Meanderende beekloopjes, kleinschalige houtwallen

De onderzoekers hebben het stroomdal opgesplitst

en uitgestrekte heidevelden met oude grafheuvels

in tien gebieden. In elk gebied worden ingrepen in

en prehistorische zandweggetjes typeren het stroom-

de waterhuishouding en de oecologische gevolgen

dallandschap van de Drentse A.

daarvan nauwgezet beschreven. O n t w a t e r i n g , beek-

Het stroomdalgebied met zijn beekdalen, veldgron-

peilverlagingen en w a t e r w i n n i n g komen aan bod,

O

den en historische esdorpen is internationaal van

evenals de aanleg van grote boswachterijen op voor-

o

grote betekenis. Dit is een van de laatste min of

malige heidegronden. Bossen verdampen meer water

meer intacte beekdallandschappen met halfnatuur-

dan heide en beïnvloeden daarmee het grondwater-
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lijke vegetaties in ons land en zelfs in de gehele

peil.

Noordwestduitse laagvlakte.

Voor elke situatie w o r d t aangegeven wat de beste
aanpak is voor het behoud en herstel van de natuur.

Al in de jaren zestig ontstonden plannen om het bij-

Soms kan de beheerder zelf maatregelen nemen, bij-

zondere landschap van de Drentse A als stroomdalre-

voorbeeld door het afplaggen van voedselrijke ter-

servaat te beschermen. Staatsbosbeheer bezit hier

reinen of door het verondiepen van sloten in overleg

ruim 2300 hectare natuurgebied. Het omringende

met het waterschap. In andere gevallen is een bre-

agrarisch gebied is door de jaren heen ingrijpend

dere, beleidsmatige aanpak gewenst om het schitte-

veranderd. De landbouw is geïntensiveerd, de be-

rende stroomdallandschap voor toekomstige

mesting toegenomen. Ruilverkavelingen brachten

generaties veilig te stellen.

schaalvergroting en een diepe o n t w a t e r i n g van drassige gronden. Onmisbaar voor een moderne agrari-

Op dit rapport volgt een eindverslag van de begelei-

sche bedrijfsvoering, maar funest voor de omringen-

dingscommissie. Die moet uiteindelijk de beleids- en

de natuurgebieden. Een groot deel van het stroom-

beheersafwegingen maken om van het stroomdal

dallandschap van de Drentse A lijdt nu aan verdro-

van de Drentse A weer een " d r o o m d a l " te maken.

ging. Daaraan dragen ook de w a t e r w i n n i n g e n van
Assen en Zuidlaren hun steentje bij.

Toch vormt de Drentse A een uniek landschap, het
grootste beekdalreservaat in ons land. De invloed
van zure regen en overbemesting is hier kleiner dan
elders. De verdroging is het grootste probleem.
Daarom heeft de beherende instantie, Staatsbosbeheer Regio Drenthe Noord, hiernaar een onderzoek
ingesteld. Een oecologische en een waterhuishoudkundige werkgroep brachten rapport uit. Deze beide
rapporten zijn verwerkt t o t een eindverslag, waarvan dit boekje een samenvatting biedt.

Personele samenstelling van begeleidingscommissie en werkgroepen
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Natuurreservaten zijn bedoeld om onderdak te bieden aan bedreigde plant- en diersoorten. Een belangrijke reden om het 'Stroomdallandschap Drentse
A' op te richten was het gegeven dat alleen in dit

(V

beekdal nog een groot, aaneengesloten areaal van
nauwelijks aangetaste gebieden te vinden was. Hier
broedt de wulp nog ouderwets op de heide en plonst
de alpenwatersalamander door de veenmoerasjes.
Overal elders in Drenthe is het land bij ruilverkavelingen op de schop genomen en zijn de beken 'genormaliseerd', dat w i l zeggen, rechtgetrokken,
verbreed en voorzien van stuwen.
De hoofddoelstelling van het in 1986 opgestelde beheersplan voor de Drentse A is gericht op behoud en
o n t w i k k e l i n g van het beekdallandschap, zoals dat
onder mensenhanden is ontstaan. Daarbij horen
halfnatuurlijke vegetaties zoals Dotterbloemhooilanden [ 1 ] en de voedselarmere Blauwgraslanden naast
natuurlijke vegetaties zoals Elzenbroekbossen en
Zeggemoerassen. Om deze oorspronkelijke begroeiing in stand te houden of weer terug te krijgen is
een verschralend beheer vereist, hetgeen neerkomt
op maaien, maaisel afvoeren en niet bemesten.

