ACHTERGROND

T W E E D E WATERWINGEBIED I N H E T DAL VAN DE H U N Z E

Breevenen:waterwinningennatuurontwikkelinghandinhand
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WaterleidingmaatschappijDrenthenaminjuni2001 het nieuwedrinkwaterproductiestationAnnen
officieel ingebruik,datoptermijn meteenproductievan8,4miljoenkubiekemeterperjaar voorziet
ineenkwartvandedrinkwaterbehoefte inDrenthe.Momentcelwordtterplekkeallcen^rondwater
uithet'oude'waterwingebied DeBultcngezuiverd,maarvanaf2003 voecjtWMDdaaraanten
tweedewaterwingebied'Breevenen',inhetda! vandeHunze, toe.
Bijdebouwvanhet productiestation
Annenisveelaandachtbesteedaan duurzaamheid:eendeelseigen energievoorziening
(zonnepanelendak),duurzame materialen,
hergebruikvanspoelwateren warmtepompen.Degrondwaterwinning inBreevenen
sluitdaarquaduurzaamheid naadloosop
aan.Aandeuiteindelijke inrichtingvanBreeveneniseenlangevoorbereidingvooraf
gegaan,vanhydrologischeenecologischestudies,bestemmingsplanwijziging, milieueffectrapportage, inspraakvanbewonersen
gebruikersvanhetgebied,vergunningverleningdoordeProvincieDrenthetoteen
bezwarenprocedurebijdeRaadvanState.Het
uiteindelijke resultaatiseenzooptimaal
mogelijkeverwevingvangrondwaterwinningmetanderebelangen inhetgebied.Het
herstelvandeoorspronkelijkegebiedskenmerkendenattenatuurwaarden ineenareaal
van250hectarepastindedoordeoverheid
gewensteinrichtingvanhetHunzedal.
Waterleidingmaatschappij Drenthe
kreegin 1592eeneerstevergunning om
grondwater teonttrekken inhet Hunzedal.
EénvandevoorwaardentoenwasdatWMD
onderzoekmoest(laten)verrichten naar het
directdanwelindirectgebruik vanoppervlaktewater uit deHunze alsalternatiefvoor
hetonttrekken vangrondwater. Tegelijkertijd wildeWMDhaarwinninginhet Hunzedalomstrategische redenen uitbreiden,
ondermeervanwegehetoptermijn sluiten
vanproductiestation Zuidlaren (inmiddels
gerealiseerd)enhetverminderen vandeonttrekkingaanhet wingebiedAssen(in2003)
omdeverdrogingeffecten inhet dalvande
DrentseAategen tegaan.
Bijhetzoekennaareennieuw wingebied
isuitgebteid (model)onderzoekverricht,
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enerzijds naardeeffecten vangrondwateronttrekking incombinatie met maatregelen
aandewaterhuishouding, anderzijds naar
hetbenutten vangrotehoeveelheden oppervlaktewater metenzonder compenserende
effecten vandiepinfiltratie vanvoorgezuiverdoppervlaktewater. Daarnaast heeft een
verkenningvanecologischepotenties in het
Hunzedalplaatsgevonden.De belangrijkste
conclusieluiddedatzeergoede mogelijkhedenaanwezigwarenomwaterwinning en
natuurontwikkeling tecombineren, waarbij
peilbeheer,hetvasthouden vanwaterdoor
verhogingvandefreatische grondwaterstand metmeerdan30cm,incombinatie met
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Dewaterwin^ebiedenDeBultenenBreevenen.

eendiepegrondwateronttrekking het meest
veelbelovend leek.
Diepinfiltratie zouvolgensdemodelstudiedegewenstegrondwaterwinning minder
goedkunnen compenseren dan aanpassingeninhet waterhuishoudkundige systeem.
Bovendien klevenaanhet benutten van
oppervlaktewater debekendenadelen:een
intensieveteentechnischcomplexerezuiveringendegrotevoorraadbekkens tasten
doorhun ruimtebeslag het landschapaan.
Bovendienzaldeprijs vanhet drinkwater

