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VOORWOORD
Tochwelenigszinsgetroffen doordeschoonheid vandehoogveenvlakten
in Ierland, kwamen wij in September 1985vaneenstage terugnaar
Nederland. Eenmaalgeboeid geraakt doorhethoogveen kwam het goed
uit dat er door Staatsbosbeheer studentenwerdengezocht vooreen
modelmatige studie van het hoogveenreservaat "Engbertsdijksvenen".
Vooral omdatwe inIerland tegeneenaantal kwantitatievevragenwaren
opgelopen,waaropweop dat moment het„antwoord schuldig moesten
blijven. Het ging dan speciaal omde relatiehoogveenreservaat omgeving. Een relatiedie vaak als problematisch wordt beschouwd
-denk aan de relatie landbouw-natuur -enwaarveelonduidelijkheid
bestaatmetbetrekking totbeinvloeding dooraangrenzend gebied, zeker
ookwatbetreft dehydrologie.
Terug kijkend kunnen we stellen een aardig beeld over deze
problematiek te hebben opgebouwd. Door middel van veldstudie,
gesprekken enliteratuurstudie zijnwe indeloopvandetijdmeer en
meer bekend geraakt met de relatie reservaat-omgeving. Ookhet
begripmodelstudiesisvoor onsmeergaan spreken. Na ermee gewerkt
tehebben isduidelijk gewordendat ervoordenatuurbescherminggrote
voordelen zitten aan (hydrologische) rekenmodellen, maar dat de'
uitkomsten tochaltijd kritischbeschouwdmoetenworden.
Voor dehulpen raaddiewevanverschillende zijde hebben ontvangen
bij de uitvoering en rapportage van het onderzoek zijnwijerg
dankbaar. Opdeeersteplaatsdankenwijonzebegeleiders Cor Beets
(SBB) enJosSchouwenaars (LU). OokdeadviezenvandeherenHattink
(SBB), Brinkman (Waterschap Regge en Dinkel) en Geerlink
(Landinrichtingsdienst) zijndankbaar verwerkt inhetonderzoek. Voor
de gezellige tijd tijdenshetveldwerkwillenweEricBrasse bedanken
en voor de praktische begeleiding inhet reservaatAlbertHakkers.
Een woord van dank, past tenslotte Corrie Langemeyer van de
Landinrichtingsdienst envelemedewerkersvanStaatsbosbeheer voorhet
geduldighelpenbijalle "computer-problemen".

SUMMARY

Themainobjectives forthemanagementofthe "Engbertsdijksvenen", a
nature reserve owned by Staatsbosbeheer, is the developmentand
conservation ofa"living"bog. Whileaboginthecoarseoftime is
raised above the groundwaterlevel in the surroundings, it is
characterised by an ombotrophic way of nutrient supply, i.e.
independent of local water supplies. Thisresultsinoligotrophic
plantcommunities.
During the last centuries the area of bog landscape has been
drastically decreased as a result of manyhumaninterferencesas
drainage,buckwheat cultivation,peatcutting,etc. Inmanycasesthe
remnants are severely affected andpeatgrowthceased,indicatinga
"resting"or "dying"bog.
The "Engbertsdijksvenen"issituated inthe province of Overijssel,
near Vriezenveen. The reservecoversabout865hafromwhich 17ha
maybeindicated as"resting";hydrologicaly disturbed but with an
(almost)intactprofile. The reserve issurrounded byarablelandand
pastures.
Thegeo-hydrologicalsituationoftheresearcharea is characterised
byanimpermeablebaseoftertiarorigin (Miocene)atadepthofabout
50m. The deposits on top of this base are of Pliocenic and
Pleistocenic origin, in which no further impermeable layersare
distinguished. Peatformation started during the Holocene epoche,
about 10.000yearsago.
Thedifferent climatologicalconditions of the periods during the
Holocene epoche resulted inatypicalpeattype sequency. Themain
characteristics ofthissequency isthesubdivision of minerotrophic
layers (reedswamp and sedgeswamp). andoligotrophic layers (oldand
young Sphagnum peat), build upon badly permeable layers (dy or
gyttja). Thestructure ofthepeatbodyandtheuniquephysiologyof
theSpagnummossesresultinspecialhydrologicalfeatures.
Oneofthe featuresisanextremelyhighevapotranspiration rate. It
determines 60-85%ofthetotalwater loss. Othercontributory factors
tothislossaredrainage tothe underground and lateral discharge
throughandover surfacelayers.
Theobjectivesofthisresearcharetofindout the consequences of
interferences in the watemanagement insideandoutsidethenature
reserve. Interferenceswhichwillprobably improve the hydrological
conditions in the reserve and interferences which seem to be
threatening for the peatland are simulated with the help of a
hydrological computermodel.
Thewater balanceandthe (geo)hydrological situation of the survey
area are starting pointsofthehydrological computermodelusedin
this research: STATRECT. Thismodelwasexpected to cope with the
present circumstances and researchobjectives. Itisbaseduponthe
finite elementmethod andontheassumptionsofastationary situation
and amaximumoftwoaquifers.
Concerning parametersandvariables are determined: precipatation,
evapotranspiration for each vegetation type, transmissivity(KD),
permeability ofdifferentpeattypes,resistancevalues for vertical
waterflow, potential of peat water and groundwaterlevel atmodel
borders.

Eventually thegroundwater potentialwas calculated and compared with
the base level ofthepeat body. Derived frommanagementobjectives,
the groundwater potential should riseatorabove thispeatbase. The
comparison was alsomade for some (imaginary)alternatives: filling
up ofthemaindrain inthe reserve,establishment ofa buffer zone,
upraising ofthepeatwater level,etc.
Conclusion isthat itispossible totakemeasureswhich increase the
area ofwhich thepeatbase issaturated frombeneath. Most effective
is the filling of the "Engbertsdijksleiding".
However, the
alternatives do notlead torewetting ofthepeatbase for thetotal
reserve area. Whether the measures are sufficient to garantee
regeneration is not clearneither subject ofthisresearch. Finally
some restrictions areindicated to prevent the results from being
conceived asabsolute.
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INLEIDING

Dit verslag betreft een hydrologisch modelonderzoek naar de
waterhuishoudingvanhetstaatsnatuurreservaat "DeEngbertsdijksvenen"
ende overwegend agrarisch in gebruik zijnde omgeving. In het
bijzonder de hydrologische relatie tussen reservaatenomgevingis
daarbijvanbelang. Meerinzichtdaarinwordtwenselijk geacht door
Staatsbosbeheer, beheerder vanhet reservaat. Staatsbosbeheer ende
Landbouwuniversiteitbegeleiddenbeidenhetonderzoek.
Het delicate van genoemde relatie ligt, zoals vaak, in de
tegengestelde eisen van de partners natuurenlandbouw. Vertaald
vanuitdebeheersdoelstellingen voor het reservaatsgebied, kan in
hydrologische termeneenprobleemstelling geformuleerdworden,diein
hoofdstuk 1aanbodkomt. Hetgaathierbijmetnameomdevraagwelke
effekten maatregelen in dan wel buitenhetreservaathebbenopde
grondwaterpotentiaal indezandondergrond.
Hoofdstuk 2brengtdelezer naar plaats en moment van handeling;
vanuit een beschrijving van de lokatie en vanuiteenhistorisch
overzichtvanmenselijkebeinvloedingen. Inzichtindiedimensieskan
helderheid verschaffen over het huidigebeheervanhetbetreffende
natuurreservaat.
Dithoofdstuk behandelt tevens de geologische en geomorfologische
opbouwvanhetstudiegebied aandehandvanformatiesenkenmerkenvan
deverschillende afzettingen. Op de eigenschappen van de laatst
gevormde formatie van Griendtsveen (hoogveen)wordt inhoofdstuk3
dieper ingegaan:
Naeenkortebeschrijvingvan "De Engbertsdijksvenen" als een der
typen hoogvenen uiteenreeks,voorkomend inNoordEuropa,volgteen
naderebeschouwing overhetontstaanvaneendergelijkhoogveen.
Verschillende plantenwaaruitdeonderscheiden lagen zijn opgebouwd,
zijn terug tezienindehuidigevegetatie. Naarmatehetveenminder
is aangetast, zal 'veenmos daarin een dominerender rol spelen.
Daarnaastkomenenkele specifiekehogereplantenvoor.
Metnamehetveenmos,zowellevendaandeoppervlakteals afgestorven
in het veenlichaam, bepaalt in sterke mate de hydrologische
eigenschappenvanhetveenendaarmeesamenhangenddewaterbalans.
Deonderzoeksmethodewordtbeschreven inhoofdstuk 4. Het gebruikte
hydrologisch model alsmede detoepassingsmogelijkhedenervanworden
toegelicht. Vervolgenswordtdeondergrond geschematiseerdo.a. aan
de hand van de in de vorige hoofdstukkenbeschreven geologische
formaties. Eendeelvandein te voeren parameters en variabelen
volgt ook vrijeenvoudiguitvorigeparagrafen;voorandere isenige
aanvullende informatienodig.
Indeijkingsfase wordt het berekende resultaat met een gemeten
ijkingssituatie vergeleken, en het model zodanigaangepastdatde
gemeten toestanddewerkelijke situatie zogoedmogelijkbenadert.
Inhoofdstuk 5wordendaneen zevental (denkbeeldige) alternatieven
doorgerekend. Vergelijkingmetdehuidige situatie levert informatie
overheteffektvandevoorgesteldemaatregelen. Metnamevan belang
hierbij is of er voldaan wordt aan de uit deprobleemstelling
voortvloeiende eisdatdegrondwaterstand in het zand de veenbasis
bereikt.
Tenslottewordt inhoofdstuk 6stilgestaanbijdevraag in hoeverre

maatregelen zoalszeindealternatievenworden ingevoerd, toereikend
zijnvoor debeheersdoelstellingen van het natuurgebied. Daarnaast
worden enkele relativerende opmerkingen gemaakt tenaanzienvande
resultaten vanhet onderzoek.

1 PROBLEEMSTELLING
'Ontwikkeling endaarna instandhoudingvaneenlevend hoogveen'. Dit
is de hoofddoelstellingvoorhetnatuurreservaat Engbertsdijksvenen,
een reservaat tergroottevan 865 hectare in het noordoosten van
Overijssel. Definitie van een levend hoogveen is: eenlandschap,
gedomineerddoorpuurombrotrafenteveenvormendelevensgemeenschappen,
dat zich ten gevolge van de hydrologische eigenschappen vanhet
gevormdeveenboven de grondwaterspiegel van de omgeving verheft
(Bakker enJoosten, 1987).
Vandit levend hoogveen isinNederland nietveelmeerover. Was er
enkele eeuwen geledennog 180.000hectarehoogveen,nuisdaarnog2%
van over (Westhoff etal, 1973). Envandat laatste percentage, wat
overeenkomt met 3600hectare,voldoet nogmaareenkleindeelaande
definitie van levend hoogveen. Het overgrote deel is dermate
beinvloed, door afgraving ofverdroging,datmeestalwordt gesproken
vanafgetakeld hoogveen enineenenkelgeval van rustend hoogveen.
Rustend hoogveen is in mindere mate beinvloed doordemens;het
veenpakket is hier grotendeels intakt, maar wel is verdroging
opgetreden. Afgetakelde hoogvenen zijnbovendien ernstig vergraven
(Westhoff etal,1970) Beinvloeding van de mens kan bestaan uit
boekweitbrandkultuur, weiden van schapen, afgraving metdehand,
machinaalafgraven,gravenvan slotenenwijken en verlagen van de
grondwaterstand.
Allevoornoemdevormen zijn in de Engbertsdijksvenen in meer of
mindere mate toegepast. Vandaar dat inhethelegebied nogongeveer
17hectare rustendhoogveen tevinden is. Gedurende 30jaar is door
aankoop van percelen 865hectareverworven door Staatsbosbeheer. De'
staatseigendommen inhetgebied zijnvanwegedegrotewaardenonderde
sfeer van deNatuurbeschermingswetgebracht. Inhet streven naarde
ontwikkeling van levend hoogveen wordt geprobeerd gunstiger
milieu-omstandigheden voor hoogveen regeneratie te scheppen door
interne en externe ,maatregelen. De externe maatregelen bestaan
voornamelijk uit het pogen de potentiaal indezandondergrond te
verhogen, zodatwegzijgingvanveenwater beperkt wordt. Naast deze
reden zijn er nog twee redenen voor het verhogen van de
zandpotentiaal. Teneerste,opplaatsenwaardeveenwaterstand direkt
of in sterkemategerelateerd isaandezandpotentiaal,danwelwaar
geenveenmeer aanwezig isdoorafgraven,vergravenvande gliedelaag
of verdroging, is verhoging van de zandpotentiaal de enige
mogelijkheid omterplaatse een hogere grondwaterstand te kreeren.
Ten tweede, op plaatsen waar en een veenpotentiaal en een
zandpotentiaal aanwezig is, kan de veenbasis droogstaan.
Door
verhoging.van dezandpotentiaal kunnendedrooggevallen oppervlakten
van degliedelaag beperktworden,zodataantastingvan de gliedelaag
van onderen dooroxydatieuitgesloten blijft.
Dit onderzoek heeft alsdoeldeeffektenvanmaatregelen inenom het
reservaat opdewaterhuishouding inenomhet reservaat tebestuderen.
Deprobleemstellingwordtaldusgeformuleerd:
- Enerzijds, welke ingrepen in de waterhuishouding
- 2-

kunnen

de

potentiaal inde zandondergrondverhogen,enwelke ingrepenbuitenhet
gebied zijn juistbedreigend voor het reservaat,
- enanderzijds, inhoeverre beinvloeden interne maatregelen in de
waterhuishouding de freatische waterstand in de aanliggende
landbouwgebieden.
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING
2.1 Ligging
Het hoogveenreservaat Engbertsdijksvenen ligt in de provincie
Overijssel,gemeenteVriezenveen,halverwegeHardenberg enVriezeveen,
nabijdeDuitse grens. Hetgebiedwordt inhet noordwesten begrensd
door eenzandrugtussenSibculoenKloosterhaar,een zogenaamdehaar;
vgl. denaamKloosterhaar. Inhetoostenwordt hetbegrensd door de
stuwwal vanBruinehaar. Het reservaat, tergroottevan865ha,wordt
grotendeels omgevendoor landbouwgebied (fig. 1en2).

