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Voorwoord
Het "StroomdallandschapdeDrentsche A"isnationaal en internationaal vangrote betekenis.Het
iséénvandelaatste minof meer intactebeekdallandschappen methalfnatuurlijke vegetaties inde
Noordwestduitse laagvlakte(tabel5.1t/m5.3).Hetbehoudvandelaatsterestantenvandezeunieke
oecosystemen wordt ernstig bemoeilijkt door de effecten van ontwatering en daarnaast door
atmosferische depositie en overbemesting. Het reservaat isin Nederland het grootste in zijn soort
en ligt bovendien in een gebied waar het landgebruik door boeren nog niet zo intensief is als in
anderedelenvanNederland. Omdeverdroginghethoofd tebieden isdoor debeherendeinstantie,
SBB regio Drenthe Noord, een onderzoek ingesteld naar de ernst en aard daarvan.
Allereerst zijnverkennendeoecologischeenhydrologischestudies uitgevoerd door tweewerkgroepen.Ditverslagistebeschouwenalsheteindverslagvanbeidewerkgroepen,waarindebevindingen
wordengeïntegreerd. Bijhetschrijvenvanhetintegratierapport isslechtsweinignieuwe informatie
gebruikt.Alle inhoudelijke discussies hebben inbeidewerkgroepen plaatsgevonden. Deconclusies
uit dezewerkgroepen zijn overgenomen. Delaatstetijd (na 1 jan. 1991)zijn enkeleveranderingen
inhetwaterhuishoudkundigbeheer opgetreden.Voorzoverdezeveranderingen vaninvloedzijn op
deconclusies en aanbevelingen zullen zeworden verwerkt in hetverslag van de begeleidingscommissie,waarin dedefinitieve afwegingen ten aanzienvanhetbeleid enhetbeheer gemaakt worden.
Het onderzoeksgebied van de werkgroep hydrologie heeft zich uitgestrekt tot bijna het gehele
stroomgebied vandeDrentseA.Nabijdewaterwinningen Zuidlaren enAsseniseen ruimergebied
in de beschouwing meegenomen in verband met de invloed van dewinningen, die tot dichtbij of
over degrensvan het stroomgebied reiken. In het noorden, stroomafwaarts van Westerlanden tot
aan het Noord-Willems kanaal,valt een klein deelvan het stroomgebied buiten het modelgebied
(Oosterland,Lappenvoort totPolma).DoordeDienstMilieuenWatervandeProvincieGroningen
is onderzoek naar de waterbeheersing in Gorecht en in de benedenloop van de Drentse A
uitgevoerd.Bijdeinterpretatievandewaterhuishouding indebenedenloop isgebruikgemaaktvan
de resultaten van dit onderzoek (Burkunk 1990,van Diggelen et al 1990,Grootjans et al 1990).
Het zoeken naar eenoplossingvoor hetverdrogingsprobleem heeft zowelinhoudelijke alsbeleidsmatigefacetten. Verbeteringvanhetwaterbeheerisalleenmogelijk alsingrepen indeoorspronkelijkewaterhuishouding ongedaan gemaaktworden. Deeffecten van deingrepen dienen daarom te
wordengeanalyseerd,zodataangegeven kanwordenwelkemaatregelen opeenbepaaldeplaatswel
ofnietverantwoord zijn.Danwordtduidelijkwaardebeheerderzelf,eventueelinbilateraaloverleg
met het waterschap, maatregelen kan nemen en waar een bredere beleidsmatige aanpak gewenst
is,omdat andere belangen in het geding zijn. Omdezeredenen isgekozen voor een begeleidingscommissiewaarin vertegenwoordigers van beleidsinstanties zitting hebben en twee werkgroepen
waarin de inhoudelijke aspecten behandeld worden. De personele samenstelling is als volgt:
Begeleidingscommissie Onderzoek Drentse A:
ir. J.J. Kalb (SBBregio Drenthe Noord, voorzitter)
ir. J. Geraedts (LDAssen, secretaris)
drs. J.D.D. Hofman (NMF Drenthe)
ir. J. Kreling (Provincie Drenthe)
dr.P.C.deHullu(SBBDriebergen,voorzittervandeoecologischewerkgroepv.a.sept.1988)
ing.J.G. Streefkerk (SBBDriebergen, voorzitter van de hydrologische werkgroep)
drs J. Hendriks (SBBDriebergen, voorzitter oecologische werkgroep tot sept. 1988)
ing.H.van der Wal (SBBregio Drenthe Noord,vanaf augustus 1991)
drs P.C. Schipper (SBBDriebergen, vanaf augustus 1991)

Hydrologische werkgroep:
ing.J.G. Streefkerk (SBB Driebergen, voorzitter van de hydrologische werkgroep)
ing. CM. La Chapelle (LD Assen, secretaris)
ing.W.H. Naarding (LD Assen)
drs. M.W. ter Wee (RGD district Noord)
F.G. Thürkow (Waterschap "Drentse A")
ir. J. Kreling (PWS Drenthe)
ir. H. Erenbeemt (PWS Drenthe)
Ir. M.W. Kortleve (SBB Utrecht, uitvoering werkzaamheden)
Ir. J.M.P.M. Peerboom (Staringcentrum, I.L.G, uitvoering werkzaamheden)
Dr. P.J.T.van Bakel (Staringcentrum, I.L.G) isadviseur van dezewerkgroep.
Oecologische werkgroep:
dr.P.C.deHullu (SBBDriebergen,voorzittervandeoecologischewerkgroepv.a.sept 1988)
drs. J. Hendriks (SBBDriebergen, voorzitter tot sept 1988)
ir. C.J.M.van Berkel (NMF Drenthe, secretaris)
drs. F. Hoekstra (SBB Driebergen)
W.P.Ten Klooster (SBBDrenthe noord)
B. Riemersma (SBBDrenthe tot sept. 1988)
H. Post (SBBDrenthe v.a.sept 1988)
drs. P.C.Schipper (SBBDriebergen, uitvoering werkzaamheden)
Dr. P. Grootjans (R.U. Groningen) isadviseur van dezewerkgroep.
Ditafsluitende rapport isopgestelddoordeprojectleiders drs.P.C.Schipperening.J.G. Streefkerk
onder verantwoording van de Begeleidingscommissie Onderzoek Drentse A. Het rapport is van
commentaar voorzien door de leden van beide werkgroepen. Ir. M.W. Kortleve en ir. J.M.P.M.
Peerboom hebben indehydrologischewerkgroep het onderzoek uitgevoerd.Dr.F.H.Evertsendr.
N.P.J. de Vries hebben belangrijke informatie geleverd aan de oecologische werkgroep. De
belangrijkste bronnen voor het integratierapport zijn:
De vegetatieontwikkeling van beekdalsystemen; Everts & de Vries, Historische Uitgeverij
Groningen, 1991
De verdroging van de Drentse A; Everts, Schipper en de Vries, rapport Oecologische
werkgroep,Staatsbosbeheer, 1990
Geohydrologisch modelonderzoek van het stroomgebied van de Drentse A, Deel 1: IJking
geohydrologische parameters; Kortleve, Hydrologische werkgroep, Staatsbosbeheer, 1989
Geohydrologisch modelonderzoek van het stroomgebied van de Drentse A, Deel 2: IJking
van niet-stationair regionaal model SIMGRO; Kortleve en Peerboom, Hydrologische
werkgroep, Staatsbosbeheer, 1990
Geohydrologisch modelonderzoekvanhetstroomgebiedvandeDrentseA,Deel3:Scenario
berekeningenmethetniet-stationairmodelSIMGRO;Peerboom,Hydrologischewerkgroep,
Staatsbosbeheer, 1991
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Tabel 1.1 Doelvegetaties in het "Stroomdallandschap DrentscheA"

DOTTERBLOEMHOOILANDEN
Angelico-Cirisetum oleracei
Waterkruiskruid-Trosdravik gemeenschap
Bosbies gemeenschap
Rompgemeenschappen van de Dotterbloemhooilanden
NATTE SCHRAALLANDEN
Gemeenschappen uit het Verbond van Zomp- en Zwarte zegge
Gemeenschappen uit het Knopbiesverbond
Veldrus-associatie
Gemeenschappen uit het Draadzeggeverbond
Blauwgrasland
Rompgemeenschappen van het Biezenknoppen-Pijpestrootjeverbond
Rompgezelschappen van de klasse der kleine zeggen

2

2
2

HEISCHRALE GRASLANDEN
Rompgemeenschappen van het Borstelgrasverbond
Rompgemeenschappen van de klasse der heiden

2

GLANSHAVERHOOILANDEN
vochtige Glanshavergemeenschappen; vorm van Zwarte rapunzel

3

VOEDSELRUKE GRASLANDEN
Witbolgraslanden
Rompgemeenschappen van de Pijpestrootjesorde
Rompgemeenschappen van de Glanshaverorde
Beemdgras-Raaigras gezelschap
Rompgemeenschappen van de klasse der vochtige graslanden
Storingsgezelschappen in de klasse der vochtige graslanden

1,2

ZILVERSCHOONGRASLANDEN
Geknikte Vossestaart-associatie

1,2

KAMGRASWEIDEN
Kamgrasweiden, met Mœrasrolklaver
Roodzwenkgras-Gewoon struisgras gemeenschap
Kamgrasweiden, typischevorm
drogevormen van Kamgrasweiden

1,2

Legenda:
Botanische doeltypen in gewone letter, overige in kleine letter.
1) Alleen als lange termijn doeltype te beschouwen indien de hoofddoelstelling Avifauna,
Landschhap of Recreatie is.
2) Kunnen dienen als korte termijn doeltypen, alssuccessie naar lange termijn doeltypen
kan optreden.
3) Andere Glanshavervegetaties hebben in dit gebied geen hoge natuurwetenschappelijke
waarde.

10

1

Inleiding
Bescherming van bedreigde planten en plantengemeenschappen is een algemene doelstelling van
hetbeheerinreservaten.Eenbelangrijkemotivatievoorhetoprichtenvanhet"Stroomdallandschap
deDrentsche A"was het inzicht dat alleen in dit dal een groot,aaneengesloten areaal vannauwelijks aangetaste gebiedenvoorkwam: overal elders in Drenthe wasofwerd in de zestigerjaren het
landschap fundamenteel gewijzigd doorhetvergravenvandebekenenhet uitvoerenvanruilverkavelingswerken. Deze motivatie is tevinden in de hoofddoelstelling van het beheersplan uit 1986:
Behoudenontwikkelingvandeabwüscheenbiotische kenmerken dieinhun onderlinge samenhang
kenmerkendzijn voorhetsysteem vanhetlaaglandbeekdal methogere gronden, zoalszichdatmede
onder invloed vanhetmenselijkgebruikheeft ontwikkeld
Hoewelnietmetzoveelwoordenvermeld,kanhieruitafgeleidwordendathandhavenenontwikkelenvanhalfnatuurlijke vegetaties,zoalsdotterbloemhooilanden ofblauwgraslanden,envannatuurlijkevegetaties,alsElzenbroekbossen enZeggenmoerassen, tot dedoelstellingbehoort.Dezevegetatiesvoldoenaandeeisen,indehoofddoelstelling verwoord (tabel 1.1).Tijdens devegetatiekarteringvan het reservaat in 1982wordt gesignaleerd dat de ontwikkeling van devegetatie niet voorspoedigverloopt, ondanks deinspanningen vanhet beheer (Everts et al, 1984).Insommige delen
wordt al meer dan tien jaar een verschralend beheer gevoerd. Verdrogingsverschijnselen in de
vegetatiegevenaan,datveranderingen indewaterhuishouding problemenveroorzaken.Deminder
gunstige ontwikkeling komt vooral voor in devolgende delen van het reservaat:
A
B

Oorspronggebieden, midden- en bovenlopen dieworden gekarakteriseerd door een zwakke
kwelintensiteit en relatief basenarm grondwater. Hiertoe behoren de beekdalen van het
Andersediep, Rolderdiep, Amerdiep en Deurzerdiep.
Benedenloop van de Drentse A vanaf Zuidlaren. Het toestromend grondwater wordt hier
vrijwel geheeldoorwaterwinningen enwaterschapsleidingen afgevoerd,waardoor hetgebied
nu een infiltratiegebied isgeworden.

Deze conclusies worden bevestigd door hydrologisch onderzoek. Streefkerk (1985) stelt vast, dat
in het stroomgebied vande Drentse A destijghoogte in het diepewatervoerende pakket met vele
decimeters isgedaald.Dekwelintensiteit isdaardoor afgenomen ofverdwenen.Devoedingvanhet
dal met kalkrijk grondwater iseveneensverminderd. Het benedenstroomse deelvan het reservaat
isnuzelfsinfïltratiegebied. InhetbovenstroomsedeelvandeDrentseAzijnvooral deruilverkavelingen oorzaakvan devermindering vanvoedingnaar debeekdalen, ook uitbreiding vanbossen in
brongebieden heeft geleid tot verminderdevoeding naar enkele bovenlopen (Peerboom 1990).
De middenloop, met name de beekdalen van het Looner- en Taarlose diep, onderscheidt zich in
gunstigezin,omdat daareengrootareaalgoedontwikkeldevegetatiesvoorkomt.Hierkomt sterke
kwel van basenrijk grondwater voor. Verdroging wordt hier vermoedelijk veroorzaakt door de
grondwaterwinningen bij Assenen Zuidlaren endoor deverminderdeafvoer vanbeekwater (Peerboom 1990).DoordeaftakkingbijLoonnaarhetNoord-Willemskanaaltreedtbenedenstroomseen
vermindering van de afvoer door debeek opvan ca. 130mm/jaar (Streefkerk 1985).Deze afvoervermindering heeft gevolgen voor het peilregime van de beek en is indirekt van invloed op het
grondwaterniveau inaangrenzendegraslanden.Behalveregionaleingrepenindewaterhuishouding
zijn lokale ingrepen als diep insnijdende sloten ookvan belang (Everts en de Vries 1986a enb).
Uiteenvegetatiekundigonderzoeknaardeverdrogingsverschijnselen indegehelemiddenloopblijkt
dat in 198830%vandevegetatiesopveengronden verdroogd is.Een deelvan devegetaties (40%)
is nog niet zover verschraald dat er conclusies over de mate van verdroging getrokken kunnen
worden.Rekeninghoudend metditgegevenkangesteldworden dat 50%van hetwelverschraalde
deelvandemadeveengronden indemiddenloopverdroogd is(Everts et al 1990).Deverminderde
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deelvan demadeveengronden indemiddenloop verdroogd is (Everts et al 1990).De verminderde
toevoer van basenrijk grondwater heeft bovendien invloed op de grondwaterkwaliteit en de
chemischesamenstellingvandebodem (Kemmers &van Wirdum, 1988).Deinvloedvan ionenarm
regenwater in debodem wordtversterkt, waardoor ontkalking enverzuring optreden en zeldzame
soorten als Parnassia (Parnassia palustris), Moeraskartelblad (Pedicularis palustris), Tweehuizige
zegge (Carex dioica), Ronde zegge (Carex diandra) en Paardehaarzegge (Carex appropinquata)
verdwijnen. Ook in het beste gedeelte van het reservaat hebben de veranderingen in de waterhuishouding aanzienlijke invloed op devegetaties.
1.1

Doelstellingen van het onderzoek
Het zoeken naar oplossingen kanalleen slagendoor intensieve samenwerking tussen oecologen en
hydrologen. Oecologen zullen moeten bepalen welke waterhuishoudkundige inrichting wenselijk
is, hydrologen zoeken uit of het technisch mogelijk is. Vervolgens moet uitgezocht worden of
andere belanghebbenden geschaad worden. Met behulp van deze inzichten kan een beter beheer
enbeleidvoorhetgebiedgeformuleerd worden.Hetdoelvanhet integratieonderzoek istweeledig:
— Tenbehoevevanheteigenbeheerzalaangegegeven worden waarmogelijkheden voorverbetering
liggen envolgens welkerichtlijnendeverdroging bestreden kan worden
— De beleidsmatige knelpuntenop het vlak van ruimtelijke ordening en waterbeheer zullenzo
nauwkeurigmogelijk aangegeven worden
Dezeinzichtenwordenverwerkt ineenplan,waarin pergebied aangegevenwordtofer verbetering
mogelijk isen onder welkevoorwaarden maatregelen uitgevoerd kunnen worden.Vaakkan debeheerdernietalleenvoordeoplossingzorgen,maarismedewerkingvanwaterbeheerders enbeleidsinstanties vereist. Gezien het enorme bereik van sommige ingrepen in de waterhuishouding is in
eerste plaats getracht het regionale effect van de ingrepen tebeschrijven. Als het effect bekend is
vangrootschaligeingrepenalsgrondwaterwinningen,kanbeoordeeldwordenofdebeoogdemaatregelen op lokaleschaal ook effect hebben. Er zijn daarom 3verschillende fasen in destudie onderscheiden, te weten:
fase 1 Analyse vande knelpunten
Met behulpvan oecologische kenniswordt aangegeven welkeeisen grondwaterafhankelijke
vegetaties stellen en waar verdrogingsverschijnselen optreden.
Deverschillende ingrepen enhun effecten opdewaterhuishouding worden ineen regionaal
hydrologisch modelonderzoek beschreven. Daarbij gaat het om deinvloed van dewaterwinningen, ontwaterings- en afwateringswerken.
fase 2 Doorvertaling naar nieuwe beheerspraktijk
Toetsing van de inzichten uit de globale studies van fase 1in de terreinen is noodzakelijk
voordat overgegaan wordt tot het nemen van maatregelen. Maatregelen worden op kleine
schaal uitgevoerd omervaringteverkrijgen met regeneratietechnieken. Erisweinigervaring
met grotere gebieden. Alleen kleine reservaten, zoals Elperstroom en delen van de Bruuk
zijn redelijk goedgedokumenteerdevoorbeelden metgunstigeresultaten.Hetlijkt wenselijk
om ookindeDrentseAmeerdereexperimenten optezetten inverdroogdegebieden,waarbij getrachtwordt dekwelinvloed tevergroten. Deveranderingen indevegetatiemoetengevolgd worden.
fase 3 Uitvoerenvan herstelwerkzaamheden
Met behulpvan de resultaten uit defasen 1en 2worden op grotere schaal maatregelen genomendietotverbeteringvandewaterhuishouding moeten leiden.Insommigegebiedenzal
direkt nadeafsluitingvan deeerste fasealbegonnen kunnenwordenmet het herstelvande
waterhuishouding.Zeeringrijpende maatregelen,zoalshetafgraven vansterkveraardeveenlagen, dienen alleen overwogen te worden als de experimenten een bemoedigend resultaat
laten zien.
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De eerste fase heeft een verkennend karakter. Deze fase is afgerond met de rapporten van beide
werkgroepen. Deze werkgroepen hebben een inventarisatie gemaakt naar deomvangvan het verdrogingsprobleem. Het voorbereidend onderzoek voor de planning in fase 1en 2 is afgerond als
devolgende stappen gezet zijn:
Vaststellen van omvang en lokatie van deverdrogingsverschijnselen in de vegetatie
Vaststellen van de oorzaken van het probleem
Nagaan waar en in hoeverre de oorspronkelijke doelstellingen gehaald kunnen worden
Aangevenvanmogelijkeoplossingen enknelpunten indewaterhuishouding eninhetbeheer
Confrontatie van wensen en mogelijkheden (bedrijfstechnisch, financieel, maatschappelijk)
De laatste stapvaltbuiten het onderzoek. Inde laatste fasen van het onderzoek wordt de rolvan
debeheerder steeds belangrijker. Eenverantwoorde beslissing ispas mogelijk alsduidelijk iswaar
de knelpunten liggen enwelke inspanningen vereist zijn om denegatieve tendens in het reservaat
tedoorbreken. Het isvan het grootstebelangompergebied zoexact mogelijk aan tegevenwelke
knelpunten optreden. Met behulp van deze analyse moeten vragen beantwoord worden als:
Waar kan direct, zonder problemen met derden, begonnen worden met het verbeteren van
de waterhuishouding?
Kunnen ingrepen in dewaterhuishouding van gebieden die buiten het reservaat liggen ook
opgehevenwordendoor maatregelen indebeekdalen? Zoja,welkemaatregelen zijnwenselijk, zo nee,welke maatregelen zijn nodig om dewaterhuishouding te herstellen?
Meestalmoetdeoorzaakvanhetprobleemweggenomenworden,omdathetgevaarvanongewenste
neveneffecten bij symptoombestrijding te groot is.Verhoging van het grondwaterpeil zalvaak tot
verzuring leiden en soms tot herstel van de oorspronkelijke vegetatie. Eenzelfde hydrologische
maatregel kan op een andere plaats leiden tot een tegengestelde reactie van de vegetatie omdat
andere processen inganggezetworden.Bij hetzoekennaar deoptimalewaterhuishoudkundige inrichting zijn de onderstaande punten van belang:
Ishetmogelijk enwenselijk omdegrondwaterstanden indeaangrenzende infiltratiegebieden
te verhogen?
Ishetmogelijk enwenselijk debeekpeilen teverhogenzodatermeerwaterwordtvastgehouden in de madelanden?
Is het mogelijk de peilen in waterschapsleidingen met een doorvoer-functie te verhogen?
Ishetwenselijk eendetailafwatering tehoudenenzojawaarenhoedicht moet hetnet zijn?
Hoe hoog moeten dan de peilen in sloten en greppels zijn?
1.2

Opzet en werkwijze van het onderzoek
Omeen goedeplanning temaken,waarin inrichtingsmaatregelen, beheer enbeleid opelkaar afgestemd zijn, moeten kennis over waterhuishouding en vegetaties per gebied worden vergeleken en
opbetrouwbaarheid getoetst.Dit kandoorvangroot (regionaal)naar klein (lokaal) tewerken.Belangrijke hydrologische processen hebben een globale invloed, een regionale benadering van het
vraagstuk is daarom noodzakelijk. De kennis over de hydrologische processen in het landschap
moet echter zoveel mogelijk "vertaald"worden naar een locatieomdejuiste inrichting te bepalen.
Alleen als het effect vande regionale ingrepen op een perceel duidelijk is,kunnen daar de juiste
maatregelengenomenworden.Welkemaatregelen,hangtafvandegewenstevegetatie.Deregionale
processen zijn beschreven voor tien gebieden. Per gebied is een knelpunten-analyse uitgevoerd,
waarin devolgende onderwerpen (tabel 1.2) verwerkt zijn:
Beschrijving van processen
Inschatten van effecten van ingrepen in de waterhuishouding
Aangeven van oplossingen per ingreep
Het perceelsniveau wordt in deze studie niet bereikt, wel worden hulpmiddelen gegeven om de
planningvanmaatregelenverder uittewerken.Lokaleingrepen zijnbeschreven door detien deelgebieden verder op te delen in 3â 4stukken. Op dit schaalniveau (subregionaal) zijn de natuurwetenschappelijke doelen aangegeven.
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Tabel 1.2 Overzicht van devereiste gegevens
HYDROLOGIE

OECOLOGIE
A Beschrijving van processen

- Beschrijving van hydrologisch systeem op
regionaal en subregionaal niveau

- landschapsoecologische beschrijving op
sub-regionaal niveau

- Modellering op regionale schaal

- Relatie tussen waterhuishouding en
vegetatie

B Effecten van ingrepen
Berekening van effecten van ingrepen

- Kenmerkende vegetaties per gebied
(referenties voor planning)

- Toetsing van model-uitkomsten op lokale ingrepen aan de hand van inventarisatie

- Beschrijving van verdroging vanvegetaties

C Oplossingen
- De mogelijkheden tot herstel van waterhuishouding
- Hydrologische randvoorwaarden bij herstel

- Teverwachten vegetatiereeksen over 10
jaar, gebaseerd op scenario's voor
verbetering waterhuishouding
- Hydroecologische randvoorwaarden

Het isvan essentieelbelangdat bij het gebruiken vanoecologische kennisenhydrologische kennis
op hetzelfde schaalniveau gedacht en geargumenteerd wordt, om er zeker van te zijn dat het gesprekoverdezelfde processen gaat.Deeerstestapbij deanalysevan (oecologische) knelpunten in
dewaterhuishouding is het zoeken naar een schaalniveau waarop de hydrologische inzichten nog
geldigzijnendelandschapsoecologischeinzichtennogspecifieke informatie overdeterreinenopleveren.Alleendanzijn uitspraken overeenbepaaldelokatieverantwoord. Het feit dat hydrologisch
onderzoek gebruikt wordt voor oecologische doelen, maakte het noodzakelijk alle hydrologische
gegevens opnieuw door te lichten op die aspecten die voor de oecologie van de vegetaties van
belang zijn. De analyse van de hydrologische gegevens heeft geleid tot een beschrijving van het
hydrologische systeem.Deze systeembeschrijving wijkt afvan bestaande beschrijvingen omdat die
voor toepassing in de natuurbescherming niet geschikt bleken.
Erbestaateenfundamenteel verschiltussenbeidegroepenvangegevens:delandschapsoecologische
analysebeschrijft deuitkomst of optelsom van alleprocessen in het landschap, terwijl dehydrologischebeschrijving eropgericht isdeprocessen in dewaterhuishouding zogoed mogelijk tekwantificeren. Beide benaderingen hebben hun goede en minder betrouwbare kanten (hydrologie:beschrijving processen,maargeengedetailleerdegegevens;oecologie:gedetailleerde gegevens,optelsom van meerdere processen). Voordat de gegevens gebruikt worden in de knelpunten-analyse is
het noodzakelijk zemet elkaartevergelijken omfouten zoveelmogelijk teelimineren.Het gebruik
van oecologische inzichten heeft bij de bouw van het hydrologische model geleid tot een betere
modellering van een deelgebied en bij de landschapsoecologische gebiedsbeschrijving tot andere
inzichten over de oorspronkelijke waterhuishouding van enkele deelgebieden. Vooral bij de
onderdelen Ben C(tabel 1.2) ishet bestaande hydrologische onderzoek feitelijk teglobaal omop
perceelsniveau uitspraken te doen.
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Door het landschapsoecologisch onderzoek te gebruiken voor een verdere detaillering, en per
gebied alle mogelijke en onmogelijke oorzaken voorverdroging op een rij te zetten, kunnen toch
vrij betrouwbare uitspraken gedaanworden over het effect van hydrologische ingrepen. Op enkele
plaatsen moet nog onderzoek verricht worden om de beste oplossing in detail uit te werken.
Het geheel isdoor de grote hoeveelheid gegevens,deverschillende schaalniveaus, de toetsing, de
knelpunten-analyse en planning nogalonoverzichtelijk. Ineen stroomschema (fig. 1.1) isaangegevenwelkegegevensinwelkefaseingezetzijn.Destappen diegemaaktzijnvoorde knelpunten-analysestaan inhetmiddenvan hetschema.Allereerst iseencontrôleopdegegevensuitgevoerd door
confrontatie van landschapsoecologische met hydrologische indelingen van het onderzoeksgebied.
Door het afgrenzen van tien gebieden ishetjuisteschaalniveau vastgesteld. Bij de gebiedsindeling
isineersteinstantie uitgegaanvandelandschapsoecologische indeling,maarbij hetvaststellenvan
degrenzenheeft dehydrologischesysteembeschrijving dedoorslaggegeven.Pergebied ishet effect
van regionale ingrepen in de waterhuishouding beschreven. Alle deelgebieden zijn verder onderverdeeld om zicht tekrijgen op het effect van lokale ingrepen en omeen nauwkeurige planning te
kunnen maken. Opnieuw is,maar nu gedetailleerd, geanalyseerd wat de karakteristieke vegetaties
zijn,welkehydrologische processendaarvoorkomen enhoederuimtelijke verspreiding is.Ookbij
dezestapiseencontrôleopdewaardevandebasisgegevensuitgevoerd.Door ingrepen indewaterhuishouding en degradatieverschijnselen in devegetatie te inventariseren kan aangegeven worden
wat de effecten van de ingrepen zijn. Of de ingrepen ook echte knelpunten zijn voor het natuurbeheer kan vastgesteld worden als de doelen voor dat gebied bekend zijn. De knelpunten-analyse
ispasafgerond alsduidelijk iswelkeoplossingen (zoweloecologischalshydrologisch)mogelijk zijn.

1.3

Het hydrologisch onderzoek
Het hydrologisch onderzoek heeft al een lange traditie. In eerste instantie vanuit de cultuurtechniek. De laatstejaren vindt onderzoek plaatsvoor het natuurbeheer ende drinkwatervoorziening. Daardoor moeten veel complexere vragen beantwoord worden. In plaats van streven naar
vaste peilen en het realiseren van een optimale afvoer moet nu aandacht geschonken worden aan
de effecten van waterstanden op andere gebieden, aan waterstromen en aan waterkwaliteit.
De belangrijkste redenen waarom bij het hydrologisch onderzoek, met namebij het modelonderzoek, is uitgegaan van een regionale benadering zijn:
- InhetstroomgebiedvandeDrentseAwordendenatuurlijkeverschillenindewaterhuishouding
inhoofdlijnen bepaald door deliggingvandebeekdalen tenopzichtevanregionalelandschapscomponenten. Hiertoe behoren het Drents plateau, met beekdalen en keileemplateaus, de
Hondsrug en het Hunzedal.
- Bij de kwantitatieve en kwalitatieve beschouwingvanvoeding en afvoer van grondwater in de
beekdalen spelen de regionale verspreiding van keileem en potklei een cruciale rol.
- De waterwinningen Zuidlaren en Assen en de aanwezigheid van grote boswachterijen in het
stroomgebied beïnvloeden dewaterhuishouding op regionale schaal en daarmee het beheer in
de reservaatgebieden.
- Bijhetnemenvanmaatregelenindewaterhuishouding ishetvanbelangderegionale invloeden
te kennen.
Een logisch gevolgvandezebenadering is,dat overderegionale ingrepen inde waterhuishouding
(drinkwateronttrekkingenverdampingvanbossen)redelijkbetrouwbareuitsprakenkunnenworden
gedaan.Voor ingrepen op meerlokaleschaalligtdit anders.Het onderzoek,waarinhet drainerendeeffect vansloteningeschatwerdmetbehulpvansoortsverspreidingsgegevens en kwelverschijnselen (Everts en deVries 1986aenb),isgebruikt alsextra informatiebron voor lokaleingrepen. Op
dezewijze bleek het toch mogelijk zelfs op lokaal schaalniveau uitspraken te doen over ingrepen
in dewaterhuishouding. Debevindingen uit hetverdrogingsonderzoek (Everts et al 1990)zijn gebruikt om de bevindingen te toetsen.
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Bijdebeschrijvingvandewaterhuishoudingzijngeohydrologieengeomorfologieessentieel.Geologischebeschrijvingen geven inzicht indelithologischeopbouwvanbodemlagen (b.v.fijne- engrove
zanden,slibhoudendefijne zanden,potkleienkeileem)endeverbreidingdaarvan.Degeohydrologischeeigenschappenvandebodemlagenbepalendestromingvanhetgrondwater.Opbasisvandeze
eigenschappen (KD-enc-waardenvanbodemlagen)kaneenonderverdelinggemaaktwordeninwatervoerende- en weerstandbiedende lagen. In het stroomgebied van de Drentse A komen één tot
driewatervoerende pakketten voor enverschillendeweerstandbiedende lagen (waaronder potklei,
keileem, slibhoudende zanden en beekleem).
Desamenstellingvanhetsubstraat beïnvloedt inbelangrijke mateookdekwaliteit entyperingvan
het grondwater (b.v.dekalkrijkdom vanhetgrondwater,dieinbelangrijk matehetvoorkomenvan
kalkminnende of -mijdende plantensoorten envegetaties in debeekdalen bepaalt).
Degeomorfologie beschrijft het reliëfvanhet landschap:dezandruggen,keileemplateaus enbeekdalen. Dit patroon bepaalt waar kwel en infiltratie kunnen optreden.
Dekernvanhet hydrologisch onderzoekwasdebouwvanhet regionaal hydrologisch model.DaarvoorisineersteinstantiehetstationairegrondwatermodelFEMSATgebruikt,waarindegeohydrologische opbouw van dit gebied wiskundig isgesimuleerd. Dit model heeft voornamelijk als doel
gehaddegeo-hydrologischeparameters (KD-en c-waarden)te ijken (Kortleve, 1989).Daarna zijn
degeohydrologische parameters van het model FEMSAT ingevoerd in het niet-stationaire grondwatermodel SIMGRO tesamenmetgegevensoverdeonverzadigdezone.Ditmodelisoptweemanieren gebruikt:
- Toetsingvandegeohydrologische parametersaandehandvangemetenenberekendewaarden:
grondwaterstijghoogte enwaterafvoer door debeek (Kortleve en Peerboom, 1990).
- Het doorrekenen van scenario's op kwel- en infiltratie-intensiteiten, waterwinningsinvloeden,
beekpeilveranderingen, peilverhogingen inhet secundairesysteemvandeinfïltratiegebieden en
veranderingen in verdamping door ander grondgebruik (Peerboom, 1990).
Het stroomgebied van de Drentse A, ca. 30.000 ha. groot, is gemodelleerd in 1000 deelgebieden
(elementen).Elkdeelgebied heeft eenknooppunt. Daarinwordendegeldendegebiedseigenschappen(o.a.weerstandbiedendelagen,breedteendieptevanwatergangen)voorhetbetreffende deelgebied opgegeven. Een gemiddeld modelelement is 30 ha.. Omdat het onderzoek is gericht op de
beekdalen, liggen daar de knooppunten dichter bij elkaar om dewerkelijke stijghoogteverschillen
beter tebenaderen. De modelelementen zijn ongeveer 10ha.groot. Conclusies over dewaterhuishouding in de beekdalen die gebaseerd zijn op de modellering, kunnen dan ook alleen tot op 10
ha. nauwkeurig worden gedaan. Het isbeter een iets grovere schaal, ca 30ha., aan te houden.
Bij ingrepen op meer lokale schaal moet tevensworden bedacht dat het peilbeheer in het secundaire en tertiaire waterlopenstelsel op relatief eenvoudige wijze isgemodelleerd (Kortleve, 1989;
Peerboom, 1990).De modeluitkomsten diebetrekking hebben opeen veranderingvan het peilbeheer hebben daarom een indicatieve waarde.
De verschillen in hardheid van het grondwater, die centraal staan in de landschapsoecologische
indeling van Everts en de Vries (1991), zijn (geo)hydrologisch te verklaren. De processen die de
verschillenveroorzakenblijkenechterpergebiedandersteverlopen.Dehydrologische beschrijving
van het tweedewatervoerende pakket geeft een goedeverklaring voor dezeverschillen. Als toets
voor dezebeschrijving isookgebruik gemaaktvangegevensvanhet W.R.G.O.( 1978)en Brouwer
(1987)overdewaterkwaliteit inhetdiepewatervoerendepakket.Eenbeschrijvingvanhet freatisch
pakket is van belang voor de gebieden die boven de stijghoogte van het tweede watervoerende
pakket liggenenwaaroppervlakkigeafvoer vanwatertochbelangrijk is.Verder zijn dezegegevens
gebruikt bij een gevoeligheidsanalyse voor vervuiling.
1.4

Oecologisch onderzoek
Het oecologisch onderzoek dat in dit verslag wordt samengevat (Everts et al 1990) staat niet op
zichzelf, maar past in een reeksvan studies in de Drentse A. Devariatie in devegetaties van het
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beekdalisbekend,evenalsdefactoren diedezevariatieinhoofdlijnen bepalendatzijn.Desturende
factoren blijken voornamelijk afhankelijk vandewaterhuishouding.Er isdaaromveelaandachtbesteed aan derelaties tussen waterhuishouding, bodem envegetaties (Grootjans 1985,Everts en de
Vries 1991).Sinds 1971zijn deeffecten van het beheer op devegetaties (Bakker 1989) onderwerp
van studie.
Patroonanalysevan soorten dieafhankelijk zijn van grondwater bepaalt in principe delandschapsoecologische indeling (Everts en de Vries 1991).De indicatiewaarde van de gebruikte soorten is
vastgesteld door in detail tekijken hoederuimtelijke verspreidingvandeze soorten gerelateerd is
aan parameters alsgrondwaterkwaliteit. Dezerelatieszijn vervolgens statistisch getoetst. Indebeschrijvingvandelandschapsoecologische eenhedenwordendegebruikteindicatorsoorten genoemd
en worden de abiotische omstandigheden, zoals het karakteristieke hydrologische regime en de
grondwaterkwaliteit,pergebiedbeschreven.Metbehulpvandezegegevenzijndevermoedelijk oorzaken, de successie en verdroging door degradatie,geanalyseerd (Everts, et al 1990).
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2

Geologie en bodemkunde

2.1

Geologische opbouw
Slechtdoorlatendeafzettingen zijnbepalendvoordewaterhuishouding (fig.2.2.1 inKortleve1989).
De volgende afzettingen komen voor:
FormatievanBreda
DehydrologischebasiswordtgevormddoordebovenkantvandeFormatievanBreda.DeFormatie
van Breda isvan marieneoorsprong enbestaat uit zandige klei.Deafzetting isover het algemeen
zeer kalkrijk (Brouwer, 1987).De diepteligging van debasis loopt af van 50min het zuidoosten
naar 150minhet noordwesten.Nabij Gasteren ligteenzoutkoepel,dievermoedelijk opeen breuk
isontstaan. De hydrologisch basisligt hierdoor hoger (50m-mv)dan indeomgeving.Een tweede
zoutdomebijHooghalen heeft eenvergelijkbaar effect, maarligtaanderandvanhet stroomgebied.
Formaties van Scheemda, Harderwijk,Enschede en Urk
De formaties zijn van marieneen fluviatiele oorsprong enkalkrijk (R.G.D., 1975).Het gaatvoornamelijk omfluviatielegrovezanden.SamenmetdelagerliggendeformatievanBredavormendeze
afzettingen het tweedewatervoerende pakket. Debovenzijde van dezewatervoerende laag ligt op
20à 50mbeneden maaiveld.
FormatievanPeelo
Opdegrovezandenliggensmeltwater-eneolischeafzettingen, diegerekendwordentotde formatie
van Peelo. In deze Formatie komen volgensv.Weperen (1986a en b) potklei, slibhoudende, fijne
en grove zanden voor. De potklei is afgezet in smeltwaterdalen. De belangrijkste gebieden met
potklei liggen aan dewest- en oostzijde van het stroomgebied. Tussen Assen en Tynaarlo ligt de
potklei onder dewestelijke beekdalflank en onder het dal van het Deurzerdiep. Op de flank van
deHondsrug komt potklei verspreid voor tussen Gasteren, Anderen en Anloo (fig. 2.2.2.in Kortleve,1989). BijhetWesterholt dagzoomt potklei.OnderhetBalloèrveldkomenslibhoudende, fijne
zanden voor (ter Wee, 1989). In het overige deel van het stroomgebied komen het meest fijne
zanden en soms grove zanden voor. Zeer dikke afzettingen van deze formatie komen onder de
Hondsrugvoor(WerkgroepGeohydrologieDrenthe 1978). OokinhetdalingsgebiedvanAssenzijn
de afzettingen van de Formatie Peelo vrij dik, ca. 60 m (Streefkerk, 1985;Kortleve 1989).
FormatievanDrente
BovendeFormatievan Peelokomt deFormatievan Drentevoor,bestaande uit keileem,smeltwaterzanden enbekkenkleien. Keileem iste beschouwen als een semi-impermeabelebodemlaag. De
verspreidingvandezeafzetting isonregelmatig door erosie inhet Wechselien. De stroomgebieden
vanhetAmer-enAnreeperdiepje liggen,metuitzonderingvandebeekdalen,geheelopdekeileem.
Verder komen aan de oostzijde op deHondsrug, ter hoogtevan de lijn Gieten - Zuidlaren, grote
gebieden metkeileemvoor.Onderhet Balloërveldenlangsdewestflank, tussenAssenenDePunt,
van het stroomgebied ontbreekt keileem vrijwel geheel. Door verweringsprocessen in het Eemien
is kalk en kalksteen van de keileem opgelost en uitgespoeld (Bodemkaart 12oost).
FormatievanTwente
Op de Formaties van Drente en Peelo worden dekzand-, helling- of fluvioperiglaciale afzettingen
aangetroffen. Dezeafzettingen behoren totdeFormatievanTwenteenreikentotaanhet maaiveld.
Dedekzandafzettingen zijnfijnzandig,terwijl dehellingafzettingen grind,leem en zand, afkomstig
uitkeileem,bevatten.Fluvioglacialeafzettingen komenalleenvoorindebeekdalen.Deverbreiding
vanbeekleem isniet exactbekend, maar het isvrijwel overal indebeekdalen aanwezig,behalvein
het Gasterense diep, het benedenstroomse deel van het Loonerdiep en het Oudemolense diep.
19

Beekleem kan op twee manieren voorkomen: als scheidende laag tussen devenige afzettingen en
de beter doorlatende zandondergrond, en als inschakeling in de veenpakketten (De Gans 1981,
Grondwaterplan 1985).
Formatie van Singraven
Deveenpakketten indebeekdalen bestaanvoornamelijk uit eutroof enmesotroof veen,zandenen
beekleem.
Formatie van Kootwijk
Stuifduinen, formatie van Kootwijk, liggen bij Gasteren, Oudemolen en Zeegse. Bij het grootste
stuifduinengebied, van Zeegse, liggen de duinen zelfs in het dal.
2.2

Bodemkunde
Dekenmerken indebovenstelaagvandebodem,tot 1,2 mbeneden maaiveld,bepalen hetbodemtype. Devolgende typen komen voor:
Koopveengronden
Dezegrondenkomenalleenvoorindebenedenloop:vanafdespoorlijn Assen-Groningen.Degronden liggen op zeggeveen, terwijl dieper rietveen en in debeekdalen meestal broekveen voorkomt.
Debovengrond istot een dieptevan 0,15 tot 0,30 mveraard en bestaat uit kleiigveen.De kleiige
eerdlaag isvermoedelijk ontstaan onder invloed van dezee.Bij Haren komen drechtvaaggronden
voor. Deze gronden behoren tot de zeekleigronden.
Madeveengronden
Dezeveengronden worden gekenmerkt door een kleiarme moerigebovenlaagvan 0,15 tot 0,40 m.
De gronden zijn naar de diepere ondergrond in twee groepen te verdelen:
zeggeveen,rietzeggeveendieperdan1,2 m
Ditbodemtypeligtindebenedenloop demiddenlopenvanhet Oudemolense-,Taarlose-,Looner-,
Gasterense- en Rolderdiep. Het veen is 2 tot 6m dik en bestaat uit zegge-of rietzeggeveen met
eenlaagjebroekveenvlakbovendezandondergrond.Ditbodemtypeligtopplaatsenwaarregionale
kweloptreedt.Indebenedenloopkomenplaatselijk zelfsijzerrijke lagenvoor,ondieperdan0,50m
beneden maaiveld. De bodems zijn licht tot sterk ontwaterd.
zandzonderhumuspodzol beginnend ondieperdan1,2 m beneden maaiveld
Hetveen isveraard enbestaat uit zeggeveen.Ookdezebodemszijn ontstaan onder invloedvanregionale kwel. IJzerrijke lagen liggen hoog,vaak ondieper dan een halve meter beneden maaiveld.
Deze gronden worden aangetroffen in het Deurzer-, Looner-, Amer-, Anreeperdiep en op de
beekdalflanken van o.a. het Taarlose-, Gasterense- en Rolderdiep.
Vlierveengronden
Vlierveengronden zijn nietveraard,hebben nauwelijks ofgeenmoerigebovengrond enkomenvoor
in de natste delen van de beekdalen. Deze veenbodems kwamen in het verleden meer voor in de
Drentse A,maar door deverdroging is het nuveelal madeveen geworden .Debovenste laagkan
zandig of kleiig zijn en ismeestal ook ijzerrijk. Dit wijst op een grote invloed van regionale kwel.
De vlierveengronden komen voor op plaatsen, die niet (of licht en dan recent) ontwaterd zijn.

