Aquatisch-ecologisch onderzoekvan
HETREESTDAL

y^ vjroot Salland
Zuiveringsschap Drenthe

W a t e r s c h a p

ST3

Aquatisch-ecologisch onderzoekvan
HETREESTDAL

Waterschap Groot Salland
Zwolle
1998

Zuiveringsschap Drenthe
Assen

Aquatisch-ecologisch onderzoek van het Reestdal

Samenvatting
De Reest is een riviertje gelegen op de grens van Drenthe en Overijssel dat zijn natuurlijke loop nog
voor een groot deel heeft behouden. Het riviertje had van oorsprong watertoevoer uit grote, oostelijk
gelegen hoogveengebieden die door een bufferende werking zorgden voor een permanente toevoer
van water. Na afgraving van het hoogveen ontstond een versnelde afvoer van het neerslagoverschot
en ontstond er regelmatig wateroverlast op de Reest. In de loop der jaren is, mede daarom, het
stroomgebied van de Reest aanzienlijk verkleind. Aan de Reest is zowel door de provincie Drenthe
als de provincie Overijssel een hoge natuurfunctie toegekend. Veel direct aan de Reest gelegen
oeverlanden zijn in bezit van het Drents ofOverijssels landschap.
Ondanks de hoge natuurwaarde van het Reestdal is geconstateerd dat vooral verdroging, verminderde
afvoer en eutrofiëring knelpunten zijn. Om deze knelpunten het hoofd te kunnen bieden zijn van
1989 tot 1993 onderzoeken uitgevoerd in het kader van het Systeemonderzoek Reest. Eén van die
deelonderzoeken betrof aquatisch-ecologisch onderzoek dat is uitgevoerd door het Zuiveringsschap
Drenthe en het toenmalige Zuiveringschap West-Overijssel. Bij dit onderzoek is gekeken naar
macrofauna (kleine waterdieren), vegetatie en de fysisch-chemische toestand inhet Reestdal.
Naar aanleiding van de resultaten uit het Systeemonderzoek zijn in het Reestdal een aantal projecten
uitgevoerd, die met name waren gericht op verbetering van de waterkwaliteit en vergroting en
vertraging van de basisafvoer. Hierbij isonder meer een deel van het oude stroomgebied weer aan de
Reest gekoppeld en zijn er bodemverhogingen aangebracht in de Reest. Om inzicht te krijgen in
effecten van de maatregelen op de levensgemeenschappen en de waterkwaliteit in de Reest is in 1996
wederom aquatisch-ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten in dit rapport zijn
beschreven. Uit dit onderzoek is met name gebleken dat het stromingsregime en het ontbreken van
beschaduwing nog steeds belangrijke knelpunten zijn voor het ecologisch functioneren van de
bovenloop. Daarnaast speelt ook een onvoldoende waterkwaliteit nog steeds een rol. Zowel in de
bovenloop als in de midden- en benedenloop is ten opzichte van 1990 een verbetering in de
waterkwaliteit geconstateerd, hoewel hier een onvoldoende waterkwaliteit nog steeds het
belangrijkste knelpunt is. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de overstort bij Uhorst een
negatief effect heeft opdezuurstofhuishouding en de macrofauna inde Reest.
Aanbevelingen die uit dit rapport voortvloeien richten zich voornamelijk op herinrichting van het
gebied rond de bovenloop van de Reest, waarbij het creëren van bos in combinatie met
herdimensioneren van de watergang zou moeten leiden tot een ecologisch goed functionerende
bovenloop met voldoende beschaduwing en stroming. Voor de midden- en benedenloop wordt de
hoogste prioriteit gegeven aan beperking van de effecten van de overstort bij Uhorst en een nog
betere waterconservering door aanpassing van het onderhoud in combinatie met het aanleggen van
bufferzones langs de Reest.
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Inleiding

1.1

Kader

De Reest iseen op degrens van Drenthe en Overijssel stromend riviertje dat zijn natuurlijke loop nog
voor een groot deel heeft behouden. Het stroomt door een smal beekdal waarin naast
landbouwgronden ook waardevolle natuurgebieden te vinden zijn. De verschillende betrokken
overheden proberen dan ook een beleid te voeren ten gunste van behoud, herstel en ontwikkeling van
de natuur in het Reestdal. Dit kwam onder meer al naar voren in een Natuurbeschermingsbeschikking
uit 1967. In deze beschikking werden voor het eerst voorwaarden gesteld, bedoeld om het
voortbestaan van de Reest als stromend riviertje veilig te stellen.
Vanwege de aanwezige natuur werd het Reestdal door het Rijk in 1986 in het Structuurschema
Natuur- en Landschapsbehoud aangewezen als Grote Landschapseenheid (GLE).
In het streekplan van de provincie Drenthe ligt de nadruk in dit gebied op behoud, herstel en
ontwikkeling van natuurwaarden. Landbouw en houtproduktie zijn daarbij nog wel mogelijk, voor
zover zeniet instrijd zijn met deze doelstelling.
In het Waterhuishoudingsplan van zowel de provincie Drenthe (1993) als de provincie Overijssel
(1991) is aan de Reest een natuurfunctie op hoog niveau toegekend. Dit houdt in dat moet worden
geprobeerd om de natuurlijke staat van het ecosysteem te behouden c.q. te ontwikkelen. Daarom
moet negatieve beïnvloeding als gevolg van menselijk handelen zoveel mogelijk worden voorkomen.
In het beheersplan Reestdal van december 1986 is zowel aan de Drentse als de Overijsselse zijde
langs de gehele Reest een strook van wisselende breedte, tot een totaal van ruim 1500 hectare,
aangewezen als relatienotagebied. De direct aan de Reest grenzende oeverlanden behoren vrijwel
geheel tot de 666 hectare reservaatsgebied die het gebied momenteel rijk is.
Ondanks deze zaken is geconstateerd dat het aantal bedreigingen voor behoud, herstel en
ontwikkeling van natuurwaarden groot blijft. Verdroging, verminderde afvoer, een slechte
waterkwaliteit, eutrofiëring en onderhoud gericht op versnelde waterafvoer worden in dit verband
herhaaldelijk genoemd.
Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk om tot een integrale aanpak te
komen, waarbij alle belangen in onderlinge samenhang worden afgewogen. Om dit te verwezenlijken
heeft de vroegere dienst Natuur, Milieu en Fauna van de Directie Drenthe van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het initiatief genomen tot een overleg Systeemonderzoek Reest.
Het centrale uitgangspunt hierbij was het verkrijgen van meer inzicht in de werking van het
hydrologisch systeem in relatie tot de aanwezigheid en ontwikkelingsvorm van terrestrische en
aquatische levensgemeenschappen. In het kader van dit systeemonderzoek zijn van 1989 tot 1993
deelonderzoeken uitgevoerd op het gebied van de hydrologie (IWACO, 1992a,b), de hydro-ecologie
(Vegter, 1991) en de aquatische ecologie (Zuiveringschap West-Overijssel en Zuiveringsschap
Drenthe, 1992).De deelonderzoeken zijn geïntegreerd in het eindrapport Systeemonderzoek Reestdal
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1.3

Aanpak en leeswijzer

In eerste instantie is in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het gebied en van de
waterhuishoudkundige situatie in de Reest. In dit hoofdstuk is tevens een beschrijving gegeven van
de na 1990 uitgevoerde projecten en het beleid ten aanzien van de Reest. In hoofdstuk 3 is de
methode van onderzoek beschreven, waarbij tevens een overzicht is gegeven van de monsterlocaties.
Vervolgens is in de hoofdstukken 4 tot en met 6 de huidige biologische en fysisch-chemische
toestand van de Reest beschreven. Hierbij isvoor het ecologische aspect onder meer gebruik gemaakt
van het streefbeeld dat is opgesteld door het Waterschap Groot Salland en naar de natuurwaarde
volgens het beoordelingssysteem van het Zuiveringsschap Drenthe. Een beschrijving van het
streefbeeld en het beoordelingssysteem is beschreven in paragraaf 1.4. Voor de beschrijving en
toetsing van de fysisch/chemische toestand is onder meer gebruik gemaakt van landelijk geldende
normen. Ook deze normen zijn beschreven in paragraaf 1.4.
In hoofdstuk 7 is de situatie van 1996 vergeleken met de situatie van 1990. Ten behoeve van deze
vergelijking is ook de situatie van 1990 getoetst aan het huidige streefbeeld en de huidige
fysisch/chemische normen. Aan de hand van de vergelijking wordt duidelijk in hoeverre de toestand
van 1990 is veranderd. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de tijd zijn tevens beschikbare
gegevens vantussenliggende periode gebruikt.
In hoeverre geconstateerde veranderingen kunnen worden gerelateerd aan uitgevoerde projecten isin
hoofdstuk 8 beschreven. Hieruit volgen nog aanwezige knelpunten en er volgt inzicht in de effecten
van de uitgevoerde maatregelen. Deconclusies en aanbevelingen zijn gegeven in hoofdstuk 9.

1.4

Streefbeeld en normen

Het water in de Reest en in de zijwatergangen van de Reest dient in de eerste plaats tevoldoen aan de
landelijk geldende grenswaarden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989). Daarnaast zijn door
de provincies Drenthe en Overijssel normen opgesteld, waarbij de Reest dus dient te voldoen aan de
normen van beide provincies.
1.4.1
Streefbeeld Overijssel
Het Waterhuishoudingsplan Overijssel (Provincie Overijssel, 1991) kent aan de Reest een tweetal
functies toe, te weten de functie 'water voor natuur' en de functie 'water voor karperachtigen'. De
functie 'water voor natuur' is ook toegekend aan de zijwatergangen van de Reest. Door toekenning
van de functie 'water voor natuur' gelden verdergaande ecologische doelstellingen die door het
Waterschap Groot Salland zijn ingevuld door middel van streefbeelden voor de verschillende
watertypen in het beheersgebied. Voor de Reest geldt het streefbeeld voor bovenlopen van beken en
het streefbeeld voor weteringen/midden-en benedenlopen van beken. Voor de Bomertsvaart en de
Streitenvaart geldt het streefbeeld voor zandsloten en voor de zijbeek bij Oud-Avereest geldt, evenals
voor de bovenloop van de Reest, het streefbeeld voor bovenlopen van beken. De beschrijvingen van
de streefbeelden zijn gegeven in bijlage I.
Door toekenning van de functie 'water voor karperachtigen' gelden voor de Reest voor een aantal
waterkwaliteitsparameters, verdergaande doelstellingen. Deze waterkwaliteitsparameters en de
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1.4.3
Veenbeekkarakter
Voor de Reest is het voormalig veenbeekkarakter van belang. De Reest voerde van oorsprong water
af uit een hoogveengebied, zodat de beek zowel in abiotisch als biotisch opzicht afwijkt van
bijvoorbeeld zandbeken. Aangezien het hoogveen inmiddels is afgegraven, is het veenbeekkarakter
van de Reest vrijwel geheel verloren gegaan. Alleen in het feit dat zich in de bodem nog
veenrestanten bevinden, komt het veenbeekverleden nog enigszins tot uiting. Bij interpretatie van de
ecologische en fysisch-chemische gegevens moet rekening worden gehouden met het voormalig
veenkarakter dat zich onder andere kan uiten in lagere pH-waarden en de aanwezigheid van
zuurminnende ofveenminnende soorten.
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Gebiedsbeschrijving

2.1

Algemeen

De Reest ligt op degrens van Drenthe en Overijssel en iswaarschijnlijk daardoor één van de weinige
beken die z'n natuurlijke, meanderende loop heeft behouden. Het stroomdal van de Reest strekt zich
globaal uit van Dedemsvaart tot aan Meppel. Het totale stroomgebied heeft een oppervlakte van circa
6000 hectare, waarbij 's winters tijdelijk nog eens circa 2300 hectare extra geheel of gedeeltelijk
afwatert op de Reest. Het beginpunt van de Reest ligt bij De Tippe, noordoostelijk van Dedemsvaart.
Het eindpunt bij het Meppelerdiep bij Meppel. Ter hoogte van Schiphorst wordt de Reest
onderbroken door de Hoogeveensche Vaart die door het Reestdal is aangelegd. De totale lengte van
de Reest bedraagt circa 37 kilometer. Het hoogteverschil tussen begin- en eindpunt is echter niet
meer dan circa 5meter, zodat de stroomsnelheid betrekkelijk laagis.
Het grondgebruik langs de Reest isvoornamelijk agrarisch van aard (wei- en hooiland). Hier en daar
zijn enkele bospercelen te vinden, vooral in de buurt van Balkbrug en Staphorst. Sommige delen van
het gebied hebben een hoge natuurwetenschappelijke waarde en zijn in handen van natuur- en
landschapsbeschermingsorganisaties, zoals de hooilandcomplexen Schrapveen bij Dedemsvaart en de
Havixhorst bij De Wijk.
De afvoer van water naar de Reest heeft voor circa 4800 hectare plaats door vrije afstroming via
watergangen en via grondwater (directe kwel via de rivier). Aan de Overijsselse kant zijn drie
bemalingsgebieden aanwezig, namelijk De Vledders (865 hectare), Den Oosterhuis (225 hectare) en
Noord-Stegeren (135 hectare). Belangrijke afvoerleidingen zijn eigenlijk alleen de Streitenvaart,
waarlangs De Vledders afwatert, en de Bomertsvaart, waarlangs het Westerhuizingerveld (2050
hectare) overtollig water afvoert. In de periode 15 november tot 15 maart is ook de Koppelleiding
Nolde een belangrijke afvoer op de Reest.
Ter hoogte van Uhorst is een overstort aanwezig die bij hevige regenval ongezuiverd afvalwater uit
de riolering van Uhorst via een sloot opdeReest loost.