2.2 Geologie EnMorfologie
Debeschrijving vandegeologische geschiedenisblijft beperkt tot de
afzettingen die van belang zijn voor het gebruikte model. Dat
betekent dathet Tertiair en het Kwartair worden behandeld, het
Kwartair isuitgesplitst inPleistoceen enHoloceen.
Figuur 5.Schematischoverzichtvangeologische tijdvakken,
formatiesenafzettingen.
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Figuur 1.Liggingvanhethoogveenreservaat *Engbertsdijksvenen'.

Figuur 2.Kaartmetgrensonderzoeksgebiedensituatievande
doorsnedesdoorhetgebied zoalsweergegeven inde
figuren 3en4.
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Figuur 3.Noord-zuiddoorsnededoorhetonderzoeksgebied,
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Figuur 4.Oost-west doorsnede door het onderzoeksgebied.
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2.2.1 Tertiair
De ondoorlatende basis inhet gebiedwordtgevonden opeendiepte van
50-60meter enbestaatuit fijnkorreligeafzettingen. Het gaathier
om zee-afzettingenuitondiepemariene tot litorale milieus. Deze
afzettingen worden tot de formatievanBreda gerekend, enkunnen50
meter dik zijn (fig. 3en4).
In de hierop volgende periode, het Plioceen, verandert het
afzettingsmilieu geleidelijk, het wordt tenslotte fluviatiel continentaal. Er komen overwegend fijnzandige sedimenten tot
afzetting, die tot de formatie van Scheemda behoren, dezelaag
varieert indiktevan10tot 40meter (fig. 3en4).

2.2.2 Kwartair
- Pleistoceen
Werd hetTertiair noggekenmerktdooroverwegendmarienesedimentatie,
het Pleistoceen kentuitsluitend continentale afzettingendiewerden
gevormd onder koude tot gematigde omstandigheden. Uit het oudste
Pleistoceen komen inhetonderzoeksgebied geenafzettingenvoor. De
oudst aanwezige Pleistocene afzettingen dateren van het Onder
Pleistoceen, enbetreffen rivierafzettingen vanNoordduitseherkomst,
die totde formatievanEnschedewordengerekend (fig.5)
InhetOnder PleistoceenverlatendeNoordduitse rivieren het gebied
en worden grof zarid en grindvandeformatievanUrkafgezet. De
herkomst hiervan isnogniet geheel duidelijk, maar deze formatie
bestaat grotendeels uit omgewerkt materiaal van de formatievan
Enschede. DeafsluitingvanhetMidden Pleistoceenwordt gevormd door
de landijsbedekking van het Saalien. Het Twentse heuvelland is
voornamelijk indeze tijdgevormd. Tengevolgevanhet Saalien zijn
stuwwallen ontstaan,' een van dekleinere gevormdestuwwallen isde
stuwwal bijSibculodiebestaatuit gestuwdmateriaaluit het Hidden
en Oud Pleistoceen enTertiair. Hetmateriaal isoverhetalgemeen
grof.
Deglaciale afzettingenuithet Saalienworden tot de formatie van
Drente gerekend.
In het onderzoeksgebied kunnen de volgende
afzettingen worden gevonden:
A. Grondmorene

B. Fluvioglaciale afzettingen

adA. Grondmorene bestaatuitmateriaal dat door het landijs werd
aangevoerd enuitmateriaal datuitdelokaleondergrond isopgenomen.
Dit bleefachter naafsmeltingvanhet landijs. Als de grondmorene
een zavelig/lemig karakter heeftengrind enstenenbevatwordtvan
keileemgesproken. Inhetonderzoeksgebied wordt in het oostelijk
deel keileemmetvooral eenlemigenzaveligkarakter gevonden. Dein
diktevarierende laagblijkt niet zoondoorlatend tezijnals keileem
over het algemeen is. Deverklaring hiervoor isdatveel fijnkorrelig
materiaal isuitgespoeld (mondelingemededelingdenOtter, 1986).
- 5-

adB. Wat betreft fluvioglaciale afzettingen kunnen de volgende
eenheden inhetonderzoeksgebied wordenaangetroffen:
1.Proglaciale sandr,
2.Afzettingen ontwikkeld alshellingmateriaal,
3.Eskers.
B.l. Ook tijdensdepositieveverplaatsing vaneen landijsfront kan
afsmelting plaatsvinden, gedurende korte, relatief warme zomers.
Indienvoor de ijslobeenstuwwal isgevormd,zalsmeltwater over de
stuwwal heen uitstromen in de proglaciale vlakte. Hierbijwordt
sedimentvandestuwwalgeerodeerd, datvervolgens als waaier in de
vlakte wordt afgezet. Eendergelijke uitspoelingsvlakte wordt sandr
genoemd. Dit sedimentwordt inhetoostenvanhetonderzoeksgebied in
deondergrond gevondenenbestaatuit fijnzand (fig. 3en4).
B.2. Uitprofielenblijktdatlangsdehellingenvanhettijdens het
Saalien aanwezige landschapeen fluvioglaciale afzettingbestaandeuit
hellingmateriaal isteonderscheiden. Opvullingvanlaagtenvond o.a.
plaats door grofzandig materiaal, dat afkomstig was van steil
opgestuwde heuvels.
Dit materiaal werd door middel
van
massabewegingen langsdehellingen dalwaartsgetransporteerd. Inhet
onderzoeksgebied komtdezeafzettingvoor langsdestuwwalvan Sibculo
(fig. 3en4).
B.3. Eskers bestaan uit fluvioglaciale afzettingen, meestal
grofzandig, die zijn afgezet intunnelsenspleten,op,inofonder
het ijs. Na het afsmelten van het landijs zijn langgerekte
terreinverhogingen overgebleven. Vanaf Bruinehaar enLangeveenvia
Geesteren tothetAlbergerveld zijneen reekskoppen in het terrein
zichtbaar; dezevormenonderhetmaaiveldeenaaneengesloten systeem,
enwordenalseskerbeschouwd. Plaatselijk isde esker bedekt door
jongere afzettingen (fig. 3en4).
In het Boven Pleistoceen is het glaciale landschap verder
gemodelleerd. In de laatste ijstijd, het Weichselien, zijnten
gevolgevanerosievan de hooggelegen delen in de lage gebieden
sedimentpakketten afgezet. Deze afzettingen zijnveelalvan lokale
herkomstenworden tot de formatie van Twente gerekend. In het
onderzoeksgebied wordt deze formatie vooral in de vorm van
fijnkorrelig dekzand gevonden. Ditpakket is niet dikker dan twee
meter en komt behalve op de stuwwal vanSibculo,overde totale
oppervlakte vanhetgebiedvoor(Aelmans,1985).
- Holoceen
InhetHoloceen is het gehele gebied gestabiliseerd door sterke
plantengroei. Dit heeft geleid tot het ontstaanvanuitgestrekte
veengebieden. Hetveenbehoort totde formatievanGriendtsveen. Als
gevolg
van
klink door ontwatering ten behoeve van de
boekweitbrandcultuur zal de oorspronkelijke dikte van het veen
afgenomen zijn. Echter zelfsindiestaatwordthetveenslechtsop
enkele plaatsen in het reservaat aangetroffen. Meestal is het
hoogveenverdwenen doorafgraving. Meeroverhoogveen inhetvolgende
- 6-

hoofdstuk.

2.3 MenselijkeBeinvloeding
Tot de 16e eeuw bestond Noordoost-Overijssel uit een groot
aaneengesloten veengebied, inhetnoordenbegrensd door hetBentheimer
bosendeVecht, inhetwestendoordeReggeeninhet zuidendoor de
stuwwallen bijAlmeloenOotmarsum. Slechtsenkele zandkoppen staken
bovenhetveenuit: Daerle,Sibculo,StriepeenBalderhaar (fig. 6).
In de 15e en 16e eeuw begon men de randgebiedenvanhet grote
veengebied teontginnen. Totde19eeeuwblevendeinvloeden van de
mens op het hoogveengebied beperkt;het centraleveenmosgebiedwerd
slechts tendele gebruiktvoor schapenteelt en boekweitbrandcultuur,
de randenwerden gebruiktvoor turfwinning vooreigengebuik.
Pastoen inde19eeeuwindustrialisatie de behoefte aan brandstof
deed toenemen, begon de vervening op grote schaal inDrenteen
Overijssel. Vanuit detoenontstaneveendorpenWesterhaar,De Pollen
en Daarlerveen begonmenhetveenaftegraven. Voordeturfwinning
wasmenvooral geinteresseerd inhet veenmosveen. Na de vervening
werden de gronden vaak omgezet inbouwland voorhetverbouwenvan
aardappels engranen (Roelofsen enMaris, 1978).
Inde20eeeuwgingdevervening inversneld tempodoormetbehulpvan
draglines engraafmachines. Doorditproceswaren erindevijftiger
jaren slechts beperkte delen van het hoogveengebied over. Door
aankoop van particulieren en verschillende verveningsbedrijvenis
gedurende 30jaar ca." 865 hectare door, in eerste instantie het
ministerie van CRM, en later doorStaatsbosbeheer verworven enin
beheer genomen. Het laatst zijn de gebieden grenzend aan de
Engbertsdijk aangekocht, deveenwinning ishier tot 1983voortgezet.
De staatseigendommen inhetgebied zijnvanwegedegrotewaardenonder
de sfeer vandeNatuurbeschermingswetgebracht,voordepartikuliere
gronden zaldit naar verwachting binnenkort gebeuren (Hattink en
Kuijper, 1985).
Deaangekochte stukken zijnveelalniet meer in de oorspronkelijke
staat. Over grote oppervlakten ishetveenmosveen afgegraven, terwijl
erveelslotenenwijken tenbatevanontwatering zijn gegraven. In
de afgegraven delen is ofeenbroekveenlaag blijven zitten,aldan
niet met een teruggestorte bolsterlaag, of er is alleen een
teruggestorte bolsterlaag. Het overgebleven veen isechterminof
meer irreversibel ingedroogd, waardoor bodemfyssisch/hydrologisch
gezien een ongunstiger situatie isontstaanvoor hoogveenregeneratie
(zieookparagraaf 3.4)
Opeenaantalplaatsen zijnnogdikkepakkettenveenmosveen over,hier
zijn
alleen
plaatselijk
wat
turven
gestoken,
of de
boekweitbrandcultuur toegepast. Deze relatief ongeschonden stukken
zijn alleen in het noorden van het gebied te vinden. Meest
karakteristiek isdehoogveenkern,met een oppervlakte van 17 ha.
Deze kern isvangrotewaarde gezienhet ongeschonden bodemprofielen
de zeldzamevegetatiemet vele vertegenwoordigers van de typische
hoogveenvegetatie. In hetnoordelijk deel zijnnoggoed ontwikkelde
heidevelden tevinden, integenstelling totelders in het reservaat,
- 7-

Figuur 6.KaartvanOverijsseluitdeMiddeleeuwen
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waar veelpijpestrootje (Moliniacaerula)wordtgevonden. Als gevolg
vanuitdroging zijnerookveelberkenopgekomen. Aande randen enin
het zuiden laat mendeopslag staan,hier kanzicheenpalissadebos
ontwikkelen. Alwaar hetbeheervochtige heidevelden nastreeft, wordt
de opslag verwijderd omverdereuitdroging tevoorkomen (Roelofsenen
Maris, 1978). Daarnaastwordt opzo'nmanierbereikt dat het gebied
z'n openkarakter behoudt.

