermeerwater en antropogeen heinvloed
"landbouwwater" lijkt op grote diepte aanwezig te zijn.

3.

In de oeverlanden van het Zuidlaardermeer reikt het kalkrijke F2-water
op een aantal plaatsen nog tot aan het maaiveld onder invloed van het
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hoge peil van het meer. Het systeem begint hier echter wel tekenen van
aantasting te vertonen.
4.

Zonder nader onderzoek aan lokale stroompatronen in samenhang met de
kalktoestand van de bodem zijn interpretaties van ionensamenstelling
naar de herkomst van het grondwater hypothetisch.
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Fig. 8.
Roestverschijnselen waargenomen in de sloten. Zwakke roestverschijnselen zijn alleen
gekarteerd in de westelijke helft van het onderzoeksgebied.
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4.

RELATIE VEGETATIE-WATE RHUISHOUDING.

4.1 INLEIDING

(R. van Diggelen)

Al sinds betrekkelijk lange tijd wordt onderkend dat er een nauwe relatie
bestaat tussen hydrologische faktoren en de vegetatiesamenstelling . In
eerste instantie werden deze relaties vooral benaderd vanuit de waterkwantiteit: grondwaterstand en overstromingsduur waren daarbij de sleutelwoorden. Schimmel (1955) bijvoorbeeld konstateerde een overeenkomstige
vegetatiezonering in de lengte- en dwarsgradient van de Drentse beekdalen,
en zocht de verklaring hiervan in de mate van overstroming van de graslanden.
Later werd de aandacht deels verschoven van de waterstànd naar de
watersamenstelling of -kwaliteit (Van Wirdum, 1979; Grootjans, 1980). Men
realiseerde zich dat weliswaar de waterstand een zeer dominerende faktor
is, maar dat de waterkwaliteit daarbinnen sterk differentiërend kan werken
naar de vegetatie. Een extreem voorbeeld hiervan zijn hoogvenen en kalkrijke kwelgebieden. In beide terreintypen staat de waterstand op of boven het
maaiveld, maar ze worden gekenmerkt door totaal verschillende waterkwaliteiten en daaraan gekoppelde vegetaties. Op wat fijnere schaal blijken deze
relaties ook te werken. Zo zijn er vegetatiekundig verschil- lende typen
Dotterbloemhooilanden (Caltion palustris) te onderscheiden, die nauwelijks
of niet verschillen in grondwaterduurlijnen. Pas wanneer de waterkwaliteit
ook in ogenschouw wordt genomen, blijken er ook hydrolo- gische verschillen
tussen de types te bestaan (Everts & de Vries 1990).
Dit type onderzoek naar de relatie vegetatie-hydrologie is uitgegroeid tot
de zogenaamde hydra-ecologische benadering (Pedroli, 1987). Deze probeert
in de vegetatie aanwezige variatie te verklaren vanuit het totaal van
relaties met het milieu, waarin uiteraard de regulerende funktie van de
waterhuishouding centraal staat.
Onderzoek naar de relatie vegetatie-hydrologie wordt in landen als
Nederland sterk bemoeilijkt, omdat zich hier in de laatste decennia zulke
grote en snelle milieuveranderingen hebben voltrokken, dat de oorspronkelijke vegetatiezonatie nog maar zeer fragmentair aanwezig is, slechts in
enkele natuurgebieden zijn nog een paar restanten aan te treffen.
In het onderzoeksgebied zijn voornamelijk intensief gebruikte
kultuur-graslanden (Poo-Lolietum) te vinden met soorten als Poa trivialis,
Lolium perenne, Poa annua en op de wat vochtiger plekken Ranunculus repens.
In nattere gedeeltes zijn Geknikte vossestaart-graslanden aan te treffen,
die worden gekenmerkt door soorten als Alopecurus geniculatus en Agrostis
stolonifera. Bij een wat minder hoge hernestingsgraad ontstaan Witbolgraslanden met Holcus lanatus, Rumex acetosa, Gardamine pratense, Festuca
rubra, e.d. Al deze kultuurgraslanden zijn voornamelijk afhankelijk van
hernestingsgraad en grondwaterstand. Grondwaterkwaliteit en natuurlijke
bodemvruchtbaarheid, ja zelfs bodemsoort, weerspiegelen zich hier niet of
nauwelijks meer in de vegetatiesamenstelling . Een globale vegetatiekaart
van dit soort graslanden is dan ook minder geschikt om relaties met hydrologische systemen aan te geven.
4.2.VEGETATIE-RECONSTRUCTIES
De in de natuurreservaten aanwezige vegetaties Z~Jn nog wél gekoppeld aan
de ter plekke aanwezige hydrologie en natuurlijke bodemvruchtbaarheid en in
principe dus geschikt om relaties met hydrologische systemen te bestuderen.
Vaak zijn dit echter slechts kleine oppervlaktes, zodat een sterk verbrak-
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keld beeld ontstaat. Om toch een vlakdekkende indikatie te verkrijgen staan
in zulke situaties twee mogelijkheden open. Allereerst kunnen de verspreidingspatronen van indikatorsoorten aanwijzingen verschaf- fen over de
heersende hydrologische toestand van het gebied (Everts & de Vries, 1986;
Jansen & van Diggelen, 1987). De soorten waar het hierbij om gaat zijn vaak
nog wel aanwezig in "overhoekjes", langs slootkanten en in bermen. Verspreidingspatronen geven vooral lanschapsoecologische zoneringen weer, die
door de waterhuishouding wordt opgelegd. Ecologisch gaat het veelal om
aspecten als nutrientenbeschikbaarheid en zuurgraad. Uit de verspreidingspatronen kunnen veelal geen indicaties omtrent het effect van polderpeilen
worden afgeleid. Daarvoor is de schaal veelal te grof en is onvoldoende
bekend waar de soorten precies zijn aangetroffen. Het maakt bijvoorbeeld
nogal wat uit of een soort in het grasland is aangetroffen of· in een sloot.
Daarnaast kan een rekonstruktie gemaakt worden van vroegere, minder
beïnvloede situaties. Het belang van onderzoek naar de vroegere vegetatieontwikkeling moet zeker niet onderschat worden, omdat de huidige vegetatie
vaak alleen te begrijpen is vanuit diens ontwikkeling in het verleden.
Anders gezegd: de ontwikkeling van het landschap moet bij de interpretatie
van de huidige vegetatie betrokken worden.
In veengebieden staan een tweetal wegen open tot het maken van rekonstrukties. Allereerst kunnen natuurlijke vegeaties worden gerekonstrueerd aan de
hand van het veen zelf. Veen biedt de unieke mogelijkheid de vroeger
aanwezige vegetatie gedeeltelijk terug te vinden in de vorm van makreresten enjof stuifmeelpollen. Zodra deze gebieden echter door de mens in
gebruik werden genomen werd het veen (licht) ontwaterd waarbij de bovengrond veraardde, zodat er sindsdien niet of nauwelijks meer veen werd
gevormd (zie echter ook Janssen (1972).
Daarnaast kan ook een rekonstruktie van halfnatuurlijke vegetaties leiden
tot hypotheses omtrent de hydrologie van een gebied onder weinig beïnvloede
omstandigheden. Deze vegetaties, die tot in het begin van de 20e eeuw nog
op grote schaal in Nederland voorkwamen, zijn weliswaar door de mens
beïnvloed maar vertonen nog wel een relatie met hydrologie en bodem (Everts
& de Vries, 1990).
4.2.1. Methoden t.a-v. reconstructie voorkomen veenvonnende systemen (ca. 1000 n.Chr)
De veenprofielen werden gekarteerd (Molenaar 1988) aan de hand van hun makro-resten samenstelling. Met
behulp van literatuur over veenvormende vegetaties is geprobeerd (Dierssen, 1982; Succow 1988) om
hiermee een beeld te schetsen van een niet of nauwelijks door mensen beïnvloede situatie (tijd: t1000 n.
Chr.).
De samenstelling van het veen werd langs twee raaaien tot de minerale ondergrond beschreven. Eén (lange)
raai lag parallel aan de Hondsrug in het veengebied dat niet met een kleilaag bedekt was. Een andere
(korte) raai liep langs de Osdijk vanaf de Hondsrug naar het Drentse Diep. Om het beeld te komplementeren werden in januari 1989 nog een tweetal raaien bemonsterd. Eén lag loodrecht op de Hondsrug ter
hoogte van de Harense Wildernis, de ander ter hoogte van de Waterleidingweg (fig. 9). Een achttal
veentypen werd onderscheiden die tezamen een grote variatie in oecologische en hydrologische omstandigheden vertegenwoordigen. Ook werden een groot aantal monsters gegloeid om een indruk te krijgen van
het tuturn en ijzergehalte van het veen. Het tuturngehalte geeft aanwijzingen omtrent de overstromingsintensiteit; het ijzergehalte zou een indruk kunnen geven omtrent de invloed van grondwater dat onder
zuurstofarme condities veel ijzer heeft kunnen oplossen.
De gevonden veentypen werden geïnterpreteerd naar de trofiegraad van het veen in ongestoorde situaties
voorkomen. In belangrijke mate werd hierbij gebruik gemaakt van oecologisch en stratigrafisch onderzoek
in Oost-Europa (Succow, 1982, 1988), waar deze oorspronkelijke veenvormende vegetaties nog in voldoende
mate voorkomen. Met name uit het laagland van Oost-Duitsland is veel informatie beschikbaar over de
trofiegraad en ontwikkelingsgeschiedenis van deze vegetaties. Informatie over de hydrologische condities
waarin deze trofiegraad tot ontwikkeling is gekomen is grotendeels ontleend aan Pools CKulczynski,1948)
en Oost-Duits onderzoek (Succow, 1988). Bij de interpretatie van de veensequenties en de extrapolatie
van veenresten naar vegetatietypen is gebruik gemaakt van omvangrijk palynologisch onderzoek in West-
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Duitse beekdalen (Grosse·Brauckmann,1968; Schwaar,1980). De. interpretatie van de trofiegraad van het
veen is gecombineerd met informatie over de hydrologische condities waarin deze veenvormende vegetatie·
complexen in ongestoorde toestand voorkomen. Reeksen van profielbeschrijvingen konden zodoende
geïnterpreteerd worden naar hydrologisch-ecologische veensystemen.
Beperkingen van de methodiek
Een groot voordeel van dit type onderzoek is, dat het tijdsaspekt goed uit de verf komt. Voor de
ruimtelijke variatie geldt dit veel minder. Zelfs bij een zeer intensief bemonsteringsprogramma als in
het onderhavige geval is het vrijwel onmogelijk verspreidingsgrenzen tussen de verschillende veentypen
nauwkeurig te bepalen. Het behulp van kennis over het ontstaan en de werking van veensystemen CSuccow,
1988) is het echter wel mogelijk te extrapoleren en kan een bevredigende interpretatie worden verkregen.

Haren

AA

Zuidlaardermeer

Fig. 9: Situering ven de ruien bij de veenleertering in het HLnze dal
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4.2.2 Methoden t.a.v. reconstructie vegetatieverspreiding anno 1920.
Geprobeerd is om een rekonstruktie te maken van de verspreiding van een aantal vegetatietypen in het
gebied rond het begin van de 20e eeuw. Daartoe werden een aantal ken· en differentiërende soorten van de
in het gebied verwachte vegetatietypes (zie tabel 2> geselekteerd. Aan de hand van in het Rijksherbarium
te Leiden aanwezige streeplijsten uit de periode 1900·1920 kon het voorkomen van soorten per zgn.
"kwartierhok" (± 1000 x 1250 m2 > worden genoteerd. Enkele aanvullende gegevens (mn. over de oeverlanden
van het Zuidlaardermeer) konden aan de hand van literatuur (Havinga, 1919; Bos, 1923; Clason, 1928) en
de topografische kaart van 1899 worden achterhaald.
Beperkingen van de methodiek.
Het grootste probleem bij het maken van de rekonstruktie was de schaarste aan gegevens. In het begin van
deze eeuw werden klaarblijkelijk betrekkelijk weinig gegevens uit dit gebied naar het Rijksherbarium
opgestuurd. Bovendien ontbraken in vrijwel alle lijsten de wat moeilijker te herkennen soorten zoals
zeggen en grassen. Slechts de opvallende bloemplanten werden altijd wel genoteerd. D~arnaast is de
gebruikte schaal (per kwartierhok) bijzonder grof. Slechts van de oeverlanden van het Zuidlaardermeer
zijn iets nauwkeuriger vegetatiekaarten aanwezig (Havinga, 1919; Clason, 1928). Al met al betekent dit,
dat deze verspreidingskaartjes een betrekkelijk beperkte indikatiewaarde hebben. In kombinatie met
andere gegevens (vergelijking met andere onderzoeksgebieden, zie hiervoor) kan het beeld echter
aangescherpt worden.
4.2.3. Methoden t.a.v. analyse van soortsverspreidingspatronen anno 1985.
Zoals hiervoor al genoemd kan de verspreiding van moeras· en waterplanten indicatief ZIJn voor een
aantal hydrologische fenomenen binnen een bepaald gebied. De voor dit type onderzoek geselecteerde
soorten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
·het moeten freatofyten of hydrofyten (Londo, 1975) zijn;
·de ecologische eisen van de soorten moeten goed bekend zijn;
-ze moeten kenmerkend zijn voor een trofiegraad;
·ze moeten niet zeer algemeen of juist zeer zeldzaam in het te onderzoeken gebied voorkomen;
-om interpretaties naar vegetaties mogelijk te maken dienen het ken· of differentiërende soorten van
(idealiter lokale) typologieën te zijn.
In een modern cultuurlandschap zijn maar weinig soorten te vinden, die aan al deze eisen voldoen. Met
name de derde en de vierde eis zijn vaak tegenstrijdig: hoe kritischer een soort ten aanzien van zijn
milieu-eisen is, hoe zeldzaam hij over het algemeen voorkomt. Het zal duidelijk zijn dat in de praktijk
meestal met een kompromis-oplossing moet worden gewerkt, al was het alleen maar omdat er vaak geen
vlakdekkende karteringen van de voor dit type onderzoek van belang zijnde soorten beschikbaar zijn.
In het onderzoeksgebied waren voor het oostelijk deelgebied gegevens beschikbaar van de in 1984
hier uitgevoerde vegetatiekartering (Ecoland, 1985). Hierbij waren van een gering aantal soorten (± 20)
verspreidingskaarten aanwezig, waarvan er 9 redelijk aan de hierboven geformuleerde eisen voldeden. Met
deze 9 soorten is verder gewerkt. Deze verspreidingsgegevens werden aangevuld met vegetatie-opnamen van
de P.P.D. Groningen en met eigen waarnemingen (Kleyberg, et al, 1988; ongepubl. gegevens).
Voor het westelijk deelgebied was er de beschikking over een recente vegetatiekartering van het
westelijk deel van de gemeente Haren (van Hees, et al., 1987). Voor de delen die niet binnen deze
kartering vielen, is gebruik gemaakt van recent materiaal van de RU Groningen (Everts & de Vries, in
prep.), dan wel nieuw materiaal verzameld (Hofstede, 1988). Bij al deze karteringen waren van enkele
tientallen soorten vlakdekkende verspreidingskaarten aanwezig.
Vervolgens is getracht de verkregen verspreidingspatronen te interpreteren aan de hand ecologische
literatuur, in kombinatie met de beschikbare hydrologische (hfdst. 3) en geologische gegevens.
Beperkingen van de gebruikte methode.
Alhoewel deze methode vaak zeer acceptabele resultaten geeft, kleven er toch enkele bezwaren aan.
Allereerst is de spreiding in de indicatiewaarden tussen de soorten vaak aanzienlijk. Er is gebruik
gemaakt van zeer kritische soorten, maar ook van minder kritische. Beter is dan ook om gebruik te maken
van korobinaties van soorten, omdat deze alleen kenmerkend zijn voor de overlap van hun indikaties. Dit
Laatste geldt uiteraard in nog sterkere mate voor goed ontwikkelde vegetatietypen, die immers uit meer
soorten bestaan. In het onderzoeksgebied was het gebruik van soortenkombinaties echter niet mogelijk
wegens gebrek aan gekarteerde soorten.
Een tweede probleem, die aan het gebruik van deze methodiek kleeft, is de naijling. Bij een verandering
van de milieukonstellatie verandert de soorten samenstelling slechts geleidelijk: veel soorten ijlen na.
Dat betekent, dat in sterk verander(en)de gebieden de soortsverspreiding altijd een vroegere situatie
weergeeft. Uiteraard geldt dit laatste probleem ook voor vegetatieverspreiding, maar daar is vaak aan de
samenstelling van de vegetatie te zien, dat hij aan het veranderen is.
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Fig. 10/11: Geïnterpreteerde veentypen in twee profielen door de Onner-en Oostpolder
Uit: Molenaar (1989).

N

c::

,.c::

.Cl
:a~

ID
Cl
()

-

>.

c::

"

CD

CD

.,>

111

0

c::
>-

c::

Q.

CP
CD

:z:

>
c::

CD
Dl
Dl

Cl

N

0

-.
Cl)

:::E
+
c

"

Dl
Dl
CD

N

c::

.,>
""'.,
CD

c::

11
CD

.
co

.>
c::

0

CD
Dl
Dl
CD
N

-

CD

c:

ö

.!
a:

0

"
N
I

z
e

'C

•.,c:

.
0

0

c::

11

~

Q

0

I

==
e

'C

•c
•.
0

0

Q

:z

..•••

••
•

...

..•••

••
•

..u...

25
4.3 RECONSTRUCTIE VEENVORMENDE SYSTEMEN

(W.Molenaar, A.P.G. & R.v.D.)