Verdroging

de waterhuishouding. In de bovenloop van het beekdal speelt dit probleem ondermeer rond het Ande-

Tijdens een vegetatiekartering, uitgevoerd in 1982

rensediep en het Amerdiep. In deze gebieden treedt

bleek de o n t w i k k e l i n g van de vegetatie in de door

weinig kwel op en bovendien is het kwelwater kalk-

de natuurbeheerders gewenste richting niet voor-

arm.

spoedig te verlopen. In sommige graslanden, waar al

Ook de gehele benedenloop van de Drentse A vanaf

meer dan tien jaar een verschralend beheer werd ge-

Zuidlaren blijkt ernstig verdroogd. W a t e r w i n n i n g e n ,

voerd, nam de soortenrijkdom ondanks alle inspan-

onderbemalingen en diepe doorvoersloten, die bij

ningen nauwelijks toe. Er ontstond geen fraai

het waterschap in beheer zijn (de zogenaamde wa-

Dotterbloemhooiland vol wilde bloemen en vlinders,

terschapsleidingen) voeren vrijwel al het toestro-

maar de o n t w i k k e l i n g van de plantengroei bleef ste-

mend g r o n d w a t e r af. Dat heeft ertoe geleid dat de

ken in w a t vegetatiekundigen het 'Kamgrasstadium'

benedenloop van het beekdal van een kwelgebied is

noemen, eentonig en botanisch gezien weinig inte-

veranderd in een i n f i l t r a t i e g e b i e d , dat niet door zui-

ressant. Dat alles bleek te w i j t e n aan verdroging

ver, kalkrijk grondwater w o r d t gevoed, maar door

van de begroeiing als gevolg van veranderingen in

voedselrijk water uit de beek.

Minder

kweldruk

Hydrologisch onderzoek bevestigt deze conclusie. In
het stroomdalgebied blijkt het grondwaterpeil de afgelopen decennia wel een halve t o t een hele meter
gedaald. Dat betekent minder 'kweldruk' [ 2 ] en dus
een vermindering van de toevoer van kalkrijk grondwater, vooral in de benedenloop van het beekdal.
In de bovenloop hebben vooral de uitgevoerde ruilverkavelingen t o t verdroging geleid evenals de aanplant van donkere naaldbossen met Fijnspar en
Douglas, die veel water verdampen, op ontgonnen
heidegronden.
De middenloop van het beekdal staat er beter voor.
Hier zijn nog grote gebieden te vinden waar precies
die planten groeien die er van nature thuishoren. In
de middenloop komt veel kalkrijk kwelwater aan de
oppervlakte. Dat zorgt ervoor dat de planten minder
snel verdrogen,terwijl de aanwezigheid van kalk als
beschermende 'buffer' w e r k t tegen de invloed van
verzuring.

Toch raken ook in de middenloop gebieden verd r o o g d , zo b l i j k t uit een onderzoek dat in 1988 werd

Ook plaatselijke ingrepen in de

gepubliceerd. Hierbij werden alleen de veengronden

bosbeheer voert in dit gebied al jaren een verschra-

in de middenloop onderzocht, omdat alleen van

lend hooi- en weidebeheer. Sommige veengronden

deze gronden op betrouwbare wijze kan worden

(zo'n 40 procent van het t o t a a l in de middenloop)

vastgesteld of ze al dan niet verdroogd zijn. Staats-

waren ten tijde van het onderzoek nog te kort in
verschralend beheer en de invloed van de vroegere
bemesting was nog te groot om aan te kunnen geven of het beheer op deze voormalige landbouwgronden zou slagen. Van de overige 60 procent gronden die meer dan acht jaar in verschralend beheer waren - bleek de helft (dus 30 procent van alle
veengronden in de middenloop) verdroogd. Op deze
gronden o n t w i k k e l t de plantengroei zich niet zoals
de bedoeling was, maar b l i j f t in een bepaald stadium, met Roodzwenkgras en Smalbladige weegbree, steken.

waterhuishouding zoals diep insnijdende sloten dragen hun steentje
bij.