2.2

Kwantiteit

2.2.1
Ontwikkeling tot1990
De situatie in het stroomgebied van de Reest in 1990 isweergegeven in bijlage III. De Reest had van
oorsprong watertoevoer uit grote, oostelijk gelegen hoogveengebieden. De omvang van het
oorspronkelijke stroomgebied iswat onduidelijk en wordt geschat op 25.000 danwei 30.000 à 40.000
hectare. In die situatie was vermoedelijk niet zozeer sprake van een riviertje, maar meer van een
brede moeraszone waardoor water afstroomde. Een echte rivier lijkt te zijn ontstaan in de loopvan de
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conserveren, anderzijds bedoeld om de afvoerpieken bij hoge waterstanden af te vlakken. Ten
opzichte van de situatie in 1990 is de hydrologische situatie in het Reestdal hierdoor op een aantal
punten gewijzigd. De uitgevoerde projecten zullen hieronder worden toegelicht. In figuur 2.1 is de
huidige situatie in het Reestdal weergegeven.
Proefproject verdroging Reestdal
In 1964 en 1965 is de bovenloop van de Reest voorzover gelegen tussen de Ongelukkige wijk en de
Braambergersloot, aangepast aan de toen geldende ontwateringsnormen, die werden aangehouden
voor landbouwkundige ontwatering. Deze waterleiding (de huidige Lage Leiding) stroomde
sindsdien af in de Braambergersloot, waardoor het water via het Ommerkanaal naar de Vecht werd
afgevoerd. Deze ontkoppeling bleek echter ongunstig te zijn voor de waterstand in de Reest.
Aangezien het water uit de Lage Leiding van relatief goede kwaliteit is, is deze watergang in 1991
weer gekoppeld aan de Reest. Hiervoor is in 1991 een onderleider onder de Braambergersloot
gemaakt. Vanaf deze onderleider is een verbinding gegraven van ongeveer 525 meter naar de Reest
bij 't Bergje (figuur 2.1). Een gebied, dat oorspronkelijk tot het stroomgebied behoorde, is hierdoor
weer aan de Reest gekoppeld en leidt tot vergroting van het stroomgebied met circa 360 hectare. Het
gedeelte van de Reest vanaf 't Bergje tot aan de Drentse Wijk is over een lengte van ongeveer 750
meter verbreedt en verdiept (Waterschap Riegmeer, 1991a).
VerbindingBraambergersloot - VuileRiete
Vóór uitvoering van dit project werd water vanuit het Ommerkanaal naar de waterleidingen van het
waterschap Meppelerdiep (voorheen waterschap Riegmeer) geleid. Hiervoor werd een deel van de
Reest gebruikt, namelijk de Drentse Wijk. Door gebruikmaking van deze aanvoermogelijkheid werd
Reestwater vermengd met water vanuit het Ommerkanaal. Dit gebiedsvreemde water was voor de
Reest echter ongewenst en diende derhalve zo veel mogelijk te worden geweerd. Dit heeft in 1995
geleid tot de aanleg van een verbindingswaterleiding vanaf de Braambergersloot naar de
Koekoeksloop ten zuiden van de Vuile Riete. Hierdoor kan het voor het zuidelijk deel van het
waterschap Meppelerdiep benodigde water vanuit de Hoogeveensche Vaart via de Braambergersloot
en de verbindingssloot naar de Koekoeksloop worden gevoerd. Vermenging van gebiedseigen water
met gebiedsvreemd water (water uit het Ommerkanaal) isdan niet meer nodig, tenzij er sprake isvan
extreme droogte. Dan kan het nog gewenst zijn om van de aanvoermogelijkheid vanuit het
Ommerkanaal gebruik te maken (Waterschap Riegmeer, 1992d).
Overkluizenperceelssloten Reest
In het gebied tussen de N32 bij Meppel (rijksweg Zwolle - Leeuwarden) en de N48 (Ommen Hoogeveen) zijn aan beide zijden van de Reest de perceelssloten voor de instroming in de Reest van
dammen en duikers voorzien. De duikers zijn hoger gelegd dan de bodemhoogten van de
perceelsloten, zodat afstroming vanuit de perceelssloten min of meer wordt belemmerd. Hierdoor
ontstaat een vorm van conservering van gebiedseigen water. Het project is in drie fasen uitgevoerd.
Fase één is in 1993 uitgevoerd en bestaat uit het gedeelte van de N48 tot aan de Streitenvaart en
betreft de Overijsselse kant. Aan de Drentse kant van het zelfde traject zijn in 1993 - 1994 de
werkzaamheden uitgevoerd. Dit was de tweede fase van het project. De derde fase is in 1993 - 1994
uitgevoerd en omvat het gedeelte van de Streitenvaart tot aan de rijksweg N32 aan beide zijden van
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Reestvervangende Leiding worden afgevoerd. Deze watergang is echter niet gedimensioneerd voor
deze extra afvoer. Een geautomatiseerd beheer van de Reestvervangende Leiding heeft als voordeel
dat in perioden met een lage afvoer het peil hoog kan worden gehouden zonder dat dit nadelige
gevolgen heeft voor de afvoercapaciteit bij piekafvoeren. Door automatisering kan tevens een meer
doelmatiger en efficiënter beheer worden gevoerd. Vooral het conserveren van water (vroeger
opzetten, overgaan van winter naar zomerpeil) kan door automatisering worden verbeterd. Deze
maatregelen zullen leiden tot verhoging van de grondwaterstanden in het gebied tussen de
Reestvervangende Leiding en de Reest, hetgeen zal leiden tot een toename van de kwel in het
Reestdal (Waterschap Riegmeer, 1993).
Automatiseren Maatwerken enstuw Zuidwoldiger-waterlossing
De Zuidwoldiger-waterlossing is de belangrijkste watergang in het gebied tussen Hoogeveen en
Zuidwolde (figuur 2.1).De stuwen en de inlaten inhet gebied werden handmatig bediend en omdat er
zowel kwel als wegzijging voorkomt, was intensieve bediening noodzakelijk. Onvermijdelijk hierbij
was echter, dat erteveel gebiedseigen water wegstroomde en dat erteveel gebiedsvreemd water werd
ingelaten. Aangezien aan de Zuidwoldiger waterlossing onder meer een natuurfunctie op midden
niveau is toegekend, moest het inlaten van gebiedsvreemd water zoveel mogelijk worden beperkt.
Met uitvoering van fase 1van het project 'Automatisering stuwen en inlaten van de Zuidwoldiger
waterlossing' zijn één stuw en twee inlaten in het stroomgebied van de Zuidwoldiger-waterlossing
geautomatiseerd. Deze fase is injuli 1997 afgerond. In fase 2 van het project, welke in april 1998
gereed komt, worden nog eens 3 stuwen en 2 belangrijke waterinlaten geautomatiseerd. Na
uitvoering van het plan kan het gebiedseigen water zoveel mogelijk worden geconserveerd. In droge
perioden zal toch gebiedsvreemd water moeten worden ingelaten, maar de hoeveelheid in te laten
water wordt drastisch beperkt doordat de inlaten zijn geautomatiseerd. Het project heeft indirect
invloed op de waterkwaliteit in de Reest, aangezien tevens het inlaten van gebiedsvreemd water op
de Vogelzangse wijk wordt beperkt (Waterschap Meppelerdiep, z.j.a,b).
Watertoevoerplan Westerhuizingerveld
Het water uit het Westerhuizingerveld werd vóór uitvoering van dit project via de Streitenvaart naar
de Reest afgevoerd. Nadeel hiervan was dat dit relatief voedselrijke water de Vledders en
Leijerhooilanden passeerde, wat ongunstig was voor de natuurwaarden in het gebied. Het gebied de
Vledders en Leijerhooilanden is gelegen ten zuidwesten van Uhorst en onderscheidt zich door het
optreden van zeer sterke roestverschijnselen.
Bijkomend probleem was dat de landbouwkundige verbeteringen die gedurende de jaren in het
Westerhuizingerveld zijn uitgevoerd hebben geleid tot een daling van de grondwaterstanden in het
Westerhuizingerveld en een vermindering van de kwelintensiteit in het Reestdal. Dit leverde
verdrogingsproblemen op voor zowel de (natte) natuur in het beekdal als voor de landbouw in het
gebied.
Uitvoering van het Watertoevoerplan Westerhuizingerveld (of Verdrogingsproject
Westerhuizingerveld) heeft geleid tot een aantal waterhuishoudkundige aanpassingen. De
Streitenvaart ister plaatse van de Bomertsweg van de Bomertsvaart afgekoppeld. Voordeel hiervan is
dat een belangrijk deel van de afvoer van het Westerhuizingerveld niet via de Vledders en
Leijerhooilanden hoeft plaats te vinden. Tevens zijn in het Westerhuizingerveld de waterpeilen
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Bovengenoemde processen, met name de vertering van veenrestanten in de bodem, kunnen resulteren
in een laag zuurstofgehalte. Ook de ammonium, een stof die vrijkomt bij deze veenvertering, heeft
een zekere zuurstofvraag. Of dit resulteert in het geciteerde gemiddelde zuurstofgehalte van hooguit
50 procent is onzeker. Vermoedelijk is het gemiddelde gehalte wel hoger, maar treden met name in
de bovenloop periodiek zuurstofgehalten opvan minder dan 50 procent.
De Reest is in het verleden vermoedelijk weinig belast geweest met lozingen van afvalwater. Ze was
aanvankelijk alleen bij de Werkhorstbrug in Meppel opgenomen in het waterkwaliteitsonderzoek in
Drenthe. Dit onderzoek werd begonnen in 1959 en voortgezet tot 1974 en was zeker in de begintijd
gericht opplaatsen waar waterverontreiniging door lozingen aanwezig of waarschijnlijk was.
Uit gegevens van de kwaliteit van de Reest bij De Wijk over de periode 1974-1989 blijkt dat de
kwaliteit globaal onveranderd isgebleven, afgezien van schommelingen die veroorzaakt worden door
weersgesteldheid, baggeren, maaien, enzovoort.
Een globaal inzicht in het kwaliteitsverloop van bovenloop naar benedenloop kan worden ontleend
aan jaargemiddelden van maandelijkse waarnemingen bij Nolde, De Wijk en Meppel in de jaren
1981 tot en met 1984. Deze gegevens staan in bijlage IV. Bijna alle parameters geven aan dat de
verontreiniging afneemt in stroomafwaartse richting. Voor nitraat gaat dit niet op. Dit kan worden
toegeschreven aan afvoer van water uit landbouwgebieden in de middenloop.
Ten aanzien van het al eerder genoemde historische veenkarakter geldt dat dit in de zuurgraad nog
beperkt zichtbaar is aan de relatief lage pH bij Nolde. Mogelijk wijst ook het hoge gehalte aan ijzer,
kjeldahl-stikstof en ammoniumstikstof in deze richting, aangezien dit voor een gedeelte kan zijn
veroorzaakt door vertering van veen. Bij De Wijk is het veenkarakter niet meer terug te vinden in de
zuurgraad, maar nog wel enigszins in de drie andere parameters. Bij Meppel is van het veenkarakter
vrijwel niets meer terug te vinden.
Uit gegevens van het verloop van het chloridegehalte en het EGV blijkt dat het water in de bovenloop
bij Nolde voor een groot deel afkomstig is van freatisch en ondiep grondwater met weinig
calciumbicarbonaat. De waarden voor deze parameters geven aan dat er stroomafwaarts steeds meer
diep grondwater istoegestroomd. Waarnemingen van de macro-ionen uit 1981bevestigen dit.