2.4 Beheer
Het beheer isineerste instantie gericht ophet instandhouden enwaar
mogelijk ontwikkelen van een voor de streek representatief
hoogveenreservaat.
Totnutoewasdeeerste zorgvoorhetbeheerhetvoldoendenathouden
van de onvergraven hoogveenkern. Daartoe werd door middel van
schotten endammen opdehellingvanditbolliggende deel,afvloeiing
van het lokalewater zoveelmogelijk tegengegaan. Gelijktijdigwerd
hetwater rondomdekernzoveelmogelijk opgezet in kompartimenten,
teneinde het potentiaalverschil tussen hetwater indekernenhet
water indeomgeving zokleinmogelijk tehouden. Deze kompartimenten
zijn gemaaktdoorhetbouwenvanveendammen;dit isgebeurdmet zware
machineswat ertoe leiddedatdezepercelen deeerste jaren niet zo
fraai ogen. Echter,deeersteveengroei isweeropganggekomen. De
horizontale afvoervanhetveenwater issterk gereduceerd door debouw
van de veendammen. De opstuwing isinhetnoordelijk deelvanhet
gebied zogoed geluktdatovertollig water gebruikt kan worden voor
het nat houdenvanhetgebied tenzuidenvandeEngbertsdijksleiding
(SBB,1987). Bijhetnaarhet zuiden leiden van het water is deze
leiding een struikelblok,het gebiedwordt ernamelijkdoor intweeen
verdeeld. De sloot snijdtdiepdoorde zandondergrond, ditheeft tot
gevolg eenverlaging vande zandpotentiaal totopgroteafstand. Het
overtolligewater inhetgebied tennoordenvandeEngbertsdijk wordt
nu met behulp vaneensifonnaarhet zuidengeleid. Opdezemanier
wordt geprobeerd ook inhet zuidenplas-drassituaties tekreeren,een
gunstigmilieuvoordegroeivanveenmossen.
Voor detoekomstbestaaner plannen de Engbertsdijksleiding om te
leiden. Hiermee wordt bereikt dathetresefvaat fnnyffroT6^is*cfir"eTr
ranSTsHHappelijkopzicht eengeintegreerd geheelwordt. Om een goede
ontwatering vandelandbouwgronden dienogopdeEngbertsdijksleiding
afwateren, teverzekeren iseen naar het zuiden stromende leiding
gepland. Deze leiding loopt ten oostenvanhetveengebied. Door
middelvaneenextra aftakking vlaklangshetnatuurgebied wordt ook
in deafwatering vanaangrenzende percelenvoorzien. Tevens zaldeze
sloot eventueel uittredend wateruithetveen kunnen afvangen zodat
landbouwpercelen daar niet doorbeinvloed zullenworden (figuur7).
Omdat zowel de watergang als de weg tot in de zandondergrond
uitgegraven zijn, isheteeneerstevereiste dathet zoontstanelek
vanhetveenwater naardezandondergrond, tedichten. Hierbij wordt
gedacht aan een dichting van dewatergang met zandvandeweg,en
vervolgens het aanbrengenvaneenpakket zwartveen. Omdathetverloop
in deleidingvrijgroot is,zalkompartimenteringmiddelsaanlegvan
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veendammen noodzakelijk zijn (Hattink enKuiper, 1985).
Ii^het_j[iesery^^
196JL_-jy|n^^^n v e e n w a t e r P o t e J?^?I. e n
gemeTen"met behulp vanpeTTBuTzeninnetvee"HnFn™'He''"z^don^r§rgr6hd.
Ze geven informatieoverdeeffektenvanmaatregelen zoalsdiegenomen
zijnterverwezenlijkingvandebeheersdoelstellingen. In1986 isdit
netvanpeilbuizenherzien envernieuwd.
Een steeds belangrijker natuurwaarde voor het gebied is de
aanwezigheid van somsgroteaantallenvogelsmet soortenerbijmeteen
bedreigde populatie. Hetbetreftverschillende soortenganzen,eenden
en steltlopers. Deaanwezigheid vanvogelslevertproblemenwanneer
een tegrotemeststoffenaanvoer optreedt. Mestbetekent eutrofiering
en dus een geringere kans op hoogveengroei. Toch is ook het
ornithologisch belangvoorhet gebied duidelijk enbestaathet dilemma
ten aanzien van de keuze van de hoofddoelstellingen m.b.t.
hoogveenontwikkeling enfaunabescherming,waarbijdehoopbestaat dat
beide tehandhaven zijn (Staatsbosbeheer, 1987).
Het (voorlopig)toekomstiqbeheer kan, wajL_Jae.treft de hydrologie,__
wordenverdeeld inuitwendig eninwendigbeheer. Hetuitwendigbeheer"
zalmoetenbestaanuithetvoorkomenv a n ^ d i j 5 j > e j r e _ j ^ i n de
omgeving^ alsmede het bevorderenvangrondwaterstandsverhoging inde
Sm^fe^filg~teneindewegzijging inhetgebied tebeperken. Hierbij valt
bijvoorbeeld tedenkenaanhetafsluitenvande Engbertsdijksleiding.
Onder het inwendigbeheer kandeaanlegvankaden,het afdichten van
insnijdingen tot inhet zandenhetpeilbeheer verstaanworden.
Naast hethydrologisch beheermoeteraandachtwordenbesteed aan de
begeleiding van rekreatie in het gebied. Hetmiddengebied ishet
meest kwetsbaar en zal het meest beschermd moeten worden. Dat
betekent weinig tot geen betreding, geziendezeldzameoligotrove
vegetatie eneenbetrekkelijk grotemate van rust gezien de grote
ornithologische waarde. Inhetnoordenenzuiden zijnaleenaantal
wandelroutes. Voordetoekomstwordtnoggedachtaan een rekreatief
fietspad inhetzuiden.
Als laatstemaatregelkanworden genoemd het afsluiten van enkele
oost-west lopendewegen.
Het overigbeheerbehelst ondermeer (Staatsbosbeheer, 1987):
- aanleggenvanveendammen enkompartimenten,voorhet vasthouden en
opzettenvanwater,
- handhaving vandeopen ruimteinhet centraleveengebied,
- handhaven cq. totstandbrengenvaneenbosgordel langsde randen,
- indien opslagverwijderd wordt,moetditbij voorkeur door ringen
gebeuren, omdat in dit geval de verandering in microklimaat
geleidelijk gaat enomdatdewortels inhet veen blijven zodat een
eventuele beschadiging vandegliedelaagwordtvoorkomen,
- alser rietvegetaties ohtstaan door mesttoevoer van vogels, kan
worden gedacht aanmaaibeheer,
- nieuwevestigingenvankokmeeuwkoloniestegengaanen
- begrazingsbeheer opdrogeheide-ofpijpestro-vegetaties.
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3 VEEN ENVEENGEBIEDEN
Omdathet ondeczoek gericht isopeenhoogveenreservaat worden enkele
kenmerkenvanveenenhoogveengebieden beschreven. Begonnenwordtmet
eenbeschrijving vanhoogvenen inEuropa,omhet geheel ineen breder
kader te plaatsen. Indetweedeparagraafwordt getracht deopbouw
van een hoogveenprofiel te geven, welke typerend is voor de
Nederlandse situatie. Paragraaf 3gaat inopdespecifiekevegetatie
van hoogveen, terwijl inparagraaf 4enkelekenmerkende hydrologische
eigenschappen worden beschreven. Delaatsteparagraaf behandelthet
geheelmeer kwantitatief inde vorm van een waterbalans voor een
hoogveengebied.

3.1 Verspreiding VanHoogvenen
Hoogvenen zijn inhogemategebondenaaneen koel, vochtig tot nat
klimaat, waarbij deneerslag groter isdandeverdamping. InEuropa
komenhoogvenen optimaalvoor in de strook Ierland - Duitsland Rusland. In het zuidenvanEuropa zijnzebeperkt totdemontaneen
subalpine zone. Nederland ligt ongeveer op de zuidgrens van het
laagland hoogveen areaal,inhet zuiden ishet 'szomerskennelijkal
iets tewarmendroogvooruitgebreide hoogveenvorming.
Voor deEuropese hoogvenen is een indeling in verschillende typen
gemaakt. Het onderscheid tussen detypenberustenvoornamelijkop
verschillen invormenvegetatie,welkegrotendeels zijnte verklaren
door klimaatsverschillen. Behalve klimaat speelt ookondergrond nog
een rol,voorwatbetreftvochtigheid envoedselrijkdom. Hetgaat om
devolgende sterk geschematiseerde reeks (zieook fig. 7 ) :
- Oceanische spreihoo.gy.ejaen(blanket bogs). Dezetegenhellingen op
leven
onder erg vochtige omstandigheden.
liggende
venen
Spreihoogvenen hebben een groot neerslagoverschot nodig omdat de
doorstroming relatief groot isdoordehelling. Doordebetrekkelijk
groteaanvoervanvoedingszouten door de overvloedige regenval en
door, in veelgevallen,deaanwezigheid vandeoceaan ontbrekenhier
deplantesoortenvandemeestvoedselarmemilieus. Weikomen soorten
voor die meestal in de minerotrofe sfeer te vinden zijnzoals
Pijpestrootje (Molineacaerula).
- Subj^ceanischevlakkehoogvenen.(flatbogs). Hiertoe behoorden de
hoogveengebieden van Noordwest-Duitsland en Oost-Nederland. Het
minder natte klimaatvandezeomgevingbeperkte de hoogveengroei tot
laagten enaangrenzende terreinen.
- Subcontinentale echtehoogvenen (raised bogs). Deze venen hebben
m e e s t a T e e n ombrotroof centrum met een duidelijk gemarkeerde
minerotrofe lagg-gordel. Delagg-gordelisdezone rondhet hoogveen
met de overgang van de ombrotrofe plantengroei ophetveen ende
minerotrofe plantengroei daaromheen,vaak loopthiereen stroompjedat
zorgt voor deafvoervanoppervlakkig enondergrondsveenwater. Dit
type komtmeestal alleentotontwikkeling inkomvormige laagten.
- Continentale boshoogvenen (wooded raised bogs). Zoals de naam al
aangeeft zijn dezevenen grotendeelsmet bomenbegroeid. Zeworden
alleen inWest-Rusland gevonden (Westhof et. al.,1973)
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Figuur7.GeschematiseerdereeksvanhoogveneninEuropa
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InNederland is de faktor menselijke beinvloeding van zo grote
betekenis voor de hoogvenen,datmeneen indeling intypen opgrond
vanmatevanbeinvloeding isgemaakt. Alnaar gelang van mate van
beinvloeding kanwordenonderscheiden:
- actief oflevend hoogveen,niet ofweinig beinvloed,
- rustend hoogveen, sterkbeinvloed,
- afgetakeld hoogveen, zeersterkbeinvloed (Schouwenaars,1981)
Wat betreft deEngbertsdijksvenenverschillen de meningen, sommigen
noemen het actief of levend hoogveen (terHoeve,1965)(Anonymous,
1986), anderen sprekenvan rustend hoogveen (Oldert,1979) (Westhofet
al, 1973). Debesteomschrijving iswaarschijnlijk: eenafgetakeld
hoogveenmet een rustendekern (Staatsbosbeheer, 1987).

3.2 OpbouwVanHetVeen
De opbouwvanhetveenkanaandehandvandeverschillende tijdvakken
gedurende het holoceen beschreven worden (zie ook fig. 8).
Waarschijnlijk isde eerste veengroei begonnen in het Preboriaal
(10.000 - 9000 jaar geleden)indenatste kommen. Hetklimaatwas
toenkoelendroog,uitpollenonderzoek isgeblekendat berk en den
dominant waren (Roelofsen en Maris, 1978). Onder mesotrofe
omstandighedenvormden zichinpoelenenplassen riet- en zeggeveen;
opdewatdrogereplaatsenberkenbroekveen (figuur9).
Gedurende hetBoreaal (9000-8000 jaar geleden)washet klimaat droog
en vrij warm. Doordewaterstagnerende werkingvanhetalgevormde
veen innattekommen-begondeveenvormingverder opgangtekomen;dit
betreft broekveen, rietveenen/of zeggeveen.
Onder hetveenwordt opsommige plaatsen een meerbodemlaag, ook wel
gyttja genoemd, aangetroffen. Dit iseenverspoelde organischelaag
van 5tot 40cmdik,vaakbestaandeuitbezonkenplantedelen vermengd
met anorganische stoffen zoals slib. Opandereplaatsenwordt een
gliedelaag opdegrensvanzandenveengevonden. Dezelaag, indikte
varierend van 0 tot 20 cm,ontstaatdoor inspoelingvanorganisch
materiaaluitdebovenliggende veenlagen. Meerbodem- en gliedelagen
zijn beide slecht doorlatend, en zorgenervoordatdehoeveelheid
inzijgendwaternaardeondergrond kleinis.
Eenderdemogelijkheid isdaterengeengyttjaengeengliede op de
zand- veen overgang te vinden is, maar broekveen, rietveen of
zeggeveen. InhetnoordoostelijkdeelvandeEngbertsdijksvenen gaat
hetmeestalombroekveen, inhet zuidelijk deelvaak om rietveen enaf
en toe zeggeveen.
Inhetnattere enwarmereAtlanticum (8000-5000 jaargeleden) sluiten
veenmostapijten zichaaneenensterven,demoerasbossen geleidelijk af.
Opdebroek-, riet- en zeggevenen wordt oud veenmosveen, oftewel
zwartveen, gevonden en somsscheuchzeriaveen, ookwel haverstrolaag
genoemd.
Indevolgende periode Subboreaal (5000-2900 jaargeleden)werd het
klimaat droger enwarmer. Veenvorming gaat inlangzamertempodoor.
Alsgevolg hiervankonhetveenoxiderenen inklinken, waardoor het
oudeveenmosveen zijndonkere kleurenkompaktere struktuur kreeg.
Inhet Subatlanticum (2900-heden)ishetklimaat koel en nat. De
- 11-

Figuur8.Vormingvanhoogveen

(geschematiseerdnaarWesthoffetal,1973)
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hoogveengroei gaatdusweerwat sneller. Erontstaandikkepakketten
jongveenmosveen,met eenlichtbruine kleur en minder gehumificeerd
(Maris en Roelofsen, 1978). Dit jong veenmosveen wordt ookwel
witveen ofgrauwveen genoemd. In de Engbertsdijksvenen wordt de
overgangslaag tussenwit-enzwartveen alsgrauwveenbeschouwd. Deze
laag is in het profiel te herkennen door kleur (tussen donker
zwartveen enlichtwitveen in)ensamenstelling (erkoratnamelijkveel
'lok' ,deonverteerde restenvanwollegras,invoor).
Zoalsalinparagraaf 2.3 aangegeven, isvervolgensdoor toedoen van
de menshet hoogveen sterkbeinvloed. Vaak ishetgeheel afgegraven,
en indienallelagennogaanwezig zijn, is de bovenste 40 cm van
struktuur veranderd doorontwatering ofafbranding.