De resultaten van deze interpretatie staan weergegeven in fig. 10 en fig.
11. Hierin kan men de ontwikkeling van de veenvormende vegetaties op
verschillende diepten (dus tijdstippen) aflezen.
4.3.1 De raai door de Onner- en Oostpolder
Fase 1
In het noorden van de Onnerpolder bij de Harense Wildernis wijst de sterke
slib bijmenging en het verslagen veen op een sterke overstromingsinvloed in
het begin van de veenvorming. De vegetatie bestond hier uit e~n Grotezeggenmoeras met veel Riet. (Dit zou kunnen betekenen dat in deze fase de
Hunze nog in de direkte nabijheid lag). In zuidelijker gelegen Oostpolder
zijn in deze fase geen aanwijzingen voor inundaties gevonden (geen slib in
de gloeimonsters). Hier en daar treffen we hier Elzenhout aan, hetgeen
wijst op een vrij eutroof milieu met wisselende waterstanden. Iets hogerop
lagen dan al veenmosveentjes in een doodijsgat (pingo) en in een verlaten
loop van de Hunze.
Fase 2
In het noorden van de Onnerpolder verdween in een later stadium het Riet
uit het Grote-zeggenmoeras, hetgeen wijst op toenemende overstromingen. Het
eigenlijke Riet-zeggemoeras werd in zuidelijke richting gedrongen, en in
eerste instantie kwam in een groot deel van de Onner- en Oostpolder een
broekbos tot ontwikkeling. Naarmate het veenpakket in dikte toenam zal ook
de grondwaterstand meer constant zijn gebleven waardoor de bomen zich niet
langer konden handhaven. Het optreden van boomgroei is in een groot deel
van de polder beperkt gebleven tot de randen van het veengebied, waar de
veendikte gering is.
Het gehele poldergebied was in deze fase met een moerasvege- tatie bedekt,
met uitzondering van enkele zandkoppen in de Oostpolder.
In de vegetatie moet zich van zuid naar noord een toenemende overstromingsinvloed hebben gemanifesteerd. Ook de veenmos- veentjes maakten plaats voor
een vegetatie van Riet en zeggen, hetgeen de toenemende invloed van
inundaties nog eens onderstreept.
Fase 3
In deze fase werd een toenemende invloed van zowel regen- als grondwater
merkbaar in de vegetatie. In het noorden kwam een hoogveenvegetatie tot
ontwikkeling bovenop het zegge-veen. De invloed van regenwater nam hier dus
toe ten koste van de overstrominginvloed. Dit werd mogelijk veroorzaakt
door een regressiefase. Slechts in een smalle strook langs de Hunze en de
Biks blijft de invloed van overstromingen merkbaar.
De grondwaterinvloed komt het duidelijkst tot uiting ten zuiden van de Biks
waar zich een uitgestrekt Kleine zeggen-moeras met Riet en veel Waterdrieblad ontwikkelde. Kleine-zeggenveen met beduidend minder Riet en Waterdrieblad werd op sommige plaatsen aan de periferie van dit veencomplex aangetroffen, daar waar het grenst aan de hoogveenkernen in het noorden en het
zuiden.
Waarschijnlijk werden beide hoogveenkernen verbonden door een smalle strook
hoogveenvegetatie langs de Hondsrug. Vermoedelijk trad hier mineraal-arm
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grond-water uit de Hondsrug aangevuld met stagnerend regenwater. Het Kleine
zegge moeras met weinig Riet en Waterdrieblad bevond zich vermoedelijk in
de contactzone tussen dit mineraalarme Hondsrug water en het mineraalrijke
grondwater dat meer in het centrum van de polder uittrad.
Het voorkomen van een vrij groot hoogveengebied in het noorden van het
onderzoeksgebied wijst op een sterke regenwaterinvloed, hetgeen vermoedelijk samenhing met de daar aanwezige potkleilichaam, waardoor toestroming
van diep grondwater vrijwel werd verhinderd. In het gebied ten zuiden van
de Biks ontbreekt de potklei en juist daar treffen we de grootste verspreiding van een licht gestructureerd veentype aan (met veel Waterdriebladzaden
en Kleine zeggen), hetgeen wijst op een sterke grondwaterinvloed. De
vegetatie wijst tevens op een zeer geringe schommeling in de grondwaterstand. Dit veentype is namelijk instaat om met het veenoppervlak mee te
bewegen en droogt derhalve nooit uit. In dit soort veensystemen (doorstroomvenen sensu Succow 1988) dringt het neerslagwater niet in de grond
vanwege de sterke grondwatertoestroming en wordt oppervlakkig afgevoerd.
Onder deze omstandigheden verzuurt de bodem niet. Het gaat hier om een zeer
kwetsbaar evenwicht tussen grond- en regenwatervoeding. Een vermindering
van de grondwatervoeding geeft met name aan de randen van zo'n veen
aanleiding tot verdroging of stagnatie van regenwater. In de onderzochte
veenprofielen is dit goed te zien op plaatsen waar het veenpakket dun is:
er is daar een grote variatie van veensoorten aanwezig die verschillende
verdrogings- of vernattingsfases aangeven.
Fase 4
In de bovenste cnveraarde veenlaag wordt overal slib in het veen aangetroffen. Het gehele veencomplex werd in deze fase kennelijk helemaal overstroomd, vermoedelijk met beekwater. De overstromingsintensiteit lijkt
echter niet overal even groot te zijn. Nabij de Biks en bij het Zuidlaardermeer moeten deze overstromingen het meest intensief zijn geweest. Hier
werden forse slibafzettingen gevonden. In de sterk veraarde bovenlaag werd
ook steeds ijzer in het veen aangetroffen. Het ijzer zou met het slib
meegevoerd kunnen zijn, maar waarschijnlijker is het dat het vanuit het
grondwater werd aangevoerd. Dit kan wellicht als volgt verklaard worden:
Indien een doorstroomveen overstroomd raakt, wordt er slib in de bovenlaag
afgezet. Wanneer dit regelmatig plaats vindt, verliest de bovenlaag zijn
flexibiliteit en kan niet meer met de grondwaterspiegel op en neer bewegen.
De grondwaterstand in het veen gaat sterker fluctueren, waardoor de grond
niet meer permanent verzadigd is. Onder deze omstandigheden kan er gemakkelijk ijzer in de bovenlaag afgezet worden.
4.3.2 De dwarsraai langs de Osdijk
De geïnterpreteerde veenontwikkeling in de dwarsraai langs de Osdijk laat
zien dat de veenvorming hier aan de Hunze kant begonnen is met een Elzenbroekbos in een diepe geul waar vermoedelijk een voorloper van de Hunze
regelmatig overstroomde. Aanwijzingen hiervoor worden ook gevonden in de
beekleem-afzettingen die hier en op veel andere plaatsen onder het veen
werden aangetroffen. Dit broekbos breidde zich in een later stadium uit
naar hogergelegen gebieden. Slechts op een zandkop (met een podsol!) vinden
we een voedselarm en zuur hoogveentje met veel Wollegras hetgeen wijst op
een sterke neerslagwater invloed. We zien hier dus dat een oorspronkelijk
infiltratie- gebied steeds natter moet zijn geworden, vermoedelijk als
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gevolg van een grondwaterstijging. Ter plekke kon in ieder geval steeds
meer neerslagwater worden vastgehouden.
In het centrum van de raai zien we echter dat zich na verloop van tijd een
matig voedselrijk rietmoeras met veel zeggen ontwikkelde dat niet overstroomd werd met beekwater (geen lutum of ijzer in de gloeimonsters). Naar
de Hunze toe heeft zich een Kleine Zeggenmoeras uitgebreid over het
hoogveentje heen. Klaarblijkelijk heeft het grote doorstroomveen in de
polder (zie fig. 12) in deze fase het hoogveentje overgroeid, hetgeen wijst
op een toenemende grondwatervoeding in het hele gebied.
Sterke overstromingen bleven tot de directe omgeving van de Hunze beperkt.
Alleen hier werd veel slib of klei afgezet. Meer naar de flanken van de
Hondsrug ontwikkelde zich een hoogveen met Veenmos en Wollegras. Ook dit
veentje wordt weer later eerst vervangen door een Kleine Zeggenmoeras,
tenslotte door een bos. In de allerbovenste laag bevindt zich veel lutum en
ijzer. Dit wijst erop dat het veen hier ook door een stijging van de
grondwaterstand en tenslotte door sterke overstromingen verdronk. Gelet op
het het lutum gehalte zijn de overstromingen niet intensief geweest. Hoe de
vegetatie in de laaste ontwikkelingsfase er precies heeft uitgezien is
onbekend omdat het veen in de bovenste 30-40 cm te sterk veraard is om een
interpretatie mogelijk te maken. Wel wijst de ontwikkeling van een broekbos
aan de flank van de Hondsrug erop dat in die tijd de toevoer van grondwater
aan het afnemen was.
De ruimtelijke verspreiding van de bovengenoemde veensystemen in verschillende fasen van ontwikkeling staat aangegeven in fig. 12.
4.3.3. Samenvatting veenvormende systemen
De resultaten van de in de polder uitgevoerde veenkartering (par.4.3.1)
sluiten goed aan bij de vanuit de 0-Europese situatie geschetste vegetatiezonering. In geen enkele analyse van het meest recent gevormde veen (500 1000 n.Chr.) zijn boomresten aangetroffen. Het gebied was in onbeïnvloede
situatie boomloos Verder valt in de Oost-west raai, loodrecht op de Hunze,
op hoe ver de invloed van de beekoverstromingen heeft gereikt: vrijwel over
de gehele breedte van het dal is slibbijmenging in het veen aangetroffen.
De overheersende Phragmition- en Magnocaricion-vegetaties, die toen
aanwezig geweest moeten zijn, zijn nog te herkennen in de vorm van rietzeggeveen. Alhoewel dit veen niet meer tot op de plantensoort nauwkeurig te
determineren valt, lijkt de hiervoor vanuit 0-Europa beschreven zonatie ook
in het onderzoeksgebied waarschijnlijk. De verspreid voorkomende Menyanthes-zaden wijzen op enige grondwaterinvloed.
Pas in de Noord-zuid raai, die vrij dicht langs de Hondsrug loopt, vallen
nauwelijks meer sporen van beekwater aan te treffen. Hier worden voedselarmere types gevonden met veenmossen en Wollegras, soorten die op
regenwater-invloed duiden. Ook wordt hier echter kleine zeggenveen met
Menyanthes-zaden gevonden, wat duidt op enige grondwaterinvloed. Er worden
hier, kortom, indikaties gevonden voor de aanwezigheid van een "Zwischenmoor". Gezien het relatiefgrote aandeel van voedselarme soorten lijkt een
"sauer-zwischenmoor" het meest voor de hand liggend. Wat dit laatste
betreft is er enig verschil te konstateren tussen de N- en Z-helft van deze
raai. Naarmate men zuidelijker komt, neemt het aandeel af van soorten, die
op voedselarme omstandigheden duiden, zoals wollegrassen en veenmossen.
Aannemelijk is dan ook dat in het Z-deel de grondwaterinvloed groter is dan
in het N-deel. Hier zullen dan ook eerder vegetatietypes als
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Fig. 12: Op basis van veenanalyses veronderstelde verspreiding van oorspronkelijke veensystemen
in verschillende fasen van ontwikkeling (naar: Molenaar, 1989).
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het Caricetum diandrae verwacht mogen worden, terwijl in het noordelijk
deel de kans op het Caricetum rostratae juist groter is.
4.3.4 Interpretatie naar de hydrologie
Zonder agrarisch gebruik en bij ongestoorde hydrologische omstandigheden,
heeft parallel aan de Hondsrug een groot doorstroomveen gelegen, welke aan
de oostkant begrensd werd door uitgestrekte overstromingsmoerassen. De
omgrenzing ervan komt in grote lijnen overeen met de door SIMGRO berekende
kwelgebieden bij Q ~ 0 (geen winning, aangepast peilbeheer; zie verder
bijlage 3).
De kern van het veen lag iets ten noorden van "de Koelanden", daar
waar in de ondergrond onderbrekingen in de Eemklei geconstateerd zijn.
Voeding vanuit het het tweede watervoerende pakket moet hier dus een
belangrijke rol gespeeld hebben. De modelberekeningen (SIMGRO) laten hier
in een situatie zonder winning ook een belangrijke voeding uit laag 2 zien
(Burkunk, 1990).
Daarnaast zal voeding uit de Hondsrug ook een zeer belangrijke rol
hebben gespeeld in de ontwikkeling van dit veensysteem. Het doorstroomveen
werd aan de noordzijde en de zuidzijde geflankeerd door hoogveenachtige
veentjes, welke voornamelijk door regenwater werden gevoed.
De vegetatie in de kern van het doorstroomveen was noch extreem zeer
zuur, noch extreem basisch, maar weerspiegelde wel voedselarme condities.
Hoewel het veensysteem als zodanig mede gevoed werd door kalkrijk water,
zal de invloed in de wortelzone miet ten volle tot uiting zijn gekomen,
omdat in dit soort systemen ook een belangrijk deel van het neerslag water
door de losse bovenlaag wordt afgevoerd. Er kunnen derhalve afhankelijk van
de ligging van de lokale afvoersystemen, kalkrijke en minder kalkrijke
vegetaties naast elkaar hebben bestaan, met grote overgangszones daartussen.
Dit veensysteem is uiteindelijk in periodes met zeespiegelrijzingen
(vroege middeleeuwen?) met beek- of zeewater overstroomd. Door slibafzetting moet de "beweeglijkheid" (Mooratmung) sterk zijn verminderd. De
invloed van neerslagwater nam af, terwijl de invloed van basenrijk gronden oppervlakte water moet zijn toegenomen. In het volgende hoofdstuk zal
besproken worden wat de invloed van het agrarisch gebruik op dit veensysteem is geweest.
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4.4 RECONSTRUCTIE VEGETATIEVERSPREIDING ROND 1900

(R.v.Diggelen)

4.4.1 Interpretatie van de soortsverspreidingskaarten
De verspreidingskaarten van Calluna vulgaris en Erica tetralix laten zien
dat op de aanwezige zandruggen (Hondsrug, rug van Eelde-Paterswolde) droge
(Genisto pilosae-Callunetum) en natte heiden (Ericetum tetralicis) aanwezig
waren. De topografische kaart anno 1899 laat echter zien dat dit lang niet
overal het geval was. Een flink gedeelte was in gebruik als akkerbouwgrond
(Onner-es, Glimmer-es, Noord-es en diverse andere, kleinere essen), terwijl
ook de grond bezet werd door landgoederen. Al met al bleef maar zo'n 10-20
% van de oppervlakte over als heide. Zoals al genoemd, verschillen de
standplaatsen van de beide heidevegetaties in vochtigheid, maar gezien de
grofheid van de gegevens is het niet mogelijk om aan de hand van deze
verspreidingskaarten een uitspraak te doen ten aanzien van nattere en
drogere gedeeltes.
Voor de lagere gedeelten aan beide kanten van de Hondsrug valt zowel de
aanwezigheid van blauwgrasland (Cirsio-Molinietum, o.a. gekenmerkt door het
voorkomen van Cirsium dissectum, Succisa pratensis, Valeriana dioica, zie
tabel 2) als van de wat voedselrijkere Dotterbloemhooilanden (Calthion
palustris) te herkennen. Een duidelijke zonering van deze twee vegetatietypes, zoals verwacht (zie Grootjans, 1980) valt niet uit deze kaarten af te
leiden. Klaarblijkelijk kwamen beide typen mozaïekvormig naast elkaar voor,
voornamelijk bepaald door de bemestingsgraad. In het dal van de Drentse Aa
was vermoedelijk het Dotterbloemhooiland overheersend, want Bos (1923)
maakt melding van weilanden, "helemaal geel van de Dotterbloemen, die er
welig tieren".
Eventuele bemesting moet tot een betrekkelijk laag nivo beperkt Z1Jn
gebleven, zoals blijkt de aanwezigheid van diverse water- en moerasplanten,
die op mesotrofe (matig voedselarme) omstandigheden duiden (fig.l3b t/m
13j) in een veel groter deel van de verschillende polders voorkwamen dan
tegenwoordig het geval is.
In de Besloten Venen bevond zich Juncus acutiflorus (fig. 13a), een soort
die kenmerkend is voor horizontale waterbewegingen (Jalink, 1987). Ook
tegenwoordig wordt deze soort nog langs de noordrand van dit gebied
aangetroffen.
In hoeverre het heischrale grasland Violion caninae in het gebied voorkwam
is onbekend, omdat de relevante soorten niet zijn nagezocht. Het voorkomen
ervan is echter wel zeer aannemelijk, omdat zowel natte heiden als
vochtiger blauwgraslanden in het gebied voorkwamen. Het heischrale grasland
zou zich dan tussen deze beide uitersten in bevonden hebben.
Naast de hierboven genoemde soorten is nog het voorkomen van een aantal
zeldzame, zeer indikatieve plantensoorten vermeldenswaard.
Tot in de jaren 50 werd op minstens 1 plek in de "Koelanden" in de Onnerpolder Utricularia intermedia (Plat blaasjeskruid) gevonden (gegevens
Rijksherbarium). Clason meldt in een rapport in 1961 dat de soort "veel in
de Noordlaarder polder" (- Polder de Vries) voorkomt. In 1968 werd door Ten
Klooster in een SBB-rapport de aanwezigheid van kleine trilveentjes aan de
ZO-oever van het Zuidlaardermeer genoemd, waar de soort nog voorkwam.
In het genoemde rapport uit 1961 maakt Clason bovendien melding van het
voorkomen van Carex flava uit de westelijke oeverlanden van het
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Verspreiding van enige plantensoorten in het onderzoeksgebied omstreeks 1920. Gegevens afkomstig van
nstreeplijstjes 11 aanwezig op het Rijksherbariun Leiden.
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Fig. 13 (a- j)
Verspreiding van enige plantensoorten in
het onderzoeksgebied omstreeks 1920.
Gegevens afkomstig van "streeplijstjes"
aanwezig op het Rijksherbarium Leiden.
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Calluna vulgaris
Erica tetralix
Juncus acutifloris
Hottonia palustris
Menyanthes trifoliata
Equiseturn fluviatile
Ranunculus lingua
Cirsiurn dissecturn
Succisa pratensis
Valeriana dioica
Pedicularis palustris
Caltha palustris

NATUURLIJKE CONDITIES:
NIET ONTWATERD, NIET BEMEST

HALFNATUURLIJKE CONDITIES:
LICHT ONTWATERD, ONBEMEST

CA RO CA LA CA DI CA AQ CA EL CA GR CA RI GL MA

GP-CA ER TE VI CA JU AC Cl HO CA PA
V
IV
111
V
IV
V
V III
11

?

111
IV

?

IV
V
II

V
V
11

11
IV

I
V

I
IV

?
?

III

III

III

IV

IV
IV
111
?

?

IV

IV

I 11

IV

I 11

I
III

?

11

V

Verklaring afkortingen:
CA RO = Cariceturn rostratee (Snavelzegge-associatie)
CA LA = Cariceturn lasiocarpae (Draadzegge-associatie)
CA DI = Cariceturn diandrae (Ronde zegge-associatie)
CA AQ = Cariceturn aquatilis (Associatie van Noorse zegge)
CA EL = Cariceturn elatae (Associatie van Stijve zegge)
CA GR = Cariceturn gracilis (Associatie van Scherpe zegge)
CA RI = Cariceturn ripariae (Oeverzegge-associatie)
GL MA= Glycerieturn maximee (Liesgras-associatie)
GP-CA = Genisto pilosae-Calluneturn (Struikheide-Kruipbrem-associatie)
ER TE= Ericeturn tetralicis (Dopheide-associatie)
VI CA= Vielion caninae (Borstelgras-verbond)
JU AC = Juneeturn acutiflori (Veldrus-associatie)
Cl-HO= Cirsio-Molinieturn (Blauwgrasland)
CA PA= Calthion palustris (Dotter-verbond)
in maximaal 20% van de opnames voorkomend
I
11 = in 20-40% van de opnames voorkomend
in 41-60% van de opnames voorkomend
lil
IV = in 61-80% van de opnames voorkomend
V = in 81-100% van de opnames voorkomend