Ontkalking

en

verzuring

De w a t e r w i n n i n g e n bij Assen en Zuidlaren zijn daar

CT1

De bodemkaart van Drenthe w o r d t beheerst door

C

het f l a u w gewelfde Drents plateau met als centrum

•o

debet aan, evenals de bouw van het sluisje bij Loon

3

waardoor beekwater aan de Drentse A w o r d t ont-

O

trokken en versneld afgevoerd naar het Noord-Willemskanaal. Alleen al daardoor is de afvoer van de
beek met 130 milimeter per jaar verminderd. Daarnaast dragen plaatselijke ingrepen in de waterhuis-

-C

in

het Ellertsveld. Het is omgeven door een krans van
vele tientallen beken, die in alle richtingen van het
plateau afstromen. De bodemgesteldheid biedt daarvoor een verklaring. Op het Drents plateau bevindt
zich vrijwel overal een in de Ijstijd afgezet pakket

3

dichte, slecht doordringbare keileem onder de op-

-C

pervlakte. Het regenwater, dat op de keileem stag-

i_

houding zoals diep insnijdende sloten [ 3 ] hun

Of

neerde, moest dus een andere uitweg zoeken of

steentje bij.

+•>

werd langzaam door de leemlaag afgevoerd. De

[4]
Het Hunzedal werkt vanwege de lagere ligging sterk drainerend op het

Drentse A, die vanaf zijn f i j n vertakte bovenloop
over vele tientallen kilometers naar het noorden

Naarmate de invloed van voedselarm, kalkrijk grondwater in een gebied vermindert, w i n t het zure re-

C

kronkelt t o t hij even onder de stad Groningen in de

genwater aan invloed en verandert de chemische

Noord-Willemsvaart u i t m o n d t heeft deze laag door-

samenstelling van de bodem. Er treden o n t k a l k i n g

broken en voert diep grondwater af.

en verzuring op, waardoor zeldzame planten die ver-

Ol

zuring niet verdragen, zoals Parnassia, Moeraskartelblad, Tweehuizige Zegge, Ronde zegge en
Paardehaarzegge verdwijnen.

Het stroomgebied van de Drentse A omvat zo'n

o
o

30.000 hectare. De natuurlijke verschillen in de waterhuishouding worden in hoofdlijnen bepaald door
de ligging van de beekdalen ten opzichte van het

Hierbij dient te worden opgemerkt dat sinds 1991 al

Drents plateau, de Hondsrug en het Hunzedal.

de nodige veranderingen in het waterhuishoudkun-

De Hondsrug loopt ten oosten van de Drentse A en

dig beheer zijn opgetreden. Zo kan een groter deel

bestaat uit twee grote, parallel lopende zandruggen,

van het beekwater, dat voorheen via het 'verdeel-

die op verschillende plaatsen door oostelijke zijtak-

werk' van Loon in het Noord-Willemskanaal werd ge-

ken van de Drentse A worden doorbroken. Het Hun-

spuid, t e g e n w o o r d i g via een automatisch gestuurd

zedal, ten oosten van de Hondsrug, ligt 4 t o t 20

sluizenstelsel zijn weg door de Drentse A vervolgen.

meter lager dan het Drents plateau en vanwege die

De effecten van deze recente veranderingen in het

lagere ligging w e r k t het Hunzedal sterk drainerend

waterbeheer vallen buiten het perspectief van dit

op het diepere grondwater onder de Drentse A. [ 4 ]

onderzoeksverslag. Wél zullen ze, voor zover van be-

Dat is vooral in de benedenloop voorbij Schipborg

lang, worden verwerkt in het eindverslag van de be-

het geval.

geleidingscommissie. Daarin hebben naast
vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer ook de Provincie Drenthe, Natuur- Milieu- en Faunabeheer en
de Landinrichtingsdienst z i t t i n g .

diepere grondwater onder de
Drentse A.

De regionale verspreiding van slecht doorlatende
keileem en potklei in de bodem is bepalend voor de
stijghoogten en stromingspatronen van het grondwater. De afwisseling van waterscheidende en watervoerende bodemlagen beïnvloedt ook de voeding
van de beekdalen.
Nabij Assen heeft, door de aanwezigheid van potklei
in de ondergrond van het beekdal, de voeding naar
het beekdal alleen plaats vanuit het eerste watervoerende pakket. Datzelfde geldt ten dele voor het
Zeegseloopje en Scheebroekerloopje. Onder het Barloërveld, het laatste grote heideveld, en onder het
Smalbroekerloopje ontbreekt de potklei. Ten noorden van de lijn Assen-Rolde komt veel keileem op de
infiltratieplateaus voor.