2.4

Onderhoud en beheer

Het beheer van de Reest berustte zeer lang bij de 5gemeenten waarin ze isgelegen. Daarbij werd het
onderhoud 3 maal per jaar met handkracht uitgevoerd door de aangelande eigenaren. Deze
verplichting was omstreeks 1970 door toenemende plantengroei te zwaar geworden en paste niet
meer ineen moderne agrarische bedrijfsvoering. Mogelijk heeft deminder goede onderhoudstoestand
c.q. verlanding een rol gespeeld bij de overstroming van de Reestlanden in 1972, waarbij de
hooioogst verloren ging. Daaropvolgende verwikkelingen hadden tot resultaat dat de provincies in
1974 het onderhoud overnamen met een kostenbijdrage van de betrokken waterschappen. Van 1974
tot en met 1978 werd het onderhoud met de hand uitgevoerd. Incidenteel vond ondersteuning plaats
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hebben beide provincies in 1996 een Gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap uitgebracht (Provincie
Drenthe, Provincie Overijssel en Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1996). Deze
visie geeft een inventarisatie van de actuele en historische waarden, samenhangen, potenties en
knelpunten voor het Reestdal, gezien vanuit de belangen natuur, bos en landschap. Op basis van deze
informatie iseen visie voor het gebied opgesteld, waarbij het gaat om een visie voor de korte termijn
op basis van natuurdoeltypen en een visie voor de(middel)lange termijn op basis van streefieelden.
Voor het Reestdal zijn vooral de bestemmingsplannen buitengebied van de gemeenten Avereest,
Staphorst, Meppel, De Wijk en Zuidwolde van belang. In gevallen van natuurontwikkeling kan het
noodzakelijk zijn om deze bestemmingsplannen te wijzigen.
De betrokken waterbeheerders betreffen het Zuiveringsschap Drenthe, Waterschap Groot Salland en
het waterschap Meppelerdiep. Bij beleid vanuit deze instanties zijn waterkwantiteitsplannen (o.a.
waterschap Riegmeer, 1991b) en integraal waterbeheersplannen (o.a. Zuiveringschap WestOverijssel, 1994)van belang voor de Reest.

(vorigepagina) Figuur 2.1 Huidige situatie inhet Reestdal.
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Het onderzoek
In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de uitvoering van het aquatisch-ecologisch
onderzoek. In de eerste plaats zijn daartoe de monsterlocaties beschreven. Vervolgens is beschreven
op welke wijze de macrofaunamonsters zijn genomen, hoe de vegetatieopnamen zijn gemaakt en
welke parameters zijn opgenomen in het fysisch-chemisch onderzoek. Voor deze onderdelen is
tevens beschreven opwelke wijze beoordeling entoetsing heeft plaatsgevonden.

3.1

Overzicht monsterlocaties

Het aquatisch-ecologisch onderzoek in 1990 bevatte zes monsterlocaties in de Reest en vijf
monsterlocaties in de volgende aan- of afvoerleidingen: koppelleiding Nolde, zijbeek bij OudAvereest, de Bomertsvaart, de Streitenvaart en een sloot bij landgoed Havixhorst bij De Wijk. De
monsterlocaties zijn zo gekozen dat van het hele traject van de bovenloop tot aan de benedenloop bij
Meppel een indruk wordt verkregen van de biotische en abiotische eigenschappen van de Reest.
In het aquatisch-ecologisch onderzoek in 1996 zijn wederom de zes monsterlocaties in de Reest
bemonsterd. Voor wat betreft de zijwatergangen zijn echter alleen de Streitenvaart, de zijbeek bij
Oud Avereest en deBomertsvaart onderzocht. Demonsterlocaties zijn weergegeven in figuur 3.1.
R01, DE REEST BIJ 'T BERGJE (COÖRDINATEN 229.1-515.1)
Monsterpunt R01 ligt in de bovenloop van de beek, ten noorden van Dedemsvaart. Het landschap
wordt hier voornamelijk bepaald door weilanden. De Reest is hier ongeveer 2 meter breed en diep
ingesneden, hoewel de maximale waterdiepte slechts enkele decimeters tot een halve meter bedraagt.
Stroming van enige betekenis doet zich hier slechts voor inperioden met neerslag.
R02, DE REESTBIJ SCHRAPVEEN (COÖRDINATEN 225.9-515.5)
Monsterpunt R02 ligt ter hoogte van het natuurgebied Schrapveen dat noordwestelijk van
Dedemsvaart isgelegen. Denoordelijke oever wordt gevormd door het natuurgebied en de zuidelijke
oever is als grasland in gebruik. Ook dit gedeelte van de Reest wordt tot de bovenloop gerekend. De
breedte is inmiddels toegenomen tot ongeveer 4 meter, terwijl diepte en stroming beduidend groter
zijn dan in het vorige punt. Het optreden van kwel komt tot uiting in de vorm van aanwezigheid van
een bacterievliesophet water.
R04, DE REEST BIJDE STEENEN PIJP (COÖRDINATEN 224.5-515.2)
Dit monsterpunt ishet laatste monsterpunt in de bovenloop van de Reest. Het punt ligt ter hoogte van
de Steenen Pijp, ten noordoosten van Balkbrug. De beide oevers zijn in gebruik als grasland. De beek
ishier ongeveer 3meter breed en de maximale diepte isongeveer 50 centimeter.
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meter bedraagt. Ook de diepte van het water is hier beduidend groter dan in de overige punten in de
Reest, namelijk zo'n anderhalve meter. Kwel ishier niet waarneembaar.
R05,BEEKJEBIJOUD-AVEREEST(221.6-515.3)
Monsterpunt R05 betreft een smal beekje (ongeveer 1meter breed) Bij Oud-Avereest, dat uitstroomt
in de Reest. Alleen in de wintermaanden voert deze beek water af. De oevers zijn begroeid met
bomen, zodat vooral 's zomers sprake is van beschaduwing. Een ander gevolg hiervan is dat de
zandbodem van het beekje in het najaar is bedekt met een laag dood blad. Min of meer extensief
beheerde graslanden bepalen het landschap rond dit monsterpunt. Het optreden van kwel komt tot
uiting in devorm van een bacterievlies op het water.
R07,BOMERTSVAART(217.5-519.6)
Monsterpunt R07 ligt in de hoofdafvoer van het Westerhuizingerveld, ongeveer 1 kilometer zuidelijk
van de Reest. De Bomertsvaart is ongeveer 4 meter breed. De diepte bedraagt maximaal een halve
meter. Kwelindicatoren, zoals neerslag van ijzerverbindingen of een bacterievlies, zijn hier niet
aanwezig. Het landschap wordt bepaald door akkers en grasland. Verder stroomopwaarts zijn enkele
bospercelen aanwezig.
R09, STREITENVAART (214.6-519.8)
De Streitenvaart is een vergraven aanvoerleiding en ligt ongeveer 1kilometer ten westen van Uhorst
in het gebied de Vledders en Leijerhooilanden. De leiding stroomt door grasland. De breedte van de
watergang bedraagt circa 4 meter en de diepte is minstens 1 meter. De bruine neerslag van
ijzerverbindingen en debacterielaag ophet water wijzen op kwel.

3.2

Macrofauna

3.2.1
Definitie
Macrofauna is de groep van ongewervelde waterdieren die in grootte varieert van enkele tienden van
millimeters tot enkele centimeters. Belangrijke macrofaunagroepen zijn onder meer insecten (zoals
waterkevers, wantsen, haften, kokerjuffers, muggen en libellenlarven), wormen, bloedzuigers,
kreeftachtigen (zoals waterpissebedden en vlokreeftjes), watermijten en slakken.
Macrofaunasoorten komen overal in devoedselketen voor. Erzijn rovers (bijvoorbeeld libellenlarven
en veel waterkevers), planteneters (slakken en veel wantsen), parasieten (larven van watermijten en
sommige bloedzuigers) en aaseters (bijvoorbeeld vlokreeften). Andere soorten, zoals
waterpissebedden, leven van dood plantenmateriaal.
Ook ruimtelijk gezien komt macrofauna op allerlei plaatsen in het aquatisch ecosysteem voor.
Diverse soorten kunnen zowel in en op de waterbodem, tussen de vegetatie, in stengels van planten,
in het open water, op het wateroppervlak als langs de oever worden aangetroffen. Alle hierboven
genoemde eigenschappen maken macrofauna, tezamen met een vaak duidelijke respons op allerlei
fysische en chemische eigenschappen van het water, tot een onderzoeksobject bij uitstek voor
beschrijving en beoordeling van het aquatisch ecosysteem.

27

Aquatisch-ecologisch onderzoek vanhet Reestdal

kriebelmugjes, voedt zich voornamelijk met fijn organisch materiaal en/of met plankton dat uit het
water wordt gefilterd. Verzwelgers zijn organismen die gehele of delen van dieren eten, zoals
bijvoorbeeld de libellenlarven. Sommige soorten wantsen en kevers behoren tot de stekers.
Organismen dietot deze groep behoren leven van vaatplantenweefsel en draadalgen of levend dierlijk
weefsel dat wordt doorboord en waaruit vloeistof wordt gezogen. Grazers, zoals bijvoorbeeld de
slakken, leven voornamelijk van algen en geassocieerd materiaal dat vastzit op organische en/of
minerale oppervlakken zoals planten en stenen. De laatste groep is de groep van de knippers.
Hieronder vallen ondermeer devlokreeften die vooral leven van grof organisch materiaal zoals blad.
In stromende wateren vindt in stroomafwaartse richting van nature een verschuiving plaats in de
relatieve abundanties en dichtheden van bovenstaande voedingsgroepen. Deze verschuivingen
hangen samen met stroomafwaartse veranderingen in fysische variabelen als stroomsnelheid,
substraatsamenstelling en de herkomst van voedselbronnen. Van nature neemt in stroomafwaartse
richting de relatieve hoeveelheid ingevallen blad af, terwijl door de minder hoge stroomsnelheden en
hogere lichtinval waterplanten en vastzittende of vrij zwevende algen toenemen. In natuurlijke beken
vindt tegelijkertijd een verschuiving plaats in de macrofaunasamenstelling. In de bovenloop bestaat
de macrofaunagemeenschap voornamelijk uit knippers die onder meer van het ingevallen blad leven.
In de middenloop zijn relatief veel grazers aanwezig die van algen leven. In de benedenloop leven
veel filtreerders en verzamelaars. Deze groep leeft van fijn materiaal, waaronder algen. De verdeling
van de macrofaunagemeenschap over de verschillende voedingsgroepen geeft dus in de eerste plaats
inzicht in het voedselaanbod. Indirect geeft deze indeling ook inzicht in de aan- of afwezigheid van
bijvoorbeeld vaste substraten of planten.