Tabel 2.
Het voorkomen van een aantal geselekteerde ken- of differentiërende soorten
over diverse vegetatietypen.
Gegevens ontleend aan Everts & de Vries (1990).
Zuidlaardermeer. Verwarring met een andere soort uit deze groep is in dit
geval onwaarschjnlijk, omdat zij ook melding maakt van het voorkomen van de
sterk erop lijkende Carex demissa.
In het "Witte veen" bij Haren tenslotte, ongeveer ter hoogte van de huidige
Harense wildernis, werd eind vorige eeuw Schoenus nigricans aangetroffen
(Mennema, et al, 1985).
Al deze soorten hebben gemeen dat ze alleen op vochtige tot natte, (zeer)
kalkrijke standplaatsen voorkomen. Klaarblijkelijk werd op de genoemde
groeiplaatsen in de eerste helft van de 20 8 eeuw aan deze voorwaarden voldaan.
Naast het meer algemene beeld, dat aan de hand van soortsverspreidingsgegevens
kan worden gemaakt, is van een aantal natuurgebieden (Harense Wildernis,
Oeverlanden Zuidlaardermeer, Kappersbult, Vriezenveen, Hemrik) iets meer
bekend over de vegetatie uit het verleden (zie ook 4.6).
Voor de Harense Wildernis kan worden afgeleid (4.6.1), dat er daar sprake was
van een overgang van (restanten van) blauwgraslanden naar verlandende petgaten
met vegetaties, die kenmerkend zijn voor basenrijke omstandigheden (zoals
Cladium mariscus, Juncus subnodulosus). Ook het Hemrik bevond zich op deze
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overgang en ook hier was sprake van een basenrijke verlanding met o.a. Carex
appropinquata en Calamagrostis neglecta (4.6.4). Ook in het Friesche veen is
het aannemelijk, dat deze zelfde zonatie aanwezig was (4.6.3). Van Dotterbloemhooilanden zijn tegenwoordig in het onderzoeksgebied geen restanten meer
aanwezig.
Wegens het ontbreken van verspreidingsgegevens is het moeilijk een reconstruktie te maken van de precieze verspreiding van grote zeggenvegetaties (Magnocaricion). De momenteel aanwezige restanten ervan in de noordelijke oeverlanden (4.6.2) en het huidige uitgebreide voorkomen van Carex aquatilis (fig.
22c) wijzen er op dat dit vegetatietype uitgebreid aanwezig geweest moet zijn.
De totale hiervoor beschreven gradiënt is, met uitzondering van Dotterbloemvegetaties, in een gedegenereerde vorm nog steeds op een kleine schaal te
herkennen in de Kappersbult (4.6.5).
4.4.2 Interpretatie naar de hydrologie
De belangrijkste conclusie voor de hydrologie die uit deze oude gegevens
getrokken kan worden, is dat op verschillende plaatsen in het onderzoekgebied
uitgesproken kalkrijke situaties geheerst moeten hebben, iets wat uit een
analyse van de oorspronkelijke veensystemen niet duidelijk naar voren kwam.
Met name in het gebied van-de Harense Wildernis, in de Koelanden en in de
oeverlanden van het Zuidlaardermeer zijn deze aanwijzingen zeer duidelijk.
Verder moeten rond de eeuwwisseling zowel in het Drentse Aa dal als in het
poldergebied langs de Hunze overwegend mesotrofe natte tot vochtige condities
geheerst hebben, met plaatselijk belangrijke overstromingsinvloeden. De
grondwaterstandsfluctuaties moeten, gelet op de oude vegetatiegegevens,
geringer zijn geweest dan tegenwoordig het geval is.
Analyse van ouder kaartmateriaal (COLN, 1954)) laat zien dat met name in een
strook evenwijdig aan de Hondsrug zeer natte omstandigheden geheerst moeten
hebben. Momenteel bevind zich hier apkwellende water van het Fl-type (vrijwel
zeker uit de Hondsrug) en er zijn geen aanw~Jz~ngen uit de vegetatie te vinden
dat dit in het verleden anders is geweest.
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Zone 1

Zone 3

Zone 2

HO"t:.l"ONIA
f!ALUSXR IS....
I\IIENYANTHES_ TRIFOLIATA
I!OTENTILLA._PALUSTRIS
CAREX-LAS IOCARP_A
RANUNCULUS_LINGUA
CAREx._AQUATILIS_
-E.tlUJSE.TUI\II_FLUVIATILE
CALTHA._PALUSTRIS_
HIPPURIS

VULGARI~

Fig. 14: Geschematiseerde zonering in plantenverspreidingspatronen
in het Hunzedal

Fig. 15: Deelgebieden onderscheiden op basis van soortsverspreidingspatronen.
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4.5 INTERPRETATIE VAN DE SOORTSVERSPREIDINGSPATRONEN 1985/1987.
(R. van Diggelen & A.P.Grootjans)
4.5.1. Inleiding.
Op basis van de verspreidingspatronen van een aantal plantensoorten (fig. 16)
zijn binnen het onderzoeksgebied een aantal deelgebieden onderscheiden (fig.
15) Met behulp van kennis omtrent hun indikatieve waarde (Everts & de Vries,
1990) in kombinatie met beschikbare geologische en hydrologische gegevens zijn
vervolgens hypothesen omtrent grondwaterstromingsstelsels en eventuele
beïnvloedingen daarvan geformuleerd.
4. 5. 2. Hunzedal.
Algemeen.
Binnen het hele onderzoeksgebied is in het Hunzedal een zónatie van west naar
oost te onderscheiden. Deze wordt zowel gekenmerkt door het voorkomen van
verschillende plantensoorten als van verschillende grondsoorten (zie fig. 14).
Deze zónatie is sterk gekorreleerd met de drie waterstromen, zoals die in een
beekdal worden aangetroffen (Grootjans, 1980). Zóne 1 wordt dan voornamelijk
gevoed door van de Hondsrug afstromend water, dat in de sloten uittreedt en
nog betrekkelijk mineraalarm is. Zóne 2 is voornamelijk grondwater beïnvloed,
terwijl zone 3 het sterkst wordt beïnvloed door overstromend beekwater. Binnen
dit algemene beeld vallen echter een aantal deelgebieden te onderscheiden,
welke in het volgende van noord naar zuid worden beschreven.
De noordelijke Onnerpolder.
Geologie en ~= Dit gebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van zowel een dikke laag potklei als ook
eemklei. De bodem bestaat uit een 3-4 m dikke veenlaag met slibbijmenging. In een strook van enkele 100en
meters breed langs de Hunze ligt een kleidek op het veen.
Kenaertende plantensoorten: Carex lasiocarpa (Harense Wildernis), Caltha palustris (zeer plaatselijk,
vroeger Harense Wildernis), Cladium mariscus (vroeger Harense Wildernis), Potentilla palustris, Carex
aquatilis, Equisetum fluviatile ("dal" Biks), Ranunculus lingua ("dal" Biks).
Interpretatie: Dit gebied is voor een aantal onderscheiden kenmerken betrekkelijk heterogeen. De grondwatertrap verandert in de richting van de beek, mogelijk veroorzaakt door het sneller inklinken van de "echte"
veengronden in vergelijking met de klei-op-veengronden met een veel dunnere veenlaag? Het chloride-gehalte
in het grondwater neemt toe in de richting van de Hunze, de sulfaat-koncentratie wisselt zeer sterk. In de
oppervlaktewatersamenstelling is niet een duidelijke trend te onderscheiden. Wél duidelijk is dat in het
gebied brakwater-invloed aanwezig is. In verschillende oppervlakte-watermonsters kan dit worden aangetroffen
en in de (niet bijgevoegde) ondiepe grondwater-monsters uit de Harense Wildernis is dit verschijnsel ook
merkbaar. In de vegetatie komt deze veronderstelde voormalige zeeinvloed in dit deel van de polder niet meer
tot uiting, maar in even ten noorden van de Onnerpolder komt nog wel de zeebies (Scirpus maritimus) voor,
die daar een duidelijke indicatie voor recente brakwaterinvloeden aangeeft.
Wat betreft de plantensoortensamenstelling valt het "dal" van de voormalige Biks op. Dit wordt gekenmerkt
door een aantal soorten, die op meer of minder kalkrijk water wijzen: Caltha palustris, Hippuris vulgaris,
Ranunculus lingua en Equisetum fluviatile.
In deze NO-hoek van het gebied wordt dicht bij de spoorlijn Groningen - Nieuwe Schans nog een vindplaats
aangetroffen van Caltha palustris. Kwel vanuit het 2e watervoerende pakket is in deze hoek van het gebied
vrijwel uitgesloten, gezien de aanwezigheid van zowel een 35 m dikke potkleilaag als ook een 8 m dikke laag
Eemklei. Toch is in het vroege voorjaar juist hier een sterke toestroom van zeer ijzerrijk water waargenomen. Ook zijn oudere gegevens bekend, waaruit blijkt dat Caltha palustris vroeger ook in en rond de
Harense Wildernis voorkwam_ In dat laatste gebied kwamen ook Cladium mariscus, Galigaan, en Juncus
subnodulosus, Padderus, voor, soorten die thuishoren in de verlanding bij kalkrijke omstandigheden.
Tenslotte bleek in de Harense Wildernis op enkele meters diepte kalkrijk F2-water voor te komen
(par. 4.6.1.). Er zijn dus diverse aanwijzingen, dat er -zeker in het verleden- in dit deel wel
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Fig. 16 (a·i):

Huidige verspreiding (1985/1987) van een aantal plantensoorten in het
Ieder hokje is 1/16 1cm2 ·
onderzoeksgebied.
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degelijk kalkrijk water in het maaiveld aanwezig was. Kwel vanuit het diepe pakket is op deze plaats
onwaarschijnlijk. De relatieve kalkrijkdom in vroeger tijden moet vermoedelijk gezocht worden in de
specifieke eigenschappen van een geohydrologische "neutraal" vlaklandgebied met weinig uitwisseling via het
grondwater op "bovenlokaal niveau" (zie Hocgendoorn 1989). In dergelijke gebieden wordt de aanwezige
kalkrijkdom zeer langdurig geconcerveerd.
Het uitgebreide voorkomen in de Harense Wildernis van veenmossen (Sphagnum spec.), maar ook van Potentilla
palustris, wijst erop, dat dit nu niet meer het geval is, maar dat dit gebied juist verder aan het verzuren
is. Kennelijk is onder invloed van het lage polderpeil het grondwater "gaan stromen" en is het geohydrologisch "neutrale" gebied omgeslagen in een infiltratiegebied. Een invloed van de waterwinning is niet
waarschijnlijk.
Centrale Onnerpolder.
Geologie en bodaa: Dit deelgebied wordt gekenmerkt door het op 10-15 m diepte voorkomen van een laag
eemklei. De bodem bestaat uit een 2-3 m dikke veenlaag, vermoedelijk met slibbijmenging. In een smalle
strook langs de Hunze ligt een kleidek op het veen
Ken.erkende plantensoorten: Carex aquatilis (verspreid),Potentilla palustris (verspreid).
Interpretatie: In dit gebied zijn vanuit de vegetatie geen duidelijke aanwijzingen van kalkrijke kwel
aangetroffen, alhoewel kalkrijk F2-water in dit gebied wel is gevonden.
De verspreiding van Potentilla palustris wijst eigenlijk meer op de aanwezigheid van betrekkelijk kalkarm
water, terwijl Carex aquatilis waarschijnlijk beschouwd moet worden als een overblijfsel uit de tijd van
vroegere beekoverstromingen en mogelijk (toendertijd) lichte kwel. Momenteel tendeert dit gebied naar een
infiltratiegebied en staat duidelijk onder invloed van de waterwinning ondanks de aanwezigheid van een Eemkleilaag.
Zuidelijke Onnerpolder.
Geologie en bodaa: Ook in dit deelgebied wordt op 10-15 m diepte een laag Eem-klei aangetroffen. Hier ZIJn
echter in enkele boringen in het westelijk deel van het gebied wél indikaties voor de aanwezigheid van gaten
en/of zandbanen in deze laag. Ook hier bestaat de bodem uit een enkele meters dikke veenlaag, die in de
richting van de Hunze iets dikker wordt. Aan de westrand van dit deelgebied wordt in de cnveraarde veenlaag
de overblijfselen aangetroffen van een veentype, dat ontstaan is onder invloed van een sterke toestroming
van grondwater.
Kenaerkende plantensoorten: Ranunculus lingua, Equisetum fluviatile, Carex aquatilis (verspreid), Menyanthes
trifoliata, Carex lasiocarpa, Potentilla palustris, Cladium mariscus (in één petgat).
Interpretatie: De al genoemde Cladium mariscus komt tegenwoordig nog slechts op één vindplaats in het
onderzoeksgebied voor, iets ten westen van het pompstation Onnen (fig. 16g). Dit gebied wordt bovendien
gekenmerkt door het zeer talrijk voorkomen van Ranunculus lingua en Equisetum fluviatile. Rond het door
Ranunculus lingua afgegrensde gedeelte wordt Carex lasiocarpa op een aantal vindplaatsen aangetroffen. Zoals
al genoemd is Cladium kenmerkend voor een hoge kalkrijkdom (F2/F3 water), Ranunculus lingua voor een wat
lager gehalte (F1/F2 water) en Carex lasiocarpa voor een nog iets armer watertype (f1 water). Equisetum
fluviatile heeft ten aanzien van de kalkrijkdom van het water een wat grotere tolerantie, maar mijdt
kalkarm, zuurstofrijk infiltratie-water. De genoemde soorten verschillen weliswaar in hun eisen ten aanzien
van de kalkrijkdom van het bodemwater, maar komen overeen in het feit, dat ze zijn aangewezen op een
konstant hoge grondwaterstand. Deze gegevens wijzen op het (plaatselijk) optreden van zeer kalkrijke kwel,
die omzoomd word door kalkarmere (meng)watertypes.
Ook de waterkwaliteitsgegevens op grotere diepte laten hier plaatselijk zeer hoge Ca-gehaltes zien (bijlage
2). Vanwege de aanwezigheid hier van enkele onderbrekingen in de eemklei-laag (rapport RGD, Anon.,1988)
lijkt kwel vanuit het tweede watervoerende pakket hier dan ook zeer wel mogelijk.
Zoals echter hiervoor al is aangegeven, treedt er momenteel op deze plaats geen kwel meer op, maar juist
infiltratie. Dit betekent dat de vegetatie nog wijst op een vroegere situatie: de soorten ijlen na. De
geringe fertiliteit van Cladium op deze groeiplaats zou hiermee in overeenstemming zijn. Overigens is van
deze soort bekend dat hij zeer lang kan overleven op standplaatsen, waar de omstandigheden niet langer
gunstig zijn: Both & Van Wirdum (1981) troffen de soort nog aan in een heide vegetatie op een vindplaats,
waar de kalkrijke kwel vele tientallen jaren geleden al was verdwenen !

42
Fig. 17a.
Grondwatertypenverspreiding in de noordelijke oeverlanden van het Zuidlaardermeer (raai C). Uit:
Kleyberg e.a. 1988.

voorjaar
CJ

100

"I

-100

-300

I

F2

zand

1 ~I"Siagftl ~~
1

200m

300m

lOOm

m.t kl.;-. Zandof gyttJalaag~

Om

nazomer
CJ

100

·100

-200

Zand

F2
I

200m

300m

monst~ome

dd 22-8'86

100m

~w.n

m.t ~1-, Zand-,
OI gyttJOI009J8

Om

43
Centrale Oostpolder.
Geologie en bodem: In alle boringen in dit deelgebied is op 10-15 meter diepte een laag eemklei aangetroffen. Oe bodem bestaat uit een slibhoudende veenlaag. Ook hier is aan de westrand een veen-type aangetroffen,
dat op een vroegere grondwater-invloed wijst.
Kenaerkende plantensoorten: Ranunculus lingua (verspreid), Carex lasiocarpa (verspreid), Carex aquatilis,
Potentilla palustris.
Interpretatie: Dit gebied wordt slechts zwak gekarakteriseerd door soorten, die in de door grondwater
beïnvloede verlanding thuishoren. Met uitzondering van Ranunculus lingua, zijn dit soorten die hun optimum
bij een betrekkelijk kalkarm type hebben. Ook de geologie maakt hier het optreden van diepe kwel erg
onwaarschijnlijk. In overeenstemming hiermee zijn de oppervlaktewatermonsters alle van een type, dat het
midden houdt tussen regenwater en ingelaten Ijsselmeerwater. Ook de diepere buizen wijzen eerder op een
waterbeweging van boven naar beneden dan omgekeerd.
Aannemelijk lijkt, dat dit gebied vroeger gevoed werd door lateraal afstromend, iets verrijkt grondwater. In
hoeverre dat momenteel nog het geval is, is de vraag. Zowel de oppervlaktewatergegevens, de grondwatergegevens uit de diepere buizen, als de berekeingen met SIMGRO suggereren eerder dat het gebied, onder
invloed van de winningen, is veranderd in een infiltratiegebied. Het veelvuldig voork~n van Potentilla
palustris zou hiermee goed in overeenstemming zijn.
Oostelijke Oostpolder en noordelijke oeverlanden.
Geologie en bodem: Ook onder dit gebied is in alle boringen een Eem-kleilaag van wisselende dikte aangetroffen. De bodem bestaat uit een ondiepe (vaak niet meer dan t 1m dikke) veenlaag, soms afgewisseld met
meerdere dunne kleibandjes (fig. 10). In dit gebied zijn op veel plaatsen ijzeroer-banken aangetroffen (fig.
6).
Kenaerkende plantensoorten: Caltha palustris (vnl. oeverlanden), Carex acuta (idem), Hippuris vulgaris (vnl.
poldergebied), Equisetum fluviatile (idem), Hottonia palustris (idem), Carex aquatilis (overal).
Interpretatie: Naast de aanwezigheid van Caltha palustris worden de oeverlanden gekenmerkt door het
voorkomen van Carex acuta en Carex aquatilis. Carex acuta hoort op nog nattere standplaatsen thuis dan
Caltha en wordt beschouwd als een indikator-soort voor overstromingen met voedselrijk oppervlaktewater.
Carex aquatilis ligt qua ecologisch optimum tussen Caltha en Carex acuta in: de soort wordt indikatief
geacht voor de aanwezigheid van kalkrijk water als ook van overstromingen, maar in een meer mesotroof
milieu.
De waterkwaliteitsgegevens laten zien dat in dit gebied op een flink aantal plekken F2-water voorkomt, onder
de oeverwal zelfs F3-water. Ook de roestverschijnselen in de ontwateringsstoot langs de oeverlanden
suggereren een flinke aanvoer van kalkrijk water in dit gebied. De doorsnedes tot 4 m diepte (fig. 17a)
laten zien, dat dit gedeeltelijk schijn is. Weliswaar bevindt het kalkrijke water in de oeverwal zich tot
vrij hoog in het profiel, maar in de hooilanden blijkt regenwater te infiltreren. In de bovenste decimeters
wordt hier een zeer kalkarmarm grondwatertype aangetroffen, terwijl meer naar beneden een mengtype aanwezig
is. Verder blijkt de diepe ontwateringsstoot van grote invloed op de waterkwaliteit in de oeverlanden: het
kalk- en ijzerrijke water wordt in het natte seizoen goeddeels afgevangen door deze sloot. Aan de kant van
het Zuidlaardermeer blijkt bovendien enige oeverinfiltratie op te treden. 's Zomers zakt het F2-water
enigszins naar beneden en wordt vervangen door kalkarmer F1-mengwater.
Binnendijks in de polder valt een zwaartepunt in de verspreiding van Hippurus vulgaris te konstateren.
Gedeeltelijk valt dit samen met zwaartepunten van Carex aquatilis en Equisetum fluviatile. Het gezamelijk
voorkomen van Hippurus en Carex aquatil is wijzen op de aanwezigheid van kalkrijk grondwater. Hippurus wordt
beschouwd als indikatief voor zeer kalkrijk water (F2- of zelfs F3-water), vaak verrijkt met wat chloride
(Grootjans e.a.1988).
De bovenstaande gegevens suggereren een belangrijke invloed van bijzonder kalkrijk water. Bovendien
suggereert het hogere Sio2-gehalte een langere verblijftijd in de ondergrond. De aanwezigheid van Eem-klei,
ook onder dit deelgebied maakt kwel vanuit het watervoerende pakket echter onwaarschijnlijk, tenzij er zeer
plaatselijk onderbrekingen of zandbanen in deze laag aanwezig zijn. Laterale afstroming vanaf de Hondsrug en
verrijking onderweg lijkt, gezien de watertypenverdeling in de wat diepere buizen, ook niet erg waarschijnlijk. Een mogelijkheid die overblijft en die verder onderzocht zou dienen te worden, is een lokale
grondwaterstroming onder invloed van het Zuidlaardermeer. Een evaluatie van bestaande hydrologische gegevens
(Hoogendoorn, 1989) maakt het functioneren van een dergelijk lokaal hydrologisch systeem, met een kwelgebied
in de directe nabijheid van het meer ook waarschijnlijk. De herkomst van een zeer calciumrijk, maar chloride
arm grondwatertype blijft echter nog onduidelijk.
Welke van de genoemde verklaringen de juiste ook is, duidelijk is dat de toevoer van kalkrijk water in het
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Fig. 17b.

