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OmhetFochteloërveen tegen verdroging tebeschermenzalaan de Friese zijdeeenhydrologische
bufferzone wordeningericht.Omtekomentoteenoptimale begrenzing eninrichting isenigetijd
geleden waterhuishoudkundig onderzoek uitgevoerd. 1 lierait bleekdat derandzonezodanig ingerichtkan worden,dat meerderewaterfuncties enbelangen hierbij voordeel hebben.Behalve buffering
vanhetgrondwatersystcemgaathetommogelijkheden voorhetopvangen vanafvoerpieken, extra
natuurontwikkeling, waterconserveriugeneenduurzamevoedingvan het bckenstelsel.Plannen
hiertoezijn opgenomen indegebiedsvisievanhet ROM-deelgebied Fochteloèïvceuenzijn bijna
uitvoeringsgerecd.Met hetherinrichtingsplan isinmiddels begonnen. Verwachtwordtdatmedio
2005deschopdegrond 111 kan.
HetFochteloërveen(ca.1700ha)iséénvan
delaatstovergebleven hoogveengebieden in

Nederland.Hetgebiediseigendomvan
Natuurmonumenten enligtopdegrensvan

DrentheenFriesland.Hetkenteenhoge
natuurwaardeengenietdaardooreen bijzonderebescherming(afbeelding 1). Hetterugdringenvandeverdroginginhethoogveen
vormteenbelangrijk aandachtspunt.Enkele
jarengeledenheeft Natuurmonumenten dammenendamwandenaangelegdomzoveel
mogelijk watervasttehouden endeinterne
waterhuishouding teoptimaliseren1'.Naast
dezemaatregelen isinhetkadervanhetROMprojectZuidoostFriesland2'onderzoekuitgevoerdeneenwaterhuishoudkundig plan
gemaaktvoordeaanlegvaneenovergangszone
(bufferzone) langsdewestzijdevanhethoogveen.HetvoormaligewaterschapSevenwolden
wastrekkervanditproject innauwesamenwerkingmetdegebiedscommissie Fochteloërveen.Voorderealisatievanderandzonekon
-opbasisvandeafspraken gemaaktinhet
ROM-project-inprincipegebruikgemaakt
wordenvancirca500hateverwervenlandbouwgrond vooruitbreidingvanhet natuurgebied(EHS-gebied).
RoyalHaskoning(destijds IWACO)heeft in
2001 insamenwerkingmetAlterra"genoemd
onderzoek uitgevoerdeneenplanopgesteld
voornaderebegrenzingen waterhuishoudkundigeinrichtingvanderandzone.
Probleem- en doelstelling
Eertijds maaktehetFochteloërveen onderdeeluitvanhetgroteveencomplexvande
'Smilderveenen'datzichuitstrektevanAppelschatotAssen(afbeelding 2).Indeloopvande
tijd islangsderandenvanditcomplexveel
hoogveenontgonnen,zowelinFrieslandalsin
Drentheenalslandbouwgebied ingebruik
genomen.HetFochteloërveenwerdkleiner
vanomvangenomringddoor(relatief)laaggelegenontgonnen landbouwgebieden.Dit
allesheeftertoegeleiddathetresterendeveengebiedsteedsmeeropeenhydrologisch'eiland'
iskomenteliggen.Hetresterendeveenligtop
eenkeilcemlaag,hogerdanzijnomgeving,
waardoor hetmoeilijkisvoldoendewatervast
tehouden.
Hetbelangrijkste doelvandebegrenzing
endeinrichtingvanderandzoneisgerichtop
dehydrologischebuffering vanhethoogveengebicd.Inderandzonekunnenhogegrondwaterstanden gehandhaafd worden,waardoor
dewegzijging vanwateruithethoogveenverderwordttegengegaan.Belangrijkenevendoelstellingen zijn:
derealisatievaneenovergangs-natuurgebiedmetdeontwikkelingvaneigen
gebiedsspecifieke natuurwaarden,
eenbijdrageaanhetopvangenvanafvoerpiekenuithetFochteloërveen,
benuttingvanmogelijkheden omwater
vasttehoudenentegebruikenvoormeerderedoelstellingen,
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herstel van de natuurlijke voeding van het
Grootdiep,zijnde één van de bovenlopen
van de Tjonger
en realisatie van een ecologische verbindingszonc tussen het Fochteloërveen en
het bekensysteem vande Tjonger.