De bodemgesteldheid beïnvloedt niet alleen de
grondwaterstromingen, maar ook de zuurgraad en
het kalkgehalte van het grondwater zelf. Dat heeft
gevolgen voor de plantengroei ter plaatse. Er bestaan kalkminnende en kalkmijdende plantensoorten
in vele nuances, sommige planten houden van zure

[5]

omstandigheden, andere juist beslist niet.
Het reliëf in het landschap is ook

Kwel

en

infiltratie
Menselijk

bepalend voor het optreden van
Verder is het reliëf in het landschap bepalend voor
kwel.

in d e

ingrijpen

waterhuishouding

het optreden van kwel [ 5 ] (het opborrelen van
grondwater naar de oppervlakte) en i n f i l t r a t i e (het

Vanuit de geologie kan het hydrologisch systeem van

inzijgen van water in de ondergrond). Grondwater-

het stroomdalgebied van de Drentse A vrij nauwkeu-

afhankelijke vegetaties (zoals natte heide, hoogveen

rig worden beschreven. Dat is echter niet voldoende,

en allerlei plantengemeenschappen in de beekdalen)

want diverse menselijke ingrepen beïnvloeden de

zijn alleen in kwelgebieden te vinden. In het onder-

waterhuishouding.

zoek is een indeling gemaakt naar kwel- en inzij-

Op regionale schaal bezien hebben de w a t e r w i n n i n -

gingsgebieden. De kwelgebieden zijn te

gen Zuidlaren en Assen en de grote boswachterijen,

onderscheiden in gebieden die voornamelijk worden

waar veel water verdampt, invloed op de waterhuis-

gevoed door grondwater uit het eerste watervoe-

houding in het stroomgebied. Op kleinere schaal kan

rende pakket en in kwelgebieden die worden gevoed

de waterhuishouding bijvoorbeeld worden beïnvloed

uit het tweede, dieper gelegen watervoerende pak-

door de aanwezigheid van diepe, sterk drainerende

ket.

sloten.
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Om de vaak prachtige vegetaties in het stroomdal
van de Drentse A goed te kunnen beheren moet men
om te beginnen precies weten welke eisen deze
planten en plantengemeenschappen aan hun leefomgeving stellen om te kunnen blijven floreren. Inzicht

+•>

ra

in het natuurlijk verrijkingsproces door middel van
(grond-) water is daarbij essentieel.

+->
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Al in de jaren v i j f t i g hebben onderzoekers gewezen

ai
>

op het belang van water voor de vegetatie van de
beekdallandschappen van het Drents plateau. Naarmate de beekoevers vaker met het voedselrijke beekwater werden overstroomd groeiden er andere
plantengemeenschappen.
In de jaren zeventig werd duidelijk dat niet alleen de
k w a n t i t e i t maar ook de kwaliteit van het water van
groot belang is. Naast de overstromingsfrequentie
van een beek hebben de k w a l i t e i t en intensiteit van
het toestromend grondwater grote invloed op de
o n t w i k k e l i n g van de plantengroei.
Een grote toestroom van grondwater uit het tweede,
diepere watervoerende pakket zorgt voor een grote

[6]

verscheidenheid in plantengemeenschappen. In de
delen van het beekdal met een minder rijke verschei-

Daarnaast is het menselijk beheer een belangrijke

denheid aan plantengroei is vaak sprake van een

factor. Directe invloed kan bestaan uit maaien, be-

minder intensieve kwel.

weiden of helemaal niets doen [ 6 ] . Indirect heeft de

Rond de Drentse A is voor allerlei beekdallandschap-

mens een grote en vaak zeer langdurige oecologi-

pen, zowel oorsprongsgebieden, bovenlopen, mid-

sche invloed door te o n t w a t e r e n , bemesten of te

denlopen als benedenlopen, precies beschreven hoe

graven - zoals vroeger gebeurde voor de plaggen en

zij door grond- en oppervlaktewater worden gevoed.

ijzeroerwinning.
In de vegetatiekunde worden al deze invloeden her-

Sturende

factoren

leid t o t drie sturende factoren: het grondwaterregime, de zuurgraad of pH (als maat voor de

Kijken we naar de details, dan blijkt het niet altijd
mogelijk om rechtstreeks verband te leggen tussen
het voorkomen van soorten of plantengemeenschappen enerzijds en de hydrologische verschijnselen anderzijds. Vaak werken de genoemde factoren
indirect, waarbij de bodem als tussenschakel dient.

basenverzadiging) en de mate van voedselrijkdom.

