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teoverschrijden. Tevens was uit onderzoek
elders duidelijk geworden dat ook andere
processen dan kwel kunnen zorgen voor
gunstige standplaatscondities voor basenminnende, matig voedselrijke vegetatietypen.
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In het Gorechtgebied ten zuiden van destad Groningen zijn natuur, landbouw en drinkwaterwinning nauw metelkaarverweven. De natuurstaat erjlink onderdruk. De moeras- en Itooilandvegetaties zijn sinds het begmvan deze eeuwsterk in kwaliteit eropachteruitgegaan. Gezien de waterhuishoudkundige samenhang tussen deverschillendeJuncties iseen integralestudie uitgevoerd naar
de mogelijkheden voor herstel van denatte natuur. In het oostelijk deelvan hetgebied (Huuzedal),
waar vooral oppervlaktewater het voorkomen vangunstige condities voor bascnmiiiuende natuurwaarden bepaalt, isdeaanvoer van basenvia toestroming vangrondwaterjuist beperkt. Gestree/d
wordt naar herstelvan basenmmnende omstandigheden doorde rol van oppervlaktewater via ouder
meeroverstroming te herstellen. In hetwestelijk deel van hetgebied (DrentseA-dal] isde rol van
regionale kwel van belang voor basenminnende omstandigheden. Hier moet noggezocht worden
naargeschikte waterhuishoudkundige ingrepen voor herstel.
Het Gorechtgebied (afbeelding 1)omvat de
uitloper van de Hondsrug, met aan weerszijden de benedenlopen van de Hunze (Onneren Oostpolder) en de Drentse A.De belangrijkste functies in het gebied zijn natuur, landbouw en drinkwaterwinning. Het Waterbedrijf Groningen wint ergrond- en oppervlaktewaterwater (pompstation Onnen 12
MmVjaar grondwater, pompstation DePunt 8
MmVjaar grondwater en 5Mms/jaar oppervlaktewater). In het gebied iseen landinrichtingsproject in de eindfase van de voorbereiding (herinrichting Haren).
In dejaren tachtig iseen discussie op gang
gekomen over de mogelijkheden voor natuurherstel en -ontwikkeling in het gebied.Aanleiding hiertoe wasonder meer de geconstateerde
achteruitgang van kwelafhankelijke vegetatietypen. Dit heeft ertoegeleid dat in 1991door
deProvinciale Staten van Gtoningen als
beleidsuitgangspunt isgeformuleerd te streven naar herstel van kwelafhankelijke, matig
voedselrijke vegetatietypen. Onder kwel werd
verstaan het uittreden van basenrijk grondwater aan maaiveld.
Om invulling aan dit beleid tegeven, is
door de toenmalige Waterleidingmaatschappij
voor de provincie Groningen en het Gemeen-