3.3

Vegetatie

De vegetatie wordt, net als de macrofauna, grotendeels beïnvloed door de fysisch-chemische
omstandigheden. Hierbij zijn voedselrijkdom van water en bodem, methode van onderhoud, mate van
beschaduwing en stroomsnelheid de essentiële factoren. De directe relatie met de waterkwaliteit is,
voornamelijk door de relatie vegetatie/bodem, minder eenduidig dan bij macrofauna. Toch kunnen
met behulp van vegetatie-onderzoek van met name de 'echte waterplanten' uitspraken worden
gedaan over de voedselrijkdom, zuurgraad en/of macro-ionentype van water en/of waterbodem
(Bloemendaal en Roelofs, 1990).
Injuni 1996 zijn in de Reest en in de Streitenvaart vegetatie-opnamen gemaakt. De zijbeek bij OudAvereest voerde geen water op de dag van opname. Aangezien deze beek al geruime tijd droog stond
was hier geen watergebonden vegetatie meer aanwezig, zodat van deze beek geen vegetatieopname
kon worden gemaakt. Van deBomertsvaart zijn eveneens geen vegetatiegegevens bekend.
Devegetatie-opnamen zijn uitgevoerd volgens demethode van Tansley. Een opname met deze schaal
geeft de mate van abundantie van de aangetroffen soorten weer. De volgende abundanties worden
onderscheiden:
r
o/sp
f

=
=
=

rare, soort is zeldzaam
occasional/sparse, soort isschaars, hier en daar voorkomend
frequent, soort is(matig)talrijk, maar niet schaars
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voor karperachtigen'. Een overzicht van deze waterkwaliteitsparameters en de normen die hieraan
zijn gesteld is opgenomen in bijlage II. Het streefbeeld volgens Waterschap Groot Salland (paragraaf
1.4) geeft als norm een totaal-fosfaatgehalte van 0.15 mg P/l. Voor wateren met de functie 'water
voor karperachtigen' dient als norm 0.20 mg P/l. Bij detoetsing isde laagste norm gehanteerd.
De analyseresultaten zijn tevens vergeleken met indelingen van wateren voor verschillende
waterchemische karakteristieken, waarbij gebruik is gemaakt van twee indelingen. De saprobieindeling volgens Wegl (1983) is gebaseerd op het ammoniumgehalte. In tabel 3.2 is deze indeling
gegeven. Het totaal-fosfaat/totaal-stikstofgehalte is gebruikt om een trofie-indeling te geven die is
gebaseerd opbasisvan de indeling van Vollenweider (1968). Deze indeling is intabel 3.3 gegeven.

Tabel3.2

Tabel3.3

Saprobie-indeling volgens Wegl(1983).
Typering

Ammoniumgehalte (mgNH4/1)

oligosaproob
ß-mesosaproob
cc-mesosaproob
polysaproob

<0.1
0.1-0.5
0.5 - 0.4
> 4.0

Trofie-indeling volgens Vollenweider(1968).

Typering
ultra- tot oligotroof
oligo-tot mesotroof
meso-tot eutroof
eu-tot polytroof
polytroof

Totaal-fosfaat (mg P/l)
<0.005
0.005 -0.01
0.01-0.03
0.03 -0.1
>0.1

Totaal-stikstof (mg N/l)
< 0.2
0.2 - 0.4
0.3-0.5
0.6-1.5
> 1.5

De macro-ionensamenstelling is gepresenteerd aan de hand van IR-EGV-diagrammen, waarin de
macro-ionensamenstelling op een monsterlocatie is weergegeven door middel van een
'Mauchadiagram'. Met een Mauchadiagram kunnen de verschillende ionen in één diagram worden
weergegeven, waarbij de grootte van de punt een maat is voor het aantal milli-equivalenten per
milliliter. Figuur 3.2 geeft de plaatsen weer van de betreffende ionen. De punten A tot en met H zijn
vaste punten in het diagram, die altijd op de cirkel liggen. De positie van het Mauchadiagram in het
IR-EGV-diagram geeft informatie over de herkomst van het water. In een IR-EGV-diagram staan
namelijk vier Mauchadiagrammen die dienen als referentiepunten. Hiervan geven drie diagrammen
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Resultaten macrofauna-onderzoek
In de Reest zijn voornamelijk algemeen voorkomende macrofaunasoorten aangetroffen. Op
bovenstroomse monsterlocaties is de macrofaunagemeenschap relatief soortenarm, in tegenstelling
tot de benedenloop waar de macrofaunagemeenschap relatief soortenrijk is.In de volgende paragraaf
isper monsterlocatie een beschrijving gegeven van de macrofaunagemeenschap. Vervolgens zijn een
aantal karakteristieken gegeven van alle monsterlocaties om inzicht te krijgen in gradiënten van
boven- naar benedenloop.

4.1

Bespreking per monsterlocatie

RO1

DE REEST, 'T BERGJE

De macrofaunagemeenschap is op deze monsterlocatie, vooral in het voorjaar, relatief soortenarm.
Kokerjuffers en libellenlarven ontbreken en haftenlarven zijn slechts éénmaal aangetroffen. Van de
overige groepen zijn vooral de bloedzuigers en de borstelwormen dominant aanwezig. De
aangetroffen soorten zijn alle vrij algemeen voor stilstaande wateren. Enkele soorten kunnen
daarnaast voorkomen in langzaam stromende wateren, hoewel (sub)rheofiele soorten nauwelijks zijn
aangetroffen.
Vooral in het najaar zijn veel waterpissebedden (Asellus aquaticus) aanwezig. Deze soort indiceert
het voorkomen van veel organisch materiaal. Ook de tweekleppige Sphaerium corneum komt vooral
voor in een organisch belast milieu. De dominantie van bloedzuigers wordt veroorzaakt door de soort
Helobdella stagnalis. Deze soort kan uitdroging van zijn milieu overleven door in de modder te
kruipen. Er zijn naast deze soort nog relatief veel soorten aangetroffen die een modderige bodem
prefereren. Dit zijn met name de kevers Laccophilus minutus, Coelambus impressopunctatus en
Hydroporus palustris en de slak Valvatapiscinalis. Storingsindicatoren zijn de wantsen Callicorixa
praeusta enSigara limitata. Dewants Sigara semistriata iszuurminnend.
R02

DE REEST, SCHRAPVEEN

De macrofaunagemeenschap op deze monsterlocatie is vooral in het voorjaar soortenarm, hoewel de
soortenrijkdom hier hoger is dan op de vorige locatie. In het najaar is de diversiteit meer dan
verdubbeld, vooral het aantal soorten slakken en bloedzuigers is toegenomen, wat duidt op de
aanwezigheid van vaste substraten zoals planten.
Ook op deze monsterlocatie zijn veel soorten aangetroffen die een modderbodem prefereren en/of
indicatief zijn voor de aanwezigheid van (grof) organisch materiaal. Vooral in het najaar zijn veel
waterpissebedden {Asellus aquaticus) aangetroffen. Verder betreft het de slijkvlieg Sialis lutaria en
demuggenlarvePsectrocladius varius die in het voorjaar dominant aanwezig is.
Libellen, kokerjuffers en haften ontbreken in het voorjaar nagenoeg helemaal. In het najaar zijn hier
meer individuen uit deze groepen aangetroffen, hoewel de soortenrijkdom niet erg hoog is. De wants
Sigara distincta iseen soort die veelal in oligotroof water wordt aangetroffen. In dit monsterpunt zijn
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weinig algemene kever is Berosus signaticollis. Deze soort wordt meestal gevonden in kleinere
langzaam stromende enigszins zure wateren.
R08

REEST, IJHORST/DEWIJK

De macrofauna op deze monsterlocatie isrelatief soortenrijk en vrij divers, hoewel dit het gevolg kan
zijn van de extra bemonstering die hier is uitgevoerd. Ook hier zijn een aantal modderminnende
soorten aangetroffen.
Opvallend is het relatief grote aantal stromingsminnende soorten. Dit zijn wederom onder andere de
watermijt Lebertia insignis en de kokerjuffer Anabolia nervosa, maar ook de kever Stictotarsus
duodecimpustulatus en muggenlarven van de geslachten Harnischia en Conchapelopia. Typisch voor
laaglandbeken isdemuggenlarveMicrotendipespedellus agg.
Ook zijn op deze monsterlocatie de waterschorpioen Nepa cinerea en kevers van het geslacht
Helophorus aangetroffen, die indicatief zijn voor temporaire wateren. Beraeodes minutus is een vrij
zeldzame kokerjuffer, die in het huidige beheersgebied alleen in De Reest wordt aangetroffen. De
soort istypisch voor kleine, stromende wateren. De kevers Hydroporus gyllenhali en Berosus luridus
komen voor inwat zuurder water en zijn hier aangetroffen.
Ril

DE REEST, MEPPEL

Ook op deze monsterlocatie is de macrofauna relatief soortenrijk. Veel soorten zijn indicatief voor
een goede zuurstofhuishouding, zoals de watermijt Piona longipalpis. Op deze monsterlocatie zijn
relatief veel kokerjuffers aangetroffen. Daarentegen zijn er relatief weinig bloedzuigers, wantsen en
vliegen- en muggenlarven (exclusief devedermuggenlarven) aangetroffen.
Stromingsminnende soorten zijn ook hier weer gevonden. Dit zijn voornamelijk soorten die ook op
de overige monsterlocaties zijn aangetroffen, zoals de kokerjuffers Limnephilus lunatus en Anabolia
nervosa, maar ook de vedermuggenlarve Paracladopelma laminata. Het aantal vlokreeften is hier
opvallend minder dan in voorgaande punten waar vlokreeften aanwezig zijn. Echte kwelindicatoren
zijn op deze monsterlocatie niet aangetroffen, met uitzondering van de kever Haliplus lineolatus.
Opvallend is het voorkomen van de vrij zeldzame watermijt Arrenurus bicuspidator en de kever
Noterus crassicornis. Deze soorten worden veelal in verlandingszones aangetroffen. De watermijt
Piona stjoerdalensis en de kokerjuffer Beraeodes minutus zijn vrij zeldzaam. Deze monsterlocatie
vormt tevens de enige vindplaats in Drenthe van de watermijt Arrenurus perforatus. Een bijzonder
zeldzame soort is de tweekleppige Pseudanadonta complanata. Deze soort is karakteristiek voor
grote, stromende wateren, waar hij zich diep ingraaft in het sediment. Het betreft hier de enige vondst
in west-Overijssel en Drenthe.
R09

STREITENVAART

De Streitenvaart is met 117 soorten een relatief soortenrijke locatie. De meeste macrofaunagroepen
zijn vertegenwoordigd, hoewel er relatief weinig libellenlarven zijn aangetroffen. Het voorkomen
van de borstelwormen Potamothrix hammoniensis en soorten van het geslacht Limnodrilus, evenals
het relatief grote aantal waterpissebedden (Asellus aquaticus en Proasellus coxalis) wijst op enige
organische belasting. Ook zijn hier weinig vlokreeften aangetroffen. Een aantal soorten is in meer of
mindere mate stromingsminnend, zoals de kokerjuffers Anabolia nervosa en Limnephilus lunatus, de
kever Dryops luridus en de vedermuggenlarven Conchapelopia spec, en Paratanytarsus dissimilis.
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In de figuur is duidelijk te zien dat er in stroomafwaartse richting een toename is van het aantal
haften, libellen en kokerjuffers. Dit, en de afname van bloedzuigers en wormen, duidt op een
verbetering van de waterkwaliteit in benedenstroomse richting. Op de meest bovenstrooms gelegen
locatie en in detwee zijbeken zijn relatief veel borstelwormen aanwezig. Tevens zijn indezijbeek bij
Oud-Avereest relatiefveel vliegen- enmuggenlarven aangetroffen.

tm mijten
• • slakkenentweekleppigen
M vliegen- enmuggenlarven
i—ikevers
H haften
• • wantsen
M bloedzuigers
• i kreeftachtigen

a.

B libellen
i

wormen

H kokerjuffers
•
R01 R02 R04 R06 R08 Ril

Figuur 4.1

restgroep

R09 R05'96R05'97

Procentuele verdeling van de macrofauna over de taxonomische hoofdgroepen.

In figuur 4.2 is weergegeven hoe de macrofauna in de Reest, de Streitenvaart en de zijbeek bij OudAvereest procentueel is verdeeld over de voedingsgroepen filtreerders, vergaarders, verzwelgers,
stekers, schrapers enknippers volgens Verdonschot (1990).
Tussen de monsterpunten onderling zijn geen grote verschillen in de verdeling over de
voedingsgroepen. In de twee meest bovenstrooms gelegen monsterpunten zijn voornamelijk stekers
en verzwelgers aangetroffen en in de overige monsterpunten in de Reest (meer benedenstrooms)
bestaat de macrofaunagemeenschap voornamelijk uit verzwelgers en vergaarders. Op monsterlocatie
Schrapveen zijn relatief weinig filtreerders aangetroffen. Vanaf deze monsterlocatie is er in
benedenstroomse richting een toename in het aandeel filtreerders wat overeen komt met de
natuurlijke situatie. In een natuurlijke beek is er in benedenstroomse richting namelijk een toename
vanhet aandeel zwevende algen welke eenbelangrijke voedselbron vormenvoor filtreerders.
In benedenstroomse richting is er daarentegen een afname in het percentage stekers, wat
waarschijnlijk te maken heeft met de afname van de vegetatiebedekking, aangezien soorten uit deze
groep naast dierlijk weefsel ook veel plantaardig weefsel aansteken. In de Streitenvaart zijn veel
schrapers en vergaarders aangetroffen en in de zijbeek bij Oud-Avereest voornamelijk verzwelgers
en vergaarders.
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Aantal soorten
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Figuur 4.3

| stromingsminnende soorten

Totaal aantal aangetroffen soorten indeReest en indezijbeek bij Oud-Avereest, met
daarbij hetaantal stromingsminnende soorten (naar Verdonschot,1990).