3.3 Vegetatie
Hoogveenoppervlakken hebbengewoonlijk duidelijke vegetatiepatronen:
bulten en slenken.
Deze terreinverheffingen en -inzinkingen
vertegenwoordigen infeiteopkleine schaaleenverdeling indroge en
natte plaatsen en in relatief voedselarmereen-rijkereplaatsen.
Daarbij zijndedrogebultenextreemoligotroof, inde natte slenken
zijnwatmeervoedingsstoffenbeschikbaar.
Opdebulten groeiendeplantendiededrogeenvoedselarmere situatie
kunnen verdragen zoals eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum),
struikheide (Calluna
vulgaris),
ronde
zonnedauw
(Drosera
rotundifolia), dopheide (Erica tetralix), lavendelheide (Andromeda
polifolia) en de veenmossoorten Sphagnum rubellum en Sphagnum
magellanicum.
Inveel slenken isopenwateraanwezig endevolgende planten kunnen
er gevonden worden: veenpluis (Eripphorum angustifolium), witte
snavelbies (Rhynchospora alba)langezonnedauw (Drosera anglica) en
Sphagnum cuspidatum (Casparie,1984;Westhoffetal,1973).
Inde sterk verdroogde, al dan niet vergraven, hoogveenrestanten
treden verstoringsvegetaties massaal op. De sterke ontwatering,
meestal incombinatiemet veenbranden, leidt tot ontwikkeling van
vegetaties, waarin eerst struik-endopheide enlaterpijpestrootje
(Molinea caerula) domineren (Schouwenaars, 1981).
In
de
Engbertsdijksvenen zijngroteoppervlaktenmetpijpestrootje tezien.
Op sommige plaatsenworden karakteristieke planten van afgetakelde
hoogvenen gevonden zoals braam (Rubus fructicosus), adelaarsvaren
(Pterdiumaquilinum)en lijsterbes (Sorbus aucuparia). Op andere
plaatsen, zoals op dehoogveenkern, kunnendemeer typische soorten
vanhoogveenvegetatiesworden aanschouwd: verschillende veenmossen
(Sphagnum rubellum, Spagnum cuspidatum),veenbes, ronde zonnedauwen
lavendelheide.
Eenboeiend verschijnsel opsommige niet levende hoogvenen is het
gevolg van de vroegere boekweitteelt. Deafwateringsgreppels die
daartoemisschieneeneeuwgeleden opkorteafstandvanelkaar werden
gegraven, tekenen zich nu afalslage,metpijpestrootjebegroeide
ruggetjesvanongeveer 50cmbreedte. Aanweerszijdenvandeze ruggen
liggen slenken, die zich hebben gevormd in aansluiting op het
omhooggroeienvan zo'n rug. Aandebuitenzijde vandeze slenken kan
- 12-

eventueel nog weer een opwelving, eveneens gemarkeerd door
pijpestrootje,van kleiner formaat gevonden worden (zie fig 9 )
(Westhoff et al, 1973).

3.4 Hydrologische Eigenschappen VanVeen
Dehydrologische eigenschappen van het veen hangen samen met de
fysische eigenschappen, welke worden bepaald door de botanische
samenstelling,matevanhumificatieenontwatering.
Schouwenaars (1981)meldt,onderverwijzing naarRomanov,dat in een
niet-ontwaterd, levend hoogveen een "active layer" is te
onderscheiden. Hieronderwordt detoplaagvaneenhoogveen verstaan,
waarbinnen de uitwisselingsprocessen voor warmte en waterdamp
voornamelijkplaatsvinden. Deaktieve toplaag bestaat uit levende
planten en de daaronder liggende nog niet vergane, licht
gehumificeerdeplanteresten. Naarbeneden toegaatde bovenlaag met
vertikale veenmosstammetjes over inafgestorvenplanteresten,waarin
de stammetjesmeerhorizontaal liggenalsgevolgvandedrukdie door
de bovenliggende massa wordt uitgeoefend. Dit isderedendatde
grotevertikale doorlatendheid binnen de toplaag naar beneden toe
afneemt. Eenanderverschijnselwathiermeesamenhangt isde relatief
geringe grondwaterfluktuatie in de active layer. Dit valt te
verklaren door de grote porien,deze staanmakkelijkwater af. De
active layer heeft duseengrotebergingscoefficient endit verklaart
de geringe grondwaterfluktuaties. Alsdeativelayer isweggegraven
ofuitgedroogd treedt desituatie opzoals dat onderin het profiel
voorkomt. Daar heeft het veen kleinere porien,duseenkleinere
bergingscoefficientendusgroteregrondwaterfluktuaties.
De toplaag van 40cmkanvoor eenkapillaire nalevering zorgen. De
kapillaire opstijging in weinig gehumificeerd veenmos bedraagt
ongeveer 20cm, terwijl de worteldiepte van de aanwezige hogere
planten 10tot20cmis. Wanneerdegrondwaterspiegel onderde 40cm
beneden maaiveld zakt, is er geen sprake meer van kapillaire
nalevering (Schouwenaars, 1981).
Bijeenlangdurige drogeperiodeverliest eenhoogveen door de hoge
verdamping zoveel water dat uitdroging dreigt. Alsgevolgvanhet
waterverlies zakt echter hetveenoppervlak,waardoor het vegetatiedek
toch dicht bijhetveenwaterpeil bl'ijft. Ineenvolgende regenrijke
periode zwelthetveenlichaam weer,het isdus een -binnen bepaalde
grenzen- reversibel proces. Ditproceswordt indeDuitse literatuur
wel "Mooratmung"genoemd (Casparie, 1984).
Tegen ontwatering vanhetveendoor middel van sloten en greppels
heeft het veen geen verweer. Deversnelde afvoer leidttoteennu
irreversibele uitdroging; het maaiveld zakt definitief, de bodem
verdicht,
de
bergingscoefficient
neemt
af.
Grotere
veenwaterstandsfluktuaties zijnhiervanhetgevolg.
Eenander gevolgvandegrondwaterstandsverlaging isde oxydatie van
de uitdrogende toplaag. Dit proces leidt toteenwijziging inde
- 13-

Figuur9.Ontwikkelingvanpijpes

(Westhoffetal,1973)
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beschikbare nutrienten, waardoor zich ook veranderingen in de
vegetatie zullenvoordoen.
.
Deverdampingskenmerkenvaneenhoogveen zijnvoor eenbelangri^kaeei
te danken aan demorfologieenanatomievanhetveenmos (Sphagnum),
dominanteplantesoort vanhethoogveen. Veenmosplanten zijnin staat
doormiddelvanporienenspeciale cellenbijzonder veelwater vastte
houden. Capillairewerking tussen stammetjes, takjes en blaadjes
vergroot het watervasthoudend vermogen. Hetzelfde geldt voorde
plantjes onderling (massa-effekt). Dezeeigenschappen blijven bestaan
voor hetdode,onverganemateriaal (Westhoffetal,1973).
Dit zeerwaterrijkemilieu (80a90%bestaatuitwater)bevordert een
hogematevanverdamping;deverdampingvaneenhoogveenkanzelfsdie
vanopenwater overtreffen (tot 300%). Ditwordt inde hand gewerkt
door het ontbreken vanhuidmondjesbijdeveenmosplantjes. Ookhet
mikro-relief speelteen rol;degroeitoppenvandeplantjes vergroten
namelijkhetverdampend oppervlak (Casparie, 1984).
Ook fysiologisch isdehogeverdamping tebegrijpen. Het voedselarme
water zal alleen bij voldoende (snelle) doorstroming door het
plantenmateriaalgenoegnutrienten kunnen leveren. Bijeen afgenomen
wateraanvoer (in dezomer)zaldedoorstroming belemmerdworden. De
groeivanhetveenmos zal dan beperkt zijn en daarmee tevens de
verdamping.

3.5 DeWaterbalansVanOngestoord Hoogveen
Bijhetbeschrijvenvaneenwaterbalansvanongestoord hoogveenworden
aanvoer- en afvoerposten onderscheiden. Per definitie iserbij
hoogveen slechts een aanvoerpost in het geding; neerslag.
De
relatieve armoedevanditwater isde redengeweestvoorhet ontstaan
vanhoogveenvegetaties, en is vervolgens bestaansvoorwaarde ervan
geworden.
Oppervlakkige aanvoer, of aanvoer uit de minerale
ondergrond zijnpostendiehethoogveennietkent,enkunnen dan ook
niet ongestraft teraanvullingvaneeneventueelwatertekort doorhet
ekosysteem gebruiktworden,om redenenvanwaterkwaliteit.
De waterafvoer komt voor rekening van verschillende posten;
verdamping, wegzijging, zijdelingse afstroming via grond- en/of
oppervlaktewater.
Verdamping isverreweg degrootste afvoerpost;zo'n85%vanJ_e__Jotale
alvoerT—^althans in ongestoorde venen. OoF in reeds enigszins
ontwaterde hoogvenen wordt nog gesproken van 80% (op jaarbasis)
(Casparie, 1984). In de vorige paragraaf zijn voor deze hoge
percentages al redenengenoemd.
Dewegzijging naardeondergrond (ookwel inzijging) is daarentegen
zeer gering. OnderzoekvanTerHoeve (1965)geeftaandatdewaarden
voor inzijging bijlevendehoogvenenvarieert van 0 tot 5% van de
neerslag. Er zijn een aantal redenen tenoemenvoordeze gering
omvang. Allereerst spelen de geomorfologische/ topografische
omstandigheden een rol; venen zijn vaak daar ontstaan waar een
ondoorlatende laag (bijvoorbeeld keileem) het water heeft doen
stagneren. Maarookalsditniet hetgevalzouzijn,danisernogde
zeer slecht doorlatende overgangslaag van veen naar zandondergrond
- 14-
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(gliede) die inzijging belemmert. Bovendienverklaart deanisotjcojaifi
van hetveenhet feitdatdevertikale doorlatendheid van "Het veen
zelf naar onderen toesteeds kleinerwordt. Plantedelen indiepere
delen zijnnamelijkdoordrukvanboven zogericht dat ze vertikale
waterstroming insterkemate tegenhouden.
Omdat inhorizontale richting slecht doorlatende lagen ontbreken,
lijkt zijdelingse wegzijging een reeelemogelijkheid. Temeeromdat
veenrestanten vrijwel altijd gekenmerktworden door de aanwezigheid
van steilranden, gevolg van afgraving en vervening,waardoor een
onbelemmerdeuitstromingvoordehand lijkt te liggen. Toch blijkt
deze jLQSt kleiner dan verwacht. Uitonderzoek isgeblek~enIJaTTde
dborlatendheid[van'''Ve^nwUn3en'"gering is als gevolg van jarenlange
indroging en zetting (Ter Hoeve, 1965; Jansen1975;Ganzevlesen
Janmaat, 1986).
Zijdelingse afstromingviahetoppervlaktewater treedtwel op, zeker
in geval vanvroegere ontwateringsingrepen (bijvoorbeelddegreppels
vandevoormaligeboekweitbrandkultuur). Dezeafvoervindt echterook
plaats in ongeschonden hoogvenen,enhoudtdestrominginde slenken
instand. Ditvoorkomt eenteveelaanstilstaandwater inhet veen.
Stilstaand
water
kan nadelige effekten hebben voor het
hoogveen-ekosysteemdoorerosie (golfslag, vorst, versnelde afbraak
van gestorven planten) of aantrekkelijkheid voorwatervogels,met
eutrofiering alsgevolg. Ditdoet Casparie (1984)beredeneren dateen
gedeelte van de afvoer (alsookvandeverdamping)funktioneelvoor
het systeem is. Eenanderdeel isdanecht overtollig. Dit betekent
dat eenafvoerpost alszijdelingse afstromingwel redelijk beheersbaar
is (aanleggenvan zwartveendammen,afdichtenvan oude wijken, etc.)
maar niet zondermeerdeoplossingvoor eenuitdrogend veen inhoudt.
Immers,dezemaatregelen kunnen meer stilstaand water tot gevolg
hebbenwaardoor bovengenoemdeproblemenzichvoorkunnendoen.
Vertaling van de posten naar getallen is alleen bij benadering
mogelijk. Inhetalgemeengaatmenervanuitdatereenneerslagop
moet tredenvanminimaal700mmper jaar. Zoalsgezegd is verdamping
de grootse afvoerpost met 85%. De inzijging neemt vervolgens
gemiddeld 3a4%voorhaar rekening,ende horizontale afvoer 11 a
12%. Bij een werkelijke neerslag (stel 750 mm),zal640mmvia
verdamping, en25mmvia inzijgingverdwijnen. Danwordt nog 85 mm
zijdelings afgevoerd, waarvan een gedeelte werkelijk overtollig
(Casparie, 1984).
(M
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4 METHODEN
Dithoofdstuk behandeltdemethode die is gebruikt om de relatie
tussen het hoogveenreservaat en de omgeving te modelleren. Het
betrefthet rekenmodel STATRECT dat gebruikt kan worden voor de
voorspelling van de effekten van een aantal ingrepen in de
waterhuishoudingopdegrondwaterstandenen-stromingen.
Dekeuze voor STATRECT vloeit voort uit het feit dat het een
betrekkelijk eenvoudig rekenmodel is,waarvantochverwachtkanworden
dathetvoordebetreffende situatie redelijke resultaten kan geven.
Dit ismedegebaseerd opdebestaandeervaringenmethetmodelbinnen
Staatsbosbeheer (Bakker,1984;Streefkerk enOosterlee,1984;Haarman,
1986).
Indeeerste paragraaf zal een toelichting op het model worden
gegeven.
De tweede paragraaf zal betrekking hebben op de
schematisatieenhoedeparametersen variabelen zijn bepaald. De
derde en laatse paragraaf gaat in op de ijking van hetmodel
(vergelijkingvanhetmodelmetdewerkelijke situatie).

4.1 HetModel STATRECT
Het rekenmodel STATRECTisgebaseerd opdeeindigeelementen methode.
Inhetmodelwordteengebiedvoorgesteld alszijndeopgebouwduiteen
aantal rechthoekige invloedsoppervlakken, waarvan de hydrologische
omstandighedenpervakkunnenverschillen,maarwaarbinneneenvakde
omstandighedenhomogeenwordengesteld. Hetmodelheefteen regionaal
karakter in verband metdeintevoerenparameters,waardoor eente
gedetaileerde keuze van invloedsoppervlakken geen zin heeft.
Variaties in bodemopbouw en/of waterhuishouding op kleineschaal
kunnennietwordenverrekend.
Voor het rekenenmetSTATRECTmoetende volgende gegevens ingevoerd
worden:
- voeding aandebodem,
- doorlaatvermogenvandeondergrond,
- veenweerstand,
- randpotentiaal,
- peilvanontwateringssloten,
- peil endrainageweerstand vanhoofdwaterlopen,
- drainageweerstand vanafvoerstelsel,
- endepotentiaalvanhetveenwater.
Hetmodelberekentnudevolgendeparameters:
*zandpotentiaal,
* kweldoorwatervoerendpakket,
* kwelnaarwaterlopen,
*ende randstrominginhetwatervoerendpakket.
STATRECT iseenstationairmodel. Ditbetekent dat er slechts kan
worden gerekend in geval van een neerslagoverschot dan weleen
neerslagtekort met aanvoer van water vanuit de ondergrond.
Stationaire
stroming
impliceert
tevens
dat
er
geen
- 16-

bergingsveranderingen mogenoptreden. Bij toepassing van het model
zal dus een tijdstip gekozenmoetenwordenwaaropde situatiedeze
voorwaarden zogoedmogelijk benadert. Inhet ondejrhjL^ijge„._onde-rzoek
is gekozen voor het eindevandewinter,28april1986,wanneerer
sprake isvaneenneerslag overschot.
Eenvolgendevereenvoudiging vanSTATRECT isdathetkan rekenen met
maximaal twee watervoerende paketten. Bovendien kunnen in het
bovenste watervoerende pakket niet meer dan twee verschillende
peilsoorten worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld peilen van
hoofdwaterlopen en polderpeilen.
Rekening houdend met deze
beperkingen en vereenvoudigingenkangesteldwordenda^_Jjet^pjBjij5tan
eenpreciezevoojrsj^ejyLj.jns.Jte hopg_jjejg£ejpjen"_is. Eerder zullen de
feSSTCaTe"n een"" aanwijzing zijn voor" ""cie""richting waarin de
ontwikkelingen verwacht kunnen worden. Daarbij dient vermeld te
worden dat de betrouwbaarheid van de uitkomstennooit dievande
invoergegevens kanovertreffen.