Het Fochteloërveen en haar Friese
randzone
Het hoogvcengebied ligt op de waterscheiding tussen de beeksystemen van noordwestDrenthe enzuidoost-Friesland. De waterscheiding volgt ingrote lijnen de provinciegrens.
Dehoogste delen in het centrum van het
gebied liggen opNAP+12tot 12,50meter, terwijl het maaiveld naar de randen toe-voor
Nederlandse begrippen -sterk afloopt tot
hoogtes van minder dan NAP+7meter in de
bovenlopen van de beken (Grootdiep en Boven
Tjonger in Friesland en deSlokkert/Peizerdiep
in Drenthe).

Fochteloërveen, als landbouwgebied gehandhaafd blijven, terwijl in de waterschapsvariant
een meergelijkmatige bredezone langs het
hoogveengebied gerealiseerd zou worden. Om
binnen debeschikbare 500ha te blijven, diende
in dewaterschapsvariant een deel van deTachtigBunder als landbouwgebied gehandhaafd
te blijven.
Modelonderzoek wees uit dat beide varianten met betrekking tot hydrologische effecten
niet veelvoor elkaaronderdeden. Inde waterschapsvariant wordt het kerngebied van het
Fochteloërveen echter op alle plaatsen omsloten dooreen randzone en blijft de randlengte
het meest beperkt. Dit in tegenstelling tot de
landbouwvariant, waarbij landbouwgrond
directgrenst aan het hoogveengebied. Op basis
van laatstgenoemde argumenten is daarom

gekozen voor een begrenzing volgensde waterschapsvariant.
In het inrichtingsplan (afbeelding 3)zijn
dedoelstellingen van hydrologische buffering,
waterrctentie, beekherstel, natuurontwikkeling, waterconservering,ecologische verbindingszones en integraal en zooptimaal mogelijk verwezenlijkt.
Hydrologische buffering
Om hogere (bufferende) grondwaterstanden te realiseren, zullen inde randzone
zoveel mogelijk sloten en wijken gedempt of
verondiept worden.Hierdoor wordt de grondwaterstand met een halve tot éénmeter verhoogd en kan een plas-drasgebied ontstaan
met waterafvoer overde lagedelen van het
maaiveld.Door verhoging van de grondwater-

HetFochteloërveen(foto's:VerenigingNatuurmonumenten

Derandzone langs het hoogveengebied
wordtgevormd door veenontginmngsgronden
(zand- en moerige gronden met plaatselijk
veenrestanten) variërend in hoogteligging. Het
zuidoostelijke deel van het Fochteloërveen,ook
welde'zaagtand' genoemd, wordt begrensd
door delandbouwpolder Ravenswoud (voor
toponiemen zie inrichtingsplan, afbeelding 3).
Meer naar het westen ligt het hoger gelegen
gebied van het Compagnonsveld, deels in
gebruik alsakkerland en deels bebost.De
Lycklamavaart vormt in hetzuidelijk deelde
grens tussen het kerngebied en de randzone.
Ter hoogte van deVierdeOpwijk ligt de randzone weer lager:deTachtig Bunder.Nog verder naar het noorden, richting het Kleinveen,
loopt het maaiveld verder africhting het
Grootdiep.
Het neerslagoverschot (neerslag minus
verdamping) in het hoogveengebied wordt
deels afgevoerd viahet oppervlaktewaterstelscl
endeels viahet grondwatersysteem. Inde huidige situatie wordt het overtollige oppervlaktewater (Friese deel)grotendeels afgevoerd
naar het kanalensysteem: het noordelijke deel
naar deHaulerwijkstervaart (ca.270ha)en het
zuidelijke deel viade Lycklamavaart en deVierdeWijk naar deOpsterlandse Compagnonsvaart (ca.425ha).Slechts een beperkt deel, het
KleineVeen,ten westen van de Fochteloërveenweg heeft in de huidige situatie een afvoer
op het Grootdiep.