4.3.2
Aantal natuurdoelsoorten
In tabel 4.1 is het aantal natuurdoelsoorten volgens het Zuiveringsschap Drenthe gegeven voor de
monsterlocaties in de Reest en in de zijbeek bij Oud-Avereest. Uit de tabel blijkt dat het aantal
natuurdoelsoorten toeneemt in benedenstroomse richting. Het aantal natuurdoelsoorten in de zijbeek
bij Oud-Avereest komt min of meer overeen met het aantal natuurdoelsoorten dat in de middenloop
van deReest is aangetroffen.
Het aantal natuurdoelsoorten kan vervolgens worden vertaald naar een woordelijke omschrijving van
de natuurwaarde, waarbij de monsterlocaties in de bovenloop een geringe natuurwaarde hebben; de
monsterlocaties in de middenloop (R06 en R08) hebben een matige natuurwaarde en de
monsterlocatie in de benedenloop (Ril) heeft een redelijke natuurwaarde. De zijbeek bij OudAvereest heeft een geringe natuurwaarde.
De monsterlocatie in de benedenloop (Ril) is de enige monsterlocatie die bijna voldoet aan de
natuurfunctie. De overige monsterlocaties in de Reest en de zijbeek bij Oud-Avereest voldoen niet
aan de natuurfunctie.
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Resultaten vegetatie-onderzoek
De water- en oevervegetatie in de Reest en de Streitenvaart is soortenarm en bevat soorten die
algemeen voorkomen. Intotaal zijn 43 soorten gevonden, waarvan 16waterplanten. Ook draadwieren
zijn op enkele monsterlocaties aangetroffen. In de volgende paragraaf is de vegetatie per
monsterlocatie besproken. In paragraaf 5.2 zijn ruimtelijke verschillen beschreven (gradiënten van
boven- naar benedenloop).

5.1

Bespreking per monsterlocatie

RO1

DE REEST, 'T BERGJE

Op deze monsterlocatie isde waterplantenvegetatie, mettwee soorten, erg soortenarm. De watergang
is voor meer dan de helft bedekt met Haarfonteinkruid, een soort van voedselrijke omstandigheden.
Daarnaast is in het water nog af en toe Kikkerbeet aangetroffen. Op de oever komt voornamelijk
Pitrus voor, wat duidt op verstoring (bemesting, vertrapping of verstoring van de waterhuishouding).
De overige oeverplanten duiden op voedselrijke omstandigheden (o.a. Gele waterkers, Harig
wilgeroosje en Mannagras).
R02

D E REEST, SCHRAPVEEN

De waterplantenvegetatie op deze monsterlocatie is met acht soorten beduidend soortenrijker dan op
de vorige monsterlocatie, hoewel ook hier demeeste soorten duiden opvoedselrijke omstandigheden.
Evenals op devorige monsterlocatie wordt de watervegetatie hier voor het grootste deel bepaald door
Haarfonteinkruid. De aanwezigheid van draadwieren duidt tevens op voedselrijkdom. Van
Veenwortel zijn een aantal individuen aangetroffen. Deze soort komt voor op een minerale bodem en
is tevens kenmerkend voor veranderlijke omstandigheden als droogval en betreding. Drijvend
fonteinkruid is een soort die voorkomt op wat minder voedselrijke omstandigheden. De oever is
soortenarm enerzijn voornamelijk soorten gevonden dievoedselrijkdom indiceren. Meest dominante
soort isRietgras,tevens indicator voor voedselrijkdom. Deze soort groeit vaak aan stromend water, is
beter bestand tegen dynamische omstandigheden als Riet en Liesgras en is karakteristiek voor een
wisselend waterpeil.
R04

DE REEST, DE STEENEN PIJP

Ook op deze monsterlocatie bestaat dewatervegetatie voornamelijk uit soorten van voedselrijk water.
Het water is voor meer dan de helft bedekt met Haarfonteinkruid en Schedefonteinkruid.
Laatstgenoemde soort komt vooral voor op minerale bodems. Drijvend fonteinkruid is een soort van
iets minder voedselrijk water, maar hiervan zijn slechts een aantal exemplaren aangetroffen. Ook hier
zijn draadwieren aangetroffen, hoewel in mindere matevergeleken met devorige monsterlocatie.
Ook hier isRietgras de meest dominante soort op de oever. Daarnaast is relatief veel Gele waterkers
aangetroffen en andere soorten van voedselrijke omstandigheden.
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Waterweegbree.
Op de oever groeien voornamelijk grassen, Liesgras en Kleine egelskop. Verder komen er soorten
voor van voedselrijke oevers. Het voorkomen van Kleine egelskop kan duiden op invloed van ondiep
grondwater.

5.2

Ruimtelijke ontwikkelingen en toetsing aan het streefbeeld

Op de monsterlocaties in de bovenloop is de watervegetatie erg soortenarm en is voornamelijk
Haarfonteinkruid aanwezig dat hier relatief hoge bedekkingspercentages bereikt. Dit is tegenstrijdig
met het streefbeeld voor bovenlopen waarin isvermeld dat vegetatie slechts beperkt aanwezig is.Dit
wordt enerzijds veroorzaakt door beschaduwing van de bovenloop en anderzijds heeft dit te maken
met de geringe voedselrijkdom in natuurlijke bovenlopen. De relatief hoge bedekkingspercentages en
de aanwezigheid van draadwieren op monsterlocaties R02 en R04 duiden echter op voedselrijkdom.
Uit de toename van het aantal soorten en de afname in de bedekking kan worden afgeleid dat, in
tegenstelling tot denatuurlijke situatie, devoedselrijkdom afneemt inbenedenstroomse richting.
Volgens het streefbeeld is vegetatie ook in de midden- en benedenlopen van beken slechts beperkt
aanwezig. De bedekkingspercentages in de midden- en benedenloop van de Reest komen redelijk
overeen met dit beeld. Toch zijn er slechts vier soorten aangetroffen die in het streefbeeld worden
genoemd, namelijk Sterrekroos, Gele plomp, Waterlelie en Kleine egelskop. Deze soorten zijn echter
niet echt karakteristiek voor beken, aangezien ze ook in andere watertypen algemeen voorkomen. In
de Streitenvaart staan slechts een aantal algemene soorten die in het streefbeeld voor zandsloten
worden genoemd.
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Resultatenfysisch-chemischonderzoek
6.1

Zuurstofhuishouding

6.1.1
Zuurstofgehalte
Het zuurstofVerloop in de Reest kent een natuurlijke seizoensfluctuatie. In de winterperiode zijn
gehalten gemeten diehoger zijn dan 8mg 0 2 /l.Vanafjuni zijn de gehalten lager en liggen zetussen 4
en 6mg 0 2 /l. In figuur 6.1 is het verloop van de zuurstofconcentratie in deReest weergegeven. In de
figuur is tevens de norm opgenomen voor wateren met de functie 'water voor karperachtigen'. Een
duidelijke trend in stroomop- of stroomafwaartse richting is niet duidelijk zichtbaar. Monsterlocatie
R02 kent over het algemeen lage zuurstofgehalten, met uitzondering van 22 mei wanneer hier een
relatief hoog zuurstofgehalte is gemeten. Op 14 maart is het zuurstofgehalte op deze monsterlocatie
met 5.2 mg/l opvallend laag, terwijl de overige locaties op die datum zuurstofgehalten hebben die
hoger zijn dan 9.5 mg/l. Op monsterlocatie R04 (De Steenen Pijp) zijn over degeheleperiode relatief
lage gehalten gemeten. Hoge zuurstofgehalten zijn gemeten op monsterlocatie Rl 1 (Meppel), met
uitzondering van 22mei en 17juli.
De norm voor het zuurstofgehalte zoals die voor wateren met de functie 'water voor karperachtigen'
wordt gegeven (6 mg 0 2 /l), wordt op alle zes monsterlocaties in de Reest onderschreden.
Onderschrijding van de zuurstofnorm vindt voornamelijk plaats in de zomerperiode. Op
monsterlocatie Schrapveen wordt het gehalte in maar liefst 4van de 5waarnemingen onderschreden,
waarbij het laagst gemeten zuurstofgehalte 4.5 mg0 2 /l bedraagt.
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6.2

Eutrofiëringsparameters

6.2.1
Totaal-fosfaat
Het totaal-fosfaatgehalte in de Reest kent een seizoensverloop en een gradiënt in benedenstroomse
richting. In het zomerseizoen liggen de gehalten over het algemeen wat lager, vanwege de opname
van fosfaat door vegetatie en algen. In benedenstroomse richting is er een afname in het totaalfosfaatgehalte. Op de monsterlocaties bovenstrooms van het monsterpunt bij De Wijk/IJhorst (R08)
zijn maximumwaarden gemeten die alleboven 0.3 mg/l liggen.Deze hoge waarden zijn voornamelijk
in maart en november gemeten. Op monsterlocatie R08 zijn twee keer waarden gemeten boven 0.2
mg/l (in mei en oktober respectievelijk 0.24 en 0.21 mg/l). Op de overige monsterdata liggen de
waarden beneden 0.20 mg/l. Op de monsterlocatie bij Meppel (Ril) liggen de waarden eveneens
beneden 0.20 mg/l, met uitzondering van een uitschieter op 22 mei 1996(0.28 mg/l).
In figuur 6.2 is het verloop van de totaal-fosfaatconcentratie over 1996 op de monsterlocaties in de
Reest weergegeven. In de figuur zijn geen normen opgenomen, omdat wordt getoetst aan het
gemiddelde van alle waarnemingen. In de Reest is het gemiddelde op de monsterlocaties ROI, R02,
R04, R06, R08 en Rl 1respectievelijk 0.29, 0.21,0.21,0.18, 0.16 en 0.15 mg P/l. Voor wateren met
de functie 'water voor karperachtigen' geldt een norm van 0.20 mg/l. Deze norm wordt dus
overschreden op de drie meest bovenstrooms gelegen monsterlocaties. Toetsing aan de grenswaarde
vindt tevens plaats op basis van het jaargemiddelde. De norm is 0.15 mg P/l en wordt dus op alle
monsterlocaties overschreden.
In dezijbeek bij Oud-Avereest (R05) zijn van twee monsterdata totaal-fosfaatgehalten bekend. Op 14
maart en op 19november is hettotaal-fosfaatgehalte respectievelijk 0.1 en 0.13 mg/l. Hiermee wordt
de grenswaarde dus niet overschreden. In de Streitenvaart zijn de totaal-fosfaat tevens relatief laag.
Het gemiddelde van alle waarnemingen ishier 0.12 mg/l, waarmee de norm niet wordt overschreden.
Wel dient hier te worden opgemerkt dat op 11juni een relatief hoog totaal-fosfaatgehalte van 0.33
mg/l is gemeten, terwijl op de overige monsterdata het gehalte maximaal 0.14 mg/l is. In de
Bomertsvaart liggen de totaal-fosfaatgehalten rond 0.1 mg/l. Vanjuli tot en met oktober zijn echter
gehalten gemeten rond 0.2 mg/l en op 13 augustus zelfs 0.3 mg/l. Het gemiddelde van alle
waarnemingen is0.13mg/l,zodat de grenswaarde ook hier niet wordt overschreden.
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Op basis van het totaal-stikstof en totaal-fosfaatgehalte (tabel 3.3) wordt de Reest getypeerd als zeer
voedselrijk. De Streitenvaart wordt voornamelijk getypeerd als voedselrijk tot zeer voedselrijk. De
zijbeek bij Oud-Avereest wordt alleen op 14maart getypeerd als voedselrijk tot zeer voedselrijk. Op
de overige monsterdata zijn ook hier de gehalten dusdanig hoog dat het water als zeer voedselrijk
wordt getypeerd. Ook deBomertsvaart wordt getypeerd alsvoedselrijk tot zeer voedselrijk.