Directe invloed kan bestaan uit
maaien, beweiden of helemaal niets
doen.

Water

en

plantengroei

Water beïnvloedt de vegetatie op allerlei manieren.
Om te beginnen verschillen plantensoorten sterk in
hun behoefte aan water. Zowel hun vochtbehoeften
als hun voorkeuren voor bepaalde grondwaterstanden lopen uiteen, bovendien houden niet alle planten van dezelfde w a t e r k w a l i t e i t .
Daarnaast heeft het water een grote indirecte invloed doordat het allerlei belangrijke processen in
de bodem beïnvloedt. Zo is grondwater met een
lange v e r b l i j f t i j d in de bodem vaak zuurstofloos. Microbiële omzettingen verlopen zonder zuurstof totaal anders. Bij de afbraak van organisch materiaal
zal dan uitsluitend ammoniak worden gevormd in
plaats van nitraat. Sulfaten zullen worden omgezet
in het voor vele planten g i f t i g e sulfiet. Of deze pro-

ipt* "isftv.' ^i%&1

cessen ook echt optreden is mede afhankelijk van de
aanwezigheid van opgeloste zouten (ionen) in het
water.
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Beekwater heeft een andere invloed op de plantengroei dan grondwater. De overstromingen met beek-

De overstromingen met beekwater

Pt

water zijn meestal van korte duur, maar wel

zijn meestal van korte duur, maar

belangrijk [ 7 ] . Omdat er slib w o r d t afgezet en vanwege het hoge gehalte aan zouten en zuurstof in
het beekwater werkt zo'n overstroming voedselver-

&

rijkend.

» »r5 «Nb"'vM
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wel belangrijk

é 'FMH

Grondwater werkt eerder verarmend, omdat het voedingsstoffen vastlegt: ijzer in zuurstofloos grondwater bijvoorbeeld kan de beschikbare fosfaten binden
zodat er voor de plantewortels vrijwel niets meer
overblijft.
Regenwater is doorgaans zeer arm aan al deze stoffen. Waar regenwater de hele zomer aan de oppervlakte blijft staan, kan verzuring optreden, waardoor

[10]

Overigens is de werkelijkheid ingewikkelder dan
Zwarte Rapunzel

[9]

de grond soms snel verarmt.

hier geschetst, omdat in een gebied vaak verschil-

i

Dopheide

-Cv.

s
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lende w a t e r k w a l i t e i t e n naast elkaar voorkomen,

grote oppervlakten in het gebied voor en zijn in

mede afhankelijk van het seizoen en het weer.

principe onafhankelijk van het grondwater. Iets min-

Om het heersende waterregime te beschrijven w o r d t

der zwaar bemest en tevens wat bloemrijker zijn de

in de vegetatiekunde vaak gebruik gemaakt van

kamgrasvegetaties. Als een Engels Raaigrasweide

duurlijnen. Een duurlijn geeft het aantal dagen aan

verschralend w o r d t beheerd gaat hij geleidelijk over

dat een bepaalde grondwaterstand w o r d t overschre-

in een kamgrasweide. Als eerste soort verschijnt vaak

den. [ 8 ]

Gestreepte W i t b o l , met bloeiaren die de weiden een
zalmroze kleur geven.

Zuurgraad

Op de zandige, lemige oeverwallen die van nature

De zuurgraad van de bodem w o r d t beïnvloed door

overstroomd, vindt men fraaie oeverwalvegetaties

de wisselwerking tussen grond- en regenwater. Re-

waarin soms bijzondere planten zoals de Zwarte Ra-

genwater is doorgaans zuur, voedselarm, en zwak

punzel zijn te vinden [ 1 0 ]

zeer p r o d u k t i e f zijn omdat ze door de beek w o r d e n

gebufferd, t e r w i j l het grondwater matig zuur t o t ba-

Door o n t g i n n i n g van oorspronkelijke veenvormende

sisch is en relatief rijk aan kalk en bicarbonaat (stof-

vegetaties in de madelanden langs de beek kunnen

fen die de verzuring juist tegengaan).

