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diemaatregelen binnen debegrenzingvanhet
projectgebied dienoodzakelijk zijn voordit
herstel'.

Integraalwaterbeheer
Terwisscha:herstelmogelijkhedenvaneenoorsyrongsysteem
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IndeboswachtenjAppelscha,opdtgrensvanDrentheenFriesland, bevindenzichwaardevolle,natte
natuurgebieden.Hetgaat om vennenmetrondomsoortenrijke natteheiden,[bosjhoogveentjes en de
(deelsgeplagde)bovenloopvande VledderA, hetAekiiigcrbrock.Indeboswachtenjbevindenzich
tevensdepompputten van degrondwatenvimungTenvisscha.Rondomdeboswachtenjvindtontwateringplaatsvoorlandbouwkundigedoeleinden.Vanwege deverdrocjnig terplekkeisinhetProject
Integraal waterbeheerTenvisschagezochtnaarmogelijkheden omdenatte natuurwaarden teherstellenende verschillendeJunctieszo veelmogelijkduurzaam naastelkaartelaten bestaan.Hieronder
vindt udeuitkomsten van hetonderzoek.
DeboswachterijAppelschaisonderdeel
vanhetDrentsplateauenomvatwaardevolle
nattenatuur zoalshoogveentjes, vennenen
bovenlopen vanbeekdalen(afbeelding1).
VanwegeverdrogingvanveelvandezegebiedenheefrStaatsbosbeheer veelwerkverricht
omnatuurwaarden teherstellen. Belangrijkste
ingrepenwaren(grootschalige) boskapen
verwijdering vandebouwvoor.Verderzijn
waarmogelijk lokalewaterhuishoudkundigc
maatregelengenomen.Inde boswachterij
bevindtzichhetpompstation Terwisscha dat
jaarlijks circa7,5 miljoen m3grondwater mag
onttrekken.DeboswachterijAppelschawordt
omgevendoorontwaterde landbouwgebieden.

Aft,.

Hetproject moestwelaanviervoorwaardenvoldoen:handhavingvandevergunningscapaciteit vandewaterwinningTerwisscha,handhaving vanbosbouwalseen
belangrijke functie mhetgebied,realisering
vannatuurdoeltypen zoalsdiedoorStaatsbosbeheerzijngeformuleerd enuitwerkingvan
maatregelen binnen bestaande beleidskaders
zoalshetteontwikkelenNationaalPark,het
waterhuishoudmgsplan VledderenWapserveenseAa enhetROM-project Friesland.
Hetonderzoek isuitgevoerddoorIwaco.
Decoördinatielaginhanden vanKiwa,terwijl
deprovincieFryslânhetproject trok.De
stuurgroepTerwisscha maakteopgrondvan
deaanbevelingen vandewerkgroepeenkeuze
overdemeestgewenste ontwikkelingsrichting.
Hetproject bestond uiteendrietal fasen.
Infase 1 iseenvoorlopige ecohydrologische
sysreemanalyseuitgevoerd,zowelopregionaal
alsoplokaalniveau.Deanalyseoplokaal
niveaurichttezichopeenaantal representatieveaandachtsgebieden, tewetenhet

BoswachterijAppelscha metdeverschillendeaandachtsgebieden enligging van keileem-en potkleilagen.