Derandvanhetnatuurgebiedmeteenslootmetopgezetpeilenjla
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voordeconsument hoger uitvallendan bij
gebruik vangrondwater.
Deresultaten vanbovengenoemde studiewarenvoorWMDaanleidingombijde
ProvincieDrenthevergunningvooreen
extragrondwateronttrekking van3,5miljoen kubiekemeterperjaar inher Hunzedal
aantevragen.Vanwegeeen noodzakelijke
bestemmingsplanwijziging enom het
milieuaspecteenvolwaardigeplaats tegeven
indebesluitvorming ronddevergunningverlening,zijn inhet najaar van 15198de
effecten voornatuur, milieu,bewoners,en
gebruikers inhetgebied vastgelegd ineen
Milieu Effect Rapportage.Deze effecten
betreffen met namehet beslagoplandbouwgrond,delandbouwopbrengst ende
risico'sop wateroverlast.
IndeMERzijn tweealternatieven onder
deloepgenomen envergeleken metdeautonomeontwikkeling vanhetgebied.Het
bedrijfsalternatief ginguit vanoptimale
randvoorwaarden voorde bedrijfsvoering
vanhetwaterbedrijf metdaarbinnen maximaalhaalbarenatuurwaarden. Hettweede,
meestmilieuvriendelijke alternatief ging
uit vanaanpassingvanhet onttrekkingsregimetengunstevannatuurwaarden. Naast
eenadequate grondwateronttrekking waren
erandere harderandvoorwaarden:voldoendepotentie voorhetontwikkelen vaneen
vegetatiekundige gradiënt tussen Hondrug
enHunzedal metversterkingvanecologischerelatiesengoede leefomstandigheden
voor weidevogelsoorten.
DeconclusievandeMERwasdatalleenin

BronputinoostraaiBreevenen.

Wetenweek
Tijdens dewetenschap-entechniekweeksteltWaterleidingmaatschappij Drentheopzaterdag
19oktobervan10.00tot16.00uurhetwingebiedBreevenenenproductiestationAnnenopen
voorgeïnteresseerd publiek.Ophetproductiestation
wordenkortelezingengegevenoverdeproductievan
veiligdrinkwater.Opiederheeluurvertrekteenbus
vanafhetproductiestation vooreenrondritdoorhet
waterwingebied.MedewerkersvanWaterlaboratorium
Noordvoerenallerleiproefjes metwateruitenWMDmedewerkerszorgenvoorrondleidingen langsdeverschillendezuiveringsinstallaties.

hetmeestmilieuvriendelijkealternatiefde
natuurdoelstellingen vollediggehaaldzouden
kunnenworden.WMDkoosvoorditalternatiefendeprovinciegingdaarmeeakkoord.
Sinds1997hebbenbewonersengebruikersineenklankbordgroep meekunnendiscussiërenoverdetoekomstige inrichtingvan
hetgebied.Ditleiddetotvoldoendedraagvlakendenodigeaanpassingen bijdeinrichting.Deuiteindelijke vergunningaanvraag
heeft desalniettemingeleidtoteenbezwarenproceduremetbijkomende verrraging
voorhetproject.Op9januarivanditjaar
kwamhet bevrijdende bericht.DeRaadvan
Statehad hetberoeptegendevergunningverleningvoorhetonttrekken vangrondwaterinBreevenenongegrondverklaard.