Dotterbloemhooilanden ontstaan. Als het veen, met

Zeewater is, anders dan grond- en regenwater, van

behulp van ondiepe greppels, licht o n t w a t e r d w o r d t

nature basisch, altijd goed gebufferd en zeer rijk aan

en zuurstof in de bodem d o o r d r i n g t , neemt de voed-

zouten. Van nature speelt het in de Drentse A - waar

selrijkdom toe doordat het veen veraardt. Dotter-

nog een geringe invloed van oude zeekleiafzettin-

bloemhooilanden zijn afhankelijk van voeding met

gen te vinden is - een beperkte rol. Naarmate de

grondwater. Ze verlangen gedurende lange t i j d een

landbouw intensiever w o r d t gaat het oppervlakte-

hoge grondwaterstand en kunnen korte t i j d door

water in de beken en op sommige plaatsen zelfs het

beekwater worden overstroomd. D o t t e r b l o e m h o o i -

grondwater qua samenstelling echter steeds meer op

landen bestaan er in diverse varianten. Ze worden

zeewater lijken.

t o t de halfnatuurlijke vegetaties gerekend omdat ze

[8]
Om het heersende waterregime te
beschrijven wordt in de vegetatiekunde vaak gebruik gemaakt van
duurlijnen, die het aantal dagen dat
een bepaalde grondwaterstand

niet of nauwelijks werden bemest.
Voedselrijkdom

wordt overschreden aangeven.

Naast waterregime en zuurgraad van het milieu is de
10 20 30 40 50weken

mate van voedselrijkdom de derde sturende factor

10 20 30 40 50weken

10 20 30 40 50weken

die bepaalt welk vegetatietype we uiteindelijk op

40

40-

40-

een bepaalde plek zullen aantreffen. In het stroom-

20

20

20

dal van de Drentse A is een heel scala van vegetaties

0

0

van uiteenlopende voedselrijkdom te vinden, van

20

20

20

zwaarbemeste hoogproduktieve weilanden met En-

40-

40

40

Grotezeggevegetaties

Kleinezeggevegetaties

gels Raaigras ingezaaid t o t aan de uiterst voedselarme, langzaam groeiende, drassige veenmosrijke
dopheidevegetaties [ 9 ] .
De kunstweiden met Engels Raaigras komen over

Dotterbloemhooilanden
Veldrusschraallanden

11

Van de natuurlijke vegetaties zijn de Grote zeggeve-

Invloed

van

het

beheer

getaties, die vaak en langdurig worden overstroomd

12

[11]
Worden er wat ondiepe greppels
gegraven om het oppervlaktewater

(tot 40 centimeter boven het maaiveld), het meest

De vegetaties rond de Drentse A zijn te verdelen in

produktief. Het grondwater dient doorgaans niet

halfnatuurlijke en natuurlijke vegetaties, afhankelijk

verder weg te zakken dan gemiddeld zo'n 5 centime-

van de mate waarin de mens zich met het beheer be-

ter beneden het maaiveld. Binnen het Grote zegge-

moeid. Tot de halfnatuurlijke vegetaties behoren

verbond vinden we diverse verwante

d o t t e r b l o e m h o o i l a n d e n , blauwgraslanden, veldrus-

plantengemeenschappen. Hun voorkomen is afhan-

vegetaties en heiden. Zij zijn namelijk ontstaan on-

kelijk van het samenspel van regen-, grond- en beek-

der invloed van eeuwenoude cultuurgebruiken zoals

water.

maaien, beweiden, plaggen en afvoeren. In vroeger

Bij een laag meststoffengehalte en permanent hoge

eeuwen waren vele hectaren heideplaggen nodig om

grondwaterstanden vinden we de veenvormende

een hectare bouwland vruchtbaar te maken. De af-

'verlandingsvegetaties' uit het Draadzeggeverbond

voer van mineralen uit grote delen van het land-

en het Kleine zeggeverbond. Zij houden van een vrij

schap heeft vanouds een belangrijk oecologisch

constant grondwaterpeil van 10 centimeter boven

effect gehad. Pas door de recente introductie van de

t o t gemiddeld 5 of maximaal 20 centimeter beneden

kunstmest is daarin verandering gekomen. Het mo-

maaiveld.