De genoemdefuncties stellenverschillendeeisenaanhetbeheervangrond-en
oppervlakrewarer.Omnategaanofaanpassingvanhetwaterbeheer gerichtopnatuurherstel kansamengaan metbehoud vande
overigefuncties ishetproject IntegraalWaterbeheerTerwisschaopgestart.Inhet project
participerendeprovinciesFryslânenDrenthe,
Nuon ENWWaterFryslân(voorheenWaterleidingFriesland),Staatsbosbeheer,WaterschapSevenwolden,WaterschapWolden
Wieden,FLTOendegemeente Ooststellingwerf Doelvanhetproject is'herstelvanvoor
hetgebiedkarakteristieke grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen enhetnemenvanal
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Analysevandevmncn Ganzenpoel, Grenspoel,enMeeuwenpoel.
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Aekingerbroek (bovenloop beekdal),de
Ganzenpoel, Grenspoel en Meeuwenpoel
(vennen) en het Groote Veen (boshoogveen).
Doel van deze analyse was om gesignaleerde
kennislacunes op te lossen. Hiertoe isin fase2
een gedetailleerd meetnet geplaatst om veldgegevens over bodem, waterhuishouding en
vegetatie te vetzamelen. In fase 3isaan de
hand van de meetgegevens de systeemanalyse
definitief gemaakt en waar nodig aangepast.
Op grond van de systeemanalyse zijn mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt, als
afzonderlijke maatregelen en als combinaties
van maatregelen. Dezezijn met een hydrologisch (TRIWACO) en een ecologisch model
(DURAVEG)op hun effecten beoordeeld.
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Lokale systemen
De bovenlopen (Oude Willem en Aekingerbroek)(zie afbeelding 1)worden in natte
perioden gevoed vanuit lokale systemen. Dit is
afte leiden uit het voorkomen van onder meer
Duizendknoopfonteinkruid, Holpijp en Veldrus. Dedrainerende invloed van de Oude
Willem op degrondwaterstand in het omringend plateaugebied isrelatiefgroot. De afstroming van grondwater over de keileem naar de
Ganzenpoel is hierdoor afgenomen (verschuiving waterscheiding). In natte perioden vindt
lokaal laterale toestroming van grondwater
plaats over de keileem. Dit water kan via capillaire opstijging het maaiveld bereiken (en
verdampen) ofoppervlakkig afstromen.
Analyse van de vennen bracht aan het
licht dat de vier beschouwde vennen sterk
verschillen ten aanzien van ondiepe bodemopbouw en hydrologie. Hierdoor verschillen de
vennen ook in vegetatiekundig opzicht. De
Grenspoel ligt hoog in het landschap en wotdt
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Analyse
Regionaal systeem (zie afbeeldintj 1]
Het gebied geldt alsPleistocene oorsprong
met daarin enkele bovenloopsystemen van
beekdalen. In een groot deel van het gebied zit
keileem op wisselende diepten en variabel in
dikte in de ondergrond; op een aantal plaatsen
is de keileem weggeërodeerd. Op deze plaatsen
iser een directe relatie met het diepe grondwater. Boven de keileem bouwt zich in natte
perioden een stijghoogteverschil op waardoor
tijdelijk en lokaal stroming van grondwater
plaatsvindt (subregionale en lokale systemen).
Aan de noordzijde van het projectgebied
bevindt zich potklei in de ondergrond. Het
regionale grondwater stroomt in zuidwestelijk
richting, maar bereikt het maaiveld in laaggelegengebieden zoals debovenloop van de
Vledder Aofde Oude Willem niet. Lokale
afstroming over de keileem leidt tot van het
regionale patroon afwijkende ondiepe stromingspatronen.
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Toetsingsniveau voor berekende duurlijn van nat jaar
t>1-3

Aft.3.

Toetsingsniveau voor berekende duurlijn van droog jaar

Weergavetoetsittgsniveaus(10%,50%en90%) binnenDURAVEGopeenwillekeurigeiuurlijnbundel.

van het regionale systeem afgeschermd door
een slechtdoorlatende organische laag (zie
afbeelding 2).Enkele meters onder de Ganzenpoel bevindt zich een keileemlaag, waarover
alleen lokale toestroming van water plaatsvindt. Een klein ven in het Aekingerbroek
wordr aan één zijde gevoed door lokaal grondwater (ligging op een keileemlob), terwijl
weerstandbiedende lagen onder de Meeuwenpoel ontbreken waardoor dit ven in direct
contact staat met het regionale systeem. Het
Groote Veen,een boshoogveen dat in dejaren
vijftig nog uit drijvende veenmostapijten
bestond, is lek geraakt waardoor de kragge is
vast komen te liggen en alleen nog natte
heide-vegetaties voorkomen met in verlandende veenputten enkele hoogveenrestanten.
Op grond van de analyse werd duidelijk
dat het voorkomen van keileem in belangrijke

Tab.1.

mate sturend is voor de interactie met het
diepe systeem en daarmee de kwetsbaarheid
voor regionale ingrepen. Regionale maatregelen werken daarom in zeer verschillende
mate door op devennen (zieafbeelding 2:
Grenspoel: nagenoeg geen effect, Meeuwenpoel relatiefgroot effect).

Aanpak
Om oplossingsrichtingen te kunnen
verkennen zijn effecten van mogelijke maatregelen geanalyseerd met een hydrologisch en
ecologisch model (TRIWACOen DURAVEG).
Landbouwkundige effecten zijn bepaald met
het programma Bodep.Naast analyse van
effecten zijn de kosten van maatregelen per
scenario bepaald om iets te kunnen zeggen
over de kosteneffectiviteit. Deanalyse met
DURAVEG heeft zowel kwantitatief (verandering grondwaterstandsvcrloop vertaald naar

Samenstellingvondescenario's.