Bij de planning van beheersmaatregelen ishet van belang om exact te weten waar vlierveengronden voorkomen. Twee van de
drie gebruikte bodemkaarten schaal 1:50.000 (Stiboka, nummers 7 West, 1973, 12 Oost 1977 en 12 West in voorbereiding) zijn al
g e r u i m e t i j d geleden g e m a a k t . De kaartschaal is t e g r o f en de gegevens g e d e e l t e l i j k v e r o u d e r d door i n g r e p e n in de
waterhuishouding. Door verlaging van grondwaterstanden komen nu andere grondwatertrappen voor en zijn de veengronden
veraard. De kaartbladen 12 Oost en 12 West sluiten daarom niet op elkaar aan. De natte Gt's op de oude kaart zijn op de nieuwe
kaart veelal droger geworden. Er worden andere veengronden gekarteerd: daar waar op de oude kaart vlierveengronden
voorkomen, komen op het aansluitende gebied van de nieuwe kaart madeveengronden voor. Er is daarom gebruik gemaakt van
gedetailleerde karteringen van de veendikte en van bolle venen (Everts en DeVries 1986, Everts et al 1990).
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Omdat dezegronden een geringe draagkracht hebben,werden zevaak bezand. De stijghoogte van
hetdiepegrondwater komt hierverbovenhet maaiveld,daardoor kan hetveenoppervlak eenbolle
vorm aannemen en afwijken van het holle reliëf van de zandondergrond. Uit de kaart met bolle
veenpakketten kan afgeleid worden,waar vlierveengronden nog in een redelijke staat voorkomen.
Alleen als op deze plaatsen veenvormende vegetaties voorkomen, zijn de bodems als vlierveen
aangegeven. Debolleveenpakketten worden vooral in de middenlopen aangetroffen (bijlage 2.1).
Deze gronden komen vaak boven een zandopduiking voor, of op plaatsen waar het reliëf in de
zandondergrond grootis.Aangenomenwordtdatopdeoverigeplaatsen noguitsluitend madeveengronden voorkomen.
Moerigeeerdgronden
Moerigegrondenvormendeovergangtussenveenenmineralegronden.Moerigeeerdgrondenhebben geen duidelijke podzol-Bhorizont. De bovenlaag is meestal 0,2 tot 0,4 mdik en isgeheel of
gedeeltelijk veraard. In het veraardeveen komen restanten van zeggen en Elsvoor. Deze gronden
komen voor in debovenlopen van het Rolder-, Anderse-,Amer-en Anreeperdiep en in Heest en
hetloopje Galgriet.Dezandondergrond bestaatuitfijnezandensomsmet leemlagen ofeen enkele
keer metgrind.Debodemskomen inovergangsgebieden voor,waardeinvloedvankwelvan plaats
tot plaats verschillend is.Inzijging en kwel kunnen elkaar in zomer en winter afwisselen.
Beekeerdgronden
Lemige,fijne, kalklozezandgronden met een humushoudendebovengrond (A-horizont) eneenChorizont opminder dan0,8mbeneden maaiveld,worden tot debeekeerdgronden gereken. EenBhorizont isniet altijd duidelijk aanwezig. Ze komen sporadisch voor op de flanken van beekdalen
(o.a.Deurzerdiep) ofbovenlopen (b.v.Anlooërdiepje). Debovenstelaagisnietijzerrijk. Deondergrond is meestal zwak tot sterk lemig.
Gooreerdgronden
Dezelemige,fijne,kalklozezandgronden hebbenvaakeen humeuzebovenlaagvan0,15tot 0,20m
en komen voor in infiltratiegebieden, vooral in de bovenlopen. Veel gooreerdgronden zijn zwak
ontwikkeldepodzolen,waarindeB-horizontnietduidelijkisontwikkeldofontbreekt.Somsworden
waterkerende lagen aangetroffen (b.v. potklei). Deze lagen of lokale kwel zorgen voor hoge
grondwaterstanden in winter en voorjaar. Gooreerdgronden worden o.a. aangetroffen in het
stroomgebiedvanhetScheebroekerloopje,bovenlopenvanhetAnlöerdiepjeen Smafbroekerloopje.
Oudekleigronden
EenkleingebiedinhetScheebroekerloopje wordtalsditbodemtypegekarteerd omdat hier potklei
aan het oppervlak komt.
Veldpodzolen
Natte veldpodzolen liggen in de infiltratiegebieden op lemige zandgronden waar keileem ondiep
voorkomt, ofopdeovergangen naar debeekdalen,bijvoorbeeld inHeest en opde flanken vanhet
Gasterensediep.Veldpodzolenwordengekenmerktdooreendunnehumeuzebovenlaageneenduidelijke B-horizont.
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3

Relatie tussen geologie en waterhuishouding

3.1

Invloed van het reliëf op de waterhuishouding
De hoofdstructuren in het landschap worden voornamelijk bepaald door:
- Het Drents plateau en het Hunzedal
- Delanggerektezandruggenophetplateau dievanhetzuid-oosten naarhetnoord-westen lopen
- Het bekken van Assen
- De reliëfarme kcileemplateaus ten zuiden van de lijn Rolde-Assen
- De smeltwaterdalen en liggingvan beeklopen
- De stuifduinen
Figuur3.1

Beeklopenstelsel vandeDrentseAen dehoofdstructuur vanhet landschap
(Bron:De Gans 1981)

4 km
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Het Drents plateau en het Hunzedal
Bij het smelten van de ijskap in het Saalien is,door erosie van het Drents plateau, het Hunzedal
ontstaan. Tussen het Drents plateau en het Hunzedal, dat direct ten noordoosten van de Drentse
A ligt, bestaat een hoogteverschil van 4tot 20m.Dit verschil bepaalt de grondwaterstroming van
het dieper grondwater: de hoofdstroom isop het noordoosten gericht. Het beekdalsysteem van de
Drentse A maakt bij Schipborg een hoek van ca. 60 graden met de Hondsrug en het Hunzedal.
Stroomafwaarts vanSchipborgkomtdebeekzodichtbijhetHunzedaldathettweedewatervoerende pakket, onder het Drentse A-dal,direkt onder de drainerende invloed van het Hunzedal staat.
Eendeeltreedt niet uit inhet DrentseA-dal,maar stroomt onder het daldoor naar het Hunzedal.
Bovenstrooms van Schipborg neemt de invloed van het Hunzedal af. Alleen in het Anderse diep
is de invloed van het Hunzedal merkbaar.
De zandruggen
De Hondsrug bestaat ter hoogte van de Drentse A uit twee parallel lopende zandruggen, de
ondsrug en de rugvan Taarlo, dievan het zuidoosten naar het noordwesten (fig. 3.1).
Het ontstaan van de Hondsrug heeft volgensTer Wee (mondelinge med.)vermoedelijk te maken
mettektonischebewegingen.Eenhardbewijsdaarvoor iserechterniet.Opdeoostelijke rugliggen
de grote dorpen zoals Zuidlaren en Gieten. Voorbij Zuidlaren ligt bij Besloten Venen een oud
beekdal op deze rug. De westelijke zandrug, waarop kleinere plaatsen als Anderen en Gasteren
liggen, is lager en wordt op meerdere plaatsen doorbroken. Het Anlooërdiepje en
Scheebroekerloopje hebben hunoorsprong indelaagtetussenbeidezandruggen endoorbreken de
westelijke zandrug.Devolgendehogezandruglooptvanaf GrolloviaRolde,Loon,Taarloen Vries
naar het noordwesten. Tussen deRolderrug en deHondsrug ligtbij BalloenOudemolen nogeen,
op enkele plaatsen onderbroken, kleine zandrug. De beken van de Drentse A hebben meerdere
doorbraken geforceerd in de zandruggen. De belangrijkste doorbraken liggenbij:
- Loon, door de Rolderrug
- Oudemolen, door de rug Gasteren-Tynaarlo
Dezandruggen zijndoor hunhogeliggingdedrijvende kracht achterdestijghoogteverschillen. De
Hondsrug heeft echter eenvrij kleineinvloed op het heleDrentse Agebied,omdat de hoofdrichtingindestromingvanhetdiepegrondwaternaardeHunzeloopt.Lokalegrondwatersystemen ontstaan onder dezandruggen. Inde nauwedoorbraken kan kwelwater alleen in een smalle zoneuittreden. De dalen zijn hier diep ingesneden en draineren daardoor veel grondwater, vooral uit de
ondiepe grondwatersystemen.
Het bekken bijAssen
Deoostelijke tak van debeek, het Gasterense, Rolder- enAnderse diep,ligt hoger dan dewestelijke tak:hetTaarlose,Looner-,Deurzer-,Amer-enAnreeperdiep.DebovenloopvanhetAnderse
diepheeft een hoogteliggingvan 15tot 16m + N.A.P.,terwijl debeekdalenvan het Amer-enAnreeperdiep een hoogteligging hebbenvan8tot 12m + N.A.P..Bijdesamenkomstvan het Gasterense en Taarlose diep is de hoogte 4 tot 5m + N.A.P.. De Drentse A en dewestelijk tak liggen
op brede dalen uit eerdere ijstijden. Deze dalen kunnen ontstaan zijn door erosievan smeltwater
of door dalingvan het gebied. In het Elsterien en het Saalien zijn ze opgevuld met fluvioglaciale
enfluviatiele afzettingen. Nogsteedsligthetgebied rondomAssenrelatief laagenheet daarom het
bekken van Assen. Het verschil in hoogteligging van debeekdalen speelt duidelijk een rol bij het
grondwaterstijghoogteverloop in heteersteentweedewatervoerende pakket enbij dekwelintensiteit inbeidebeekdalen. Het laaggelegen gebied bij Assen heeft een duidelijk positief effect op de
kwelintensiteit in dewestelijke tak.
Dereliëfarmekeileemplateaus
Dekleileemplateaus liggenop hethooggelegen,reliëfarm Drentsplateau,waardewind,gedurende
hetperiglacialeklimaatvanhetWeichselien,vrijspelhad.Doorafvoer vanzandzijn alleeninnatte
milieus,dunne,weinigreliëfrijke, eolischeafzettingen gesedimenteerd. Het reliëfvanhet maaiveld
wordtvoornamelijkbepaalddoordehoogteverschilleninhetkeileemoppervlak.Dezegebiedenhebbeneenbeperktebergingscapaciteit doordeslechtdoorlatendekeileem,diehoogligt.Inhetwinter-
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halfjaar zijn degrondwaterstanden hoog.Via laagten vindt een snelleoppervlakkige afvoer plaats.
De stroomgebieden van het Amer- en Anreeperdiep liggen geheel in deze keileemplateaus.
De smeltwaterdalen en ligging van beeklopen
Tijdens en na het Weichselien ontstaan door erosie brede dalen. De erosie is het gevolgvan:
- een lage grondwaterstand, veroorzaakt door een laag zeespiegelniveau (Jelgersma, 1961)
- het verdwijnen van de permafrost in de bodem (Casparie, 1972)
- het ontbreken van een vegetatie op de bodem
Gedeelten van debeek zijn later verlegd. Daarvoor zijn devolgende verklaringen te geven:
Door de zouttektoniek isbij Gasteren de beek inwestelijke richtingverlegd (Kortleve, 1989).
Het VoorsteenAchtersteveenzijn restantenvandevoormaligebeekloop.Voordatdeloopvan
hethuidigeGasterensediepjewasingesneden,heeft dezebeekeenwatverwilderdedeltagekend
bijdeaansluitingophetTaarlosediep.InHeestzijn restanten teherkennenvanvroegerebeekarmen. In deze laagten worden nog kwelindicatoren aangetroffen (Everts en de Vries 1991).
- De Gans (1981) toont aan dat debeekloop,door verstoppingen in de afvoer, meerdere malen
van richtingveranderd is.Demeestvoordehand liggendeoorzaakzijn inwaaiende stuifduinen
(fig. 3.1).
DehuidigebekendieinhetHoloceen ontstaan zijn,liggenindesmeltwaterdalen enhebbendaarin
smalle, diep ingesneden dalen gevormd. Daarna zijn debeekdalen geleidelijk opgevuld met veen,
meestal Zeggeveen of, benedenstrooms, Rietzeggeveen en hier en daar Veenmosveen. Broekveen
komt plaatselijk voor langs debeek en in de bovenlopen, of als een dunne laag op de zandondergrond.
De stuifduinen
Stuifduinen zijn ontstaan door natuurlijke processen endoor overbegrazing opdrogegronden. De
grotestuifzandgebieden liggentussenGasterenenWestlaren.Dooruitblazentotophetgrondwater
ontstonden nattelaagten.Bovenloopjes,vennetjes ofnatte laagtenzijn hierendaarvolledig ondergestoven. Regenwater wordt niet oppervlakkig afgevoerd, maar infiltreert.
3.2

Geohydrologische indeling van watervoerende en weerstandbiedende lagen
Deondoorlatendebasis,deFormatievan Breda,wordtop kaartweergegeven aan dehandvandiepe boringen en seismisch onderzoek (Regionaal Geohydrologisch Onderzoek voor de provincie
Drente 1978). Door de scheidende lagen kunnen drie watervoerende pakketten onderscheiden
worden (Kortleve,1989).Inhetkortwordendewaterscheidende lagenenwatervoerende pakketten
met hun belangrijkste hydrologische eigenschappen (dikte en KD-en c-waarden) besproken.
a. Tweedeof diepewatervoerende pakket
HettweedeofdiepewatervoerendepakketbestaatuitdeFormatiesvanScheemda,Harderwijk, Enschede en Urk. De diktevan het pakket varieert van 10tot 100m.De dikte is afgeleid uit de afstand tussendehydrologischebasisendeonderkantvandeslechtdoorlatende laagvandeFormatie
van Peelo. Het doorlaatvermogen in dezewatervoerende laag ligt tussen 100tot 4500m/d (Kortleve, 1989).
b. Impermeabele en semi-permeabelelagen tussen le en 2ewatervoerende pakket
Het grondwatervan heteersteentweedewatervoerende pakketwordt gescheiden door impermeabeleensemi-permeabele lagen,respectievelijk potkleienslibhoudendezanden,beidebehorend tot
deFormatie Peelo.Somskomtdepotkleitotaanhetmaaiveld.Danontbreekt heteerstewatervoerende pakket. Het freatisch watervoerend pakket iswelaanwezig,maar isdun. Potklei iseen bekkenafzetting, de dikte van deze afzetting varieert van 0,5 tot 60 m. De weerstand van potklei is
groot enkanoplopen tot meerdan50.000dagen (bijeendiktevanmeerdan25m).Deverbreiding
en diktevandepotklei isaangegeven door v.Weperen (1986b).Delaag met slibhoudende zanden
heeft een diktevan 20tot 60 m:deweerstandswaarde bedraagt maximaal 1000tot 1500dagen.

24

c. Eerstewatervoerend pakket
Degroveenfijne zandenvandeFormatiePeelovormendeonderkantvanheteerstewatervoerend
pakket (Csengö 1981),de Formatie van Drente vormt de bovenzijde. De doorlatendheid van het
eerste watervoerende pakket is ca. 5m/d.
d. Semi-permeabelelagen tussen freatisch grondwater en Iewatervoerend pakket
Keileem in de inzijgingsgebieden, beekleem en venen in de beekdalen zorgen voor een scheiding
tussen het freatisch water en het grondwater in het eerstewatervoerende pakket. Deze lagen zijn
semi-permeabel.Deverbreidingendiktevandekeileemisweergegeven doorvanWeperen(1986).
Voor de doorlatendheid van de keileem is uitgegaan van een niet-lineaire, geijkte relatie tussen
weerstand(c-waarde)endikte.Dezerelatieisafgeleid doorBakker(1984)voorhet Dwingeloërveld.
De verbreiding en dikte van de beekleem en venige substraten is bepaald met gegevens van het
Grondwaterplan en gegevensvan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor de beekleem en venige
substraten iseen weerstand van 100d/m aangehouden.
e. Freatischwatervoerend pakket
Boven de keileem (of potklei) ligt het ondiepe watervoerende pakket. De dikte is hooguit enige
meters(vanWeperen (1986).Dehorizontaledoorlatendheid isca.3m/dendeverticale doorlatendheid is ca. 1m/d.
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4

Hydrologie

4.1

Indeling naar kwel- en infiltratiegebieden
Het stroomgebied van de Drentse A is ingedeeld naar: Inzijgingsgebieden; kwelgebieden gevoed
door grondwater uit het Iewatervoerend pakket en kwelgebieden gevoed door grondwater uit het
2e watervoerend pakket (bijlage 4.1). De infiltratiegebieden liggen boven de stijghoogte van het
grondwater uithet eerstewatervoerend pakket,zeworden gevoed door neerslagen plaatselijk met
freatisch grondwater dat vanuit de omgeving toestroomt. Bij Assen en bij het Zeegser- en Scheebroekerloopje vindt,waar potkleivoorkomt, devoeding naar debeekdalen alleen plaats uit het Ie
watervoerende pakket. Onder het Baloërveld en het Smalbroekerloopje ontbreekt keileem, ten
noordenvan delijn Assen-Roldekomt opdeinfiltratieplateaus veelkeileemvoor.Demeesteoorspronggebieden en bovenlopen liggen hoog en op keileem of potklei.
Inzijgingsgebieden
Destijgtehoogteverschillen tussenhetgrondwaterinhetfreatische- eneerstewatervoerendepakket
bedragen 0,0 tot 0,4 m (bijlage 1.1.4 in Peerboom 1989). In gebieden waar de keileem of potklei
nagenoeg geheel afwezig is,zijn destijghoogteverschillen relatief klein (0,0tot 0,1 m).Alleen een
dikkefijnzandigelaag,behorende tot deFormatievanPeelo,geeft enigeweerstand tegen verticale
waterstromingen. Als de impermeabele lagen afwezig zijn, wordt het eerste watervoerend pakket
directgevoeddoorneerslag,destijghoogteverschillen tussenhet leen2ewatervoerendepakketzijn
groot.Deinfiltratiegebieden metkeileemafzettingen hebbennoggroterestijghoogteverschillen: tot
+ 0,4 m hoger als het eerste watervoerende pakket. De grootte van de voeding naar het eerste
watervoerende pakket hangt dan af van drie factoren:
- Deweerstand die de keileem biedt tegen verticale waterverliezen
- De effectiviteit van het ontwateringsstelsel
- Het bodemgebruik
HetstroomgebiedvanhetRolderdiep,deboswachterij Gieten-Borger,iseenbelangrijk infiltratiegebied.Keileemontbreekt ingrotedelenvanhetstroomgebied,hetgeheleneerslagoverschot (400-500
mm/jaar) wordt naar de ondergrond afgevoerd. Een groot deel van het geïnfiltreerde water komt
inhet 2ewatervoerende pakket enwordt afgevoerd naarhet Hunzedal.Ook in het bovenstroomse
gebiedvanhet Amer- enAnreeperdiep,inen rond deboswachterij Hooghalen, komt een hogeinzijging van 400-500 mm/jaar voor. Vrijwel overal komt keileem voor, door de geringe afvoer van
het ontwateringsstelsel gaat het grootste deel van het neerslagoverschot naar de ondergrond. Dat
hierweinigwater oppervlakkigafgevoerd wordt, heeft meerdereoorzaken:dehogeliggingvan het
maaiveld ten opzichte van de keileem, droogliggende sloten en het geringe aantal sloten.
Het gebied tussenAmer-enAnreeperdiep kent eengroteafwisseling aan kwel-en inzijgingsgebieden. De afwisseling kan worden verklaard uit het voorkomen van keileem en de lage liggingvan
hetbekkenbijAssen,waardoordestijghoogtevanheteerstewatervoerende pakketsteedsevenbovenof onder destijghoogte van het freatisch grondwater reikt.Het reservaat Geelbroek ligt in dit
gebied. Rond de stad Assen en het bovenstroomse deel van het Zeegser loopje, infiltreert slechts
eengeringdeelvanhetneerslagoverschot naarhetdiepere pakket.Dikkeondoorlatende potkleilagen zorgen ervoor dat veelwater horizontaal wordt afgevoerd naar de beekdalen.
Inhet middenen het noordenvandeDrentseAkomen ookgebiedenvoor meteen hoge inzijging:
ca.400-500mm/jaar. Keileem en potkleizijn grotendeels afwezig, oppervlakkigeafvoer van grondwater via sloten vindt nauwelijks plaats. Het betreft het Balloörveld (met name de oostflank), de
zandrug tussen Rolde enTaarlo,derugbij Anloo,de rugtussen Oudemolen en Zeegse ende rug
tussen hetAnlooërdiepje enSchipborg.Onder hetBalloërveld zijn slibhoudende zanden aanwezig,
de stijghoogteverschillen tussen het Ie en 2e watervoerende pakket zijn groter dan + 1,0 m. Het
infiltratiewater wordt gedwongen naar omliggende beekdalen af te stromen.
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Kwelgebieden gevoed door grondwater uit het Ie watervoerend pakket
Debovenlopen (Smalbroekerloopje, Galgriet, Slokken enHeest) dieop hetBalloërveld ontspringen,worden gevoed door grondwater uit het Iewatervoerende pakket. Er isgeen voeding uit het
tweede watervoerende pakket, voeding van de omliggende inzijgingsgebieden vindt direct plaats
door afstromend regenwater. De meestebovenlopen met beekleem (Anderse-,Amer-, Anreeper-,
Anlooërdiep en Scheebroekerloop) kunnen als kwelgebied aangemerkt worden. Devoeding vindt
plaatsvianeerslagen oppervlakkigeaanvoer uitaangrenzendekeileem-of potkleigebieden. Inhet
Deurzer- enAnreeperdiep zijn destijghoogteverschillen tussen het freatisch grondwater en het Ie
watervoerend pakket gering (< 0,1m),omdat zeboven potklei liggen. De stijghoogteverschillen
tussen het le en 2ewatervoerend pakket zijn groot: 0,9 tot 1,9 m. Deze beekdalen worden afgeschermd van voeding uit het tweedewatervoerende pakket, ze krijgen hun voeding uit het eerste
watervoerende pakket en uit water dat vanaf de flanken van het beekdal binnenstroomt.
Kwelgebieden voornamelijk gevoed door grondwater uit het 2ewatervoerende pakket
In de meeste beekdalen van de Drentse A, komen geen weerstandbiedende lagen van betekenis
voor.Vaakzijn destijghoogteverschillen tussen het freatisch grondwater en het grondwater in het
Iewatervoerend pakketnietgroterdanca.0,4m.Deaanwezigheidvanbeekleemenvenigebodemsubstraten in debeekdalen zorgen voor dit geringe verschil.Alleen in de middenloop van Oudemolen tot Loon, bij Amer en op enkele plaatsen bij Gasteren, komen stijghoogteverschillen voor
van 0,4 tot 1,0 m. De kwelintensiteit van het tweedewatervoerend pakket ishier groot. Het stijghoogteverschil tussen le en 2ewatervoerend pakket bedraagt slechts enkele centimeters.
4.2

Indeling van de grondwatersystemen en de betekenis daarvan voor de voeding naar
de beekdalen
Het isgebruikelijk ombij hydrologischesysteembeschrijvingen in-en exfiltratiegebieden (kwel) te
onderscheiden endesystementebegrenzen opdeafvoeren indeexfiltratiegebieden. Gieske(1989)
gebruiktdezemethodeomdesystemeninNoord-Drenthetebeschrijven.Derelatiestussen infiltratie-enkwelgebiedenwordenteeenvoudigensomsonjuist weergegeven.Dezerelatieszijnvoorhet
waterbeheer enhetbeheervannatuurterreinenvanessentieelbelang.Deaanwijzing relatienotagebiedenmeteenhydrologischebufferfunctie voordekwelgebieden indereservatenkan bijvoorbeeld
alleen beargumenteerd gebeuren alsduidelijk ishoegroot het "achterland"van het kwelgebied is.
Destromingsrichtingvanhet grondwater in dedriewatervoerende pakketten bepaaltwaar het uittredend grondwatervandaankomt enwelkerelaties ertussen infiltratie- enexfiltratiegebieden bestaan.Het grondwater kan indewatervoerende pakketten een anderestroomrichting hebben (één
vanderedenenwaarom deindelingvanGiesketeeenvoudig is),dewatervoerende pakkettenworden daarom in aparte systemen beschreven.
Grondwater uithettweedewatervoerendepakketwordtgerekend totderegionalesystemen,omdat
het debasisvandewaterhuishouding vormtenvaneengroteafstand kan komen.Lokale systemen
wordengevormddoorgrondwateruithet eerstewatervoerendepakket.Opdezewatervoerendelagenkunnen nogkleinehydrologischesystemenliggen(freatische systemen),gevormddoorhet freatischgrondwater.Degrenzenvangebiedendietoteenbepaaldhydrologischsysteemgerekendworden zijn gelegd opwaterscheidingen van infiltratiegebieden, of ingebiedenwaarin het grondwater
inverschillenderichtingenstroomt.Metdezeindelingwordtinzichtverschaft indeliggingengroottevandevoedingsgebieden voor debeekdalen. Om inzicht tekrijgen in het stromingspatroon van
het grondwater inhet eerste en tweedewatervoerende pakket, zijn isohypsenkaarten gemaaktvan
deze lagen. De potentiële kwel- en infiltratiegebieden zijn afgeleid van de stijghoogteverschillen.
Inde modelstudie zijn op grond vande (berekende) isohypsenkaarten ook stromingskaarten voor
het Ieen2ewatervoerend pakketberekend (Kortleve, 1989)(fig.4.1en4.2).Stroomrichting inhet
freatisch pakket is afgeleid uit de hoogteligging van het keileemoppervlak. Door zowelde geohydrologischeeigenschappenvandeslechtdoorlatende lagenalsdedrainerendewerkingvanbeekdalen tebeschouwen, kannauwkeuriger worden bepaaldwelkeinfiltratiegebieden devoedingvande
beekdalen verzorgen (bijlage 7.1).
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Figuur 4.1

Stroompatroonvoorhet 2ewatervoerende pakket (Bron:Kortleve 1989)
TïS—
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Figuur4.2

Stromingspatroon voorhet Iewatervoerende pakket (Bron:Kortleve 1989)
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4.2.1

Het regionale grondwatersysteem
Vandesub-regionalesystemenisbekekenwelkehydrologischeeigenschappen zehebben.Deverticale weerstand van bodemlagen (c-waarde) en stijghoogteverschillen-kaarten zijn gebruikt om te
berekenenwelkekwel-eninfiltratie-intensiteiten voorkomen (Peerboom, 1990).Dekwelintensiteit
isindebeekdalenvanbelangvoorhetnemenvanbeheermaatregelen. Opbasisvanhetgrondwaterstromingspatroonvoorhetregionalesysteemof2ewatervoerendepakket zijn5sub-regionalesystemen te onderscheiden (fig. 4.3), te weten:
sub-regionaal systeem voor de benedenloop van de Drentse A
sub-regionaal systeem voor dewaterwinning Zuidlaren
sub-regionaal systeem van Hondsrug-Hunzedal
sub-regionaal systeem van de Centrale Middenlopen
sub-regionaal systeem van de Zuidwestelijke Middenlopen en waterwinning Assen
De begrenzing geeft het actuele stroompatroon weer. De invloed van grondwaterwinningen isnadrukkelijk aanweziginhetregionalesysteem.Alsdewinningenuitgeschakeldworden,verdwijnt het
sub-regionale systeem Zuidlaren. De grens tussen de deelsystemen van de Centrale Middenlopen
endeZuidwestelijkeMiddenlopenverandert indebuurtvandewaterwinningAssen.HetvoedingsgebiedvandeZuidwestelijke MiddenlopenwordtdangroterenvoordeCentraleMiddenlopenkleiner. Als bovendien de invloed van de verdamping van de boswachterijen Gieten-Borger op de
Hondsrug wordtverminderd,verandert de grensonder het Andersediepje zodanig dat dit beekdal
geheeltot het deelsysteemvandeCentrale Middenlopen gaatbehoren.Er zaldaneen (klein) infïltratiegebied aan de oostzijde ontstaan dat het dal voedt.

4.2.1.1 Sub-regionaal systeem voor de benedenloop DrentseA
Denatuurlijke voedingvandebenedenloopuithet2ewatervoerendepakketvindtplaatsvanuithet
zuidwesten.Hetwater isafkomstig uitaangrenzendeinfïltratiegebieden, diezowelinalsbuiten het
stroomgebied vandeDrentseAliggen.Deafvoer vangrondwater indit pakketwordt in hoofdzaak
gereguleerd door het Hunzedal,de Drentse A zelf heeft weinig invloed. De kwelintensiteit in het
beekdal is laag:0,3à 1,0 mm/d. Devoeding met kwel in het reservaat bedraagt 20tot 60%van de
totalevoeding(neerslagoverschot + kwel).Ineendeelvandeaangrenzendelandbouwgebieden tussen de Drentse A en het Noord-Willemskanaal is devoeding met kwelwater hoger: 50tot 70%.
4.2.1.2 Sub-regionaal systeem voor dewaterwinning Zuidlaren
De voeding van het 2ewatervoerende pakket heeft vanuit het zuidwesten plaats. Het water is afkomstig uit aangrenzende infïltratiegebieden. De voeding uit het 2ewatervoerende pakket komt
voor een deel onder de potklei vandaan dievoorkomt bij Zeegse en Tynaarlo. De afvoer van het
grondwater uit het tweede watervoerende pakket is gericht op de waterwinning Zuidlaren en in
minderemateopdeDrentseA Dekwelintensiteit isca. 1,0mm/d.Devoedingmetkwelwater naar
de beekdalen is20tot 60%van de totalevoeding.
4.2.1.3 Sub-regionaal systeem van de Hondsrug
Het grondwater stroomt, opdeHondsrug ten oosten van delijn Schoonloo-Anloo-Schipborg,in
het 2ewatervoerende pakket (fig.4.1)naar het Hunzedal.Dit gebeurt naar schattingineenvierde
deelvanhet stroomgebied vandeDrentse A Waarslechtdoorlatende lagenvoorkomen, zoalstussenAnderen en Gieten,zullen het Scheebroekerloopje enhetAnlooërdiepjedoor freatisch grondwater worden gevoed. Bovendien verdwijnt een klein deel van het grondwater naar het 2ewatervoerende pakket. Het grondwater onder de oostflank van het Anderse diepje stroomt af naar het
Hunzedal. Aangezien slechtdoorlatende lagen ontbreken, wordt de oostzijde van de beek gevoed
met diep grondwater uit het westen.
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Figuur 4.3

De ligging van subregionale hydrologische systemen in het stroomgebied van
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4.2.1.4 Sub-regionaal systeem van de Centrale Middenlopen
Dit systeem ligt ingeklemd tussenvier andere systemen.Aan deoostgrens ligt het deelsysteemvan
deHondsrug.Denoordwestgrenswordt gevormd door het deelsysteemvandebenedenloop en,ter
hoogtevanSchipborg,tevensbepaald doordewaterwinning Zuidlaren. Langsdewestgrensligt het
deelsysteemvandezuidwestelijkemiddenlopenenwaterwinningAssen.Hetbelangrijkstevoedingsgebiedvoordemiddenlopen isderugbijRoldeenhetBalloërveld.DaarnaastwordendemiddenlopenvanhetRolder-,Gasterense-,Oudemolense-,enSchipborgerdiepookgevoedvanuithetoosten
tot de lijn Schoonloo-Anloo-Schipborg. Deze voeding wordt veroorzaakt door de zoutdome bij
Gasteren, die als een waterscheiding fungeert tussen dit systeem en dat van de Hondsrug. Het
voedingsgebied van de centrale middenlopen langs de noordwestgrens is smal.
De beekdalen van het Gasterense-, Rolder- en Anderse diep snijden niet diep in het landschap
(H.3).Omdathetbeekdalt.o.vdestijghoogte vanhet diepegrondwatervrijhoogligt,isdevoeding
vanuithet2ewatervoerendpakketnietgroot.OpsommigeplaatseninhetOudemolense-,Taarloseen Gasterense diep bestaat 70â 80 %van de totale voeding uit kwelwater.
Tabel 4.1 Kwelintensiteit in debeekdalen
Beekdalen
overgangsgebied van beneden- naar middenloop
middenloop van Oudemolensche diep
middenloop van Taarlose diep
middenloop van Gasterense- en Rolderdiep
midden- en bovenloop van Anderse diep

Kwelintensiteiten
in mm/dag
1,0 à 3,5
3,0
1,5 à 3,5
1,5 à 3,5
0,3 à 2,0

4.2.1.5 Sub-regionaal systeem voor deZuidwestelijke Middenlopen en dewaterwinning Assen
HetAmer-enAnreeperdiep kunnen door delageliggingvanhetbekkenvanAssengrondwater uit
het tweedewatervoerende pakket draineren. Dekwelintensiteit indemiddenlopen van het Ameren Anreeperdiep bedraagt slechts 1à 2,5 mm/d. De geringere kwelintensiteit wordt veroorzaakt
door degroteverbreiding enondiepe liggingvan keileem enpotklei. Het intensieve ontwateringsstelselheeft eennegatieveinvloedopdekwelintensiteit,omdateengrootdeelvanhet neerslagoverschotversneldwordt afgevoerd (Streefkerk, 1985;KortleveenPeerboom, 1990).Het tweedewatervoerendepakketwordtdaaromnauwelijks gevoedvanuit debovenliggendelagen.Dewaterwinning
Assen heeft een belangrijke negatieve invloed op het isohypsenpatroon, ook de stroomrichting is
veranderd (fig. 4.1). Onder het Deurzerdiep komt potklei voor. Het beekdal wordt nauwelijks gevoed door het 2ewatervoerende pakket.
4.2.2

Indeling van lokale grondwatersystemen
De grondwaterstroming is door een scheidende laag uit de formatie van Peelo min of meer
onafhankelijk van het diepe watervoerend pakket (Kortleve 1989) (fig. 4.2). Op bijlage 4.1 staat
aangegeven waar potklei of slibhoudende zanden voorkomen. Waar de slechtdoorlatende lagen
ontbreken, is geen lokaal grondwatersysteem beschreven. Keileem kan het eerste watervoerende
pakket aan debovenkant afschermen van het freatisch pakket.
Devolgende lokale systemen zijn te onderscheiden:
Lokaal systeem Assen-Tynaarlo:met potklei
Lokaal systeem Eexterveld :met potklei
Lokaal systeem Balloërveld :met slibhoudende zanden
Lokaal systeem Assen-Tynaarlo
De grondwaterstroming isvoornamelijk gericht op het Deurzerdiep, het Loonerdiep en Zeegser
loopje (fig. 4.2).Het lokale systeem ligt op drie subregionale systemen te weten:
- het zuidelijk deel van het sub-regionale systeem voor dewaterwinning Zuidlaren
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- het noordoostelijk deelvan het sub-regionale systeem voor de Centrale Middenlopen
het noordelijk deel van het sub-regionale systeem voor de Zuidwestelijke Middenlopen en de
waterwinning Assen
DewaterwinningAssen heeft geendirekteinvloed,omdat potklei het lokalesysteemafschermt. Op
de flanken van de beekdalen komt keileem voor. Het eerste watervoerende pakket wordt aan de
bovenkant door deze semi-permeabele laag begrensd.
Lokaal systeem Eexterveld
Dit systeem isvrij klein en ligt even ten oosten van het Gasterense diep. Het systeem ligt boven
de grensvan twee subregionale systemen:
het oostelijk deel van het sub-regionale systeem voor de Centrale Middenlopen
- het westelijk deel van het sub-regionale systeem van Hondsrug-Hunzedal
Descheidendelaagbestaatuitpotklei.Keileembegrenstvooreenbelangrijk deeldebovenkantvan
het eerste watervoerend pakket.
Lokaal systeemBalloèrveld
Dit systeem ligt op slibhoudende zanden. Onder het systeem ligt het sub-regionale systeem voor
de Centrale Middenlopen. Ten zuiden van het Balloërveld komt keileem voor.
4.2.3

Indeling freatische grondwatersystemen
Defreatische systemenliggenininfiltratiegebieden.Hetkeileemreliefbepaaltwaardewaterscheidingen liggen. De grenzen van desystemen zijn getrokken op de hoogste delen van de keileem, het
reliëf van het maaiveld is minder belangrijk. Debegrenzing is gebaseerd op een interpretatie van
de keileemverbreidingskaart van de R.G.D., BP 10595, 1986. Ter controle is het secundaire
waterlopensysteem ookingetekend (bijlage4.1).Deliggingvanhetwaterlopenstelsel blijkt redelijk
te corresponderen met de grenzen van de grondwatersystemen.
Devolgende grotere aaneengesloten freatische systemen zijn te onderkennen:
- Freatisch systeem Hondsrug
- Freatisch systeem Rolde-Grollo
- Freatisch systeem Amer- en Anreeperdiep
- Freatisch systeem ten westen van Anreeperdiep
De eerste twee systemen kennen weinig of geen oppervlakkige afvoer en een hoge infiltratie van
regenwater (Peerboom, 1990). In de laatste twee systemen treedt door de lage ligging van het
maaiveldwelveeloppervlakkigeafvoer op,deinfiltratie vanregenwater isgering(Peerboom, 1990,
Streefkerk, 1985).Deze systemen liggen voor een deel in het bekken van Assen.
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Figuur 5.1
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Droge Heide
Natte Heide
Hoogveen
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Heischrale graslanden
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6
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Kamgrasvegetatie

5

Vegetatiekunde

5.1

De Oecologie van grondwaterafhankelijke vegetaties in de Drentse A
Alindevijftiger jaren isdoor Schimmel (1955)gewezenop hetbelangvanwatervoor devegetatie
van beekdallandschappen van het Drents plateau. Hij ziet de overstromingsfrequentie van het
eutrofe beekwateralsdéfactor diedeverschillen invegetatiesbepaalt. Indezeventigerjarenwordt
het model van Schimmel door Grootjans en Ten Klooster (1980) aangevuld. Naast de overstromingsfrequentie wordendanookdekwaliteitenintensiteitvantoestromendgrondwateralsbelangrijke factoren gezien (fig.5.1).Deverscheidenheid aan vegetatiesblijkt afhankelijk vande grootte
van toestromend grondwater uit het tweedewatervoerende pakket (Grootjans, 1985).In dedelen
van het beekdal met een minder grote diversiteit is de kwel vaak minder intensief. Grondwater
vormt in het beekdal een waarborg voor het in stand houden en ontwikkelen van plantengemeenschappen. Everts en De Vries (1991) beschrijven welke beekdallandschappen voorkomen
en welke waterkwaliteit het grondwater heeft. Ook in deze studie wordt aangetoond dat
waterkwaliteit en kwelbelangrijke differentiërende factoren zijn voor devegetatie.
Deverspreiding van devegetatietypen over het gehele stroomgebied van de Drentse A geeft een
goedeindrukvandebelangrijkste factoren diehetaldannietvoorkomenvaneenvegetatietypebepalen (tabel5.1tm5.3).Alsweechter meer indetailgaankijken, blijkt dat het niet altijd mogelijk
iseenrechtstreeksverband teleggentussenhetvoorkomenvansoorten ofvegetatietypenendehydrologische verschijnselen. Vaak werken de genoemde factoren indirekt. De bodem fungeert bijvoorbeeldalstussenschakelenookishetmenselijkhandelen(beheer)zeerbepalend.Doortemaaien, niets te doen of te beweiden, is het beheer direkt van invloed. Door te ontwateren, bemesten
of te graven (plaggen en ijzeroerwinning), wordt ook indirekt envaak zeer langdurig ingegrepen
op het beekdaloecosysteem. Allegenoemde factoren werkenop huneigen manier inopdevegetatie. Het is echter goed mogelijk hun invloed samen tevatten in drie factoren: grondwaterregime,
pH (alsmaatvoordebasenverzadiging) entrofie (matevanvoedselrijkdom).Dezefactoren worden
daarom sturende factoren genoemd (fig. 5.2).

5.1.1

De relatie tussen wateren vegetaties
Water heeft op verschillende manieren (standen,vochtvoorziening, waterkwaliteit) invloed op de
vegetaties.Water heeft direkt invloed op devegetatiesamenstelling, omdat de behoefte aan water
en aan essentiëleionen per soort verschillend is.Daarnaast beïnvloedt het water processen diein
debodembelangrijk zijn. Het heeft daardoor ookindirect eengrote invloed. Grondwater met een
lange verblijftijd is bijvoorbeeld vaak zuurstofloos. De microbiële omzettingen verlopen zonder
zuurstof anders:bij deafbraak van organisch materiaal zaluitsluitend ammoniak gevormd worden
en geen nitraat, sulfiden zullen omgezet worden in het voor vele planten giftige sulfiet. Of deze
processenzullenoptredenenmetwelkesnelheid,isweerafhankelijk vandeionensamenstellingvan
hetwater.Beekwater heeft eenandereinvloed opdevegetatiesdangrondwater. Deinundatiesmet
beekwater zijn vaak kort van duur, maar hebbenvaak, door bijvoorbeeld slibafzettingen, het hoge
ionengehalte en het zuurstofgehalte, tot gevolg dat er een verhoging van de trofiegraad optreedt.
De invloed van het grondwater is,omdat er groteverschillen zijn in de chemische samenstelling,
minder eenvoudig te duiden. Vaak vindt er echter geen verhogingvan de trofiegraad plaats maar
een verlaging, omdat de voedingstoffen worden vastgelegd. Het ijzer, dat door zuurstofloos
grondwater wordt aangevoerd, kan bijvoorbeeld onder bepaalde omstandigheden alle beschikbare
fosfaten vastleggen. Regenwater is zeer ionenarm. Op plaatsen waar dit water het gehele zomerseizoen aan de oppervlakte kan blijven treedt verzuring op,waardoor de trofiegraad (soms snel)
zakt. Vaak is er sprake van verschillende waterkwaliteiten die naast elkaar in een gebied
voorkomen, soms ruimtelijk nog enigzinsvan elkaar gescheiden,maar ook met eenwisselende in35

vloed op dezelfde plaats, afhankelijk van het weer en het seizoen (Grootjans 1985).Zonder exact
te weten wat de uitkomst isvan het ingewikkelde netwerk van processen (niet alleen chemische,
maar ook fysische processen zijn van belang), is het toch mogelijk iets te zeggen over de
oecologische relevantie van water. Het waterregime wordt met behulp van duurlijnen beschreven
(zievoor een toelichting Evertset al 1990).Het grilligeverloopvandewaterstand wordtdoor een
transformatie vereenvoudigd. In plaatsvan hetwerkelijke verloop wordt het aantal dagen dat een
bepaaldestandvoorkomt bepaald.Meestalworden niet allestandenvoordeanalysegebruikt,maar
wordt er met intervallen van 0,05 mgewerkt. Uit het verloop van de duurlijnen kan iets afgeleid
worden over de manier waarop een gebied gevoed wordt met water.
Figuur 5.2 Schematische weergavevandepositie van plantengemeenschappen in eenassenstelsel vangrondwaterregime, pHen trofie (Bron:Evertsen DeVries, 1991)
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DoorvanWirdum (1980)iseeneenvoudige,oecologisch relevante,indelingvoordewaterkwaliteit
gemaakt.Dezeisgebaseerd opdebelangrijkste stadiavandewaterkringloop:regenwater,grondwater en zeewater,weergegeven in eendriehoek. Het atmotrofe (regenwaterachtig) water staat linksonder,hetlithotrofe (grondwaterachtig)waterlinksbovenenhetthalassotrofe (zeewaterachtig)water rechtsonder. Waterkwaliteit en eigenschappen van de bodem zijn beide afhankelijk van de
positie in het landschap (Kemmers 1986) (fig.5.3). In het Drentse Agebied zijn het atmotrofe en
lithotrofe water belangrijk. Het eerste type is zuur, er zijn weinig ionen in opgelost. Het water is
hooguit zwakgebufferd, het dominanteanion ismeestalsulfaat. Het lithotrofe water ismatigzuur
totbasisch,hetisrelatief rijkaancalciumenbicarbonaat (Grootjans 1985). Bicarbonaat zorgtvoor
debuffering. Contact tussendit grondwater met neerslagwater isessentieelvoor Blauwgraslanden,
Veldrusschraallanden, enDraadzeggevegetaties. Grote zegge-vegetaties zijn het fraaist alshetvoedingstoffen-niveau niethoogis.Regenwaterkandaarvoorzorgen.Draadzeggevegetatieskomenvoor
in laagten met oppervlakkige afvoer, of daar waarveelvoeding met voedselarm water van hogere
gronden plaatsvindt.Dotterbloemhooilanden komen meestalvoorop plaatsen diegevoedworden
met matig hard of hard grondwater, maar kunnen ook ontstaan op arme standplaatsen bij (kunstmatige) inundaties met beekwater in dewinter, als dit water maar niet vervuild is.
Hetderdetype,thalassotroofwater,kanvannatureplaatselijk indebenedenlopenvoorkomen,daar
waar devoormalige invloed van de zee nog te herkennen is aan de zeekleiafzettingen (Everts en
de Vries 1991).Of dit in de Drentse A nu nog zo isvalt moeilijk te achterhalen, juist in dit deel
hebben waterwinningen een grote invloed. Thalassotroof water isaltijd goed gebufferd, zelfs alkalisch,endetotaleionenvracht isheelhoog.Doorderecentevervuiling,veroorzaakt doorintensivering van de landbouw, gaat echter ook het oppervlaktewater in de beek en op sommige plaatsen
zelfs het grondwater, lijken op dit type (Grootjans et al 1987,Everts en de Vries 1991).
Zeervoedselrijkevegetaties
Demodernekunstweiden,Beemdgras-Raaigras gezelschap,komenopgroteoppervlaktenvoor (tabel 5.2). Dezevegetaties zijn onafhankelijk van het grondwater. In het beekdal variëren dewaterstanden meestaltussen0,6en 1,4mbeneden maaiveld.Zekunnen alleenvoorkomen bij intensieve
bemesting.Devegetatieszijn intabel5.2terwillevandeoverzichtelijkheid indeeutrofe klassegeplaatst,zebehoren echterineenapartehypertrofie klasse.OpnatteplaatsenkomtdeGekniktevossestaartassociatievoor.Dehogegrondwaterstandenwordenveroorzaaktdoorstagnatieofdooreen
opwaartsgerichtegrondwaterstroom. Destagnatiekanveroorzaakt wordendoor een slechtdoorlatendelaagindebodem,gebrekkigeafwatering ofdoorverslemping.Overgangen tussenbeidevegetatietypen komen veelvoor en zijn uitsluitend afhankelijk van de grondwaterstanden.
Voedselrijke vegetaties
DeKamgrasweidenenOeverwalvegetaties (Glanshaververbond) zijnbloemrijker dan dehierboven
besproken graslandvegetaties (tabel 5.2). Door de iets lagere trofiegraad krijgen andere planten
meer kansen. De soorten die in Kamgrasvegetaties voorkomen zijn algemeen en stellen, afgezien
vandetoch noghogevoedingseisen,weinigeisenaan hun milieu.Dedoorboeren beheerdepercelenwaarop dezevegetatiesvoorkomen worden minderbemest:ofomdat opweinig draagkrachtige
gronden intensievebemestingniet rendeert,ofomdatin debeheersovereenkomst daarover afsprakengemaaktzijn.Verderkunnen dezevegetatiesontstaan uitvoedselrijkegraslandendooreenverschralend beheer.Degrondwaterstanden vandedrogeretypenliggeninhetzelfdebereikalsvanhet
Beemdgras-Raaigras gezelschap. Bij de vochtiger typen komen in het voorjaar standen voor van
0,2 mbeneden maaiveld.De (voormalige)bemestingsinvloed isnogzobelangrijk, dat degrondwaterkwaliteit minder relevant is.Alleen indevochtiger typen isuit debotanische samenstelling iets
af te leiden over het grondwatertype. De oeverwalvegetaties zijn productief door het overstromen
vanvoedselrijk beekwater.Omdatdeoeverwallen zandigenlemigzijnendirekt naastdebeekvoorkomen,zullendegrondwaterstanden indezomerdiepwegvallen.Organisch materiaalwordt onder
deze omstandigheden snel afgebroken. De variatie in grondwaterstanden is iets groter dan in de
kamgrasvegetaties. Het beekwater bepaalt de waterkwaliteit, desondanks is de invloed van het
grondwaterindezevegetatiesnietonbelangrijk. Indemiddenloop,waareensterkeinvloedvanverrijkt grondwater aanwezig is, komt een bijzonder vegetatietype voor met Zwarte rapunzel
(Phyteuma nigra).
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Figuur5.3

Hydrologische systemen vanverschillende schaal en orde en de relatie met
waterkwaliteit (Bron:Kemmers envanWirdum, 1988).
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DeDotterbloemhooilanden (Calthion palustris) zijn ontstaan door ontginningvandeoorspronkelijke veenvormende vegetaties. De madelanden werden ondiep begreppeld. De vegetaties werden
niet of nauwelijks bemest. Door deontwatering kan zuurstof in debodem doordringen. Hierdoor
ontstaat een hogere trofiegraad. Dotterbloemhooilanden zijn afhankelijk van voeding met
grondwater.Hetgrondwaterregimelaatdatzien:gedurendelangetijdkomenonderdezevegetaties,
ondanks de begreppeling, hoge grondwaterstanden voor. Slechts bij langdurige droogte vallen de
grondwaterstanden tot 0,6à0,8mbeneden maaiveldweg.Inundaties kunnen gedurendeeen korte
tijdvoorkomen.DemeesteDotterbloemhooilanden behorentotdeWaterkruiskruid-Trosdravikgemeenschap, deze gemeenschap is algemeen in de middenlopen. Het type kent een serie
subassociaties (tabel 5.2).Devariatiewordt grofweg bepaald door demengverhouding atmotrooflithotroof water en het wel of niet optreden van inundaties met beekwater. De andere, veel
zeldzamere, associaties van het Dotterbloemverbond zijn afhankelijk van een sterke voeding met
grondwater.
Vandenatuurlijke vegetatieszijndeGrotezegge-vegetaties (Magnocaricion) hetmeestproductief.
Ze staanonder invloedvanfrequente ensomslangdurigeinundaties.Deproductie ishoog,omdat
het beekwater eutroof enbasenrijk is.Meestal liggendelaagstegrondwaterstanden indezevegetatiesrond0,4mbenedenmaaiveld.Alleeninuitzonderijke gevallenkomenstandenvan0,8mbeneden maaiveldvoor. Dezevegetatiesworden vooral in debenedenloop aangetroffen (tabel 5.1). De
variatietussendevegetatietypenvanhet Grote zeggeverbondwordtenerzijds bepaald door deverhouding grondwater-beekwater en anderzijds door bijmenging met regenwater. Hoge beekpeilen
enkwelintensiteitzijnbelangrijk: doordeslechteoppervlakkigeafvoer kanhetregenwaternietverdwijnen.Plaatselijk kunnenregenwaterlenzen aangetroffen worden,alshetwaredrijvend opheteutrofewater.Mesotrafente soortenkrijgeneenkansalsdeinvloedvanhetgrondwatertochnoghoog
inhetmaaiveldreikt,ofalsereenregenwaterlensvoorkomt.Erontstaat dansomseengelaagdheid
introfie:inhetbovenstevoedselarmelaagjekunnenzelfsveenmossengroeien,terwijldeeutrafente
soorten met hun wortels in het onderliggende voedselrijke milieu zitten.
Matigvoedselarme vegetaties
Eeneerstevereisteiseenlaaggehalteaanmeststoffen. Deveenvormendevegetaties uithet Draadzeggeverbond (Carcionlasiocarpae) enhet Kleinezegge-verbond (Caricion nigrae) (tabel5.2),zijn
afhankelijk van permanent hoge grondwaterstanden. Zowel de hoogtevan de inundaties (meestal
met grondwater) alsdelaagstestand,liggenslechts 0,1-0,2mvan het maaiveld verwijderd. Deinundaties kunnen langdurig zijn.Degrondwaterkwaliteit ensnelheidvandoorstroming bepalen het
verschil tussen devegetaties.
De Blauwgraslanden en Veldrusvegetaties (beide behorende tot Biezeknoppen-Pijpestrootje
verbond)ontstaanmeestaldooroppervlakkigebegreppeling.Dergelijkevegetatieskomenvoorlangs
slenkenenandereplaatsenwaareenietsgrotereoppervlakkigeafvoer aanwezigis.Dewaterstanden
liggen daardoor lager dan bij deveenvormendevegetaties. Ookbij dezevegetaties isde fluctuatie
in grondwaterstanden gering. De laagste standen liggen rond 0,4 m beneden maaiveld. Het
mesotrofe karakter kanopverschillendemanieren ontstaan.Veldrusvegetaties staan indeDrentse
Avrijwelaltijdonderinvloedvanzijdelings afstromend atmocliengrondwater.Bij Blauwgraslanden
is voeding met zowel atmotroof als lithotroof water, in combinatie met de stabiele standen, de
oorzaak van het mesotrafente karakter van deze vegetaties. Deze vegetaties komen vanoudsher
vooral in de benedenloop voor (tabel 5.1). Het is mogelijk dat ze in de midden- en bovenlopen
plaatselijk ontstaan uitverlandingsvegetaties, na een langdurigverschralend beheer en alsdevoeding met grondwater groot is.
Heide en heischrale graslanden
Dezevegetatieskomenvooropdeinfiltratiegebieden:langsderandvanhetdal,bovenslechtdoorlatende lagen en in natuurlijke laagtes (tabel 5.3). De waterkwaliteit wordt geheel door het
regenwaterbepaald.Defluctuaties inhetgrondwaterregimeendecapillaireopstijgingzijnbepalend
voorhet aldan nietvoorkomen vaneenvegetatietype.Desoortenrijke Dopheidevegetaties (AssociatievanMoeraswolfsklauw enSnavelbiesenorchideeënrijkeDopheidegemeenschap) staanonder
invloed van oppervlakkig lateraal stromend grondwater, of groeien op een vochtig substraat. De
veenmosrijkeDopheidevegetaties(Ericetumtetralicissphagnetosum)enBruinesnavelbiesvegetaties
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(Rhynchosporion) zijn afhankelijk van permanent hoge waterstanden, die slechts gedurende een
korte periode in de zomer mogen dalen tot ongeveer 0,4 mbeneden het maaiveld.
5.2