6.2.3
Chlorofyl-a
Het chlorofyl-a-gehalte is op alle monsterdata over het algemeen lager dan 50 ug/1. Uitzonderingen
hierop zijn 17april (R08; 190 ug/1), 21 mei (alle monsterlocaties) en 16juli ('t Bergje: 57 ug/1).De
chlorofyl-a-gehalten op 21 mei zijn op vijf van de zes monsterlocaties hoger dan 100 ug/1.Alleen op
monsterlocatie R04 ishet chlorofyl-a-gehalte lager (72 ug/1).
De chlorofyl-a-gehalten in de Streitenvaart zijn op 4 juni, 6 juni en op 11juni gemeten en zijn
respectievelijk 2, 26 en 22 ug/1. In de zijbeek bij Oud-Avereest is het chlorofyl-a-gehalte niet
gemeten.
Toetsing van het chlorofyl-a-gehalte vindt plaats op basis van het zomergemiddelde. Op de
monsterlocaties in de Reest vindt toetsing plaats in het kader van de functie 'water voor
karperachtigen', waarbij een norm geldt van 100 ug/1. In de Streitenvaart wordt getoetst aan de
grenswaarde van 100 ug/1. De zomergemiddelden voor de monsterlocaties in de Reest (ROI, R02,
R04, R06, R08 en Rl 1)zijn respectievelijk 78,45,25,41,74 en 35 ug/1en in de Streitenvaart is het
zomergemiddelde 17 ug/1. De norm wordt zowel op de monsterlocaties in de Reest als in de
Streitenvaart niet overschreden. Van de Bomertsvaart zijn van slechts drie monsterdata chlorofyl-agegevens bekend. De waarden voor het chlorofyl-a zijn op 4juni, 6juni en 11 juni respectievelijk 8,
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dan de grenswaarden die worden gesteld in het kader van de functie 'water voor natuur' die ook
gelden voor de Reest. De norm die geldt voor wateren met de functie 'water voor karperachtigen'
wordt niet overschreden. Daarentegen wordt de grenswaarde ('water voor natuur') wel incidenteel
overschreden.
In tabel 6.1 zijn deze resultaten weergegeven, alsmede de resultaten van de toetsing van de overige
zware metalen aan de normen die gelden voor wateren met de functie 'water voor natuur'. Uit de
tabel blijkt dat naast koper en zink, vooral kwik een probleemstof is. De norm voor cadmium is
alleen in R04 (De Steenen Pijp) overschreden.

Tabel6.1

Resultaten vande toetsing vandezware metalen aande grenswaarde.
+ voldoetaande grenswaarde/norm
- voldoetniet aan de grenswaarde/norm
Cadmium
R01
R02
R04
R06
R08
Ril

+
+
+
+
+

Kwik

Koper

+
+
+

Nikkel

Lood

Zink

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
-

Chroom

+
+
+
+
+
+

De normen voor de PAK's en bestrijdingsmiddelen zijn, op enige uitzonderingen na, niet
overschreden. Op monsterpunt R01 ('t Bergje) is de norm voor het bestrijdingsmiddel yHCH
(lindaan) één keer overschreden, waarbij het dubbele van de toegestane waarde werd bereikt. Tevens
is op dezelfde monsterlocatie éénmalig de norm voor bestrijdingsmiddelen met cholinesteraseremmers overschreden (overschrijding van 240%). Op monsterpunt R04 is twee keer de norm voor
fenantreen overschreden (hoogste overschrijding was 141%).

6.5

Overige parameters

6.5.1
Zuurgraad (pH)
De pH-waarden op de monsterlocaties in de Reest zijn van boven- naar benedenstrooms gemiddeld
respectievelijk 6.9, 6.2, 6.7, 6.8, 7.0 en 7.1.Hieruit blijkt dat er een gradiënt aanwezig isvan relatief
lage pH-waarden op monsterlocaties in het bovenstroomse deel van de Reest naar wat hogere pHwaarden op benedenstroomse locaties.In dezomerperiode zijn depH-waarden veelal hoger.
Op de monsterlocaties in de Reest is de pH getoetst in het kader van de functie 'water voor
karperachtigen'. Hierbij geldt dat de pH ligt tussen 6.5 en 9. In de drie meest bovenstrooms gelegen
monsterpunten wordt de minimum-norm onderschreden met pH-waarden van respectievelijk 6.2, 6.2

51

Aquatisch-ecologisch onderzoek vanhet Reestdal

Ontwikkelingen indetijd
7.1

Macrofauna

7.1.1
Verdeling over de taxonomische hoofdgroepen
Over het algemeen is in de Reest vanaf 1990 een toename geconstateerd van het aantal soorten en
individuen macrofauna. Tevens is in een groot deel van de monsterpunten een verandering
waargenomen in de relatieve verdeling van de macrofauna over de verschillende taxonomische
hoofdgroepen. Deze verdeling is in figuur 7.1 gegeven voor monsterlocaties R01, R02, R04, R06 en
R i l voor de jaren 1990 en 1996. Eventuele gegevens van tussenliggende jaren zijn tevens
opgenomen in figuur 7.1. Op monsterlocatie R08 zijn vanaf 1990 jaarlijks
macrofaunabemonsteringen uitgevoerd. Van deze locatie is in figuur 7.2 de verdeling van de
macrofauna over detaxonomische hoofdgroepen weergegeven over dejaren 1990tot enmet 1996.

100
• J Mijten
• g Slakken en tweekleppigen
m Vliegen- enmuggenlarven
I [ Kevers
B Haften

2? 60

m Wantsen
H Bloedzuigers

40

1

Kreeftachtigen

• i Libellen
(ga Wonnen

20

OBj Kokerjuffers
• i Restgroep

R0190
R0196

Figuur 7.1
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R0490 R0496
R0494

R0690

R0696
R0691

R1190

R1196
R1194

Relatieve verdeling van de macrofauna over de taxonomische hoofgroepen op
monsterlocaties R01, R02, R04, R06 enRil voor dejaren 1990en 1996en eventueel
1994.
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De ontwikkeling van de verdeling van de macrofauna over de taxonomische hoofdgroepen in de
Streitenvaart en de zijbeek bij Oud-Avereest zijn niet in figuur 7.1 opgenomen. In de Streitenvaart is
in 1996 een toename in het aandeel slakken, tweekleppigen en haften en een afname in het aandeel
vedermuggenlarven en wantsen. De zijbeek Oud-Avereest lijkt zeer instabiel gezien de
ontwikkelingen in de verdeling van de macrofauna over de taxonomische hoofdgroepen. In 1990
bestaat de macrofaunagemeenschap voornamelijk uit kevers; in 1996 bestaat de
macrofaunagemeenschap voor ongeveer de helft uit borstelwormen en vedermuggenlarven en in
1997 bestaat de macrofaunagemeenschap voor ongeveer de helft uit vedermuggenlarven en
tweekleppigen. Deze instabiliteit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de periodieke, maar
langdurige droogvalling.

7.7.2
Stromingsminnende soorten
Uit historische gegevens van Leentvaar (1967),Claasen en van Gijsen (1976) en Moller Pillot (1974;
waarvan de soortenlijsten zijn opgenomen in het rapport van Claasen en van Gijsen) bleek onder
andere de aanwezigheid van de stromingsminnende en/of karakteristieke kokerjuffers Hydropsyche
angustipennis, Polycentropus flavomaculatus en Hagenella clathrata, de haftenlarve Centroptilum
luteolum en de eveneens stromingsminnende kriebelmugjes {Simuliidae). Bij het aquatischecologisch onderzoek dat in 1990 in deReest isuitgevoerd zijn deze soorten niet aangetroffen.
Het aantal stromingsminnende soorten dat in 1990 in De Reest is aangetroffen was beperkt, maar
nam in stroomafwaartse richting toe. Ook was er in benedenstroomse richting min of meer een
toename in het totaal aantal aangetroffen soorten. In figuur 7.3 isvoor de monsterlocaties in de Reest
de ontwikkeling weergegeven in het aantal stromingsminnende soorten als onderdeel van het totaal
aantal aangetroffen soorten in de jaren 1990 en 1996. Op een aantal monsterlocaties zijn in
tussenliggende jaren ook macrofaunabemonsteringen uitgevoerd. Het gaat hier om de
monsterlocaties R04,R08 en Rl1.
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tevens genoemd in de historische gegevens van respectievelijk Claasen en van Gijsen (1976) en
Leentvaar (1967). Eveneens opmerkelijk is dat op deze locatie in 1992 en 1993 de vrij zeldzame
watermijt Hygrobates trigonicus is aangetroffen. De haftenlarve Centroptilum luteolum en de
kokerjuffers Polycentropus flavomaculatus enHagenella clathrata zijn niet meer aangetroffen in de
Reest. De situatie in de zijbeek bij Oud-Avereest is ook voor het totaal aantal soorten en aantal
stromingsminnende soorten erg instabiel. Dit wordt, zoals ook in § 7.1.1 al is genoemd, veroorzaakt
door deperiodieke droogvalling.

7.1.3
Voedingsgroepen
De verdeling van de macrofauna over de functionele voedingsgroepen voor dejaren 1990 en 1996is
voor de monsterlocaties R01, R02,R04,R06 enRl 1 weergegeven in figuur 7.4.Van monsterlocaties
R04 en R i l zijn tevens gegevens bekend van 1994, welke ook in de figuur zijn opgenomen. Van
monsterlocatie R08 (De Wijk/IJhorst) zijn gegevens bekend van 1991 tot en met 1996. De
ontwikkeling van deverdeling van demacrofauna over devoedingsgroepen op deze monsterlocatie is
weergegeven in figuur 7.5.
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R01'96

Figuur 7.4
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Relatieve verdeling vande macrofauna over de voedingsgroepen voor dejaren 1990,
1994 (evt.) en 1996 opmonsterlocaties R01, R02,R04, R06 enRil inde Reest.
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natuurdoelsoorten aangetroffen, waaronder op monsterlocatie R01, op de twee meest
benedenstroomse monsterlocaties en in de zijbeek bij Oud-Avereest. Toch kan op basis van deze
incidentele waarnemingen geen uitspraak worden gedaan over verbetering of verslechtering van de
ecologische toestand.

Tabel7.1

7.2

Ontwikkeling aantal natuurdoelsoorten.
(*alleen voorjaarsbemonstering)
Monsterlocatie

1990

R01
R02
R04
R06
R08
Ril
R05

0
2
3
11
7
5
2'

1991

1992

1993

1994

1995

1996
2
2
4
5

1
13

24

13

19
14

14

9
13
8

Vegetatie

Waterplanten die in het verleden tijdens onderzoek van het RIVON (Londo et al., 1966) en
onderzoek in het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands-onderzoek (Claasen en
van Gijsen, 1976; Scheper et al., 1978) zijn aangetroffen, zijn evenals in 1990 ook in 1996 niet
aangetroffen. Het betreft soorten als Drijvende waterweegbree, Waterranonkel, Rossig fonteinkruid,
Puntig fonteinkruid en Gekroesd fonteinkruid. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het niet
duidelijk is op welke locatie(s) de genoemde soorten zijn aangetroffen, aangezien het onderzoek
volgens de titel van het rapport is uitgevoerd in het stroomgebied van de Reest en in de naaste
omgeving.
In vergelijking met het aantal soorten dat in 1990 is aangetroffen is de soortenrijkdom voor wat
betreft de waterplantenvegetatie groter geworden. Het aantal soorten waterplanten isnamelijk van 13
in 1990 naar 16 in 1996 gegaan. De oevervegetatie is echter soortenarmer geworden, deze is van 40
soorten in 1990naar slechts 25 soorten in 1996 gegaan.
De twee meest bovenstroomse monsterlocaties zijn zowel in het aantal soorten water- als het aantal
soorten oeverplanten omhoog gegaan. Op monsterlocatie R01 ('t Bergje) is het aantal soorten
waterplanten gelijk gebleven (twee soorten), maar er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden van
Klein kroos en Sterrekroos naar Haarfonteinkruid en Kikkerbeet. Op monsterlocatie (R02)
Schrapveen heeft de toename in soorten waterplanten voornamelijk betrekking op soorten van
voedselrijk water. Ook zijn hier, integenstelling tot 1990,draadwieren frequent aanwezig. In 1990 is
hier nog Zompvergeet-mij-nietje aangetroffen. Deze soort komt vaker voor in relatief voedselarme
milieus en is in 1996 niet meer aangetroffen. (Opmerking: hier bestaat de mogelijkheid dat het in
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1995 (3,0 mg/l), 20juni 1995 (3,6 mg/l) en 13 augustus 1996 (4,6 mg/l). Op overige monsterdata is
het zuurstofgehalte minimaal 5mg/l.