telijk Waterbedrijf Groningen in 1994gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden om via diepinfiltratie van
oppervlaktewater te komen tot een vermindering van de netto grondwateronttrekking. Dit
zou moeten leiden tot herstel van kwelafhankelijke vegetatietypen.
Uit het onderzoek
bleek dat herstel van
de kwel aan maaiveld
in het gebied maar
beperkt mogelijk is.
Een verdere bevinding
was dat behalve de
grondwaterwinning
ook de ontwatering
ten behoeve van de
landbouw een bepalende rol speek bij de
mogelijkheden voor
herstel van de kwel
aan maaiveld. De
liggingvan natuuren landbouwgebieden
wasrecenr vastgelegd
in de Gebiedsvisie
Haren. Deze landbouweffecten bleken
bovendien de provinciegrens met Drenthe
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Dit heeft ertoegeleid dat door het huidige
Waterbedrijf Groningen, de Waterleidingmaatschappij Drenthe,deprovincies Groningen en Drenthe en deDienst Landelijk Gebied
in de provincie Groningen in 1996een integraal onderzoek werd gestart naar de mogelijkheden voor natuurherstel in het Gorechtgebied.Deze studie isuitgevoerd door IWACO
en Kiwa.
Om draagvlak tekrijgen voorde resultaten van het onderzoek iseen brede klankbordgroep ingesteld. Naast bovengenoemde
instanties waren daarin her Waterschap
Hunze enAa,NLTO,Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, Stichting Het Groninger
Landschap en Natuurmonumenten vertegenwoordigd. Dezegroep heeft gedurende de
uitvoering van het onderzoek regelmatig
commentaar geleverd op de tussenresultaten
van het onderzoek en maakte keuzes voor het
vervolg.Met name in de eindfase van het
onderzoek is intensief met de terreinbeheerders en de milieufederatie overlegd.
Het onderzoek had als hoofddoelstelling
het bepalen van de mogelijkheden voor
herstel van de kwelafhankelijke, matig voedselrijke vegetatietypen in het Gorechtgebied.
Andere doelstellingen waren het opstellen van
een referentiebeeld van de vroegere halfnatuurlijke situatie, het in beeld brengen van
degevolgen van gekozen ligging van landbouw en natuur volgens de Gebiedsvisie
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Haren, het vaststellen van deeffecten van de
grondwaterwinning en het bepalen van de
meest kansrijke ontwikkelingsrichting voor
het gebied.
Voor acht representatieve reservaatsgebieden isop basis van besraandegegevens een
beschrijving van de relatie waterhuishoudingvegetatie gegeven. Bij een aantal reservaatsgebieden iseen uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd (peilbuizen,grond- en grondwatermonsters,vegetatieopnames) om de geconstateerde
leemten in kennis van het hydro-ecologisch
systeem op te lossen. Devoorlopige beschrijvingen zijn getoetst aan de veldgegevens en
waar nodig bijgesteld. Dit heeft geleid tot de
definitieve hydro-ecologische beschrijvingen
van de reservaarsgebieden. Vanuit de beschrijvingen van de reservaten iseen vertaling
gemaakt naar een hydro-ecologische systeembeschrijving voor het gehele Gorechtgebied.
Eengebiedsdekkend hydrologisch en ecologisch model isopgezet en geijkt om de effecten van ingrepen in beeld te kunnen brengen.
Met name isaandacht besteed aan de inbreng
van veldkennis bij de ijking, zowel hydrologisch alsecologisch. Beide modellen bleken na
ijking de huidige situatie goed in beeld te
kunnen brengen. En tenslotte zijn negen
studiescenario's geformuleerd, doorgerekend
en geëvalueerd.

Kwelafhankelijk o f basenminnend?
Gebleken isdat in het Hunzedalgebied
kwel niet het enige mechanisme isgeweest,
waardoor basenminnende, matig voedselrijke
vegetatietypen vroegerzo rijk vertegenwoordigd waren.Dit bleek ondermeer in de Harener Wildernis,een reservaatgebied dat zich als
gevolg van een dikke laagpotklei buiten de
invloed van degrondwaterwinning bevindt.
Debasenrijkdom in de worrelzone bleek
samen te hangen met regelmatige oversrromingen vanuit de Hunze en de vroegere
invloed van brak water uit zee-inbraken. Door
achrereenvolgens verzoeting en verzuring is
het beeld van de vegetatie sterk gewijzigd. De
lage beekdalen hebben een veenbodem. De
achteruitgang van de basenminnende vegetatie is mede veroorzaakt door ontwatering van
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het veenpakket. Daardoor isde voedselrijkdom
in dewortelzone toegenomen en isde mate
van basenverzadiging door de vorming van
zure neerslaglenzen gedaald. In andere reservaatgebieden zorgde de overstroming met
basenrijk oppervlaktewater wel voor behoud
van de bascnrijke omstandigheden.