De invloed van het beheer op de vegetaties
Devegetaties dievoorkomen wordenwelverdeeld inhalfnatuurlijke en natuurlijke vegetaties.De
dotterbloemhooilanden, blauwgraslanden, veldrusvegetaties en heidevegetaties behoren tot de
halfnatuurlijke, omdat dezevegetaties onder invloedvan eeuwenoude agrarische cultuur (maaien,
plaggen en afvoeren) ontstaan zijn. De afvoer van mineralen uit grote delen van het landschap,
zorgden op dedroge grondenvoor uitbreidingvan deheide. Het areaal heidewasafhankelijk van
debegrazingsdruk en daarmee van het aantal mensen dat in een bepaald gebied woonde (Bakker
1989). De introduktie van kunstmest zorgt voor een ommekeer, nl toename van voedingsstoffen
naar de zandgronden.
Deintensiteitvanbeheervandemadelandenwerdbepaalddooreconomischeomstandigheden.Het
aantaldierendatgehouden konwordenveranderdedaardoor eveneens.Door langereperiodenmet
slechteweersomstandigheden ondervonden de boeren bovendien zware tegenslagen. Dit had zijn
weerslag op het gebruikvan demadelanden. Rond 1600wordt vrijwel al het in cultuur gebrachte
areaalbeekdalgronden gebruiktalshooiland.In 1810isechterongeveer25%ingebruikalsweiland.
Het oude boerenbeheer heeft welbijgedragen aan deverhoging van de diversiteit aan plantengemeenschappen, een lage bodemvruchtbaarheid en een ongestoorde waterhuishouding zijn echter
eerder bepalend voor de diversiteit (Bakker 1989).
Het recente boerenbeheer heeft ook geleid tot nieuwe vegetatietypen, maar zeker niet tot een
botanische verrijking. Op grote schaal treedt nivellering van het landschap en destructie van de
soortenrijkevegetatiesop.Nietalleendeverhogingvandebemestingisdaarvoor verantwoordelijk,
maarookdeingrepenindewaterhuishouding,diezijn uitgevoerd omdelanbouwkundige toestand
van de percelen teverbeteren. In het reservaat probeert SBB,door het voortzetten van het oude
beheernudebestaandevegetatiestebehoudenof,doorteverschralen,weer grondwaterafhankelijke
vegetatieste krijgen. Het effect vanhet beheer isonderzocht doorjarenlang deontwikkelingen in
devegetatienauwkeurigtevolgen (Bakker 1989). Hetonderzoekisuitgevoerdopvierverschillende
plaatsen:ineenoorspronggebied,eenbovenloop,eenmiddenloopenindebenedenloop.Daarnaast
zijn experimenten met verschillende vormen van beheer uitgevoerd.
De soortensamenstelling blijkt door jaarlijkse wissellingen in klimaat enorm te kunnen variëren.
Tochishetmogelijk geblekenomineenperiodevantienjaareenvegetatiesuccessie teconstateren
(Bakker 1989). Dezeontwikkelingen tredenechteralleenopingebiedenwaardewaterhuishouding
niet verstoord is. De vegetaties van proefvelden in de benedenloop met een ander beheer verschraalden niet.Alleen op hetveldwaar tweemaalperjaar gemaaidwerd,iseen toenamevan het
aantalsoorten geconstateerd. Rietgras (Phalarusarundinacea) infiltreerde allevegetatiesenkwam
dominantvooropdeproefvelden waarweinigofgeenorganischmateriaalwerd afgevoerd. Desuccessie in verschillend beheerde vegetaties werd bepaald door de te lage grondwaterstanden. Het
proefgebied wasoorspronkelijk een kwelgebiedmaar nuveranderd in eeninfiltratiegebied. Vergelijkbareverschijnselen werdenookopzandgrondenwaargenomen.Devegetatiebleefsteken ineen
soortenarmegrasland-vegetatie (Festuco-Cynosuretum). Vergelijkbarevegetatieskomenookopde
veengronden voor, op plaatsen waar de grondwaterstanden in de zomer diep wegvallen.
Roodzwenkgras,SmalbladigeweegbreeenKruipendeboterbloem zijn deaspect-bepalende soorten
in dezevegetaties. Een beheer van niets doen blijkt op eutrofe standplaatsen te leiden tot verruiging.Maaien enafvoeren vanhetgewasisbeslist noodzakelijk, maar leidt slechtstot een positieve
ontwikkeling indevegetatie als dewaterhuishouding niet verstoord isen hetvoedingsniveau laag.
Opzandgronden lijkt plaggendebestemethodeom relatief snelhet gewenstelagevoedingsniveau
te bereiken (Bakker 1989).
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Landschapsoecologische indeling
In het gehele Drentse A gebied worden 13Landschapsoecologische eenheden onderscheiden, samengenomen in zeshoofdgroepen. (Everts &deVries, 1991) (bijlage 6.1).De landschapsindeling
isgebaseerd op verschillen in het voorkomen van indicatieve soorten en vegetaties. Dezeoecologische kenmerken zijn zodanig geordend, dat de landschapseenheden verschillen naar waterhuishoudkundige kenmerken. Een verdere differentiatie vindt plaats op grond van een aantal soorten
die op bijzondere hydrologische kenmerken wijzen. Bij deze werkwijze is een kanttekening te
plaatsen. Dereactievanplanten envegetatieswordtbepaald door hetgehelecomplexvan factoren
die op landschapsschaal en in debodemwerkzaam zijn. Everts en de Vries (1991) geven aan dat
de indicaties van planten daarom vaak relatief zijn en gebiedsafhankelijk. De intensiteit van het
landgebruik en het beheer bepalen eveneens het voorkomen van soorten en kunnen het verspreidingspatroon van deze soorten beïnvloeden. Door met combinaties van soorten en vegetaties te
werken,wordtditprobleem mindergroot.Demethodeispragmatisch engeeft vrijsnelgebiedsdekkende informatie over dewaterhuishouding van grote gebieden, die echter getoetst moet worden
aan hydrologische gegevens uit het onderzoeksgebied (H.7).
Dewerkwijze isalsvolgt: In eerste instantie isonderzoek verricht naar de indicatieve waardevan
een groot aantal soorten (tabel 6.1 en 6.2). Daarbij is algemene vegetatiekundige literatuur en
onderzoek naar deresponsevan soorten op waterkwaliteit geraadpleegd. Op basisvan dezegegevensiseenindelingvansoortsgroepen naardeindicatievoorhardheidvanhetwater (zowelgrondaisoppervlaktewater) gemaakt (voorhardheid isgekozenomdat demeeste waterkwaliteitsfactoren
een duidelijke correlatie met de hardheid blijken te hebben). De klassegrenzen voor deverdeling
naar hardheid eneen toelichtingdaarop zijn in §7.1tevinden.Er zijn echter meerkenmerkengehanteerd. De hydrologische eigenschappen van de landschapseenheden zijn:
- Waterhardheid van het grondwater
- Aan- of afwezigheid van kwel (Hiermee zijn de oorsprongsystemen gescheiden van de overige
eenheden)
- Indicaties voor vervuiling van grondwater in debovenlopen en overgang naar middenlopen
- Het optreden van overstromingen (Het hoeft niet om recente overstromingen te gaan)
- Het voorkomen vanwater dat met chloride en/of magnesium verrijkt is
- De aanwezigheid van zeer mineraalrijk of zoet/brak grondwater
De indicatieve soorten zijn in alle watergangen (van greppels tot beek) gekarteerd. Op basisvan
desoortsverspreidingspatronen iser een keuzegemaaktvan een aantalsoorten diegoed vertegenwoordigd zijn en eenduidelijke indicatie geven,(tabel 6.2 en 6.3).Door de verspreidingspatronen
van dezesoorten over elkaar te leggen,iseen indeling indeelgebieden gemaakt. Deze "voorbeeldsoorten"(tabel6.3)staanvooreengroteregroepmeteenvergelijkbaar verspreidingspatroon enzijn
uiteindelijk naamgevendgewordenvoordeLandschapsoecologischeeenheden (bijlage 6.1).Depresentie van alle soorten in deze deelgebieden is bepalend geweest voor de definitieve beschrijving
vandeLandschapsoecologische eenheden (zietabel8.1 en8.2inEvertsendeVries 1991). Eenvereenvoudigde tabel (6.3),met daarin de presentie van devoorbeeldsoorten per Landschapsoecologische eenheid, laat zien dat juist de totale samenstelling van soorten belangrijk is.
Bij beschouwing van debasisgegevens over deverspreidingspatronen van de soorten blijkt dat er
nogal wat variatie kan zitten in de presentie van de "voorbeeldsoorten" in een Landschapoecologische eenheid. De afgrenzing is daardoor hier en daar discutabel en vermoedelijk eveneens op
andere kenmerken gebaseerd. Het duidelijkst is dit aantoonbaar bij de oorspronggebieden waar
geenvoorbeeldsoort voor opgegevenis (tabel 6.3).Hier isdeafgrenzing naar drogere infïltratiege
bieden bepaald door bodemkenmerken.
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Tabel 6.1 Indicatiesvansoorten,gebruiktbijhetmakenvandeLandschapsoecologischeeenheden,
die door Everts en DeVries (1991) vermeldzyn:
Kleine watereppe (Berula erecta)

Indicatie voor zacht tot hard, zoet grondwater, optimaal bij matig hard
grondwater.

Zwanebloem (Butomus umbellatus) Indicatie voor zoet (matig hard t o t hard) tot brak/zoet grondwater;
matig magnesium en chloride-rijk.
Dotterbloem (Caltha palustris)

Indicatie voor zacht tot hard, zoet grondwater, optimaal over het
gehele traject.

Scherpe zegge (Carex acuta)

Indicatie voor zacht tot hard, zoet grondwater, optimaal over het
gehele traject. Tevens overstromingen met beekwater.

Moeraszegge (Carex acutiformis)

Indicatie voor matig hard tot hard grondwater, optimaal bij hard
grondwater.

Tweerijige zegge (Carex disticha)

Indicatie voor matig hard tot hard grondwater, optimaal over het
gehele traject.

Holpijp (Equisetum fluviatile)

Indicatie voor het voorkomen van kwel, echter geen relatie met
waterkwaliteit. Deze soort komt voor in alle typen water- van zacht t o t
hard, zoet tot brak/zoet grondwater
(wel relatief frequent in minder gebufferd grondwater).

Liesgras (Glyceria maxima)

Indicatie voor zacht tot hard, zoet tot brak/zoet grondwater (relatief
goed gebufferd grondwater).

Lidsteng (Hippurus vulgaris)

Indicatie voor zoet (matig hard t o t hard) t o t brak/zoet grondwater;
magnesium- en chloride-rijk.

waterviolier (Hottonia palustris)

Indicatie voor zacht t o t matig hard, zoet grondwater.

Veldrus (Juncus acutiflorus)

Indicatie voor zeer zacht t o t zacht, zoet grondwater, optimaal op dit
traject, maar met een grotere spreiding,
Indicatie voor zacht tot matig hard, zoet grondwater, magnesium- en

Duizendknoopfonteinkruid
(Potamogeton polygonifolius)

chloride-rijk.

Waterkruiskruid (Senecio aquaticus) Overstromingen.
Bosbies (Scirpus sylvaticus)

Vermoedelijk indicatie voor zacht t o t matig hard, zoet grondwater,
relatief gebufferd.

Een aantal infiltratiegebieden zijn niet door Everts en de Vries (1991) beschreven. Wij hebben
daarvoor opbasisvandevegetatiekaart een provisorische indeling gemaakt (tabel 6.2).Een eerste
scheiding is gemaakt naar de cultuurdruk (geïndiceerd door dominantie van Engels raaigras).
Indicatienaarvochtigheidisindergelijke gebieden,dievoornamelijk opdeflankenvandemiddenlopenliggen,nietduidelijk. Indevoedselarmeinfiltratiegebieden iseenonderscheidgemaakttussen
natteendrogegebieden.BijhogegrondwaterstandenkomenDopheide(Ericatetralix)enveenmossenvoor. Uit hetvoorkomen van Bruinesnavelbies (Rhynchospora fusca) kan afgeleid wordenof
erlangdurigregenwaterstagneert.Beenbreek(Nartheciumossifragum) enHeidekartelblad (Pedicularissylvatica) indiceren eveneens natheid enbovendien stroming in het freatisch grondwater. Gedeeltelijk is er een overlap tussen deze gebieden en de door Everts en de Vries beschreven oorspronggebieden. De door hen beschreven oorspronggebieden sluiten aan op de beekdalen, terwijl
dedooronsonderscheidennatteinfiltratiegebieden veelalbestaanuitgeïsoleerdelaagten.Dedroge,
voedselarmeinfiltratiegebieden wordengekenmerktdoorStruikheide(Callunavulgaris)enTandjesgras (Danthonia decumbens).Deaanwezigheid vanGevlekte orchis (Dactylorhyza maculata) en/of
Valkruid (Arnica montana) wijst op een niet volledig uitgeloogde bodem.
Omeen beter inzicht tegeven indebetekenisvan de landschapoecologische eenheden volgt hierondereenkortebeschrijvingvandehoofdgroepen (tabel6.2).Deindicatieszijneveneensweergegeven.Deindelingregenwater -grondwatergeeft eenindicatievoorwaterkwaliteit naarVanWirdum.
45

Het is kostbaar om in een gebied van deze omvang een hydrologisch onderzoek te doen met de
zelfde nauwkeurigheid als het hydro-oecologisch onderzoek. Omdat er wel een volledige
hydrologischebeschrijving op regionale schaalvan het gebied is,kan derelatie gelegdworden.Dit
isom twee redenen noodzakelijk:
- De landschapsoecologische indeling isgedetailleerd, waardoor in de planning beter op lokatie
aangegeven kanworden,welkhydrologisch beheer nodig isomaan devoorwaarden van degewenste vegetaties te voldoen. Bovendien kan, als gebieden vergelijkbaar zijn, volstaan worden
met een beperkt hydrologisch meetnet.
- Door Everts endeVries (1991) isaangeven watdekarakteristiekevegetaties zijn vande landschapsoecologische eenheden. Omdezegegevenstekunnen gebruikenvoor deplanning, moet
hetduidelijk zijnwelkehydrologischeeigenschappen dedoorhungevondenverschijnselen verklaren. Het maken van een planning isanders niet betrouwbaar.
Per gebiedwordt door Everts en de Vries aangegevenwelkewaterkwaliteit er in de beekdaltypen
gemiddeld aangetroffen wordt (tabel 7.1).Dehardheidvanhet grondwaterwordtbepaald door het
koolzuur - bicarbonaat - carbonaat evenwicht. Uitgaande van dit evenwicht komt onder zure
omstandigheden in zachtgrondwater relatief veel C 0 2 enweinig Ca 2+ en HCO3"ionenvoor.Het
hardegrondwaterwordtoverhetalgemeengekarakteriseerd dooreenlaagC02-gehalteenHCO3"gehalte.
Decontroleopdelandschapsoecologische indelingvanEvertsendeVries (1991)isuitgevoerdmet
het regionale model (Kortleve, 1989en Peerboom, 1990) en met kaarten waarop de hardheid van
het regionale grondwater staat (bijlage 21uit het Regionaal onderzoek Drente, R.I.V.M. 1974en
bijlage 10vanGrondwaterkaartvanNederlanddekaartbladen 11 Oosten 12West,D.G.V.-T.N.O.).
De hydrologische verklaring voor de hardheid van het grondwater is deaanleiding geweest om de
indeling van Everts en de Vries op enige punten te herzien.
Tabel 7.1 Onderverdeling op basis vandetotalehardheid
Omschrijving hardheid 1

Totale hardheid mmol/l

Zeer zacht
Zeer zacht tot zacht
Zeer zacht tot matig hard
Zacht tot matig hard
Matig hard 2
Hard (zacht tot hard)

0
0
0
0,5
1
2
(0,5

Opm: -

1
2

- 0,5
- 1
- 2
- 2
- 2
- 4
- 4)

Beekdaltype (tabel 6.2)
1, 3
4
6
5, 10, 11
7, 8, 13, 14
9, 9*

De hardheid van het water kan worden uitgedrukt in Duitse graden (dH), CaCO3(mg/l) of
de som van Ca2+en Mg 2 * (mmol/l).
Intype 9* is het harde water dominant, zachtere watertypen worden alleen langs de flanken
aangetroffen.
Indeling volgens Stuyfsant 1986
In beekdaltypen 13 en 14ten dele hoge MgS04 waarden

7.1

Overzicht van hydrologische processen die de hardheid van het grondwater verklaren

7.1.1

Natuurlijke processen
Het calciumgehalte van het bodemwater is afhankelijk van devolgende processen:
- de C02-produktie in de bodem
- De kalkrijkdom van het substraat, waar het grondwater doorheen stroomt
- Deverblijftijd van het grondwater in het substraat
- De mate waarin het grondwater toestroomt
- Basenverzadiging in de toplaag
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De C02-produktie in de bodem draagt bij tot de oplosbaarheid van kalk (CaC0 3 ) in het grondwater.Het C02-gehalteinregenwater islaag,in het freatisch grondwater vandekalkarmebodems
komen lage concentraties van Ca 2+ en HC0 3 "voor. Door deafbraak van organische stof kan de
C02-produktie in debodem worden verhoogd en kan de kalk in grotere hoeveelheden uit debodemsubstratenwordenopgelost.Inkalkarmebodemsubstraten metgeringehoeveelhedenaanorganischestof,dekzanden,keileemenstuifzandgebieden,blijft hetgeïnfilteerde grondwater relatiefarm
aan Ca 2+ enHC0 3 ". (Brouwer, 1987).Onder grotereaaneengesloten inzijgingsgebieden komt vrij
zacht tot zacht grondwatervoor (Brouwer 1987,Peerboom 1990).Oorspronggebieden enbovenlopen in infiltratiegebieden voeren daarom altijd zeer zacht grondwater.
Bijdeafbraak vanorganischmateriaal komtC 0 2vrij.Door hetinoplossinggaanvankalkuitsedimentenneemthetC02-gehalteafenhetcalcium-enbicarbonaatgehalte toe.Hetgrondwaterwordt
minder zuur en depH stijgt. Afhankelijk van de kalkrijkdom van het sediment, deverblijftijd van
het grondwater in kalkrijkere bodemlagen en de C 0 2 produktie in de bodem, zal het Ca en
HC0 3 "gehalteinhetgrondwaterverder kunnen toenemen.Kalkrijkere sedimenten (Formatievan
BredaenUrk)komeninhettweedewatervoerendpakketvoor,zodathetgrondwateruitditpakket,
ofwel hetregionale systeem,over het algemeen rijk isaan mineralen. Indebeekdalen vanhet bekkenvan Assen komt, als potklei afwezig is,hard grondwatervoor. Dezedalen draineren door hun
lageliggingveelgrondwateruithettweedew.p..Hetverrijktegrondwatertreedtuitinkwelgebieden
waar demeegevoerde mineralen vastgehouden worden in detoplaag (Kemmers en Jansen 1985).
Dehardheidsgraadvanhetgrondwaterwordtindemeestebeekdalenbepaald door natuurlijke omstandigheden.Dematighardewaterkwaliteit ontstaatbijrelatief lagekwelintensiteitvanhet2ewatervoerende pakket en een krachtige lokalevoedinguit deomgeving.Niet al het water dat uit het
tweedewatervoerendepakket komtisechterkalkrijk, groteinfiltratiegebieden kunnenvaninvloed
zijn opdewaterkwaliteit. DeHondsrug endeboswachterij Hooghalen enomgeving zijn hooggelegengebiedenwaarveelwaterinfiltreert.Dezegrotevoedingsgebiedenmet"regenwater"beïnvloeden
dehardheid van het grondwater in het eerste en tweedewatervoerend pakket tot op grote diepte.
Het grondwater indeaangrenzende kwelgebieden heeft daardoor een zachter karakter. IndemiddenloopvandeDrentseAiszachtgrondwateraanweziginhettweedewatervoerende pakkettussen
hetAnlooerdiepje endewegTynaarlo-Zuidlaren (W.R.G.O. 1977).Hoeweldekaartschaalvanhet
W.R.G.O.-onderzoek 2 te grof is om het systeem in voldoende detail te bestuderen, wijzen de
waterkwaliteitsgegevens van Everts en de Vries (1991) eveneens op de aanwezigheid van zachter
grondwater in het beekdal. De oorzaak is tweeledig:
- Hetgeïnfiltreerde regenwateropdeHondsrugkan,bijafwezigheid vanslechtdoorlatende lagen,
vrijwel onbelemmerd diep in het 2ewatervoerende pakket doordringen (Peerboom 1991).
- De kwel uit het 2ewatervoerende pakket is geringer ten gevolgevan de drainerende werking
van het Hunzedal (Peerboom 1991).
Het effect op het beekdalvan het Schipborgerdiep (type 10volgensEverts en de Vries 1991)iszo
groot, dat hier benedenstrooms voornamelijk zacht grondwater voorkomt.
Potkleienslibhoudendezandenbelemmerendetoevoervangrondwatervanuithetregionalegrondwater. Het grondwater bovendezeweerstandbiedende lagen isvrij zacht.Debelangrijkste toevoer
vangrondwater naar dekwelgebiedenvindtplaatsvanuitaangrenzende infiltratiegebieden. Hetgeïnfiltreerde regenwater heeft slechtskorte tijd inkontakt gestaan metdebodem,endesedimenten
waardoorhetgrondwaterstroomtzijnkalkarm.Deslechtdoorlatendelagenzijnnietgeheelkalkarm
en kunnen het langsstrijkende grondwater wel verrijken.
Behalve grondwater isookdeaanwezigheid van regenwater en beekwater van belang om de hardheid van het grondwater te verklaren. De invloed van regenwater is meestal lokaal en vrij kleinschalig.Alleen in debenedenloop isdit niet het geval.Dit gebied isdoor zijn lageligging zeer nat

2
Dit k a a r t b e e l d mag dan ook alleen w o r d e n g e b r u i k t om r e g i o n a l e i n v l o e d e n t e v e r k l a r e n . De v e r s c h i l l e n in
grondwaterkwaliteit in de beekdalen zijn meer in detail bestudeerd door Everts en de Vries t1991), waardoor een beter beeld
bestaat van de verschillen in hardheid van het grondwater in de beekdalen.
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en de afvoermogelijkheden zijn niet groot. Regenwater kan langdurig stagneren, er kunnen zelfs
kleine freatische systemen ontstaan dievoornamelijk door regenwater gevoed worden. Inundaties
met beekwater zijn in de Drentse A beperkt tot de benedenloop en tot enkele gebieden waar de
afvoer geremd wordt door vernauwingen in het beekdal. Beekwater heeft, in een niet vervuilde
omgeving, ongeveer hetzelfde effect op waterkwaliteit als grondwater. Het is mogelijk het gebied
in tedelen naar hardheid van het grondwater en dewijzewaarop het gevoedwordt. Deze indeling
isgebruikt omdelandschapoecologische indelingvanEvertsendeVries teverklaren. Ingrepen in
dewaterhuishouding hebben echter ook hun invloed op dewaterkwaliteit en moeten indeanalyse
betrokken worden. Samengevat komen devolgende typen gebieden voor:
Zeer zacht tot zacht freatisch grondwater in infiltratiegebieden
- Plateauswaar inzijging plaatsvindt, keileem of potklei ondiep beneden maaiveld voorkomt, en
dievoornamelijk worden gevoed door neerslag.
- Beekdalen waar inzijging plaatsvindt, beekleem voorkomt en diegevoed worden met neerslag
en grondwater van de plateaus.
Zeer zacht tot zacht grondwater in kwelgebieden gevoed door regionaal grondwater
- Middenloop, grenzend aan een hooggelegen infiltratiegebied (Schipborgerdiep)
- Bovenstroomse delen van beekdalen waar geen weerstandbiedende lagen van betekenis voorkomenengrenzendaangroteinfiltratiegebieden, terwijlzevanuit het Iewatervoerende pakket
worden gevoed, (bovenlopen van het Andersediep, Amerdiep,Anreeperdiep en het middelste
deelvan het Anlooërdiepje).
Zeer zacht (ZZ) tot zacht grondwater (Z) in kwelgebieden metweerstandbiedende lagen
- Beekdalenmetslibhoudendelagen (Smalbroekerloopje, HeestenGalgriet)wordengevoedmet
water uit het Iewatervoerend pakket.Devoedingvan heteerstewatervoerende pakket bestaat
uit neerslagwater.
- Beekdalen op potklei (Deurzerdiep en benedenloopvanhetAnreeperdiep) wordenvan het 2e
watervoerend pakket afgeschermd. Ze worden gevoed uit het eerste watervoerende pakket.
Beïnvloedingvangrondwater uit het tweedewatervoerend pakket iswellicht mogelijk langsde
randen van de potklei.
- Ookenkeleanderebeekdalen,een kleindeelvanhetAndersediep,debovenloopvanhetZeegserloopje en een deel van het Scheebroekerloopje, worden afgeschermd door de potklei. De
voeding van deze gebieden heeft plaats uit neerslag en uit het freatisch grondwater dat vanaf
de flanken toestroomt.
Matig hard (MH)tothard (H) grondwater in kwelgebieden zonderweerstandbiedende lagen
- Beekdalenzonderweerstandbiedende lagenvanbetekenis.Totdemiddenlopenmet matighard
grondwaterbehoren debeekdalenvanhetRolderdiep,hetLoonerdiep,debenedenloopvanhet
Anlooërdiepje (Burgvollen)HeestenGalgriet.BijhetLoonerdiepheeft dewaterwinningAssen
invloed (§8.1.3).
Hard (H) grondwater in kwelgebieden zonderweerstandbiedende lagen
- Beekdalenzonderweerstandbiedendelagenvanbetekenis.Hardgrondwateraangetroffen onder
debeekdalen van het Oudemolense-,Taarlose-,Gasterensediep en in delenvan het Amer- en
Anreeperdiep. Demiddenlopen vanhet Oudemolenseen Taarlose diep,diehet tweedewatervoerende pakket zeer sterk draineren, behoren tot het type 9*,wat duidt op dominantie van
hard grondwater.
In de regionale beschrijving van dehardheid (W.R.G.O. 1978) komt dit harde grondwatertype
niet duidelijk tot uiting.De schaal isdaar te grof voor.
VariatievanZacht(Z)tothard(H)grondwater,veroorzaakdoorlokaleenregionalehydrologische
invloeden
- Indebenedenloopvan deDrentse Avarieert dehardheid vanhet grondwater in het 2ewatervoerend pakket van zacht tot hard (W.R.G.O. 1978).Volgens Everts ende Vries (1991)wordt
dewaterkwaliteit mede bepaald door inundatiewater en neerslagwater.
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7.1.2

De invloed van ingrepen in dewaterhuishouding op de waterkwaliteit
Grondwaterkwaliteit wordt ookbeïnvloed door waterwinningen, ontwateringsmiddelen en bossen.
Dewaterwinningendebossenhebbenopregionaleenlokaleschaalinvloed,deontwatering speelt
meereenroloplokaalniveau.Waterwinningineenkwelgebiedheeft verzuringtot gevolg.Destijghoogten van het grondwater worden verlaagd en de kwelintensiteit naar het beekdal wordt verkleind.Door hetverlaagd freatisch grondwaterpeil neemtdebergingscapaciteit indebodemtoeen
zaldebodemindeloopvanhetwinterseizoenvoornamelijk metregenwaterwordengevuld.Bovendienzullenlokale,ondiepegrondwatersystemen hetbeekdalgaanvoeden.Doordekorte verblijftijd
en de doorstroming van kalkarme substraten heeft er een voeding met minder hard grondwater
plaats. Dit proces treedt op bij dewaterwinningen van De Punt, Zuidlaren en Assen.
Bijontwatering inkwelgebieden treedt eenvergelijkbaar effect op,bijvoorbeeld inhet Rolderdiep
ter hoogtevandeparallelleiding.Mineralisatievanorganischestofveroorzaakt inveenbodemseen
andere struktuur van humuszuren. Daardoor zijn dezebodems minder goed in staat kalk aan het
absorptiecomplex tebinden.Naontwatering komenvaaktijdelijk hogere Ca en HC0 3 "concentraties voor in het grondwater (Kemmers mond med.).
Deontwateringvaninfïltratiegebieden leidttoteenverminderdevoedingvanzachtgrondwater.Bebossing heeft lokaal hetzelfde effect. Bebossingmet donkere naaldbomen kan op regionale schaal
ook de kwelintensiteit in de beekdalen verminderen. Over de omvangvan de invloed van bossen
op dehardheid van het grondwater isnietsconcreet bekend. Debeekdalenwaaropbossen invloed
hebben, liggen in infïltratiegebieden waar het diepere grondwater een zachtewaterkwaliteit heeft.
De waterkwaliteit van het grondwater kan wel nog zachter geworden zijn. Van Stroetma, een
bovenloop gelegen in deboswachterij Schoonloo, isbekend dat de hogeverdampingvan donkere
naaldbossen van invloed is op de hardheid van het grondwater.

7.2

Overzicht van de hydrologische kenmerken van de deelgebieden
De indelingvanhet reservaatwordt bepaald door deverschillendewatertypen. De onderverdeling
isgebaseerd op de herkomst van hetwater,weerstandbiedende lagen en de invloed vanwatervoerendepakketten.Pergebied (bijlage7.2)wordtaangegevenwatdelandschapsoecologische indeling
isenofdegenoemdewaterkwaliteit teverklaard kanworden uit dehydrologische eigenschappen.

7.2.1

Deelgebieden metdominante invloedvanbeekwateren invloedvaneen sub-regionaal systeem en
regenwater

7.2.1.1 Debenedenloop tussen DePunt en Westlaren
Landschapsoecologische kenmerken
Ditdeelgebied (PolmaennoordelijkeYdermade totLammershem)behoort tot deHolocenebenedenlopensystemen (11,13,14)meteengrotetotdominanteinvloedvanbeek-engrondwater,maar
ookvanregenwater. Dehardheidvanhet grondwater iszacht tot matighard.Er komen bijzondere
watertypen voor met MgClof MgS04.
Hydrologische kenmerken
Boven despoorlijn Assen-Groningen komen koopveengronden voor met een kleiige bovengrond.
De invloedvan debeek isdaar groot.Benedenstrooms van despoorlijn liggen overwegend madegronden,dieonderinvloedvanregionalekwelzijnontstaan.Inhetbeekdalkomengeenweerstandbiedendelagenvoor,devoedingvanhetbeekdalkomt uit hetwesten.Destromingstaat onder invloedvandedrainerendewerkingvanhetHunzedal.Destroomrichtingvanhetregionalegrondwater staat bijna haaksop de lengterichtingvan hetbeekdal. Devoeding heeft plaats uit het 2ew.p..
Het betreft het sub-regionale systeemvoor debenedenloopvan de Drentse A. Ingrepen in dewaterhuishouding beïnvloeden devoeding naar het beekdalsysteem. Dewaterwinningen De Punt en
Onnerpolder (Burkunk, 1990)makenvanhetgebiedtennoordenvandespoorlijn een infiltratiegebied.Ten zuidenvan dezespoorlijn isdoor diepeontwatering inYdermade,de invloedvan dere-
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gionalekwelverminderd ofverdwenen.Plaatselijk komt hier infiltratie voor (Peerboom, 1990).De
ingrepen hebbenduidelijk invloedopdehardheidvanhetgrondwater:dezeneemtaf.Deinundaties
zijn het gevolgvan devrij vlakke ligging ten opzichte van het steilere verhang in de middenloop.
Door het geringereverhangwordt destroomsnelheid kleiner, enmet een nagenoeggelijk blijvende
afvoercapaciteit treedt de beek bij hoge afvoeren buiten zijn oevers.
Conclusies
Door dehydrologische ingrepen ishetmoeilijk conclusies tetrekken overdejuistheid vandelandschapsoecologische indeling. Het is mogelijk dat desoorten die in de middenloop kwel indiceren,
zichin debenedenloop viasecundaireverrijkingsprocessen kunnen handhaven. Deindicatiesvoor
Mg-Clverrijking kunnen niet verklaard worden. Aanwijzingen voor kwelvan brak water zijn niet
tevindenindehydrologischesysteembeschrijving. HetvoorkomenvanMgS0 4watertypenwijst op
menging metwater vanverschillende herkomst en daardoor opverrijking vanuit het oppervlaktewater. Zwanebloem wordt door Vechter (1990) een soort van zeer voedselrijke of licht vervuilde
standplaatsen genoemd. Deze soort istyperend voor degehelebenedenloop. Er zijn aanwijzingen
dat debenedenloopgeleidelijk voedselrijker wordtdoor inundaties metvervuildbeekwater.Dat in
het noordelijk deel het beekdaltype 14voorkomt, met wat duidelijker indicaties voor matig hard
grondwater,wordtwellichtverklaard uit hethardegrondwaterdathierinhettweedewpvoorkomt.
De landschapsoecologische beschrijving isin zoverrejuist, dat de dominante invloed van debeek
beschreven is en er geen hard grondwater opgegeven wordt.
7.2.2

Deelgebieden met grote invloed van beek en sub-regionaal systeem en plaatselijke invloed van
geïnfiltreerd regenwater

7.2.2.1 Overgang benedenloop-middenloop bijWestlaren
Landschapsoecologische kenmerken
Inhetgebied(Krabmade/ZekmaattotBlekenbult)komen2landschapsoecologischeeenhedenvoor:
- stroomafwaarts het Holocene benedenlopensysteem, type 13
- stroomopwaarts het Pleistocene beekdalsysteem op de overgang van middenloop en
benedenloop (type 10).
Hydrologische kenmerken
VanafKrabmadetotevenvoorbijdesamenkomstmethetZeegserloopjeworden madeveengronden
aangetroffen, die onder regionale kwel zijn ontstaan. Meer stroomopwaarts bevinden zichvenige
en moerige bodems. De variatie in bodemtypen isgroot. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door
ingewaaidzandendoorafzettingen vandebeek.Erkomengeenweerstandbiedendelagenvoor.Het
gebiedwordt,naastbeekwater,gevoeduithettweedewatervoerendepakketenbehoort tot hetsubregionale systeemvoor dewaterwinning Zuidlaren. De hardheid van het grondwaterwordt door 3
factoren bepaald:
- De hoge infiltratie met regenwater in omliggende infiltratiegebieden
- Het indringen van geïnfilteerd mineraalarm water tot diep in het 2ewatervoerende pakket
- dewaterwinning Zuidlaren
AlleenonderdeHondsrugwordtkeileemopenigedieptebenedenmaaiveldaangetroffen. Tenwestenvan delijn Zeegse-Tynaarlo,op 1 tot 2,5kmvan debeek isop een dieptevan 4à8m-N.AP.
potkleiaanwezig.Hetbovenstroomsedeelwordtbegrensd doorstuifduincomplexen. OpdeHondsrugen in destuifduinen heeft geenoppervlakkige afvoer plaats.Met uitzonderingvan het potkleigebiedondervindthetregenwaterindezegebiedenweinigweerstandomdieperewatervoerendelagenteinfiltreren. Deinfiltratie vanregenwater naar het Iewatervoerend pakket bedraagt (ondanks
hetvoorkomen van keileem onder deHondsrug) zo'n 400tot 500mmper jaar (Peerboom, 1990).
Dewinning iser de oorzaak van dat regenwater diep in debodem kan doordringen.
Conclusies
Het isdevraagof hetweljuist isomeen gedeeltealsbenedenloop tekarakteriseren. Deverspreidingvan soorten die Mg-Clverrijking indiceren blijkt zeer beperkt te zijn. Het diepe grondwater
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isvan nature zacht zodat slechts een lichte verrijking mogelijk is.Het lijkt onsjuister om uitsluitend het laagste gedeelte (vanaf het Zeegserloopje) tebeschouwen alseen overgangsgebied tussen
benedenloopenmiddenloop.Deoverstromingsinvloed iswelgroot.Deaansluitende kwelgebieden
op de flanken zijn goed geklassifïceerd.
7.2.2.2 De middenloopvanhet Schipborgerdiep
Landschapsoecologische kenmerken
In het gebied (Steenbulten, Roodzanden tot Oliebroek en Burgvollen) worden 2 landschapsoecologische eenheden aangetroffen:
- benedenstrooms: het Pleistocene systeem op de overgangvan middenloop en benedenloop.
- bovenstrooms: de Pleistocene middenlopen.
Hydrologische kenmerken
Debodems zijn zeer gevarieerd, er komen zowelveldpodzolen alsveengronden voor. Grote zandduinen en oeverwallen veroorzaken deze variatie. Het beekdal van de Burgvollen is smal, op de
flanken liggenzandgronden.Bovenstroomsstaathetgebiedonderdominanteinvloedvanhetgrondwater uithet 2ewatervoerendepakket. Er komen inhetdeelgebied geenweerstandbiedende lagen
voor enhet gebiedwordt gevoed uithet sub-regionalesysteemvande CentraleMiddenlopen. Ook
hier wordt de hardheid van het grondwater beïnvloed door een aantal omstandigheden, te weten:
- Hetbeekdal isvrijsmal,waardoor dezijdelingseinvloedvangrondwater afkomstigvandeinfiltratiegebieden groot is.
- Dit wordt versterkt door het feit dat benedenstrooms 3 sub-regionale systemen bij elkaar
komen:hetbelangrijkste systeem ishet centralemiddenlopensysteem; aandewestflank ligt het
sub-systeem voor dewaterwinning Assen; benedenstrooms isdeinvloed van het sub-regionale
systeem van de Hondsrug groot, dit water is tot op grote diepte zacht.
- Debelangrijkstevoedinguithetsub-regionalesysteemvandecentralemiddenlopenopdewestflank heeft plaatsvanaf Strubbentot hetAnlooërdiepje (Kortleve,1989). Devoedingneemtbenedenstrooms af. Het infiltratiegebied isbetrekkelijk smal, zo'n 500tot 1000men bovendien
komt hier potklei voor zodat devoedinggering is.Devoedingvan debeekdalflank isvoor een
belangrijk deel afkomstig uit hetvoedingsgebied bij Gasteren. Het grondwater in het le en 2e
watervoerende pakket stroomt onder het Anlooërdiepje door.
- Vanuit de zandruggen Zeegse-Oudemolen en Tynaarlo wordt het le en 2e watervoerende
pakket gevoed met zacht grondwater.
Conclusies
Delandschapoecologische karakterisering vandebovenstroomse delen isinovereenstemming met
dehydrologischebeschrijving.Inhetbenedenstroomsedeelwordtterechtgeconstateerddaterzacht
grondwateraanwezigis.DeconclusievanEvertsendeVriesdathier nauwelijks kwelzouoptreden
isechter nietjuist. Deinvloedvan inundatie uit debeek isveelbeperkter dan in het overgangsgebiedbijWestlaren.Hetlijktdaaromjuisteromvaneenpleistocenemiddelooptesprekenmetoverstromingsinvloed, zoals ook elders in smalle delen van het beekdal voorkomt.
7.2.3

Deelgebieden met dominante invloed van sub-regionaal systeem

7.2.3.1 De middenloop vanaf Oudemolen totdewegLoon-Ballo
Landschapsoecologische kenmerken
Ditdeelgebied (KalvermaattotScheeenOnland totKoebroek)behoort totdePleistocenemiddenlopen. Het harde grondwater heeft een dominante invloed. Langs debeekdalflanken komt grondwater van regenwaterkwaliteit voor.
Hydrologische kenmerken
Benedenstrooms komen overwegend madeveengronden en plaatselijk bolle veenpakketten (vlierveengronden) voor, die onder de invloed van regionale kwel zijn ontstaan. Bovenstrooms vanaf
Oudemolen liggen moerige beekdalgronden. In het gebied komen geen weerstandbiedende lagen
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voor. Devoeding heeft plaats uit het 2ewatervoerende pakket. Debolleveenpakketten zijn indit
gebiedeenaanduidingvoorhogekwelintensiteit,hetgeenovereenkomtmetdemodelresultaten.Het
voedingssysteem behoort tot het sub-regionale systeem voor de Centrale Middenlopen. Soms is
langsdeflankengeïnfiltreerd regenwateraangetroffen. Drainagevanbeekdalflanken kandeinvloed
van regenwater kunstmatig vergroten.
Conclusies
Voor het merendeel kloppen de beschrijvingen van Everts en de Vries met de hydrologische
kenmerken.InhetzuidenwordttussenLoonenSmalbroekeendeelgebiedaangegevenwaarminder
hardwater uittreedt. Deverklaring moet niet gezocht worden indenatuurlijke waterhuishouding,
maar in het effect van de waterwinning Assen. De voeding van het eerste w.p. domineert hier,
waardoor de hardheid afneemt.
7.2.3.2 De middenloop van het Gasterense- en RolderdieptotAnderen
Landschapsoecologische kenmerken
Ookdit gebied (Oudema, Kolriet,Brugma tot Noordma, Galgriet enHeerma tot Ossebroeken en
Pisbult) behoort tot de Pleistocene middenlopen, waar het grondwater dominant is.De hardheid
van het grondwater ligt tussen matig hard tot hard.
Hydrologische kenmerken
Debodembestaatmeestaluitmadeveengronden ensomsuitvlierveengronden. Weerstandbiedende
lagen zijn afwezig. Het systeem wordt gevoed vanuit het 2ew.p.en behoort tot het sub-regionale
systeemvan de Centrale Middenlopen. Deaanwezigheid vanbolleveenpakketten wijst plaatselijk
op een hoge kwelintensiteit.
Conclusies
Dat in dit gebied globaal genomen wat minder hard water voorkomt als in dewestelijke tak, kan
verklaardwordendoordehogereliggingvandezeoostelijk tak.Omdat hetdalminderdiep insnijdt,
wordthettweedewatervoerdepakketookmindergedraineerddoordebeek.Delandschapsoecologische beschrijving sluit zeer goed aan bij de waterhuishouding.
7.2.3.3 Middenloop en bovenlopen vanAmerdiep,Anreeperdiep en Ruimsloot
Landschapsoecologische kenmerken
Landschapoecologisch is het gebied (Abstoet tot Hemmen, Holten tot Smalbroek en de Holten)
tekarakteriseren alseen Pleistocene middenloop met plaatselijk eenovergang naar debovenloop.
Dewaterkwaliteit van het grondwater ismatig hard tot hard.
Hydrologische kenmerken
Ookhierbestaat hetgebiedgrotendeelsuit madeveengronden dieondereen regionalekwelinvloed
zijn ontstaan. In de bovenloop van het Amerdiep liggen venige beekdalgronden. Er komen geen
weerstandbiedende lagenvoor.Devoedingheeft plaatsuit hetsub-regionale systeemvan deZuidwestelijke Middenlopen en dewaterwinning Assen.
Conclusies
Ondanks dezwarewaterhuishoudkundige ingrepen blijkt de indelingvan Everts en de Vriesgoed
te kloppen met de waterhuishouding.
7.2.3.4 Benedenloopvan het Zeegserloopje
Landschapsoecologische kenmerken
Hetgebied (vanaf dewegZeegse-Tynaarlo tot DrentseA)behoort tot dePleistoceneovergangsgebieden tussen middenloop en bovenloop. Langs de flanken van dit smalle beekloopje is ook een
invloedvangrondwatermetregenwaterkwaliteit.Dewaterkwaliteitvanhetgrondwaterinhetbeekdal is matig hard.
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Hydrologische kenmerken
De bodem bestaat uit venige beekdalgronden. De bodem vertoont ook hier een grote afwisseling
over kleineafstand, vermoedelijk eengevolgvan het reliëf.Het hydrologische systeemwordt gerekend tot het sub-regionale systeem voor dewaterwinning Zuidlaren. De voeding heeft plaats uit
het 2ew.p..
Conclusies
Doordat het dal smal iswordt de invloedvan freatisch grondwater groot. Ditverklaart de geringe
verrijking van het grondwater.
7.2.4

Deelgebieden onder invloed van sub-regionaal systeem en plaatselijk geïnfiltreerd regenwater

7.2.4.1 WildeVeen
Landschapsoecologische kenmerken
Dit gebied heeft kenmerkenvanhetPleistocene middenlopensysteem. Dehardheidvan het grondwater is matig door de invloed van grondwater met regenwaterkwaliteit.
Hydrologische kenmerken
Debodembestaat uitbeekeerdgronden. Deinvloedvandebeekisplaatselijk nogmerkbaar. Inhet
Wilde Veen liggen geen weerstandbiedende lagen. Het gebied wordt in belangrijke mate gevoed
door het tweedewatervoerende pakket.Devoedingheeft plaats uithetsub-regionalesysteemvoor
debenedenloopvandeDrentseA.Grondwaterstroomttoevanuithetaangrenzend keileemgebied,
dat behoort tot het freatisch systeem Hondsrug.
Conclusies
Devoedingvanuit hetaangrenzendekeileemgebied kanvrij groot zijn, omdathierweinig drainage
plaatsvindt.Ditismogelijkeenverklaringvoorhetnattekarakter enderelatiefhogehardheidvan
het grondwater. Vergelijkbare gebieden komen niet voor.
7.2.4.2 Westflank vanhetWesterdiep
Hetgebied(ZwijmadenenWedbroek) isdoorEvertsendeVriesnietonderzocht,maarwordtdoor
ons gerekend tot de overgangvan 2landschapsoecologische eenheden:
- het Pleistocene beekdalsysteem voor de midden- en benedenloop en
- het Pleistocene infiltratiegebied
Er komengeenweerstandbiedende lagenvoor.Het gebiedwordt gevoedvanuithet le en2ewatervoerende pakket. Vanuit het sub-regionaal systeemvan dewaterwinning Zuidlaren treedt devoedingvoor het 2ewatervoerende pakket op.
7.2.4.3 Westflank van het Loonerdiep
Landschapsoecologische kenmerken
Het gebied (Sepelbossen enVettenbos) ligtopdeovergangvanbeekdal naar infiltratiegebied. Ten
delewordthetdoorEvertsendeVriesbeschrevenalsPleistoceenmiddenlopensysteem metgrondwatervaneen matighardetot hardekwaliteit.Het overigegebiedbehoort tot dePleistocene infiltratiegebieden met dominante invloedvan regenwater.
Hydrologische kenmerken
De bodem bestaat uit madeveengronden, moerige eerdgronden en veldpodzolen. De madeveengronden zijnontstaan onder invloedvanregionalekwel.Demoerigeeerdgronden duidenopwisselende invloed van kwel en infiltratie. De podzolen zijn ontstaan onder de invloed van infiltratie.
Omdat er geenweerstandbiedende lagen voorkomen, wordt het gebied in eerste instantie gevoed
door regionaalgrondwater.Daarnaastheeft ookvoedingplaatsvanuithetaangrenzende infiltratiegebied.
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Conclusies
Debeschrijving kloptmetdehydrologischeeigenschappen.Mogelijkisdegrensietstehooggelegd.
Indit gebied liggenvrij diepesloten diedraineren.Juist dezesloten zijn gekarteerd en uitsluitend
daarin zijn de kwelindicatoren aangetroffen.
7.2.5

Deelgebieden onderdominante invloed van lokaal systeem

7.2.5.1 Looner- en Deurzerdiepvanaf dewegLoon-Ballo
Landschapsoecologischekenmerken
Hetbeekdal(ReitmatotSchieveen)wordtgerekendtotdePleistocenebeekdalsystemenopdeovergangvandebovenloop naardemiddenloop.Deinvloedvangrondwater meteen regenwaterkwaliteit is dominant. Daarnaast is er invloed van rijker grondwater. De hardheid van het grondwater
varieert van zeer zacht tot matig hard.
Hydrologische kenmerken
Debodeminhetbeekdalbestaatuitmadeveengrond,deoostelijkebeekdalflanken,voorallangshet
Deurzerdiep,bestaanuitbeekeerdgronden.Duidelijk isdatinhetverledenkwelen overstromingen
van de beek van groot belang zijn geweest. In het gebied komen potklei of slibhoudende zanden
van de Formatie Peelo voor. Waar potklei voorkomt, wordt het dal gevoed uit het eerste
watervoerendepakket,ofwelhetlokalegrondwatersysteemAssen-Tynaarlo.DewaterwinningAssen
beïnvloedt vooral het gebied waarslibhoudende zandenvoorkomen (Peerboom 1990).Het lokale
systeem van het Balloërveld heeft daardoor een te grote invloed op devoeding.
Conclusie
De slechtdoorlatende lagen verklaren de geringe aanrijking ondanks de lage liggingvan dit brede
dal.De indeling van Everts en de Vries past goed.
7.2.5.2 Het bovenloopje Smalbroek
Landschapsoecologische kenmerken
Dit gebied behoort tot dePleistocenebovenloopsystemen. Bovenstrooms iskwelvan het freatisch
grondwater belangrijk, meer benedenstrooms lokale kwel uit het eerstew.p.. Dewaterkwaliteit is
zeer zacht tot zacht.
Hydrologische kenmerken
De bodem bestaat benedenstrooms uit madeveengronden en bovenstrooms uit gooreerdgronden.
Er is sprake van grondwaterinvloed uit het Ie watervoerende pakket. Dit pakket wordt aan de
onderkant begrensd door de slibhoudende zanden van de Formatie Peelo. Grondwater met de
kwaliteit van regenwater heeft een dominante invloed. Dit wijst op een korte verblijftijd van het
geïnfiltreerde regenwater. Voeding heeft plaats uit het lokale systeem van het Balloërveld.
Conclusies
De beschrijvingen sluiten goed op elkaar aan.
7.2.6