Scenario

Aanvullende
Peilverhoging
Peilverhoging
Verplaatsing
maatregelen
minimaal*
maximaal
winning
boswachterijen landbouwgebied landbouwgebied Terwisscha

1

•

2

•

3

•

»

4

•

•

Beëindiging
winning
Terwisscha

•
•

•

»
•

*Het onderscheid tussen 'minimaal' en 'maximaal' landbouwgebied betreft het areaal waarin
peilmaatregelen worden getroffen (resp.650en 1040ha).
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voorkomen van vegetatietypen) als kwalitatief
plaatsgevonden (verandering water- en
bodemkwaliteit vertaald naar voorkomen van
vegetatietypen).Pergridcel iseen vegetatietype bepaald, zodat een vlakdekkend vegetatiebeeld per scenario kon worden gegenereerd.
Door oppervlakten vegetatietypen teberekenen en aan elk vegetatietype een natuurwaarde toe te kennen iseen natuurscore per
scenario uitgerekend.
Kwantitatieve analyse vond plaats door
berekende duurlijnen te toetsen aan de hydrologische karakteristieken van referentie-vegetaties (referentieduurlijnen). Hierbij is
getoetst op de 10,50en90procent overschrijdingsduur waarmee een duurlijn(bundel) qua
vorm in grote lijnen vastligt. Getoetst is in
hoeverre duurlijnen vanzowel een relatief nat
jaar alseen relatiefdroogjaar binnen de bandbreedte van vegeratietypen vallen (afbeelding
3).Kwalitatieve analyse vond plaats aan de
hand van beslisregels.Verandering van waterkwaliteit in de wortelzone is ingeschat door
veranderingen in kwel/infiltratiesituatie in
beslisregels te vatten.Ten aanzien van bodemopbouw isaan de hand van een vlakdekkende
digitale bodemkaart getoetst ofvoorspelde
vegetatietypen opgrond van bodemopbouw
voor kunnen komen. Effecten van voormalige
bemesting zijn niet in de analyse betrokken.
Door op kwanritatieve en kwalitatieve aspecten te toetsen bestaat de mogelijkheid dat
vegetatietypen die qua grondwatetstandverloop kunnen voorkomen, worden
verworpen opgrond van kwaliteitscrireria
en viceversa.

Samenstelling scenario's
Opgrond van de resultaten van de
systeemanalyse zijn als mogelijke maatregelen
benoemd: aanvullende lokale maatregelen

(lokaal terugzetten
bos en verder optimaliseren interne waterhuishouding door het
dempen van watergangen), pcilverhoging m omringend
landbouwgebied en
verplaatsing van de
winning naar een
locatie onder het
noordelijke potkleigebied.

Aft). 4.

Weergave natuurscores per scenario.

Het beëindigen van
de winning isals'kennismaatregel' geanalyseerd, omdat handhaving van de winning één
van de randvoorwaarden van het project was.
Opgrond van effecten van de afzonderlijke
maatregelen zijn vier scenario's samengesteld
(zietabel 1).
BijWaterschap Wold en Wieden zijn in
het kader van het project 'Herstel brongebied
VlcdderA'maatregelen gericht op natuurontwikkeling in voorbereiding. Deze maatregelen
worden in twee fasen in het gebied Oude
Willem uitgevoerd en maken deel uit van alle
scenario's ('autonome ontwikkeling').

Evaluatie en conclusies
Deecologische effecten zijn samengevat
weergegeven in afbeelding 5.Duidelijk wordt
dat het oppervlak natte vegetatietypen van
scenario 1 naar scenario 4toeneemt.Aanpassing van de oppervlaktewaterhuishouding in
de landbouwgebieden (scenario 1)sorteert met
name effect in deOude Willem. De
beschouwde gebieden in de boswachterij
profiteren nagenoeg niet van deze ingrepen
(zieook effect autonome ontwikkeling afbeelding 4).Descenario's 2 en 3,waarin de

winning wordt verplaatst, leiden tot een
duidelijke hogere natuurscore dan scenario 1
en komen vrij dicht in debuurt van scenario 4
(kennisscenario met beëindiging winning).
Het onderscheid tussen beide scenario's
(verschil in oppervlak landbouwgebied waar
maatregelen worden genomen) is echter
beperkt. De toename van het oppervlak goed
ontwikkelde natte heide-vegetaties (veenmosrijke Dopheide) en Veldrusschraallanden
bepaalt in belangrijke mate de toename van de
natuurscore in deze scenario's.Opmerkelijk is
verder dat pas in het meest vergaande scenario
ook ontwikkelingsmogelijkheden voor
sommige vengemeenschappen en Draadzeggevegetaties toenemen.
Uit deanalyse wordt duidelijk dat maatregelen in het landbouwgebied (aanpassing
oppervlaktewaterhuishouding) gecombineerd
met verplaatsing van de winning binnen de
randvoorwaarden van het project het meest
bijdragen aan de doelstelling van het project.
Welzijn dekosten van met name verplaatsing
van de winning relatiefhoog(circa 8 miljoen
gulden).
In de nabije toekomst wordt het één en
ander uitgewerkt tot een nader plan van
aanpak. •"
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