Figuur 7.6

Verloopvanhetzuurstofgehalte opmonsterlocatie R08 van 1990tot1996.

Het gemiddelde biochemisch zuurstofverbruik (BZV mg 0 2 /l) is in 1996 op alle monsterlocaties
gedaald ten opzichte van 1990. In 1990 vindt op monsterlocaties ROI en R04 ('t Bergje en De
Steenen Pijp) overschrijding plaats van de norm. Vooral op monsterlocatie R04 zijn hoge waarden
gemeten van 18en 20mg0 2 /l,terwijl denorm op 10mg0 2 /l is gesteld.
Ook het gemiddelde ammoniumgehalte is in 1996 op alle monsterlocaties in de Reest gedaald ten
opzichte van 1990.

7.3.2
Eutroflëringsparameters
Het totaal-fosfaatgehalte is niet eenduidig op alle monsterlocaties toe- of afgenomen. Het
gemiddelde totaal-fosfaatgehalte is op monsterlocatie R01 ('t Bergje) duidelijk afgenomen, van 0.38
mg P/l in 1990tot 0.29 mg P/l in 1996.Op de overige locaties in de Reest is het gehalte min of meer
gelijk gebleven rond 0.20 mg P/l op de monsterlocaties R02, R04, R06 en rond 0.15 mg P/l op
monsterlocatie R08. Uitzondering hierop is monsterlocatie Rl 1 (Meppel), waar het gemiddelde
totaal-fosfaatgehalte isgestegen van 0.09 mgP/l in 1990tot 0.14 mgP/l in 1996,hoewel het daarmee
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8

Evaluatie van de maatregelen

Dit hoofdstuk iseen evaluatie van de maatregelen die vanaf 1990 in het Reestdal zijn uitgevoerd. De
maatregelen zijn uitgevoerd naar aanleiding van het Systeemonderzoek Reest, waarbij uit het
aquatisch-ecologisch onderzoek, dat in het kader hiervan is uitgevoerd, een drietal belangrijke
knelpunten naar voren kwamen, namelijk een ongunstig stromingsregime, het ontbreken van
beschaduwing van de bovenloop en een onvoldoende waterkwaliteit. De uitgevoerde maatregelen
waren daarom gericht op verbetering van de waterkwaliteit en vergroting van het stroomgebied in
combinatie met vertraging van de afvoer teneinde het stromingspatroon te verbeteren. Ten behoeve
van beschaduwing van debovenloop zijn echter geen maatregelen uitgevoerd.
In voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten gegeven van het aquatisch-ecologisch onderzoek dat
in 1996 in de Reest en zijwatergangen isuitgevoerd. In hoofdstuk 7 isdaarbij voornamelijk ingegaan
op veranderingen in levensgemeenschappen en veranderingen in de fysisch-chemische toestand ten
opzichte van 1990. Een koppeling van deze veranderingen aan de uitgevoerde maatregelen is in dit
hoofdstuk beschreven, om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de maatregelen en om inzicht te
krijgen in eventueel nog aanwezige knelpunten. De analyse en beschrijving vindt in de
hiernavolgende paragrafen plaats voor respectievelijk de bovenloop, de midden- en benedenloop en
dezijwatergangen.

8.1

Bovenloop

De maatregelen die in de bovenloop van de Reest zijn uitgevoerd, waren voornamelijk gericht op
verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van (voldoende) stroming. Hiertoe is de Lage
Leiding gekoppeld aan de bovenloop van de Reest, waarbij tevens herdimensionering van de
bovenloop heeft plaatsgevonden. Overige maatregelen ten behoeve van de bovenloop betroffen de
aanleg van de verbinding Braambergersloot - Vuile Riete (Vogelzangse Wijk), het plaatsen van een
pomp in deVogelzangse Wijk om schoon kwelwater uit polder Paardelanden naar de Reest te voeren
en het automatiseren van de inlaatwerken en stuwen in de Zuidwoldiger-waterlossing en de
ReestvervangendeLeiding voor optimale benutting van gebiedseigen water.

8.1.1
Waterkwaliteit
Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat in de bovenloop een verbetering van de waterkwaliteit
isopgetreden, waarbij het met name gaat om een verbetering in dezuurstofhuishouding en een daling
in het totaal-fosfaatgehalte. Het is echter gebleken dat eutrofiëring nog steeds een probleem is. Met
name voor het totaal-fosfaatgehalte is nog steeds sprake van normoverschrijding voor zowel de
grenswaarden als voor de normen die gelden voor wateren met de functie 'water voor
karperachtigen'. Ook de macrofaunagemeenschap en de soortsamenstelling en hoge
bedekkingspercentages van vegetatie duiden op voedselrijke omstandigheden. Waarschijnlijk is de
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8.2

Midden- en benedenloop

Maatregelen die van invloed zijn op de situatie in de midden- en benedenloop van de Reest waren
met name gericht op het verhogen van dewaterstand en het vergroten van de stroomsnelheid. Hiertoe
zijn bodemverhogingen (voorden) aangebracht in combinatie met intensivering van het onderhoud.
Tevens is het watertoevoerplan Westerhuizingerveld uitgevoerd en is men overgegaan op het
overkluizen van perceelssloten. Een specifieke maatregel voor de benedenloop ishet aanbrengen van
een onderleider onder de Nieuwe Hoogeveensche Vaart. Tevens kunnen maatregelen die in de
bovenloop van deReest zijn uitgevoerd van invloed zijn op de situatie in demidden- en benedenloop.

8.2.1
Stroming
De stroomsnelheid in de midden- en benedenloop lijkt te zijn toegenomen, aangezien er een geringe
toename is geconstateerd in het aantal stromingsminnende macrofaunasoorten. Deze toename kan
echter niet direct worden gekoppeld aan het plaatsen van de voorden. Het aantal stromingsminnende
soorten isnamelijk toegenomen vóór de aanleg van deze bodemverhogingen (figuur 7.3).
Het is mogelijk dat de voorden slechts locaal een positief effect hebben op de stroomsnelheid en de
aanwezigheid van stromingsminnende macrofaunasoorten. Anderzijds kunnen stagnatie van water en
het wegvallen van de stroomsnelheid bovenstrooms van de voorden negatieve effecten zijn, waarbij
een toename van slib een erg eenzijdige macrofaunagemeenschap (muggenlarven en wormen) tot
gevolg kan hebben. Of dit in de Reest ook het geval zal zijn kan met dit onderzoek nog niet worden
aangetoond, aangezien devoorden pas in 1995zijn geplaatst.

8.2.2
Waterkwaliteit
Uit het fysisch-chemisch onderzoek is gebleken dat de overstort bij Uhorst een negatief effect heeft
op de waterkwaliteit en de levensgemeenschappen in de Reest. Dit blijkt uit het feit dat op
monsterdata in 1994 en 1995 vooral op monsterlocatie R08 (De Wijk/IJhorst) een verslechtering is
opgetreden in de waterkwaliteit, dat met name tot uiting kwam in incidenteel zeer lage
zuurstofgehalten (figuur 7.4) en duidelijk verhoogde totaal-fosfaatgehalten. Tevens was er een sterke
daling inde soortenrijkdom van de macrofaunagemeenschap.
Uit gegevens van weerstations bij Rouveen en Dedemsvaart blijkt dat er een correlatie is tussen de
hoeveelheid neerslag en de monsterdata waarop de lage zuurstofgehalten zijn gemeten (zie § 7.3.1).
Op of voorafgaand aan deze data zijn namelijk grote hoeveelheden neerslag gevallen, waardoor er
hoogstwaarschijnlijk een overstortgebeurtenis heeft plaatsgevonden, waarbij ongezuiverd afvalwater
uit de riolering van Uhorst via een sloot in de Reest is terechtgekomen. De hierdoor veroorzaakte
slechte waterkwaliteit lijkt vervolgens met name van invloed te zijn op de macrofaunagemeenschap.
Eerder modelonderzoek dat is uitgevoerd door het voormalig Zuiveringschap West-Overijssel, heeft
al aangetoond dat de overstort bij Uhorst plaatselijk en gedurende korte tijd een fors effect heeft op
de waterkwaliteit van de Reest, wat wordt ondersteund door het in dit rapport beschreven aquatischecologisch onderzoek.
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Conclusies en aanbevelingen
Naar aanleiding van resultaten uit het in 1990 en 1991 uitgevoerde Systeemonderzoek Reest, zijn in
het Reestdal een aantal maatregelen uitgevoerd, die met name waren gericht op verbetering van de
waterkwaliteit en vergroting en vertraging van de afvoer. Dit hoofdstuk geeft weer wat uiteindelijk
de effecten van de maatregelen zijn geweest op de levensgemeenschappen en de fysisch-chemische
toestand in de Reest. Tenslotte worden aanbevelingen gegeven voor (nog) aanwezige knelpunten.

9.1

Conclusies

Uit de evaluatie van de effectiviteit van de genomen maatregelen in het Reestdal met betrekking tot
de aquatische ecologie is gebleken dat voor de Reest nog een aantal belangrijke knelpunten naar
voren komen die kunnen worden samengevat onder devolgende aspecten:
•
•
•
•

stroming
beschaduwing
inrichting
waterkwaliteit

Deze knelpunten zijn ook in 1990al geconstateerd. De maatregelen die hiertoe zijn genomen hebben
echter met name een positief effect gehad op de waterkwaliteit in de Reest, hoewel de waterkwaliteit
nog steeds onvoldoende is. Verbetering in de samenstelling van de aquatische
levensgemeenschappen zijn daarentegen nauwelijks zichtbaar, met uitzondering van een toename in
de soortenrijkdom van demacrofaunagemeenschappen. Het feit dat in 1996dezelfde knelpunten naar
voren komen als in 1990, geeft aan dat de uitgevoerde maatregelen blijkbaar niet het beoogde effect
hebben gehad op deaquatische levensgemeenschappen in het Reestdal.
Met het aquatisch-ecologisch onderzoek dat in 1996 is uitgevoerd zijn ten opzichte van 1990 tevens
een aantal nieuwe knelpunten naar voren gekomen, namelijk denegatieve effecten van deoverstort in
Uhorst op de waterkwaliteit in de Reest en de aanwezigheid van een aantal probleemstoffen,
waaronder zware metalen en bestrijdingsmiddelen.

9.2

Aanbevelingen

9.2.1
Bovenloop
Aanbevelingen voor de bovenloop van de Reest zijn vooral gericht op het creëren van beschaduwing
èn stroming. Dit kan worden gerealiseerd door de aanleg van bos of houtwallen in combinatie met
een verandering in de breedte-diepte verhouding van de bovenloop, waaronder het ongedaan maken
van deherdimensionering die hier heeft plaatsgevonden.
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Begrippenlijst
A
aquatisch

cholinesteraseremmers

D
debiet

E
ecologie

in het water levend

insecticiden (meestal) die stoffen binden aan het
enzym Cholinesterase. Hierdoor treden prikkelingen
op in het zenuwstelsel, waardoor insecten
uiteindelijk worden gedood

hoeveelheid water die door een watergang stroomt
(Q inm3/sec)

epifytische diatomeeën
erosie
eutrofiëring

wetenschap van de wederzijdse relaties van de
organismen onderling en met hun milieu
opvast substraat groeiende kiezelwieren
uitschuring van de bedding
voedselverrijking

F
filtreerder
freatisch grondwater

organisme datvoedseldeeltjes uit het water filtreert
het bovenste grondwater

H
habitat
hydro-ecologie/ecohydrologie
hydrologie

K
knipper
kwel

woonplaats ofwoongebied van een organisme
studie van de relaties tussen terrestrische
ecosystemen en de hydrologie
studievan eigenschappen en gedragingen van water

organisme dat zich voedt met dood organisch
materiaal
opwaarts gerichte grondwaterstroming, het uittreden
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stroomgebied
substraat

T
temporair
terrestrisch

V
vergaarder
verzwelger

W
waterconservering

gebied waaruit een beek haar water betrekt
vast materiaal zoals zand, blad en detritus waarin
organismen leven

jaarlijks droogvallend
op het land levend

organisme dat zich voedt door het verzamelen van
organisch materiaal uit de bodem
organisme dat zich voedt door het eten van gehele of
delen van dieren

hetvasthouden van water
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Bijlage I Streefbeelden 'watervoor natuur' voor de
watertypen 'bovenlopenbeken \
'weteringen/midden-enbenedenlopen beken'en
'landsloten'.
(Bron: Zuiveringschap West-Overijssel, 1994)