Huidige situatie
Breevenenstrektzichuit vandeHondsrugtotdeveenkoloniën meteen hoogteverschilvangemiddeld 15meter.Hetgebied
bestaatuit eenopencultuurlandschap,voor

hetgrootstedeelgrasland.Een natuurlijke
grondwarerstroom beweegtzichvande
Hondsrug naar herHunzedalentreedtdaar
als200jaar oudgrondwater (kwelwater)
weeraanhetoppervlak.Ruim 100jaargeledenisbegonnen met het incultuur brengen
vanhetgebied.Doorde cultuurtechnische
maatregelen dievoordelandbouwzijn uitgevoerd,zoalsdrainagesystemen ensloten,
wordtkwelwater echterversneld afgevoerd
enkomtniet tengoedeaandevegetatie,
zoalsinoorsprong welhetgevalwas.Vegetatiemeteennatuurlijk karakter is nauwelijks
nogaanwezig.KanalisatievandeHunze
heeft ertevenstoegeleiddat inundaties van
hetgebied niet meer voorkomen.
Innovember 2000ismetde inrichting
vanBreevenen begonnen. Het verwerven
vandebenodigdegronden had toenalvoor
eenbelangrijk deelplaatsgevonden. Het
gebieddatisaangekocht (circa250hectare
landbouwgrond) omvarvoornamelijk grondendievanoudsher bekendstaanals'onlanden'envanwegehun natte omstandigheden
minder interessant waren voor landbouwkundig gebruik.

Oorspronkelijke situatie
Debasisvoorinrichting vanhet natuurgebied isfeitelijk herstelvandeoorspronkelijke waterhuishoudkundige situatie:het
stopzetten vanversneldeafvoer vangrondwaternaarendoordeHunze.Kwelwater
krijgt weerkansaanhetmaaiveld tekomen,
zodatkwelafhankelijke vegetatie terugkan
keren.Degeohydrologische waterbalans
biedtvoldoenderuimteomtevensgrondwatertewinnen, nogvoordathetzijn grondwaterkarakrer verliestenvervuild raakt,
zonderdekwelstroom naar her oppervlak
teniet tedoen.Drainagesystemen ensloten
zijn vervangendooreenstelselvanondiepe
greppelseneenminofmeer natuurlijke
afwatering. Dwarsdoorhetgebiedzijn slenkengegraven meteenzeerflauw talud.
Hierdoor ontstaan lichteglooiingenin het
terrein metovergangenvanwaternaar land,
diezorgdragen vooreengrotere verscheidenheid aan(hydrologische) uitgangssituaties
H

2

0

20-2002

SI

maatregelen, tocheen verminderde
opbrengst kunnen verwachten alsgevolg
vandenieuwe grondwateronttrekking.
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Natuurontwikkeling
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voornatuurontwikkeling. Van Hondsrug
naarHunzedal isdaardoor herstelvanverschillendewaardevolle natuurdoeltypen
mogelijk, variërend vandrogeheide tot
schraalgraslanden tot beekdalvegetaties.Een
deelvanhetgebied,dicht bijdeHunze,
krijgt debestemming weidevogelgebied.De
inrichting sluitgoedaan bij het hermeanderingsproject vandeHunze.

Experiment

Sindsdeuitspraak vandeRaadvanState
ishardgewerktomindeoostraai,parallel
aandeHunze,delaatsteserievannegen
bronnen teboren(40tot 50meter diep)en
het leidingwerk aanteleggen.Dewestraai,
meteveneensnegenbronnen lopend van
Hunze naar Hondsrug, wasalaangelegd.De
relatiefgroteafstand tussendeputten (meer
dan300meter)endelagedebietenperbron
(maximaal 20kubiekemeterperuur) zorgen
indezewestraaivooreenzodiffuus mogelijkeonttrekking.Debovengrondse delenvan
deputten worden in het landschapsbeeld
ingepast.Deklusnadert nuzijn einde,zodat
begin 2003 gestart kan worden metdeonttrekking.Deoost-enwestraaikrijgen dan
eenoverdeseizoenen wisselend onttrekkingregime omdeeerdergenoemde uitgangspunten voornatuurontwikkeling te
optimaliseren. De onttrekingshoeveelheden
tussenoost-enwestraaikennen inde
zomerperiodeeenverhouding 80:20%enin
dewinterperiode 50:50%. HetwingebiedDe