Inrichtingsplan
Indeontwerpfase zijn door degebiedscommissie enkelebegrenzingsvarianten opgesteld.Na overleg met deprojectgroep zijn uiteindelijk twee kaartbeelden (varianten)
overgebleven:de waterschaps- en de landbouwvariant. In de landbouwvariant zou het
Compagnonsveld, direct grenzend aan het
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stand in de randzone zalde lekuit het hoogvecngebied verminderen.
Waterretentie
Delaagste delen van de randzone liggen
tegen de west- en noordgrenzen van de randzone. Hier zal het oppervlakkig afstromende
water zichverzamelen. Hier worden lage kades
aangelegd om het water vast te houden (in
retentiegebieden) en om vernatting van aangrenzende bebouwing, wegen en landbouwgronden te voorkomen.
Om het water teleiden over het maaiveld
wordt langs derand van het gebied -binnen de
kades-een ondiepe slenkaangelegd, waarbij
zoveelmogelijk gebruik wordtgemaakt van
het natuurlijke reliëf Dezeslenkzal in het
algemeen nabij de kade liggen,zodat de uitgegraven grond voor debouw van de kades
gebruikt kan worden.
Vooreen veiligeen effectieve werking van
de retentiegebieden worden opdrie punten
langs degrens van de randzone specifieke
overstortvoorzieningen aangelegd: bij
Ravenswoud in de Fochtelervaart (overstort op
Opsterlandse Compagnonsvaart), bij Ytenhaer
ten westen van het KleineVeen(overstort op
Grootdiep)en in het noordoosten (overstort op
Haulerwijkstervaart). Dezeoverstorten zullen
voorzien worden van een knijpconstructie: een
afvoerconstructie waarbij na het passeren van
een afvoerpiek het waterpeil en daarmee het
peilvan deretentiegebieden weer binnen
enkeledagen kan zakken tot een basisniveau
om devolgende piekop tevangen. Aanvullend
worden op tweepunten noodoverstortvoorzieningen in devorm van vastedrempels aangelegd.Doorde retentiemaatregelenzaldespecifieke afvoer uit het gebied afnemen, wat
ruimte schept voor waterberging elders in het
stroomgebied van de Tjonger.
Beekherstel: voeding Grootdiep
Eengroot deel (van het Friesedeel) van het
Fochteloêrveen krijgt een afvoer op het Grootdiep,één van debovenlopen van de Tjonger.
Naast het KleineVeen zal ook het noordelijke
deel (met huidige afvoer opde Haulerwijkstervaart) en het middendeel van het kerngebied
(met huidige afvoer opdeOpsterlandse Compagnonsvaart) viaeen slenkensysteem gekoppeld worden aan het Grootdiep.
Om buiten de afvoerpieken het water uit
het Fochteloêrveen zoveelmogelijk naar het
Grootdiep aftevoeren,zullen twee waterverdeelpunten worden aangelegd:één langs de
VierdeOpwijk en één in het noordelijke deel
van hetgebied langs deFochteloèrveenweg.
Dezewaterverdeelpunten zorgen ervoor dat
onder omstandigheden van normale afvoer het
afstromende water van het Fochteloêrveen
naar het Grootdiep wordt geleid. Het betreft
een totale oppervlakte van circa 590ha.De
» H2o

14/152004

O

.Nor develt
*

4

I*»! .
DimJrrm

^jj'

Hjmkr>'u*k
\*trnfnivftn

4

ijj

* -.as*** *^v *•
I X D J£ R

V JE E v x vr

0*4
* ^

Veen, o

/

Hycker

veenen

^.*'•*•;*.iâ
_S £

Aß.