Deelgebieden onderinvloed van lokaal systeem en plaatselijk geïnfiltreerd regenwater

7.2.6.1 Westelijke flank Deurzerdiep
Ditgebiedwordt door EvertsendeVriesmaarten delebeschreven omdat heteen infiltratiegebied
is.Delandschapsoecologische beschrijving endewaterhuishouding komen overeenenlijken opde
situatieinhetaangrenzendedal(§7.2.5.1).Deinvloedvangrondwatermeteen regenwaterkwaliteit
isgroot. Het water is zacht.
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7.2.7

Deelgebieden onder dominante voeding van regenwater en invloed van regionaal systeem

7.2.7.1 Middenloop en bovenlopen van Anderse diepje
Landschapsoecologische kenmerken
Hetgebied(MengatenElboogtotGieterlanden)wordtgerekendtot3landschapsoecologischeeenheden, te weten:
- de Pleistocene middenlopen
- de Pleistocene beekdalsystemen op de overgangvan bovenloop naar middenloop
- de Pleistocene bovenlopen
Dewaterkwaliteit ismatighard in het middenloopgebied. Het overgangsgebied wordt gekenmerkt
door eendominanteregenwaterinvloed eneengroteinvloedvangrondwater.Dewaterkwaliteitvarieertvan zacht tot matighard. Debovenloopwordt gekenmerkt door een dominante invloedvan
grondwater met regenwaterkwaliteit. Het verrijkt grondwater heeft nog enige invloed.
Hydrologischekenmerken
Debodem in het beekdal bestaat uit madeveengronden, dieonder invloedvan regionale kwelzijn
ontstaan. Langsdewestflank komen moerigeeerdgronden voor diezijn ontstaan onder eenwisselende invloedvan kwelenwegzijging. In laagten zijn hier Gooreerdgronden ontstaan. Weerstandbiedende lagen komen niet voor. Het gebiedwordt gevoed vanuit het sub-regionale systeem voor
de Centrale middenlopen. De waterkwaliteit wordt bepaald door het freatisch systeem RoldeGrollo,waar deboswachterijen Grollo en Hooghalen toe behoren. Omdat het neerslagoverschot
in deze gebieden vrijwel geheel infiltreert (Peerboom 1990), heeft het diepere grondwater de
kwaliteit van regenwater.
Conclusies
DegroteinvloedvanregenwaterbijdeHoornschebulten,direkt naastdemiddenlopen (9)kanverklaard worden uit delageligging,waardoor veelfreatisch grondwater toestroomt. Dat in het middenlopengebied hard water wordt aangetroffen isvermoedelijk te danken aan een vrij grote toestroomvan grondwater. Deaanwezigheidvan potkleiverklaart het overgangstype (5) rond hetgebied Elboog.
7.2.8

Infiltratiegebieden; bovenlopen

7.2.8.1 Anlooërdiepje
Landschapsoecologische kenmerken
Het gebied (Mazen tot Koepstukken en Beken tot Brugstukken) behoort tot 2 landschapsoecologische eenheden:
- de Pleistocene oorpronggebieden
- de Pleistocene beekdalsystemen op de overgangvan bovenloop naar middenloop
De hardheid van het grondwater is over het algemeen zacht. Meer bovenstrooms komt ook zeer
zacht grondwater voor en benedenstrooms matig hard grondwater.
Hydrologische kenmerken
Debodembestaat uitbeekeerdgronden. Bij het ontstaan speelden kwelen inundaties vandebeek
een rol. In het bovenste deel komt potklei voor, in het laagste deel alleen beekleem. Benedenstrooms wordt het gebied gevoed uit het Ie w.p.,dat behoort tot het sub-regionaal systeem voor
de Centrale Middenlopen. Dezachtewaterkwaliteit wijst op invloedvaneen lokaal systeem. Door
het ontbreken van weerstandbiedende lagen is het lokale systeem niet te scheiden van het
subregionale systeem. De bovenloop op de potklei wordt gevoed vanuit het freatisch grondwater
en behoort tot het lokale systeem voor het Eexterveld.
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Conclusies
De ligging van de verschillende beekdaltypen en de hydrologische eigenschappen corresponderen
goed. Juist daar waar slechtdoorlatende lagen zitten, of een lokale voeding verondersteld wordt,
komen indicaties voor een lichte verrijking voor.
7.2.8.2 Gasterense Holt
Landschapsoecologische kenmerken
Het gebied wordt tot de Pleistocene bovenloopsystemen gerekend. Het grondwater heeft daardoor
overwegend een regenwater-karakter. In beperkte mate is ook verrijkt grondwater aanwezig. Dit
heeft vermoedelijk te maken met potklei, die ondiep voorkomt. De hardheid van het grondwater
is zeer zacht tot zacht.
Hydrologische kenmerken
De bodem bestaat uit oude kleigronden en gooreerdgronden. In de ondergrond komt potklei en
keileem voor. De voeding van de bovenloop wordt gerekend tot het lokale systeem van het Eexterveld. Bij hydrologische ingrepen in het eerste watervoerende pakket wordt het systeem direkt beïnvloed.
Conclusies
Beide beschrijvingen vullen elkaar goed aan.
7.2.8.3 Bovenloop Anderse diepje
Dit gebied (Oostermade) behoort tot de Pleistocene beekdalsystemen op de overgang van
bovenloop naar middenloop. Het grondwater heeft een regenwaterkwaliteit, maar isook beïnvloed
door regionaal grondwater. Het water heeft een zeer zacht tot matig hard karakter.
De bodem bestaat uit madeveengrond. De voeding heeft plaats uit het Ie w.p. van het Centrale
Middenlopensysteem. Het betreft eenlokaal systeemdat door hetontbrekenvan weerstandbiedende
lagen niet gescheiden is van het diepe grondwater. Bij hydrologische ingrepen in het tweede
watervoerende pakket wordt de waterhuishouding direkt beïnvloed.
De beschrijving van Everts en de Vries klopt met de hydrologische eigenschappen.
7.2.8.4 Scheebroekerloopje
Het beekdal wordt gerekend tot 3 landschapstypen:
- Pleistocene beekdalsystemen op de overgang van bovenloop naar middenloop
- Pleistocene bovenloopsystemen
- Pleistocene oorsprongsystemen
Inheteerstebeekdallandschap wordtdewaterkwaliteit gedomineerd door grondwater met regenwaterkwaliteit dat afkomstig isvan de flanken. De hardheid van het grondwater iszeer zacht tot zacht.
Het bovenlopensysteem heeft grondwater met deeigenschappen van regenwater, met plaatselijk invloed van mineraalrijker water. Het grondwater is zacht tot matig hard. In het oorsprongsysteem
wordt uitsluitend zeer zacht grondwater aangetroffen.
De bodem bestaat uit oude kleigronden, madeveengronden en gooreerdgronden. Het gebied behoort tot het lokale systeem van het Eexterveld. Potklei en keileem liggen ondiep. De slechtdoorlatende lagen verklaren de grote invloed van zacht grondwater uit het eerste wp en het freatisch
pakket. De beschrijving van Everts en de Vries klopt met de hydrologische eigenschappen.
7.2.9

Infiltratiegebieden; laagten

7.2.9.1 Heest
De flanken worden tot de Pleistocene Middenloopsystemen en het centrale deelwordt tot de Pleistocene infiltratiegebieden gerekend. Het grondwater heeft een zeer zacht tot zacht karakter. Er
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liggen restanten van oude beekloopjes. De bodem in het centrale deel is een mengeling van
veldpodzolen en moerige eerdgronden. De veldpodzolen duiden op infiltratie en de moerige
eerdgrondenwijzenopeenafwisseling van kwelenwegzijging.Langsdeflankenkomen madeveengronden voor. Weerstandbiedende lagen zijn afwezig. Het gebied wordt gevoed uit het lokalesysteem Balloërveld. Hier blijkt, ondanks de zandgronden en de hoge ligging, invloed van verrijkt
grondwater aanwezig te zijn. Oude beekloopjes, de lage ligging en de stijghoogte van het diepe
grondwater, verklaren deze invloed.
7.2.9.2 Balloërveld en laagten
Het gebied omvat het Balloërveld metdaarin laagten,zoalshet Tichelhoes en Slokkert en hetbovenstedeelvandeGalgrietenbehoort totdePleistoceneinfiltratiegebieden. Hetwordt uitsluitend
gevoed door regenwater. De bodem bestaat uit veldpodzolen en laarpodzolen. In de ondergrond
komenslibhoudendezandenvandeFormatiePeelovoor.Hetgebiedbehoorttothetlokalesysteem
van het Balloërveld. Het grondwater is zeer zacht tot zacht.
7.2.9.3 Westerse veldvanRolde
Dit Pleistocene infiltratiegebied heeft zeer zacht tot zachtgrondwater. Debodembestaat uitveldpodzolen die op keileem liggen. Het gebied behoort tot het freatisch systeem Rolde-Grollo.
7.2.9.4 Westerholt
Het Westerholt is een Pleistoceen infiltratiegebied. Dewaterkwaliteit is zeer zacht tot zacht. De
bodem bestaat uit gooreerdgronden, in beperkte mate komen oude kleigronden voor. Het gebied
ligt in het lokale systeem Eexterveld. De potkleien en keilemen die in dit gebied heel hoog in het
maaiveld liggen maken het gebied bijzonder.
13

Samenvatting, indeling naar deelgebieden
Inhetalgemeenblijken delandschapoecologischeindelingendegeohydrologischesysteembeschrijvinggoedop elkaar aan tesluiten.Degeohydrologische indeling geeft beterweerwelke processen
in hoofdlijnen devariatie bepalen, terwijl delandschapsoecologische indeling meer detaillering in
debegrenzing geeft. De indelingdieEverts en deVriesgemaakt hebben spoort echter niet in alle
opzichten met de hydrologische eigenschappen, omdat ze vrijwel uitsluitend met waterkwaliteit
werken. De definiëring kan exacter door devoedingvan de beekdalen op te nemen. Door vooraf
de gegevens tussen landschapsoecologisch en hydrologisch onder^el. te combineren, kunnen
dergelijke verschillen in interpretaties vermeden worden.
Zowordendoor EvertsenDeVriesgrotegebieden aangegevenalsovergangsgebiedvanbovenloop
naar middenloop,waarbij het onduidelijk blijft hoe deze gebieden nu gevoed worden. Deze overgangsgebieden kunnen meestal ingedeeld worden als middenloop of bovenloop. Een bovenloop
wordt hydrologisch gedefinieerd door een lagere stijghoogte van het 2 e w.p. dan van het eerste of het freatische watervoerende pakket. Bovenlopen moeten gezien worden als laaggelegen natte
infiltratiegebieden. Debeekdalendiebeschrevenwordenalsbeekdaltype5,zijnaltijd gevoedvanuit
lokalesystemen enbehoren tot debovenlopen. Inbeekdaltype 7isof een (zwakke) regionalevoeding uit het tweedewp aanwezig,of potklei,waardoor er een grotevoeding vanuit het I e wpoptreedt. Deze gebieden kunnen daarom tot de middenlopen gerekend worden.
Indeovergangnaar debenedenloopligtvolgensEvertsendeVrieseen groot gebied (beekdaltype
10). Het is echter onduidelijk hoe de frequentie van de overstromingen varieert. Het eigenlijke
overgangsgebied naar de benedenloop is minder groot, de overstromingsindicatoren zitten voornamelijk inhetnoordelijk deelgeconcentreerd. Het Schipborgerdiep iseenmiddenloop,hier moet
de verklaring voor het zeer zachte water niet in een lage kwelintensiteit gezocht worden (karakteristiek voor de benedenloop), maar in de zachte waterkwaliteit van het tweede watervoerende
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pakket. Omdat het dal hier smal is kan er zo nu en dan inundatie optreden, dat komt echter wel
in meer middenlopen voor.
BijLoon iseenbetereverklaringvoor dewaterkwaliteit tegeven.Deinvloedvan dewaterwinning
Assen op de stijghoogte van het tweede w.p.is heel groot. Het minder harde grondwater isvoornamelijk afkomstig uit het eerstew.p..Dematighardewaterkwaliteit ontstaat hier nietvan nature,
maar door een regionale ingreep in de waterhuishouding.
Wijhebben tenbehoevevanhetbeheereenwateenvoudigergebiedsindeling (tabel7.2,bijlage 7.2)
gemaakt uitgaande van:
- Bodem en substraat
- Waterhuishouding
- Indeling naar kwel-en infiltratiegebieden
- Indeling naar grondwaterstromingsstelsels voor de verschillende watervoerende lagen en
voedingssystemen voor de beekdalen
- Landschapoecologische indeling
- Interpretatie van de waterkwaliteit
- Bruikbaarheid voor het beheer
Het stroomdal isin 10gebieden opgesplitst. Ompraktische redenen iservoor gekozen ruimtelijk
samenhangende eenheden te nemen,waarbij degrenzen meestal liggen op duidelijk te herkennen
punten alswegen en waterlopen. De deelgebieden zijn in eerste instantie ingedeeld naar invloed
vandeverschillende hydrologische systemen diedewaterkwaliteit bepalen (tabel 7.2).Bijeenverdereverfijning, noodzakelijk om overzichtelijke planningseenheden te verkrijgen, zijn meestal de
grenzenvandelandschapsoecologische eenhedengevolgd.Opdezewijzezijn34gebiedenteonderscheiden (bijlage 7.2) waarin verrijkingsprocessen, waterhuishouding, bodem en vegetatie geen al
te grotevariatie vertonen.
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Tabel 7.2 Hydrologische kenmerken van 10 deelgebieden en de hardheid van het grondwater
Deelgebied

Type gebied

weerstandbiedende
lagen

Kwel
mm/dag

Hardheid

1:

Benedenloop

kwelgebied

niet aanwezig

0,3 à 1,0

Z-MH

1

II:

Overgang B/M

kwelgebied

niet aanwezig

0,8 à 1,2

Z-MH

2

III:

Middenloop
Schipborgerdiep

kwelgebied

niet aanwezig

1,5 à3,5

MH-H

3

IV:

Middenloop
Oudemolen/Taarlo

kwelgebied

niet aanwezig

3,0

H

V:

Middenloop Gasteren
tot Anderen

kwelgebied

niet aanwezig

1,5 à 3,5

MH

VI:

Balloërveld

infiltratie

slibh. fijn zand

VII:

Overgang Deurze

kwelgebied

potklei

1,0 à 1,5

Z-H

VIII:

Midden/bovenlp.
Amen/Ruimsl.
Midden/bovenlp.
Anderen

kwelgebied

niet aanwezig

1,0 à2,5

MH-H

5

kwelgebied

niet aanwezig

0,3 à 2,0

MH-H

1

Bovenlopen/
Oorsprong Hondsrug

infilt./kwel

keileem/potklei

0,3

zz

6

IX:
X:

Opm.

4

zz-z

Hardheid:
ZZ:
Z:
MH:
H:

Zeer Zacht grondwater
Zacht grondwater
Matig hard grondwater
Hard grondwater

Opmerkingen:
Stroming van het diepe grondwater wordt hoofdzakelijk door de drainerende werking van het
Hunzedal bepaald. De kwelintensiteit isdaardoor vanuit het 2ew.p. geringer. Dit heeft invloed op de
hardheid van het grondwater.
Stroming van het diepe grondwater wordt door dewaterwinning ZuidLaren en de drainerende
werking van het Hunzedal bepaald. De kwelintensiteit vanuit het 2ew.p. is daardoor geringer.
Dit heeft invloed op de hardheid van het grondwater.
Het deel dat bovenstrooms van Strubben ligt wordt ingesloten door gebieden met een hoge
infiltratie. Bovendien liggen deze infiltratiegebieden voor een deel op de rand van het Hunzedal.
Het is dan ook goed te verklaren dat zachter grondwater in het beekdal wordt aangetroffen. Door de
aanzuigende werking van het Hunzedal kan het regenwater diep in het tweede watervoerende
pakket doordringen, zodat zacht grondwater in het beekdal opkwelt.
Hogere kwelintensiteit alleen tussen Rolde en Gasteren.
Hogere kwelintensiteit alleen plaatselijk aanwezig.
Voeding heeft vanuit het freatisch pakket plaats boven de weerstandbiedende laag. Alleen bij de
aansluiting op de middenlopen dan isvaak de invloed van dieper grondwater merkbaar.

65

8

Hydrologische ingrepen

8.1

Drinkwateronttrekkingen

8.1.1

Algemeen
In het stroomgebied van de Drentse A liggen drie grote drinkwateronttrekkingen van de WaterleidingMaatschappij Drente (WMD),teweten pompstation Assen(winningshoeveelheid ca.3miljoenm3/jaar),Zuidlaren (winningshoeveelheid ca.2miljoenm3/jaar)enGasselte(winningshoeveelheidca.2miljoen m3/jaar). DepompstationsAssenenZuidlaren liggenindedirekteomgevingvan
eenaantalwaardevollebeekdalenvanhetStroomdallandschapsreservaat. Omhetaandeelvandeze
onttrekkingen in de verdroging in de beekdalen te kwantificeren, zijn door Peerboom (januari,
1990)in DeelIIIvanhet Regionaal Geo-hydrologischModelonderzoek vanhet Stroomgebied van
deDrentseA,scenario-berekeningen uitgevoerd.Inhetscenarioisdehoeveelheidgewonnengrondwater van de stations Assen en Zuidlaren op nul gesteld. Met behulp van dezeberekeningen zijn
devolgende hydrologische effecten beschreven:
- verlagingen van GHG (gemiddelde hoogste grondwaterstand) en GLG (gemiddelde laagste
grondwaterstand)
- verandering van stijghoogten en stijghoogteverschillen-patroon van dewatervoerende lagen
- verandering van devoeding uit deverschillende watervoerende lagen en het effect daarvan in
de beekdalen, met name de afname in kwelintensiteit
HetstopzettenvandeonttrekkingenAssenenZuidlarenheeft groteinvloedopdegrondwaterstand
en kwelintensiteit in het Looner- en Deurzerdiep, Schipborgerdiep en Drentse A De freatische
grondwaterstandenvandebeekdalen dalen maximaal0,2à0,4mindebuurtvande onttrekkingen.
Dekwelintensiteiten nemenafmet 50-200mm/jaar. Deinvloedvanhet pompstation Assenophet
2ewatervoerende pakket is,mededoordeafdekkende potklei,inverreomtrek merkbaar,vanwege
de betrekkelijk kleine voeding vanuit de bovenliggende pakketten. De invloed van Zuidlaren is
lokaalvan belang,vanwege het ontbreken van een ondoorlatende laag (Peerboom, 1990).

8.1.2

WaterwinningvanZuidlaren
Technische informatie pompstation
Het pompstation van dewaterwinning Zuidlaren ligt op een afstand 0,7 à 0,9 kmvan de Drentse
A Dewinningsdiepte ligt op 20 tot 85 m-N.AP. en devergunningshoeveelheid bedraagt 2,5min
m /jaar. De geohydrologische opbouw van de ondergrond ziet er als volgt uit:
Stratigrafie

Lithologie

Diepte t.o.v. N.A.P. (m)

Formatie Peelo

fijne zanden

+7 tot -11

Formatie Urk

fijne/grove zanden

-18 tot -70

Geohydrologie
1e watervoerend pakket
geen weerstandbiedende laag
2e watervoerend pakket

Even ten noordoosten van het pompstation komt keileem voor, over een lengtevan 1,6 km (van
Weperen, 1986).De bovenkant van de keileem ligt op een diepte van 5,4 à 7,9 m + N.AP.. De
dikte wisselt van 0,2 tot 2,6 m. In het beekdal komt beekleem voor. De leemlaag heeft enige
weerstand (100 d/m) tegen verticale grondwaterbewegingen. Het doorlaatvermogen van het 2e
watervoerendpakketbedraagt 1250m2/dag(Grondwaterplan, 1985).Dedoorlatendheidvande fijne
zanden van de Formatie van Peelo is5m/dag.
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Verlagingen van GHG enGLG
Door het ontbreken van kleilagen met een hogeweerstand tegen verticaal watertransport, treden
er indeomgevingvan dewaterwinning Zuidlaren groteverlagingen op inde freatisch grondwaterstand. Het totale beïnvloedingsgebied, waarbij de GHG en GLG zo'n 0,05 mzijn verlaagd, strekt
zich uit vanaf de snelweg N34 tot Schipborg nabij de Kymmelsberg (tabel 8.1,8.2 en 8.3).
Tabel 8.1

Verlagingspatroon van GHG en GLG veroorzaakt door het pompstation
waterwinning Zuidlaren

Afstand
in m

Verlaging GHG in meters
noord
zuid
west

500
750
1000
1500
2000
2500

0,50
035
025
0,15
010
005

0,25
015
005
007
005

Verlaging GLGin meters
noord
zuid
west

0,25
005
005
007
005

0,50
0,35
0,25

0,35
020

015

0,07
0,05

010
0,05

010

0,35
0,15
0,10
0,07
0,05

Het verlagingspatroon in het freatisch vlak isexcentrisch. Het peil van de Drentse A heeft in het
daleenbelangrijke regulerendeinvloedopdefreatisch grondwaterstand inhetbeekdal,vooralaan
dewestkant zijn dedalingenmindergroot.Intabel8.1isdatzichtbaaraandegeringereverlagingen
aan de zuid- enwestzijde van dewinning.
Verandering in stijghoogteverschillenpatroon vandewatervoerende lagen
Uit hetverlagingspatroon indestijghoogtevanhet2ewatervoerende pakket (tabel 8.2en fig. 8.1)
blijkt een duidelijke invloedvanhetpomstation (fig.8.1enPeerboom,bijlage 2.1.5, 1990).Zonder
winning isde grondwaterstroming naar het noorden gericht, met winning treedt er een duidelijke
stromingnaarhetpompstation op.Hetberekendeverlagingspatroon inhet leen2ewatervoerende
pakket heeft, in tegenstelling tot het freatische pakket, een vrijwel cirkelvormig verloop. Het patroon van het Iewatervoerende pakket wordt aan dewest- en zuidzijde enigszins beïnvloed door
het peil in de Drentse A.
Tabel 8.2 Verlagingspatroon2ewatervoerendpakketveroorzaaktdoorhetpompstationZuidlaren
Afstand
in m
500
750
1000
1500
2000
2500

Verlaging stijghoogten 2e w.p. in meters
noord zuid
west
oost
0,60
0,35
025

015
0,09
0,05

0,35
025
017
0,10
0,07

0,40
0,30
0,20
0,10
0,07

0,40
0,30
0,20
0,15
0,08

In het beekdal (tabel 8.3), ter hoogte van het Schipborger diep (vanaf de de weg TynaarloZuidlarentothetbovenstroomsgelegengebiedBuitenstuk),zijndeverlagingenvandestijghoogten
in het 2ew.p. fors. Meer benedenstrooms, vanaf dezelfde wegtot Lammershem, is de invloed op
de stijghoogten minder groot.
Tabel 8.3 Verlaging stijghoogten 2ew.p.in debeekdalen bij het pompstation Zuidlaren
Drentse A tot Lammershem

Schipborger diep tot Buitenstuk

0,05 à0,10

0,05 à 0,25

67

Figuur 8.1

Effecten van depompstations Assen enZuidlaren ophet 2ewatervoerende
pakket

SimGRO: DREnTSCHE
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Figuur 8.2

Effecten van de pompstations Assen en Zuidlaren ophet freatisch
grondwater (GHG)
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Figuur8.3

Effecten van depompstations Assen en Zuidlaren ophet freatisch
grondwater (GLG)

SimGRO: DREnTSCHE RR

SCALE
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E f f e n of HJITID Assen/Zuid-Laren on phreaiic groundwater (GLG).
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Verandering van voeding uit de verschillende watervoerende lagen en het effect daarvan in de
beekdalen
Dekwelintensiteit indebeekdalenvandeDrentseAenhetSchipborgerdiepzoubij het stopzetten
vandewaterwinning respectievelijk ca. 1,0 en 1,3 mm/dbedragen.Met dehuidigewinningsinvloed
isdatongeveer0,8en 1,2mm/d.Deintensiteit ismetrespectievelijk 20en 10%verminderd. Gezien
de al lage kwelintensiteit in een ongestoorde situatie is dezeverlaging ernstig.
8.1.3

Waterwinning van Assen
Het pompstation ligt op 0,8 km van het Loonerdiep. De winningsdiepte bedraagt 70 tot 90m
beneden N.A.P..DeWaterleiding Maatschappij Drenteheeft eenvergunningtot 5minm /jaar. De
geohydrologische opbouwvan de ondergrond ziet er alsvolgt uit:
Deverbreiding endiktevankeileemenpotkleiwisselt (ziefig.6.7uit Kortleve 1989).Dediktevan
de keileem bedraagt rond het pompstation 0,1 à 2,2 m (v.Weperen, 1986),maar in de beekdalen
van het Looner- enhetTaarlosediepkomtgeenkeileemvoor.Debeekdalenvan het Deurzerdiep
enhetbovenstroomse gedeeltevanhetLoonerdiep (tot aanVettenbos enKoebroek)worden door
depotklei afgeschermd vandewaterwinning. Onder het Balloërveld, dat op 3,2kmvan het pompstation ligt,bevindtzichgeenpotklei.Afhankelijk vandedikteensamenstellingvandepotkleikan
dec-waarde 50tot 50000dagenbedragen (Kortleve, 1989).Onder het Balloërveld komen slibhoudende zanden met dunne kleilenzen voor. Deze zanden hebben een duidelijke gelaagdheid. De
weerstand is,afhankelijk vandediktevandezanden (20tot 60m),1000tot 1500dagen.Het doorlaatvermogen van het 2ewatervoerende pakket nabij het pompstation is 2200 m /dag.
Stratigrafie
Formatie Twente
Formatie Drente
Formatie Peelo
Formatie Peelo
Formaties Hardewijk,
Urk, Scheemda

Lithologie
f i j n zand
keileem
f i j n e zanden
potklei
grove zanden

Diepte t . o . v . N.A.P.(m)
+12 tot +10
+10 tot +8
+8 tot 0 à -30
0 à -30 tot -30 à -90
-30 à -90 tot >-200

Geohydrologie

ondiep watervoerend pakket
semi ondoorlatende laag
1e watervoerend pakket
slecht doorlatende laag
2e watervoerend pakket

Verlaging van GHG en GLG
De invloed van dewaterwinning vanAssen op de freatisch grondwaterstand, zowelvoor de GHG
als GLG,wordtbepaald door de potklei.Deverlagingen zijn geconcentreerd in het oosten,opca.
1,5 km van dewinning,waar de potklei ontbreekt (tabel 8.4). De verlaging in het freatisch vlak
bedraagt maximaal 0,25 m.Deflanken van o.a. het Loonerdiep, het Smalbroekerloopje en Tichelhoes en de zuid- en zuidwestkant van het Balloërveld worden beïnvloed door dewinning (fig. 8.2
en 8.3).
Tabel 8.4 Verlagingspatroon van GHG en GLGveroorzaakt doorhet pompstation Assen
Afstand ( i n m)
1300
1350
1400
1450
1500
2000
2500
3000
4000

Verlaging GHG ( i n m)
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,25
0,20
0,15
0,05

Verlaging GLG ( i n m)
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,25
0,22
0,20
0,07

Verandering in stijghoogteverschillen van dewatervoerende lagen
Het verlagingspatroon van het eerstewatervoerend pakket ligt tussen datvan het freatisch- en 2e
watervoerende pakket in (tabel 8.5).Het verlagingspatroon voor het 2ewatervoerende pakketbedraagt ca. 1 mbij hetpompstation en0,05tot 0,70mindebeekdalen. Dedalingen zijn het grootst
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bijdebeekdalen (tabel8.6) metpotklei.Inhet noordelijk deelvanhet Loonerdiep isde stijghoogte
van hettweede watervoerende pakket ca. 0,10à0,55 mgedaald.
Tabel 8.5 Verlagingspatroon 2e watervoerend pakket veroorzaakt door het pompstation
waterwinning Assen
Afstand
inm

Verlaging instijghoogten2ew.p.inmeters
noord
zuid
oost
0,95
0,85
0,65
0,55
0.40
0,30
0,22
0,12
0,05

500
750
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000

Tabel 8.6 Verlaging stijghoogten (i

1,05
0,90
0,75
0,50
0,35
0,22
0.15
0,08

0,95
0,75
0,65
0,45
0,22
0.15
0.08

in meters) 2e w.p. in de beekdalen

bij het pompstation Assen

Deurzerdiep
met potklei

Loonerdiep (zuideli ijk)
met potklei

Loonerd iep (noordeliijk)

Taarlose diep

0,20 à 0,70

0,55 à 0,70

0,12 à i 0,55

0,00 à 0,1

Veranderingvanvoeding uit dewatervoerende lagenenhet effect opkwel
Dekwelintensiteit inhetDeurzer-,Looner-enTaarlosediepisdoordewinningmet respectievelijk
ca. 14%,22%en5%afgenomen (tabel 8.7). InhetLoonerdiep isdeverandering hetgrootst met
een afname van eenkleine 1mm/dag.Dekwelintensiteit met winning blijft vrij groot.
Tabel8.7 Verschil inkwelintensiteit indebeekdalen zonderen metwinning teAssen

8.1.4

Beekdal

Weerstandbiedende
laag

Deurzerdiep
Loonerdiep
Taarlose diep

potklei
g e d e e l t e l i j k potkei
geen

K w e l i n t e n s i t e i t (mm/dag) Kwel intens.(mm/dag)
zonder waterwinning
met waterwinning
0,8 t o t 2,9
2,9
3,6

0,7 à 2,5
3,7
3,8

Waterwinningen De Punt en Onnerpolder
Technische informatie pompstations
Voor dewinningvan grondwater indePunt zijn 25pompputten ingebruik. Het water wordt gewonnen op een gemiddelde dieptevan50tot100m-N.A.P..Bij dewinningworden de pompputten wisselend gebruikt. Dehuidige grootte vandewinning bedraagt 8 min m in hetjaar.Het
pompstation Onnerpolder heeft 63 pompputten terbeschikking. Deputten zijn verdeeld over5
series. Dewinning vindt plaats opeendiepte van40tot85m- N.AP.. Onnerpolder onttrekt
9,5 minm 3inhet jaar. Onderzoek inhetGorechtgebied (Burkunk 1990,van Diggelen etal1990
en Grootjans etal 1990) geeft inzicht indeteverwachten veranderingen inde benedenloop van
de Drentse Abij een onveranderd peilbeheer enbij stopzetten van de winningen.
Verandering van kwelenwegzijging doordewinningen
Het kwelgebied zal zichdoor hetstopzetten vande winningen, met name inde zomer, uitbreiden
tot vrijwel degehele oppervlakte vandepolders. Hieruit kanworden afgeleid datdewinningen
voor een groot deel denuheersende infiltratie hebben veroorzaakt.
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Verlaging grondwaterstanden doorhet peilbeheer
Wanneer het huidige peilbeheer wordt gecontinueerd, is het stopzetten van de winningen in De
Punt en Onnerpolder ingrotedelenvandebenedenloop onvoldoendeomdeuit oecologischoogpunt gewenste grondwaterstand te bereiken.
8.2

Effect van ontwatering van infiltratiegebieden op beekdalen

8.2.1

Algemeen
Inhethydrologischonderzoekismetbehulpvanmodelberekeningen (Peerboom, 1990)geprobeerd
zicht te krijgen op landbouwgebieden die zodanig ontwaterd zijn, dat zedewaterhuishouding van
hetaangrenzendebeekdalbeïnvloeden. Daarvoorzijn eerst infiltratiegebieden geselekteerd,diena
peilverhogingeenduidelijkeveranderingvaninfiltratie naaroppervlakkigeafvoer teziengaven.De
peilenvan dewatergangen zijn hiertoe in het stroomgebied van deDrentse A integraal met 0,5m
verhoogd.Vervolgenswerdenalleenindegeselekteerdedeelgebieden depeilenverhoogdenveranderingeninfreatischegrondwaterstandenkwelintensiteit indebeekdalendoorberekend.Demodelberekeningen zijn onnauwkeurig in gebieden met schijngrondwaterspiegels (zoals voor de subgebieden 27, 38,40, 50,55 in Amer- en Anreeperdiep en 75, 77, 79 in rug zuidoosten van Gasteren), waar keileem en potklei voorkomen.
Uitdeberekeningen kandeconclusiegetrokkenworden,datpeilverhoginginde infiltratiegebieden
slechts in een beperkt aantal gebieden zinnig is,namelijk in die gebieden die min of meer op de
overgangvan het plateau naar het beekdal liggen.In dezegebiedenvoeren dewaterlopen meestal
het gehelejaar doorwater eniserbehalvewegzijging ookkwelineen deelvanhetjaar.Het effect
kan oplopen tot 50 à 100 mm extra infiltratie per jaar. De verkregen uitkomsten door peilverhogingen zijn indikatief.

8.2.2

Beschrijving vangedraineerde landbouwgebieden meteeneffect opdewaterhuishouding vanhet
aangrenzende beekdal
Landbouwgebied op de rug van Tynaarlo, o.a. het noordelijk deel van de es en Hemerbulten,
subgebied 130uit Peerboom (1990)
Inhet gebiedkomen dekzandenvooren erisbeekleem (v.Weperen, 1986). Verhogen vanhet peil
met 0,5m,brengt relatief groteveranderingen teweegindeinfiltratie- enkwelgebieden.De afvoer
in de ontwateringsmiddelen neemt dan in de infiltratiegebieden met 50%af tot ca. 160 mm/jaar,
terwijl deinfiltratie met meerdan 100%toeneemt tot 138mm/jaar. Detoename in kwelintensiteit
in het beekdal van de Drentse A (o.a. Osbroeken en Zwijnsmaden) bedraagt 40 à 50 mm/jaar.
LandbouwgebiedeneventenwestenvanZekmaattotWedbroek,subgebied124uitPeerboom(1990)
Keileem ofpotklei komen nietvoor (v.Weperen, 1986;ter Wee1989).Deinfiltratie isinditgebied
gering:via deontwateringsmiddelen van dit gebiedwordt zo'n280mm/jaar afgevoerd, ca.80%van
het neerslagoverschot. Door het opzetten van depeilen in dit landbouwgebied met 0,50 m,neemt
deafvoer met een kleine 40%af endeinfiltratie naar debeekdalen met 115mmopjaarbasis toe.
In het Zeegser loopje en het Schipborger diep resulteert dit ineen toenamevande kwelintensiteit
van 30tot 40 mm/jaar.
Landbouwgebied opde rug tenwesten van OudemolentotTaarlo, subgebied 102 uit Peerboom,
(1990)
Dekzanden zijn algemeen,alleenbij Oudemolen liggenkleinebeekdalen met een moerigebodem.
Keileem komt slechts plaatselijk voor. Het gebied isvooral ontwaterd ten zuiden van Oudemolen
enrondTaarlo.Doorhetopzettenvanhet peilneemtdeafvoer uitditgebied met25%af. De infiltratie neemt evenredig toe. Nabij Oudemolen en Taarlo zal de kwelintensiteit langs de beekdalflanken toenemen. Indien het peil met b.v.0,50mzouworden verhoogd, isdaar een toenamevan
35 tot 55 mm/jaar te verwachten.
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Landbouwgebied opderugvanGasteren,eventenzuidenvanBurgvollen,subgebied 104Peerboom
(1990)
Er komt geen keileem voor. Door het opzetten van het peil verandert er nauwelijks iets in de
afvoer of infiltratie. Ook de toename in kwelintensiteit in Burgvollen blijft beperkt.
Landbouwgebied Schipborg, ten noorden van hetAnlooèrdiepje, subgebied 71 Peerboom (1990)
Het zuidwestelijk deel van dit gebied, waar een kleine bovenloop van het Anlooërdiepje ligt, is
ontwaterd en gedraineerd. Alleen in het noordoosten komt keileem voor (v.Weperen, 1986).Het
opzetten van het peil met 0,50mbiedt weinigsoelaas invermindering van deafvoer, ofverhoging
van de infiltratie- en kwelintensiteiten.

8.3

Aanpassing beekpeil

8.3.1

Algemeen
Inhetverleden zijn eroptalvanplaatsenbeekaanpassingen verricht t.b.v.delandbouw,erzijnstuwen geplaatst en er is een aftakking naar het Noord-Willemskanaal gekomen bij Loon, om hoge
afvoerpieken versneld aftevoeren.Dezemaatregelen hebben eenstructurelebeekpeilverlaging tot
gevolggehad (Streefkerk, 1985).In berekeningen met het model SIMGRO zijn twee maatregelen
geëvalueerd. Allereerst is het effect bekeken van een permanente verhoging van het peil in het
Looner- en Taarlose diep, aangezien deze het meeste beïnvloed zijn door de aftakking Loon. De
voornaamsteconclusieisdatmanipulatievandegrondwaterstanden inhetbeekdalzinnigis,alshet
openwater-systeem integraal (beek,secundaireentertairewaterlopen) beschouwdwordt.Ditbetekent datbeekpeilen ofontwateringsmiddelen niet afzonderlijk aangepast moeten worden maargezamelijk. Het positieve effect is afhankelijk van het begreppelingssysteem. Ten tweede is in het
Rolderdiep,terhoogtevandemondingvanhetScheebroekerloopje,bekekenwatheteffect vaneen
stuwzalzijn.Het modelistegrof,deberekeningen moeten met een kleinschaligmodel uitgevoerd
worden.

8.3.2

Ingrepen Loonerdiep en Taarlose diep
Deaftakking bijLoon,ontworpen in 1963,voert sinds 1965water afuitdestroomgebieden vanhet
Amer-enAnreeper diep (tesamen ca. 10900ha.groot) naar het Noord-Willemskanaal. De afvoer
in devoormalige loop bedroeg maximaal ca. 12m/s. De aftakking is gedimensioneerd op een afvoervan ca. 10m/s, bijna detopafvoer van het diep.Een verdeelwerkverzorgt de waterverdeling
tussendeaftakking endeoudeloopvanhetLoonerdiep.Tenbehoevevanhetreservaat isrekening
gehouden met een afvoer van maximaal3m/s naar deoude loop.Door intensieve ontwatering in
het bovenstroomse gebied komen vanaf 1964hogere afvoeren voor. De aftakking bij Loon wordt
daarom meer gebruikt als oorspronkelijk verwacht. Omdat er meerwater door de aftakking afgevoerd wordt, ontvangt de Drentse A minder water dan afgesproken. De jaarlijkse afvoer naar de
oude loopvan deDrentseAisverminderd met ongeveer 130mm (Streefkerk 1985).De H.W.-lijn
in het Looner- en Taarlose diep is ongeveer 1,0 mgedaald en het gemiddelde peil ca. 0,2 m.
De volgende scenario's zijn met de modelberekening onderzocht:
— effect vanverhoging van hetbeekpeil
— effect vanverhoging vandepeilen in secundaire- en tertiairewaterlopen
— effect vanverhoging beekpeil envanpeilen van secundair en tertiair waterlopenstelsel
De ingrepen hadden het volgende resultaat:
a. Effect vanverhoging van het beekpeil
Eenvandeeffecten vanverminderde drainagevandebeek is,dat grondwater uit het Iewatervoerendepakket nietmeerdirectindebeekkomt,maar naar het freatisch pakket stroomt.Het opzet-
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ten van het peil in debeek heeft ogenschijnlijk tot gevolg dat er meer grondwater in het dal uittreedt. Het grondwater, dat door debeek uit het eerstewatervoerende pakket wordt onttrokken,
isniet alskwelaangemerkt,aangeziendekwelhiergedefinieerd isalsdestromingvan grondwater
van het eerstewatervoerende pakket naar het freatisch vlak. Bij hogerebeekpeilen moet ditwater
door deeerste slechtdoorlatende laagheen stromen,waardoor het opeenswelgeregistreerd wordt
als kwel.De verhoogde kwel is dus eigenlijk boekhoudkundige schijn: er komt immers niet meer
water vanaf de plateaus naar het beekdal. Wel komt een deel van het grondwater hoger (hogere
GHG en GLG). In plaatsvan in debeek komt het nu in het freatisch pakket, waar het afgevoerd
wordtdoorhetsecundaireentertiairewaterlopenstelsel.Zonderaanpassingenindewaterschapsleidingen en diepere sloten komt het nog niet ten goede aan devegetatie.
b. Effect vanverhoging van depeilen in secundaire en tertiairewaterlopen
Inditgevalwordtdoordeverhogingvanhetpeilinhetsecundaireentertiaire ontwateringssysteem
dedrainageverminderd.Tegelijkertijd gaatdebeekmeerwaterdirekt afvoeren. Omdat debeeknu
een deel van het extra water direkt uit het eerste watervoerende pakket onttrekt, wordt dekwelstroom naar het freatisch pakket gereduceerd. De kwelintensiteit blijft nog altijd hoog, namelijk
zo'n 3,0 mm/dag. Met deze maatregel is in de wintermaanden de stijghoogte van het freatisch
grondwater (GHG) indebeekdalen teverhogen,maarin dezomermaanden zaldezemaatregelalleen in de bredere beekdalen tot een substantiële verhoging (GLG) kunnen leiden, bijvoorbeeld
in het benedenstroomse dalvan het Loonerdiep (Vettenbos, Koebroek, Onlaand, Bosbroek) en in
vrijwel het gehele Taarlose diep (Sepelbossen, Schee, Wallenbroek, Bosmaat, Mariebarg,
Hondeweel, Schol, Mosstuk, Langbrink en Heest).
c. Effect vanverhoging beekpeil en secundair en tertiair waterlopenstelsel
Als het beekpeil en het peil in de secundaire en tertiaire waterlopen in combinatie worden verhoogd,danwordtzoweldeontwatering doordebeek,alsdeontwateringvanhetsecundaireentertiaire ontwateringsstelsel geredudeerd. Dit komt omdat het potentieel verschil tussen open water
en grondwater nu inhet geheledalverkleindwordt.Door hetverhogenvande grondwaterstanden
zullen de greppels een steeds groter deelvan het jaar gaan afvoeren. Als de greppels te diep zijn,
wordt een deelvan dewinst teniet gedaan door extra drainage van het greppelsysteem.
8.3.3

Rolderdiep
De modelberekeningen (Peerboom, 1990) zijn in het Rolderdiep onbetrouwbaar. Het kleine oppervlakwaaropdeaanpassingvanhetbeekpeilspeelt isdaar debetaan.Berekeningen omeenstuw
op dejuiste hoogte te plaatsen zullen in een kleinschaliger model moeten worden uitgevoerd.

8.4

Veranderingen in bodemgebruik

8.4.1

Algemeen
Het effect van ontginning isin scenarioberekeningen (Peerboom, 1990) nagegaan. Oorspronkelijk
kwamen op deinfiltratiegebieden vandeDrentseAheidevegetatiesvoor.Dezegronden zijn nu in
cultuur gebracht (akkers en graslanden),waardoor deverdamping aanzienlijk isverhoogd. Verder
isookeen grootareaal naaldhout aanwezig.Onderzocht isheteffect vanvervangingvannaaldhout
door loofhout en in een ander scenario het effect van de cultuurgronden.

8.4.2

Veranderingen ingrondwaterstand envoedingininfiltratie- enkwelgebiedenveroorzaakt doorde
hogeverdamping van naaldbossen
De grootste verschillen zijn aanwezig in deboswachterijen Hooghalen, Grollo en Gieten-Borger.
Inhet algemeen zijnditgemengde-ennaaldbossen. Hetgroteaandeel naaldbossen zorgtvooreen
hogereverdamping,waardoor hetneerslagoverschot met20tot 50mmperjaarafneemt. Dereduktieheeft effect opdekwelhoeveelheden inhetAndersediep.Plaatselijk isdehoeveelheid uittredend
kwelwater met 50mm/jaar verminderd.
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8.4.3

Veranderingen in verdamping door in cultuur brengen van de gronden op de inflltratiegebieden
Inhet modelzijn alle landbouwgebieden eenvoudig inheidegebieden teveranderen, door hetgetal
voorverdamping aan te passen.Het aandeelvan deverdamping indewaterbalans neemt af en het
neerslagoverschot neemt toe.Dit effect isin het gehele gebied merkbaar, met uitzondering van de
bosgebieden in hetzuiden enhet oosten,enishetgrootst op demidden-enbovenlopen. Enerzijds
komt dit omdat de plateaus heel belangrijk zijn voor de voeding van debeekdalen en anderzijds
door het groteoppervlak landbouwgronden rond demidden- enbovenlopen. Dejaarlijkse verminderingbedraagt ca.50à 100mmzuiverekwel.Het iseen zeer globaaleffect dat niet per gebied te
kwantificeren is.

8.5

Ontwatering van de beekdalen
De ontwateringsmiddelen zijn in 3categoriën in te delen (tabel 8.8.),te weten:
— Ontwateringvan aangrenzende landbouwgebieden in hetbeekdal
— Doorvoervanwateruit landbouwgebieden in hetreservaat
— Diepe ontwatering in het reservaat
Indehelebenedenloop,het Deurzerdiep,hetAmerdiep,hetAnreeperdiep, hetAnderse diepje en
indebovenlopen,zijn debeekdalen geheelofbijna geheelverdroogd envaakookbemest.De oorzaakvandeverdrogingsverschijnselen indevegetatieisnietmeerteachterhalen doordevergaande
degradatie van devegetaties. De beekdalen op zandige of lemige bodems diewel ontwaterd zijn,
wordenindezebeschouwingnietmeegenomen,omdateenoecologischeanalysevandeverdrogingsverschijnselen niet gemaakt is (Everts et al 1990).
Landbouwgebieden dieook in kwelzones liggen,veroorzaken vaakverdroging in de aangrenzende
reservaten.Alshetomgrotegebiedengaat,zoalsbijvoorbeeld OssebroekenbijAnderen,deOssendijk, Vettebos en het beekdal bij het Voorste Veen, zijn gegevens uit de regionale modelstudie
(Peerboom, 1990)gebruikt.DoordeontwateringvanOsbroekenontvangendeaangrenzendereservaatsgronden minder kwel. Vermoedelijk is dat bij Ydermade ook het geval. Dit gebied wordt
onderbemalen. Voor de overige,kleinere,gebieden in tabel 8.8 ishet regionale model te grof om
hieroveruitsprakentedoen.Degegevenszijnontleendaandeverdrogingskaart (Evertsetal1990),
gecombineerd meteeninventarisatievangrondwater-drainerendewatergangen (EvertsendeVries
1986) en eigen terreinkennis over de waterbeheersing.
De doorvoer van water uit landbouwgebieden leidt op tal van plaatsen tot verdroging van reservaatsgebieden (Evertsalal1990)b.v.bijMalpetuur,Kalvermaat,HeestenSepelbossen.Insommige
gevallenspeeltookhetinternebeheereenrol,omdatdeaangrenzendeslotenzijn uitgedieptofniet
worden afgestuwd. Doorvoerleidingen zijn vaak goed te herkennen aan de begeleidende ruigtkruidenvegetaties. Het is mogelijk dat de vegetaties ontstaan door het intensieve beheer van de
slotenendoorachterlatingvansloot-enoevervegetatiesopdehogekant.Zeersterkemineralisatie
van hetveen komt echterookvoor (Grootjans 1985)enheeft hetzelfde effect op devegetatie.Het
gevolgvantegroteinterne drainageisinlangverschraalde gebieden terug tevinden inhet enigzins
bollemicroreliëfopdepercelen.Ditreliëfontstaatdoorversneldeveraardingvandegreppelkanten,
diehetbestontwaterd zijn.Degreppelskomen zogeleidelijk aan dieper te liggen.De grondwatergevoedevegetatiesstaandan langsdegreppels,terwijl dehogeredelen totaalverdroogd zijn enbegroeid met een soortenarme Roodzwenkgrasvegetatie.
Bijdeontwateringvanreservaatsgronden inhetbeekdalspeeltopdeeersteplaatseigendomenverpachting vangronden een rol.Dezegebieden zijn nog ingericht voor agrarisch gebruik. De peilen
zijn dien ten gevolge laag. Het effect op devegetatie isechter meestal niet zichtbaar omdat deze
gebiedenbemestworden.Genoemdkunnenworden:Ossebroeken,Heermaat,Sepelbossen,Onland,
Wallenbroek, Vettebos,Wedbroek, Vleddersen Langbulten. Deoverigegebiedenworden door te
diepe en/of te intensieve ontwateringsmiddelen negatief beïnvloed.
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Tabel 8.8 Overzicht van terreinen die beïnvloed zijn door ontwatering
Deelgebied

Ontwatering kwelgebied naast
reservaatgebied

Benedenloop

Ydermade, Osbroeken

Overgang B/M

Doorvoer water
in reservaat

Interne ontwatering
van reservaat
?