Bovenlopen beken
macrofauna

waterkwaliteit

substraat
stroomsnelheid

inrichting
• oevers

• profiel
• beschaduwing
peilbeheer

vegetatie

lozingen

vissen
waterbodem/slib

Een substantieel gedeelte van deaangetroffen taxa zijn stromingsminnende
taxa. Tevens kunnen taxa aanwezig zijn diezijn aangepast aan kortstondige
droogvalling en een relatief hoge zuurgraad. Dominantie van tolerante soorten
treedt niet op.
Kenmerkende taxa zijn: steenvliegen (Nemouracinerea), kokerjuffers
{Limnephilussp.,Potamophylax sp., Chaetopteryx villosa), kevers{Hydroporus
pubescens), haften (Baetis sp.), borstelwormen (Lumbriculus variegatus),
vedermuggen (Paralimnophyes hydrophilus, Zavrelimyia nubla agg., Natarsia
sp., Conchapelopia sp.,Macropelopia sp.), overige diptera (Tipula sp.,
Tabanidae, enz) en kreeftachtigen (Gammaruspul ex).
Dewaterkwaliteit voldoet aan de grenswaarden.
Totaal-stikstof entotaal-fosfaat concentraties zijn lager dan 2.2 mgN/l
respectievelijk 0.15mg P/l.
Het zuurstofgehalte isgroter dan 7mg 0 2 /l.
Het substraat bestaat uit een mozaïek van blad, zand en grind; slib isslechts in
beperkte mate aanwezig.
Stroming isgedurende grote delen van hetjaar aanwezig, stroomsnelheid is
echter altijd zodanig dat wegspoeling van het substraat wordt voorkomen. Dit
komt neer op een stroomsnelheid tussen 20en 100cm/sec. Incidenteel kan
kortstondige droogvalling plaatsvinden.
Natuurlijke oeversvormen meer dan 80%van detotale oeverlengte.
Natuurvriendelijke beschoeiing isalleen aanwezig, indien op plaatsen waar
zonder beschoeiing onacceptabel afkalving zou plaatsvinden.
Het profiel isgrotendeels onregelmatig
Met name de bovenstroomse delen zijn grotendeels beschaduwd.
Gebiedsvreemd waterwordt terughoudend ingelaten waarbij het inte laten
water minimaal aan degrenswaarden voldoet. Kortstondige droogvalling kan
plaatsvinden.
Devegetatie isslechts beperkt aanwezig. Enkele fonteinkruiden (o.a.
Groenlandia densa), enkele soorten sterrekroos (Callitriche sp.) en
waterranonkels (o.a.Ranunculus fluitans) kunnen aanwezig zijn.
Af- en uitspoeling van meststoffen vanuit omringende landbouwpercelen is
zoveel mogelijk beperkt.
Bedrijfsmatige lozingen opoppervlaktewater zijn afwezig.
Huishoudelijke lozingen op oppervlaktewater zijn afwezig.
Rivierdonderpad en bermpje zijn debeeldbepalende vissoorten inde
bovenloopjes.
De aanwezige waterbodem isschoon (klasse 0-1) en bestaat slechtsvoor een
klein deel uit opwervelbaar slib.

II

*kwelzone
*oevers
macrofauna

vissen
waterkwaliteit

lozingen

oevers

onderhoud
waterbodem/slib

Duizendknoop fonteinkruid (P. polygonifolius), Ongelijkbladig fonteinkruid (P.
gramineus), Rossig fonteinkruid (P.alpinus), diverse soorten sterrekroos
(Callitriche sp.), Teer vederkruid {Myriophyllumalterniflorum) en
Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis).
Holpijp (Equisetum fluciatile), Waterviolier {Hottonia palustris)
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), Dotterbloem (Calthapalustris), biezen
(Scirpus sp.), zegges (Carexsp.), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris).
Demacrofauna iszeer soortenrijk en omvat diverse groepen organismen:
borstelwormen, platwormen, slakken, kreeftachtigen, haften, kokerjuffers,
muggen-, vliegen- en libellelarven, kevers zijn aanwezig. Dominantie van
soorten treedt nietop.
De soortensamenstelling van de macrofauna sluit aan bij het cenotype D2A/D3
(sloten) (Verdonschot, 1990).
Kenmerkende taxa zijn onder andere:waterjuffers (Coenagrion sp., Cordulia
aenea enErythromma sp.), kokerjuffers (Limnephilussp., Cyrnus sp.en
Triaenodes bicolor), kevers (Enochrus sp.,Noterus crassicornis en Hygrotus
inaequalis), haften {Caenisrobusta en Caenis horaria) en slakken (Viviparus
contectus, Bathyomphalus contortus, Lymnaea stagnalis en Planorbis
carinatus).
Devisstand behoort tot het snoek-zeelt/baars-blankvoorn type (Klein Breteler,
1990);kenmerkende soorten zijn: snoek, ruisvoorn, zeelt en begeleidende
soorten: o.a. blankvoorn, bittervoorn, modderkruiper, brasem, kolblei,baars.
Dewaterkwaliteit voldoet aan de grenswaarden.
Fluctuaties indag-nacht ritmiek zijn beperkt, hetzuurstofgehalte isminimaal 4
mg0 2 /l.
Af- en uitspoeling van meststoffen vanuit omringende landbouwpercelen is
zoveel mogelijk beperkt.
Bedrijfsmatige lozingen op oppervlaktewater zijn afwezig.
Huishoudelijke lozingen op oppervlaktewater zijn afwezig.
Riooloverstorten zijn afwezig.
Geïmpregneerde oeververdediging is afwezig.
Er iseen geleidelijke overgang van water naar land.
Slootkanten zijn uitgerasterd om vertrapping van de slootvegetatie te
voorkomen.
Chemische bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt.
Maaien en schonen isbeperkttot vroege voorjaar en/of najaar.
De aanwezige waterbodem isschoon (klasse 0-1)en bestaat slechtsvoor een
klein deel uit opwervelbaar slib.

IV

Bijlage II

Kwaliteitsnormen 'water voor
karperachtigen'.

Parameter
Zuurgraad

Temperatuur

Gesuspendeerde stoffen
Smaak

Olie

Fosfaat

Zuurstof opgelost
Ammoniak
Residueel chloor
Nitriet
Koper
Zink
Ammonium

BZV

Norm 'watervoorkarperachtigen'
6,5^pH^9
pH
De schommelingen in depHten opzichte van de natuurlijke
pH-waarde mogen niet meer dan 54 pH eenheid binnen de
hierboven gestelde waarde bedragen mits deze
schommelingen niet de schadelijke werking van andere in
het water aanwezige stoffen verhogen.
Deverhoging ten opzichte van de natuurlijke waarde dient
minderte zijn dan:
3°C
Met dien verstande dat demaximale temperatuur van het
water devolgende waarde niet mag overschrijden:
25 °C
en dat voor wateren waarin soorten kunnen voorkomen die
koud water nodig hebben voor hunvoortplanting, de
temperatuur gedurende devoortplantingsperiode de
volgende waarde niet mag overschrijden:
10°C
<50het rekenkundig gemiddelde van de uitkomsten van het
mg/l
onderzoek.
De inhet oppervlaktewater aanwezige vissen mogen niet
worden gekenmerkt door een onnatuurlijke smaak zoals die
in het bijzonder kan optreden door de invloed van fenolen of
olie.
Geen zichtbare oliefilm op het wateroppervlak of
oliebezinksel op de bodem.
Geen schadelijke effecten voor devissen door produkten op
oliebasis.
^200
ug/1-P
Deaangegeven waarde betreft het rekenkundig gemiddelde
van dewaarnemingen en isniet van toepassing op
oppervlaktewater waarin zich geen overmatige groei van
hogere waterplanten voordoet en het gemiddelde gehalte aan
algenbiomassa gedurende demaanden april tot en met
september lager dan of gelijk isaan:
100ug/l -chlorofyl-a
^6
mg/l -0 2
*20
mg/l-N
p.g/1 -HOCL ^5
ug/l-N
^300
ug/1 -Cu
<;30
<200
ug/1-Zn
sO.8
mg/l-N
Bij een watertemperatuur van minder dan 10°C geldt als
norm
<;4.0
^10
mg/10 2

BijlageIII SituatieinhetReestdal in 1990,met
resterende enafgekoppelde delen.

A y Kanaal
/ \ / overigewatergangen
I j begrenzingstroomgebleasdelen
Jtmjkn, ï i j j i r

resteren«:
afgekoppeld

i
1956 ha
II 4013 ha
III 2013 ha
IV
310 ha
V 3458 ha
VI 492 ha

VI

Bijlage IV Kwaliteitsgegevens van deReest nabij Nolde,
DeWijk enMeppel over deperiode 19811984.

198119821983 1984
zuurgraad (pH)

ijzer (mg/l)

EGV (mS/m)

zuurstof (mg/l)

BZV

chlorofyl (mg/m^)

chloride (mg/l)

kjeldahl-N (mg/l)

ammonium-N (mg/l)

nitraat-N (mg/l)
-

ortho-P (mg/l)

totaal-P (mg/l)

Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel
Nolde
De Wijk
Meppel

6,6
7,1
7,3
8,4
4,5
7,3
27
31
37
6,6
7,5
7,6
2
3
2
9
25
4
37
32
33
2,9
2,4
1,9
1,3
1,4
0,5
0,9
1,4
1,6
0,30
0,19
0,12
0,4
0,4
0,19

6,8
7,1
7,5
5,9
5,9
7,5
29
32
39
7,1
6,7
7,8
2
2
2
16
11
20
41
37
39
2,6
2,0
1,8
0,9
0,9
0,5
0,7
0,9
1,0
0,18
0,15
0,09
0,3
0,3
0,18

VII

6,7
7,1
7,4
6,8
5,3
7,4
31
32
38
6,3
7,6
8,3
2
2
2
8
11
11
41
32
33
2,8
2,0
1,7
1,1
1,9
0,4
1,1
1,9
1,9
0,18
0,14
0,09
0,3
0,3
0,2

6,5
6,9
7,3
10,0
5,0
7,3
26
29
34
7,1
6,9
8,5
2
3
2
12
24
21
37
31
31
3,3
3,0
2,0
1,3
2,5
0,5
1,3
2,5
2,2
0,20
0,15
0,14
0,37
0,40
0,25

BijlageV

code
ROI

Macro-ionensamenstelling 1996.

coördinaten
229.100-515.10

naam
DeReest,'t Bergje
grondwater

IR

^ • ^ • - • • ^ J * V?T->

j:::-y:*

2:22/05

4:11/09

5:19/11

3:17/07

x : ; ^ Rijnwater

»5 """^
*4
»*3

1*
L~ * <5?

•

:14/03

2

regenwater

log(egv)

code
R02

naam
DeReest, Schrapveen

coördinaten
225.990-515.440

^mr S^

grondwater

IR

^^•'••'••'C**- y?r\

1:14/03

2:22/05

^gT Ä T
4:11/09
Jxw**! •'••:••? Rijnwater

l

^^kP
'^ir^
*3

Jrr*';.
regenwater

_^é&

log(egv)

^

-

W fcp2 r

zeewater

^

VIII

5:19/11

jS^Z
3:17/07

code
R08

coördinaten
215.710-520.340

naam
DeReest, De Wijk/IJhorst
grondwater

1:16/01

2:13/03

3:17/04

4:21/05

&wè ^W^ £&ß
5:18/06

6:24/07

8:16/10

7:10/09

0:11/12

code
Ril

naam
De Reest, Meppel

coördinaten
210.900-522.400

x grondwater

~~<T">-'-

JX^~S* *

1

*

6 *
»2

1:14/03

2:22/05

3:17/07

4:24/07

5:11/09

6:19/11

1
1

»4

Jrr*
if regenwater

log(egv)

i&r^ X/-¥

zeewater

X

'*--'

code
R07

naam
Bomertsvaart

coördinaten
217.500-519.600

^ ^ x o 7 r < r [^ \ grondwater

I

1
1

1:12/03/96

21/05/96

10/09/96

19/11/96

\

*'

2

* \
.
3-: *s ^-\~^
KI>-7
I:

B r \ regenwater

og(egv)

^\<I>1 ' t ^ ] > | ' " ^ ^ ^

» .. x Rijnwater

\.

^ - " ' j i J - - * " ' '^JgCZ'

zeewater

XII

16/07/96