Grondwatertypenverspreiding in de middelste oeverlanden (raai B d.d. 14·4·1986 en 22·8·1986). Uit:
Kleyberg e.a. 1988
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maaiveld problematisch begint te worden. In dit lokale syteem begint de invloed van een neerslaglens toe te
nemen. Aangezien zulke systemen over het algemeen mineralenarmer zijn, is de kans groot dat het kalkrijke
water door een armer type vervangen gaat worden.
Middelste oeverlanden.
Geologie en ~: Geen gegevens van de diepere ondergrond bekend. De bodem bestaat uit een dunne veenlaag
met daarop een kleidek. Ook is een oude Hunze-meander in dit gebied aangetroffen. Hier is de veenlaag ±3 m
dik.
Ken.erkende plantensoorten: Caltha palustris, Pedicularis palustris, Menyanthes trifoliata, Potentilla
palustris, Carex aquatilis, Ranunculus lingua (plaatselijk), Valeriana dioica, Eriophorum angustifolium.
Interpretatie: In de buitendijkse oeverlanden valt de volgende zönering van west naar oost waar te nemen:
allereerst is er een zöne van Carex aquatilis, gevolgd door een strook met Eriophorum angustifolium. Deze
wordt op zijn beurt weer gevolgd door een zöne met soorten als Pedicularis palustris, Menyanthes trifoliata,
Potentilla palustris en Valeriana dioica.
Carex aquatilis wijst op de kombinatie van kalkrijke kwel en overstromingen. De zöne,waarin deze soort
voorkomt wordt inderdaad gekenmerkt door het optreden van zeer langdurige innundaties. Aktuele kwel op deze
plaats lijkt minder waarschijnlijk. De aawezigheid hier van een F1-mengwatertype boven een kalkrijk F2watertype (fig. 17b) wijst in de richting van een lichte infiltratie. Zeer waarschijnlijk is dit de invloed
van de zeer diepe ontwateringsstoot aan de west-rand van de oeverlanden (par. 4.6.2).
Eriophorum angustifolium is indikatief voor zeer mineraalarm regenwater. Opvallend is dat deze soort
voorkomt in een gebied, waar blijkens het hele jaar door juist kalkrijk water tot hoog in het profiel wordt
aangetroffen. Mogelijk is er op deze plaats toch sprake van stagnerend regenwater.
De vier genoemde soorten Pedicularis palustris, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris en Valeriana
dioïca wijzen alle op menging van kalkrijk water met regenwater. Met name Pedicularis palustris en Valeriana
dioïca zijn wat dit betreft betrekkelijk stringent in hun eisen: beide soorten komen voor in een stabiele
mengzöne met konstante, vrij hoge waterstanden.
Voor wat betreft de herkomst van het kalkrijke water en de stabiliteit van het systeem wordt verwezen naar
de voorgaande paragraaf en naar de studie van Hocgendoorn (1989).
Polder de Vries en de zuidelijke oeverlanden.
Geologie en bode.: In het deelgebied zelf zijn geen boringen verricht, maar in een boring iets ten zuiden
ervan is een 3m dikke laag Eem-klei aangetroffen. De bodem bestaat voor het grootste deel uit zand, dat
langs de rand van de oeverlanden naar beneden wegduikt onder het veen.
Kenaerkende plantensoorten: Caltha palustris, Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, Potentilla palustris,
Hottonia palustris, Ranunculus lingua, Equisetum fluviatile.
Interpretatie: Met uitzondering van Caltha wijzen de genoemde soorten in de richting van kwel van matig hard
CF1) water. Caltha wijst meer in de richting van harder water, terwijl Hottonia juist op een calcium-armer
watertype wijst. Er kan dus een zönering tussen Hondsrug en Zuidlaardermeer verondersteld worden, met
allereerst kalkarme kwel CF0/F1) vanuit het Hondsrug-systeem, aangegeven door het voorkomen van Hottonia.
Vervolgens wordt een mengzöne aangetroffen van wat kalkrijker (F1) water, aangegeven door soorten als
Menyanthes en Carex lasiocarpa. In de derde zöne wordt het kalkrijkste (F1/F2) water aangetroffen,
aangegeven door Caltha en Ranunculus lingua.
De waterkwaliteitsgegevens uit zowel 1986 (fig. 17c) als 1987 (fig. 24) zijn niet strijdig met het
bovengeschetste beeld. In dit deelgebied wordt op veel plaatsen F1-water aangetroffen. De drarsdoorsnedes
uit 1986 (fig. 17A en 178) laten zien, dat in een zeer smalle strook, pal langs de rand van het Zuidlaardermeer ook F2-water aanwezig is. Gezien de plaats van voorkomen mag worden verwacht dat dit water vanwege het
hoge waterpeilen in het meer niet meer de wortelzone van de vegetatie bereikt. Bovendien zakt de grondwaterstand in de richting van de Hondsrug diep weg zodat verwacht mag worden dat dit kalkrijke grondwater uiteindelijk naar het westen zal afstromen.
Uit dit gebied zijn geen waterkwaliteitsgegevens uit diepere buizen beschikbaar, zodat niet kan worden
nagegaan hoe dit profiel zich in de diepte voortzet. Met betrekking tot het voorkomen van het kalkrijke F2water is dus niet bekend, of dit net als in de noordelijke oeverstrook beschouwd moet worden als een relikt.
Gezien echter het weinig aanwezig zijn van zowel ijzerverschijnselen als ook sterk kalkminnende planten
hier, lijkt het erop dat ook in het verleden de invloed van het mineralenrijke grondwater hier beperkter is
geweest dan in het meer noordelijk gelegen deel. Dit is in overeenstemming met de uitkomsten van de
evaluatie van Hoogendoorn (1989).

46
Grondwatertypenverspreiding in de zuidelijke oeverlanden van het Zuidlaardermeer
(raai A). Uit: Kleyberg e.a. (1988).
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4.5.3. Drentse Aa-dal.
Algemeen.
Ook in het Drentse Aa-dal valt dezelfde algemene zonatie te onderscheiden als
voor het Hunze-dal is beschreven (fig. 14). Ook hier vallen binnen dit
algemene patroon een aantal deelgebieden te onderscheiden. De indeling is
grotendeels gebaseerd op Van Hees, et al. (1987), met dien verstande dat een
aantal grenzen iets zijn gewijzigd en aanvullende gegevens zijn verwerkt.
Wolddeelen en Westerpolder.
Geologie en~= Dit deelgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veengrond met een kleiige
bovenlaag. Plaatselijk ligt een dun kleidek op het veen. Aan de rand wigt dit veen ui~ tegen de westflank
van de Hondsrug. Hier is een zandbodem. Er zijn geen potklei- of eemkleilagen aangetroffen (vgl. profiel 1
buis D 10/63).
Kenaerkende plantensoorten: Ranunculus lingua, Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, Hottonia palustris,
Caltha palustris (plaatselijk), Equisetum fluviatile, Potentilla palustris.
Interpretatie: Alhoewel de aanwezigheid van kleidekjes op het veen anders uitwijzen, zijn er in de vegetatie
nauwelijks (meer?) aanwijzingen voor het optreden van beekoverstromingen. Carex aquatil is, binnen de
beschouwde soorten het meest karakteristiek voor deze situatie, komt in dit deelgebied slechts heel
sporadisch voor. Daarentegen hebben een aantal andere soorten (Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris,
Carex lasiocarpa, Ranunculus lingua) het zwaartepunt van hun verspreiding juist in dit deelgebied liggen. Al
deze soorten duiden op voeding met een matig mineralenrijk (meng)watertype. Er worden echter ook een aantal
plantensoorten aangetroffen die ofwel hun zwaartepunt in wat mineraalrijkere watertypes hebben (Caltha
palustris, Equisetum fluviatile), ofwel juist in armere types (Hottonia palustris, Carex rostrata).
Opvallend is dat deze laatste soorten hun zwaartepunt hebben aan de westelijke rand van dit deelgebied, een
plaats waar onder natuurlijke omstandigheden juist mineraalrijker water verwacht zou worden. Eén en ander
suggereert dan ook een afname van mineraalrijk (diep) grondwater en vervanging daarvan door mineraalarmere
typen. De hydrologische berekeningen bevestigen deze veronderstelde vermindering van calciumrijk grondwater.
Onder invloed van de winningen zijn deze kwelgebieden omgeslagen in infiltratiegebieden.
Polder Costerland & Friesche veen.
Geologie en~= onder het noordelijk deel van dit deelgebied is potklei aangetroffen. Hoever dit zich
naar het zuiden uitstrekt is niet precies bekend. De bodems bestaan uit 3-4 m dikke veenpakketten met een
kleiige bovenlaag. Plaatselijk is een dun kleidekje aanwezig. Het Friesche veen is een uitgebreid petgatenkomplex. Plaatselijk is nog 2-3 m Cveenmos)veen aanwezig. Aan de W-rand wigt dit veen uit tegen de
Tynaarloo-rug.
Kenaerkende plantensoorten: Ranunculus lingua (langs de OUde Aa), Equisetum fluviatile, Hottonia palustris,
Caltha palustris (langs de OUde Aa), Hippurus vulgaris, Fritillaria meleagris Cal sinds ~1900 verdwenen).
Interpretatie: Op het eerste gezicht lijkt dit deelgebied wel wat op het vorige: ook hier zijn in de
vegetatie nauwelijks aanwijzingen voor de aanwezigheid van overstromingsinvloeden, terwijl in de bodem wel
duidelijk getuigen hiervan aanwezig zijn in de vorm van kleidekjes. Een duidelijk verschil met het
voorgaande deelgebied is de aanwezigheid van soorten als Caltha palustris en vooral Hippuris vulgaris, beide
soorten die kenmerkend zijn voor harde tot zeer harde watertypes. Het voorkomen van Hottonia palustris in
een brede zöne ten zuiden van het Friesche veen suggereert bovendien een sterke invloed van afstromend
mineraalarm water. Buiten het Friesche veen zelf zijn Caricion lasiocarpae soorten als Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris en Carex lasiocarpa niet aangetroffen, hetgeen erop duidt dat er nauwelijks
een mengwaterzöne aanwezig is.
Ook de overal in dit deelgebied aanwezige roestverschijnselen duiden op (evt. voormalige) invloed van
mineraalrijke watertypes, hetgeen door de grondwateranalyses bevestigd wordt. Nergens in de westelijke helft
van het onderzoeksgebied worden zulke hoge Ca- en HC0 3 -gehaltes aangetroffen als juist in dit deelgebied.
Wat betreft de herkomst van dit water laten grondwaterkwaliteits-metingen van Wismann (1987) en Hofstede
(1988) zien dat er hier vermoedelijk sprake is van een gekompliceerde situatie. De aanwezigheid van diverse
meer of minder vervuilde monsters in een raai die Wismann <1987) loodrecht op het Friesche veen uitzette,
maakt het optreden van kwel uit het oppervlaktewater systeem naar de lager gelegen polders toe hier erg
aannemelijk. Dit kan echter de hogere ijzer- en kalkgehaltes verder oostelijk in de polder niet verklaren.
Hier moet eerder gedacht worden in de richting van kwel vanuit een dieper gelegen watervoerend pakket,
vermoedelijk omhoog gedwongen door de hier aanwezige potkleischol (fig. 17). OVer de herkomst van dit
grondwatertype bestaat nog onduidelijkheid. Wel blijkt uit hydrologische modelberekeningen dat de toestroming van grondwater uit het watervoerende pakket, onderinvloed van de winningen, is afgenomen. In het
Friesche veen zelf, dat vanwege het hoge meerpeil al sinds lang een infiltratiegebied is (Hoogendoorn,
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Fig. 18: Hypothese omtrent de hydrologische situatie rond het Friesche veen.
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1989), worden op enige diepte brakke watertypen aangetroffen (fig. 28). Onduidelijk is, waar dit water zijn
oorsprong heeft. Het meest aannemelijk lijkt infiltratie van oppervlaktewater in het verleden, maar gelet op
de aanwezigheid van brakwatertypen in de Onnerpolder op dezelfde geografische breedte, moet (voormalige)
zeeinvloed niet worden uitgesloten (nalevering van zout uit het veen).
Polder Lappenvoort & polder Glimmen-~est.
Geologie en bodaa: Plaatselijk zijn in dit gebiedpotklei-en leemlaagjes aangetroffen (buis E 11/61),
grotendeels echter worden er hier geen ondoorlatende lagen verondersteld (vgl. bijlage 2; profiel 2).
De bodem bestaat voor het grootste deel uit veengrond, met een kleiige, moerige eerdlaag. Plaatselijk komen
zendopduikingen voor, die met een dun veenlaagje bedekt zijn. Ook aan de westrand, langs de Tynaarloo-rug
wigt het veen uit tegen het zand.
Kenaerkende plantensoorten: Equisetum fluviatile (zeer frekwent), Carex aquatilis (in het zuidelijkste
puntje), Hottonia palustris (aan de voet van de Tynaarloo-rug), Potentilla palustris, Caltha palustris
(beide verspreid langs de OUde Aa), Carex lasiocarpa (verspreid).
Interpretatie: Hoewel dit deelgebied in grote trekken op de twee voorgaande lijkt, z~jn er toch enkele
verschillen. In dit deelgebied zijn er nauwelijks soorten aangetroffen, die indikatief zijn voor mineraalrijk grondwater. Alleen in een smalle strook langs de Oude Aa wordt verspreid wat Caltha palustris en
Ranunculus lingua aangetroffen. Een mesotrafente soort als Carex lasiocarpa daarentegen komt duidelijk meer
voor, vooral ook in het centrale deel van polder Glimmen-west, daarmee aangevend dat er hier sprake is van
een mengwatertype, dat het midden houdt tussen mineraalrijk water en regenwater.
Het uitgebreide voorkomen van Hottonia palustris, vooral in polder Lappenvoort, wijst erop dat de invloed
vanafstromend mineraalarm water tot vrij ver in het beekdal reikt.
In het zuidelijk deel valt een overgang naar volgende deelgebieden te onderscheiden in de vorm van het
frequente voorkomen van Carex aquatil is. Dit wijst erop dat hier de overstromingsinvloed toeneemt,
waarschijnlijk gekorreleerd met een sterke versmalling van het beekdal hier (zie verder).
De gemeten waterkwaliteitsgegevens zijn in overeenstemming met het voorgaande. Met uitzondering van één plek
langs de OUde Aa is nergens in dit deelgebied echt mineraalrijk water aangetroffen. Overal is sprake van
matig kalkrijk F1-water en zelfs één maal van het mineraalarme FO·type. De regelmatig aanwezige (zwakke)
roestverschijnselen maken aannemelijk, dat er vroeger op meer plaatsen sprake was van invloed van mineraalriJk grondwater. De kweldruk van dit diepere grondwater is, zoals ook uit de hydrologische berekeningen
blijkt, afgenomen, waarbij de standen grotendeels zijn gekompenseerd door zowel neerslagwater als ook van de
flanken afstromend water en plaatselijk wellicht met oppervlaktewater. Het aanwezige watertype moet dan ook
worden beschouwd als een mengwatertype tussen deze arme types en nog aanwezig mineraalrijk grondwater. Ook
mogelijk is dat het ter plaatse is ontstaan ten gevolge van uitloging van Ca-houdend veen, dat op zijn beurt
weer onder invloed van kwel is gevormd.
Polder Glimmen-oost, Glimmermade & Hemrik.
Geologie & bodaa: In dit deelgebied zijn, met uitzondering van keileem op de Hondsrugflank, geen slecht
doorlatende lagen aangetroffen.
De bodem bestaat hier voor een deel uit vrij dunne veengronden, meestal zonder kleidek, voor een ander deel
uit zandgronden. Naar het zuiden toe vernauwt het beekdal zich sterk naar het volgende deelgebied.
Kenaerkende plantensoorten: Carex aquatil is, Carex lasiocarpa, Equisetum fluviatile, Hottonia palustris. De
eerste drie soorten zijn voornamelijk beperkt tot de laagste delen, de laatste komt hoger op de flank voor,
maar ook in het centrum van het dal.
Interpretatie: De frekwente aanwezigheid van Carex aquatilis in de lagere delen van dit deelgebied wijst op
een duidelijke overstromingsinvloed. In dezelfde delen komt ook Equisetum fluviatile frekwent voor. Hoewel
deze soort een brede oecologische amplitudo heeft, is massaal voorkomen een sterke aanwijzing voor de
aanwezigheid van diep grondwater. Onmiddellijk hieraan grenzend bevindt zich een zóne, die wordt gekenmerkt
door het voorkomen van Carex lasiocarpa, hetgeen erop wijst dat al snel een zóne met mengwater aanwezig is.
De aanwezigheid van Hottonia palustris op de flank van de Hondsrug wijst op het hiervan afstromende
mineraalarme water.
De aanwezige analyses van het freatisch water zijn in overeenstemming met de hiervoor beschreven zónatie. Op
de Hondsrugflank îs F*-water aangetroffen, terwijl vervolgens in een vrij brede zöne F1-water is gevonden.
Alleen in de Glimmermade is op 1 plaats F2-water aangetroffen, maar ook hier bleek het voorkomen ervan
beperkt, namelijk alleen onder de slootbodem. De buis, die was geplaatst in het centrum van het ernaast
gelegen perceel liet zien, dat tot op minstens 1.20 m diepte infiltrerend regenwater aanwezig was.
De situatie in het Hemrik (par 4.6.4.) maakt aannemelijk, dat de hiervoor beschreven situatie als onnatuurlijk beschouwd moet worden. Aan de hand van analyse van de vegetatieontwikkeling werd duidelijk, dat er hier
vroeger invloed van mineraalrijk kwelwater aanwezig geweest moet zijn. In de lagere delen moet dat dan zeker
het geval geweest zijn. Als gevolg van de afname van de stijghoogte van het diepe grondwater is de relatieve
invloed van mineraalarm water vanaf de Hondsrugflank toegenomen, waardoor soorten als Carex lasiocarpa zich
naar de lagere delen konden utbreiden. De invloed van de winningen komt ook naar voren uit de hydrologische
berekeningen (Hoogendoorn, 1989).
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Fig. 19: Hypothese omtrent de hydrologische situatie rondom de Besloten venen en de Kappersbult.
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Polder de Punt & Kappersbult.
Geologie en bodea: Plaatselijk, in de omgeving van Glimmen, is in dit deelgebied op betrekkelijk geringe
diepte potklei aangetroffen.
Het beekdal vernauwt zich hier sterk t.o.v. de meer zuidelijk gelegen stukken. Langs de Drentse Aa ligt een
zeer smalle strook veen, die plaatselijk -bijvoorbeeld ter hoogte van de Kappersbult- wat breder is. Het
veen wordt al snel opgevolgd door de beekdalflanken, die uit zand bestaan.
Kenmerkende plantensoorten: Carex aquatilis (frekwent, hoge bedekking), Caltha palustris (verspreid),
Hottonia palustris (frekwent, m.u.v. centrale deel).
Interpretatie: Opvallend in dit deelgebied is de zeer sterke overstromingsinvloed, zoals aangegeven door het
voorkomen van Carex aquatilis. Invloed van mineraalrijk grondwater is veel minder dominant aanwezig, getuige
het verbrokkelde verspreidingspatroon van Caltha palustris. Ook Equisetum fluviatile komt hier slechts in
een lage frekwentie voor.
De verspreiding van Hottonia palustris toont dat zowel in het noordelijk deel als ook in het zuiden tot
vrijwel in het midden van het beekdal invloed van van de flanken afstromend mineraalarm water aan te tonen
is. In het centrum van het deelgebied is de overstromingsinvloed klaarblijkelijk zo ~verheersend, dat andere
invloeden niet meer tot expressie komen.
Kwaliteitsgegevens van het freatische water zijn slechts bekend van de Kappersbult <zie par 4.6.5) en het
gebied bij de Poll. In de Kappersbult worden vnl. mengwatertypes aangetroffen, terwijl bij de Poll een
korte, komplexe gradiënt aanwezig is. Enerzijds zijn hier de door Hottonia palustris aangegeven mineraalarme
watertypes aangetroffen. Op korte afstand (enkele tientallen meters) zijn echter ook (zeer) mineraalrijke
F2- en F3-types gevonden, zoals ook wordt aangeduid door de aanwezigheid van Caltha palustris en het
frekwente voorkomen van Equisetum fluviatile. Ook roestverschijnselen zijn hier, in tegenstelling tot de
rest van dit deelgebied, in sterke mate aanwezig.
Het lijkt aannemelijk dat er hier sprake is van een kombinatie van de volgende waterstromen (fig. 19).
Allereerst treedt er vermoedelijk kwel op van mineraalrijk grondwater uit een dieper pakket, mogelijk wat
versterkt door opstuwing tegen de iets noordelijker gelegen potkleischol. Vervolgens is er zowel vanuit het
noorden uit het landgoed als vanuit het oosten uit het Noordlaarder bos sprake van ondiepe afstroming van
mineraalarm grondwater. Ook het dal van de Besloten venen -waar mengwatertypes aangetroffen zijn- watert af
op het gebied bij de Poll. Tenslotte vernauwt het dal zich hier, zodat er een neiging bestaat tot opstuwing,
waarvan beekoverstromingen het gevolg zijn.
Gezien de smalheid van het beekdal in het grootste deel van dit deelgebied is het aannemelijk, dat er hier
altijd al sprake is geweest van een sterke overstromingsinvloed. Waarnemingen in de Kappersbult echter maken
het waarschijnlijk dat in elk geval daar in het verleden ook beïnvloeding van basenrijk grondwater aanwezig
geweest is. Momenteel is deze invloed nog slechts in het gebied rond "De Poll" aanwezig. In hoeverre deze
invloed zich verder noordelijk van de Kappersbult uitstrekte is onbekend. Aannemelijk is wel dat daar, net
als dat in de Kappersbult het geval is (par. 4.6.5), de overstromingsinvloed is toegenomen, ten koste van de
grondwatervoeding. De invloed van de winningen is onmiskenbaar, zoals uit de hydrologische berekeningen
blijkt.
Dit blijkt ook uit de grondwatersamenstelling. Er is een sterke invloed van Drentse Aa water merkbaar. De
hogere calcium gehaltes in het ondiepe grondwater zijn wellicht een gevolg van nalevering door het
veenpakket (Hoogendoorn, 1989). De invloed van het lage peil in de aangrenzende polder, weerspiegelt zich
duidelijk in waterstanden en grondwatersamenstelling in de onmiddelijke nabijheid van de ontwateringssloot.
Besloten venen.
Geologie en bodea: Dit deelgebied ligt als een doorbraak in de Hondsrug. De oorspronkelijk aanwezige keileem
is grotendeels weggeërodeerd, in het oostelijk deel zou nog een restant voorkomen. Bij het plaatsen van
grondwaterbuizen daar werd echter geen keileem aangetroffen.
De bodem bestaat in het centrum van het dal uit veraard veen, de flanken liggen op zand.
Kenmerkende plantensoorten: Hottonia palustris, Equisetum fluviatile (beide in het hele gebied), Carex
aquatil is, Caltha palustris (alleen in de "monding").
Interpretatie: Het voorkomen van Hottonia tot voorbij het midden van dit deelgebied wijst op de dominante
invloed van weinig verrijkt grondwater. Ook de lage frekwentie van Equisetum fluviatile wijst op de
afwezigheid van sterk gemineraliseerd water, hetgeen door de waterkwaliteitsanalyses wordt bevestigd. Eén en
ander maakt waarschijnlijk dat dit gebied voornamelijk wordt gevoed door langs de dalflanken oppervlakkig
afstromend water en wellicht enige ondiepe kwel. Ook het voorkomen hier van Juncus acutiflorus wijst op de
aanwezigheid van afstromend grondwater.
In de "monding" van dit dal ligt de situatie anders (zie ook de beschrijving van het vorige deelgebied).
Hier wijst het voorkomen van soorten als Caltha palustris, Carex aquatilis en de hogere frekwentie van
Equisetum fluviatile op de aanwezigheid van sterker gemineraliseerd water en zelfs enige overstromingsinvloed. Vermoedelijk valt dit deel nog binnen de invloedssfeer van mineraalrijk diep grondwater (zie fig.
19) Hydrologische berekeningen bevestigen dit beeld.
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4.5.4 Konklusie moeras- en hooilandplantenverspreiding.
In beide beekdalen valt de (driedelige) zonatie in de vegetatie af te lezen.
Wat opvalt is dat in de twee beekdalen de verhoudingen tussen de verschillende
waterstromen duidelijk verschilt. In dal van de Drentse Aa is de zone met
oppervlakkig afstromend mineraaalarm water, gekarakteriseerd door het voorkomen van Hottonia palustris, veel breder dan in het Hunze dal. Het massale
voorkomen van Equisetum fluviatile, die -ondanks zijn brede oecologische
amplitudo- zijn zwaartepunt heeft in grondwater beïnvloede vegetaties (Everts
& de Vries, 1990) wijst erop, dat er bovendien sprake is van een sterke
grondwaterkomponent in de sloten van het Drentse Aa-dal. Carex aquatilis
daarentegen, komt hier juist minder voor dan in het Hunze-dal, daarmee
aangevend dat de overstromingsinvloed minder groot is (geweest?).
Duidelijk is dat deze verschillen in voeding sterk gerelateerd zijn aan de
geohydrologie en geomorfologie. Het Hunze-dal wordt gekenmerkt door het
voorkomen van een slecht doorlatende eemklei-laag op zo'n 10 m diepte en in
het noordelijk deel bovendien door een vrijwel ondoorlatende potkleilaag
(plaatselijk enkele tientallen meters dik). Hoewel er op enige plaatsen onderbrekingen in de eemkleilaag zijn gekonstateerd, betekent dit toch dat er in
het grootste deel van dit gebied nauwelijks kontakt bestaat tussen het diepere
grondwater en het freatisch water. Als gevolg daarvan kan er een relatief
grote invloed zijn van uit de Hondsrug tredend grondwater en overstromend
beekwater. Het is duidelijk dat in het Hunze-dal vooral deze laatste komponent
relatief groot is. Klaarblijkelijk is de Hondsrug als infiltratiegebied niet
groot genoeg om in het gehele dal invloed uit te oefenen.
In het dal van de Drentse Aa ligt de situatie anders. Hier is geen sprake van
afdekkende lagen en er zijn -naast het voorkomen van plantensoorten- andere
aanwijzingen, dat er in dit beekdal vroeger sprake was van kwel van mineraalrijk grondwater uit de diepere ondergrond. Duidelijk is dat in zo'n geval de
invloed van overstromend beekwater veel kleiner is, omdat dit water nauwelijks
kans heeft in de (waterverzadigde) ondergrond te dringen. Bovendien is de
hoeveelheid water, die door de Drentse Aa wordt afgevoerd ook nog eens beduidend kleiner dan de afvoer van de Hunze.
Een uitzondering op dit algemene beeld wordt gevormd door het gebied rond de
Kappersbult. Hier wordt het dal van de Drentse Aa plotseling versmald,
waardoor er in tijden van vergrote waterafvoer een opstuwing van beekwater
plaats vindt. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er juist in dit korte
stuk tussen de spoorlijn tot iets voorbij het pompstation van de GWG sprake is
van een sterke invloed van overstromend beekwater. De situatie wordt hier
verder gecompliceerd doordat in dit gebied bovendien afvoer van de Besloten
venen plaatsvindt, terwijl er aanwijzingen zijn, dat er hier vroeger ook
sprake was van opkwellend mineraalrijk grondwater. Een korte, zeer komplexe
waterkwaliteitsgradiënt was hiervan het gevolg. Nog steeds zijn restanten van
de waardevolle vegetaties, die hiervan het resultaat waren, in verarmde vorm
in dit gebied terug te vinden.
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Raai