Wedbroek, Elsbos

Langbulten, Wedbroek
Heurstukken, Vledders

Middenloop O.molen
Taarlo

Schol, Mosstuk,
Hondeweel, Bosmaat
Mariebarg, Heest,
Vettenbos,
Broekstukken

Bosmaat, Schol,
Mosstuk, Langbrink,
Malpetuur, Elsmaat,
Kalvermaat, Heest,
Sepelbossen, Koebroek

Roodzanden, Mariebarg,
Heest, Schol, Nijlaand
Malpetuur, Kalvermaat
Joppen-, Zeegsermaat
Aaststukken, Lommers
Sepelbossen Onlaand,
Wallenbroek, Vettebos

Middenloop Gast./
Rolde

Beekdal bij Voorste
Veen, Koelanden

Noordma, Postweg,
Bolmaat, 't Holt,
Stobben, Galgriet

Heest, Brugma,
Postweg, Galgriet,
Ossebroeken, Heermaat,
Veurstuk

Overgang Deurze

Kamps heide, Lege laand

Midden/Bovenloop
Amer en Anreep

7

?

Midden/Bovenloop
Anderen

Dongelt, Broek,
Eekhorst, Zondagsbroek

7

Bovenlopen

Westerholt

Holstuk, Vetma,
Westerholt, Brugstukken. Mazen,
Koepstukken

Balloërveld

Tichelhoes

Tichelhoes

Galgriet
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9

Probleemanalyse per deelgebied
Indevoorafgaande hoofdstukken isallerelevante informatie (fig. 1.1) zogoedmogelijk verzameld
engeïnterpreteerd per onderwerp.Tevens isereen controle uitgevoerd op dewaardevan degegevens, door na te gaan of de uitspraken en conclusies van de twee disciplines strijdig zijn. De beschrijvende fase isafgesloten met het afgrenzen van 10deelgebieden (bijlage 7.2),die ten behoeve
vandeplanningnogverder onderverdeeld zijn. Omeenplanningvanhet beheer tekunnen maken
is het noodzakelijk om op het niveauvan deze deelgebieden, en als de informatie betrouwbaar is
lieveropeen lagerschaalniveau, tebeschrijvenwatdaardeknelpuntenzijn.Alleenopdezemanier
kanzoexact mogelijk op locatieaangegevenwordenwatdeoecologische effecten van de ingrepen
indewaterhuishouding zijn enwelkeknelpunten ineendeelgebiedoptreden. Infeite moetdeanalysedievoor hetgehelestroomdal uitgevoerd isperdeelgebied herhaaldworden.Omdat het effect
van regionale ingrepen dan bekend is, kan het effect van lokale ingrepen veel beter ingeschat
worden.Bovendienkunnen,doordecontroledieuitgevoerdis,gegevensvanverschillendeherkomst
naastelkaargebruiktworden.Doordezeaanpakonstaatereenzekereoverlapmetdevoorafgaande
hoofdstukken. Indit hoofdstuk wordt echter geprobeerd om zonauwkeurig mogelijk op locatie te
werken:watkomtwaarvoor.Deplanningkandanconcreterworden.Debeschrijving isperdeelgebied volgens een vast stramien uitgevoerd:
— Landschapsoecologische beschrijving van hetdeelgebied (bijlagen 6.1,7.1 en tabel 6.2)
— De karakteristieke en deactuele vegetaties, aangevuld met opmerkingen over successie in
deafgelopenjaren (bijlagen 9.1en 9.2). De karakteristieke vegetaties zyn referenties voor
delange termijn-doelstellingen.
— Waterhuishouding, met daarin vermeld voeding van het desbetreffende beekdalgedeelte,
grondwaterstijghoogten en ingrepen in dewaterhuishouding (bijlage 7.1 en H.8)
— Knelpunten-analyse waarin de effecten van de ingrepen op de vegetatie en de
vegetatiesuccessie beschrevenworden (tabel 9.1)
Er zijn verschillende argumenten om deonderwerpen indezevolgorde tebehandelen. De analyse
wordt ten behoevevan het natuurbeheer uitgevoerd. Het waterbeheer isdaarvan een afgeleide. In
eersteinstantie moeten denatuurwetenschappelijke doelenzoexactmogelijk gedefinieerd worden.
Pasals dieduidelijk zijn,wordt het mogelijk om deoecologische knelpunten in de waterhuishoudinggoedteformuleren. Hetvaststellenvandelangetermijn-doelen isdaaromvóórdeknelpuntenanalyse geplaatst (fig. 1.1). Het schaalniveau wordt zo groot, dat het nog maar net mogelijk is de
uitkomstenvanhethydrologischmodeltegebruiken.Delandschapsoecologischebeschrijving geeft
meer informatie opeen grotere schaal,waardoor deplanning nauwkeuriger ingevuld kanworden.
Indithoofdstuk wordtbeschrevenwelkeknelpuntenvoorkomen,hoofdstuk 10zalgaanovermogelijke oplossingen voor degeconstateerde problemen. De indeling in 10deelgebieden istegrof om
tegebruikenvoordeplanning.Devariatieaanstandplaatsen binnen zo'ndeelgebiedblijkt omtwee
redenen tegroot tezijn:deovergangen naardehogeredelen kunnenniet apart beschrevenworden
eningrepen indewaterhuishouding tredenvaakslechtsineendeelvanhet gebied op.De indeling
in 34 gebieden voldoetwel.
Deconclusiesvan deknelpuntenanalyse kunnen opditschaalniveauvrij nauwkeurig geformuleerd
worden(fig.9.1).Metreconstructievandevegetatiewordtbedoeld,datnagegaanwordtwelkevegetatietypen bij eenongestoordewaterhuishouding ineenbepaald gebiedkunnen optreden.Dezevegetatiereeksen vormen de referentie voor de lange termijn-doelen. Van iedere landschapsoecologische eenheid is bekend welke vegetaties daarbij thuis horen (Everts en de Vries 1991,zie ook
tabel 1in Everts et al 1990).Door perdeelgebied na tegaanwelkelandschapoecologische eenhe-
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dendaarinvoorkomen (bijlage7.1),kanvastgesteldwordenwelkevegetatiesineendeelgebied kunnen optreden (bijlage 9.1). Per deelgebied wordt de lange termijn-planning aangegeven, zoveel
mogelijk conform de doelstellingen in tabel 1.1 enwordt vermeld of dewaterhuishouding ernstig
verstoord is. Dit is van grote invloed op de vegetatiesuccessie. Verder is aangegeven welke
vegetaties er nu voorkomen (Bron: Everts, Grootjans en de Vries 1984).Zowel "vertrekpunt" als
"eindstation"en"hindernissen onderweg"worden pergebiedgedefinieerd. Metbehulpvanknelpuntenanalyse enbeheersmaatregelen kanvervolgens een planningvoor de komende 10jaar gemaakt
worden (fig. 10.1enbijlage 10.1).Detabellen met dezegegevensstaan in § 10.4bij de betreffende
gebieden.Daaruit kan afgeleid wordenwelkekeuzes,actiesenmaatregelen genomen moeten worden. In deze fase wordt het belangrijk op perceelsniveau te plannen en ook de oppervlakten van
devegetaties in deplanning tebetrekken.Dan kunnen middelen endoelen afgewogen worden.De
vegetatietypologie isvoor dezeplanningsactiviteiten veelte nauwkeurig.Een eenvoudiger indeling
ten behoeve van het beheer (in de tabellen aangegeven in kapitaal) is voldoende. De laatste fase
van de planning valt overigens ten dele buiten dit onderzoek.

Figuur 9.1

Schema metde noodzakelijke gegevens voor een knelpuntenanalyse

actuele
vegetatie

actuele
hydrologie

knelpunten

successie
degeneratie

reconstructie
vegetatie

9.1

De benedenloop tussen De Punt en Westlaren

9.1.1

Landschapsoecologische beschrijving

reconstructie
hydrologie

Ditgebiediseenholocenebenedenloop,waarintype 11(metZwanebloem enLidsteng)en 14(met
Zwanebloem,DotterbloemenKleinewatereppe)voorkomen.Inundatieszijn inditgebiedeen normaalverschijnsel. Devenigeafzettingen zijn daarom van nature rijk. Dat inundaties in dit gebied
een grote rol spelen, isook af te leiden uit deverspreidingspatronen van devegetaties (Everts et
al 1984). In deelgebied IA (Kappersbuit en noordelijker) zijn aanwijzingen voor het voorkomen
van matig hard grondwater. Op de lage,flauw oplopende westflank ligt ter hoogtevan Ydermade
een aansluiting op een oorsprong- en bovenloopgebied. Lidsteng, bij Westerlanden (gebied IB),
duidt ophetvoorkomen vanbrakwater. Deherkomstvanhetwater isonduidelijk, het is mogelijk
dat de (voormalige) invloed van de zee nogsteeds in het veen tevinden is.Ook kan (voormalige)
kwelvan brak water een verklaringvoor het optreden van dezesoort zijn. Bij Besloten venen ligt
een oude doorbraak naar het Hunzedal. Duizenknoopfonteinkruid geeft aan dat op deze plaatsen
veel kwelvan freatisch water voorkomt. De oostflank op de Hondsrug is reliëfrijk. Alleen in het
noordelijkste deelvangebied IAontbreken Waterviolier en Veldrus,dieverder inhet helegebied
aangeven dat op de flanken de invloed van het freatisch water zeer groot is.
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Devoeding van het beekdal en daardoor de hardheid van het grondwater wordt bepaald door de
eerste tweeverschijnselen en verder door:
De hoge infiltratie met regenwater in omliggende infiltratiegebieden
Het diep indringen van geïnfilteerd voedselarm water in het 2ewatervoerende pakket
De waterwinning van Zuidlaren
Alleen onder deHondsrugwordt keileem op enigedieptebeneden maaiveld aangetroffen. Oppervlakkigetoestromingmetzacht grondwaterheeft voornamelijk plaatsbijWildeVeen,dat gedeeltelijkwordt begrensd door keileem. Op deHondsrug heeft verder geen oppervlakkige afvoer plaats.
Ten westen van de lijn Zeegse-Tynaarlo, op enige afstand (1 â 2,5 km) van het deelgebied, komt
op een dieptevan 4â 8m -N.AP.potkleivoor. Depotklei komt voor tot voorbij Assen. Regenwaterondervindt inderestvanhetgebiedweinigweerstand omdieperewatervoerende lagenteinfiltreren. De infiltratie van regenwater naar het Ie watervoerend pakket bedraagt in het grootste
deel van het voedingsgebied zo'n 400tot 500mm perjaar (Peerboom, 1990).Alleen ten noorden
vandelijn Zeegse-Westlaren neemt deinfiltratie naar het Iewatervoerende pakket af. Dezewaarden liggen tussen 200â 350mm/jaar. Dit gebied wordt ontwaterd door sloten.
DoordedrainerendewerkingvanhetHunzedalisdevoedingvanhetbeekdalvanuit deomliggende
infiltratiegebieden verschillend. Het oostelijk deel van het beekdal wordt nauwelijks gevoed door
deinfïtratiegebieden op deHondsrug (Kortleve, 1989).Het regenwater, dat daar het eerstewatervoerendepakketbereikt,wordtinbelangrijke mateafgevoerd naarhet Hunzedal.Dewaterwinning
Zuidlaren heeft in hetzelfde gebied invloed op de stromingsrichting van het grondwater en op de
voedingvanhetbeekdal (Peerboom, 1990). Dekwelintensiteitvanuithetdieperegrondwater neemt
door dewaterwinning af. De invloed van neerslag neemt daardoor nabij het maaiveld toe. Vanuit
de ruggen Zeegse-Oudemolen en Tynaarlo wordt het Ie en 2ewatervoerende pakket gevoed met
relatief zacht grondwater. Dekwelintensiteit isvrij laag:300tot 600mm/jaar ofwel gemiddeld 0,8
â 1,6mm/dag.Dezelagekwelintensiteit hangteveneenssamen metdedrainerendewerkingvanhet
Hunzedal en dewaterwinning Zuidlaren.
Grondwaterstijghoogten
Hetstijghoogteverschil tussenhetfreatische grondwaterenhet2ewatervoerendepakket ligttussen
0,0 tot 0,25 m.Het beeld van het stijghoogteverschil tussen het freatisch grondwater en Ie watervoerendepakketisvergelijkbaar; deverschillen zijn alleenveelkleiner.Het stijghoogteverschil tussenhet Ie en2ewatervoerende pakketbedraagt benedenstrooms van Strubben zo'n0tot 0,125m.
Ingrepen
De kwelintensiteit in het reservaat ligt lager dan in het landbouwgebied Osbroeken ten westen
daarvan (Peerboom, 1990).In dit landbouwgebied isde kwelintensiteit een faktor 2groter en ligt
tussen de300tot 400mmopjaarbasis of ca.0,8â 1,0 mm/dag.Het landbouwgebied draineert het
reservaat, hetgeen ook tot uiting komt in de verdrogingsverschijnselen in de vegetatie. Het veen
klinkt in door de ontwatering van de aangrenzende landbouwgronden of door de
grondwaterwinningen. De verlaging van het maaiveld draagt bij aan het toenemen van de
inundaties. Het benedenstroomse deel isin 1963ook ingekaad. Het inundatiegebied is behoorlijk
verkleind.
InhetkadervanderuilverkavelingVrieszijnbijZekmaatenWedbroekontwateringswerkenuitgevoerd.Dedieptevandeontwateringssloten indeHemerbulten nabij Zekmaatbedraagt 1,0â 1,2 m,
indelandbouwgronden nabij Wedbroek hebbendesloteneen dieptevan0,8â 1,0 m.De ontwatering van de landbouwgronden heeft effect gehad op de waterhuishouding in het dal (Peerboom,
1990) en is mede een oorzaak van de verdrogingsverschijnselen. De afwatering van de
landbouwgebiedengeschiedtbovendiendoorhetreservaat (WedbroekenElsbos).HetZeegserloopje ismet zo'n 0,50 mverdiept in het kader van de ruilverkaveling Vries. Ook deze ingreep isvan
invloed geweest op de waterhuishouding van het Zeegserloopje. Op sommige plaatsen (o.a.
Weerbrink) spelenookdrainerendeslotenofgreppelsbinnen hetreservaateenrol.Aandeoostzijdevan de Drentse A ligt dewaterwinning Zuidlaren. Dezewaterwinning heeft een negatief effect
gehadopdekwelintensiteit endegrondwaterstijghoogten indeverschillendewatervoerende lagen.
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9.2.4

Probleemanalyse
In het gehele gebied tussen Westlaren en Strubben treden verdrogingsverschijnselen op. Gunstige
uitzonderingen zijn Wilde veen en omgeving,waar de keileem een afschermende functie lijkt te
hebben(bijlage9.3).Deverdrogingsverschijnselen wordenveroorzaaktdoorwaterwinning,ontwateringvanhoger gelegen landbouwgronden, doorvoervanwateruit dezegebieden naar debeek (incl.
verdiepingvan het Zeegser loopje) en tediepe interne afwatering. Verder vormt deinundatie met
beekwater een probleem.
a.
Dewaterwinning Zuidlaren
Deinvloedvandewaterwinningisgrootinhetzuidelijk deel:degebiedenHeurstukken, Weerbrink
en Elsbos. (Everts et al 1990).Deverdrogingsverschijnselen zijn hier niet teverklaren uit andere
ingrepen,zoalsdrainagevannaastgelegenlandbouwgronden,lagebeekpeilen,enz..Hetcentralebeïnvloedingsgebied ligt opde flank van deHondsrug. Deverlagingen in de stijghoogten van dewatervoerendepakketten liggenopeenzelfde niveau,ookdeverlagingen inGHG enGLGgeven hetzelfdebeeld tezien.Dehogestanden indebeekhebbenvermoedelijk een compenserendewerking
op devoorjaarsstanden (GHG). Het aandeel van het diepe grondwater in devoeding van het dal
is met 10tot 20% verminderd.
Opdewestflank, inWeerbrink enHornbult,vlakbij het puntwaarhetZeegserloopje indeDrentse
Astroomt, komtnaastverdrogingookverzuringvoor.Mogelijk kaneenlokaalsysteemindeZeegser duintjes zichhier uitbreiden, omdat deinvloed van dieper grondwater afgenomen is (Everts et
al 1990). Het infiltratiegebied ligthierbijna tot inhetcentrumvanhet hethoofddal. Door hetwegvallenvandevoedingmetverrijkt grondwaterkomendevegetatiesmeeronder invloed testaanvan
freatisch grondwater.Deverzuringuit zichdaardoor inhetvoorkomenvanZwartezeggeen Veenpluis(Eriophorum angustifolium) methogebedekkingen.Derelatiefkleinewaterwinningheeft oecologischbelangrijke gevolgen,omdathetgebiedvannaturealeenzwakkevoedingmetgrondwater
uit het tweede w.p.kent en omdat dit grondwater zacht is.
b.

Ontwateringvanlandbouwgrondenindeinfiltratiegebieden langsdewestflank bij Tynaarlo
en doorvoer vanditwatervia het Zeegser loopje en via diepe ontwateringssloten doorhet
reservaat
De ontwatering van deaangrenzende landbouwgronden heeft invloed op de reservaatsdelen Zekmaat,Zwienmaat en Wedbroek. Devoeding met grondwater neemt af, bovendien moet het water
afgevoerd worden naar debeek. Verwervingvan gronden om een betere beheersingvan dewaterhuishouding te krijgen is noodzakelijk. Deverdieping van het Zeegserloopje isvan belang in het
smallereliëfrijke dalzelf (deelgebied 2c),het effect daarvan isechter niet tescheidenvandegevolgen van dewaterwinning Zuidlaren. Dedoorvoerleidingen (tabel 8.8) komen voornamelijk op de
westflank voor. In het benedenstroomse deelvan het Zeegserloopje zijn dezesloten al op afstand
teherkennen aan debegeleidendebrandnetelruigten. Devegetaties hebben hiereen zo voedselrijk
karakter,datoververdrogingsverschijnselenindevegetatienietveeltezeggenvalt.Deontwikkeling
van schralere vegetaties wordt echter wel geremd.
c.
Interne waterhuishouding
Intabel8.8staangebiedengenoemd,waarverdrogingsverschijnselen optredendoortediepeontwatering van sloten of greppels. Op het moment dat de invloed van dewaterwinning verdwenen is,
kunnen structurele verbeteringen in de detailontwatering en het beheer plaatsvinden. Het is zeer
waarschijnlijk dat vasthouden van water door afdammen van sloten leidt tot een vergrote invloed
vanregenwater,waardoor dekansopverzuring toeneemt. Het afvoeren van regenwater uitde percelen moetmogelijk blijven.Alleensloten diegrondwater aantrekken kunnen zonder gevaaropgezet worden. Lokaal kan daardoor aanzienlijke winstworden geboekt. Ook dan moet het mogelijk
blijven regenwater af te voeren.
d.
Bekading en sedimentatie vanslib
Inhetbenedenstroomsedeelheeft bekadingeennegatieveinvloeddoorverkleiningvandeberging.
Daardoor treden grotewisselingen inwaterstanden open isdeinundatiefrequentie hoger.Door te
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baggeren kandit probleemverkleindworden.Omdat het peilindebeekwordtverlaagd,zaldeontwateringvandeaangrenzendemadelandenechter toenemen.Dekwelintensiteit ingebied2aislaag
enmaar netvoldoendeomgrondwaterafhankelijke vegetaties teontwikkelen.Alsdewaterwinning
Zuidlarenverdwijnt, liggenhier zelfsgoedemogelijkheden. Hetbaggeren endedaarmee optredende dalingen van het beekpeil zullen de kansen op grondwaterafhankelijke vegetaties weer
verkleinen, zodat uit dat oogpunt niet gebaggerd moet worden.
9.3

De middenloop van het Schipborgerdiep vanafWestlaren tot de aansluiting van het
Anlooërdiepje

9.3.1

Landschapsoecologische beschrijving
Het hoofddal wordt grotendeelsbeschreven alseen overgangvandemiddenloop naardebenedenloop (type IOC).Evenals in type7 (overgangnaar debovenloop) komt hier zacht (tot matighard)
grondwatervoor.VerderwijzenWaterkruiskruid enScherpezeggeinhethoofddal opeenoverstromingsinvloed. Doordat het beekdal overstoven is,bestaat er indedeelgebieden 3Aen 3Bveelmicroreliëf.Er isdaardoor eenzeergrotevariatie aanbodems.Het gebied isdoor degeringere overstromingsinvloed en de grotere invloed van regionaal grondwater anders van karakter dan het
stroomafwaarts gelegengebied.Hetkandaarombeterbeschouwdwordenalseenmiddenloop (type
8CH) met overstromingsinvloed. In de doorbraak van de Tynaarloërug komt type 9 (met Dotterbloem,Moeraszegge en Kleinewatereppe) voor,wat hetvoorkomen van hardwater indiceert. Het
Burgvollengebied iseencomplexvanmiddenloop(type8C)metmatighardgrondwater enbovenlopen (3BCen5C).Veldrus geeft inhet heledeelgebied deinvloedvan freatisch grondwater aan.In
denabijgelegen Zeegser duinen komt éénvan delaatste goedevoorbeelden van een Oorsprongsysteem met Beenbreek en Heidekartelblad voor.

9.3.2

Vegetaties
Karakteristieke vegetaties
Kleinezegge-vegetaties,zowelhettypemetVeldrus (Caricetumcurto-echinataejuncucetosum acutiflori), als het type met zomp-en sterzegge (Caricetum curto-echinatae typicum), zijn juist in dit
deel van het dal karakteristiek. In het noordelijk deel kunnen in de contactzone tussen het zeer
zachtegrondwaterenhetbeekwaterbijzonderevegetatiesalsDraadrusvegetaties (Caricetumcurtoechinataejuncetosum filiformis) en Grote zegge-vegetaties met Blaaszegge (Caricetum vesicariae)
voorkomen.Verderekarakteristiekeverlandings-enGrotezeggen-vegetaties zijn:degemeenschap
vanNoordsezegge,degemeenschapvanHolpijp,degemeenschapvanSnavelzegge(Caricetumrostratae)enlangsdebeekassociatievanScherpezegge(Caricetum acutae)enassociatievanNoordse
zegge (Caricetum aquatilis). De gemeenschap van Waterkruiskruid met Zwarte zegge is hier een
algemenevervangingsgemeenschap van deveenvormende vegetaties. Devorm met Noordse zegge
kan langsdebeek optreden. Opdezandkoppen kunnen naverschralingvegetaties uit het Borstelgrasverbond (Nardo-Galion) voorkomen met een inslagvan Blauwgraslandsoorten (bijlage 9.1).
Actuele vegetaties en successie
Burgvollen is uniek door het voorkomen van zeer soortenrijke, door Veldrus gedomineerde
vegetaties.Veldrus komt zowelindeveenmosrijke vegetaties (Caricetum curto-echinataejuncetosumacutiflori) alsinDotterbloemhooilandenvoor.ElzenbroekbossenmetverspreidbladigGoudveil
(Chrysosplenium alternifolium) komen op kleine oppervlakten voor. De voedselrijke graslanden
zijn langs het Schipborgerdiep algemeen. Verschraling middels maaien en afvoeren zal hier langzaamverlopendoordeaanwezigheidvanzandopduikingenengroteoeverwallen.Dotterbloemhooilanden zijn in het zuidelijk deel tevinden. InRoodzanden komen bovendien Kleine zegge-vegetatiesvoor (bijlage 9.2).Vanaf dewegZeegse-Schipborg tot aanhetAnlooërdiepje zijn indevegetatiesdelaatste8jarendegradatieverschijnselen waargenomen.InpercelentegenoverdeZeegserduinen (Langbulten, Steenbulten en Blekenbult) komt Pitrus dominant voor en heeft, mogelijk door
verzuring, een ontwikkeling plaatsgevonden naar Kleine zegge-vegetaties. Langs de beek gelegen
lagere delen zijn verruigd, wat mogelijk wijst op inundaties met vervuild beekwater. Roodzanden
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heeft eennietoptimalewaterhuishouding.Ineendeelkomengrazigevegetatiesvoor,dieoptedrogeomstandigheden wijzen. Degoedontwikkelde Kleine zegge-gemeenschappen hebben een hoog
aandeel aan Reukgras (Athoxanthum odoratum),wat eveneens wijst op een niet optimaal grondwaterregime voor deze gemeenschappen.
Ookinhet Oudemolensediepkomenverdrogingsproblemen voor.Hier lijkt het effect vanhetverschralendbeheer niet erggroot,devegetatievanvrijveelpercelenblijft inWitbolvegetatiessteken.
Lichte verzuring is waargenomen bij Zeegsemaat en Oliebroek in de Dotterbloem- en
Kamgrasvegetaties. Plaatselijk isook verruiging geconstateerd.
9.3.3

Waterhuishouding
Voedingvan het beekdal
Het gebied is hydrologisch bijzonder complex,devolgende factoren spelen een belangrijke rol:
Het beekdal isvrij smal,waardoor de zijdelingse invloed van grondwater afkomstig van de
infiltratiegebieden groot is.
Benedenstrooms komendriesub-regionalesystemenbij elkaar.Devoedingvande westflank
isbeperkt, benedenstrooms neemt de invloed van het sub-regionale systeem van Hondsrug
toe.Devoedinguithetsub-regionalesysteemvandeCentraleMiddenlopen isinhetnoordelijk deel gering. Het grondwater is in dit deel zacht.
De belangrijkste voeding uit het sub-regionale systeem heeft plaats vanaf Strubben tot het
Anlooèrdiepje (Kortleve, 1989).Het infïltratiegebied is daar echter betrekkelijk smal, zo'n
500tot 1000m,bovendien komterpotkleivoor,zodatdevoedinggeringis.Devoedingvan
de dalflank isvoor een belangrijk deel afkomstig uit het voedingsgebied bij Gasteren. Het
grondwater in het le en 2ewatervoerende pakket stroomt onder het Anlooërdiepje door.
Vanuit deruggen Zeegse-Oudemolen enTynaarlowordt het le en2ewatervoerende pakket
gevoed met zacht grondwater.
De kwelintensiteit is niet overal even hoog. Bovenstrooms van Strubben tot de aansluiting op de
Anlooërdiepje neemt de kwelintensiteit toe van 1,6 mm/dag tot 3,2 â 3,5 mm/dag.
Grondwaterstijghoogten
Hetstijghoogteverschil tussenhetfreatische grondwaterenhet2ewatervoerendepakket ligttussen
0,25en 1,0 m.Het stijghoogteverschil tussen het le en2ewatervoerende pakket bedraagt 0,25 tot
0,5 men is kleiner.
Ingrepen
Deafwateringvandelandbouwgebiedengeschiedtdoorhetreservaat (LangbultenenRoodzanden).
Opsommigeplaatsen (o.a.Roodzanden) spelen ookdrainerende sloten ofgreppels binnen het reservaat mogelijk een rol.

9.3.4

Probleemanalyse
In het gehele gebied zijn verdrogingsverschijnselen geconstateerd, lokaal komt vervuiling in het
grondwater voor. De verdrogingsverschijnselen worden veroorzaakt door waterwinning, te diepe
ontwateringvanaangrenzendelandbouwgronden, doorvoervanwaternaar debeekeninternedrainage.
a.
Dewaterwinning Zuidlaren
Deinvloedvandewaterwinning neemt naar het zuiden toeafen reiktnietvoorbij Strubben (deelgebied 3a).Destroomrichtingvanhet grondwater in het tweedew.p.wordt hierbeïnvloed door de
winning,verder treedt ereenverlagingvandestijghoogten op.Mogelijk isdeinvloedvan freatisch
watergroterdoortegrotefluctuaties ingrondwaterstanden (bijlage9.3).Hetisdevraagofhetzonder meervasthoudenvanwaternu gewenst is (§9.2.4).Er bestaat onzekerheid over de natuurlijke
grootte van devoeding uit het tweedew.p.,omdat hier de invloed van het Hunzedal ook een rol
speelt.Door het grondwater tot destijghoogte van het eerstew.p.op testuwen, kanwellicht toch
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een aanzienlijke verbetering bereikt worden. Evenals in deelgebied 2 kan structurele verbetering
alleen bereikt worden, als dewaterwinning gesloten wordt.
De indicaties voor verdroging zijn niet duidelijk aan devegetatie af te lezen, omdat in deelgebied
3aveelvoedselrijke graslanden voorkomen.Pitruswoekering op Langbulten kanwijzen opverdroging, maar evenzeer op een verkeerd beheer. Direkt tegen het gebied aan, in de Zeegser duinen,
ligt een overstoven bovenloop (Everts et al 1984), die vermoedelijk voor aanvoer van freatisch
grondwaterzorgt.Begrazingmetschapen heeft eennegatieveinvloed,omdatdegrond opengetrapt
wordt. De grond raakt doorlucht, er vindt afbraak van organisch materiaal plaats waardoor het
gebied voedselrijk blijft.
b.
De ontwatering en doorvoer van water op de overgang van infiltratie- naar kwelgebied
DeverdrogingsverschijnselenlangshetOudemolensediep(AaststukkenenNijland)kunnenveroorzaakt zijn door dedrainerende sloten op de flanken. Dit deelvan het dal ligt,net als het Loonerdiep, in een doorbraak en zalvoor een belangrijk deel gevoed worden vanuit het ondiepe pakket.
Het areaal landbouwgronden is echter niet groot, ook de interne waterhuishouding moet kritisch
bekekenworden.LangshetAnlooërdiepje (Loefledder) komen ontwateringsslotenvoor,waardoor
devoedingvanafdehogeregrondenwordtafgevangen. Debovenlopen,Loefledder en Jonkersstuk,
wordenvanuit heteerstewatervoerendepakket gevoed.Hierisontwikkelingvanwaardevollevegetatiesalleen mogelijk alsdedrainerendewerkingvanafvoersloten uit het aangrenzende landbouwgebied opgeheven wordt. Nader onderzoek met het waterschap naar een mogelijke opstuwing in
dezewaterlopen isgewenst.Verwervingvangronden omeenbeterehydrologischebuffering teverkrijgen kan noodzakelijk zijn.
Vergroting van dedrainerende werkingvan het Anlooërdiepje door te intensief onderhoud iseen
reële bedreiging voor het Burgvollengebied. Burgvollen behoort tot de best ontwikkelde
reservaatsdelenmetElzen-VogelkersbossenenVeldrusschraallanden.Dedoorvoervanlandbouwwatermoetechterwordengegarandeerd.Verminderdonderhoud inhetbenedenstroomsedeelvanhet
Anlooërdiepje zal tot gevolg hebben dat de beekbodem weer op oude hoogte kan komen.
Interne waterhuishouding
DeverdroginginRoodzandenheeft temakenmetdeafvoervanlandbouwwater doorhet reservaat,
maarookmet hetinternewaterbeheervanhet reservaat.Eén slootinhet reservaat trekt het kwelwater aan. Het aangrenzende landbouwgebied iswel diep ontwaterd, maar er worden geen grote
hoeveelhedenwaterafgevoerd. Hetdempenvanslotenzalweltot gevolghebbendatdegrondwaterstanden inde omgevingvan het reservaat gemiddeld hogerworden. De interne waterhuishouding
(tabel 8.8) zal bekeken moeten worden, wellicht kan het peil in sloten en greppels worden
verhoogd.
Eutrofiëring
Het hogeregebiedgrenzend aanRoodzandenwordtnugebruikt alsakkerbouwgebied.De eutrofiëring van het grondwater die hierdoor veroorzaakt wordt, kan in de toekomst bedreigend worden
voordevegetaties inhet reservaat. Optermijn wordt hetgebiedBurgvollenbedreigddoorvervuild
grondwater,vermoedelijk afkomstig van landbouwgebieden op deNoordesch van Gasteren envan
de Schipborg die direkt tegen het loopje aanligt. Om eutrofiëring vanuit landbouwgebieden
grenzend aan de gebieden Roodzanden, Burgvollen, Loefledder en Jonkersstuk tegen te gaan,zal
vanuit het beleid aandacht moeten worden geschonken aanvermindering, of zelfs stopzettingvan
bemesting op aangrenzende landbouwgronden. Het risico is te groot dat het toestromende
grondwater uit de omgeving het beekdal op den duur vervuilt of blijft vervuilen.
Beheersinspanningen om de gebieden te verschralen kunnen dan niet tot het gewenste resultaat
leiden.
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9.4

De middenloop van Oudemolense-, Taarlose- en Loonerdiep vanaf Oudemolen tot
de weg Loon-Ballo

9.4.1

Landschapsoecologische beschrijving
Bovenstroomsvandedoorbraak inderugvanTynaarloveranderthetdalspectaculairvankarakter.
Het wordt nu vrijwel geheel beschreven als Middenloop met Dotterbloem, Kleine Watereppe en
Moeraszegge (Beekdalsysteemtype 9).Uitzonderingishetzuidelijkste gebiedbij Loon,datalstype
8,meteenwatmindereinvloedvanmatighardgrondwater,wordtomschreven. Eenbelangrijk deel
van het gebied isvan het typewaarin Moeraszegge dominant voorkomt (variant 9 ) met een overheersendeinvloedvanhardgrondwater.OokBosbieswijst opdeaanwezigheidvanhardwater.Van
Oudemolen tot Taarlowordt het dal in het bijzonder gekenmerkt door soorten die hier indicatief
zijn voor een hoge verzadiging van calcium en bicarbonaat zoals Tweerijige zegge en Lidsteng
(Grootjans, 1985,Everts en de Vries, 1991).Op deflankenkomen soorten voor,vooral Veldrus,
dieinvloed indicerenvanzeerzachttot freatisch grondwater. Zeer prominent isditwatertype aanwezigbij Oudemolen, rond het Balloërveld,op deflanklangs de Heest,bij het Koebroeksveld en
opdewestflank bijTaarlo.Hierkomt deKlimopbladwaterranonkel (Ranunculushederaceus)voor
(KlookerenWieringa 1988),netalsDuizendenknoopfonteinkruid, bijKoebroeksveld,eenindicator
voorsterkekwelvanfreatisch grondwater.Hetbeekdalisdoordecombinatievanverschillendewatertypen bijzonder gevarieerd.

9.4.2

Vegetaties
Karakteristieke vegetaties
Vrijwel allevegetaties uit dereeksvan halfnatuurlijke beekdalvegetaties, met uitzonderingvan de
Blauwgraslandvegetaties,kunnenhiervoorkomen.Nietalleendevegetatietypenzijn zeer bijzonder,
ook tal van zeldzame soorten, meestal freatofyten, komen juist hier voor (Grootjans 1985). Een
aantal bijzondere vegetaties komen uitsluitend in dit deelgebied voor:
Gemeenschap van Bereklauw en Fluitekruid (Arrhenatheretum elatoris caricetosum
acutiformis)
. vorm van Zwarte rapunzel (Phyteuma nigra)
. vorm van Tweerijige zegge
Gemeenschap van Waterkruiskruid
- subassociatie van Tweerijige zegge (Senecioni Brometum caricetosum distichae)
Gemeenschap van Moeraszegge (fragment van Angelico Cirsietum oleracei),
. vormvan mœrasstreepzaad (Crépis paludosa)
De Gemeenschap van Bosbies (Scirpetum sylvatici) heeft hier een zwaartepunt in de verspreiding
(bijlage 9.1) 3
Actuelevegetaties en successie
Het areaal aan goed ontwikkelde vegetaties is groot in de laaggelegen delen, waar dikke
veenpakketten voorkomen (bijlage 9.2). Toch zijn ook hier veel verdroogde vegetaties aanwezig:

-1 Het verspreidingpatroon van Bosbies is hoogst opmerkelijk. Vegetaties met Bosbies zijn vrijwel beperkt t o t het gebied met
hoge kweldruk. De verspreiding van de soort is echter veel breder; in de gehele Taarlose tak komt de soort voor (Klooker en
Wierenga 1988). Dus ook in het gebied dat van hard grondwater uit het tweede watervoerende pakket afgeschermd wordt. Bosbies
wordt vaak aangetroffen op standplaatsen met een matig harde of zachte waterkwaliteit (Klooker en Wierenga 1988, Jansen 1985).
Grootjans et al (1987) suggereren dat deze soort afhankelijk is van water dat vanuit het eerste watervoerende pakket afkomstig is
dat een matig harde w a t e r k w a l i t e i t heeft. Het is dan echter onbegrijpelijk dat Bosbies in de Anderse tak ontbreekt waar
g r o n d w a t e r van deze k w a l i t e i t e n v o l d o e n d e v o o r h a n d e n is. V e r m o e d e l i j k is j u i s t het contact tussen de verschillende
grondwaterstromen door menging, stratificatie in de bodem of wisselende invloed in het seisoen op dezelfde plaats zeer belangrijk
voor deze soort. In het potklei gebied is dan in plaats van het harde water, een kalkrijk substraat of beekwater van grote betekenis
voor de Bosbies. Dit kan ook de verklaring zijn voor het feit dat de soort vaak achter oeverwallen wordt aangetroffen (Jansen 1985).
Door meerdere onderzoekers (van Leeuwen, van Wirdum, Kemmers) is aangetoond dat dergelijke contactzones zeer belangrijk zijn
en een zeer goede verklaring voor hoge aantallen zeldzame freatofyten leveren.
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KamgrasvegetatieswaarinSmalbladigeweegbree(Plantagolanceolata)enRoodzwenkgras(Festuca
rubra) domineren. De grenzen tussen devegetatietypen zijn in delaatste acht jaar verschoven ten
gunstevandeKamgrasvegetaties.Deverdrogingsverschijnselen zijn hetduidelijkst aanwezigopde
flankenvan het beekdal,waar deveenpakketten dun zijn. Dezeverschijnselen komen vooral voor
opdewestflank inMariebarg, Schol (hier ookop deoostflank), Mosstuk,Langbrink, DeHeest tegenover Malpetuur, Joppenmaat, en Kalvermaat.
In het Loonerdiep bij Bosbroek, komen verdrogingsverschijnselen voor. De vegetaties zijn
vermoedelijk de afgelopen acht jaar niet veranderd. Voor andere delen van het Loonerdiep geldt
dit niet.Deoeverwalvegetaties zijnverruigd,vooralbijenkeleoudemeanders.De Dotterbloemvegetaties in Koebroek zijn ten dele verruigd en ten dele gedegradeerd tot Kamgrasvegetaties.
Derelatie tussen grondwater envegetatie inditgebiedwordt door Grootjans etal (1987)beschreven (fig. 9.2) envergeleken met het Gasterensediep. Debelangrijkste conclusies uit dit onderzoek
zijn:
Deruimtelijkeverspreidingvaneenaantalsoortenenvegetatiesisgecorreleerd metderuimtelijke verspreidingvanverschillende grondwatertypen: Klimopbladwaterranonkel en Beekpunge (Veronicabecca-bunga) komenbijvoorbeeld uitsluitendvoorwaaratmoclienwaterin
detoplaagdominantaanwezigis.Anderesoorten,zoalsbijvoorveeldTweerijigezegge,blijven
beperkt tot de kwelgebieden. De gemeenschap van Moeraszegge blijft beperkt tot de
gebieden met veel kwelvan bicarbonaatrijk grondwater.
Hetgrondwateronderdehogergelegen akkersisvervuild.Deaangetroffen chloridegehalten
lopenoptotwaardendiehettienvoudigebedragenvanwatvanschoon grondwaterverwacht
magworden.Devervuiling lijkt echter nietdoor tedringennaar dieperelagen.Waar hetwel
blijft is onduidelijk (fig. 9.2).
9.4.3

Waterhuishouding
Voedingvan debeekdalen
Onder deinfiltratiegebieden langsdeoostzijde vandemiddenloop (Heest, het noordelijk deelvan
het Balloërveld en de rug bij Gasteren) komen geen weerstandbiedende lagenvoor. De inzijging
in deze gebieden naar het eerstewatervoerende pakket bedraagt tussen 350tot 500mm/jaar. Ten
westenvandemiddenloop komtvanaf Tynaarlototvoorbij Assenpotkleivoor.Vanaf Oudemolen
tot evenboven Taarlo ligtdepotklei op 2,5tot 7m + N.AP.,tussen Taarlo en Oudemolen is het
niveauvandepotkleiveel lager,namelijk 3tot 30m-N.A.P..Het le en 2ewatervoerende pakket
wordt van elkaar gescheiden en een deel van het geïnfiltreerde, zachte grondwater in het Ie
watervoerende pakket voert geheel af naar het Zeegserloopje, of naar de middenloop van de
Drentse A. Dewestelijke beekdalflank wordt daardoor gevoed met zacht grondwater.
De hoogte van de infiltratie naar het eerste watervoerend pakket is nog al uiteenlopend. Tussen
Oudemolen en Loon blijkt de voeding naar het Ie w.p. 150 tot 500mm/jaar te bedragen
(Peerboom, 1990).Een grotere of kleinere infiltratie naar het eerste watervoerende pakket heeft
gevolgenvoor deberekendevoedingsintensiteit naar debeekdalflanken. Deverschillen kunnenalleenwordenverklaard uit hetbodemgebruikofhet ontwateringsstelsel. Opderugbij Loon komen
bouwlanden meteenbeperkt ontwateringsstelsel voor.Deinfiltratie naar het eerstewatervoerende
pakketvan350tot500mm/jaar isgroot.TweegebiedennabijTaarloenOudemolenwordengekenmerkt door een relatief geringe voeding naar het Ie w.p. (ca. 150 tot 200mm/jaar). De ontwateringsintensteit is vrij hoog (Naarding 1987;Peerboom, 1990). De kwelintensiteit uit het 2ewatervoerende pakket naar het freatisch grondwater is in de beekdalen hoog: tussen 2,7 tot 3,0
mm/dag.Het is nietverwonderlijk dat het grondwater in dit middenlopengebied hard is.De kwel
van grondwater uit dediepe aquifer manifesteert zichover een brede zone in het dal en dringt de
invloedssfeer vanondiepestromingsstelsels terugnaardeflanken.BovenstroomsvandewegLoonGasteren bestaat devoeding van het beekdal uit matig hard grondwater.
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Figuur 9.2

Relatie tussen soorten en waterkwaliteit ter hoogte van Heest (Grootjans et
al 1987) 4
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De zwarte figuurtjes in fig. 9.3 zijn Stiffdiagrammen, waarmee de waterkwaliteit beschreven kan worden. In deze figuren
staat aan de linkerkant het aandeel van de positieve ionen, aan de rechterkant het aandeel van de negatieve ionen. Er zijn drie
verschillende grondvormen te zien: het "aambeeld", " p i j l e n " met de punt rechts in het midden en figuren met een " v o e t "
rechtsonder, ytet aambeeld komt voor in het centrale deel van het dal. In dergelijke watermonsters is het aandeel van Ca en HCO2
relatief groot, het is schoon, verrijkt grondwater. De verwantschap met referentie-monsters van schoon grondwater ligt tussen de
80 - 100%. Bijna onder het Gasterense diep komt een Stiffdiagram voor met een p i j l v o r m . Dit monster heeft een g r o t e
verwantschap met regenwater, het totale ionengehalte is laag, te zien aan de geringe breedte van de figuur, en het ion-sulfaat is
dominant. Ook aan de westflank komen watermonsters voor met een relatief hoog aandeel van SO, de punt in het midden, maar
het t o t a l e ionengehalte is hoog. Uogelijke oorzaken voor deze verrijking zijn vervuiling door landbouwactiviteiten en de
aanwezigheid van potklei. De potklei is niet in de fig wr te zien, omdat hij hoger op de flank voorkomt. Op de rechterflank is het
aandeel Cl zeer hoog, waardoor de Stiffdiagram een voet krijgt. Het Cl gehalte is hier van nature laag. De verwantschap met
rijnwater ligt rond 80%. Omdat Cl in dit gebied alleen via meststoffen in het grondwater kan komen, moet de vervuiling door de
landbouw veroorzaakt zijn.
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Dekwelintensiteit uit het lewatervoerende pakket naar het freatische grondwater isheel hoog,ca.
3,5 mm/dag. Het minder harde grondwater heeft een aantal redenen:
de grote voeding met relatief zacht grondwater uit de rug bij Loon
eenverminderde kwelintensiteit uit het 2ewatervoerende pakket (slibhoudende zandenvan
de Formatie Peelo)
dewaterwinning Assen
De infiltratie op de rug bij Loon bedraagt ca. 350 tot 450 mm/jaar ofwel gemiddeld zo'n 1,0tot
1,2 mm/dag.Deinvloedvanhetrelatiefvoedselarmegrondwaterzaldaaromlangsdeflanken merkbaar zijn.Het hardegrondwater,afkomstig uit hettweedewatervoerende pakket, zalinhet midden
vanhetsmallebeekdalmetgroteintensiteittoestromen.Meerstroomopwaartskomenslibhoudende
zanden voor.Hoewel de kwelintensiteit in het beekdal relatief groot is,vormt het voorkomenvan
dezeafzetting mogelijkeenbelemmeringvoordetoestromingvanhardgrondwateruithet2ewatervoerende pakket, waardoor zachter grondwater vanuit het Iew.p. in hoge mate de waterkwaliteit
inhetbeekdalkanbeïnvloeden.DewaterwinningvanAssenheeft ookinvloedopdewaterkwaliteit.
De stijghoogten in het 2e w.p. zijn door de winning verlaagd, waardoor de kwelintensiteit is
afgenomen. De invloed van het grondwater in het Ie w.p. is daardoor toegenomen en heeft de
waterkwaliteit in het beekdal beïnvloed. Langs de beekdalflanken Heest en Binnenveld en in het
Smafbroekerloopje, treedt kwel op uit het Ie watervoerende pakket. De kwelintensiteit bedraagt
daar gemiddeld 0,8 tot 1,0 mm/dag.
Grondwaterstijghoogten
De stijghoogteverschillen tussen het freatisch grondwater en het 2ewatervoerende pakket zijn in
dezemiddenloop niet overal hetzelfde. Vanaf het Anlooërdiepje tot Taarlo zijn de stijghoogteverschillen 0,75 tot 1,0 m. Vanaf Taarlo tot Loon zijn de stijghoogteverschillen zelfs nog groter: 1,0
tot 2,0m.
Destijghoogteverschillen tussen het freatisch grondwater en het Iewatervoerende pakket zijnveel
kleiner.TussenhetAnlooërdiepje enTaarlokomteenafwisselend patroonvoor:de stijghoogteverschillen liggen tussen de0,125en 1,5 m,gemiddeld ca.0,5 m. In het gedeelte Taarlo-Loon zijn de
verschillen ca. 0,5 tot 1,0 m. Het stijghoogteverschil is in het traject Taarlo tot Loon opvallend
hoger. De toename kanworden verklaard uit het feit, dat het smalle beekdal bij de rugvan Loon
diepindewatervoerende lagensnijdt. Daardoor treedt een grotevoedinguit het Iewatervoerende
pakket op,afkomstig uit de rug bij Loon.
Destijghoogteverschillen tussen het freatisch grondwater en het 2ewatervoerende pakket zijn bij
Heest en het Binnenveld lager:0tot 0,5m, terwijl het verschil tussen het freatisch grondwater en
het Iewatervoerendepakket0tot0,25mis.Dezegebiedenzijngevoeligvooringrepenindewaterhuishouding.
Ingrepen
Uit de berekeningen van Peerboom (1990) is af te leiden dat deverkleinde afvoer door de beek,
mogelijk gemaaktdoor dedeaftakking bij Loon,eendrainerende invloed heeft ophetbeekdalvan
het Looner- en Taarlose diep.Het gemiddelde peil ismet 0,2 mverlaagd.
Aan dewestzijdevan demiddenloop, ongeveer tussen Oudemolen tot Loon,zijn in het kadervan
deruilverkavelingen VriesenRoldeontwaterings-enafwateringwerken uitgevoerd inde infiltratiegebieden. De gemiddelde diepte van de ontwateringssloten bedraagt 0,8 tot 1,0 m. Alleen ten
noordoosten van Taarlo, grenzend aan het Taarlose diep, en in enkele kleine gebieden tussen
TaarloenLoon,liggensloten meteendieptevan 1,3m.Deingrepen hebbeneenverdrogend effect
op het beekdal. Het overtollige landbouwwater wordt vaak door het reservaat naar het Oudemolense-enTaarlosediepafgevoerd metbehulpvandiepeontwateringssloten (Aaststukken, Elsmaat,
Joppenmaat, Malpetuur, Mosstuk, Schol, Hondeweel, Bosmaat, Wallebroek en Sepelbossen). Ter
hoogte van Schol en Mosstuk liggen landbouwgronden in het dal. Op de grensvan het reservaat
ligt hier een diepe ontwateringsleiding (slootbodem ca. 1,3 m beneden maaiveld) in de lengterichting van het beekdal.
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Langsdeoostzijde van de middenloop, ten noorden van het Balloërveldbij Ossedijk, ligt een diep
ontwaterd landbouwgebied dat gedeeltelijk via Heest afwatert. De slootdiepte (1,0tot 1,3 m) iszo
laag, dat het regionale grondwater wordt afgevangen (Everts en de Vries 1986;Peerboom, 1990).
Ook hierwordt hetwater door het reservaat naar het Taarlose diep afgevoerd. In het reservaat bij
Koebroek komen veel diepe sloten voor.
Het pompstation van dewaterwinning Assen ligt op 1,6 kmbovenstrooms van dit deelgebied. De
waterwinning heeft invloedop dekwelintensiteit endegrondwaterstijghoogten inhet Loonerdiep,
hetbovenstroomsedeelvanhetTaarlosediepenhetSmalbroekerloopje.Bovendienwordendewaterstanden op het Balloërveld door dezewinningverlaagd met 0,05-0,15 m (Peerboom, 1990).
9.4.4

Probleemanalyse
a.
Degrondwaterwinning bijAssen
De grondwaterstandverlagingen in infiltratiegebieden, veroorzaakt door de waterwinning, zorgen
indeovergangsgebieden naarhetLoonerdiep (b.v.hetKoekoeksveld,Kampsheideenbijdiepveen),
bovenlopenenoorspronggebieden(SmalbroekerloopjeenTichelhoes)voorafnamevanvoedingmet
ondiep grondwater. Het zwaartepunt van de verlaging ligt onder de Balloëresch. In het dal zelf
worden zowel de stijghoogtes van het Ie als van het 2e watervoerende pakket beïnvloed. Het
zuidelijk deel, tussen dewegLoon-Ballo en deweg Loon-Gasteren, is sterk beïnvloed. Er is een
afname van de kwelintensiteit en verlaging van de stijghoogtes in het 2e watervoerende pakket.
Daardooriseenverschuivingvanvoedinguithet2enaarhet Iewatervoerende pakket enmisschien
naar het freatisch pakket opgetreden. Dalingen inhet 2ewatervoerende pakket zijn ook nog noordelijker (Taarlose diep) van belang.
Het dalbij Loon ishetenigedeelvan het Taarlose-en Loonerdiep ten noordenvandedepotkleiafzettingen bijAssen,datdoor EvertsendeVries(1991)beschrevenwordtalseenmiddenloop met
matig hard grondwater. Noordelijker zijn veelduidelijke aanwijzingen voor het optreden van hard
grondwater. Vermoedelijk isdeinvloed van het Iewatervoerende pakket door dewinning zovergroot, dat het gebied fundamenteel van karakter veranderd is,waardoor soorten en vegetaties die
noordelijker welvoorkomen (b.v.de gemeenschap van Moeraszegge) hier ontbreken. Het minder
hardewatervanheteerstewatervoerendepakketdrukthethardewateruithettweedewatervoerende pakket weg. Het aangetroffen beekdalsysteemtype (middenloop met Dotterbloem en kleine
Watereppe) is onder invloed van de waterwinning ontstaan. Bosbies kan zich vermoedelijk juist
door deveranderingen inwaterkwaliteit tijdelijk uitbreiden. De uitbreiding van Veldrusvegetaties
op de flanken wijst op een grote invloedvan ondiep grondwater. Deverdrogingsverschijnselen en
verruigingbij Loon zijn echter niet door dewaterwinning teverklaren. Daarvoor treedt er ook nu
nog teveelwater uit. De ontwatering van landbouwgronden en interne drainage bij Koebroek en
Bosbroek veroorzaken de verdrogingsverschijnselen.
Dewestflank van het Balloërveld enhet Smalbroekerloopje worden direkt beïnvloed door dewinning. Enerzijds zorgen deverlaagde standen op het Balloërveld voor verzwakking van het lokaal
systeem, anderzijds voor verlaging van de kwel in het beekdal. Daardoor manifesteert het lokale
systeem zich in het dal, in plaats van op de flank en blijft stroming van grondwater in het overgangsgebied naar het Balloërveld achterwege. De actuele waarde van de graslanden in het Smalbroekerloopje isniethoog,positieveontwikkelingen lijkenechternietmogelijk. Aanwijzingenvoor
stromingvan ondiep grondwater zijn indevegetatiesvanhet Balloërveld alleen bij Tichelhoes op
leembodems tevinden. Zelfs veenmosrijke natte-heidevegetaties zijn zeldzaam.
b.