4.2 Schematisatie
De gebiedsgrootte waarophetmodelbetrekking heeft zalgroter moeten
zijn dan het eigenlijke studiegebied inverband met hydrologische
relaties tussenhet studiegebied en de omgeving. Slechts op een
afstand van enkele kilometers zullendegevolgennietmeermerkbaar
zijn. Daarom zijndegrenzenvanhetmodelgebied openkele kilometers
buitenhet reservaat bepaald.
Vertikaal gezienkandeondergrond, tenbehoeve van het model, als
volgtworden geschematiseerd (zie fig10):
1. Deondoorlatende basis;dezewordt gevormddoor de Formatie van
Breda (ziehoofdstuk2).
2. Een watervoerend pakket; dit pakket omvat de Formatie van
Scheemda,deFormatie'vanEnschede,deFormatievanUrkendeFormatie
vanDrente. Hetpakketwisselt enigszinsvandikte (40tot50 m ) . De
slechtsplaatselijk aanwezige keileemlaag,dieveelmeerdoorlatend is
dan overhet algemeenhetgeval is,maaktehet niet noodzakelijk om
twee watervoerende pakketten te onderscheiden (zie ookparagraaf
2.2.2).
3. Eenafdekkende laag;gyttja, gliede en veen vormen samen het
bovenste semipermeabelepakket,welkevarieert indiktevan 0tot 4m.
Horizontaal isereenonderscheid tussen (ziefig. 11):
1. Hetveengebied; inditgebied iseroverwegend een semipermeabele
laag aanwezig. Het wordt hydrologische gezienalseenafsluitend
pakketmet eeneigenwaterstand.
2. Deomgeving;hetwaterwordthierafgevoerd viadrainsen sloten,
dan wel rechtstreeks via deondergrond. Horizontaal gezien ishet
gebied verdeeld in 414 vakken, de grenzen van deze vakken zijn
paralelle lijnen door het gebied (figuur 12). Deze lijnen zijn
evenwijdig gekozenmetdegrenzenvannet reservaat, vandaar dat de
vakken niet recht liggen tenopzichte vaneentetrekken noord-zuid
as. Bijhet kiezenvandegrenzenvandevakken isrekening gehouden
- 17-

Figuur 10.Vertikale schematisatievanhetonderzoeksgebied.
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Precin=voeding aandebodem*
KD
-doorlaatvermogen
Cv
=veenweerstand
Pr
=peilhoofdwaterlopem
Pp
=peilsloten

@r
@v
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randpotentiaal
veenpotentiaal
zandpotentiaal

Q)
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Figuur 11.Horizontal schematisati

evan het onderzoeksg6bied.

2km
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met:
- stuwen,
- eengroterevakkendichtheid inhet reservaat danerbuiten,
-wateroppervlakken inhetveengebied,
- afwezigheid vangliede,
- grenzenvanhet reservaat.
De schematisatie zalvervolgens ingevuldworden door middel van de
volgende parameters envariabelen.
-voeding aandebodem (Precin)
Precin staat in het model voor de voeding aan de bodem en
ondergrond.Indien er geen oppervlakkige aanvoer is zal dit
overeenkomenmethetneerslajgpyerschot. Voor de wintersituatie zal
dit een positieve waarde zijn. Per invloedsoppervlak kandePrecin
verschillen. De neerslag heeft voor het gehele gebied dezelfde
waarde, de verdamping is afhankelijk gesteldvandebegroeiingper
oppervlak.
Het neerslagoverschot isberekend alseengewogengemiddelde over,4.e4
maanden voorafgaande aande ijkingsdatum. Dezeperiodewordtgeacht
invloed tehebbengehadopdetot standgekomen waterstanden in het
gebied ophetmomentvanijking.
Voordeperiode januarit/m april wordt, in navolging van Haarman
(1986), aan elke maandeengewichtsfaktor toegekend;voor april: 4
tot januari:1. Voordewaardenvandeneerslag isgebruik gemaaktvan
gegevens van de KNMl-stationsVroomshoopenTubbergen,gekombineerd
met dievaneenamateur-meteoroloog (Dimmendaal)in Vriezenveen, aan
de randvanhet reservaat.
Deverdampingsgegevens (referentieverdamping: Eo)zijnafkomstig van
het station Vliegbasis Twente, wederom gewogen gemiddeld overde
voorliggende maanden. Ervanuitgaande dat,geziende wintersituatie,
de aktueleverdamping overeenkomtmetdepotentiele,kandewerkelijke
verdamping (Ew)verkregen worden door Eo met een faktor (£) te
korrigeren,afhankelijk vandebegroeiing. Opbasisvanverschillende
publikaties (zieo.a. Bakker,1984en van Roestel, 1984) zijn de
volgende f-waarden voordeverschillende begroeiingstypen aangenomen:
cultuurgrasland f=0,6
bos/heide
f=0,4
braak
f=0,2
Dezeverdampinggegevens lijkenlaag,ditwordtveroorzaakt doordat is
gerekend met gemiddeldenover eenjaar. DePrecinvarieert dantussen
1,0 en1,5mm/dag enisper invloedsoppervlak ingevoerd. Aangenomen
wordt datdevoeding aandebodem inhetveengebied viahetveenpakket
geschiedt. Hierwordt eenveenwaterpotentiaal ingevoerd, endePrecin
ontbreekt.
-doorlaatvermogen (kD)
DekD (m2/d)ishetdoorlaatvermogen vanhetwatervoerend pakket enis
samengesteldvandedoorlatendheid (kinm/d)endedikte (Dinm)van
het pakket.
- 18-

Voor dekDvan het onderzoeksgebied is een waarde van 500 m2/d
genomen. Dit is gebasserd opgegevensvanTNO (Grondwaterkaart van
Nederland 280/29 340/35,Aelmans,1985enmondelinge mededeling F.G.
Aelmans) en opbeschrijvingenvandiepboringenvandeRGD (zie fig3
en 4). Het gaathieromeengeschattewaarde;dediktevan de lagen
waren door het redelijke aantal diepboringenvrijgoed tebepalenmaar
de gegevens overdedoorlatendheid ervanwaren schaars en ook vaak
geschat. Uit een gemiddelde diepte van 50mtotde ondoorlatende
basiseneendoorlatendheid van 10m/dvolgteen globale kD- waarde
van 500m2/d.
-deveenweerstand (cl)
Deparameter clgeeftdeweerstand vanhetveenpakket. Dezeweerstand
is samengesteld uit deweerstandenvangliede,gyttja,zwartveenen
witveen. Voordedoorlatend waaruit de weerstandwaarde is bepaald
zijndevolgendewaarden genomen:
*k (witveen)
* k (zwartveen)
* k (gyttja)
* k (gliede)

l,0*10E-2m/d
1.2*10E-3 m/d
l,4*10E-4m/d
6.0*10E-5m/d

De laatste driewaarden zijnafkomstig van Haarman (1986) en zijn
gebaseerd op gegevens omtrent gemiddelde doorlatendheid van
verschillende auteurs (zietabel 1en 2), met uitzondering van de
doorlatendheid van gyttja, dieHaarmanbepaalde doormetingen inde
Deurnse Peel. Dedoorlatendheid van witveen is mede gebaseerd op
eigen ervaringen.
Tabel 1Gemiddelde doorlatendheid van zwartveen
Auteur
terHoeve
Schouwenaars
Ludwig
Willems
Bloem
Boelter
Sturges

Doorlatend
6.0 - 8.0
2.7-76.7
11.0-75.3
6.7 -15.2
6.7-68.0
-95.9
1.6-

Tabel 2 Gemiddelde doorlatendheid vangliede
Auteur
terHoeve
Schouwenaars
Ludwig
Willems

Doorlatendheid (*10E-5m/d)
4 .1 — 4 .7
2 .7 — 21 9
4 .4 - 6 0
— 6 .4
- 19-

Vervolgens kandetotaleweerstandworden berekend met de volgende
formule:

D(zwartveen)

D (witveen)
cl •

+

k (witveen)

D (gyttja)
+

k (zwartveen)

k (gyttja)

D (gliede)
+

'

k(gliede)

Dezeweerstand geldtalleenonderdeveenwaterspiegel,dus veendikten
daarboven zijn niet meegerekend. De berekende waarden voor cl
verschillen sterk inhetgebied van200dagenopplaatsen waar bijna
geenveenmeeraanwezig istot 5000dagenbijdehoogveenkern.
-Randpotentiaal
De randvanhetmodelkanoptweemanierenworden ingevoerd. Er kan
een randstroming gegeven worden, waarbij de randpotentiaal wordt
berekend oferkandaarentegen een randpotentiaal worden ingevoerd
waarbij de stroming wordt berekend. Er isvoordelaatsteoptie
gekozen. De ingevoerde waarden zijn gebaseerd op gegevens van
peilbuizen
van
TNO
en
STIBOKA,
isohypsenkaarten
en
grondwatertrappenkaarten.
-Peilvanontwateringssloten (@p)
Bijdebetrokkenwaterschappen "ReggeenDinkel" en "Bovenvecht" is
informatie
verzameld
over stuwpeilen en verhang van de
ontwateringssloten en de ontwateringsdiepte in de wintersituatie.
Tevens is gekeken -naar hetvoorkomenvandrains (o.a. luchtfoto's
Staatsbosbeheer),daardezebepalend zijnvoordeontwateringsdiepte.
Daarnaast ismetbehulpvanhoogtepuntenkaartenper invloedsoopervlak
een gemiddelde maaiveldshoogte bepaald. Voor sommigevakjes is§p
berekend metbehulpvandestuwpeilen enverhang, inanderevakjesmet
maaiveldshoogte enontwateringsdiepte.
-Hoofdwaterlopen: peil (@r)enweerstand (Cr)
De hoofdwaterlopen zi
konstant waterpeil, e
grotere natte omtrek.
betrekking totdeEngbe
vereenvoudigd.
Behalve hetpeilvande
breedte (Br) perinvl
gekombineerd metdeeve
Gegevens over peil,
informatie vandewater
Oosterlee enStreefkerk

jn apart ingevoerd. Deze hebben vaak een
n worden bovendien gekenmerkt dooreenveel
Het doorrekenen van alternatieven met
rtsdijksleidingwordtbijeendergelijke invoer
waterloop (@r)wordt de lengte (Lr) en de
oedsoppervlak,endeuit-ofintreeweerstand ntuele radiale weerstand - (Cr) ingevoerd.
breedte en lengte kunnen herleidwordenvan
schappen. Watbetreft Cr zijnde waarden van
(1984)overgenomen:
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2.0 dagenvoor drainerende sloten;
2.5 dagenvoor drainerende sloten die een deel van het jaar een
infiltrerendewerkinghebben.
-Drainageweerstand (Cd)
Bijhet bepalenvande drainageweerstand wordt onderscheid geraaakt
tussen gebiedenmet afvoerviadrainsenhet slotenstelsel engebieden
waar hetwater rechtstreeks infiltreert.
Alserveelgoedwerkende drains en sloten in het gebied aanwezig
zijn, wat geldt voor eengroot deelvandelandbouwpercelen inhet
onderzoeksgebied,isdedrainageweerstand laag. Dat volgt uit de
formule:
Cd= (I(opp)*R)/ (B*L)
met:
Cd
-drainageweerstand (dagen)
I(opp )=oppervlak vanhet invloedsoppervlak (m2)
R
=bodemweerstand sloot (dagen)
B
•natte omtrekvande sloot (m)
L
-totale slootlengte inhet invloedsoppervlak (m)
Deze formule levert een waarde op van 100 dagen voor
invloedsoppervlakken met werkende drains ensloten,200dagenvoor
invloedsoppervlakken metweinigdrainsof met een andere vorm van
ontwatering zoalsgreppels. Voorvakkenwaar geendrains,greppels
of
sloten zijn,iseenextrahogewaarde ingevoerd, 10.000dagen.- Veenwaterpotentiaal (@o)
Inhet reservaat is,inplaatsvaneenpolderpeil, de veenpotentiaal
(§o) oftewel het freatischnivo,ingevoerd. Depotentiaal isgemeten
metbehulpvan stijghoogtebuizen en piketten in het gebied, die
maandelijksworden afgelezen.
- Korrektievoor deberekende stromingdoorhet toppakket
Het model berekent hetdebiet (ql)doordeweerstand biedende veenlaag
alsvolgt:
ql=

@0-@1
cl

waarin:
@0=veenwaterpotentiaal (m)
@1•=zandpotentiaal (m)
cl-weerstand vanhetveenpakket (dagen).
Aan deze berekening gaat de veronderstelling vooraf dat de
zandpotentiaal bovendeveenbasis (h)ligt. Indiende zandpotentiaal
onder deveenbasis ligt,dan isdewaardedievoor @0 - §1 genomen
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wordt tehoog endusisqltehoog.
Hetmodel iseerst opdeze 'foutieve'manierdoorgerekend. Hierna is
voor de invloedsoppervlakken waar @1 < h , de ingevoerde
veenwaterpotentiaalverlaagd meteenwaardeh - @1. in dat geval
wordt voor qlnamelijkde juistewaarde berekend:
(@0- (h-@1))-@l

@0-h

qi
cl

cl

4.3 IJking
Eenaantal ingevoerde parameters en variabelen zijn niet exakt te
bepalen geweest. De uitkomstenvanhetmodel zullendanook aande
werkelijke situatie getoetst moeten worden. Dit gebeurt in de
ijkingsfase. Bepaalde onzekere parameters zijn,afhankelijk vande
gevoeligheid van het model ten opzichte van die parameters, te
korrigeren teroptimalisatievandeuitkomsten.
De gevoeligheid van de parameters is te bepalen door ze elk
afzonderlijk in waarde te doen varieren. De overige parameters
blijven dannunoorspronkelijkewaardebehouden. Zowerdendewaarden
van Precin,deveen-endrainageweerstand endeKD-waardenmet 50,80,
120150en200%vanhunoorspronkelijkewaardegevarieerd, terwijlbij
hetpolderpeil 0,5 en1,0mopgeteld danwelafgetrokkenwerd.
Deberekendewaardevande zandpotentiaal kan, bij de gevarieerde
waarden van de invoerparameters, vergeleken wordenmetdegemeten
waarde. Voor de invloedsoppervlakken waar de waarden van de
zandpotentiaal bekend waren opgrondvanmetingenisdituitgevoerd.
Met behulpvande methode van de kleinste kwadraatsom kunnen de
parameters geoptimaliseerd worden. Hiervoor worden de F-waarden
berekendvolgens:
F

V.

n

(@gem-@ber)

met
n
@gem
@ber

aantal invloedsoppervlakken datbijde ijkingwordt betrokken
gemeten zandpotentiaal
berekende zandpotentiaal

Hetverloopvande F-waarden bij de gevarieerde parameters geven
inzicht in hoeverre het model gevoelig isvoorwijzigingen inde
betreffende parameter (bijlage1).