Dryopteris cristata

Sphagnum

Fig. 20: Globale vegetatiekaart van de Harense wildernis,
basis van verspreiding van enkele karakteristieke soorten.
Tevens zijn de raaien met EGV-metingen in het profiel aangegeven (zie figuur 21).
op
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54
4.6 BESCHRIJVING VEGETATIE-ONTWIKKELING PER NATUURGEBIED
R. van Diggelen m.m.v. J.Hoogendoorn
4.6.1 Inleiding.
In het volgende wordt de vegetatieontwikkeling van de in het onderzoeksgebied
aanwezige natuurgebieden (voor de ligging zie bijlage 4) kort beschreven.
Tevens wordt op basis hiervan een interpretatie naar de hydrologie gemaakt.
Daarnaast wordt een interpretatie van de huidige hydrologische toestand
gepresenteerd, zoals die grotendeels is overgenomen uit Hoogendoorn (1989). In
deze interpretatie is gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens van de RUG, van
uitkomsten van modelberekeningen van de Provinciale Waterstaa~ Groningen
(SIMGRO; zie Burkunk in prep.), en van modelberekeningen van DGV-TNO.
Vegetatiegegevens van vroegere situaties zijn ontleend aan beschrijvingen in
de literatuur en deels ook uit ongepubliceerde archiefgegevens. Recente
vegetatiegegevens bestaan vrijwel geheel uit in eigen beheer uitgevoerde
vegetatiekarteringen (Hofstede, 1988; Ottens, 1988; Klooker & Wierenga,l988).
Alleen m.b.t. het Hemrik is gedeeltelijk gebruik gemaakt van een door anderen
uitgevoerde kartering (Van Hees e.a. ,1987). Waterstands- en waterkwaliteitsmetingen zijn alle in de jaren 1986 en 1987 in eigen beheer uitgevoerd. Deze
gegevens zijn niet eerder gepubliceerd.
4.6.2

HARENSE VILDERNIS

Huidige vegetatie.
Met uitzondering van een klein gedeelte in de NO-hoek bestaat dit gebied
geheel uit elzenbroekbos. Dit is kenmerkend voor een hoge grondwaterstand (om
en nabij het maaiveld), welke zo nu en dan flink kan zakken (Westhoff & Den
Held, 1969; Succow, 1988). Mede hierdoor is elzenbroek gebonden aan voedselrijke omstandigheden. In de Harense Wildernis zijn binnen dit broekbos een
aantal subtypen te herkennen, die kenmerkend zijn voor verschillen in grondwaterstand, pHfbasenverzadiging van de bodem en trofiegraad (fig. 20).
De droogste variant wordt gekarakteriseerd door de verspreiding van Corydalis
claviculata. Het regelmatige voorkomen van enkele tientallen jaren oude eiken
geeft aan, dat deze zöne al minstens sinds het eind van de tweede wereldoorlog
(in 1944 werd het gehele gebied gekapt) betrekkelijk droog is. Een vochtiger
variant, met nog steeds redelijk grote schommelingen in grondwaterstand, wordt
aangegeven door het voorkomen van Carex elata. De verspreiding van de natste
en zuurste variant wordt gekenmerkt door het voorkomen van veenmossoorten. Op
nog enkele, zeer verspreid liggende plaatsen komt een nat, mesotroof type
voor, dat wat minder zuur is dan het voorgaande. Dit wordt aangegeven door de
verspreiding van Carex lasiocarpa. Naast deze verschillende bostypes komen nog
een tweetal andere vegetatietypes voor: in het centrum komt op een bezand
perceel een enigszins verschraald grasland voor met veel Agrostis canina. In
het noordelijk deel bevindt zich nog een restant rietland. Zowel de aanwezigheid van Dryopteris cristata als het abundant voorkomen van veenmossoorten hier wijzen op een sterke verzuring.
Huidige hydrologie.
Waterkwaliteit
De figuren 2la en 2lb laten een tweetal representatieve doorsnedes van de
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waterkwaliteit tot op 1 . 80 m diepte zien . Deze figuren maken duidelijk dat er
in het centrum van het gebied sprake is van zuur, ionenarm water tot zo'n 2 m
diepte. Aan de onderkant wordt dit water begrensd door een ionenrijk type met
hoge gehaltes aan Na, Cl, Ca en HC0 3 • Langs de randen van het gebied, met name
aan de ZW-rand, maar in mindere mate ook aan de NO-rand, wordt dit water
begrensd door (zeer) ionenrijk, vervuild water.
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Fig. 19: Metingen van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) in twee raaien door de
Harense Wildernis. Metingen met een 2m. lange sonde. Uit: Ottens (1988)
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Waterstanden
In het centrum van het gebied Z1Jn de standen zeer·konstant en hoog, terwijl
ze aan de randen (m.n. de ZW-rand) sterker fluktueren en gemiddeld iets lager
zijn. Voor zover er verschillen tussen ondiepe en iets diepere buizen te
konstateren zijn, wijzen die in de richting van infiltratie.
Vegetatie-ontwikkeling.
Tabel 3 geeft de presentie c.q. absentie van een aantal indicatorsoorten sinds
1921 in het gebied aan. Bij de interpretatie ervan moet wel rekening worden
met het feit dat de kwaliteit van de gegevens verschillend is. Alleen de
lijsten van 1921, 1973 en 1987 zijn kompleet, die van 1921 m~u.v. zeggen,
grassen en russen. De gegevens uit de jaren 50 en 60 hebben alleen betrekking
op pq's in het noordelijk deel van het gebied. Er moet dus niet al te veel
waarde worden gehecht aan het verdwijnen van soorten in de 50er en 60er jaren
en het vervolgens weer verschijnen ervan.
Uit de gepresenteerde lijsten, maar ook uit brieven uit het archief van
Natuurmonumenten uit die tijd, blijkt dat al in de jaren 50 de in het begin
van deze eeuw nog open petgaten geheel waren verland. Het zal dan ook geen
verwondering wekken dat de meeste waterplanten sterk achteruit gegaan zijn.
Gezien de soortensamenstelling was er rond het begin van deze eeuw sprake van
een mesotrofe, basenrijke verlanding. Uit opnamen in de jaren 50 blijkt dat
toen deze basenrijke trilveengemeenschappen nog gedeeltelijk intakt waren.
Plaatselijk moet er ook sprake geweest zijn van een open, kale zandbodem en
kalkrijke omstandigheden, getuige het voorkomen van resp. Littorella uniflora
en Schoenus nigricans (Mennema, 1985). Opvallend is dat met name de indikatoren voor basenrijke omstandigheden in de jaren 60 verdwenen zijn. Dit terwijl
de soorten met een wat bredere oecologische amplitudo (zoals Hydrocharis
morsus-ranae en Ranunculus lingua) wel konden overleven in slootkanten, e.d.
Ook de zure soorten, zoals Dryopteris cristata hebben sinds 1921 kunnen
standhouden.
Wat betreft de graslanden valt op dat de in 1921 aanwezige blauwgraslandsoorten in 1987 alle verdwenen zijn. Dit ondanks het in al die jaren gevoerde
natuurbeheer. Voor zover ze niet dichtgegroeid zijn, zijn de nog aanwezige
graslanden als "matig-eutroof" te beschouwen.
Uit de beschrijving van Koster (1921) wordt duidelijk, dat er toen al sprake
was van een flinke oppervlakte aan bos. Ook toen al was dit voor een deel
verzuurd, want Koster noemt het voorkomen van veenmosrijk berkenbroek. Er
kunnen slechts weinig veranderingen worden gekonstateerd in de soortensamenstelling van de bosgedeeltes, al wekken de oude beschrijvingen de indruk, dat
er toen minder sprake was van de absolute dominantie van els, zoals dat
tegenwoordig het geval is. Slechts van twee soorten is verdwijnen binnen het
bosgedeelte bekend.
Allereerst is dit het geval met de Dotterbloem, waarvan het verspreide
voorkomen in 1973 in het "berkenbroek" wijst op een relictsituatie van
vroegere basenrijkere omstandigheden. Daarnaast is Viburnum lantanum verdwenen, een soort die karakteristiek is voor kalkrijke bossen (Ellenberg, 1987).
Wellicht moet hieraan niet te veel indikatie worden gehecht, omdat deze soort
geregeld wordt aangeplant en mogelijk is verwilderd.
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21 55 67 73 87 R
Opan water au aarsta varlandiaaastadia:
Cladium mariscus
Galigaan
Stratiotes aloides
Krabbescheer
Hydraebaris morsus-ranae
Kikkerbeet
Hottonia palustris
Waterviolier
Cicuta virosa
Waterscheerling
Littorella uniflora
Oeverkruid

x
x
x
x
x
x

Trilvauau:
Juncus subnodulosus

x

Dactylorhiza praetermissa
Ranunculus lingua
Carex lasiocarpa
Menyanthes trifoliata
Equisetum fluviatile

Padderus
Rietorchis
Grote boterbloem
Draadzegge
Waterdrieblad
Holpijp

Scbraallandau au baidaa:
Ericpborum angustifolium
Myrica gale
Cirsium dissectum
Erica tetralix
Oxycoccus palustris
Gentiana pneumonanthe
Pedicularis palustris
Succisa pratensis
Valeriana dioïca
Care x panicea
Carex tumidicarpa

Veenpluis
Gagel
Spaanse ruiter
Dopheide
Veenbes
Klokjesgentiaan
Moeraskartelblad
Blauwe knoop
Kleine valeriaan
Blauwe zegge
Lage zegge

Bossau:
Viburnum lantana
Alnus glutinosa
Corydalis claviculata
Betula pubeseens
Sphagnum spec.
Quareus robur
Caltha palustris

Wollige sneeuwbal
Zwarte els
Rankende helmbloem
Zachte berk
Veenmossoorten
Zomereik
Dotterbloem

x
x

x

x

x

x
x
x

x

5
5

9
7

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

4

4

x

3
3
1

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

6

x
x

x

x

x
x

6

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

9
7

8
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

6

3
3

x
x

Tabel 3.
Ontwikkeling in het voorkomen van een aantal indicatieve plantensoorten in de periode 1921-1987, gegroepeerd
per landschapstypeen kalkindicatiegetal ('Reaktionszahl') van Ellenberg (1975).
Omschrijving indicatiewaarden: 3 zuur; 5 matig zuur; 7 zwak zuur - zwak basisch; 9 kalkrijk; X indifferent
of verschillend gedrag in verschillende gebieden.
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Interpretatie van de soortsverspreidingspatronen.
Wanneer ook naar het verleden toe een interpretatie van de hydrologie wordt
gemaakt op basis van het voorkomen van plantensoorten, dan kan gekonkludeerd worden dat er ook toen al sprake was van zure omstandigheden. Er was
echter ook sprake van diverse soorten, die indikatief zijn voor basenrijke
omstandigheden. Niet bekend is hoe groot het gedeelte was, waar zich dit
afspeelde, al doet de opmerking van Koster (1919) over Galigaanvelden
vermoeden, dat het aanzienlijke oppervlaktes betrof. Duidelijk is, dat dit
tegenwoordig aan de oppervlakte niet meer het geval is. Slechts op wat
grotere diepte wordt in het centrum van het gebied hier en daar nog een
kalkrijk watertype aangetroffen onder een verzuurde laag. Opvallend is dat
zich juist op deze plaatsen in 1973 de laatste restanten Galigaan bevonden.
Momenteel bevinden de belangrijkste groeiplaatsen van Carex lasiocarpa zich
in dit gedeelte. Eén en ander suggereert dat de verzuring hier t.o.v. 1973
is toegenomen. Vergelijking van de vegetatiekaart uit 1973 met die uit
1987 laat zien, dat de totale oppervlakte aan zure omstandigheden indicerende vegetatietypen sinds die tijd maar weinig veranderd is. Wellicht
het grootste verschil is het verdwijnen ervan aan de ZW-rand.
Interpretatie van de hydrologische gegevens
Hoogendoorn(l989) komt op basis van een interpretatie van de beschikbare
hydrologische gegevens tot de volgende conclusie: " Ervan uitgaande dat er
zich geen gat in het pot-/Eemklei -complex bevindt, bestaat er geen relatie
tussen de voornoemde grondwaterkwaliteitsontwikkeling en de winningen. De
toekomstige ontwikkeling van de kwaliteit van het ondiepe grondwater in de
Harensche Wildernis wordt voornamelijk bepaald door de historische ontwikkeling van het slotenstelsel en het daaraan verbonden peilbeheer. Het
peilbeheer in de Onnerpolder vindt al meer dan een eeuw plaats. Alhoewel de
netto wegzijging door de bodem nu en in het verleden gering zal zijn
geweest, blijft het in dit licht toch opmerkelijk dat de calciumarmoede van
het bodemwater zich nu pas manifesteert en zich vooralsnog lijkt te
beperken tot de bovenste paar meters. Een factor die hierbij een rol
gespeeld kan hebben, is dat een bodem die zich gedurende een bepaalde tijd
in calciumrijk grondwater heeft bevonden een aanzienlijke reserve aan
calcium in het adsorptiecomplex bevat (Kemmers en Jansen, 1982/89).
Hierdoor kan het neerslagwater nog decennia lang door het adsorptiecomplex
van calcium worden voorzien. De bodem zal hierbij uitgeloogd worden,
waarbij de verplaatsingssnelheid van het uitlogingsfront (sterk) zal
achterblijven bij de stromingssnelheid van het grondwater, afhankelijk van
de ionwisselingsconstante en de hoeveelheid geadsorbeerd calcium".
Uit het bovenstaande blijkt wel dat een interpretatie van de grondwatersamenstelling in en rond de Harense Wildernis een zeer moeilijke aangelegenheid is. Oorspronkelijk heeft het gebied op een overgang van de
Hondsrug naar een vlak "brakwatergebied" in de polder gelegen. Toenemende
infiltratie gaf aanleiding tot een menging van allerlei grondwatertypen,
welke zeer sterke gelijkenissen kunnen vertonen met antropogeen heinvloed
grondwater ("landbouwwater").
Konklusie.
Er zijn sterke aanwijzingen dat de Harense Wildernis rond het begin van
deze eeuw tenminste gedeeltelijk gevoed werd door basenrijk grondwater.
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Momenteel is deze invloed verdwenen en is er sprake van infilratie van
mineraalarm regenwater in het centrum en vervuild sloot- en/of Hondsrugwater langs de randen van het gebied. Onder invloed van het peilbeheer is
de vroeger bestaande toestand (zwakke kwel tot neutrale toestand) omgeslagen naar permanente infiltratietoestand. Ervan uitgaande dat zich geen
gat in het potklei/eemklei-complex bevindt, wordt en werd de Harense
Wildernis niet door de winningen beinvloed.