Deontwateringvanlandbouwgrondenendoorvoervanditwaterviadiepeontwateringssloten
in het reservaat
Doorvoerleidingen (tabel 8.8) komen in het gehelegebiedvoor. Ze hebben een negatieve invloed,
omdat ze zo diep zijn dat grondwater aangetrokken wordt. Kwelgebieden op dewestflank, tussen
Oudemolen en Loon,zijn noginagrarischbeheer enworden diep ontwaterd. Dit heeft invloed op
dereservaatsdelen Eismaat,Joppemaat, ScholenBosmaat. Even zuidelijker bij Vettenbos ligt een
vergelijkbaar probleem.Dewaterhuishoudkundige ingrepen indeinfiltratiegebieden tussen Oude93

molen en Taarlo zijn schadelijk zowel op dewestflank, (Binnenveld),als op deoostflank nabij de
Ossedijk,omdatzenatuurlijkeverschillen ingrondwaterkwaliteit ongedaanmaken.Deverdrogingsverschijnselen komen op de hogere delen van deflankenvoor, goed ontwikkelde vegetaties op de
laagsteperceelgedeelten. Naast devoedingmetdiepgrondwater,komtlangshetTaarlose diepook
eengrotevoedingvanondiepgrondwatervoor.Deinvloedvandezegrondwaterstroomwordtteniet
gedaan door de drainerende werking van dewaterlopen uit het landbouwgebied. De contactzone
tussen deverschillende grondwaterstromen isjuistvanvitaalbelangomdezeldzamefreatofyten in
dit gebied te behouden.
Ondanks dewaterwinning is het mogelijk deverdroging ten dele terug te dringen, door de lokale
oorzaken vanverdroging aan te pakken. Dekwelintensiteit isover het algemeen zohoog,dat niet
voorverzuring gevreesd hoeft teworden. Dewaterhuishouding van het dal zal in overleg met het
waterschap bekeken moeten worden, zodat doorvoerleidingen, te diepe sloten en greppels en de
beek minder grondwater aantrekken. Alleen in het Loonerdiep isbij lage kwelintensiteiten voorzichtigheid geboden, maar in het Taarlose diepwordt de ondiepe component van het grondwater
op deflankeerder te gering. Maatregelen om dewaterhuishoudkundige ingrepen in de omgeving
van het reservaat ongedaan te maken, moeten,gezien het unieke karakter, hogeprioriteit krijgen.
c.
Debeekpeilverlagingen in het Looner- en Taarlose diep
Deaftakking bij Loonheeft tot gevolgdatminderwater doordebeekstroomt. Deverlagingspeelt
inhetheledaleenrol,omdatdebeekheteerstew.p.teveeldraineert.Verhogenvanhetpeil,door
bij het verdeelwerk van Loon meerwater in het Loonerdiep te laten,wordt pas zinvol als ook de
drainageopdeflankeninwaterschapsleidingen enslotenaangepaktwordt.Eengedeeltelijkeoplossingvan het drainageprobleem heeft alleen tot effect dathet grondwater ineen ander deelvan het
drainagestelsel afgevangen wordt.
d.
Interne waterhuishouding
Naast deafvoer van landbouwwater door het reservaat, moet ook het internewaterbeheer van het
reservaat (tabel8.8),tussen Oudemolen enTaarloenbijdeaansluitingvanhet Smalbroekerloopje,
aangepastworden.Slotenworden tediepuitgegraven. Voorbeelden daarvan zijn tevinden inKoebroekenHeest.InVettenbosenSepelbossen zijndemeestepercelenverpacht ofnognietineigendom.Kwelindicatorenkomenindezegebiedenvrijweluitsluitend indegreppelsenslotenvoor,wat
duidt op een te intensief onderhoud vandesloten (bijlage 9.3). Ook deinterne waterhuishouding
moet met voorrang hersteld worden (zie hierboven bij b).
e.
Vervuiling
Als dewaterhuishouding op deflanken bij Taarloverbeterd is,kan het zijn dat de geconstateerde
vervuiling (Grootjans et al 1987)van het ondiepe grondwater een groot probleem wordt voor het
handhaven van de natuurwaarden. Het iszaak dezevervuiling zo spoedig mogelijk te beëindigen.

9.5

De middenloop van Gasterense- en Rolderdiep tot Anderen

9.5.1

Landschapoecologische beschrijving
Dit deelvandeoostelijk takvan deDrentse Awordt beschreven alseen middenloopvan het type
8 en 9.Ter hoogtevan deZuides van Gasteren en bij de aansluitingvan het Scheebroekerloopje,
komt in hetdalhetbeekdalsysteemtype 9*voor (met dominantieMoeraszegge),watduidt ophard
(F2) grondwater. In de andere delen van het dal is Moeraszegge algemeen, maar niet dominant.
Deze gebieden staan veeleer onder invloedvan matig hard grondwater, datvermoedelijk in grote
hoeveelheden aangevoerd wordt. De soorten dieeen duidelijke invloed van toestromend freatisch
water indiceren, Veldrus en Waterviolier, komen slechts lokaalvoor. Zowel opde Hondsrugflank
als langs het Balloërveld komen vrij veel kleine beekjes (stroeten) voor.
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9.5.2

Vegetaties
Karakteristieke vegetaties
DevoorhetTaarlosediepzokenmerkendevegetatiesontbreken hiervrijwelgeheel.De belangrijkste veenvormende vegetaties komen uit het Draadzeggeverbond. Snavelzeggevegetaties behoren
langs de Hondsrugflank op te treden, terwijl de gemeenschap van Noordse zegge langs de beek
voorkomt.Vegetatieswaarineengrotereinvloedvanhet regenwatertezienis,zoalsdesubassociatiesmet Zwartezeggeof Veldrusvandegemeenschapvan Waterkruiskruid enTrosdravik, zijnkarakteristiek. In Galgriet kan een Blauwgraslandvegetatie voorkomen (bijlage 9.1).
Actuele vegetaties en successie
Witbolgraslanden enKamgrasvegetaties komen over groteoppervlakten voor.Aan devoetvan de
Hondsrug komen inhet dal,ter hoogtevanhet Gasterenseholt, plaatselijk Snavelzegge-vegetaties
voor. Hier is ook de zeldzame Polzegge (Carex caespitosa) aangetroffen. Bij Heest komt een bijzondereverlandingsvegetatievoormetRondezegge(Carexdiandra).Tweevormenvandegemeenschapvan Waterkruiskruid met Zwarte zegge met Geknikte vossestaart en devorm van Liesgras,
wijzen op eenverstoring,mogelijk doorbeweidingofvervuiling.Kleinezegge-vegetaties en Grote
zegge-vegetaties ontbreken (bijlage 9.2).
InhetRolderdiep,ietstenzuidenvandemondingvanhetScheebroekerloopje rondPisbult,komen
inallehalfhatuurlijkevegetatiesverdrogingsproblemenvoor.Deverdrogingkenmerktzichdoorverruiginglangsdewaterschapsleiding,achteruitgangvandeDotterbloemvegetatiesendaarmeedetoename van vegetaties gedomineerd door Rood zwenkgras. Ter hoogte van het Gasterense Holt
(Postweg,Bolmaat enVeurstuk enhet gebied daar tegenover) komenover groteoppervlaktehalfnatuurlijkevegetatiesvoor,waarvandesoortensamenstellingwijst opverdroging.Desituatieisten
opzichtvan 1982nietergveranderd. Stroomafwaarts in het Gasterensediep (Brugma,Oudema en
Kolriet) komen eveneens veel verdrogingsverschijnselen voor. Fragmentaire Dotterbloem-hooilanden en de soortenrijke Kamgrasvegetaties zijn overgegaan in soortenarme Kamgrasvegetaties.

9.5.3

Waterhuishouding
Voedingvanhetbeekdal
Devoedingvandemiddenloop heeft plaatsvanuit het2ewatervoerend pakket. Deflanken vanhet
beekdal worden gevoed vanuit het Balloërveld, de zandrug bij Gasteren en het Eexterveld (beide
gebieden maken deeluitvanhetHondsrugcomplex). Indit laatste gebied komt potkleivrij ondiep
voor.Het grondwaterstroomt daarvoornamelijk overdepotkleiaf. OnderdeZuidesvan Gasteren
ligt de potklei, omhooggedrukt door een zoutdôme, plaatselijk tot het maaiveld. Deze opduiking
verhindert dat het grondwater ten oosten van Gasteren zijdelings naar het dal kan stromen. Het
water uit dit infiltratiegebied stroomt af naar het noorden. In de middenloop komen verder geen
weerstandbiedendelagenvoor.OnderhetBalloërveldbiedenslibhoudendezandenweerstand tegen
destromingvangrondwater naar het dieper gelegen 2ewatervoerende pakket. Deflanken van het
beekdal langs het Balloërveld worden daardoor gevoed met relatief zacht grondwater.
De kwelintensiteit in het beekdal is lager dan in de middenloop van het Looner-, Taarlose- en
Oudemolense diep.Oorzaak is,dat het beekdal stroomopwaarts steeds hoger komt teliggen t.o.v.
de stijghoogte van het grondwater vanuit het tweedewatervoerende pakket,waardoor devoeding
afneemt. Alleen bij de aansluiting van het Gasterensediepje op het Taarlose diep en bij deweg
Loon-Gasteren komt meer kwel uit het 2e w.p. voor. De kwelintensiteit ligt daar tussen 2,5 I
3,5 mm/dag.Het laagstedeelvan Galgriet, het beekloopje op het Balloërveld, heeft een opvallend
hoge kwelintensiteit van3,5 mm/dag. Indeoverigedelen van demiddenloop isde kwelintensiteit
niet hoger dan 1,6 à2,2mm/dag.Delaagstedelenvandebeekloopjes rond deZuidesbij Gasteren
en het Scheebroekerloopje worden ook door grondwater uit het 2ewatervoerende pakket gevoed.
Dekwelintensiteit isechtergeringer danindeaansluitendemiddenloop enbedraagtslechts0,3tot
1,0 mm/dag.
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Grondwaterstijghoogten
Destijghoogteverschillen tussen het freatisch grondwater enhet2ewatervoerende pakket zijnveel
kleiner dan in de Taarlose tak. Deze liggen tussen 0,25 tot 1,0 m.De hoogstewaarden zijn onder
meer bij de Postweg geconstateerd (Grootjans et al 1987). In de bovenloop van Galgriet is het
stijghoogteverschil 0,75 tot 1,0 m. In de laagste delen van de andere zijbeken bedraagt het
stijghoogteverschil slechts0,0tot 0,25m.Destijghoogteverschillen tussen hetfreatisch grondwater
enhet Iewatervoerendepakketbedragenindemiddenloop overwegend0,10tot0,40m.Indedoor
kwel gevoede zijbeekjes is het stijghoogteverschil gering: van 0,0 tot 0,10 m. De middenloop en
aansluitende zijbeken zijn door de geringe stijghoogteverschillen gevoelig voor ingrepen in de
waterhuishouding.
Ingrepen
Tijdens de ruilverkaveling Anloo zijn in zijtakken van het Gasterense diepje, (het beekloopje uit
Voorste Veen, uit Gasterense Holt en Galgriet) ontwaterings- en afwateringswerken uitgevoerd.
Dezemaatregelen zijn genomen omwateruitlandbouwgebieden aftevoeren naar beekdalflanken.
De slootdiepte varieert tussen 0,8 en 1,3 m. Aan de oostzijde van het Gasterense diepje is dit
gebeurd in:
de Zuides van Gasteren
het Grote Veld, (slootdiepte 1,3 m)
het Anderse Veld (in een deel slootdiepte 1,3 m)
de Noordes van Anderen (slootdiepte 1,3 m)
Aan dewestzijde ligteen ontwaterde landbouwenclave (slootdiepte 1,3 m)even ten zuidenvan de
weg Gasteren-Loon, grenzend aan Galgriet (Naarding 1987). De landbouwgebieden voeren hun
waterafdoor hetreservaat naarhetGasterense-enRolderdiep.Terverbeteringvandeontwatering
van degronden istot nabij het Scheebroekerloopje een parallelleiding gegraven naast het Rolderdiep.Dezenieuwgegravenwaterloopheeft eenontwateringsdieptegekregenvan2,3m.endraineert
het reservaat over ruim550m.Het reservaat wordt ookontwaterd door sloten engreppels,o.a. bij
de Postweg, Oudema,Kolriet, Brugma en Galgriet. Vooral sloten die een ontwateringsdiepte van
meer dan 1,20 mhebben en evenwijdig aan de beek lopen, lijken veel grondwater aan te trekken
(Everts en de Vries 1986).
9.5.4

Probleemanalyse
a.
De parallelleiding vanhet Rolderdiep
DediepeparallelleidingnabijOssebroekenveroorzaaktverdroging(Grootjans 1985).Dotterbloemvegetaties en soortenrijke Kamgrasvegetaties gaan over in soortenarme Roodzwenkgrasvegetaties.
Soorten alsGroteboterbloem en Noordsezeggekunnen zichalleen in degreppels handhaven.De
mogelijkheden om water op te stuwen moeten bekeken worden.
b.
Ontwatering kwelgebied naast reservaatgebied
Het landbouwgebied Koelanden ten zuiden van het reservaat kan, omdat het in het beekdal ligt,
eveneens een negatieve invloed uitoefenen. Het diepe grondwaterwordt door dit diep ontwaterde
gebiedaangetrokken. Genoemd effect zalzekerooktemerkenzijnbijSlokkertopdewestflankvan
het beekdal en bij de monding van het Scheebroekerloopje op de oostflank. Vragen over de inrichting die nu niet beantwoord zijn:
Hoogte van het nieuw in te stellen peil in de parallelleiding en in het landbouwgebied
Effect van deze peilbeheersing op de landbouwgronden
Grootte van bufferzone aan de zuikant om ongewenste drainage op te vangen
Het zijdal bij Voorste Veenwordt diepontwaterd. Het overtolligewaterwordt op een tediep peil
door het reservaat afgevoerd.
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c.

Deontwateringvanlandbouwgronden indeinfiltratiegebieden endoorvoervan ditwatervia
diepe ontwateringssloten door het reservaat
Deverdrogingsverschijnselen inVeurstuk,Achterstestuk,Brugma,Bolmaat,Postwegen Noordma
wordenveroorzaakt door lokale ingrepen:dedoorvoerleidingen, deaanlegvan drainage op hoger
gelegen gronden entediepesloten diebij SBBinbeheer zijn.Dezegebieden zijn kwetsbaar omdat
devoeding uit het grondwater niet groot is (bijlage 9.3).Deontwatering vandenaastgelegen landbouwenclavebij hetBalloërveldisvermoedelijk vangrotebetekenisvoordemadelandenvanVeurstuk enAchterstuk. Door het grotehoogteverval opdeovergangnaar deHondsrug endoor slecht
doorlatendeafzettingen, kwamhetwatervroegerminofmeeroverdeoppervlakteendoor stroeten
(erosiegeulen) naar deoostflank vanhet beekdal.Ditverschijnsel isvolledigverdwenen. Bij Halve
maan ligt een grotewaterschapsleiding evenwijdig aan de lengte-as van het dal,dieveelwater afvangt.DevegetatiesmetSnavelzegge,diepreciesaandevoetvandeHondsrugvoorkomen, moeten
opgevat worden als een relict van vroegere verlandingsvegetaties. De soort is indicatief voor de
vroegere hogewaterstanden, dieaan devoet van de Hondsrug voorkwamen op plaatsen waar het
oppervlakkig afstromend water zichverzamelde.
d.
Interne waterhuishouding
Inhet Gasterense diep (tabel8.8) isdevegetatie delaatste achtjaar achteruit gegegaan. Indeomgevingzijn geen ingrepen indewaterhuishouding verricht,afgezien vaneen leidingop debeekdalrandnabijBrugmaendedrainerendeleidingvanuitVoorsteveen.Dezetweeingrepen zullenvooralin het zuidelijk deelvanhet Gasterensediepjevanbelangzijn. Door degeringevoedingen dalbreedte ishetdalechter heel kwetsbaarvoor peilverlagingen indesloten.Tediep uitbaggerenvan
desloten veroorzaakt hier deverdrogingsverschijnselen. Omverdere degradatievan de vegetaties
te voorkomen, moet het interne waterhuishoudkundige beheer verbeterd worden. Sloten dieveel
draineren kunnen opgezet worden.
Het laagstedeelvanGalgriet ishydrologischbijzonder doordegrotekwelintensiteit. Omdatditgebied ingesloten ligt tussen voedselarme infiltratiegebieden, zijn de mogelijkheden hier bijzonder
groot. Het is heel goed denkbaar, dat bij een juist beheer op den duur Blauwgraslanden kunnen
ontstaan.Deverdrogingsverschijnselen zijnuitsluitendtewijten aaneenverkeerdbeheer.Desloten
en greppels worden veel te diep en onnodig vaak uitgebaggerd. Het veen langs de greppels verdwijnt bovendiensneldoorveraarding.Daardoor zijn opdepercelenhogeruggenontstaan.Verbeteringvandewaterhuishouding kanbereiktwordendoor desloten engreppels ondieper temaken.
De hoogste delen van deperceeltjes kunnen eventueel ook afgeplagd worden.
De madelanden langs dewestflank bij het Balloërveld verdienen meer aandacht. Hier kan op betrekkelijk eenvoudigewijze derelatie met een groot voedselarm infiltratiegebied hersteld worden.
Op dit moment komen langs deze flank nauwelijks schrale vegetaties voor, gedeeltelijk omdat de
gronden recent verworven zijn, maar ook omdat zeer veel in pacht uitgegeven is of intensief begraasd wordt,waardoor, analoog aan degebieden Sepelbossen en Vettenbos, desloten tevaak en
tediepuitgebaggerdworden.Hierzou,zekeropdezandigedelen,plaggenoverwogenkunnenworden. Het water op het Balloërveld moet voorzover mogelijk opgezet worden.
Bij Postweg en net ten noorden van Gasteren ligt de zaak minder eenvoudig. Met het aanpassen
vanhetgreppelsysteemindebuurtvandoorvoerleidingenmoetwordengewachttotdezeopgestuwd
kunnenworden.Herstelvandewaterhuishoudkundige relatiemetdeHondsrugisvangrootbelang,
maar evenals bij de Heest isvervuiling in het ondiepe grondwater op de flanken van het beekdal
geconstateerd (Grootjans et al 1987).Afgraven vanveraardeveenlagen, om dichter bij het grondwater te komen,isookeen mogelijkheid. Het microreliëf maakt het instellen vaneen goed grondwaterregime moeilijk. Het reliëf isontstaan door ijzeroerwinningen (nogsteeds komen hier ijzerbankenvoor) ofdoorversneldeveraarding langssloten engreppels.Aan devoetvan de Hondsrug
is de invloed van atmoclien water altijd al groot geweest. Afdammen van sloten en greppels, om
het grondwaterbovenhetmaaiveldtekrijgen, ishierwelmogelijk. Ookbij zeerhogewaterstanden
moet een zekere afvoer blijven om eutrofiëring tegen te gaan.
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9.6

Balloërveld en aangrenzende bovenlopen

9.6.1

Landschapsoecologische beschrijving
Het Balloërveld valt buiten het onderzoek van Everts en deVries (1991).Op dit infiltratiegebied
komen hieren daarsoorten voordiehogewaterstanden indiceren, zoalsHeidekartelblad eenindicatiegeeft voor stroming in het freatisch grondwater. Het relatief laaggelegen zandgebied Heest is
beschreven alseen pleistocene middenloop (type4).Dotterbloem en Kleinewaterreppe indiceren
invloed van matig hard grondwater. Op de overgangen naar het Taarlose diep zijn indicaties voor
een grote invloed van freatisch water. De kwelverschijnselen in een dekzandgebied maken het gebieduniekinhethelestroomdal.Deloopjes dievanhetBalloërveld afkomen,Galgriet,Smalbroekerloopje en Slokkert, bestaan voor het merendeel uit oorspronggebieden en bovenlopen. Alleen
in het onderste deel van Galgriet is een middenlooptype aangegeven. Hier zijn indicaties dat er
matig hard water uittreedt.

9.6.2

Vegetaties
Karakteristieke vegetaties
Op het Balloërveld behoren goed ontwikkelde heidevegetaties voor te komen. Het gebied is niet
volledigvlak,waardoorvrijwel alleheidevegetatiesvoorzouden kunnen komen.Indelaagstedelen
kunnen Kleine zegge-vegetaties en Hoogveentjes optreden.
Actuele vegetaties en successie
Nukomenvoornamelijk soortenarme heidevegetatiesvoor,gedomineerd door struikheideenDopheide.Algemeenzijndesoortenarme,doorBochtigesmele(Deschampsiaflexuosa)of Pijpestrootje
(Molinea caerulea) gedomineerde, vegetaties. Aan de zuidwestzijde, op de leem bij Tichelhoes,
komenDopheidegemeenschappenvoormetBeenbreek,HeidekartelbladenGevlekteorchis(Dactylorhizamaculata).DopheidevegetatiesmetKlokjesgentiaan (Gentianepneumonanthe)wordenaan
deoostzijdeaangetroffen. DegemeenschapvanWolfsklauwenSnavelbies(Lycopodio-Rhynchosporetumalbo-fuscae)iszeldzaam,evenalsdeDopheide-Veenmosvegetaties (Erico-Sphagnion)datzijn.
Pitrusvegetatieskomensomsinlaagtenvoor.Slangewortel (Callapalustris)komtvegetatievormend
voorineenveninSlokkert. Indebovenlopen rond hetBalloërveld enopHeest komenvoornamelijk Kamgrasvegetaties en andere cultuurgraslanden voor. Kleine zegge-vegetaties zijn in het oorspronggebied van de Galgriet aanwezig (bijlage 9.1).
De heidevegetaties zijn in het algemeen, ondanks plagmaatregelen, niet goed ontwikkeld (bijlage 9.2). Gedeeltelijk kan dat doorverdrogingveroorzaakt zijn. Vooral deniet goed ontwikkelde
natteheidevegetatieswijzendaarop.Luchtvervuilingenhetbeheervandefensie,afbranden enberijden met zwaarmaterieel laten echter ookhun sporen in devegetatie na.Een aantal stroeten langs
derandvanhetBalloërveld,aandeoostzijde enbij Galgriet,wordenontwaterd doorondiepeslootjes. Indeze stroeten komen horstvormende, soortenarme Pijpestrootje-vegetaties voor. Dergelijke
vegetaties met Gagel (Myrica gale) en Dopheide (Erica tetralix) worden verder aangetroffen aan
dewestzijde ter hoogte van Bosbroek. Witbolvegetaties zijn algemeen in Smalbroek en Slokkert
(Everts et al 1984).

9.6.3

Waterhuishouding
Voedingvan Balloërveld en aangrenzende beekdalen
HetBalloërveld iseeninzijgingsgebied. Doordatslibhoudendezandenaanwezigzijn,dieweerstand
bieden tegen verticalewaterverliezen naar het diepewatervoerende pakket, behoren dit gebied en
delandbouwenclaves tennoordenennoordoosten daarvan,tot hetvoedingsgebiedvanaangrenzendebeekdalen (Looner-, Taarlose-, Gasterense en Rolderdiep). De beekloopjes die op of langs de
flankenvanhetBalloërveldontspringen (Smalbroekerloopje,SlokkertenGalgriet),wordengevoed
met mineraalarm water. De voeding naar het Ie w.p. is op het Balloërveld 350 tot 400 mm/jaar
ofwel 0,8tot 1,0mm/dag.Inhetzuidoosten heeft eenhogereinzijging plaats.Indelandbouwencla-
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vestennoorden ennoordoostenvanhetBalloërveldneemtdeinzijging af,van 100tot200 mm/jaar.
Rond de Ossedijk wordt kwelwater afgevangen, in de sloten zijn veel roestverschijnselen te zien.
Ingrepen
Hetbovenstroomse deelvanSmalbroekenenhetoorspronggebied Tichelhoeszijn landbouwkundig
ingericht: er isgedraineerd en desloten hebben een dieptevan 1,0 à 1,3 m.De beekjes vanSmalbroekenSlokkert zijn rechtgetrokken enuitgediept tot 1,3m.Tussen KoebroeksveldendeNoordesvan Rolde isdrainage aangelegd. Dezelandbouwgebieden wateren afop bovenloopjes of rechtstreeks op de A. Een gedeelte van het afwateringsstelsel naar het Smalbroekerloopje ligt in een
duiker. Ook desloten in het beekdalgebied Koelanden en delandbouwenclaves nabij de Ossedijk
enGalgrietliggenopeendieptevan 1,3m.Deoverigeaangrenzendelandbouwgronden hebbensloten met een diepte van 1,0 m. Ontwatering op het Balloërveld door greppels komt plaatselijk in
laagtenvoor.DewaterwinningAssenheeft invloed opdestijghoogten van het freatisch water:aan
de westzijde liggen de verlagingen tussen 0,15- 0,20 m. De 0,05 mverlagingslijn reikt tot aan de
flank van het Rolderdiep.
9.6.4

Probleemanalyse
a.
Dewaterwinning Assen
Natteheidevegtatieskomenteweinigvoorenzijnslechtontwikkeld.Zelfsdeveenmossen enVeenpluiszijnzeldzaam.Pijpestrootje ishetdominantegrasvandenatteplaatsen.DewaterwinningveroorzaaktinhetwestelijkdeelvanhetBaloërveld (gebied6aenSmalbroekerloopje) ernstigeverdrogingsverschijnselen.Hetopheffen vanlokaleontwateringisnietvoldoendeomdegrondwaterstandsdalingen tecompenseren. Het Balloërveld ishet laatsteniet ontgonnen infiltratiegebied van enige
omvangdatdirektaansluitopdemiddenlopen.BehalvevoornatteheidevegetatiesmetRondeZonnedauw, Witte Snavelbies, Beenbreek en Heidekartelblad, is het veld ook belangrijk voor het behoud vandebloemrijke vegetaties indebeekdalen. Een goedewaterhuishouding op dit plateau is
een garantie voor niet vervuild grondwater.
b.
De ontwatering van landbouwgronden in de omgeving van het Balloërveld
Debovenlopen langs Slokkert en Tichelhoeszijnverdiept. Dezebeekdalen zijn geheelverdroogd.
Aan de oostzijde wordt het Balloërveld gedraineerd door de landbouwenclave ten zuiden van de
wegLoon-Gasteren. De noordelijke landbouwenclave nabij de Ossedijk heeft waarschijnlijk geen
invloed op het Balloërveld, maar wel op de Heest (gebied 6B).
c.
Interne waterhuishouding
Lokaal kan in het heideterrein een verbetering wordenverwacht als de greppels in deslenken gedempt worden. De winst is voor het hele terrein echter gering, omdat het grootste deel van het
water aangetrokken wordt door dewaterwinning.

9.7

De overgang van middenloop naar bovenloop in het Looner- en Deurzerdiep en het
Zeegser loopje

9.7.1

Landschapsoecologische beschrijving
De indicatiesdieHolpijp, Liesgras,MoeraszeggeenDotterbloem geven,wijzen ophet voorkomen
van matig hard grondwater. De invloed van zacht grondwater, zoals blijkt uit deverspreidingvan
Veldrus,isgroot. Er ishier vermoedelijk een ietsgrotere invloed vanhet matigharde grondwater
dan in de meeste andere dalen, die tot de overgang van bovenloop naar middenloop gerekend
worden.Opmeerdereplaatsen komenkleinebovenlopenenoorspronggebieden opditbeekdaluit.
Vooral opdewestflank blijkt, uit hetvoorkomenvanDuizendknoopfonteinkruid, dat er indicaties
zijn voor sterke kwel van freatisch water. Het bovenstroomse deel van het Zeegser loopje wordt
ook tot dit deelgebied gerekend, omdat het eveneens op de potklei ligt. Hier wordt de
landschapsoecologische eenheid 6 (Overgang boven- middenloop met Liesgras) aangegeven.
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voormaligevoedingsgebiedvandeHoornscheBulten ligtslechts300mwestelijk vanhet reservaat.
Bovendien ligt hier een diepe parallelleiding. De infiltratie in dit gebied bedraagt ca. 500 mm/jaar
enwordt door deontwateringssloten en deparallelleiding grotendeels afgevoerd. Vanaf Reebroek
tot Papenvoort is er nauwelijks sprakevan kwel in het Anderse diep.
Grondwaterstijghoogten
De stijghoogteverschillen tussen het freatische grondwater en het 2e pakket bedragen rond de
Hoornsche Bulten 0,0tot 0,5m.Destijghoogteverschillen tussen het freatische grondwater en het
Ie w.p.liggen tussen 0,0 en 0,25m.
Ingrepen
Het beekdal van het Anderse diepje heeft een lage kwelintensiteit. Het in cultuur brengen van
gronden heeft tot vermindering van de lokale voeding geleid. Het telen van naaldbos (fijnspar,
sitkaspar endouglas) in deboswachterij Gieten-Borger leidt tot eenvergrotingvan deverdamping
en daardoor een vermindering van het neerslagoverschot van gemiddeld 25 mm/jaar naar de
ondergrond (Peerboom 1990,bijlage 4.2.1).Vervanging met loofbos vergroot devoeding naar de
ondergrond met een kleine700.000m /jaar. Een belangrijk deelvan dit overschot zalrichting het
Hunzedal (Oostermoersche Made) worden afgevoerd. In het Rebroek en Zondagsbroek zijn ook
postieve effecten te verwachten, hier isde kwelintensiteit met meer dan 50mm/jaar verminderd.
Tijdens der.v.k.Roldezijnontwaterings-enafwateringswerken uitgevoerdindelandbouwgebieden
de Koelanden, het Hongerveld en het Dongelsveen. Het beekdal de Koelanden, aan de oostzijde
van het Andersediepje,watertviaeen onderleider afop een parallelleiding langsdewestflankvan
het beekdal. De Koelanden en het Hongerveld zijn gedraineerd, desloten hebben een dieptevan
1,3m.Deoverigesloten indelandbouwgebieden hebben een dieptevan 1,0 m.Devoedingsgebieden van het reservaat langs de westflank worden ontwaterd evenals het beekdal de Koelanden.
Rond het reservaat deHoornsche Bulten iseen smallebufferzone aangelegd om het gebied tebeschermentegenverdroging.Devoedingmetgrondwaterisverdwenen,doorhetgravenvandeparallelleiding en de zandwinplas in het Hongerveld.
9.9.3

Probleemanalyse
a.

Deontwateringvanlandbouwgrondenindeinfiltratiegebiedenendoorvoervanditwatervia
diepe ontwateringssloten doorhetreservaat
Tussen het Anderse diepje en het westelijk geleden landbouwgebied ligt een voedingsgebied voor
het beekdal.Diepeontwatering indit gebiedveroorzaakt nuverdroging inhetreservaat omdat een
belangrijk deelvan devoeding naar het reservaat "DeHoornsche Bulten"en in het algemeen het
beekdalvan hetAndersediepje wordt afgevangen. Bovendien blijkt dezandplas aan de Ruimsloot
veelkwelaantetrekken,waardoordegrondwaterstromingwaarschijnlijk ookbeïnvloedwordt.De
sloot in Koelanden en de parallelleiding draineren. De ontwikkeling naar schraallanden is onder
dehuidigeomstandigheden slechtsbeperkt mogelijk (bijlage 9.3).Zeerwaardevollesoorten uit de
HoornseBulten zijnverdwenen,zodat hetoorspronkelijke karakter isaangetast.Tochliggenindit
gebied nog enige mogelijkheden tot verbetering als de drainage verminderd kan worden.
b. Verdamping vanBossen
Deverdamping van bossen heeft een globaal effect met uitzondering Rebroek, Zondagsbroek. In
de boswachterij Gieten moet het donkere naaldbos (deboomsoorten Douglas,Fijnspar en Sitka)
door andere soorten worden vervangen. Het gaat om de vakken 91;92A+B; 93E; 94A+B+C;
95A+B+C.BijeengrootschaligherstelvanhetAndersediepjemoet,naastverwervingvan cultuurgronden enverwijderingvanwaterschapsleidingen, gedachtworden aan omvormingvan een groot
gedeelte van deboswachterij Gieten, beginnend ten oosten van het Langeveen en in noordelijke
richting tot derijkswegN33.Bij herstel isonderzoek naar de exacte afgrenzing gewenst.
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9.10

Bovenlopen en oorspronggebieden op de oostflank van de Hondsrug

9.10.1 Landschapsoecologische beschrijving en vegetatie
Indicatiesvoor deaanwezigheidvanmatighard grondwater zijn indezegebieden slechts op enkele
plaatsen, met nameinhet Scheebroek, tevinden.Deinvloedvanhet freatisch water isgroot, door
het reliëfstroomtveelwater overhet oppervlak af. Deplaatselijk voorkomende slechtdoorlatende
lagen hebben een duidelijke invloed op devegetaties. Ze kunnen in dewaterhuishouding de freatischecomponent versterken, oppervlakkige afstroming van grondwater forceren, ofvoor grotere
wisselingenindewaterstandenverantwoordelijk zijn.Dezeafzettingen zijnvaakiets mineraalrijker
dan de dekzanden. Waar ze dagzomend voorkomen isaan de rijke vegetaties te zien.
Vegetaties
HetWesterholt iszeerwaardevoldoorhetvoorkomenvannatteheidevegetatiesmeto.a.Beenbreek
(Narthecium ossifragum) en zeldzaamheden als klein glidkruid (Scutellaria minor), soortenrijke
BorstelgraslandenenrestantenvanBlauwgraslandvegetaties.Trosdravik (Bromusracemosus)komt
voor in Scheebroek, net boven een gat in de slechtdoorlatende lagen.
DebroekbossenvanhetGasterenseholtwordennietzozeergekenmerktdoorkwelindicatoren.Wel
komenhier IJlezegge (Carexremota) enZeegroene zegge(Carexflacca) voor,diewijzen op natte
omstandigheden en aanwezigheid van een kalkrijk substraat.
Cultuurgraslanden zijn zeer algemeen in het Anlooërdiepje, het Scheebroekerloopje en de stroet
van het Gasterense holt. De karakteristieke vegetaties komen verder overeen met wat in het Anderse diepje beschreven is (bijlage 9.1en 9.2).
9.10.2 Waterhuishouding
Voeding van beekdalen
Het grondwater inhet oostelijk deelvan het 2ewatervoerende pakket stroomt naar het Hunzedal
(fig. 4.1) (Kortleve 1989). Het gaat daarbij om het gebied op de Hondsrug ten oosten van de
denkbeeldige lijn Schoonloo - Anloo - Schipborg. Voor zover er slechtdoorlatende lagen
voorkomen, zoals tussen Anderen en Gieten, zullen debeekdalen van het Scheebroekerloopje en
het Anlooërdiepje door freatisch grondwater worden gevoed en treedt alleen bij de
benedenstroomse uitmondingen voedingvanuit het 2ewatervoerende pakket op.
Ingrepen
Anlooërdiepje
Het Anlooërdiepje isin het kadervan de r.v.k. Anloo niet landbouwkundig verbeterd. Wel is het
oorspronggebied volledig landbouwkundig ingericht (De Brugstukken en het Vossenveen).
Rond Gelderlanden, Kruumt,Beken,Koepstukken,Broeken, Gorlkamp,Mazen en Loefledder en
rond het oorspronggebied, zijn de aangrenzende landbouwgronden gedraineerd. De sloten liggen
op een diepte van 1,3 mbeneden maaiveld.
Afwatering van hetVoorsteVeen by Gasteren
Deze is landbouwkundig verbeterd in het kader van de r.v.k.Anloo.
Gasterens Holt
In het kader van de r.v.k. Anloo is ten behoeve van de drooglegging van noordoostelijk gelegen
landbouwgronden het beekje verdiept.
Scheebroekerloopje
De bovenloop van het Scheebroekerloopje is niet verbeterd. Wel zijn de flanken van het beekdal
gedraineerd en ontwaterd (jaren '60 en r.v.k. Anloo) en zijn delen van het oorspronggebied
landbouwkundig ingericht. Desloten inhet landbouwgebied hebben over het algemeen een diepte
van 1,3 m.
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9.10.3 Probleemanalyse
a.
Drainage van omringende landbouwgronden en verhoogde verdamping
Debovenlopen en deoorspronggebieden zijn bijna allemaal ontwaterd enverdroogd (bijlage 9.3).
Grote delen van de oorspronggebieden zijn geheel in cultuur genomen. Verbetering is onder de
huidigeomstandigheden niet mogelijk. Deomringende landbouwgronden moetenweer uit cultuur
genomen worden, alleen dan kunnen peilverhogingen van het grondwater ervoor zorgen dat de
dalenweervoldoende natworden. Deoorspronkelijk natte envoedselarme condities zijn alleen te
herstellen naverbetering van dewaterhuishouding indeomgevingendoor devoedselrijke bovengrond af te plaggen engreppels ensloten teverwijderen. Het Scheebroekerloopje, Jonkersstuk en
het Gasterense holt zullen er op vooruit gaan.
Het Westerholt met Scheebroek iseen gunstigeuitzondering. Door drainage in deomgeving kunnen de grondwaterstanden hier lager liggen dan wenselijk is. Het in ere herstellen van de
oppervlakkigevoedingisnodigomoptermijn devegetatiesveiligtestellen.Dedagzomendelemen
geven devegetaties een bijzonder karakter.
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10 Mogelijkheden tot behoud enverbetering van
natuurwaarden
Van iedergebied moet duidelijk wordenwelkemogelijkheden erzijn om aan herstelvan dewaterhuishouding te werken. De lange termijn-visie wordt, met behulp van de knelpuntenanalyse, getoetstophaalbaarheidenomgezetinaanbevelingenvoordeplanningvandekomendetienjaar (fig.
10.1). Door de actuele situatie en de korte en lange termijn-planning per gebied met elkaar te
vergelijken, ontstaat er inzicht in de gevolgen van en voor de waterhuishoudkundige inrichting.
Waar lokale ingrepen verdrogingveroorzaken, kan debeheerder, in samenwerking met het waterschap,aanverbetering werken.Alsdelangetermijn-planning niet meer teverwezenlijk is,zalduidelijk moeten zijn, ofenhoein hetbeleidvooreen oplossingvandeknelpunten gezorgd kanworden. Al zijn deveranderingen ernstig en onomkeerbaar, dan is niet gezegd dat er in die gebieden
geen natuur kan optreden. Het isdan meestal aan tebevelen de hoofddoelstelling aan te passen.
Figuur 10.1

Schema met stappenvoor de korte termijn-planning

Randvoorwaarden
vegetatie

Lange termijn
Doelstellingen

knelpunten

Korte termijn
doelstellingen

actuele
vegetatie

Beheersmaatregelen

randvoorwaarden
herstel waterh- uishouding

De aanbevelingen zijn als volgt samen te vatten:
Beheer:— Vaststellen van doeltypen korte termijn, soms kiezen voor andere hoofddoelstelling
— Selecteren van gebieden, met hydrologische criteria, waar het zinvol is om ingrepen
ongedaan te maken
— Oecologische voorwaarden voor de in te stellen waterhuishouding
— Waterhuishoudkundige maatregelen om herstelwerkzaamheden uit te voeren
— Beschrijven van aanvullende maatregelen om de invloed van onomkeerbare veranderingen in de bodem te beperken
Beleid: — Beschrijven van het effect van regionale ingrepen in de waterhuishouding
— Aanwijzen van aangrenzende landbouwgebieden met een hydrologische bufferfunctie
voor het reservaat
— Aanwijzen van gebieden dievan invloed zijn op de grondwaterkwaliteit
— Suggestiesvoor een beter waterbeheer in net stroomgebied van de Drentse A
— Aanwijzen van gebieden die naverbetering van dewaterhuishouding ten behoevevan
het natuurbeheer geen optimale landbouwfunctie meer hebben
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Verder isnagegaan in hoeverrevervuilingvangrond-en oppervlaktewater opdelange termijn een
rol kan spelen en wat deconsequenties daarvan voor het beleid zijn. Zonder afbreuk te doen aan
delangetermijn-doelen zaldebeheerder,gegevendebeschikbare mankracht enfinanciëlemiddelen,prioriteit moeten gevenaanbepaaldegebieden enmaatregelen. Omvoor ieder gebied debeste
inrichting te kunnen bepalen is een vertaling nodig van oecologische en hydrologische inzichten
naar cultuurtechnische termen. Tweeaspecten zijn daarbij van belang:
- Wat zijn de eisen die devegetaties stellen (randvoorwaarden)
- Kunnen deze eisen ook gerealiseerd worden (hydrologische criteria)
Deconditieswaaronderdevegetatiesoptreden,moetengezienwordenalsrandvoorwaarden diehet
beheerprobeert terealiseren (Evertsetal 1990). Derandvoorwaarden zijn maatgevendvoordewaterhuishoudkundige inrichtingvandeterreinen.Omdaterbijontwatering inveengronden zeerveel
onomkeerbareveranderingen in dewaterhuishouding endebodem optreden, ishet niet aannemelijk dathet opzetten vanpeilen alvoldoende garantiesbiedtvooreen gewensteontwikkeling in de
vegetaties.Helaaszijnernogmaarweinigprojectenwaarinheteffect vanbestrijdingvanverdroging
beschreven is.
Debeslissingendieuiteindelijk genomenmoetenwordenhangenafvanveelverschillendegegevens.
Omhetvindenvandeonderwerpen tevergemakkelijken iseenoverzicht gemaaktwaarindemeest
relevante teksten en tabellen opgenoemd zijn.