Dezeopdenatuur afgestemde grondwateronttrekking iseenexperiment, waarbij
pasovervelejaren duidelijk zalzijn ofde
natuur zozalreageren alsinhet vooruitzicht isgesteld.Inderichtlijnen vandeMER
isdanookdeverplichting opgenomen een
aantalontwikkelingen tevolgeninde tijd
omtebepalen ofvoorspellingen overeenkomen metdaadwerkelijkoptredende effecten.
Hiervoor iseenmeetprogramma gestart.Dit
betreft enerzijds eenonderzoek naarde
natuurontwikkeling (flora- en faunamonitoring),anderzijds metingen vangrondwaterstanden enmaaiveldhoogten om eventueleschade(zettingen/ofwateroverlast) voor
omwonenden alsgevolgvande gewijzigde
hydrologischeomstandigheden tebepalen.
Deresultaten vandemonitoring worden
gebruiktomdegrondwateronttrekking en
hettoegepastebeheerdesgewenst bij testellen.Naastdezemonitoringzullen aanvullendemodelberekeningen worden ingezet
omeenvergoedingsregelingvasttestellen
vooragrariërs,dieondanksdeinrichrings-
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Bulten wordt indezomerperiode zwaarder
belast envangtdepiekenop.Devegetatiein
hetnatuurontwikkelingsgebied (de
westraai)vanBreevenen kanopdezemanier
hetmineraalrijke kwelwater beter benutten
indeperiodedathetditookhetmeest nodig
heeft, inhetvoorjaar endevroegezomer.

Deafgelopen tweejarenzijn vegetatieopnamengemaakt,waarbij hetjaarvóórde
inrichtingalsnulsituatie isvastgelegd;de
gemiddeldesoortenrijkdom voordeverschillendenatuurdoeltypen wasmetachtsoorten
erglaag.Eenjaar nadeinrichtingvanhet
natuurgebiedzijn voedselrijkegraslandenen
ruigten vanzelfsprekend nogvolopaanwezig.
Tochzijn deeerstestappennaar verschraling
herenderalzichtbaarindevormvanwitbolweidenenkruidenrijkegraslanden,waarvan
desoortenrijkdom duidelijkgroeiendeis.De
komendejarenzalmoetblijkenofdezeontwikkelingenpassenbijdegewenstenatuurdoeltypenofdatbijstelling ervannodigis.
Her isbijvoorbeeld momenteel nogzeerde
vraagofde(hooggestelde)doelstellingom
blauwgraslanden totontwikkelingtelaten
komen,verwezenlijkt zalkunnen worden.
IneengroordeelvanBreevenenzalverschralingplaatsvinden doormaaienen
afvoeren vanmaaisel.Inhet weidevogelgebiedzalextensievebegrazingdoorveevan
localeagrariërs plaatsvinden.Hoeweldit
slechtsplaatselijke verschraling veroorzaakt,
zalhetdaarentegen devestigingvan kruiden
versnellenenresulteren ineen afwisselend
vegetatiebeeld.
Bijdefaunamonitoring zijn al bijzonderediersoorten ontdekt,voornamelijk broedentrekvogels.Dezeworden geïnventariseerd
doorvrijwilligers vanIVN.Eenaantalvogelsoorren profiteert reedsvanderuigevegetatieopdevoormaligeakkers,zoalsdekwartel,
dekneu enzelfs een(verdwaalde)zwarteooievaar.Bijzonder zijn ookde glassnijder
(libellen),desabelsprinkhaan endewaterschorpioen.Natuurliefhebbers zijn enthousiastoverdeeerste ontwikkelingen.
Bijhetontsluiten enopenstellen vaneen
natuurgebied zijn ernatuurlijk ookongewensteneveneffecten, dieschade toebrengen
aannatuur, zoalsmotoren en loslopende
honden,waardoorverstoring plaatsvindt
vanbroedvogels.Het inzetten vaneenbuitengewoon opsporingsambtenaar dietoezicht houdt,blijkt echtereffect te
sorteren. f
Norbert Veldkamp