4.6.3. De OEVERLANDEN van het ZUIDLAARDERMEER
Huidige vegetatie.
Op basis van een zeer gedetailleerde vegetatie- en soortskartering (fig.
22a t/m 22h) uitgevoerd door studenten van de RUG in 1986 (Kleyberg, et al,
1988) konden in de oeverlanden van het Zuidlaardermeer een aantal deelgebieden worden onderscheiden.
Het noordelijk deelgebied (gebied C) wordt gekarakteriseerd door grote
zeggenvegetaties. Zowel Carex acuta als Carex aquatilis komen vegetatievormend voor, kenmerkend voor associaties binnen het Magnocaricion. Langs
de meeroever komt bovendien een betrekkelijk smalle strook kruidenrijk
rietland voor.
hooiland in middelste deelgebied (gebied B) bestaat gedeeltelijk uit
grote en gedeeltelijk uit kleine zeggenvegetaties. Van west naar oost
kunnen op basis van soortsverspreidingspatronen een aantal zönes worden
onderscheiden. Allereerst is er een Magnocaricionvegetatie te vinden,
gekenmerkt door het dominant voorkomen van Carex aquatilis. Naar het oosten
gaat dit type geleidelijk over in kleine zeggenvegetaties. Hier valt
allereerst een zöne te onderscheiden,die wordt gekenmerkt door Eriophorum
angustifolium in kombinatie met Pedicularis palustris. Deze wordt op zijn
beurt weer gevolgd door een strook, waarin soorten als Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris en Valeriana dioïca in voorkomen.
Deze laatste zöne zet zich voort in het rietland en wordt, behalve door de
genoemde soorten, ook gekenmerkt door een hoge presentie van Carex disticha
en Caltha palustris, waarbij de eerste bovendien plaatselijk een hoge
bedekking heeft. Aan de meeroever tenslotte bevindt zich weer een strook
kruidenrijk rietland.
He~

Het zuidelijke deelgebied (gebied A) wordt voornamelijk gekarakteriseerd
door het voorkomen van een brede kragge, bedekt met een mesotrafente,
nauwelijks verruigde rietvegetatie. Meer naar het westen bevindt zich een
strook met hoog opgeschoten elzenbroekbos. Het voorkomen van grasland- en
zeggenvegetaties is hier slechts tot een betrekkelijk smalle strook
beperkt, maar de samenstelling verschilt wel van de hiervoor genoemde
gebieden. Het voorkomen van Carex lasiocarpa is (vrijwel) tot dit deel
beperkt en bovendien heeft Ranunculus lingua zijn zwaartepunt in dit
gebied. Verder komen soorten als Menyanthes trifoliata en Potentilla
palustris hier veelvuldig voor.
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Fig. 22 Ca·h): Verspreidingspatronen van enkele kenmerkende soorten in de oeverlanden van het
Zuidlaardermeer. leder hokje is 50 bij 50 meter. Uit Kleyberg e.a.(1988)
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Halfland
Charava(den

Fig. 23.
Globale vegetatiekaart van de middelste oeverlanden van het Zuidlaardermeer volgens Havinga
(1919). Let op de toen aanwezige onbegroeide "modder plekken met zwavelijzer"

Huidige hydrologie.
Waterkwaliteit.
In 1986 is hier tweemaal gemonsterd (voor- en najaar) op een beperkt aantal
plaatsen, maar wel op verschillende dieptes tussen 0.30 en 4 m beneden
maaiveld. In 1987 is alleen op 9 april gemonsterd op een groter aantal
plaatsen dan in 1986, maar op slechts één diepte, nl. 1 m beneden maaiveld.
Fig. 24 laat zien dat in het Noordelijke en middelste deel van de oeverlanden het harde F2-CaHC0 3 water op veel plaatsen aanwezig is, afgewisseld met
het wat zachtere Fl-CaHC0 3 type. In het zuidelijke deel overheerst dit
laatste type. Deze figuur laat bovendien zien, dat zich langs de diepe
ontwateringssloten veel armere watertypes bevinden, met name in het
middelste deel is deze invloedssfeer behoorlijk groot.
De doorsnedes uit 1986 (fig. 17) bevestigen dit beeld in grote lijnen, maar
laten tevens zien, hoe smal de zóne is, waar het F2-water nog voorkomt,
meestal niet meer dan lOOm.breed (en vaak nog smaller). In de kragge
bevindt zich bovenin een arm watertype (F*/FO), terwijl zich tussen het
arme water en het F2-water een zóne met Fl-water bevindt, hetgeen op mengwater duidt.
Waterstanden.
De grondwaterstanden in met name het noordelijk en middelste deelgebied
vertonen behoorlijke fluktuaties (tab. 4). Vooral in het middelste deelgebied blijkt dit sterk samen te hangen met de afstand tot de ontwateringssloot, die langs de westrand van dit deelgebied ligt. In het noordelijk
deelgebied is dit minder duidelijk, de standen fluktueren daar überhaupt
sterker. In het zuidelijk deelgebied tenslotte, waar geen funktienerende
ontwateringssloten aanwezig zijn, fluktueren de standen het minste (tab.
4).
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Buisnummer

Afstand
sloot

Gemidd.
stand

Hoogste
stand

Laagste
stand

Verschil

Noordelijk deelsebied
242572.03
242572.04
242572.05

30
80
120

13
11
16

+1
+2
0

36
32
48

37
34
48

Middelste deelsebied
241572.18
241572.21
241571.22
241571.03
241571.04
241571.16
241571.18A

20
70
110
130
160
2U
240

25
22
11
8
10
6
14

+15
+13
+8
+6
+3
+6
0

53
51
37
27
29
19
25

68
64
45
33
32
25
25

Zuidelijk deelsebied
241571.42
241571.43
241571.44

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

?1
?2
?3

+7
+3
+7

19
10
2

26
13
9

Tabel 4.
Enkele grondwaterkarakteristieken per deelgebied ten opzichte van de dichtstbijzijnde ontwateringssloot. Afstanden in meters, grondwaterstanden in cm onder maaiveld. Getallen, voorafgegaan door het + teken hebben betrekking op standen boven maaiveld. Periode: 14-04-87 - 19-1087.

Interpretatie van de vegetatiegegevens.
Tussen 1919 en 1972 is er een sterke verandering in zowel de waterplantenvegetatie van het Zuidlaardermeer als ook de moeras- vegetatie
op de oevers daar omheen opgetreden. De aanwezigheid van velden
watervegetatie wijst erop dat het water zeer helder was, waarbij met
name de aanwezigheid van Chara-velden en Potamogeton densus indicatief zijn voor kalkrijke, oligotrofe omstandigheden. In de loop van
de 20e eeuw zijn ten gevolge van de toegenomen watervervuiling deze
vegetaties geheel verdwenen. Ook de moerasvegetaties langs de W-oever
zijn in dezelfde periode sterk van karakter vervanderd van overwegend
Typha-vegetaties naar rietgemeenschappen. Bovendien was er op verschillende plaatsen een aanzienlijk oppervlak elzenbroekbos ontstaan
in tegenstelling tot 1919 toen het beeld volkomen boomloos was. De
vegetatiekaart van Smittenberg (1972) laat zien, dat een deel van
deze boezemlanden ondertussen al in gebruik was genomen als hooiland.
Ook tussen 1972 en 1986 is de vegetatie duidelijk veranderd. Analyse
van de herhalingsopnames vond o.a. plaats aan de hand van een ordinatie met behulp van het programma Decorana (Hill, 1979). Interpretatie van de gevonden assen laat zien dat de horizontale as van
links naar rechts sterk gecorreleerd is met de nat-vochtig gradiënt.
De vertikale as loopt van mesojoligotroof onderaan tot (zeer) eutroof
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Fig. 25: Vegetatieverenderingen in de Oeverlanden (deelgebieden A,B en C) in de periode
Uit: Kleyberg e.a. 1988)
1970-1986. Resultatenvameen DECORANA ordinatie.
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bovenaan (Kleyberg, et al., 1988). De gegevens zijn per deelgebied geïnterpreteerd.
In de noordelijke oeverlanden (deelgebied C) valt een duidelijke tweedeling
in de reakties waar te nemen. In het noordelijk deel werden de daar
aanwezige kleine zeggenvegetaties vervangen door drogere hooilandtypes en
de mesotrofe grote zeggen door eutrofe varianten. In het zuidelijk deel is
een verruiging opgetreden.
In de middelste oeverlanden (deelgebied B) is een kritische soort als Carex
diandra, die aan basenrijk schoon grondwater gebonden is, geheel verdwenen.
De omstandigheden zijn hier echter dusdanig dat het zwaartepunt van de
mesotrafente soorten (zoals Pedicularis palustris en Valeriana dioïca) nog
steeds in dit deelgebied ligt. Opmerkelijk is dat de hiervoor gememoreerde
"modderbanken met zwavelijzer" (Clason, 1927) nog steeds in de waterkwaliteit teruggevonden kunnen worden: vgl. de figuren 23 en 24. Ook de mesotrafente soorten komen precies in dit deelgebied voor. Hoewel er dus nog een
redelijke vegetatiekundige variatie in dit deelgebied voorkomt, laat fig.
25 zien dat alle beschouwde opnames ten opzichte van 1972 convergeren, met
andere woorden er is sprake van een zekere vervlakking.
In de zuidelijke oeverlanden (deelgebied A) is over de gehele linie sprake
van een verschuiving in de richting van voedselrijkere vegetaties. In de
kragge, aan de meerkant is de verandering beperkt tot de toename van riet
ten koste van de voedselarmere vegetatie uit de varen- en veenmosrietlanden. Dramatischer is de ontwikkeling in de hooilanden aan de Hondsrugzijde.
In 1972 waren hier betrekkelijk veel mesotrafente Caricion lasiocarpaeelementen aan te treffen zoals Carex diandra, Carex lasiocarpa, Menyanthes
trifoliata. Een sterke toename van enerzijds verzurende elementen zoals
veenmossen en anderzijds verruigende soorten als Calamagrostis canescens en
vooral Juncus effusus duidt op verzuring, gevolgd door verdroging. Ook het
feit dat dit het enige deelgebied is, waar sinds 1972 een duidelijke
toename van de oppervlakte elzenbroekbos heeft plaatsgevonden wijst -naast
achterstallig onderhoud- op verdroging. In tegenstelling tot de kragge, die
met de waterstanden mee op en neer kan bewegen, is deze zöne niet tegen
waterstandswisselingen gebufferd.
Interpretatie van beschikbare hydrologische gegevens
Hoogendoorn (1989) concludeert in zijn rapport over dit gebied het volgende
"De verschillende berekeningen wijzen er in alle gevallen op dat zelfs in
de situatie zonder winningen in de zuidelijke oeverlanden de bijdrage van
kwel aan het geohydrologisch regime van het bodemwater gering is e~ in de
middelste oeverlanden zelfs afwezig. Uiteraard zijn deze conclusie gebaseerd op cijfers die slechts geldig zijn voor een schaal die bepaald wordt
door de resolutie van het rekenmodel (schaalniveau van het oppervlak van de
afzonderlijke gridcellen). Op microscopische schaal (de schaal van de
lokale stromingspatronen die het geohydrologisch regime van het bodemwater
bepalen) kunnen deze conclusie op twee manieren (die elkaar overigens niet
uitsluiten) vertaald worden:
-Het bestaan van calciumrijk grondwater in de oeverlanden werd niet zozeer
bepaald door de aanwezigheid van kwel, alswel door de afwezigheid van
(netto) wegzijging, waardoor calcium in de bodemzone geconserveerd bleef .
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Fig. 26: Resultaten FLOWNET Oeverlanden Zuidlaardermeer bij een k-waarde van Sm/dag. Situatie
zonder grondwaterwinning. A, B, etc. geven de situatie weer in de loop van een (gesimuleerd)
seizoen. Uit: Hoogendoorn (1989).
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-Binnen de oeverlanden vindt over korte afstanden (afstanden die binnen de
gridcellen van het model vallen) een afwisseling van kwel en wegzijging
plaats, maar netto zijn wegzijging en kwel min of meer in balans. Dit zou
kunnen betekenen dat op bepaalde specifieke plekken kwel aan het maaiveld
reikt."
Om bovenstaande hypothesen nader af te tasten zijn door Hocgendoorn
aanvullende berekeningen voor de lokale situatie uitgevoerd met behulp van
het computerprogramma FLOWNET (van Elburg, et al.l987). Een specificatie
van de berekeningen alsmede een uitvoerige bespreking van de resultaten
staan weergegeven in Hoogendoorn (1989). De volgende inzichten hierin zijn
hier van belang: " Oorspronkelijk behoorden de oeverlanden tot een veengebied dat voornamelijk de kenmerken van een nat vlakland zal hebben
vertoond. Een bovenlokale kwelcomponent zal waarschijnlijk g&ring of zelfs
afwezig zijn geweest. Alleen in droge perioden bestond de kans dat, als
gevolg van evapotranspiratie, het freatisch vlak daalde tot een niveau dat
lager was dan piezometrisch niveau in het diepe watervoerend pakket,
waardoor tijdelijk een opwaartse stroom vanuit het diepe naar het ondiepe
pakket werd gegenereerd. Deze opwaartse stroom werd in natte perioden
waarschijnlijk in belangrijke mate tot geheel weer gecompenseerd door een
wegzijgingsstroom, zodat de netto bijdrage van het diepe grondwater aan de
waterbalans van het bodemvocht uiterst miniem tot afwezig zal zijn geweest.
De volumestroom water in de bodemzone zal onder dergelijke omstandigheden
voornamelijk bepaald zijn door aanvoer van infiltrerend neerslagwater en
afvoer door middel van evapotranspiratie. Voor zover het bodemwater een
hoog calciumgehalte had, was dit voornamelijk mogelijk doordat het calcium
werd geconserveerd omdat er netto geen uitspoeling van calcium uit de bodem
plaatsvond (conservering van calcium). Daarnaast zal er gedurende droge
perioden, waarin er een knik in het freatische niveau in de randzone direct
naast het meer ontstaat, een kwelstroom vanuit het Zuidlaardermeer hebben
bestaan. Of de resultante van afwisselend kwel en wegzijging ook een netto
kwelcomponent vanuit het Zuidlaardermeer tot gevolg had, is niet zondermeer
duidelijk. De aanleg van het drainagestelsel, waarvan onder ander de sloot
met het lage peil dat de oeverlanden omringt het resultaat was, zal tot
gevolg hebben (gehad) dat (in droge perioden) de kwelcomponent vanuit het
Zuidlaardermeer is toegenomen.
Op de plaats waar de grondwaterstand daalt tot beneden het niveau van het
piezometrisch vlak in het diepe pakket, zal een toestroming van grondwater
vanuit het diepe pakket mogelijk geweest zijn. Dit zal voornamelijk zijn
opgetreden in de zone nabij de sloot met het lage peil. Het is niet
waarschijnlijk dat het diepe grondwater in deze zone het maaiveld ook
daadwerkelijk het maaiveld heeft kunnen bereiken.
De lage grondwaterstand heeft weliswaar tot gevolg dat aldaar in de droge
periode toestroming vanuit het diepe watervoerend pakket kan plaatsvinden,
dezelfde lage grondwaterstand zorgt er echter voor dat er een aanzienlijke
berging voor neerslag gecreëerd werd, hetgeen in deze zone uiteindelijk
geresulteerd kan hebben in een netto wegzijging.
Onder de huidige omstandigheden is de situatie zonder winningen dat er in
de zone, grenzend aan het Zuidlaardermeer, een netto kwel vanuit het
Zuidlaardermeer bestaat (fig. 26). De zone waarbinnen dit plaatsvindt is
beperkt van omvang; naar verwachting wordt de stroming vanuit het Zuidlaardermeer verder landinwaarts 'overschaduwd' door de andere stromingscomponenten. Het effect van de huidige winningen op het stromingsregime in de
oeverlanden is nu als volgt:
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Fig. 27: Resultaten FLOWNET. Situatie met winning. Uit: Hocgendoorn (1989)
(zie ook fig. 26).
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- Van het grondwater dat vanuit het Zuidlaardermeer in droge perioden
landinwaarts stroomt, verdwijnt een deel naar het diepe watervoerend pakket
(fig. 27).
- De neerwaartse stromingssnelheid gedurende natte perioden neemt toe.
- De (geringe) opwaartse stroming gedurende droge perioden slaat om in een
neerwaartse stroming
Het netto resultaat hiervan zal zijn dat de breedte van de zone waarbinnen
kwel vanuit het Zuidlaardermeer plaatsvindt, zal afnemen en dat de neutrale
toestand verder landinwaarts omslaat naar een duidelijke wegzijgingssituatie (figuur 27b). Tussen de zone waarbinnen (netto) kwel vanuit het Zuidlaardermeer plaatsvindt en de verder landinwaarts gelegen zone waar (netto)
wegzijging plaatsvindt, is mogelijk een smalle (netto) neutrale zone overgebleven. Hierbij moet overigens wel bedacht worden dat deze zones als
gevolg van langjarige schommelingen in vochtcondities kunnen 'migreren'.
Uiteraard kan een en ander slechts geverifieerd worden door middel van
gedetailleerd lokaal onderzoek en gedetailleerde berekeningen van de nietstationaire ontwikkeling van het resulterende stromingspatroon ter plaatse.
De chemische samenstelling van het ondiepe grondwater in de oeverlanden
stemt redelijk overeen met het geschetste geohydrologische beeld, namelijk
dat het ondiepe stromingspatroon en de chemie van het ondiepe grondwater
met name wordt beheerst door het Zuidlaardermeer en het water dat daaruit
afkomstig is en wegzijging van neerslagwater verder landinwaarts.
De herkomst van de extra hoeveelheid calcium ten opzichte van dat in het
Zuidlaardermeerwater in de grondwatermonsters met de hoge calciumgehalten
kan alleen door middel van nader onderzoek vastgesteld worden.
Konklusie.
Uit de vegetatieontwikkeling kan worden afgeleid, dat het gebied als geheel
voedselrijker is geworden. Vermoedelijk is het ook natter geworden, mogelijk gekoppeld aan een verwaarlozing van het greppelonderhoud. Er zijn
echter ook aanwijzingen voor een duidelijke toename van de waterstandsfluktuaties. De mesotrofe, aan basenrijke omstandigheden gebonden vegetaties, zijn aanzienlijk in oppervlakte afgenomen. In het centrale deel zijn
nog steeds dergelijke omstandigheden aanwezig, waarbij het echter aannemelijk is dat er hier sprake is van een relict van een vroegere hydrologische
situatie. In veel sterkere mate geldt het hiervoor beschrevene voor het
zuidelijk deel. Hier zijn de oorspronkelijk aanwezige mesotrafente vegetaties aanvankelijk verzuurd en vervolgens verdroogd en verruigd.
De hydrologie van de oeverlanden wordt met name bepaald door kwel van
grondwater afkomstig van het Zuidlaardermeer, stagnerend regenwater en
infiltratie van Zuidlaardermeerwater dat s'winters de oeverlanden overstroomt. In de nabijheid van de poldersloten is er sprake infiltratie van
neerslagwater. Mede door de aanwezigheid van een slecht doorlatende laag
tussen het diepe en het ondiepe watervoerend pakket wordt het hydrologische
regime van de middelste en noordelijke oeverlanden tevens bepaald door
peilverschillen tussen het Zuidlaardermeer en de sloten die de oeverlanden
omringen. De grondwaterwinning winningen heeft vermoedelijk tot gevolg
gehad dat de breedte van de zone waarbinnen kwel vanuit het Zuidlaardermeer
plaatsvindt, is verkleind en dat een neutrale situatie plaatselijk is
veranderd in een wegzijgingssituatie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen
hoe dit hydrologisch mechanisme op locale schaal precies functioneert.
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4.6.4. Het FRIESCUE VEEN
Huidige vegetatie.
Evenals de Harense wildernis is ook het Friesche Veen voor het grootste
deel begroeid met elzenbroekbos en ook hier kunnen verschillende vegetatietypes worden onderscheiden op basis van de ondergroei. Van nat naar droog
zijn dit:
de ondergroei bestaat overwegend uit Riet. Kenmerkend voor zeer
natte, voedselrijke omstandigheden.
de ondergroei bestaat overwegend uit grote zeggen (Carex acuta of
Carex riparia). Kenmerkend voor natte, voedselrijke omstandigheden.
De pH is neutraal tot licht zuur.
de ondergroei bestaat uit veenmossen enjof soorten uit de klasse der
kleine zeggen (Carex nigra, Carex remota, Viola palustris). Kenmerkend voor natte, voedselarme en zure omstandigheden.
de ondergroei bestaat overwegend uit Calamagrostis canescens. Kenmerkend voor wisselvochtige (vaak verdroogde), voedselrijke en licht
zure omstandigheden.
de ondergroei bestaat uit ruigtekruiden zoals, Rubus-soorten, Urtica
dioica en Juncus effuses. Kenmerkend voor wisselvochtige (vaak sterk
verdroogde), zeer voedselrijke omstandigheden.
Een klein gedeelte in het centrale deel van het gebied bestaat uit open
vegetaties. Ook hier zijn een aantal types te onderscheiden, analoog aan de
bosgebieden: Rietvegetaties, Hennegrastypes, Scherpe zegge-vegetaties een
een type met een hoge bedekking van Carex lasiocarpa, maar ook van Calamagrostis canescens. Dit laatste type komt voor in de successiereeks van een
mesotrofe, matig basenrijke verlanding. De frequente aanwezigheid van
Calamagrostis geeft aan dat er sprake is van verdroging en verru1g1ng. De
indicatie van de overige typen is vergelijkbaar met die van de equivalente
elzenbroektypen.
Huidige hydrologie.
Waterkwaliteit.
Figuur 28 laat een doorsnede van het gebied zien met daarin aangegeven de
gemeten waterkwaliteit d.d. 12-12-1987. De hydrologische situatie lijkt
gekompliceerd te zijn, en is op basis van de weinige metingen niet eenvoudig te verklaren. Evenals dat in de Harense Wildernis het geval is, is
ook hier een NaCl-watertype in het centrum van het gebied aanwezig. Zowel
naar de randen als naar boven toe nemen de zoutgehaltes af. In dit centrale
deel worden ook hogere Ca- en/of HC0 3 -gehaltes aangetroffen.
De EGV-metingen laten een trend zien van hogere waarden naar de rand van
het gebied, mogelijk veroorzaakt door iets meer regenwaterinvloed in het
centrum.
Waterstanden
In tabel 5 staan de standen vermeld van twee buizen met filters zowel in
het veen als in het onderliggende zand. De gegevens wijzen op infiltratie.
Ook het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil in het Friesche veen en
het grondwaterpeil in de omringende polders (Wismann, 1987) maken het
optreden van inzijging zeer waarschijnlijk.
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Fig. 28: Grondwatersamenstelling (Stift-diagrammen) op verschillende diepten in het Friesche Veen.
De getallen naast de diagrammen geven de filterdiepte in cm's beneden maaiveld aan. Naar: Hofstee
(1987).