Onderwerp:

Paragraaf

Bijlage

Tabel

Lange termijn-doelstelling

9.X.1

9.1,10.5, 10.7

Knelpunten-analyse

9.X.4, 10.1.3

10.4

9.1,10.2

Huidigevegetatie

9.X.1,9.X.2

9.2

10.6t.m. 10.15

Korte termijn-doelstelling

10.2,10.4

10.1,10.6, 10.7

Randvoorwaarden vegetatie

10.1.1

10.2, 10.3

10.6t.m. 10.15

10.6t.m.10.15
10.4

Herstel waterhuishouding

9.X.3, 10.1.2,
10.5, 10.6

10.4, 10.9, 10.8

9.1, 10.1,10.4

Beheer vegetatie

10.1.1, 10.2
10.3

10.2, 10.3,10.4,
10.5, 10.6,10.7

10.5

Beheer waterhuishouding

10.1.2, 10.6

10.4, 10.9

10.1, 10.2

Beleid waterhuishouding/bodem

10.5, 10.6

10.4, 10.8

9.1, 10.3
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dingsplan, 1992).Hetprobleem isactueelinhetDeurzerdiepennoordelijker, waardekwaliteitvan
hetbeekwaterverbeterd kanworden doorwaterconservering in het hele gebied ten zuidenvanAssen en Rolde.De landbouwgebieden wateren hier grotendeels af op debeek. Om gebiedsdekkend
eenindicatie teverkrijgen vanhetvervuilingsprobleem iseen anderewerkwijzegevolgd.Uitgaande
van de eisen die gewenste vegetaties stellen aan het voedingsniveau, kan worden nagegaan welke
gebieden kwetsbaar zijn voor vervuiling. Zo kan een indicatie gegeven worden voor de tolerantie
ten opzichtevan inundaties met beekwater (bijlage 10.4en bijlage 7in Everts et al 1990).Het oppervlaktewater isvan invloed op lage delen van de middenlopen en de benedenloop.
Vervuiling van grondwater is een probleem bij de reservaatsdelen Roodzanden, Burgvollen, Koebroek, Gasterense holt,Andersediepje enlangsdeflankvan het Gasterensediep.Hier zijn deactuelewaardenhoogenisvervuilingvanhet grondwater aantoonbaar. Ten zuidoostenvan Anderen
isdepotentiële fosfaat- ennitraatbelasting hoog.Hier kantoestroomvanvervuild freatisch grondwatervoorproblemenzorgeninhetWesterholt,waarnatteheide-vegetatiesvoorkomenenconcrete
plannenvoor natuurontwikkeling bestaan.Rond dezereservaatsgebieden ishetaanwijzen vanbufferzones voor grondwatervervuiling noodzakelijk (bijlage 10.8).Devervuiling wordt vooral op de
flanken van de beekdalen aangetroffen, in de ondiepe watervoerende pakketten, waar scheidende
lagentussendewatervoerende pakkettenvoorkomen.Hetwateruithettweedewatervoerendepakket ismindervaakvervuild (Grootjans 1987,Waterhuishoudingsplan). Uitzondering opdezeregel
isdevervuilingbijPapenvoort,opdeHondsrug,waardescheidende lagenontbreken enbijTaarlo.
Debeïnvloeding via het grondwater isop deflankteverwachten. Omdat bekend ishoedekwelgebieden gevoed worden, kan aangegeven worden welke infiltratiegebieden invloed hebben op de
waterkwaliteit van het grondwater (bijlage 10.8). Het effect van grondwatervervuiling op de
vegetatie is nog niet vaak door onderzoek beschreven. In de Dommelbeemden bij St Oedenrode
is het te zien aan woekering van Riet en nitrofiele soorten van natte ruigten. De vervuiling van
grondwater isin het DrentseA gebied echter nogniet indevegetatievan de madelanden tezien.
10.2

Consequenties voor de planning van het beheer
Hetreservaat kan naardeernstvandehydrologische ingrepen indriedelen gesplitstworden:
1

Gebieden waardevigerende botanischelange-termijn doelstellingen opditmomentnietgehaald
kunnenwordentenzijerzeeringrijpendeveranderingeninenrondhetgebieddoorgevoerdworden
met het oogmerk de waterhuishouding te herstellen. In dat gevalzullen wellichtten dele
botanische doelstellingen kunnen gelden.

Deelgebieden: 1Debenedenloop tussen dePunt en Westlaren, 6Dde Slokkert,7Chet Zeegser
loopje, 8A Abstroet tot Hemmen5, 8B Holten tot Smalbroek , 9B Elboog tot
Gieterlanden, 9C Oostermade5, 10Ben 10A (ten dele) het Anlooêrdiepje5.
2

Gebieden waarde vigerende botanische langetermijn-doelstellingen op de korte termijn niet
haalbaar lijken, maar waarna het ongedaan maken van eeningreep inde waterhuishouding
goedeperspectieven aanwezigzijn.

Deelgebieden: 2A Krabmade met laaggelegen deel van 2B, 2C Zekmaat tot langbulten, 2D
Zwijnmaden en Wedbroek, 3A Steenbulten en Langbulten, 5C Heermaat tot
Ossebroeken, 6A Balloërveld, 6C Smalbroek, 7 Looner en Deurzerdiep, 10A
Jonkersstuk, 10D Scheebroekerloopje.

3
Veraarding van het veenpakket heeft hier echter voor onomkeerbare veranderingen gezorgd, de huidige waterhuishouding is
zodanig dat verbetering van de toestroom van kwelwater alleen tegen zeer grote inspanningen gerealiseerd kan w o r d e n .
Aanpassing van de hoofddoelstelling lijkt onvermijdelijk.

116

3

Gebieden waarnaongedaan makenvaningrepen indewaterhuishoudinggestreefdkan worden
naardevigerende botanische lange termijn-doelstellingen. Meestalgaathetom lokale ingrepen,
soms kan ondanks de regionale beïnvloeding gestreefd worden naar grondwateraßankelijke
vegetaties.

Deelgebieden: 2B Wilde veen, 3B Roodzanden tot Oliebroek, 3C Burgvollen/Loefledder, 4
TaarloseenOudemolensediep,5AOudema/Kolriet,5BBrugmatot Noordma,6B
Heest, 6D laagten op het Balloerveld aan de oostzijde, 8C Holten, 8D Westerse
veld, 9ADongelt tot Mengat, IOCGasterense holt, 10E Westerholt.
Meestalbepalen regionale ingrepenofgrootschalige ingrepen indelokale hydrologische systemen
de ernst van de aantasting. De gebieden waar dergelijke ingrepen van invloed zijn, staan in de
eerstetweegroepen.Alleendoorveranderingen inhetbeleid kunnen er opdelangetermijn structurele verbeteringen optreden. Het isvan belang of teverwachten is,of dezeveranderingen ook
daadwerkelijk beteremogelijkhedenvoor hetnatuurbeheer opleveren.Voor eendeelvandegebiedendieindeeerste categorievallen isdit heelonzeker.Daarom isuitgezochtwelke doelstellingen
het meeste perspectief bieden op vergroting van de natuurwaarden (bijlage 10.1en bijlage 10.7).
Deoorspronkelijk botanischedoelstellingen (bijlage 10.5)zijn maarbeperkt haalbaar,daarom zijn
ookanderehoofddoelstellingen (fauna,landschap)overwogenofwordteencombinatievoorgesteld.
Debotanischedoelstellinghoeft somsniet inallegevallen opgegeven teworden, maarde doelstellingen zoals ze in het beheersplan zijn voorgesteld (tabel 1.1) lijken voor deze gebieden niet
haalbaar. Ook bij gebieden die onder de tweede categorie vallen kan het wenselijk zijn een
aanpassing van de doelstelling te overwegen. De keuzen zullen in 10.4 per deelgebied kort
toegelicht worden. Indien er geen perspectief isvoorverbetering van dewaterhuishouding, isook
aangegevendatnatteschraallandenenDotterbloemhooilanden nietmeertotdedoeltypenbehoren.
Als de ingrepen zeer ernstig zijn, waardoor het te voorspellen is dat er storingsvegetaties zullen
onstaan, zijn deze aangegeven. Het is niet mogelijk exact tevoorspellen welkevegetatietypen op
een termijn van tienjaarvoor zullen komen.Het iswelmogelijk om aan tegevenwelkereeksvan
vegetatietypen bij een verschralend beheer zal ontstaan en welke typen zullen verdwijnen. Het is
daarom van groot belang per deelgebied het geheel van vegetaties te bezien.
Andere algemene uitgangspunten bij de planning zijn:
— Het voedingsniveau van debodem moet laag zijn. Bij eenvoedselrijke bodem moet het beheerzichzowelopherstelvandewaterhuishoudingrichtenalsopafvoer vandevoedingstoffen. Bemeste graslanden moeten daarom, indien schraallanden of veenvormende vegetaties
nagestreefd worden,verschraald worden via maaien en afvoeren van het gewas.
— In gebieden waar hetvoedingsniveau laagismoet dit ook zoblijven. De ongewilde toevoer
vanmeststoffen viadelucht ofmiddelshetwater kantot gevolghebben datookdezeer natte gebieden met veenvormende vegetaties gemaaid moeten worden.
— Begrazenisongewenstingebiedenmetbotanischedoelstellingenwaarveengronden meteen
geringe draagkracht voorkomen.
Landschapsdoelstellingen,faunistische doelstellingenenbotanischedoelstellingen kunnengoedgecombineerdworden.Alleenweidevogeldoelstellingen leidentoteenbeheer (open landschap,lichte
bemesting) dat hetverwerkelijken vandeanderedoelstellingen indewegstaat. Inde middenlopen
enbovenlopenwaarbotanischedoelstellingen niethaalbaar lijken,isdelandschapsdoelstelling, het
handhavenvaneen kleinschaligbeekdallandschap, terealiseren.Het iswenselijk dat indezegebiedenaangegevenwordtwaarcultuurhistorische patronen bewaardmoeten blijven. Omdediversiteit
te vergroten is een grotere aandacht voor bossen in het stroomdalreservaat wenselijk. Bebossing
kan overwogenwordenalsdevoedingnaar debeekdalen er nietwezenlijk door afneemt. Indergelijke gevallen isbos een enkele keer als alternatief voor korte vegetaties vermeld.
Hetiszeeraannemelijk dathetareaalbossenindebovenlopeneninhetmiddenlopengebied boven
depotkleivanoudsher groot geweest is.Waar delandschapsdoelstelling prevaleert, kan hetbesloten karakterversterktworden.Door hetwatrijkeresubstraat kunnenbossen ingebiedenwaarpotklei dagzoomt op de lange termijn interessante vegetaties uit het Gierstgras-Beuken- of Elzen117

Vogelkersverbond opleveren. Inde kwelgebieden ismeer aandacht voor deElzenbroekbossen gewenst.Dezevegetatieszijn nauwelijks aanweziginhetreservaat. Infiltratiegebieden waarop nubemestegraslanden ofbouwlanden voorkomen kunnen slechtsten kostevangroteinspanningen omgevormd worden tot heide of heischrale graslanden.
Ineen aantal gebieden (categorie 2)kan delangetermijn-doelstelling nagestreefd worden,mitser
(regionaal) herstelvandewaterhuishouding plaatsvindt (bijlage 10.6,zieooktabel9.1).Omdatonduidelijk iswanneerhetherstelzaloptreden,isvoordezegebiedeneentijdelijke doelstelling geformuleerd.Indeoverigegebiedenisopbasisvandelangetermijn-doelstellingen nauwkeurigeraangegevenwatineen periodevan 10jaar haalbaarlijkt (bijlage 10.5).Alsergeenpositieve ontwikkelingenverwachtworden,ofalsdesuccessienietsnelzalverlopen,zijn ookdeminder goed ontwikkeldevegetatiesuitdesuccessiereeksvermeld.Devoorstellenvandeoecologischewerkgroep (bijlage
5a in Everts et al 1990) zijn overgenomen als het om gebieden uit groep 3ging.
103

Overzicht van op regeneratie gerichte beheermaatregelen
Eenglobaaloverzichtvanenkelemaatregelen enheteffect daarvan (tabel 10.4)wordtgegevendoor
Van Beusekom et al 1990. Deze maatregelen kunnen ook bij andere negatieve effecten, zoals
bemesting en verzuring door neerslag, worden toegepast. Het gaat voornamelijk om éénmalige
maatregelen die ten dele hetzelfde doel hebben als het reguliere beheer. De effecten van een herstelmaatregelzijninhogemateafhankelijk vandeuitgangssituatie.Hetisdaaromheelmoeilijk per
methode tevoorspellen hoedevegetatiezalreageren. Gezien deaardvandeveranderingen in het
DrentseA-gebiedisvaakeencombinatievanmaatregelennoodzakelijk.De(gedeeltelijke) verwijderingvan de bovengrond is de meest ingrijpende maatregel, omdat dan tevens de gehele vegetatie
enzaadbankverwijderd wordt. Het isdaarom verstandig terughoudend te zijn met deze maatregel
en in de regel niet meer te verwijderen dan een toch al verstoorde toplaag. Aantasting van de
bodem, het reliëf, archeologische en palynologischewaarden magnietvoorkomen. In devolgende
gevallen is afgraven of plaggen toch te overwegen:
— Als de toplaag al verstoord is b.v.door diepploegen ofextreme bemesting
— In percelen waar het microreliëf doorveraarding veranderd is
Een zeer bol of juist komvormig microreliëf heeft in veen ongewenste effecten op de
waterbeheersing. Een combinatievanwaterhuishoudkundige enbodemkundige maatregelen
biedt meer kans op succes dan het traditionele natuurbeheer.
— Oude bezandingen, opgebracht om de draagkracht van deveengrond te vergroten
— Bemeste graslanden opvochtige tot natte zandgronden
Het normale verschralingsbeheer, maaien en afvoeren, om heischrale graslanden of natte
heide verkrijgen, blijkt hier maar zeer langzaam teverlopen (Bakker 1989).
— Bij omvorming naar bos (Elzenbroek, Berkenbroek,Elzen-Vogelkersbossen)
Ookinbosseniseenvoedselarmebodem noodzakelijk. Plaggen isdeenigemogelijkheid om
dit te bereiken.
— Zeer dikkeveraardetoplaag ( > 0,8m)
Deze laag heeft geen vochtregulerend vermogen meer. De "turfmolm" moet ten minste
gedeeltelijk verwijderd worden.
Afvoer vanregenwater moetaltijd mogelijk blijven. Dit kandoor eenstrook teplaggen tot aanhet
laagstepunt inhet terrein,ofdoor het laagstepuntvandeplagplekop eengreppel aan te sluiten.

10.3.1 Verbetering in dewaterhuishoudkundige inrichting
Bij het opstellen en uitvoeren vanwaterbeheersingsplannen zijn devolgende punten van belang:
— Allereerstmoetduidelijkzijnwatdedoelenzijn.Deeisendiegrondwaterafhankelijke vegetaties stellen aan dewaterhuishouding bepalen de hoogte van de opstuwing (bijlage 10.2).
— Het reliëf moetingemeten zijn.Hoogtes (zowelzandkoppenalsbolleveenpakketten) mogen
niet doorsneden worden met sloten. De afwatering moet door natuurlijke laagten verlopen.
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— De stijghoogten van dewatervoerende pakketten moeten bekend zijn. De peilen van sloten
in kwelgebieden mogen niet boven destijghoogte van het eerstew.p.komen. De buizen die
geplaatst worden om destijghoogte te meten, moeten in een goed ontwikkeldevegetatie in
de buurt van de leiding geplaatst worden.
— Denormvoordekwelintensiteit inveenbodems is,voordemeestevegetatietypen, 1 mm/dag
of meer (tabel 10.1).
Afvoer en drainage
Deveenvormendevegetaties mogenniet ontwaterdworden door greppelsofsloten.Bijbolleveenpakketten met een sterke kweldruk kunnen sloten en greppels vervallen, omdat afvoer over het
maaiveldmogelijk is.Inlaagten met Draadzeggevegetaties iswaterafvoer over het maaiveldwenselijk: het afvoermiddel kan een ondiepe slenk zijn. Grote zegge- en Draadzeggevegetaties moeten
het water kunnen lozen om regenwater kwijt te raken.
Als de peilen ten behoeve van Dotterbloemvegetaties en Blauwgraslanden worden gestuwd, mag
hetpeilnooit zohoogzijn,datergeenoppervlakkigeafvoer meeroptreedt.Het moetmogelijk zijn
omregenwater in neerslagrijke periodes tekunnen afvoeren. De greppels (of natuurlijke slenken)
mogen niet dieper zijn dan ca. 0,20 à 0,30 m.
Het patroon van slotenengreppels isminstens evenbelangrijk alsdedieptedaarvan,maar niet in
algemenetermenteomschrijven.Drieaspectenbepalenhetontwaterendeffect:dedichtheid (aantal
greppels of sloten per ha), de verhouding tussen greppels en sloten en de ligging (afvoerrichting
en doorsnijding van lokale hoogten). Als vuistregel geldt dat veel ondiepe greppels en een wijdmazigslotenpatroon tepreferen zijn endatslotendieevenwijdig aandebeeklopenofin reliëfrijke
smalledalenliggen,alsnelschadelijk zijn.Omovermatigedrainagetevoorkomen,zullendesloten
en greppels haaks op de hoogtelijnen van het maaiveld moeten liggen. Daarmee wordt vermeden
dat grondwater op een ongewenstewijzewordt afgevangen. Deafvoer ofdoorvoervanwater moet
de natuurlijke laagten inhet terrein volgen. Drainagevanzandkoppen moetworden tegengegaan,
omdat die ook van belang zijn als plaatselijk voedingsgebied voor lagere delen in het reservaat.
Stijghoogte van het Iew.p.,in gebieden meteen zwakkevoeding uithet 2ew.p.
Indeovergangvandebovenloop naar demiddenloop en op deflanken kan devoedingvanuit het
eerste w.p. groot zijn. De stijghoogten moeten steeds gemeten worden in het veld en kritisch
worden geanalyseerd. De freatische grondwaterstand mag bij het opstuwen van drainerende
waterlopen of"greppels"niet hoger reikendan destijghoogte inhet Iewatervoerende pakket. Het
grondwaterverhang inhet Iewatervoerend pakket moet zogoed mogelijk gevolgdworden.Bij een
hogere opstuwingwordt regenwater in dewortelzone vastgehouden. Het vervalvan het peil in de
sloten moet daarom niet groter zijn dan 0,20m.
Relatie methet voedingsgebied
Het isvanwezenlijk van belang dat het lokalevoedingsgebied wordt hersteld om de ontwikkeling
van devegetaties op de flanken en deoorspronggebieden mogelijk te maken. Bij laterale toevoer
vangrondwater naarbeekeerdgronden ofoudekleigrondeh mogen inhetvoedingsgebied geensloten voorkomen, omdat dan de toevoer van grondwater wordt verstoord.
10.3.2 Consequenties voorhet reguliere beheer
Als het herstelbeheer isuitgevoerd zaler een aanpassingvan het reguliere beheer moeten plaatsvinden.Debodemszullennatterworden,waardoordedraagkrachtvermindert.BijkeuzevoorDotterbloemhooilanden en Natte schraallanden zal in ieder geval het maaibeheer voortgezet moeten
worden, maar ookbij dekeuzevoorveenvormendevegetatiesblijft maaien wenselijk (tabel 10.5).
Het huidige machinepark is niet voldoende uitgerust voor de moeilijk toegankelijke terreinen.
Vooral het afvoeren van het maaisel zal problemen geven.
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Op veldpodzolen van dewestflank bestaan drie opties:
een omvorming naar heischrale vegetaties en heide
een omvorming naar bos
de doelstelling van het behoud van het huidige landschap blijft bestaan
Gezienhet agrarischeachterland hebbendelaatstetweeoptiesopdit moment eenlichtevoorkeur.
De tweede optie biedt een gevarieerd bos op de beekdalflank, bestaande uit Eikenbossen op de
hoogstedelenvia Elzen- Vogelkersbossen en Berkenbroek overgaand in Elzenbroek. Na aankoop
vandeachterliggendeargarischegronden moet drainageenbemestingverdwijnen, zodat mineraalarm grondwaternaardeflankenvanhet beekdalkantoestromen.Herstelvanheischralevegetaties
en heide is dan wel mogelijk door te plaggen.

10.4.3 Demiddenloop van het Schipborgerdiep
Dit gedeeltevanhet dal heeft een golvend karakter door de ingestoven duintjes. Dewaterwinning
Zuidlarenheeft inhetnoordelijkdeel(deelgebied3A)invloed.Deontwikkelingsmogelijkheden zijn
nietbijzonder, maar ook niet onmogelijk omdat dekwelintensiteit rond 1,5 mmligt.Door deontwatering,veroorzaakt doorwaterwinningendetailontwatering,ishetveenveraard (STBOKA1977,
toelichting bodemkaart kaartbl 12Oost). Na opheffen van dewaterwinning ligt de kwelintensiteit
tussen 1,5en2mmperdag.Hetmineraalarmegrondwater datinhetnoordelijk deeltot aanRoodzanden voorkomt, schept goede mogelijkheden voor de Kleine zegge-vegetaties. In percelen met
regionaalgrondwaterenoverstromingmetbeekwaterkunnen Dotterbloemhooilanden voorkomen.
Achter deoeverwallen isdeoverstromingsinvloed groot,hierbehoren Grote zegge-vegetatiesvoor
te komen. Op de duintjes kunnen heide en heischrale vegetaties ontwikkeld worden, met op de
overgangnaar deveengronden mogelijkheden voor Draadrus en lager,Blaaszegge.Plaggenvande
voedselrijkebovengrond opdepercelenwaarveelzandkoppen inliggenenwaarbovendien hetregionale grondwater aanwezig is,zal de bovengeschetste ontwikkeling versnellen. De ontwatering
middelsslotenisvangroteinvloedopdeontwikkelingsmogelijkheden. Ookzonder het verdwijnen
van de waterwinning kan in dit gebied begonnen worden met het op peil brengen van sloten en
greppels in het centrale deel met een dikveenpakket (Everts et al 1991).De sloten engreppels in
de zandige en moerige gronden (Steenbulten en Langbulten) kunnen dichtgeschoven worden.
Dekwelintensiteit indeelgebied 3Bisruimvoldoende (rond 3,5mmperdag).Erzijn goedemogelijkheden hetwaterbeheer teoptimaliseren. In het zuidelijk deelvan 3Bligthet accent op Dotterbloemvegetatiesincombinatiemetverlandingsvegetaties.Depeilenvandeslotenmoetenverhoogd
worden.Destijghoogtevanheteerstew.p.moetbekend zijn.BijRoodzanden zijn dezelfdevegetaties te verwachten als in gebied 3A. Hier liggen tweeproblemen: de te lagepeilen van sloten en
dewatervervuiling op dewestflank. Aankoop van de hoger gelegen landbouwgronden is van het
grootstebelang.Naverwervingmoeten slotenengreppelsverwijderd worden zodat hetwaterweer
infiltreert endezegebiedenhunvoedendefunctie voordebeekdalenweerkunnen uitoefenen. Het
stijghoogteverschil is de drijvende kracht achter de kwelstroom. Er is ook een laterale voeding
aanwezig ?(Schipper en Streefkerk, in voorb.) waardoor het gevaar bestaat dat hetvervuilde freatische grondwater direkt het reservaat instroomt.
Het Burgvollengebied (3C) is waardevol door de Veldrusschraallanden, Kleine zegge-vegetaties,
Dotterbloemhooilanden en Elzen-Vogelkersbossen,dekwelintensiteit isruim voldoendevoor het
duurzaam in stand houden vandevegetaties.In dit gebied zijn vier problemen aanwezigindewaterhuishouding:
De peilen en het onderhoud van de beek
De interne waterhuishouding
Ontwateringen langs de dalrand
Vervuiling vanuit het freatisch pakket
Voor het duurzaam handhaven vandezevegetaties ismeer aandachtvoorverlandingsvegetaties in
de laagste delen en langs de greppels nodig. De dieptevan de greppels en de dichtheid van de
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Tabel 10.8

Vergelijking van de actuele situatie met de korte en langetermijn-planning
in deelgebied 3:de middenloopvan het Schipborgerdiep

Deelgebied3

Actuele
situatie

VEGETATIES

3A 3B 3C

GROTEZEGGEVERBOND
Gemeenschapvan Scherpe zegge
Gemeenschapvan Blaaszegge
Gemeenschapvan Moeraszegge
Sociatievan Noordse zegge
GLANSHAVERVEGET. (OEVERWALVEGETATIES)
vochtige Glanshavergemeenschappen
DOTTERBLOEMHOOILANDEN
Gemeenschapvan Moeraszegge (Angellco-Cirsietumol.)
Waterkruiskruid-Trosdravikgemeenschap(Typicum)
subassociatievan Zwarte zegge
subassociatievan Veldrus
subassociatievan Noordse zegge
subassociatievan Scherpezegge
Bosbies gemeenschap
Rompgezelschappenvan de Dotterbloemvegetaties
NATTESCHRAALLANDEN
Veldrus associatie
subassociatie metMelkeppe
subassociatie met Kruipendstruisgras

Korte
termijn

3A 3B 3C

m

3A 3B 3C

11_

II-

III

III

nnn
nnn

ÜLMM

II_L
• >

• ^m•

»J
•.Jft.

Gemeenschapvan Ster- en Zompzegge
subassociatie metveenmossen
subassociatie metVeldrus
subassociatie metDraadrus
DRAADZEGGEVERBOND
Gemeenschapvan Draadzegge
Gemeenschapvan Snavelzegge
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Legenda:

Actuele situatie:

Kortetermijn:

Langetermijn:

^ | Algemeenof dominantin dit
deelgebied
• Komtvoor,meestal zeldzaam

|

Doeltype korte termijnen lange
termijnstemmen overeen,kan
over groteoppervlakten optreden

|

Karakteristiek voor het deelgebied

•

Kan plaatselijk optreden

Doeltype korte termijnen lange
termijnstemmen overeen,is
alleen plaatselijk te verwachten

Witbolgraslanden (cursief):
Vegetatietypendie niettot de
doeltypenlange termijn behoren

•

Doeltype korte termijn

129

greppels is cruciaal. Het Elzen-Vogelkersbos en de graslanden zijn te droog, dit kan verbeterd
worden door minder intensief beekonderhoud,waardoor debeekbodem weer omhoog kan komen
endoorhetopzettenvanpeilenindoorvoerleidingen.Alledrainageuitditgebiedmoet verdwijnen.
Op de lange termijn kunnen bij Loefledder, door de combinatie van beeklemen en regionaal en
lokaalgrondwater,waarschijnlijkBlauwgraslandenenVeldrusschraallandenontwikkeldworden.Op
dekortetermijn moetgestreefd wordennaarheischralegraslanden (rompgemeenschappenvanhet
Junco-Molinion). De ontwatering op de zuidflank moet stoppen voordat deze successie in gang
gezet wordt. Op de akkerbouwgronden op de Nieuwlanden en Noorderesch zou geen bemesting
meer mogen plaats vinden. Alleen bij deze inrichtingmaatregelen is het mogelijk de contactzone
tussen ondiep freatisch grondwater en het diepe grondwater te herstellen.
Hetvervuilingsprobleem bijRoodzanden enBurgvollenkanopgelostwordendoorgronden teverwerven, op beide flanken van het dal. De grens voor aankoop ligt op de waterscheiding in het
tweedewatervoerendepakket ofvoorbij eensemi-permeabelelaag.Opdeoostelijke dalflank komt
keileem voor,waardoor een oppervlakkige afwatering naar het dal plaatsvindt (Bijlage 10.8).Het
voedingsniveauvandebodem moetlager.Dit kanmetverschillende technieken,zoalstijdelijk verbouwenvanveeleisendegewassen (b.v.mais)zonder temestenenafgravenvandetoplaag.Hetvervuildegrondwater uit het freatisch en eerstewatervoerend pakket moet, alshet in de madelanden
uittreedt, afgevoerd worden middels ondiepesloten op deovergang naar het dal. Op delange termijn kunnen deze sloten verdwijnen.
10.4.4 Demiddenloop van Oudemolen tot dewegLoon -Ballo
In het centrale deelvan het dal tussen Elsmaat en Mariebarg zijn de Dotterbloemhooilanden en
Oeverwalvegetaties het fraaist ontwikkeld. Zeer kalkrijk grondwater komt voor in de madeveengronden De kwelintensiteit ligt rond 3 mm per dag. Bij een ongewijzigd waterhuishoudkundig
beheer istoch teverwachtendat hetareaalDotterbloemhooilanden verderzalafnemen ten gunste
van Kamgrasvegetaties en dat het aantal mesotrafente, kalkminnende soorten in deze vegetaties
kleiner wordt. Om de regionale voeding te garanderen zijn verschillende maatregelen nodig:
Verwervingvan landbouwgronden, aanbeide zijden van het dal,die in dekwelgebieden liggen (bijlage 10.8). De ontwateringsdiepte van de aangrenzende reservaatsdelen (tabel 8.8)
wordt hierdoor negatief beïnvloed.
Verwerving van landbouwgronden om de zijdelingse voeding met licht verrijkt grondwater
tevergroten en drainage op te heffen.
Nemenvanmaatregelen omdevermestingtevoorkomen in ?een infïltratiegebied bij Oudemolen en Heest (bijlage 10.8).
Het instellenvanhogerepeilen indedoorvoerleidingen (tabel 8.8).Juist indit gebiedwordt
veel kwelwater door deze leidingen afgevoerd. De nieuwe peilen mogen niet hoger liggen
als de stijghoogte van het eerstew.p..
Verbetering van de interne waterhuishouding (tabel 8.8).
Bij Wallenbroek en Bosmaat ligteen gebied met een te diepeontwatering. Hier moet beter
onderzochtworden ofhet noodzakelijk isdegronden teverwerven.Het isdenkbaar dat een
betere opstuwing in de sloten voldoende isof dat met het verwerven van een klein gebied
volstaan kanworden.Het modelisniet nauwkeuriggenoegomhierover uitspraken tedoen.
Het peilbeheer in de beek. Als de afvoer lager is dan 3 m2/sec. moet het beekwater geheel
door de oude loop afgevoerd worden (§ 10.4.7). Wellicht kan het debiet verder verhoogd
worden. Onderzoek naar het maximaal toelaatbare debiet, zoweluit oogpunt van landbouw
alsvan natuur (§ 10.1.3),isgewenst.
Met deverbetering van de interne waterhuishouding kan begonnen worden als er inzicht is in de
stijghoogte vanheteerstew.p..Zijn erdoorvoerleidingen aanwezig,danmoetdeafregeling vanhet
gewenstepeilindezeleidinggebeuren.Wanneerbovendienopdelaagsteplaatsenendebolleveenpakketten naarverlandingsvegetatiesgestreefd wordt,kan het areaalvangoedontwikkeldeDotterbloemhooilanden enOeverwalvegetaties groterworden.Dediepsteslotenliggenvaakbij denatste
plekken,waardoordeietshogergelegenmadeveengronden eentegrotedrooglegginghebben.Door
vergrotingvanhetareaalvanPluimzeggevegetaties enmesotrafente verlandingsvegetaties ontstaan
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Tabel 10.9

Vergelijking van de actuele situatie met de korte en lange termijn-planning
in deelgebied 4: De middenloop vanaf Oudemolen tot de weg Loon - Balloo

Deelgebied4

Actuele
situatie

Lange
termijn

Korte
termijn

VEGETATIES

4A 4B 4C

4A 4B 4C

4A 4B 4C

GROTEZEGGEVERBOND
Gemeenschapvan Pluimzegge
Gemeenschapvan Moeraszegge
GemeenschapvanPaardehaarzegge
GLANSHAVERVEGET. (OEVERWALVEGETATIES)
vochtige Glanshavergem.v. v. Zwarte rapunzel
vochtige Glanshavergemeenschappen
DOTTERBLOEMHOOILANDEN
Gemeenschapvan Moeraszegge (Angelico-Cirsietumol.)
Waterkruiskruid-Trosdravikgemeenschap(Typicum)
subassociatievan Zwarte zegge
subassociatievan Veldrus
subassociatievan Noordse zegge
subassociatievanTweerijige zegge
Bosbies gemeenschap
Rompgezelschappenvan deDotterbloemvegetaties
NATTE SCHRAALLANDEN
Veldrus associatie
Gemeenschapvan Ster- en Zompzegge
subassociatie metveenmossen
subassociatie metVeldrus
DRAADZEGGEVERBOND
Gemeenschapvan Draadzegge
Gemeenschapvan Ronde zegge
Gemeenschapvan Snavelzegge
Sociatievan Holpijp
Gemeenschapvan Noordse zegge
HEISCHRALE GRASLANDEN
Rompgemeenschappenvan het Borstelgras verbond
Rompgem.van het Biezeknoppen-Pijpestrootjeverbond
HEIDEVEGETATIES
Dopheidegemeenschap
Gemeenschapvan Struikheideen Kruipbrem
Gemeenschapvan Klokjesgentiaan en Borstelgras
BOSSEN
Elzenbroekbos
Berkenbroek
Gagelstruweel
Associatie vanSporkenhouten Geoorde wilg
RUIGTEN
Gezelschapvan Moerasspireaen Riet
Pitrusgezelschappen
Moerasspireadominantie
KAMGRASWEIDEN
Kamgrasweiden,metMoerasrolklaver
Kamgrasweiden, typische vorm
VOEDSELRIJKEGRASLANDEN
WitboigrasJanden
Beemdgras-Raaigrasgezelschap
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Legenda:
Actuele situatie:
H Algemeenof dominantin dit
deelgebied
• Komtvoor,meestal zeldzaam

Kortetermijn:

Langetermijn:

|

Doeltype kortetermijnen lange
termijnstemmenovereen,kan
over grote oppervlakten optreden

|

Karakteristiek voor het deelgebied

•

Kan plaatselijk optreden

Doeltype korte termijnen lange
termijnstemmen overeen,is
alleen plaatselijk te verwachten

Witbolgraslanden(cursief):
Vegetatietypendie niettot de
doeltypenlange termijn behoren

•

Doeltype korte termijn
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kansen voor zeldzame zeggen als Paardehaarzegge en Ronde zegge.
Hetregenwaterkandepotkleionderdewestflank nietinfiltreren, maarwordtgedwongen zijdelings
af te stromen. De kwelintensiteit langs de flanken is lager en zal tussen 0,6 à 1,5 mm/dag liggen.
Ingrepen opdeflankendraineren dezelateralecomponentindevoeding.De verdrogingsverschijnselenzijnjuistopdeflankenovergroteoppervlakten tevinden.Vergrotingvandevoedingmet atmoclien grondwater betekent in dit deelvan het dal eenveel grotere mengzone van grond- enregenwater.HierdoorontstaatruimtevoorspecialistenalsTweehuizigezegge,Veenmosorchis,Ronde
zegge, etc. Op de rand van het beekdal, vooral bij steilranden, zal een permanent geïnundeerde
zone ontstaan van enkele tientallen meters waar maaien vrijwel onmogelijk is.Als de vernatting
optreedtkanhiereenElzen-Berkenbroekmetveenmossenontstaan.Vergrotenvanlateralevoeding
isalleen zinvol als er ook maatregelen genomen worden om devervuiling tegen te gaan.
Omdat calciumrijk grondwater in dit gebied op veel plaatsen uittreedt, kan om devariatieverder
te vergroten, overwogen worden juist hier op kleine schaal te kiezen voor Elzenbronbossen met
Verspreidbladiggoudveil(Chrysospleniumalternifolium),Moerasstreepzaad (Crépispaludosa)Bittere veldkers (Cardamine amare) etc. Indebenedenloop moet bij ontwikkeling van broekbossen
vooralaanElzenbroekbossen gedachtworden.Bijhetstuifduingebied vanOudemolenliggengeïsoleerde hooilandjes, die hiervoor heel geschikt zijn.
Opdewestflank (4B),waar uitsluitend voedselrijke graslandenvoorkomen, kan naverwervinggestreefd worden naar Dotterbloemhooilanden op de madeveengronden. Veldrusvegetaties en heischralevegetaties kunnen op demoerigeeerdgronden enveldpodzolen ontwikkeld worden. Inhet
centrale deelvan het beekdal,waar madeveengronden voorkomen meteenveenpakket dikker dan
1,2 m,isdekwelintensiteit rond 3mm/dag.Demeestemadeveengronden met een dun veenpakket
endemoerigeeerdgronden zijnveraard enevenalsdeveldpodzolen intensief bemest enontwaterd.
Plaggen ishierdebeste techniek omteverschralen.Aangezien dit gebied niet aansluit opvoedselarme infiltratiegebieden is het de vraag of de te ontwikkelen graslanden duurzaam in stand gehouden kunnenworden.Bodembeschermendemaatregelen opdeLooneresenhetBinnenveld zijn
noodzakelijk. Het type halfnatuurlijke graslanden dat hier ontwikkeld zou kunnen worden komt
elders (Gasterense diep, Deurzerdiep en ook in hetzelfde deelgebied) op grote oppervlakte voor.
Het is devraag of het resultaat wel opweegt tegen devereiste hogebeheersinspanningen. Er kan
ook gekozen worden voor een omvorming tot bos. Het is te verwachten dat op de hogere delen
Zomereiken-Berkenbossen zullen ontstaan, die geleidelijk overgaan in Elzenbroekbossen.
Zuidelijker bij Koebroek, Bosbroek en Onland komen goed ontwikkelde Dotterbloemhooilanden
enVeldrusschraallanden voor.Door het reliëfstroomt hetvoedselarme regenwater overdeoppervlakteafnaardebeekdalrandwaardoorKleinezegge-vegetatiesontstaan.BijLoon (deelgebied4C)
heeft dewaterwinning Assen invloed, er liggen te diepedoorvoerleidingen, de overgangvankwelnaar infiltratiegebied istediepontwaterd,het internebeheer isplaatselijk slechtener isvervuiling
inhetgrondwatergeconstateerd. Hetveenpakketisindezedoorbraak doordeRolderrugzeerdun,
waardoor ontwatering leidt tot forse veraarding.Dat er ondanks dezeproblemen nogsteeds goedontwikkeldevegetatiesvoorkomen,istedankenaandezeerhogekwelintensiteit. Dewaterwinning
heeft tot gevolg dat het gebied wat minder gevarieerd is dan het noordelijk deel bij Taarlo en
Oudemolen, omdat de invloed van het tweede watervoerende pakket gering is. In het
Koebroeksveld en de Balloëresch moeten maatregelen genomen worden om vermesting tegen te
gaan.Deovergangnaarhetbeekdalzouaanhetreservaattoegevoegdmoetenworden(bijlage10.8).
De interne waterhuishouding kan direkt aangepast worden. Bij het nemen van deze maatregelen
gelden dezelfde opmerkingen als bij deelgebied 4A. Zelfs de koppen van de bolle veenpakketten
enverlandende meandersworden ontwaterd (Koebroek,Diepenveen). InKoebroek zijn de slappe
gronden in het verleden bezand. Deze zandlaag moet verwijderd worden. Ook hier zouden
eventueel Elzen-bronbossen met Paarbladig Goudveil ontwikkeld kunnen worden.
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Tabel 10.10 Vergelijking van de actuele situatie met de korte en lange termijn-planning in
deelgebied 5: De middenloop van het Gasterense en Rolderdiep tot Anderen

Deelgebied5

situatie

Lange
termijn

Korte
termijn

5A 5B 5C

5A 5B 5C

5A 5B 5C

Actuele

VEGETATIES
GROTEZEGGEVERBOND
Gemeenschapvan Pluimzegge
Sociatie van Noordse zegge
GLANSHAVERVEGET. (OEVERWALVEGETATIES)
vochtige Glanshavergemeenschappen
DOTTERBLOEMHOOILANDEN
Gemeenschapvan Moeraszegge (Angelico-Cirsietumol.)
Waterkruiskruid-Trosdravikgemeenschap(Typicum)
subassociatievan Zwarte zegge
subassociatievan Veldrus
subassociatievan Noordse zegge
Bosbies gemeenschap
Rompgezelschappenvan de Dotterbloemvegetaties

ff
•

Gemeenschapvan Ster- en Zompzegge
subassociatie metveenmossen
subassociatie metVeldrus
DRAADZEGGEVERBOND
Gemeenschapvan Draadzegge
Gemeenschapvan Ronde zegge
Gemeenschapvan Snavelzegge
Sociatie van Holpijp
Gemeenschapvan Noordse zegge
HEISCHRALE GRASLANDEN

•
•_
• • •

Rompgem.van het Biezeknoppen-Pijpestrootjeverbond
BOSSEN
Elzenbroekbos
Berkenbroek
Gagelstruweel
RUIGTEN
Gezelschap vanMoerasspirea en Riet
Pitrusgezelschappen
KAMGRASWEIDEN
Kamgrasweiden, met Moerasrolklaver
Kamgrasweiden, typischevorm
ZILVERSCHOONGRASLANDEN
Geknikte Vossestaartassociatie
VOEDSELRIJKE GRASLANDEN
Witbolgraslanden
Beemdgras- Raaigras gezelschap
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Legenda:
Actuele situatie:
H Algemeen of dominant in dit
deelgebied
• Komtvoor, meestal zeldzaam

Kortetermijn:

Langetermijn:

|

Doeltype korte termijnen lange
termijnstemmen overeen,kan
over grote oppervlakten optreden

|

Karakteristiekvoor het deelgebied

•

Kan plaatselijk optreden

Doeltype korte termijnen lange
termijnstemmen overeen,is
alleen plaatselijk te verwachten

Witbolgraslanden(cursief):
Vegetatietypendie niettot de
doeltypenlange termijn behoren

•

Doeltype korte termijn
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10.4.5 De middenloop van Gasterense- en Rolderdiep tot Anderen
De graslanden in het Rolderdiep (5B+C) hebben in het algemeen een voedselrijk karakter. De
kwelintensiteit ligt tussen 1,5 en 3 mm per dag. In het grootste deel van het gebied kan gekozen
wordenvoorhetontwikkelenvanDotterbloemhooilanden inhetcentraledeelenschraallanden op
deflanken.Op deoostflank (5B) liggen door het reliëf mogelijkheden voor Veldrusschraallanden.
Heischralevegetaties kunnen, mits devoedselrijke toplaagverwijderd wordt, op een groot oppervlakontwikkeldworden.Doorvoervanwateruitlandbouwgebieden enhetinterneslootbeheerveroorzaken hier deverdrogingsverschijnselen. Een nauwkeurigeafregeling vandeinternewaterhuishouding op het eerstew.p.enhet freatisch vlak iscruciaalvoor deontwikkelingvan devegetaties.
Verpachten vandegronden isdaarom niet mogelijk. Aan dezuidkant isdeabrupte overgang naar
landbouwgebieden inhet hoofddal een ernstigeverstoringvandewaterhuishouding. Dit probleem
wordtversterkt door dezeer lagepeilen indeparallelleiding. Hier moet eerst eenverbetering optredenvoordatverschralen zinvol is.Verder liggen eropdeflankenenkelelandbouwgebieden met
tediepeontwatering.Daarwaarakkerbouwgebieden grenzenaandebeekisvervuilinginhetgrondwater geconstateerd.
Verwerving vanvier landbouwgebieden (Halve maan, Het gebied naast Galgriet en Veurstuk, de
graslanden tussen Brugma, Voorsteveen en Gasteren en het gebied naast Pisbult (bijlage 10.9)is
noodzakelijk. De ontwatering dient hier te verdwijnen zodat de toevoer van lokaal grondwater
wordt hersteld. Deze gronden moeten verschraald worden om mesotrofe condities in het beekdal
te garanderen.Aan de zuidzijde ishet nu nog niet mogelijk exactaan te geven met hoeveel grond
hetverdrogingsprobleem bestredenkanworden.Ineennauwkeuriger hydrologischmodelmoetaan
dehandvan degewenste peilen in het reservaat doorgerekend wordenwelk ruimtebeslag gewenst
is (§ 10.6).In deakkerbouwgebieden bij Gasteren en Anderen (bijlage 10.8) zijn maatregelen om
vermesting tegen te gaan heel belangrijk.
Deverschraling naar Dotterbloemhooilanden kan desondanks ingezet worden in het centrum van
het dal, vanaf Heest tot aan het Scheebroekerloopje, als intern de waterhuishouding aangepast
wordt.Depeilenzullenzodanigverhoogd moetenwordendatinlaagtesenlangsslotenengreppels
verlandingsvegetaties kunnen ontstaan. Overigens komen dezevegetaties nu al in het noordelijk
deelvoor. Hier kan op een grotere schaal gestreefd worden naar verlandingsvegetaties (5A). Ook
bijdePostwegtegendeHondsrug (5B)zijndeconditiesaanwezigomopeengrotereschaalverlandingsvegetaties in mozaïek met Dotterbloemhooilanden na te streven.
Bij de Galgriet (5B)zijn,na herstelvandeinternewaterhuishouding, mogelijkheden voorBlauwgraslanden. Bij dezevegetaties luisteren peilbeheer enfluctuatiesvan standen in de percelen zeer
nauw.Meer kennisoverstijghoogten vanheteerstew.penhet freatisch pakket isnoodzakelijk. De
bolleliggingvandeperceeltjes, ontstaan door teintensief greppelonderhoud enveraarding,isniet
gunstig.Dehoogstedelenzijn tedroog.Ditverschijnsel komtoverigensopveelgrotereschaalvoor
en kan opgelost worden door het plaggenvan de hoogste delen.
Opdewestflank naastBrugmaeninOssebroekenkomenveelslotenvoor,gedeeltelijk metschouwplicht. De dalhelling is hier vrijflauwen er liggen enkele langgerekte zandkoppen in het dal. De
bodem is daardoor zeer gevarieerd, er komen moerige gronden en veldpodzolen voor. De sloten
dieinzandliggen,kunnenverwijderd worden.Waarzedezandkoppenin hetdaldoorsnijden, verhinderen ze de opbouw van een lokaal voedingsysteem. Alleen in de laagten mag afvoer plaatsvinden, het liefst via een natuurlijk afwateringspatroon. Bij verbetering van de waterhuishouding
op hetBalloërveld kaneen zeergeleidelijkeenvolledigvoedselarmegradiënt naar hetdal hersteld
worden. Plaggen van de zandige en moerige delen is dan noodzakelijk. Voor exacte planvorming
isonderzoek naar devariatie ingrondwaterstanden, ligging en hoogtevan debodemsgewenst. In
hetzuidelijk deelvanOssebroeken isdewaterhuishouding nietoptimaaldoor ontwateringvanhet
beekdal.Alsaandeoostzijde maatregelen zoalsbodembescherming zijn genomen,kanookhier op
deovergang,waarmoerigegronden,beekleemofpotkleivoorkomen,gedachtwordenaanvergelijkbare maatregelen.
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Tabel 10.11

Vergelijking van de actuele situatie met de korte en lange termyn-planning
in deelgebied 6: Het Balloèrveld en aangrenzende bovenlopen

Deelgebied 6

Actuele
situatie

Lange
termijn

Korte
termijn

VEGETATIES

6A 6B 6C 6D

6A 6B 6C 6D

6A 6B 6C 6D

RIETVERBOND
Gemeenschap van Slangewortel
GLANSHAVERVEGET. (OEVERWALVEGETATIES)
vochtige Glanshavergem. v. v. Zwarte rapunzel
vochige Glanshavergemeenschappen
DOTTERBLOEMHOOILANDEN
subassociatie vanZwarte zegge
Rompgezelschappen van de Dotterbloemvegetaties
NATTE SCHRAALLANDEN
Veldrus associatie
subassociatie met Borstelgras
Gemeenschap van Ster- en Zompzegge
subassociatie metveenmossen
subassociatie met Veldrus
DRAADZEGGEVERBOND
Gemeenschap van Draadzegge
Gemeenschap van Snavelzegge
Sociale van Ho)pijp
SNAVELBIESVERBOND
Gemeenschap van Veenpiuis enWaterveenmos
Gemeenschap van Witte snavelbies en veenmos
HEISCHRALE GRASLANDEN
Rompgemeenschappen van het Borstelgras verbond
Rompgem. van het Biezeknoppen-Pijpestrootje verbond
HEIDEVEGETATIES
Dopheidegemeenschap
Associatie van Moeraswdfsklauw en Snavelbies
Gemeenschap van Struikheide en Kruipbrem
Gemeenschap van Klokjesgentiaan en Borstelgras
rompgezelschappen met Pijpestroot/e
rompgezelschappen metBochtige smele
Rompgemeenschappen met Dopheide
Rompgemeenschappen met Struisgras en Struikheide
BOSSEN
Elzenbroekbos
Elzen- Vogelkersbos
Berkenbroek
Gagelstruweel
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Associatie van Sporkenhout en Geoorde wilg
RUIGTEN
Pitrusgezelschappen
KAMGRASWEIDEN
Kamgrasweiden, met Moerasrolklaver
Roodzwenkgras- Gewoon struisgras gemeenschap
Kamgrasweiden, typische vorm
droge vormen van Kamgrasweiden
VOEDSELRIJKE GRASLANDEN
Witbolgraslanden
Beemdgras- Raaigras gezelschap
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Legenda:

Actuele situatie:

Kortetermijn:

Langetermijn:

^ H Algemeen of dominant in dit
deelgebied
• Komt voor, meestal zeldzaam

|

•

Doeltype korte termijn en lange
termijn stemmen overeen, kan
over grote oppervlakten optreden
Doeltype korte termijn en lange
termijn stemmen overeen, is
alleen plaatselijk te verwachten

•

Karakteristiek voor het deelgebied
Kan plaatselijk optreden

Witbolgraslanden (cursief):
Vegetatetypen die niettot de
doeltypen lange termijn behoren

Doeltype korte termijn
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10.4.6 Balloërveld en aangrenzende bovenlopen
DewaterwinningAssenheeft invloedopdewaterstandenvanhetBalloërveld (deelgebied 6A).Natteheidevegetaties kunnen daarom aandewestkant maarbeperkt nagestreefd worden.Alleen langs
hetRolderdiep enbij deGalgriet (6D)liggengoedemogelijkheden voor natte heidevegetaties. Op
dekorte termijn ligthet accent in dedoeltypekeuze op drogeheidevegetaties. Dezevegetaties zijn
vergrast,welzijn een aantal overgangen naarvochtigeheidevegetaties geplagd. Meer plaggen,ook
in de droge delen, blijft noodzakelijk. De kleine beekdalen aan de zuidzijde (6Cen 6D) zijn ontwaterd.Op dekorte termijn gelden hier alleen landschapsdoelstellingen. Heest (6B)kent dezebeperkingen niet.Doordoeltypen alsHeischralegraslanden natestrevenkanhierveelwinst geboekt
worden. Het gebied isbijzonder, omdat het een zandgebied is dat door grondwater gevoed wordt.
De maatregelen die hier nodig zijn, zijn vergelijkbaar met de maatregelen op de flanken van het
Gasterensediep.Indelaagtenenovergangen naardebeekdalen kunnendanverlandingsvegetaties,
Blauwgrasland enDotterbloemvegetaties ontstaan (bijlage 10.1).Het isniet acceptabelom indeze
grote voedselarme kern nog enkele enclaves over te houden waar zeer intensieve bemesting kan
plaatsvinden. De meststoffen zullen radiaal uitstromen naar de omringende beekdalen en daar
schadeaanrichten. Na het plaggen zaleenextensief begrazingsbeheer gevoerdwordenwat efficiënter kan gebeuren als er geen enclaves liggen.