Het blijkt dat het model ongevoelig is voor
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de

Precin

(en

randpotentialen), tamelijk gevoelig voor de c-waarde en gevoelig voor
polderpeil en KD-waarden. Met name de KD-waa£de,n_,„,komejn__^voo£
jjjnt
jj?n„t..Jbjjn
yeranderingen__i,n„_^i,n,m.e,rKing vanwege,,Bi^gSSltKlP-..9ir,Silln,is,
p*f~g>gYe¥e~'wa$z^$Q,. Ook de c-waarden zijn opnieuw onder de loupe
genomen.
Overigens kunnen ook plaatselijke wijzigingen in de
parameters verantwoord zijn op grond van kennis van de werkelijke
situatie. Met een aantal incidentele aanpassingen is het model verder
geoptimaliseerd. Uiteindelijk hebben de wijzigingen tot gevolg dat de
F-waarde zijn minimum (0,296) heeft bij[_d_e ingevoerde waarden. Voor
de KD-waarde is uijpeinjdjejij^k^^
voor de overige
param*eTeTs~~~geT9enverschillende waarden voor deInvloedsoppervlakken.
Toch blijft er een (geringe) afwijking tussen gemeten en berekende
waarden van de zandpotentiaal bestaan, hetgeen ook tot uiting komt bij
het vergelijken van de isohyspsen-patronen. Afgezien van enkele
afwijkingen in de patronen, waarschijnlijk een gevolg van te weinig
meetpunten, blijken de berekende waarden in het algemeen hoger uit te
vallen dan de gemeten. Deze uiteindelijke afwijking is echter niet te
korrigeren met verantwoorde wijzigingen in de parameters.
De
afwijking kan gedeeltelijk worden verklaard doordat de zandpotentiaal
vaak een meter onder de waterstand in het zand is gemeten. Het
potentiaalverschil, tussen de hoogte van dewaterstand en de hoogte
van het filter van de peilbuis, vergroot de afwijking.
Tevens worden door het model de waterbalans van het watervoerend
pakket berekend.
Uitleg over de verschillende posten van de
waterbalans is te vinden in paragraaf 5.1. InBijl 10 is te lezen dat
de totale afwijking van de waterbalans 0.0203 %is.
Tenslotte zijn nog de berekende en gemeten waarden van de sloot-en
rivierafvoer met elkaar vergeleken (op een bepaalde plaats). De
afvoer op de betreffende plaats (de Engbertsdijksleiding, nabij en
stuw) is bepaald met behulp van de overstroomhoogte van de daar
aanwezige schotbalkstuw. De formule Q= 1.9 *B * hE3/2 is hierbij
gehanteerd (Kraijenhoff van de Leur en Pitlo, 1977). De afvoer
bedraagt dan (gemiddeld voor de periode jan t/m april) 2753 m3/dag.
Daarnaast is bekeken welk gebiedsdeel bijdraagt aan deze afvoer, en
zijn de berekende waarden van de invloedsoppervlakken behorende bij
dat gebied vergeleken met de bovengenoemde "gemeten" waarde. Het is
echter niet eenvoudig in te schatten welk gebied precies bijdraagt aan
de afvoer. Na benadering bleek dat het gebiedsdeel 2654 m3/dag
afvoerde; een acceptabele afwijking van 3,6% van de gemeten waarde.
Echter gezien de nogal arbitraire keuze van het gebiedsdeel kan
getwijfeld worden aan de betekenis van deze vergelijking.
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5 RESULTATEN
Na optimalisatievanhetmodel,kunnende resultatenverwerkt worden.
Het model berekent per invloedsoppervlak de zandpotentiaal, de
randstroming (indien aanwezig),de fluxdoordec-laagendeflux van
de hoofdwaterlopen.
De zandpotentiaal heeft hierbij de speciale aandacht. Na het
doorvoeren van eeningreep inhet reservaat ofindeomgevingkunnen
aandehandvandeverschillen inzandpotentiaal deeffekten van een
dergelijke ingreep het best bestudeerd worden. Met behulp van
isohypsenkaarten kan de zandpotentiaal visueel gemaakt worden.
Vergelijking van twee isohypsenkaarten, voorennaeeningreep,geven
dan eenbeeldvandeeffektenvandieingreep.
Daarnaast kan vergelijking van de isohypsenkaarten met de
hoogtelijnenkaarten van de zandondergrond (bijlage 12)inzicht geven
of-envoorwelkeoppervlakte -de zandpotentiaal al dan niet de
veenbasis bereikt. Dit inverband methet strevennaareenzoklein
mogelijkverschil tussenzand-enveenpotentiaal ennaarhetvoorkomen
vanuitdroging vandeveenbasis.
In totaal zijner7alternatieven doorgerekend en vergeleken met de
uitgangssituatie. Hetbetreft devolgende ingrepen:
1.hetdempenvandeEngbertsdijksleiding
2. idem, inklusief eennieuwe leiding aandeoostzijde
3.hetopzettenvandepeilen indeEngbertsdijksleiding
4.hetverlagenvanhetpeilvanhetGeestersStroomkanaal
5.verhoging vandeveenpotentiaal inhet reservaat
6. eenbufferzoneaandewestzijdevanhet reservaat
7.verlaging vandewaterstand ineen zandwinplas
Inde volgende paragrafen zullen deze situaties achtereenvolgens
worden behandeld, voorafgegaan door een beschrijving van de
uitgangssituatie.

5.1 UITGANGSSITUATIE (bijlage 2)
Het patroonvande isohypsen isnoordwest -zuidoost gericht, en de
grondwaterstroming dus noordoost - zuidwest (bijlage 2 A ) . Een
relatief hoge grondwaterstand istezienbijdestuwwal van Sibculo.
Ook bij de Engbertsdijksleiding is een afbuiging van het
isohypsenpatroon tezien;een relatieflagegrondwaterstand nabij de
leiding is hieruit af te leiden. Behalve het effekt van de
Engbertsdijksleiding isookeeneffektvanhet Geesters Stroomkanaal
waar te nemen; de 10,50m-lijnbuigtduidelijk meemethetkanaal.
Ook de relatief hogegrondwaterstand bij de Hoevenwegse venen, ten
zuidwesten vanhetnatuurgebied, valtop.
Alsde isohypsenkaart bovendehoogtelijnenkaartvande zandondergrond
van het veengebied wordt gelegd,valt opdatvooral rondduidelijke
ruggen inhet gebiedde zandpotentiaal niet tot de veenbasis reikt
(bijlage 2 D, om denummering vandebijlagen konsequent tehouden
ontbreken bijlagen 2B en 2C). Vooral de strook tussen de
Engbertsdijksleiding endeKrikkedijk wordt gekenmerktdooreengroot
oppervlak met een telage zandpotentiaal.
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Figuur12.Situatieenkeleomgevingselementen
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Hierbijmoet opgemerkt worden dat de situatie in de zomer een
ongunstiger beeld zal vertonen dan de hier gepresenteerde
wintersituatie; dit geldt uiteraard ook voor de volgende
alternatieven.
Alvorens opde tabellen met de waterbalansen (bijlage 10) wordt
ingegaan iseentoelichting opdeverschillende posten opz'nplaats.
De neerslag is het neerslagoverschot gesommeeerd voor alle
invloedsoppervlakken waar geen veenpakket zit. Daarwordt namelijk
hetwatervoerend pakket gevoed doorhetwateruithetveenpakket. De
ingaande randstroming staatvoorhetwater datdoorhetwatervoerend
pakketviade invloedsoppervlakken langsde randhet onderzoeksgebied
binnenkomt. De flux cl laagisdefluxdoordegliedelaag naarde
zandondergrond plushetwaterdatviade sloten infiltreert in het
gebied. De fluxhoofdwaterlopen staatvoorhetwater datviadeDooze
enhetGeesters Stroomkanaalbinnenkomt. Deuitgaande randstroming is
de hoeveelheid waterdieviahetwatervoerend pakket aande randhet
gebiedverlaat. De fluxcllaagvertegenwoordigt dit keer het water
dat viadrainerende slotenenviaeen fluxdoordegliedelaag uithet
gebiedverdwijnt. Defluxhoofdwaterlopen tenslotte staat voor de
hoeveelheid water dat viaDoozeenGeestersStroomkanaal hetgebied
verlaat.
Aan tabel10A isteziendaterdoordewaterlopenweinig water het
gebied binnen komt. Het blijktuitdecijfersdatdeDoozeenhet
Geesters Stroomkanaalaanzienlijk groeien in het onderzoeksgebied.
Deze waterlopen ondervangen veelwaterwat istezienaandeafname
vande randstroming, inhetnoorden enoosten stroomtnog zo'n 40 %
van de totale waterbalans naar binnen,naarbuiten stroomt inhet
westen enzuidennog'ongeveer 10%. Het overgebleven deel van het
uitstromendwaterverdwijnt doordedrainerende sloten.

5.2 Alternatieven
Indevolgende paragrafenworden zevenalternatieven behandeld. Bij
de tekst horen de bijlagen 3 t/m 10. Debijlagen 3t/m 9zijn
onderverdeeld indeonderdelenA,B,CenD . DeelA geeft het bij
het doorgerekende alternatief behorende isohypsenbeeld in het
reservaat enomgeving,Bgeeft een vergelijking met het berekende
isohypsenbeeld vandeuitgangssituatie, Cgeeftdezelfde vergelijking
inabsoluteverhoging ofverlaging en D geeft een beeld van het
oppervlak vandeveenbasisdat "droog"staat. Tenslotte geeftbijlage
10dewaterbalansen vandealternatieven.

5.2.1 HetDempenVanDeEngbertsdijksleiding (bijlage 3)
In paragraaf 2.4 is al aangegeven dat er plannen zijn om de
Engbertsdijksleiding om te leiden, zodat beide delen van het
natuurgebied eengeintegreerd geheelgaanvormen. Omhetverschil aan
te geven tussen de huidige situatie, een situatie zonder
Engbertsdijksleiding eneensituatiemet een omgeleide leiding zijn
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twee alternatieven doorgerekend. Indit eerstealternatief isalleen
deEngbertsdijksleidingweggedacht. De Engbertsdijksleiding is als
hoofdwaterloop ingevoerd enkan zodoehdeeenvoudig uitde invoerfile
verwijderd worden.
Het effekt van het dichten van
de
Engbertsdijksleiding is duidelijk, wat valt te zien aan de
verschuiving vande isohypsen (bijlage 3B ) . Nabijdeleiding kaneen
verhoging tot0,7mvandezandpotentiaal ontstaan (bijlage 3C ) . Het
effekt werkt door totop1,5 kmtennoorden enzuidenvande leiding,
waar deverhoging afgenomen istot 0,1m.
Navergelijking metdezandhoogtekaart isteziendat de oppervlakte
van het gebiedwaar dezandpotentiaal niet totdeveenbasis reikt (in
hetvervolg het kritieke gebied genoemd)isafgenomen (bijlage 3 D ) .
Dit is vooral te zien rond de Engbertsdijksleiding; nabij de
zandruggen isechter geenverschil tezien. Deveenbasisblijft hier
"droog staan".
Alsdewaterbalansvandezenieuwe situatiewordtvergeleken met die
van de uitgangssituatie, dan blijkt dat er minder water viade
gliedelaag naarde ondergrond zijgt (bijlage 10 B ) . Dit is te
verklaren doordat er geen water meer van het veen naar de
Engbertsdijksleiding loopt,de zuigendewerkingvandeleiding zorgde
voor eengrotere fluxdoordegliedelaag.

5.2.2 DempenEngbertsdijksleiding,Inklusief EenNieuwe Leiding Aan
De-oostzijde (bijlage 4)
De omleiding isalshoofdwaterloop ingevoerd. In het reservaat is
weinig verschil tezienineffektmethetvorigealternatief;hetgaat
slechtsomeenverschilvancentimeters (bijlage 4A en B ) . Buiten
het natuurgebied, in de omgeving van de nieuwe leiding is
logischerwijsweleenveranderingwaarneembaar(bijlage 4C). Het de
door het waterschap Regge en Dinkel gegeven slootpeilen voorde
betreffende leiding zoueengeringeverlagingvan de grondwaterstand
optreden (totongeveer 0,2 meter).
Vergelijkingvandewaterbalansen geeft teziendatdeuitgaande flux
van dewaterlopen toeneemtdoordenieuwe leiding (bijlage 10C ) .