Modellering van neerslaglenzen
Veel aandacht isbesteed aan de wijze
waarop in devoorspellingde standplaatseisen
van basenminnende vegetatietypen zouden
kunnen worden gemodelleerd. Om grondwaterstanden en kwelfluxen te kunnen berekenen is het geohydrologisch model TRIWACO
gebruikt. Vanwegehetgrote belangvan de
grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld
iseen gedetailleerde hoogtekaarr (80.000gemeten hoogtepunten) gebruikt. Voordeze studie
isaanvullend een module inTRIWACO
ontwikkeld, waarmee dedikte van de neerslaglenzen (grensvlak regenwater-grondwater)
werd gemodelleerd. In afbeelding 2 isaangegeven onder welke omstandigheden zich in een
perceel een neerslaglens opbouwt, aan weerszijden begrensd door sloten. Op basis van de
dikte van de neerslaglens en de aan- of afwezigheid van kwel naar her maaiveld, is per
model-element het percentage van het oppervlak aangegeven, waarin kwel in de wortelzone voorkomt. Dit isondermeer afhankelijk
van de breedte van een perceel en de intensiteit van de neerslag.
In afbeelding 3 iseen voorbeeld gegeven
van de uitkomsten van het hydrologisch
model. Deafbeelding laat zien op welke plekken in het gebied kwel aan het maaiveld in het
groeiseizoen mag worden verwacht. De kleur
geeft daarbij het percentage van het
betreffende oppervlak aan waar kwel aan her
maaiveld mag worden verwacht. Op perceelsniveau isde kwel het meest intensief nabij de
sloten, waar de dikte van de neerslaglens het
geringst is.

Voorspelling vegetatietypen
De voorspelling van effecten op grondwarerafhankelijke vegetaties heeft plaatsgevonden met behulp van het model Niche. Invoer

voor het model zijn de srandplaatsfactoren
ecologische bodemeenheid, grondwaterstand,
mate van voedselrijkdom en zuurgraad/basenverzadiging van de bodem.Het model berekent de ruimtelijke verspreiding en her oppervlak waarover grondwaterafhankelijke vegetatietypen voorkomen. Voorde ijking isde
huidige situatie doorgerekend. De voorspelde
verspreiding van de natuurlijke vegetatietypen
kwam goed overeen met de in het veld waargenomen verspreiding.Opgemerkt zij dat de
werkelijke vegetatie-ontwikkeling niet alleen
afhankelijk isvan het abiotisch milieu, maar
ook van factoren alszaadvoorraad in de
bodem, aanwezigheid van natuurgebieden van
waaruit kolonisatie kan plaatsvinden en ophoping van meststoffen in de bodem.

Scenario's
Allereerst zijn de hisrorische situatie
(1850),de huidige situatie en de situatie met
begrenzing van landbouw-, beheers-en reservaatsgebied volgens de Gebiedsvisie Haren
beschouwd. Vervolgens iseen scenario ontwikkeld, waarin de begrenzing van landbouw- en
reservaargebieden volgens degebiedsvisie is
aangepast. Hierbij isgesrreefd naar situering
van de reservaten in demeest kansrijke gebieden, waaronder degradiëntrijke flanken van
de Hondsrug. Tor slot iseen scenario gedefinieerd, waarbij is uitgegaan van ruimere
mogelijkheden voor overstroming in de benedenlopen van de beekdalen. Behalve voor 1850
iselk scenario doorgerekend met en zondet
grondwaterwinning. Descenario's zijn weergegeven in afbeelding 4.

Resultaten
In afbeelding 4staan de uitkomsten van
de scenario's voor het verwachte oppervlak aan
basenminnende vegetaties.Duidelijk isdat de
situatie van r85o niet meer valt te herstellen,
wat veroorzaakt wordt door veranderingen in
maaiveldhoogte, de veraarding van het veenpakket en daarmee samenhangende eutrofiëring (mineralisatie) en verzuring. Het grootste
oppervlak wordt berekend in het scenario
zonder grondwaterwinmng en optimale
hggmg van reservaargebieden (scenario 4). Dit
scenario gaat echter voorbij aan de afspraken,
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regelmatigoverstromingen kunnen optreden vanuit Zuidlaardermeer en Hunze.

waterwinning, ruimere mogelijkheden voor
overstromingen en verhogingen van oppervlaktewaterpeilen.