inrichtingen worden voorzien van een instelbareafvoerbegrenzers, waardoor bij piekafvoeren het water via retentiegebieden naar de huidigeafvoersystemen wordt geleid:
respectievelijk deOpsterlandse Compagnonsvaart (ca.290ha)en de Haulerwijkstervaart
(ca. 300 ha).
Voordeafvoer van het water uit het zuidoostelijke deelvan het Fochteloêrveen,zalde
waterstroming in de(te verondiepen)
Lycklamavaart omgekeerd worden (afvoer naar
het noordwesten inplaats van naar het zuidoosten) enzaleen verbinding gemaakt worden
met deslenk langs derand van het gebied om
het water naar het Grootdiep tekunnen afvoeren.Bijhet waterverdeelpunt komt een overstortdrempel,zodat bij piekafvoeren het water
alsnog-viadeFochtelervaart -naar de Opsterlandse Compagnonsvaart geleid kan worden.
Het water van het meest oostelijke deel van het
Fochteloêrveen zalviahet huidige afvoerstelsel
tot afstroming blijven komen.
Natuurontwikkeling
Het gebied zal-binnen de inrichting en
randvoorwaarden vanuit het waterbeheer -een
nagenoeg natuurlijke ofeen begeleid natuurlijke ontwikkeling doormaken 4 '. Dit betekent
dat zomm mogelijk wordt ingegrepen. Om
een waardevolen gevarieerd natuurgebied te
kunnen ontwikkelen zijn echter aanvullende
inrichtings-en beheersmaatregelen nodig.De
inrichtingsmaatregelen hebben met name
betrekkingophet plaatselijk verwijderen van
devoedselrijke bovengrond en kunnen eenmaligvan aard zijn. De beheersmaatregelen
- waarvan de kosten niet in dit plan zijn opgenomen -richten zich op het verschralen van de
bovengrond door begrazing. Gedurende de eerstejaren zal,in afwachting van de inrichtingswerken,een overgangsbeheer gevoerd worden,

waarbij gewas (maisofrogge)van het veld
wordt gehaald.
IVaterconservering
Deafvoer uit het Fochteloêrveen en de
randzone zalvertraagd plaatsvinden. Het
gebied krijgt in zekerezin haar sponswerking
terug. In het voorjaar en dezomer zal het
Grootdiep daardoor langer water blijven afvoeren.Dit water zou gebruikt kunnen worden in
benedenstrooms gelegen natuurgebieden. Op
dit moment ontbreken echter 'natuur'-verbindingen om dit water naar het westen te leiden
(zoalsviaeventueel te herstellen meanders van
de Tjonger).
Realisatie ecologische verbindingszone
Dehydrologische koppeling tussen het
Fochteloêrveen en het Grootdiep viade randzone maakt het mogelijk een natte ecologische
verbindingszone te creëren tussen het veengebied en deTjonger. Dit alseerstestap naar het
verbinden van natte natuurgebieden in het
stroomgebied van de Tjonger.
De totale investeringskosten van de uitvoering van het plan worden geraamd op 1,6
miljoen euro (ex.BTW),maar exclusiefde
grondaankopen en beheersmaatregelen.
Inmiddels zijn allegronden binnen de randzone verworven.
Toekomstverwachting
Dehydrologische randvoorwaarden ten
aanzien van buffering vangrondwater, waterretentie en waterconservering brengen met
zich mee dat in de randzone een dynamisch
waterregime zalheersen met in de winter
inundaties (inde lagedelen) en in dezomer
uitzakkendegrondwaterstanden en geleidelijk
aan droogvallende retenticplassen.
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Doordeaanwezigheid van natuurlijke
hoogteverschillen zullendegradiëntenin
vochtigheid welblijven bestaan,metzowelin
dewinteralsmdezomernatteendtogegebieden.Doorhetwegvallenvanhetlandbouwkundigegrondgebtuikendeaanvoervan
wateruithetFochteloêrveenzaldekwaliteit
vanhetgtond-enoppervlaktewatet zichgeleidelijk aanwijzigen.Deverwachting isdatdeze
vanplaatstotplaatssterkzalvariëren.Inde
slenkeneninundatiegebieden zaldebodem
verzadigd rakenmetmineraalarm watetuit
hetFochteloêrveen,terwijl eldersheteetdete
landbouwkundige gebruiknoglangkandoorwerkenopdewaterkwaliteit.Denatuurlijke
slenksystemenzullengevoedwordendoor
grondwater vanlokaleherkomst(uitderandzonezelf)watpastbijdenatuurlijke dynamiek
vanhetgebied. •"
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)continue (bio)filtratie

• Biologische (de)nitrificatieen polijstingvan afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereidinguitoppervlaktewater
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• Spoelwaterbehandeling in de drink- enproceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie inkoelwatercircuits
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