5.2.3 HetVerhogenVanDePeilen InDeEngbertsdijksleiding (bijlage
5)
Een eenvoudige methode om het drainerende effekt van de
Engbertsdijksleiding te verminderen, is hetopzettenvanhetpeil.
Dat zoumogelijk zijndoor inhetwesteneenbijzonder grote stuw in
de leiding tebouwen. Hetwaterpeil zoudanbijnaophetpeilvanhet
instromendwater inhetoosten gezetkunnenworden. Het zou tevens
betekenen dathetbegeleidend zandpad onderwater zoukomentestaan.
Het effekt vandeze ingreep isdatde zandpotentiaal in het westen
duidelijk stijgt (tot 0,6 m). Inhetoostelijkdeelvanhet reservaat
heeft het echter nauwelijks een gevolg (0,1 tot 0,2 m). Een
neveneffekt isdatdegrondwaterstand inhet landbouwgebied tenwesten
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vanhet reservaat zalstijgen (bijlage 5C).
Alshet isohypsenpatroon vergelekenwordtmetdezandhoogtekaart iste
zien dat de stijging van de zandpotentiaal vooral inhet oosten
achterblijft bijdeeerste tweealternatieven (bijlage 5D ) .
Er zijn slechts geringe vecanderingen in de waterbalans te zien
(bijlage
10
D).
Doordat
het westelijk deel van de
Engbertsdijksleiding inhet reservaat infiltrerend wordt inplaatsvan
drainerend, neemtdeuitgaande fluxdoordewaterlopen enigszinsaf.
Eenopmerkingoverdegevolgenvankwalitatieve aard ishier op zijn
plaats. Omdat het water dat doordeEngbertsdijksleidingstroomt
afkomstig is van het oostelijk gelegen landbouwgebied, zal het
relatief rijk zijnaannitratenenanderevoedingsstoffen. Doorhet
opzettenvanhet peil zal meer van dit water in het re^sreTVlat
filtreren, wat voor de gewenste plantengroei in het reservaat
bijzqnciernadelig-is.

5.2.4 HetVerlagenVanHetPeil InHetGeestersStroomkanaal (bijlage
6)
De invloed vanhetGeesters Stroomkanaal kanduidelijker worden door
het peil vandit kanaaldenkbeeldig teverlagen, ineerste instantie
met 0,5meter,daarnamet1,0m. N.b. debijlagengeldenalleenvoor
deverlagingmet 1,0meter.
Inhet zuidengeeft een verlaging van 0,5 meter in het Geesters
Stroomkanaal een relatief groot effekt. Nabijhetkanaal zaktde
potentiaal metongeveer 0,4 m. Deze halve meter verlaging heeft
tevens tot gevolg dat het kritieke gebied groterwordt. Voorhet
landbouwgebied isdeverschuivingvande isohypsen ook zichtbaar. Het
dient vermeld te worden dathier sprake kanzijnvaneenvertekend
beeld. Degrondwaterstanden inditgebied zijnnamelijknogaluniform
waardoor een zuiver beeldvandeisohypsenmoeilijk isweer tegeven.
Naarverwachting tredendegenoemdeeffektenbijverlagingmet 1,0 m
nog sterker naar voren. Dedalingvandezandpotentiaal nabijhet
kanaal isnuongeveer 0,6men0,1mop1,5 kmafstand (bijlage 6 C ) .
Het effekt op afstand is echter niet veel groterdanbij0,5m
verlaging. Hetkritieke gebiedbreidt zich ietsverder uit; slechts
een depressie,waardezandondergrond benedende10,0m+NAPblijft,
blijft nat (bijlage 6D).
Inbijlage 10.Eisteziendatdeuitgaande flux door de waterlopen
aanzienlijk groter wordt,omdathetGeestersStroomkanaalveelwater
afvangt. Oorzaak iso.a. eengroterewegzijging doorhet veenpakket
endoor debovenlaagvanhet landbouwgebied.

5.2.5 Verhoging VanDeVeenpotentiaal Met 0,5M (bijlage7)
Doormaatregelenvanverschillende aard probeert Staatsbosbeheer de
veenpotentiaal in hetnatuurgebied teverhogen. Demaatregelen zijn
het eventueel omleidenvandeEngbertsdijksleidingalsookde interne
maatregelen alshetafdammen,etc. Voor het omliggende landbouwgebied
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isdanvanbelang ofditookgevolgenvoor de aangrenzende percelen
heeft. Bij dit alternatief wordt er vanuitgegaandatgenoemde
maatregelenuiteindelijk eenstijgingvande veenpotentiaal met 0,5
meter voor het gehelegebied totgevolg hebbengehad. Deomgeleide
Engbertsdijksleiding isookmeegenomen inditalternatief.
Voor het landbouwgebied valtoptemerkendat de gevolgen over het
algemeen gering zijn (bijlage 7 C). Als het alternatiefwordt
doorgerekend zonderde omleiding, met de Engbertsdijksleiding dan
blijkt dat de verhoging vandewaterstand inhetveenpakketweinig
effekt heeft, slechts een maximale verhoging van 0,2 m. in de
zandpotentiaal is waar tenemen. Voor het landbouwgebied isditte
hoogste 0,15 meter (n.b,bijlage 7Dontbreekt indit gevalomdat dit
alternatief isdoorgerekend omdeeffektenvoorhet landbouwgebied te
bekijken).
Het isdan ookbeter om de waterbalans van dit alternatief, met
omleiding, tevergelijkenmethetalternatief metalleendeomleiding
(bijlage 10.Ct.o.v. 10F). Danblijktdatde wegzijging door het
veenpakket groter wordt, dit zalvooral zijnopplaatsenmetweinig
veen,endus een geringe weerstand. De uitgaande flux door de
waterlopen gaat ook omhoog,ditkanwaarschijnlijkverklaard worden
doordat eendeelvanhetwater dat door het veenpakket zakt wordt
afgevangen doorhetGeesters StroomkanaalendeDooze.

5.2.6 EenBufferzoneAanDeWes.tzijdeVanHetReservaat (bijlage 8)
Ook bijdeze imaginairetoestandwordt uitgegaan van een omgeleide
Engbertsdijksleiding. Ditalternatief geeftweerwathetverschil is
tusseneen toestand met de waterstand op maaiveldshoogte en de
werkelijke toestand. Om dit verschil zichtbaar temakenisaande
westzijde vanhetnatuurgebied eenbufferzone verondersteld met een
grondwaterstand gelijk aan maaiveldshoogte. Deze ingreep isinhet
modelvertaald doormiddelvan een verhoging van het peil in de
ontwateringssloten. Delagewaardedievoor dedrainageweerstand werd
ingevoerd is niet veranderd omdat het water nabij het maaiveld
makkelijkerafstroomt.
Inhet zuidwesten vanhet reservaat zijndegevolgen het duidelijkst
aanwezig; aldaar neemthetkritieke gebied af (bijlage 8D ) . Inhet
midden ennoorden is het effekt minder duidelijk, vooral als de
verhoging van dezandpotentiaal,die isontstaandoorhetverdwijnen
van de Engbertsdijksleiding wordt afgetrokken van het resultaat
(bijlage 8 C). Ook in dit geval ishetbeterdewaterbalanste
vergelijken metdie van het alternatief met alleen de omleiding
(bijlage 10.C t.o.v. 10G ) . Danvalt opdatdeuitgaande fluxdoor
de cl-laag endewaterlopen aanzienlijk groter isgeworden. Dit iste
verklaren door dekunstmatighogewaterstand indebufferzone. Ookde
uitgaande randstromingneemt toe,metals redendatdebufferzone vrij
dicht bijdewestelijke grensvanhetonderzoeksgebied ligt.
Inhet zuidwesten iseenkleinoppervlak landbouwgebied op veen, dat
wordt gekenmerktdooreeninkomende randstroming. Dezepostneemt in
dit alternatief aft.o.v. deuitgangssituatie. Degrotere inkomende
flux door de cl-laagwordt ditkeernietverklaard door eengrotere
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wegzijging doorhetveengebied,maaromdatdeze ingreepgeheel in het
landbouwgebiedvalt,dooreengrotere infiltratieviahetdrainage-en
slotenstelsel indat landbouwgebied.

5.2.7 Verlaging VanDeWaterstand InEenZandwinplas (bijlage 9)
Tennoordwesten vanhet reservaat ligt, zoals eerder vermeld, de
stuwwal van Sibculo. Langsdeze stuwwal liggenenkele zandwinplassen
Voor
waarvan er een tegen de Engbertsdijksvenen aanligt.
Staatsbosbeheer is het vanbelang tewetenwatdegevolgen zijnvan
het dieperuitgraven enverlagenvandewaterstand indeze plas. De
zandwinplas isinditalternatief alshoofdwaterloop ingevoerd, omde
drainerendewerkingvandeplas indeschematisatietevertalen.
Het laatste alternatief simuleert eenverlagingvande waterstand in
de betreffende plas met ongeveer 1,75 meter. Hetblijkt datde
zandwinplas vangrote invloed isophet reservaat,vooral als gevolg
van de geringe afstand tussenplasennatuurgebied. Ookdegrootte
vandeplas (ong. 16ha)zaldaarbijeeen rolspelen. Als het gaat
om de uitbreiding van het kritieke gebieddoordezeingreep,dan
blijkt dat er slechtseengeringevergrotingvalt tekonstateren. Dit
is te verklarendoorhet relatief grotevervalvande zandondergrond
nabijde zandwinput. Zodoende beinvloedt deze ingreep het kritieke
gebiedmarginaal.
De zandwinput veroorzaakt volgensdeberekende flux door de cl-laag
een grotere wegzijging door het veenpakket. Datdefluxdoorde
waterlopen toeneemt kanverklaard wordendoorde wijze van invoeren
van dit alternatief inhetmodel,namelijkalshoofdwaterloop inhet
betreffende invloedsoppervlak.
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6 DISKUSSIE
6.1 Diskussie
De resultatenvandemodelberekeningengevenaandatnahetdempen en
omleggen van de Engbertsdijksleiding (eventueel gevolgd doorhet
instellen vaneenbufferzone)dezandpotentiaal onder het veengebied
zal stijgen. Voor een groter gebied zaldandezandpotentiaal de
veenbasis bereiken. Enerzijds isde stijging van de zandpotentiaal
nietverrassend, anderzijdsgeeft detweedekonklusie aandatgenoemde
maatregelen zinvol kunnenzijn.
Toch kunnendemaatregelen niet bewerkstelligen dat ook voor het
gehele reservaatsgebied eennatteveenbasis gegarandeerd wordt. Maar
daar staat tegenover dat ook onder de hoogveenkern de potentiaal
stijgt, waardoor waarschijnlijkde inzijging beperkt zalzijneneen
natteveenbasis (voorlopig)veilig gesteld.
Daarbijdientnadrukkelijk gesteld tewordendatdeberekende waarden
slechts indikatief zijn. De "harde"getallendiehetmodel levert,
dienen gerelateerd teworden aandenauwkeurigheid en betrouwbaarheid
van de ingevoerde waarden, en aan de gevoeligheid vanhetmodel
daarvoor. Vaak zijn vele tussenstappen en aannamen noodzakelijk
waardoor betrouwbaarheidsgrenzen moeilijk zijnaantegeven. Zokan
alsvoorbeeld bijhetneerslagoverschot hetvolgende opgemerktworden.
Nauwkeurige neerslaggegevens zijn verkrijgbaar bijdenabijgelegen
weerstations. Hetzelfde geldt voor de referentieverdamping; de
korrektiefaktor voordewerkelijkeverdamping pergewas isechter een
eerste schatting. Devertalingvandewerkelijke begroeiing in het
veld naar het kaartbeeld een tweede. De periode waarin het
neerslagoverschot bijdraagt aan het bereiken van de stationaire
toestand een volgende. De schattingen en aannamen zijn alien
theoretisch teverantwoorden, hetuiteindelijke resultaat slechts een
benadering. Daar staat tegenover datde ijkingeenkontrole isopde
juistheid van de ingevoerde gegevens.
Zo geldt voor het
neerslagoverschot dat variatiedaarin slechtsvangeringe invloed is
opdeuitkomstenvanhetmodel. Eensoortgelijke redenering kan ook
voor deoverigevariabelen gegevenworden. De resultatenwijzen opde
richtingvandeeffektenvan (toekomstige)ingrepenenkunnen op die
manierbijdragen aandeafweging ofdevoorgesteldemaatregelen zinvol
zijn.