Buis + filter
15-100
17-310
verschil
18-100
20-310
versebil

12-07

31-08

30-09

0

0
24
-24

0
25
-25

2
26
-24

2
27
-25

21
-21
3
22
-19

tabel 5.
Gemeten srondwaterstanden in cm's onder maaiveld op twee verschillende dieptes (100 en 310 cm
onder maaiveld) in de zomer van 1987.
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Vegetatie-ontwikkeling.
Sinds het Friesche veen halverwege de jaren 80 in handen van de vereniging
tot behoud van Natuurmonumenten is overgegaan, wordt de vegetatie-ontwikkeling gedocumenteerd. Uit een eerder verleden zijn dan helaas ook alleen
enkele losse waarnemingen aanwezig.
De meldingen hier van Carex appropinquata en Calamagrostis stricta uit 1946
in het archief van het Rijksherbarium wijzen op basenrijke omstandigheden.
Opvallend is de overeenkomst met het Hemrik (3.6.4). Wellicht hebben zich
ook in het Friesche veen blauwgraslanden bevonden.
Uit gesprekken met omwonenden bleek (Hofstee, 1987) dat het gebied vroeger
inderdaad uit schrale graslanden bestond, die zo langzamerhand verlaten
werden. Analyse van luchtfoto's liet zien, dat er steeds mee~ bosopslag
plaatsvond.
Interpretatie van de vegetatieontwikkeling.
Interpretatie van de momenteel aanwezige vegetaties naar de abiotiek is
niet mogelijk zonder hierin het tijdsapekt te betrekken. Zowel de elzenbroek-typen met ruigtekruiden-ondergroei als die met voedselarme soorten
blijken zich voornamelijk in de wat oudere bossen te bevinden, terwijl de
drie andere types hun zwaartepunt in de wat jongere bossen hebben. Het
lijkt er dan ook op, dat in de oudere bossen de verschillen tussen nat en
droog wat meer tijd hebben gehad om zich uit te kristalliseren. De natte
plaatsen zijn hier al gedurende langere tijd geïsoleerd, zodat verzuring
heeft kunnen optreden, terwijl zich op de wat drogere plaatsen een ruigtekruidenvegetatie heeft kunnen ontwikkelen. Wat betreft de jongere bossen
moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het riettype en anderzijds
het Calamagrostis- en Magnocaricion-type. Het eerste is onstaan uit niet
meer gemaaide rietvegetaties, die door het oppervlaktewater werden beïnvloed, ook de plaats langs de oevers van de plassen wijst hierop. De andere
twee typen zijn ontstaan uit graslanden, waarbij het Magnocaricion-type
voorkomt op nattere plaatsen dan het Calamagrostis-type.
Een zelfde ontwikkeling heeft waarschijnlijk in het nu gemaaide deel
plaatsgevonden, met dit verschil dat deze veel langer in beheer geweest
zijn. Phragmites- en Magnocaricion-vegetaties zijn ontstaan op de natste
plaatsen, terwijl het Calamagrostis-type op de vochtige plekken is gevormd.
Nog aanwezige plaatsen met Carex lasiocarpa-vegetaties moeten worden
beschouwd als relicten van mesotrofe verlandingsvegetaties onder matig
kalkrijke omstandigheden. Het overvloedig voorkomen van Calamagrostis
canescens binnen dit type geeft aan, dat er sprake is van verdroging.
Interpretatie van bestaande hydrologische gegevens
In het Friesche Veen heerst een uitgesproken wegzijgingssituatie. De chemie
van het grondwater zal derhalve beheerst worden door infiltrerend regenwater, oppervlaktewater en bodemprocessen (evapotranspiratie, chemische interactie). Er zijn plaatsen waar het chloridegehalte van het ondiepe grondwater niet overeenstemt met het calciumgehalte, indien uitgegaan zou worden
van infiltratie van oppervlaktewater, terwijl het chloridegehalte eigenlijk
te hoog is om de herkomst van het ondiepe grondwater geheel aan regenwater
toe te schrijven. Mogelijk is hier sprake van sporen van zeewaterinvloed.
De winningen beïnvloeden weliswaar de wegzijgingssnelheid van water in het
Friesche Veen, maar het peilreliëf moet beschouwd worden als de dominante
factor van het geohydrologisch regime aldaar.
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In de oostelijk aan het Friesche Veen grenzende polder komt calciumrijk
grondwater voor, waarschijnlijk afkomstig uit gebieden met een hoger peil
die de polder omringen of uit de omliggende landbouwpercelen. Net als in de
oeverlanden van het Zuidlaardermeer is, zonder nader onderzoek naar
stroompatronen en kalkvoorraad in de bodem, geen éénduidige verklaring voor
de aanwezigheid van dit calciumrijke grondwater te geven.
Konklusie.
Een vegetatiereconstructie maakt aannemelijk, dat er in ieder geval in een
deel van het Vriezenveen oorspronkelijk sprake was van kalkrijke kwel.
Momenteel is dat zeker niet meer het geval. Er heerst een uitgesproken
infiltratie situatie, als gevolg van het hoge peilrelief t.o.~. de omliggende polders. Op de hydrologisch meest geïsoleerde plaatsen vindt verzuring plaats, terwijl er in de minder gebufferde gedeeltes sprake is van
verdroging en verruiging.
4.6.5

Het HEMRIK

Huidige vegetatie.
De tegenwoordige vegetatie.van het Hemrik (fig. 29) bestaat grotendeels uit
een aantal bostypen. De zuurste variant hiervan wordt gekarakteriseerd door
de aanwezigheid van berkenbroek. De vochtig tot natte delen zijn begroeid
met wilgenbroek en de natste delen met elzenbroek. Bovendien ligt in het
NW-deel een klein rietmoerasje.
In het centrale deel en plaatselijk ook in de zuidelijke hoek zijn er als
gevolg van het gevoerde maaibeheer hooilanden blijven bestaan. De vochtige
delen zijn begroeid met matig voedselrijke Witbol-graslanden, terwijl de
natste delen bestaan uit Noordse zegge- en Scherpe zegge-vegetaties. In het
centrum ligt nog een kleine oppervlakte aan Draadzegge-vegetaties. Aan de
oostrand tenslotte wordt nog een zeer kleine oppervlakte ingenomen door een
zure, gedegenereerde vorm van het blauwgrasland (subass. agrostietosum
Sissingh, 1978)
Huidige hydrologie.
Waterkwaliteit.
In het gebied stonden op een tweetal plaatsen grondwaterbuizen. Een
éénmalige monstername werd uitgevoerd in 1986. Resultaten staan vermeld in
tabel 6.
Buis
RU3
RU4
RU5

Filterdiepte
120
120
230

EGV25

~

382
337
340

6.6
6.1
6.5

BC03
3.89
1.66
2.34

004

Cl

0.54
0.19
0.17

1.07
1.13
1.21

Ca

~

Na

1.95
1.85
2.30

2.30
0.35
0.39

1.09
1.22
1.26

K
0.07
0.07
0.09

Tabel 6.
Waterkwaliteit in enkele buizen in en bij het Hemrik. Gehaltes in meq/l, filterdiepte in cm
beneden maaiveld. Gegevens van Everts & de Vries (1990)
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Waterstanden
In dezelfde twee buizen zijn gedurende het vegetatieseizoen 1987 waterstanden bepaald. Resultaten staan samengevat in tabel 7. De stijghoogteverschillen tussen de buizen RU4 en RUS met filters op verschillende dieptes
suggereren dat er hier gedurende het grootste deel van het jaar sprake is
van infiltratie.
Datum
14-04-87
28-04-87
14-05-87
27-05-87
11-06-87
26-06-87
14-07-87
28-07-87
27-08-87
14-09-87
28-09-87
14-10-87
01-11-87

RU3
52
~

52
80
50
49
130
55
52
44
49
49
54

RU4 (120 cm -mv.)
?
40
15
15
16
11
21
9
8
?
13
15
16

RUS (230 cm -mv.)
?
29
16
32
18
14
36
15
13
?
?
?
?

Verschil RU4-RU5
?
11
-1
-17
-4
0
-15
-6
-5
?
?
?
?

Tabel 5.
Grondwaterstanden in cm beneden maaiveld in een drietal buizen in en bij het Hemrik gedurende het
zomerseizoen 1987.