10.4.7 Het Looner- en Deurzerdiepvanaf dewegLoon -Ballo
Inhetnoordelijk deel (deelgebied 7A)zijn deactuelewaarden hoog.Door deaftakking naar Loon
isdewaterhuishouding niet optimaal. Dekomendejaren moet debestaandewaarde gehandhaafd
worden, uitbreiding lijkt niet mogelijk. Als de drainerende werkingvan de genormaliseerde beek
opgeheven wordt, zijn de perspectieven gunstiger. Of de beek ter willevan een fraaier landschap
opnieuwmeanderen kan,zouonderzocht kunnenworden.Bijverbeteringvandewaterhuishouding
is het waarschijnlijk dat inundaties vakervoorkomen. Het is daarom te overwegen een (gedeeltelijke) omvorming naar Elzenbroekbossen in gang te zetten, deze zijn beter aan dergelijke
omstandigheden aangepast. Juist hier blijkt Paarbladig Goudveil direkt langs de beek voor te
komen.
Hetgewenstepeilbeheer inhet Loonerdiep zalvermoedelijk in laaggelegen landbouwgebieden ten
zuidenvanLoonvoortehogewaterstandenzorgen.Hetwaterschapkanonderzoekverrichten naar
deeffecten vanpeilverhoging opditbeekdal.Afhankelijk vandeuitkomstenvanhetonderzoekzal
dit gebied óf destatus hydrologisch buffergebied krijgen, óf aan het reservaat toegevoegd worden.
Op de bemeste westflank (7B) is uitbreiding van het areaal bos te overwegen. Verschraling naar
heideofheischralegraslanden kanhieralleentegenzeergroteinspanninggerealiseerdworden.Het
achterlandbestaatgedeeltelijk uitintensiefgebruiktelandbouwgebieden,zodathetnietwaarschijnlijkisdatereenfraaievoedselarmegradiënt naardebeekdalgraslanden kanontstaan.Het Amelterdiepje (7B)isomgevendoorbos,hierisdesituatiegunstiger,erkunnen Veldrusschraallanden ontstaan.
Het zuidelijk deel (7A +B) isdoor deomringendediepeontwateringen ernstigaangetast. Hetgebied is nog wel een kwelgebied, maar de standen zijn zo laag dat met opzetten van de peilen de
kwelzalgaanverdwijnen. Het gebied iskwetsbaarvoordrainagedoor devoedingvanuit het eerste
watervoerende pakket. Het tweedew.p. heeft geen invloed omdat het niet door de potklei heendringt.Dediepeontwateringvandenaastgelegeninfiltratiegebiedenisdevoornaamsteoorzaakvan
delagestanden.Hetisrealistischomhieralleenlandschapsdoelstellingen natestreven.Hetgebied
isvergelijkbaar met deelgebied 8Abij Eleveld en heeft dezelfde beperkingen.
Het Zeegserloopje (7C)isdoor ingrepen zoveranderd dat,opdekorte termijn, alleenlandschapsdoelstellingen haalbaar zijn en plaatselijk de actuele waarde, Elzenbroekbos, gehandhaafd moet
worden.
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Tabel 10.12

Vergelijking van de actuele situatie met de korte en lange termijn-planning
in deelgebied 7: Het Loonerdiep en Deurzerdiep vanaf de weg Loon-Balloo

Deelgebied 7

Actuele
situatie

Lange
termijn

Korte
termijn

VEGETATIES

7A 7B 7C

7A 7B 7C

7A 7B 7C

GROTEZEGGEVERBOND
Gemeenschapvan Scherpezegge
Sociatievan Noordse zegge
Gemeenschap vanRietgras
GLANSHAVERVEGET. (OEVERWALVEGETATIES)
vochtige Glanshavergem.v. v.Zwarte rapunzel
vochtige Glanshavergemeenschappen
DOTTERBLOEMHOOILANDEN
Waterkruiskruid-Trosdravikgemeenschap (Typicum)
subassociatievan Zwarte zegge
subassociatievan Noordse zegge
subassociatievan Scherpezegge
Bosbies gemeenschap
Rompgezelschappenvan de Dotterbloemvegetaties
NATTE SCHRAALLANDEN
Veldrus associatie
Gemeenschapvan Ster- en Zompzegge
subassociatie metveenmossen
subassociatie metVeldrus
subassociatie metDraadrus
DRAADZEGGEVERBOND
Gemeenschapvan Draadzegge
Gemeenschapvan Snavelzegge
Sociatievan Holpijp
Gemeenschapvan Noordse zegge
HEISCHRALE GRASLANDEN
Rompgemeenschappenvan het Borstelgras verbond
Rompgem.van het Biezeknoppen-Pijpestrootjeverbond
HEIDEVEGETATIES
Dopheidegemeenschap
Associatie van Moeraswolfsktauwen Snavelbies
Gemeenschapvan Struikheideen Kruipbrem
Gemeenschapvan Klokjesgentiaan en Borstelgras
Rompgemeenschappen metDopheide
BOSSEN
Elzenbroekbos
Associatie van Grauwe wilgenEls
Elzen- Vogelkersbos
Berkenbroek
Gagelstruweel
Associatie vanSporkenhout en Geoorde wilg
RUIGTEN
Gezelschap vanMoerasspirea enRiet
Pitrusgezelschappen
KAMGRASWEIDEN
Kamgrasweiden, met Moerasrolklaver
Roodzwenkgras-Gewoon struisgras gemeenschap
Kamgrasweiden, typische vorm
droge vormen van Kamgrasweiden
ZILVERSCHOONGRASLANDEN
Geknikte Vossestaartassociatie
VOEDSELRIJKE GRASLANDEN
Witbolgraslanden
Beemdgras-Raaigras gezelschap
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Legenda:

Actuelesituatie:

Kortetermijn:

Langetermijn:

| B Algemeenof dominantin dit
deelgebied
• Komtvoor,meestal zeldzaam

|

Doeltype korte termijnen lange
termijnstemmen overeen,kan
over grote oppervlakten optreden

|

Karakteristiekvoor het deelgebied

•

Kan plaatselijk optreden

Doeltype korte termijn enlange
termijnstemmen overeen,is
alleen plaatselijk te verwachten

Witbolgraslanden (cursief):
Vegetatietypendie niettot de
doeltypenlange termijn behoren

•

Doeltype korte termijn
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10.4.8 Middenloop en bovenlopen van Amerdiep,Anreperdiep en Ruimsloot
Dewaterhuishouding isin het grootste deel (8A,8B)zodanigaangetast, dat op dit moment alleen
landschappelijke doelstellingen haalbaar zijn. Verbetering vanwaterhuishouding enbodem ismet
zeergroteinspanningwelmogelijk (§9.8.3).Hetbesloten landschapkanversterktwordendooruitbreiding van het areaal bossen. Door waterconservering kan iets gedaan worden voor de ElzenVogelkersbossen. Degraslanden zullen,zolangergeenverbeteringen optreden, Kamgrasvegetaties
blijven. Door delagegrondwaterstanden ishet heelwaarschijnlijk datbijverhogingvan dewaterstanden dekwelindebovenlopen zalverdwijnen tegunstevaninfiltratie. Indemiddenlopen geldt
dit niet, maar het veen istot op grote diepteveraard. Bij Ruimsloot (8D) isde waterhuishouding
gunstiger, de kwelintensiteit is voldoende. Hier bestaan de doeltypen uit Kleine zegge-vegetaties
enDotterbloemhooilanden (bijlage 10.1).Daarvoormoetendegrondwaterstanden opgezetworden.
Dehuidigeinrichtingisnietoptimaal,doorvoervanwateruitbovenstroomsgelegen landbouwgronden is noodzakelijk. Deze gronden liggen in het beekdal en moeten verworven worden om degewenste peilen in te kunnen stellen (bijlage 10.8).Op het Westerseveld (8D)bij Rolde komenbelangwekkende natte heidevegetaties voor, die gehandhaafd en uitgebreid moeten worden.
10.4.9 Middenloopen bovenlopen van het Anderse diepje
De huidigevegetaties bestaan voornamelijk uit voedselrijke graslanden. De kwelintensiteit ligt in
9A rond 1 mm, in de overige gebieden lager, tot maximaal 0,3 mm/dag. In het zuiden gelden
daaromlandschappelijke doelstellingendieversterkt kunnenwordendoorvergrotingvanhetareaal
struwelen en bossen. In het noordelijke deel (deelgebied 9A) lijken de botanische doelstellingen
haalbaar. Gekozenwordt voor Dotterbloemhooilanden en Kleinezegge-vegetaties (Natte schraallanden).Zolangdeontwateringvanaangrenzendebeekdaleneninfiltratiegebieden niet geheelverdwijnt, zijn demogelijkheden inhetzuidelijk deel (9B + C)gering.Een ander probleem isde(van
nature) zwakke buffering van het grondwater. Bij intensieve landbouw in de omgeving is te verwachten dat de depositie van verzurende stoffen te groot is. De marges voor herstel zijn echter
klein.Onderzoekmoetuitmakenofgrootschaligeherstelmaatregelen echtzinvolzijn.Dooromvormingvanveelverdampendeboomsoorten naarminderverdampendesoorten (§9.9.3)indenabijgelegenboswachterijen islokaalverbeteringvan dewaterhuishouding mogelijk. Rond Zondagbroek,
Reebroek en Gieterlanden liggen kansen als aan dezevoorwaarde voldaan wordt.
10.4.10 Bovenlopen en oorspronggebieden opde oostflank van de Hondsrug
OphetWesterholt (10E)moet areaal heidevegetatiesgehandhaafd enuitgebreidworden.Totvoor
kort kwamen hier zeer waardevolle heideterreinen voor. Restanten daarvan zijn nog steeds aanwezig.Devegetaties danken hunvoorkomen aan de Gooreerd- en Oude kleigronden. Het Scheebroek is heel geschikt voor Natte Schraallanden en Dotterbloemvegetaties. In de overgang van
Westerholt naar Scheebroek (10D) kunnen Blauwgraslanden nagestreefd worden.Devoeding met
lokaal grondwater is zeer belangrijk. Devegetaties zijn afhankelijk vanvoedselarmebodems. De
lokalegrondwaterstromen, afstromend viadeslenken,moeten hersteld worden,maar de instroom
vanvervuild grondwatermoetworden tegengegaan.Alledrainagekanvervallen,rond het reservaat
zijn maatregelen omvermesting tegen te gaan noodzakelijk. De inrichting aan de noord, zuid en
oostzijde is duidelijk, aan de zuidoostkant is onderzoek gewenst om de precieze begrenzing te
bepalen. Het gewenste peil iseen belangrijk criterium om deze grens te bepalen.
Langs het Scheebroekerloopje (10D) zijn op dit moment alleen Kamgrasvegetaties mogelijk. Na
een beter peil in de beek en verwervingvan omringende landbouwgronden, noodzakelijk voor
Westerholt, isverbetering wel mogelijk, Veldrusschraallanden lijken haalbaar als er in het dalgeplagd wordt. De Elzen-Vogelkersvegetatie in Gasterense holt (IOC)isheelwaardevol. Voorzover
mogelijk is uitbreiding van het bosgebied aan te bevelen. Langs het Anlooërdiepje (10Aen 10B)
geldtalleendelandschapsdoelstelling.Deoorspronkelijkevegetatiesbestonden hieruitBlauwgraslanden,HeischralegraslandenenGagelstruwelen (bijlage 10.5).Meerdankamgrasvegetaties isniet
haalbaar. Alleen in het Jonkersstuk (10A) kan na verbetering van de waterhuishouding in de
omgeving gedacht worden aan doelstellingen als Natte schraallanden en Dotterbloemhooilanden.
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Tabel 10.13

Vergelijking van deactuele situatie met dekorte en lange termijn-planning
in deelgebied 8:De middenlopen en bovenlopen vanAmerdiepen Ruimsloot

Deelgebied 8

Actuele
situatie
8A 8B 8C 8D

VEGETATIES
RIETVERBOND
Gemeenschap van Mattebiesen Riet
GROTEZEGGEVERBOND
Gemeenschap van Pluimzegge
Sociatie van Noordse zegge
Gemeenschap van Rietgras
DOTTERBLOEMHOOILANDEN
Waterkruiskruid-Trosdravik gemeenschap (Typicum)
subassociatie vanZwarte zegge
subassociatie vanVeldrus
subassociatie van Noordse zegge
Rompgezelschappen van de Dotterbloemvegetaties
NATTE SCHRAALLANDEN
Veldrus associate

•

Associatievan Sporkenhout en Geoorde wilg
RUIGTEN
Pitrusgezelschappen
KAMGRASWEIDEN
Kamgrasweiden, met Moerasrolklaver
Roodzwenkgras- Gewoon struisgras gemeenschap
Kamgrasweiden, typische vorm
droge vormen van Kamgrasweiden
ZILVERSCHOONGRASLANDEN
Geknikte Vossestaart associatie
VOEDSELRIJKE GRASLANDEN
Witbolgraslanden
Beemdgras- Raaigras gezelschap

8A 8B 8C 8D

1• i i

11 1

Gemeenschap van Ster- en Zompzegge
subassociatie metVeldrus
DRAADZEGGEVERBOND
Gemeenschap van Draadzegge
Gemeenschap van Snavelzegge
Sociatie vanHolpijp
Gemeenschap van Noordse zegge
SNAVELBIESVERBOND
Gemeenschap vanVeenpluis enWaterveenmos
Gemeenschap vanWitte snavelbiesenveenmos
HEISCHRALE GRASLANDEN
Rompgem. vanhet Biezeknoppen-Pijpestrootje verbond
HEIDEVEGETATIES
Dopheidegemeenschap
Associatie van Moeraswdfsklauw en Snavelbies
Gemeenschap van Struikheide en Kruipbrem
Gemeenschap vanKlokjesgentiaan enBorstelgras
rompgezelschappen met Pijpestrootje
Rompgemeenschappen met Struisgras en Struikheide
BOSSEN
Elzenbroekbos
Elzen- Vogelkersbos
Berkenbroek
Gagelstruweel

Korte
termijn

Lange
termijn
8A 8B 8C 8D
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Legenda:

Actuele situatie:

Kortetermijn:

Langetermijn:

^ | Algemeen of dominant indit
deelgebied
• Komtvoor, meestal zeldzaam

•

•

Doeltype kortetermijnenlange
termijn stemmen overeen, kan
over grote oppervlakten optreden
Doeltype korte termijnen lange
termijn stemmen overeen,is
alleen plaatselijk te verwachten
Doeltype kortetermijn

•

Karakteristiek voor het deelgebied
Kan plaatselijk optreden

Witbolgraslanden (cursief):
Vegetatietypen die niettot de
doeltypen lange termijn behoren
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Tabel 10.14

Vergelijking van de actuele situatie met de korte en lange termijn-planning
in deelgebied 9: De middenloop en bovenlopen van het Anderse diepje

Deelgebied 9

Actuele
situatie

VEGETATIES

9A 9B 9C

RIETVERBOND
Gemeenschap van Mattebiesen Riet
GROTEZEGGEVERBOND
Gemeenschap van Pluimzegge
DOTTERBLOEMHOOILANDEN
Waterkruiskruid-Trosdravik gemeenschap (Typicum)
subassociatie van Zwarte zegge
subassociatie van Noordse zegge
Rompgezelschappen vande Dotterbloem vegetaties
NATTE SCHRAALLANDEN
Veldrus associate
Gemeenschap van Ster- en Zompzegge
subassociatie metveenmossen
DRAADZEGGEVERBOND
Gemeenschap van Draadzegge
Gemeenschap van Snavelzegge
Sociatie van Holpijp
Gemeenschap van Noordse zegge
HEISCHRALE GRASLANDEN
Rompgemeenschappen van het Borstelgras verbond
Rompgem. van het Biezeknoppen-Pijpestrootje verbond
HEIDEVEGETATIES
Dopheidegemeenschap
rompgezelschappen met Pijpestrootje
BOSSEN
Elzenbroekbos
Berkenbroek
Gagelstruweel
Associatie van Sporkenhout en Geoorde wilg
RUIGTEN
Pitrusgezelschappen
KAMGRASWEIDEN
Kamgrasweiden, met Moerasrolklaver
Roodzwenkgras-Gewoon struisgras gemeenschap
Kamgrasweiden, typische vorm
droge vormen van Kamgrasweiden
ZILVERSCHOONGRASLANDEN
Geknikte Vossestaart associatie
VOEDSELRIJKE GRASLANDEN
Witbolgraslanden
Beemdgras-Raaigras gezelschap

Lange
termijn
9A 9B 9C

•

Korte
termijn
9A 9B 9C

•

•

•
_•

M
•

I I I

•

LH_H_W

•

LT

BH2

Legenda:

Actuele situatie:

Kortetermijn:

Langetermijn:

^ B Algemeen of dominant in dit
deelgebied
• Komt voor, meestal zeldzaam

•

Doeltype korte termijn en lange
termijn stemmen overeen, kan
over grote oppervlakten optreden

•

Karakteristiek voor het deelgebied

•

Kan plaatselijk optreden

Doeltype korte termijn en lange
termijn stemmen overeen,is
alleen plaatselijk te verwachten

Witbolgraslanden (cursief):
Vegetatietypen die niettot de
doeltypen lange termijn behoren

•

H
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Doeltype korte termijn

Tabel 10.15

Vergelijking van de actuele situatie met de korte en lange termijn-planning
in deelgebied 10:De bovenlopen en oorspronggebieden op de Hondsrug

Deelgebied 10

Actuele
situatie

Lange
termijn

Korte
termijn

VEGETATIES

10A10B10C10D10E

10A10B10C10D10E

10A10B10C10D10E

DOTTERBLOEMHOOILANDEN
Waterkruiskruid-Trosdravik gemeenschap fTypicum)
subassociatie van Zwarte zegge
subassociatie van Veldrus
subassociatie van Noordse zegge
NATTE SCHRAALLANDEN
Veldrus associatie
subassociatie met Melkeppe
subassociatie met Kruipend struisgras
subassociatie met Borstelgras
Gemeenschap van Ster- en Zompzegge
subassociatie metveenmossen
subassociatie met Veldrus
DRAADZEGGEVERBOND
Sociatie van Holpijp
SNAVELBIESVERBOND
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Gemeenschap van Veenpluis enWaterveenmos
Gemeenschap van Witte snavelbiesen veenmos
HEISCHRALE GRASLANDEN
Rompgemeenschappen van het Borstelgras verbond
Rompgem. van het Biezeknoppen-Pijpestrootje verbond
HEIDEVEGETATIES
Dopheidegemeenschap
Associatie van Moeraswdfsklauw en Snavelbies
Gemeenschap van Struikheide en Kruipbrem
Gemeenschap van Klokjesgentiaan en Borstelgras
rompgezelschappen met Pijpestrootje
rompgezelschappen metBochtige smele
Rompgemeenschappen met Dopheide
Rompgemeenschappen met Struisgras en Struikheide
BOSSEN
Elzenbroekbos
Elzen- Vogelkersbos
Berkenbroek
Gagelstruweel
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Associatie van Sporkenhout en Geoorde wilg
RUIGTEN
Pitrusgezelschappen
KAMGRASWEIDEN
Kamgrasweiden, met Moerasrolklaver
Roodzwenkgras—Gewoon struisgras gemeenschap
Kamgrasweiden, typische vorm
droge vormen van Kamgrasweiden
VOEDSELRIJKE GRASLANDEN
Witbolgraslanden
Beemdgras- Raaigras gezelschap
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Legenda:

Actuele situatie:

Korte termijn:

Langetermijn:

I l Algemeen of dominant in dit
deelgebied
• Komt voor, meestal zeldzaam

|

H Karakteristiek voor het deelgebied

Doeltype korte termijn en lange
termijn stemmen overeen, kan
over grote oppervlakten optreden
Doeltype korte termijn en lange
termijn stemmen overeen, is
alleen plaatselijk te verwachten

•

Kan plaatselijk optreden
Witbolgraslanden (cursief):
Vegetatietypen die niettot de
doeltypen lange termijn behoren

Doeltype korte termijn
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10.5

Conclusies per ingreep

10.5.1 Consequenties voor Drinkwateronttrekkingen
Dewaterwinningen DePunt,Onnerpolder enZuidlaren hebbeneengrotenegatieveinvloed ophet
reservaat. Zonder sluitingvan dewinningen zijn herstelmaatregelenvan dewaterhuishouding niet
zinvol.DewinningZuidlaren isrelatief kleinenheeft invloedopeengebiedwaarverdergeengrote
regionaleingrepenspelen.Sluitingvandezewinningheeft positievegevolgenvoorhet naastgelegen
beekdal. Bovendienwordt dekwelintensiteit dan zogroot dat er ookvoldoendespeelruimte isom
verbeteringsmaatregelen door te voeren. Bij de andere tweewinningen is dit niet het geval. Hier
hebben enkele landbouwgebieden een even groot negatief effect. Vermindering of sluiting van de
winningenheeft daaromslechtseenmarginaalpositiefeffect, alleenrondBeslotenvenenisverbetering te verwachten. In combinatie met een betere waterhuishoudkundige inrichting van de landbouwgronden zijn wel groteverbeteringen te verwachten.
DewaterwinningAssen heeft grotenegatieveinvloed op hetbeekdal bij Loon.Deinvloedvan het
tweedewatervoerende pakket wordt door dewinningverkleind. Door de hogekwelintensiteit, het
beekdal wordt ook uit het eerste w.p. gevoed, is het ongedaan maken van lokale ingrepen wel
zinvol.Vermindering vandewaterwinning iswenselijk om (vermoedelijk ernstige) verdrogingvan
het Balloerveld en het Smalbroekerloopje tegen te gaan. Hoe groot dewaterwinning kan blijven
isnunietaan tegeven.Debeekdalendiebovendepotklei liggenondervindengeengrotenegatieve
effecten van de waterwinning.
10.5.2 Consequenties voor ontwateringsmiddelen
10.5.2.1Aftakking Loon
a.
Peilverhoging in oude beekloop
Hoge peilen in debeek zorgenvoor eenverminderde afvoer van grondwater en zijn gunstig, mits
de peilen in de diepe sloten enwaterschapsleidingen ook opgezet worden (§8.3). Een vergroting
van de toevoer van water naar de oude beekloop is het meest effectief in smalle delen van de
beekdalen bij Loon en Taarlo.
b.
Inundatie
DeaftakkingbijLoonzouzomoetenwerkendatinundaties indebenedenstrooms gelegenmiddenlopen vermeden worden (§ 10.1.3 en bijlage 10.4). De matige tot slechte waterkwaliteit van het
beekwater vormt een probleem in een groot gedeelte,van Anreep tot Westlaren. Bij een verbeteringvandewaterkwaliteit (verminderingvan defosfaat- enstikstofvracht) worden inundaties minder bezwaarlijk. Een nauwkeurige afregeling van de hoeveelheid water die in het diepje gelaten
wordt, isvan groot belang.
c.
Waterconservering
Waterconservering kan,naasteenverminderingvandeN.P.K.-belasting,bijdragen tot eengeleidelijk afvoer, waardoor het grilligeafvoerpatroon vandebeekwordt getemperd. Juistbij de hoogste
enlaagstestandenwordendanconstanterepeilenbereikt.Deaftakking bijLoonisdannietzovaak
nodig,waardoor meer water kan ten goede komen aan de oudebeeklopen. Waterconservering is
indestroomgebieden van het Amer- enAnreeperdiep het meest effectief. In deeerste plaatsvoor
de hoofdbeken zelf die door kwelworden gevoed. Daarnaast zal resultaat worden geboekt in die
gebiedenwaar deinfiltratie klein is (minder dan 200mm/jaar, Peerboom,bijlage 1.1.3),teweten:
Het laaggelegen bekken van Assen,waarin het Amer- en Anreeperdiep liggen.
De potkleigebieden rond Assen.
10.5.2.2 Onderhoudsbeheer van de beeklopen
Hetonderhoudsbeheer aandebeekkanveranderendoorverminderingvanmechanisch onderhoud
aandebekenenhettoelatenvanmeerbegroeiing.Intensief onderhoud isuit natuurwetenschappe-
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lijk oogpunt zowelvoor de beek als deomgeving niet gewenst. Het verwijderen van begroeiing in
de beek heeft tot gevolg dat de stroomsnelheid en het zandtransport naar de benedenloop toeneemt. In de Drentse Aligt destroomsnelheid meestal lager dan 30-50cm/s,het isniet een echte
snelstromende beek. Een regelmatige aanvoer van water is wenselijk om te grote wisselingen in
waterstanden te vermijden. De beken moeten niet gestuwd worden.
Ombaggerentevoorkomenmoetookmeerbegroeiingindeleidingenengekanaliseerdebekenvan
de bovenstroomse landbouwgebieden toegelaten worden. Dit zal ongewenst zandtransport voorkomen. De afmetingen van genormaliseerde beeklopen zijn zo groot dat minder onderhoud niet
leidt tot schadelijke beperkingen in de afvoer.
10.5.2.3Peilbeheer in doorvoerleidingen
Er zijn een aantalwaterlopen dieeen tedrainerendewerkinghebben opaangrenzende reservaatsgronden en opgestuwd zouden moeten worden naar een hoger peil (bijlage 10.9).Het isnog niet
duidelijk ofdezewaterlopen op kortetermijn opgestuwd kunnenworden,eerst moet duidelijk zijn
waargeenbelangen-tegenstellingen liggen.DaarnakanhetwaterschapinoverlegmetSBBwaterbeheersings-plannen opgestellen. Indien er sprake isvan strijdige belangen zullen beleidsinstanties
(NBLF, Provincie) beslissingen over aanwijzing van relatienotagebied moeten nemen.
10.5.3 Consequenties voor grondgebruik
10.5.3.1Relatienotagebieden in infiltratiegebieden
Inhet hydrologisch onderzoek is,met behulpvan modelberekeningen, geprobeerd zicht te krijgen
op de landbouwgebieden diezodanig ontwaterd zijn dat zedewaterhuishouding van het aangrenzende beekdal beïnvloeden. In eerste instantie zijn de infiltratiegebieden geselecteerd die na
peilverhoging van het freatisch pakket met 0,50 meen duidelijke verandering van infiltratie naar
oppervlakkige afvoer te zien geven. Vervolgens werden alleen in deze deelgebieden de peilen
verhoogd enveranderingen inkwelintensiteit indekwelgebieden doorgerekend (§8.2) Het betreft:
Het landbouwgebied ten westen van Wedbroeken en Zwijnmaden bij Tynaarlo.
Delen van het landbouwgebied op de rug ten westen van Oudemolen tot Taarlo.
Het gebied bij Tynaarlo is een belangrijk, laaggelegen voedingsgebied voor het beekdal bij Westlaren.Er komen geenweerstandbiedende lagenvoor.Dekwelstroom reikt niet inhet maaiveld,de
kwelintensiteit is laag. Vermoedelijk voeren de sloten in Wedbroeken en Zwijnmaden een groot
deelvanhetwateraf. Deaangrenzendemadelandenwordenookenigszinsbeïnvloeddoordewaterwinning Zuidlaren.
TenwestenvanOudemolenligteen"bovenloop":hetbetreft eenlaagterondeenwaterschapsleiding
(nr.6.8volgensdewaterschapskaart).Het naastgelegenbeekdalwordtgevoedvanuit hetsubregionalesysteemvandeCentraleMiddenlopen.Onderhetvoedingsgebied,hetgebiedvanaf Oudemolen
tot deweg Loon-Ballo, komt op enige diepte potklei voor. Verhoging van de grondwaterstanden
in de"bovenloop"zorgt voorvergrotingvan deinvloedvan het lokalesysteem Assen-Tynaarlo. In
hetbeekdalonstaatdaardooreencontactzonevankalkrijkenkalkarmwater. Verdrogingsverschijnselenlangsdeflanken zullenverminderen.Aanwijzing tot relatienotagebied isnoodzakelijk omde
waterhuishouding te kunnen verbeteren.
BijTaarloondersteunt hethydrologischonderzoekdevoorstellen tot aanwijzingvanrelatienotagebieden (V6enAS1,nummersvolgenseenontwerp-voorstelvandeprovincie).Er zijn meerrelatienotagebieden nodigomdenegatieveeffecten opdewaterhuishouding inhetreservaat teverminderen. Het gaat om tweegebieden bij Sepelbossen dieietshoger opde flank van het beekdal liggen.
De toevoer vanregionaal kwelwater kanverbeterd worden naaanwijzing enopstuwingvanwaterlopen (6.14 en 6.18volgens de waterschapskaart).
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10.5.3.2 Relatienotagebieden in kwelgebieden
Hetbetreft kwelgebieden,dieaanhetbeekdal grenzeneneendrainerendewerkinghebben (bijlage
10.8).Deconclusies zijn afgeleid uit het modelonderzoek. Devermelde nummers zijn volgens een
ontwerp-voorstel van de provincie.
Benedenloop
Met uitzondering DeVijftig BunderbijdeBultenzijnbijdebenedenloop tot nutoegeenvoorstellen gedaan om relatienotagebieden aan te wijzen. Devolgende gebieden komen in aanmerking:
Osbroeken
Hier spelen twee problemen:
Bijverhogingvandeinundaties inhet reservaat,zullenookoverstromingen inhet landbouwgebied
op gaan treden. Bij herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding ten westen van de spoorlijn
in Ydermade zal Osbroeken vernatten.
Dewaterlopenmetdenummers8,8.12en8.14(volgensdewaterschapskaart) draineren.Ookblijkt
uit de kaart van Naarding (1989), dat in delen van dit gebied voor 75% tot 100% van de
oppervlakte drainageisaangelegd. Dedrainerendewerkingvanhet landbouwgebied heeft ernstige
gevolgen voor de (regionale) kwelintensiteit voor het reservaat in het beekdal.
Om dewaterhuishouding in het dal te kunnen verbeteren moet Osbroeken als relatienotagebied
wordenaangewezen.Tenminsteeendeelmoetaanhetreservaattoegevoegdworden.Deleidingmet
nummer 8moet verdwijnen, evenals de kade.
Ydermade
Hetgebiedligtingeklemd tussendesnelweg,despoorlijn enhetreservaatsgebied.Degesimuleerde
grondwaterstandsverhoging hadeenduidelijk effect. Het gebiedligtaan derandvanhet model,zodat over de totale omvang van het relatienotagebied geen inzicht gegeven kan worden. Het lijkt
waarschijnlijk dat het geheleYdermadeen een bovenloopgebied bij de Osbroeken ter hoogtevan
deGrijze steen aangewezen moetworden alsrelatienotagebied omdepeilen tekunnen verhogen.
De sloten in het landbouwgebied vangen een relatief groot aandeel van het kwelwater weg
(waterloop nr. 8 en tevens de waterlopen 8.4 en 8.10). Het landbouwgebied is,gedeeltelijk, voor
50% tot 100%gedraineerd (Naarding, 1989).
Landbouwgebied tennoordwesten vanDe VijftigBunder (relatienotagebieden Zl en Z2)
Dit gebiedzoualsreservaatsgebied moetenworden aangewezen omdekwelintensiteit inhetbeekdal teverbeteren. Bovendien kan debeek, als de kadewordt verwijderd, dan normaal buiten zijn
oevers treden.
Overgang beneden- naarmiddenloop
Het voorstel om het gebied VI aan tewijzen als relatienotagebied komt ten goede aan de gehele
overgang van benedenloop naar middenloop. De problemen met ontwatering zijn groot. Uit de
modelstudie blijkt dat aanwijzing van devolgende gronden relevant is:
Landbouwgebied tussen ZeegsersteegenElsbos(relatienotagebied VI)
De regionale en lokale kwelwordt afgevangen in diepewaterlopen. Voor een verbetering van de
lokalewaterhuishouding zou het gebied als reservaatgebied moeten worden aangewezen.
Landbouwgebied vanafOsbroeken totaan Elsbos
Het gebied grenst aan het beekdal en wordt ontwaterd tot een diepte van 1,0 tot 1,3 m - mv. In
Osbroeken en aan de andere zijde van de spoorlijn zijn zowel het beekdal als de flanken gedraineerd. Plaatselijk heeft doorvoer van water plaats. Peilverhogingen in deze gebieden verbeteren
devoeding naar het beekdal. Reservaatvorming is nodig. De kade kan dan vervallen.
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Middenlopen
Langs de middenlopen iseenbelangrijk deelvan degronden al aangewezen als relatienotagebied.
Op grond van de modellering komen devolgende gebieden in aanmerking.
Landbouwgebied nabijTaarlo (relatienotagebieden V6, AS1 enAS2)
Hetbetreft hiereengebied,dattot eendieptevan 1,3m-mvontwaterdwordt.Doorvoervanwater
naar debeek komt ook voor. De ontwatering is zeer schadelijk voor het aangrenzende reservaat.
Dit is gedeeltelijk verdroogd. Reservaatvorming isnodig.
Landbouwenclave nabijdeOsdijk(relatienotagebieden V7, V8,V9en Rl)
Het behoeft nauwelijks een betoog, dat deze gebieden als reservaatsgebieden zouden moeten
worden aangewezen. Enerzijds is het noodzakelijk om de drainerende waterlopen in de
kwelgebieden kwijt te raken (V7, gedeeltelijk V8 en V9) en doorvoer van water op te heffen;
anderzijds om bemestingsinvloeden van de hoger gelegen gronden uit te sluiten.
Landbouwgebieden nabijLoon (relatienotagebiedgebiedAs 3)
Hetgebied ligtopdewestflank vanhetbeekdal enislandbouwkundig ontwaterd. De drooglegging
van deze bovenloop is volgens het waterschap bepalend voor de peilbeheersing van het gehele
Looner- en Taarlose diep. Wellicht iseen technische oplossing in dewaterbeheersing voldoende.
Het moet duidelijk worden welke drooglegging van de landbouwgronden echt noodzakelijk is en
ofdezedroogleggingconflicteert met eenop het natuurbeheer gerichtwaterbeheer in het Looneren Taarlose diep.
10.5.3.3 Overige relatienotagebieden
Voor een aantal gebieden is het regionale model te grof. Toch zijn er argumenten om deze
gebiedenalsrelatienotagebied aantewijzen.Hetbetreft metnamevoedingsgebiedenvoormiddenlopen (bijlage 10.8):
Hetlandbouwgebied, grenzend aanKoebroekenReuma
Dit gebiedistediepontwaterd.Er liggenwaterlopen dieparallellopenaanhetbeekdal.Dediepte
van dezewaterlopen bedraagt 1,0 m-mv,zevangen regionaal grondwater af. Doorvoer vanwater
naar de beek heeft ook plaats.Aankoop van deze gronden is noodzakelijk om de drainage op te
heffen en devoeding naar het reservaat te herstellen. Bodembeschermingsmaatregelen op deBalloëres zijn nodig om vervuiling tegen te gaan.
LandbouwgebiedKoelanden (relatienotagebiedenA7,A8, R5 en R6)
Onderzoekisgewenstnaardeomvangvanhetrelatienotagebied (§7.3.3).Heteffect vanopstuwing
vandebeekmoetonderzochtworden.Hetonderzoeksgebied looptvanhet Scheebroekerloopje tot
destuwnabij deoudespoorbaan overdebeek.Deinvloed opdezijbeekjes moetworden bepaald,
om de grootte van het relatienotagebied te kunnen vaststellen.
LandbouwgebiedElsbroek (relatienotagebiedA5, westelijkdeel)
Het gebied ligt tussen een hogerees,Noordma en Halve maan.Het islandbouwkundig ontwaterd
en heeft een drainerende doorvoer naar de beek. Relatienota-toepassing is gewenst.
Landbouwgebied tegen Loefledder
Het gaat om een landbouwgebied tussen Burgvollen en denoordesvan Gasteren, dat gedraineerd
isvoor 50%enwaar desloten op een dieptevan 1,3 m-mvliggen.De afvoer van hetwater heeft
plaats door het reservaat. De gronden zijn niet als relatienotagebied aangewezen. Dit zou wel
moeten gebeuren omdelokalevoedingnaarhetbeekdalteherstellenendrainagevanhetaangrenzende beekdal tegen te gaan.
Landbouwenclave nabijGalgriet en Veurstuk (relatienotagebiedA4)
Het gebied is onderdeel van het deelsyteem Balloërveld, dat met lokaal grondwater Galgriet en
Veurstukvoedt.De landbouwgronden zijn ontwaterd tot een dieptevan 1,3m-mvenvoor 100%
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gedraineerd.Derelatienota-toepassingishiernoodzakelijk omontwateringvanhetbeekdalvanhet
Gasterense diep en de Galgriet tegen te gaan en vervuiling van grondwater te vermijden.
Hetgebied rondom het Scheebroekerloopje
Demeeste sloten hebben een dieptevan 1,3 -mv,dedrainagevan degronden is75tot 100%.Dit
isvooral een gevolgvan het ondiep voorkomen van potklei. Een deel van de gronden (gebieden
A5en A6) isalvoorgesteld als relatienotagebied. De hoogteliggingvan de potklei en keileem, de
verbreidingvankeileemendematevanontwatering(bijlage4.1)bepalendegrenzenvanhetlokaal
hydrologisch systeem en ook degrenzen van het relatienotagebied. Uitbreiding is nodigvoor een
betere waterbeheersing in het reservaat. Aan de zuidoostzijde is de grens nog niet duidelijk.
10.5.3.4Bodembeschermingsgebieden
Vervuiling van het grondwater kan bestreden worden via dewet op de bodembescherming. Deze
bedreiging isop dit moment nog niet actueel, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat op termijn
problemenzullengaanoptreden.Vooraldegebiedendiegevoedwordenuitheteerstewatervoerendeof freatische pakket endegebiedenwaar geenduidelijke scheiding tussen eerstew.p.entweede
w.p.bestaat worden bedreigd (bijlage 4.1, 7.1 en 10.4)
Infiltratiegebieden diedebeekdalen vanuit het lokalesysteemvoeden,zouden onder debodembeschermingmoetenvallen.Bufferzones zijnbelangrijk omdeinvloedvanmeststoffen opdevoedselarmeflanken vanhetbeekdaltevermijden. Erkanonderscheidgemaaktworden naaraan-ofafwezigheid van weerstandbiedende lagen.
Buffergebieden zonderweerstandbiedende lagen:
Het infiltratiegebied bij Roodzanden (relatienotagebied V3),nabij de middenloop van het
Schipborgerdiep.
Hetinfiltratiegebied tussenhetVoorsteenAchtersteVeenenhetGasterensediep(gedeeltelijk opgevoerd invoorstel relatienotagebied onder de codes A 1en A 2),nabij de middenloopvan het Gasterense diep.
Hetinfiltratiegebied deMeeuwenpiasenTaarloentussenTaarloenLoon.Opakkerbouwgebiedenzoudenbeschermendemaatregelen genomen moetenwordenomvervuilingdoorvermesting tegen te gaan
Het infïltratiegebied tussen Gasteren en Burgvollen. Gedeeltelijk is dit al reservaatgebied
(Nieuwlanden),maarooklandbouwgebied (o.a.Noordesch enLoefledder). Het gebied heeft
nog geen beschermde status.
Het infiltratiegebied de Zuidesch (relatienotagebied A3), nabij de middenloop van het
Rolderdiep.
Infiltratiegebieden, waar weerstandbiedende lagen van enige betekenis voorkomen, maar waar
voeding met grondwater naar de beekdalflanken met schoon en zacht grondwater zou moeten
plaats vinden,zijn:
HetKoekoeksveldendeBalloëresch(relatienotagebied R4,R3enR2),nabijhet Loonerdiep
en het Smalbroekerloopje.
DeNoord-enOosteschaandezuidzijdevanhetScheebroekerloopje (relatienotagebiedA16,
A15,A14 en gedeeltelijk A13).
Het Eexterveld tussen het Scheebroekerloopje en het Gasterense Holt (relatienotagebied
AIO,A9en gedeeltelijk A8en All).
Landbouwgronden nabij boerderij De Schipborg (gedeelte van de gebieden Al enA2).

10.5.4 Evaluatie van interne waterhuishouding
Deze studie is niet zodanig opgezet dat exact kan worden aangegeven waar de interne waterhuishoudingnietopordeis.Welkan,omdatregionaleoorzakengoedbekendzijn,aangegevenworden
waar de interne drainage een probleem is.Als regionaal ingrijpen in de waterhuishouding niet,
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maar verdroging wel voorkomt, en drainerende sloten en greppels aanwezig zijn (Everts en de
Vries, 1986,Everts,etal1991),danmagwordenaangenomendatlokalefactoren deverdrogingveroorzaken (§ 10.5.2.3).
Demadelandenmetverdrogingsverschijnselen langshetSchipborgerdiepterhoogtevanRoodzanden,het Gasterensediep,het Rolderdiep,deGalgriet,het LoonerdiepenhetOudemolensche diep
kunnenbeteringerichtworden(tabel8.8).Indeoverigegebiedenmoetende herstelwerkzaamheden
altijd in samenhang met grootschalige ingrepen bekeken worden.

10.6 Onderzoek
10.6.1 Onderzoek t.b.v inrichting vandeBenedenloop
Devolgende aspecten zullen nog nader onderzocht moeten worden:
Hoe kan de voeding met grondwater het beste hersteld worden. Een combinatie van
voeding met grondwater en beekwater is te preferen boven voeding met uitsluitend
beekwater. In een lokale modelstudie, kunnen de lokale ingrepen en gewenste
verbeteringen nauwkeurig geschematiseerd worden.
Isdebeek in staat devoeding teverzorgen. Dit isvooralvan belang,wanneer petgaten
zoudenwordenaangelegd ofvoedingd.m.vinundatiesvanuit debeekzoumoeten plaats
vinden.
Nagegaan zou moeten worden in hoeverre bij het aanleggen van petgaten een
substantieel gedeelte van de inundatie geborgen kan worden.
Onderzoek naardedieptevandezandondergrond isnoodzakelijk inrelatietotdeaanleg
van petgaten.
Bij de aanleg van petgaten moet duidelijk zijn wat de stijghoogte van het regionaal
grondwater is.Dit isnodig om na tegaan of er menging met regionaal grondwater kan
plaats vinden indien de petgaten worden aangelegd.
Kan de doorvoer van water naar het Noord-Willemskanaal gegarandeerd worden. Dit
geldt voor alle opties.
De Kappersbuit is van groot belang als refugium voor soorten die zich in het gehele
gebied zullen gaanvestigen.Handhavenvanhet gebied onder dehuidigecondities isop
termijn onmogelijk, daarvoor zijn de grondwaterstandsverlagingen te groot en is de
kwelintensiteit telaag.Hetverzuringsproces isalzichtbaar.Tochmoetbekekenworden
hoe in het nieuwewaterhuishoudkundige beheer het hoger gelegen deelvan dit gebied
zoveel mogelijk intakt gelaten kan worden.
Een detailleerde hoogtekaart isvanessentieel belangom deconsequenties voor beheer
en inrichting aan te geven.
10.6.2 Onderzoek ta.v. baggeren in deBenedenloop
Baggerentenbehoevevandenatuurkanalleenzinvolzijn alsereenintegraal waterbeheersingsplan
voorhetgehelestroomgebiedwordtopgesteldenalsallegrootschaligeingrepen indebenedenloop
verdwenen zijn. Als enige maatregel kan het negatieve effecten hebben of overbodig zijn. Bij het
opstellen van een baggerplan moet in ieder geval aan devolgende punten gedacht worden:
Baggeren zal in samenhang met de beheersopties van de bovenstroomse deelgebieden
bekeken moeten worden.
De baggerspecie moet afgevoerd worden.
Debeekmoetzoondiepblijven dat ergeen kwelwater (voorzover nogaanwezig)
wordt gedraineerd.
De beek moet niet als aanvoerweg van water uit het Noord-Willems kanaal gaan
functioneren.
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10.6.3 Onderzoek t.a.v. afregeling maximaal toegestane peil in de oude loop
Vier vragen zijn belangrijk bij de afregeling van het beste peil in de oude loop na de aftakking
Loon:
Bij welke afvoer treedt de maximaal toegestane inundatie op in het reservaat?
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor aangrenzende gebieden met een andere bestemming?
Wat isdefrequentie vandeinundaties?Ditisookvanbelang,omdatdefrequentie vaninundaties niet hoog mogen zijn.
Op welkewijze kan de kwaliteit van het beekwater worden verbeterd?
Verontreinigingvanhetoppervlaktewater isalleentevoorkomenalshetbovenstroomse infiltratiegebied geheel onder controle is.De hoge belastingvan het oppervlaktewater wordt voor een deel
veroorzaaktdoorversneldelozingvanlandbouwwaterophetoppervlaktewaterstelsel.Daarommoet
hetstreveneropgerichtzijn deN,PenKbelastingvanhetoppervlaktewater teverminderen door:
waterconservering (ontwerp Provinciaal Waterhuishouding Plan)
toepassing van de Wet op de Bodembescherming
toepassing van Meststoffenwet
De gesteldevragen worden beantwoord als het onderstaand onderzoek wordt uitgevoerd:
Aan dehandvan Diwa-berekeningen en de hoogteliggingvan de terreinen isna te gaan bij
welke afvoer de maximaal toelaatbare inundaties optreden.
Door een frequentie-verdeling vandepeilfluktuaties vanhetbeekdal te maken,kanworden
nagegaan hoevaak inundaties optreden. De uitkomsten kunnen vergeleken worden met de
gewenstefrequenties (hetaantalinundatiesiseenbeperkenderandvoorwaardevoordevegetaties zolang het beekwater tevoedselrijk is).
Indien op basisvan de huidige afvoer bij Loon (maximaal 3m/s) een onvoldoende niveau
wordt bereikt,kanuit DIWA-berekeningen metverschillendeafvoeren een theoretische frequentiecurve worden afgeleid. Daaruit kan de maximale afvoer afgeleid worden en kan bepaald worden of het kunstwerk bij Loon moeten worden aangepast.
Deeffecten opdelandbouwgronden moetenwordennagegaan.Ditkanleidentoteenbijstellingvan de relatienotagebieden.
Inzichtindetechnischeenfinanciële consequentiesisnoodzakelijk. Mogelijk zijn aanpassingenvereistvoor het kunstwerk bij Loon en aanpassingen benedenstrooms (b.v.aan bruggen
en duikers) om daar waar noodzakelijk, ongewenste opstuwing te voorkomen.
10.6.4 Onderzoek naar dewaterconservering in Amer- en Anreeperdiep
Nagegaan moet worden in welke delen van deze beekdalen mogelijkheden zijn omwater te conserveren.Dekwelintensiteit geeft indezebeekdalen mogelijkheden hetwaterbeheer beter afstemmen op de behoefte water vast te houden.
10.6.5 Onderzoek naardeoptimaleinrichting voorhet reservaat langs hetRolderdiep,grenzend aanhet
landbouwgebied Roelanden
Onderzoek naar een optimale inrichting aan de zuidzijde is noodzakelijk om het verdrogingsprobleem inhet reservaat tegentegaan.Het effect vaneen peilverhogingzalzichuitstrekkenvan de Slokken tot de monding van het Scheebroekerloopje. Deze gebieden moeten daarom
in de studieworden betrokken. Vragen diebeantwoord moeten worden zijn:
Wat is de hoogte van het in te stellen peil voor het reservaat.
Wat is het effect van deze peilbeheersing op de zuidelijke landbouwgronden?
Welke grootte moet debufferzone aan de zuidkant hebben om de gewenste peilbeheersing
na te streven?
Welke maatregelen zijn nodig om ongewenste ontwatering op de Slokken tegen te gaan?
Daarna kan tot een definitieve invulling in het kadervan de relatienota worden overgegaan.
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10.6.6 Onderzoek t.b.v. de inrichting van de Heest en aangrenzende beekdalen en het Anderse diepje
Vooreenexacteinvullingvanhetbeheerisonderzoeknodignaardevariatiein grondwaterstanden,
naar grondwaterkwatiteit, de liggingvanbodemtypen, dehoogteligging en naar het afwateringspatroon. Op basisvan dezegegevens moet een gedetaileerde ecohydrologische beschrijving gemaakt
worden, ombeter te kunnen bepalen waar welkedoeltypen ontwikkeld kunnen worden. Op basis
daarvan kan dan een inrichtingsplan worden opgesteld.
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