6.2 MogelijkhedenVoorRegeneratieVanHoogveen
Eenbijdrage aandediskussie kangeleverdworden-door de vraag te
stellen ofdezemaatregelen alleenwelkunnen zorgenvoor regeneratie
van een hoogveen.
Uiteraard zijn natte omstandigheden een
levensvoorwaarde voor hethoogveen,maar ofhet substraat,bestaande
uit restantenvan afgegraven hoogveen - meestal zwartveen - een
optimaal waterregime kan garanderen,endaarmeedeontwikkeling van
veenmos, isnietduidelijk.
Nick (1984)steltnogdat regeneratievanhoogveenvegetatie plaatskan
vinden als de waterstand op een optimaal nivoopvoldoende dikke
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veenrestanten in stand wordt gehouden, waarbij tevens nutrienten
geweerd kunnnen worden. HetRIN (1979)vraagt zichechter alafof
een oudveenoppervlak zichwelhetbest leentvoorhet doen herleven
vanhet oudehoogveen;eerder isersprakevanhetontstaanvaneenof
enkele hoogveentjes. Hierwordt tevensopgemerkt dat het veenwater
verrijkt wordt door geringe afbraak van het veen gedurende de
droogligging vandeoppervlakte.
Naast dit kwalitatieve aspektworden recent ookvraagtekens gezet bij
de kwantitatieve kant van de zaak. Inconcept steltSchouwenaars
(1986) dat herleving van veenmosvegetatie op oud veensubstraat
onwaarschijnlijk lijkt (vanhetbetreffende onderzoeksgebied enonder
aannamevandesimplifikatiesvanhet gebruikte SWAMP-mode1), onder
meer doordat het veenwaterpeil te vaak lagerdan 40cmonderhet
maaiveld zakt. Hetuitgangsmateriaallijktvanoverheersende invloed;
alleen de hydro-fysische eigenschappen zoalszevanhet ongestoorde
jonge
veenmosveen
bekend
zijn,
lijken
geschikt
voor
regeneratiemogelijkheden van het hoogveen. Maatregelen, als het
afdammen ofhet kreerenvaneenbufferzone,verhelpen ditniet. Deze
maatregelen helpen welalswordt gedacht aanhoogveenregeneratievia
een tussenliggende fase indevorm van voedselrijk laagveen, zoals
uiteindelijk elk hoogveen is begonnen. Eenvoedselrijk milieukan
gunstig zijnvoor laagveenontwikkeling waaruit later via oligotrofe
kernen hoogveen kan groeien. Deze langetermijndoelstelling ligt
meervoor dehand omdat inopenwater doorhogereorganische produktie
eerder eutrofe plantensoorten zullengroeiendanoligotrofe. Tevens
zijn inditgevaldeproblemen met golfwerking in open water ook
minder, immersbijvoedselarmoedekandeorganische produktie zolaag
zijndatdeze geheel-wordtvernietigddoordegolfwerking.
Ook hetRIN ziet regeneratievan hoogveen via de ontwikkeling van
drijftillen alseen reelemogelijkheid (RIN, 1979). Alseenmaalweer
een substraat ontstaan isals het jonge veenmosveen, kan dan ook
zonder permanente inundatie deontwikkelingvaneenhoogveenverwacht
worden (Schouwenaars, 1986). Dit isdan wel een kwestie van zeer
lange tijd.
Welke van de keuzen voor regeneratie, te weten via bestaande
veenrestanten dan wel viaopenwater,hetmeesteperspektief biedt,
lijktvooralsnog nietaantegeven. Naast regeneratie van hoogveen
zelf
kunnen
ook
andere
belangrijke
aspekten
uit de
beheersdoelstellingenvoortvloeien.
Regeneratie viaveenrestanten bewerkstelligt behoud en ontwikkeling
van dergelijke restantenwelkeopzichalvannatuurwetenschappelijk
belang zijn. Zeker zijnook intakte hoogveenprofielen, althans in
Nederland, eenzeldzaamheid. Veenvorming viaopenwater kandaarnaast
interessante levensgemeenschappen doen ontstaan, die onderling
eventueel
kunnen
verschillen
in
ontwikkelingsfase
en/of
voedselrijkdom. Nader onderzoek naarwaterdiepte en wateroppervlakte
(i.v.m. golfslag) zoueenbeter inzicht kunnengeven indeoptimale
omstandigheden voor veen(mos)ontwikkeling. Een gebied, dat van
oudsher gekenmerktwerddooruitgestrekte hoogvenen,komtuiteraard in
eerste instantie in aanmerking om genoemde ontwikkelingen te
stimuleren.
Wat dat betreft kan ook gewezen worden
op
Nederlands
verantwoordelijkheidvooreenbijdrage aandeN.W. Europese reeksvan
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hoogveentypen (zieparagraaf 3.1). Daar staat tegenover datnationale
(maarookplaatselijke)inspanningen afgewogenmoetenworden tegenhet
gewenste (enhaalbare)resultaat aldaar en elders. Juist omdat de
kosten van de beschermende maatregelendienodig zijnomkwetsbare
gebieden alshoogvenen tebehouden-laat staanherstellen-erg hoog
zijn. Hetbehoudenvan intaktehoogvenen vereist inhetalgemeenveel
minder inspanningen enverdient danookprioriteit. InNederland zijn
intakte hoogvenen niet meer aanwezig waardoor een internationale
benadering gewenstis.
Het onderzoek zoalsbeschreven indit verslag heeft vooral externe
aspekten betroffen, gekonkretiseerd aandehandvandepotentiaal in
de zandondergrond. Bij uitspraken over het beheer van de
Engbertsdijksvenen zullen ook de interne aspekten eenrolmoeten
spelen. Nader onderzoek hiernaar indit gebied is uitgevoerd door
Bakker endeLiagreBohl (1987).
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Bijlage 3-B. HetdempenvandeEngbertsdijksleiding.
Vergelijking isohypsenbeeldenuitgangssituatie enalternatief,

uitgangssituatie

alternatief
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Bijlage 3 c .

Het dempen van de Enqbertsdijksleiding.

Absolute verhoging of verlaging van de zandpotentiaal t.o.v,
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Bijlage 3t>. Het dempen van de Engbertsdijksleiding.
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2km

Bijlage 4« . Dempen Engbertsdijksleiding inklusief een nieuwe
leiding aan de oostzijde.
Isohypsenbeeld van doorgerekend alternatief
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Bijlage 4B. DempenEngbertsdijksleidinginklusief eennieuwe
leidingaandeoostzijde.
Vergelijking isohypsenbeeldenuitgangssituatie enalternatief,

uitgangssituatie

alternatief

-*n-

Bijlage 4 C . Dempen Engbertsdijksleiding inklusief een nieuwe
leiding aan de oostzijde.
Absolute verhoging of verlaging van de zandpotentiaal t.o.v.
de uitgangssituatie.

*
/»

i/m

2km

Bijlage 4 D . DempenEngbertsdijksleiding inklusief eennieuwe
leidingaandeoostzijde.
Droogstaand deelvandeveenbasis (gearceerd)
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Bijlage 5 f\. HetverhogenvanhetpeilindeEngbertsdijksleidine
Isohypsenbeeld vandoorgerekend alternatief.
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Bijlage 5 B . HetverhogenvanhetpeilindeEngbertsdijksleid
Vergelijkingisohypsenbeeldenuitgangssituatieenalternatief.
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Bijlage 5 C. HetverhogenvanhetpeilindeEngbertsdijksleiding.
Absolute verhoging ofverlagingvandezandpotentiaalt.o.v.
de
ieuitgangssituatie.

wd^/v^zXm

2km

-48-
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Bijlage 6(\.HetverlagenvanhetpeilinhetGeestersStroomkanaal
Isohypsenbeeldvandoorgerekend alternatief.^f^T^S %\

Bijlage 6 B. Hetverlagenvanhetpeilinhe^CEeestersStroomkanaal
Vergelijking isohypsenbeelden uitgangssituatieenalternatief.
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Bijlage 6 £. HetverlagenvanhetpeilinhetGeestersStroomkanaal.
Absolute verhoging ofverlagingvandezandpotentiaal t.o.v.
deuitganqssituatie.
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i km

Bijlage 7ft.Verhoging van deveenpotetiaal met 0,5 «.
isohypsenbeeld van doorgerekend alternatief.
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Bijlage 7 B . Verhoging vandeveenpotetiaal met0,5m.
Vergelijking isohypsenbeelden uitgangssituatieenalternatief.

uitgangssituatie

alternatief
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Bijlage 7£.. Verhoging vandeveenpotetiaal met0,5m.
Absolute verhoging ofverlagingvandezandpotentiaalt.o.v.
deuitgangssituatie.

2km
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Bijlage 8ft.Een bufferzone aan dewestzijde van het reservaat.
Isohypsenbeeld van doorgerekend alternatief.
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2km

Bijlage 8B. Eenbufferzone aandewestzijdevanhet reservaat
Vergelijking isqhypsenbeelden uitgangssituatie enalternatief.
/
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alternatief
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Bijlage 8c. Eenbufferzone aandewestzijdevanhetreservaat
Absolute verhoging ofverlaging vandezandpotentiaal t.o.v.
deuitgangssituatie.
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Bijlage 8<*. Eenbufferzoneaandewestzijdevanhet reservaat.
Droogstaand deelvandeveenbasis (gearceerd).
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2 km

Bijlage 9A. Verlagingvanpeilzandwinplas.
Isohypsenbeeld vandoorgerekend alternatief.
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Bijlage 9S. Verlagingvanpeilzandwinplas.
Vergelijking isohypsenbeelden uitgangssituatieenalternatief.

—uitgangssituatie
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Bijlage 9 C. Verlagingvanpeilzandwinplas.
Absolute verhoging ofverlagingvandezandpotentiaalt.o.v.
deuitgangssituatie.
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Bijlage10.Overzichtwaterbalans

10A. Uitgangssituatie (zie5.1)
Ingaand
Neerslag »
Randstroming
Fluxcl-laag
Fluxhoofdwl
Totaal

m3/d

mnt/d

46660
41713
15600
3917
107890

0.956
0.854
0.320
0.080
2.210

43.2
38.7
14.5
3.6
100.0

9597
55729
42542
107868

0.197
1.142
0.871
2.210

8.9
51.7
39.4
100.0

Uitgaand
Neerslag
Randstroming
Fluxcl-laag
Fluxhoofdwl
Totaal

10B. DempenEngbertsdijksleiding (zie5.2.1)
Ingaand
Neerslag
Randstroming
Fluxcl-laag
Fluxhoofdwl
Totaal
Uitgaand
Randstroming
Fluxcl-laag
Fluxhoofdwl
Totaal

m3/d

mm/d

%

46662
41707
15074
3892
107335

0.956
0.854
0.309
0.080
2.199

43.5
38.9
14.0
3.6
100.0

m3/d

mm/d

%

9620
56396
41305
107321

0.197
1.155
0.846
2.199

9.0
52.5
38.5
100.0

10C. Omleiding Engbertsdijksleiding (zie5.2.2)
Ingaand
Neerslag
Randstroming
Fluxcl-laag
Fluxhoofdwl
Totaal

m3/d

mm/d

%

46649
41802
15447
3979
107877

0.956
0.856
0.316
0.082
2.210

43.2
38.7
14.4
3.7
100.0

9609
53538
44717
107862

0.197
1.096
0.916
2.209

8.9
49.6
41.5
100.0

Uitgaand
Randstroming
Fluxcl-laag
Fluxhoofdwl
Totaal
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10D. VerhogingpeilEngbertsdijksleiding (zie5.2.3)
Ingaand
Neerslag
Randstroming
Fluxcl-laag
Fluxhoofdwl
Totaal

m3/d

mm/d

%

46660
41711
15342
3988
107701

0.956
0.855
0.313
0.082
2.206

43.3
38.7
14.3
3.7
100.0

9612
56060
42006
107678

0.197
1.149
0.086
2.206

8.9
52.1
39.0
100.0

Uitgaand
Randstroming
Fluxcl-laag
Fluxhoofdwl
Totaal

10E. VerlagingpeilGeestersStroomkanaal (zie5.2.4)
Ingaand
Neerslag
Randstroming
Fluxcllaag
Fluxhoofdwl
Totaal
Uitgaand
Randstroming
Fluxcllaag
Fluxhoofdwl
Totaal

m3/d

mm/d

%

46660
41880
20278
3032
111852

0.956
0.858
0.410
0.062
2.291

41.7
37.5
18.1
2.7
100.0

m3/d

mm/d

%

9553
51079
51194
111825

0.195
1.047
1.049
2.291

8.5
45.7
45.8
100.0

10F. Verhogingveenpotentiaal met0,5m. (zie5.2.5)
Ingaand
Neerslag
Randstroming
Fluxcllaag
Fluxhoofdwl
Totaal
Uitgaand
Randstroming
Fluxcllaag
Fluxhoofdwl
Totaal

m3/d

mm/d

%

46647
41837
17008
3860
109352

0.956
0.857
0.348
0.079
2.240

42.6
38.2
15.6
3.5
100.0

m3/d

mm/d

%

9649
53839
45839
109327

0.198
1.103
0.939
2.240

8.8
49.3
41.9
100.0
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10G.Bufferzoneaanwestzijde (zie5.2.6)
Ingaand
Neerslag
Randstroming
Fluxcllaag
Fluxhoofdwl
Totaal
Uitgaand
Randstroming
Fluxcllaag
Fluxhoofdwl
Totaal

m3/d

mm/d

46648
40988
28258
3761
119655

0.956
0.840
0.578
0.077
2.451

39.0
34.3
23.6
3.1
100.0

m3/d

mm/d

%

12884
48907
57839
119627

0.264
1.002
1.185
2.451

10.8
40.9
48.3
100.0

10H. Verlagingpeilzandwinput (zie5.2.7)
Ingaand
Neerslag
Randstroming
Fluxcllaag
Fluxhoofdwl
Totaal
Uitgaand
Randstroming
Flux cl-laag
Fluxhoofdwl
Totaal

m3/d

mm/d

%

46548
41739
16043
4198
108528

0.953
0.855
0.329
0.086
2.223

42.9
38.5
14.7
3.9
100.0

m3/d

mm/d

%

9255
54910
44343
108508

0.190
1.124
0.909
2.223

8.5
50.6
40.9
100.0
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Bijlage 11.Neerslagenverdampingsgegevens
enberekeningswijzePrecin
Neerslaggegevens KNMIstations:

1986

VroomshoopTubbergenDimmendaalGemiddeldWegingsfaktor
106,6
3,4
65,1
57,8

jan
feb
mrt
apr

112,4
3,6
69,5
59,5

107,1
3,4
64,3
53,3

102,3
3,2
58,4
42,6

1
2
3
4

MetbehulpvandewegingsfaktorenwordtdeneerslagP:
(1*107,1)+ (2*3,4)+ (3*64,3)+ (4*53,3)
.
10

P=

=52,0

Verdampingsgegevens StationTwente:
1986Referentieverdamping (Eo)inmm
jan
feb
mrt
apr

5
11
37
60

(1*5)+ (2*11)+ (3*37)+(4*60)
Eo

-

=38
10

Metbehulpvande correktiefaktoren (f)kanper
invloedsoppervlak de (potentiele)verdampingbepaald
worden.
Pervak kandanhetneerslagoverschot bepaaldworden:
Precin=P-E
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Bijlage 12. Hoogtelijnenkaart zandondergrond
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