Vegetatie-ontwikkeling.
Brouwer (1949) was de eerste, die een vegetatiebeschrijving van het Hemrik
publiceerde. Hij onderscheidde een aantal globale vegetatietypen, helaas
zonder de oppervlaktes nauwkeurig te vermelden. Uit zijn beschrijving
blijkt, dat zich alleen in het ZO-deelgebied een elzenbroekbosje bevond,
terwijl de rest grotendeels uit blauwgraslanden en -in de noordelijke
helft- uit verlaten blauwgraslanden met struikopslag bestond. In de laagste
en natste delen bevonden zich voornamelijk schrale kleine zeggen-vegetaties, zeer plaatselijk riet.
Uit de inventarisatie van 1973 (De Boer, 1973) blijkt dat het gebied toen
al grotendeels was bebost. Ook de zónatie in verschillende bostypen, zoals
hiervoor beschreven, was al aanwezig (fig. 29). Binnen die bossen werd nog
op enkele plaatsen Carex appropinquata aangetroffen als restant van de
basenrijke verlanding eertijds. In het noordelijk deel waren nog enkele
open gedeeltes aanwezig, maar de aanwezigheid hier van ruitekruiden-rijke
Molinia-vegetaties wijst erop, dat er toen hier al sprake was van mineralisatie van het veen en dus verdroging. In het centrale deel bevonden zich in
1973 riet- en rietgrasvegetaties in de natste delen. In de vochtige
gedeeltes was sprake van vrij ruige graslanden met zo her en der nog
restanten van blauwgraslanden, met o.a. de zeldzame Calamagrostis stricta
en Cirsium dissectum. Opvallend is, dat de Carex lasiocarpa-vegetatie zich
in 1987 op dezelfde plaats bevond, waar zich in 1973 de rijkste groeiplaats
van Calamagrostis stricta bevond.
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Interpretatie vegetatieontwikkeling.
Het Hemrik is in de 19e eeuw ontstaan als een verlandende veenplas, waarbij
de soortensamenstelling in de eerste helft van de 20e eeuw (Brouwer, 1949)
erop wijst dat er sprake was van basenrijke omstandigheden. De aanwezigheid
van blauwgraslanden geeft aan, dat er op deze basenrijke standplaatsen
later op veel plekken sprake was van een zeer oppervlakkige, lichte
verzuring (Everts & de Vries 1990).
De in 1973 gekonstateerde bebossing moet grotendeels aan ontbrekend
(maai)beheer worden toegeschreven, ook al zal de door de Boer (1973)
genoemde sterke verdroging dit zeker bevorderd hebben. Voor de situatie na
1973 ligt dit anders. Sinds die tijd is er sprake geweest van een konstant
maaibeheer om de nog aanwezige open vegetaties ook werkelijk open te
houden. Bovendien heeft men geprobeerd het water zoveel mogelijk in het
gebied vast te houden. Men is er op deze manier tot op zekere hoogte in
geslaagd de ruigere vegetaties terug te dringen, maar kon niet voorkomen
dat de kritische komponenten zoals Calamagrostis stricta, Carex appropinquata en Cirsium dissecturn verdwenen. Op de plaatsen, waar deze soorten
voorkwamen bevinden zich nu vegetatietypen, die duiden op verdergaande
verzuring.
Interpretatie beschikbare hydrologische gegevens
De huidige winningen domineren momenteel het hydrologisch regime in het
Hemrik, waardoor in dit gebied een situatie is ontstaan van vrijwel permanente wegzijging door de bodem. De modelberekeningen tonen aan, dat indien
de winningen zouden worden stopgezet, de kwelintensiteit in het natuurgebied zal toenemen. Hierbij is het gunstig dat het Hemrik aan de hoge kant
ten opzichte van de Drentsche Aa is gelegen. Of deze kwel dan ook ten goede
komt aan de wortelzone hangt mede af van het peil in de omringende sloten.
De samenstelling van het grondwater komt over het algemeen goed met die van
het oppervlaktewater overeen.
Of het oppervlaktewater door infiltratie uit de sloten of door infiltratie
als gevolg van overstroming in de ondergrond terecht komt is niet duidelijk. Van het karakter van regenwater wordt in de drie grondwatermonsters
weinig teruggevonden. Dit neemt niet weg dat in bepaalde delen van het
natuurgebied het regenwater het karakter van het ondiepe grondwater
aanzienlijk kan beïnvloeden of zelfs bepalen.
Konklusie.
De aanwezige vegetatiegegevens wijzen erop dat er in het Hemrik in de le
helft van de 20e eeuw sprake was van voeding met basenrijk grondwater. In
ieder geval sedert 1973 (en vermoedelijk eerder) is deze invloed sterk
afgenomen, waarbij er tegenwoordig sprake is van infiltratie met daaraan
gekoppeld sterker fluktuerende grondwaterstanden. De winningen hebben het
voormalige kwelgebied, waarvan het Hemrik een onderdeel vormt, regionaal
bezien veranderd in een gebied waarbinnen wegzijging door de bodem domineert.
In de beschikbare grondwatermonsters weerspiegelt zich de chemische samenstelling van het oppervlaktewater bij monsterpunt 534 (Hemrik).
De geconstateerde achteruitgang van natuurwaarden stemt goed overeen met de
beschikbare hydrologische inzichten.
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Fig. 29: Vegeta tiekaar t van het Hemrik. Situat ie 1973 en
1981.
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4.6.6. De KAPPERSBULT
Huidige vegetatie.
De Kappersbult vormt een typisch voorbeeld van een hooiland in de benedenloop van een drentse laaglandbeek. Figuur 31 laat de vegetatiezonering
langs een dwars doorsnede zien (gekarteerd in 1982/83), De doorsnede komt
overeen met de lijn A-B in figuur 30. Deze zonering is typerend is voor de
benedenloop, zoals o.a. beschreven door Schimmel (1955) en Grootjans
(1980). Op het hoogste en droogste deel op een zandopduiking bevindt zich
een bosje, geflankeerd door droge graslandvegetaties. In de richting van de
beek wordt dit type opgevolgd door een (sterk gedegenereerd) blauwgraslandtype. De nattere en zure zone, die dan volgt wordt gekenmerkt door
kleine zeggen-vegetaties, in dit geval gedeeltelijk een mesotrofe vorm,
wijzend op enige invloed van basenrijk grondwater. In de laagste, regelmatig overstroomde delen, bevindt zich een mozaïek van diverse grote
zeggentypes (Caricetum distichae, Caricetum aquatilis en Caricetum gracilis) afhankelijk van de relatieve verhouding van overstromingswater
(toenemend in deze richting) en basenrijk grondwater (afnemend in deze
richting). Vlak langs de beek tenslotte, op zeer natte plaatsen, met vaak
grote waterstandsfluktuaties, bevindt zich een zone met een rietgrasvegetatie.
Huidige hydrologie.
Waterkwaliteit
Fig. 30 geeft de op 8 april 1987 in het gebied gemeten grondwaterkwaliteit
weer. Duidelijk is, dat de variatie met betrekking tot de basenrijkdom van
het grondwater binnen het gebied betrekkelijk beperkt blijft. Het overgrote
deel van de monsters valt binnen de Fl-klasse, slechts in twee deelgebiedjes wordt water met een hoger kalkgehalte aangetroffen. Een uitvoeriger
bespreking van de chemische samenstelling van het grondwater in de Kappersbult wordt gegeven door Hoogendoom (1989). Op het transeet A-B werden
in 1983 een aantal watermonsters genomen op 3 verschillende filterdieptes
(fig. 31). Deze resultaten komen overeen met de gegevens uit 1987.
Waterstanden
In het 0-deel van het gebied Z1Jn de standen gemiddeld zeer hoog, en vinden
er regelmatig overstromingen plaats, gekoppeld aan de waterstanden in de
Drentse Aa. In de westelijke helft van het reservaat zijn de fluktuaties in
grondwaterstanden veel groter. Met name 's zomers worden soms zeer lage
grondwaterstanden bereikt (fig. 31).
Vegetatieontwikkeling.
Ook in 1975 is een vegetatiekartering in het gebied uitgevoerd (Boedeltje,
1976; Boedeltje & Bakker, 1980). De hiervoor beschreven zonatie was ook
toen aanwezig, maar er waren verschillen in de oppervlakten, die door de
diverse typen werden ingenomen. Met name de mesotrofe, door basenrijk
grondwater beïnvloede typen, namen een grotere oppervlakte in dan tegenwoordig. Deze bevonden zich tussen enerzijds de natte, door zuur regenwater
beïnvloede, kleine zeggenvegetaties en anderzijds de natte, door voedselrijk overstro- mingswater beïnvloede, grote zeggen vegetaties. Door Bakker
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et al (1987) Z~Jn deze gegevens op basis van indicatiegetallen verwerkt in
tabelvorm, welke in fig. 32a en 32b worden gepresenteerd als staafdiagrammen. Ze laten zien dat er tussen 1975 en 1980 een verschuiving is
opgetreden in de richting van nattere vegetatietypes. Bovendien is er
sprake van een verschuiving in de richting van beide extremen m.b.t.
nutriëntvoorziening. De mesotrofe vegetaties zijn in de beschouwde periode
dan ook sterk achteruit gegaan.
Interpretatie van de vegetatieontwikkeling.
De toename van aan zeer natte omstandigheden gekoppelde vegetatietypes
suggereert dat de gemiddelde grondwaterstand in de beschouwde periode
omhoog is gegaan. Brouwer & v.d. Hof (1981) maken melding va~ een gemiddelde hogere beekstand. Aangezien alle slootjes in het gebied aan de
Drentse Aa gekoppeld zijn, betekent dit dat in het grootste deel van het
gebied de grondwaterstanden door de Aa beïnvloed worden en dus inderdaad
omhoog gegaan zullen zijn.
De afname van mesotrofe vegetatietypes laat zien, dat in dezelfde periode
de invloed van basenrijk grondwater afgenomen is. Wanneer nu de standen
toch hoog blijven, betekent dit dat in de laagste delen het grondwater
aangevuld wordt vanuit het eutrofe oppervlaktewater en de hogere delen
vanuit het zure regenwater. Het gevolg hiervan is dat in de lagere delen
een toename van de produktieve vegetaties plaatsvindt en in de hogere delen
juist van schrale typen (Agrostis canina). Dit wordt inderdaad door de
gegevens bevestigd.
Interpretatie van de hydrologische gegevens
Een interpretatie van de beschikbare hydrologische gegevens door Hoogendoorn (1989) bevestigt bovengenoemde veronderstellingen eveneens:
" Voor zover het huidige inzicht strekt, moet aangenomen worden dat in het
natuurgebied Kappersbult vrij permanente infiltratie en wegzijging van
beek- en neerslagwater door de bodem optreedt en dat de huidige hoge
calciumgehalten het gevolg zijn van nalevering van calcium door de bodem.
In de uitstulping van het natuurgebied Conmiddelijk grenzend aan het het
landbouwgebied) lijkt infiltratie van neerslagwater te overheersen,
daarbuiten infiltratie van beekwater. Buiten de uitstulping moet dan ook
verwacht worden dat op termijn de chemische samenstelling van het bodemwater in belangrijke mate bepaald zal worden door de chemische samenstelling van het Drentsche Aa-water waardoor naar verwachting het calciumgehalte in de toekomst zal dalen tot het niveau van dat van het Drentsche
Aa-water. Binnen de uitstulping zullen de gehalten nog verder dalen als
gevolg van een belangrijke bijdrage van neerslagwater aan het infiltratiewater. Alleen vlak langs de Drentsche Aa lijkt een kans aanwezig dat diep
kwelwater voldoende hoog in het bodemprofiel kan opstijgen om de wortelzone
van diep grondwater te voorzien. De invloed van de winningen op het
geohydrologische regime in dit gebied is onmiskenbaar. Gezien de specifieke
ligging van het natuurgebied Kappersbult, namelijk aan de rand van een
hoogte, aan de westkant omzoomd door een dijk met daarachter een gebied met
een nog lager peil, bestaat er geenszins de garantie dat diepe kwel
voldoende hoog in het bodemprofiel kan opstijgen, indien de winningen
zouden worden gestopt".
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Fig. 30: Grondwatertypenverspreiding in de Kappersbult. Gegevens van april 1987.
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Fig. 31. Vegetatiezönatie langs lijn A-B. Gegevens naar Jansen &Zonneveld (1985).
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Fig. 32: Verandering in vochtigheid en voedselrijkdom in de vegetaties van de Kappersbult
tussen 1975 en 1980. De veranderingen zijn afgeleid uit vegetatieindicaties.
naar : Boedeltje & Bakker (1980).
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4.6.7 Konklusie.
Vegetatiekarteringen maken aannemelijk dat er tussen 1975 en 1980 een
verhoging van de gemiddelde grondwaterstand heeft plaatsgevonden in het aan
het onmiddelijk aan de beek grenzende deel van het reservaat. Deze vernatting is gekoppeld aan een gemiddeld hoger beekpeil van de Drentse Aa.
Dezelfde karteringen laten ook zien, dat de invloed van basenrijk grondwater is afgenomen en is vervangen door voedselrijk beekwater in de lagere
delen en zuur regenwater in de wat hogere delen. Hydrologisch onderzoek
laat zien dat de Kappersbult sterk door de grondwaterwinning, maar ook door
de lage peilen in het landbouwgebied wordt beïnvloed. Het hoge beekpeil van
de Drentse Aa houdt de vegetatie wel nat, maar dit kan niet voorkomen dat
belangrijke natuurwaarden in het reservaat in snel tempo verdwijnen.
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5. HYDRO-ECOLOGISCHE ONTWIKKELING van het
ONDERZOEKSGEBIED
(A.P.Grootjans & R.van Diggelen)
Op basis van de hiervoor beschreven interpretatie van de vegetatieontwikkeling en hydrologische inzichten, willen we hier een samenvattende hydraecologische ontwikkeling van het onderzoeksgebied presenteren. Bij de
uiteindelijke effectvoorspelling bij verschillende waterwinningsvarianten
en in te stellen polderpeilen zal van de hier te schetsen hydrologische en
ecologische samenhangen worden uitgegaan.
We zullen ons hier baseren op alle beschikbare geologische, hodemkundige,
hydrologische en ecologische gegevens, die in de voorgaande hoofdstukken
zijn besproken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van uitkomsten van hydrologische studies die elders meer uitvoerig worden besproken (Hoogendoorn,l989
en Burkunk,in prep.). Daarbij moet bedacht worden dat veel essentiele
hydrologische informatie momenteel nog ontbreekt. Zo zijn gedetailleerde
analyses van stroompatronen voor veel gebieden niet aanwezig. Ook informatie over de ouderdom van het grondwater in het onderzoeksgebied is
momenteel onvoldoende voorhanden. Informatie over kwel en infiltratiefluxen zijn voor het gehele gebied slechts voor extreme weersomstandigheden
uitgewerkt en niet gesommeerd over een heel jaar. Verder ontbreekt informatie over de kalktoestand van de bodem vrijwel geheel, hetgeen een
interpretatie van de waterkwaliteitsgegevens sterk bemoeilijkt.
Ondanks deze beperkingen is er voldoende informatie om een redelijk
betrouwbaar beeld te schetsen van de hydra-ecologische ontwikkeling van het
gebied.
Informatie over de oorspronkelijke veenontwikkeling in de Onner- en
Oostpolder wordt ontleend aan een analyse van de veensamenstelling op
verschillende diepten. Een interpretatie van deze gegevens leidt tot het
inzicht dat, zonder agrarisch gebruik en bij ongestoorde hydrologische
omstandigheden, hier vroeger een groot doorstroomveen heeft gelegen, welk
aan de oostkant begrensd werd door uitgestrekte overstromingsmoerassen. In
de polders vormde dit doorstroomveen vermoedelijk het hoogste punt in het
landschap. De kern van het veen lag iets ten noorden van "de Koelanden",
daar waar in de ondergrond onderbrekingen in de Eemklei geconstateerd zijn,
zodat een verbinding tussen het eerste en tweede watervoerende pakket
aanwezig is. Dit betekent niet dat het doorstroomveen zijn voornaamste
voeding uit het tweede watervoerende pakket moet hebben gekregen. Voeding
uit de Hondsrug zal een zeer belangrijke rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van dit veensysteem. Het werd aan de noordzijde en de zuidzijde
geflankeerd door hoogveenachtige veentjes, welke voornamelijk door regenwater werden gevoed ..
Hoewel het veensysteem als zodanig mede gevoed werd door kalkrijk water,
zal de invloed in de wortelzone niet ten volle tot uiting zijn gekomen,
omdat in dit soort systemen ook een belangrijk deel het neerslag water door
de losse bovenlaag wordt afgevoerd (zie ook Hoogendoorn, 1989, voor een
nadere beschouwing over de chemie en dynamiek van neerslaglenzen). Er
kunnen derhalve afhankelijk van de ligging van de lokale afvoersystemen,
kalkrijke en minder kalkrijke vegetaties naast elkaar hebben bestaan, met
grote overgangszones daartussen.
Dit veensysteem is niet in de eerste plaats door menselijk handelen te
gronde gegaan, maar raakten in periodes met zeespiegelrijzingen (vroege
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middeleeuwen) met beek- of zeewater overstroomd. Door slibafzetting moet de
"beweeglijkheid" (Mooratmung) sterk zijn verminderd en de beschikbaarheid
van voedingstoffen nam toe.
De venen werden daarna licht ontwaterd en als hooiland in gebruik genomen.
Dit heeft vermoedelijk een positief effect gehad op de relatieve kalkrijkdom in de wortelzone (zie ook Wind 1986; Hoogendoorn, 1989). Het zure
neerslagwater werd immers snel afgevoerd, waardoor vooral s'zomers het
calciumrijke grondwater de wortelzone kon bereiken en daar ook onderhevig
was aan indampingsverschijnselen.
In de vegetatiegegevens komt dit ook duidelijk tot uiting. rond de eeuwwisseling komen in het poldergebied uitgesproken kalkindicatoren voor op
meerdere plaatsen in het onderzoeksgebied, welke in de veenresten van de
oorspronkelijke venen niet werden aangetroffen.
Omstreeks 1920 worden zowel in het Drentse Aa gebied als op diverse
plaatsen in de Onner en Oostpolder blauwgrasland- vegetaties aangetroffen
(met zekerheid rond de Harense Wildernis en in het Hemrik, waarschijnlijk
ook in de Kapperbult).
Hoewel er veel punten van overeenkomst ZLJn aan te wijzen in de vegetatiezoneringen van het Drentse Aa gebied en van het Hunzedal, is de hydrologie
en daarmee de instandhouding van de kalktoestand in de wortelzone, heel
verschillend.
In het Drentse Aa dal werd de relatieve kalkrijkdom voornamelijk veroorzaakt door kwel van kalrijk grondwater uit het tweede watervoerende pakket.
In het Hunzedal, wordt op de meeste plaatsen een uitwisseling tussen het
tweede en eerste watervoerende pakket sterk bemoeilijkt (Eemklei), dan wel
onmogelijk gemaakt (potklei). Toch zou in een dergelijk "nat vlaklandgebied", waarin op bovenlokale schaal geen ondergrondse aan- of afvoer van
water plaats vindt, calciumrijk grondwater kunnen blijven bestaan. In zulke
geohydrologische "neutrale" gebieden zou wel eens "zeer zuinig met de kalk
in de bodem omgesprongen" kunnen worden. Zeer geringe initiële hoeveelheden
kalk kunnen dan toch een zeer kalkrijk watertype in de wortelzone doen
ontstaan (zie Hoogendoorn, 1989).
Deze subtiele geohydrologische evenwichten werden door de aanleg van
diepere ontwateringsstelsels dermate verstoord dat "neutrale"
gebieden omsloegen naar infiltratiegebieden, waardoor kalk snel werd
uitgespoeld. De kalkminnende vegetaties in de Harense wildernis zijn door
een dergelijk mechanisme verloren gegaan. De winningen hebben in dit
noordelijk deel van de Onnerpolder geen aantoonbare invloed gehad. In het
Drentse Aa dal (Kappersbult, Hemrik) en het gebied van de Koelanden
duidelijk wel. Hier zijn oorspronkelijke kwelgebieden in infiltratiegebieden veranderd, hetgeen in samenhang met veranderingen in de polderpeilen,
zeer nadelige effecten voor de betreffende natuurgebieden heeft gehad.
Door de diepere polderpeilen is het poldergebied in de loop der tijd
aanzienlijk gedaald (ca BOem). Het Zuidlaardermeer, Het Friesche Veen etc
werden echter op·een hoog peil gehouden. Hierdoor is een sterk "peilreliëf"
(Hoogendoorn 1989) ontstaan, welke verantwoordelijk is voor het ontstaan
van nieuwe lokale hydrologische systemen. Over de preciese werking van deze
systemen bestaat nog veel onduidelijkheid. Het lijkt er op, dat veel van de
bijzondere natuurwaarden in de oeverlanden van het Zuidlaardermeer, zich
bevinden in een zone die ook hydrologisch bijzondere eigenschappen heeft.
Zowel aan de hand van kaartmateriaal (Ecoland, 1985; Snijders, 1985) als
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ook door eigen waarnemingen kon een kaart met daarop het voorkomen van
ijzerverschijnselen worden vervaardigd (fig. 8). Deze figuur laat zien dat
de sterkste ijzerkleuringen in en langs het noordelijk deel van het
Zuidlaardermeer worden aangetroffen. Zowel Clason (1928) als Havinga (1919)
maken melding van een aantal plaatsen in de oeverlanden (fig. 24), waar
geen plant wilde groeien, omdat de grond vergiftigd was met IJzersulfide
(FeS). Dit geeft aan dat er daar sterk reducerende omstandigheden geheerst
moeten hebben. Temperatuurmetingen van Clason (1928) in november lieten
waarden zien die 1 à 2° C hoger lagen dan het meerwater. Ook nu nog wordt
het ijs aanzienlijk minder dik in deze veronderstelde kwelzone in de
Oeverlanden.
Hocgendoorn (1984) veronderstelt dat het diepe grondwater niet of nauwelijks in kontakt staat met het eerste watervoerende pakket en. het freatisch
grondwater en dat hydrologische verschijnselen aan de oppervlakte (zoals
het uittreden van ijzerrijk grondwater) veel meer hun oorsprong hebben in
lokale systemen. Toegepast op het onderzoeksgebied betekent dit, dat de
sterke roestverschijnselen (fig. 8) weliswaar het gevolg zijn van oxydatie
van gereduceerd kalkrijk grondwater (eventueel met een zeer lange verblijftijd in de ondergrond), maar dat toch door zeer lokale hydrologische
omstandigheden tot afstroming is gekomen.
Hoewel het peil van het Zuidlaardermeer en dat van de aangrenzende polders
dominante factoren in dit lokale hydrologische systeem zijn, is een invloed
van de waterwinningen toch waarschijnlijk, zoals de hydrologische berekeningen uitwijzen (zie Hoogendoorn, 1989). De breedte van de "lokale
kwelzone" lijkt onder invloed van de winning af te nemen, en een geohydrologische situatie is van neutraal verschoven naar infiltratie. Meer detail
inzicht in het functioneren van dit hydrologische systeem is dringend
gewenst.
In het noordelijk deel van de Onnerpolder en ook in het Friesche Veen z~Jn
aanwijzingen gevonden van brakwaterinvloeden. Kleilagen en zelfs de recente
aanwezigheid van Zeebies (Scirpus maritimus) indiceren een voormalige
zeeinvloed. Vermoedelijk hebben deze inundaties met zeewater een aantal
malen plaatsgevonden in de korte transgressieperiode van de Middeleeuwen.
Dit zal slechts een geringe verzilting van het ondiepe pakket tot gevolg
hebben gehad, vanwge het ontbreken van infiltratiemogelijkheden. De
doorstroming van zo,n vlaklandgebied zal ook gering zijn geweest zodat dit
brakke karakter lange tijd heeft kunnen voortbestaan. Pas bij het aanleggen
van sloten en het verlagen van het polderpeil werd gedeeltelijke uitspoeling van deze zeewatercomponent mogelijk. Met de toenemende antropogene
invloed verdwenen de bijbehorende ecologische waarden.
Tenslotte is er nog de invloed van het beekwater zelf. In de benedenlopen
van laaglandbeken is het verval zeer klein en vóór de uitvoering van
diverse waterstaatkundige werken traden ook in het onderzoeksgebied
regelmatig overstromingen op (Clason, 1928). In gebieden met sterke kwel
heeft dit overstromingswater nauwelijks kans gehad om in de bodem te
infiltreren, maar op plaatsen met een tendens naar infiltratie zal de
invloed van dit overstromingswater groter zijn geweest. Dit leverde daar
dan een minder basenrijk milieu op aangezien het overstromingswater vooral
s'winters (wanneer de inundaties het sterkst zijn) in belangrijke mate met
neerslagwater vermengd zal zijn geweest.
In het begin van deze eeuw had het gebied van de Onner- en Oostpolder een
boezemfunktie (Havinga, 1919): 's winters stond het meestal onder water.
Het voorkomen van een 300 - 500 m brede strook koopveengronden langs de
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Hunze en de aanwezigheid van sliblaagjes in het veen in een nog veel
bredere strook (hfdst. 4.3.1) wijzen erop dat deze overstromingen al lange
tijd hebben gespeeld. Voor de aanleg van de Spilsluizen in Groningen in
1674 kan er zo nu en dan bij zware storm sprake zijn geweest van invloed
van brak water, daarna betrof het alleen zoet water.
In het Drentse Aa gebied traden de overstromingen vooral op daar waar het
beekdal zich erg versmalt (de Kappersbult, polder de Punt) en door opstuwing ook in het gebied ervoor (Ydermade, Westerlanden).
Onder invloed van de waterwinningen en de lage peilen in de landbouwgebieden neemt de relatieve invloed van het overstromingswater in de
reservaten langs de Drentse Aasteedsmeer toe (zie Hoogendoorn, 1989). Het
schone grondwater verdwijnt en door infiltratie van oppervlaktewater neemt
de eutrofiering toe. Deze ontwikkeling en de toenemende verzuring is in de
vegetatie goed waarneembaar.
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