Vertaling naar beleid
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Voorbeeld berekeningkwel aanmaaiveld:percentagevanhetaangegeven
oppervlakwaarinkweltotmdewortclzonereikt.

die in het kader van de Gebiedsvisie Haren
over de begrenzing van landbouw- en reservaatgebieden zijn gemaakt.
Het scenario dat uitgaat van de afgesproken begrenzing van reservaatgebieden en van
aanvullende maatregelen in de oppervlaktewaterhuishouding (scenario 5)heeft ook een hoge
natuurscore.Deaanwezigheid van de grondwaterwinning leidt tot slechts een geringe
afname aan natuurwaarden. Degeringe score
bij uitvoering van de Herinrichting Haren
(scenario 3)is het gevolg van het ontbreken
van wateraanvoer. Hierdoor en alsgevolg van
het ontbreken van kwel dalen de grondwaterstanden in de zomer te ver beneden maaiveld,
hetgeen de ontwikkeling van 'natte' vegetatietypen verhindert.

Voorde situatie in
het DrentseA-dal isde
situatie wat gecompliceerder. Dit gebied
wordt beïnvloed door
diepgrondwater vanaf
het Drents Plateau.
Zowelde grondwaterwinning in De Punt
alsdeontwatering in
landbouwgebieden
belemmeren de
herstelmogelijkheden
voor basenminnende
natuur. Ineen nadere
detailstudie wordt
onderzocht op welke
wijze diverse maatregelen kunnen leiden
tot herstel van basenminnende natuurwaarden in het
DrentseA-dal.Te
denken valt aan

aanpassingen in de huidige wijze van grond-

Deresultaten van het onderzoek zijn voor
de provincies Groningen en Drenthe aanleiding geweest om een raamconvenant op te
stellen voor de stroomgebieden van de Hunze
en deDrentse A (H ; 0 1999,nr. 8pag.33).
Hierin zijn afspraken gemaakt over een duurzaam samengaan van drinkwaterwinning en
natuur in beide stroomgebieden. Het raamconvenant is in maart door de twaalf betrokken partijen ondertekend. De samenwerking
in het Gorechtgebied isookverwoord in het
nieuwe Omgevingsplan voor de regio Groningen, dat vorigjaar december is vastgesteld
door Provinciale Staten.
Voorde verschillende deelgebieden waarin
zichgrondwaterwinningen bevinden, worden
deelconvenanten opgesteld.Alseerste is het
deelconvenant voor de benedenloop van het
Hunzedal gereedgekomen, waarin het Waterbedrijf Groningen zich verplicht tot een
belangrijke financiële bijdrage aan de natuurontwikkeling in het oostelijk Gorechtgebied.
Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met
de terreinbeheerder, Stichting Het Groninger
Landschap, f

Oppervlakbasenminnendevegetatietypenvoordescenario's:
1.referentiescenario:situatie rond 1850
2.huidige situatie
3.situatie nadeHerinrichting Haren
4.situatie meteenvoordenatuur optimalesituering enbegrenzing van dereservaatsgebieden binnende
Herinrichting Haren
5.situatie na deHerinrichting Haren, aangevuld metmaatregelen alsoverstroming en wateraanvoer
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Conclusies
Eén van deconclusies isdat bij handhaving
vandegrondwaterwinning teOnnen in de
benedenloop van het Hunzedal de meeste
typen basenminnende vegetaties kunnen
worden ontwikkeld. Ermoeten dan hoge
oppervlaktewaterpeilen worden ingesteld en
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