derne boerenbeheer leidt op grote schaal t o t nivelle-

Worden er w a t ondiepe greppels gegraven om het

ring van het landschap. Soortenrijke vegetaties

oppervlaktewater af te voeren [ 1 1 ] , dan kunnen bij

verdwijnen. Het verhogen van de bemesting en de

w a t lagere waterstanden Blauwgraslanden en Veld-

ingrepen in de waterhuishouding zijn daarvoor ver-

rusvegetaties verschijnen. Het grondwater moet dan

antwoordelijk.

in elk geval niet verder wegzakken dan 40 centimeter beneden maaiveld. Deze vegetaties kunnen soms

Op sommige plaatsen w o r d t getracht om door vast

na een langdurig verschralend beheer ontstaan uit

te houden aan het oude beheer bestaande vegeta-

Dotterbloemhooilanden.

ties te behouden. Op andere plaatsen moet een ver-

Echt voedselarme vegetaties vinden we ondermeer

schralend beheer verdwenen planten weer doen

boven slecht doorlatende lagen en in natuurlijke

terugkeren.

af te voeren, dan kunnen bij wat
lagere waterstanden Blauwgraslanden en Veldrusvegetaties verschij-

laagtes, waar de w a t e r k w a l i t e i t geheel door het re-

Hoewel de soortensamenstelling van jaar t o t jaar

genwater w o r d t bepaald. We vinden hier soorten-

sterk wisselt kan men door de vegetatie jarenlang te

rijke Dopheivegetaties, veenmosrijke

blijven volgen op den duur toch een zeker patroon

Dopheivegetaties en Bruine Snavelbiesvegetaties die

in de o n t w i k k e l i n g herkennen. Deze o n t w i k k e l i n g

van permanent hoge grondwaterstanden houden.

w o r d t de vegetatiesuccessie genoemd. Hij kan alleen
optreden in gebieden waar de waterhuishouding
niet verstoord is en het voedingsniveau laag. Om op
zandgronden snel het gewenste lage voedingsniveau
te bereiken lijkt plaggen de beste methode.

o»
c

Op zoek naar oplossingen voor de verdrogingsproblematiek moeten de oecologische randvoorwaarden
scherp in het oog worden gehouden. Te denken valt
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c
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bijvoorbeeld aan het stoppen of verminderen van
g r o n d w a t e r o n t t r e k k i n g e n , hetgeen over grote gebieden van invloed zal zijn. Het is echter nog maar
de vraag of ook in gebieden met goed o n t w i k k e l d e
vegetaties verhoging van de grondwaterstanden gewenst is. Andere oplossingen, zoals het toevoeren
van meer water in de A bij Loon [ 1 2 ] om de draine-
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O
O
u
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rende werking van de beek op te heffen, moeten
eveneens kritisch worden bezien. Deze maatregel zal
namelijk niet alleen effect hebben op de sterk verdroogde boven- en benedenloop, maar ook op de
waardevolle vegetaties in de middenloop. Daar is het
maar de vraag of een toenemende invloed van het
vervuilde, voedselrijke beekwater gunstig uitpakt.

.c
u

Landschapsanalyse
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Om een strategisch plan te maken is kennis over de

[12]

oorspronkelijke plantengemeenschappen in het gebied onmisbaar. Veel van de oorspronkelijke waarden zijn echter verdwenen. We weten niet goed

zen: planten die echt duiden op een bepaald type

meer welke planten hier nu precies van oorsprong

grondwater [ 1 3 ] . De Kleine watereppe bijvoorbeeld

thuishoren.

duidt op aanwezigheid van zacht t o t hard, zoet

Op grond van een nauwkeurige analyse van het

grondwater en o n t w i k k e l t zich optimaal bij matig

landschap, aangevuld met kennis van de eisen die de

hard grondwater. De Moeraszegge daarentegen

vegetaties stellen, is een reconstructie van de oor-

heeft een uitgesproken voorkeur voor matig hard t o t

spronkelijke begroeiing gemaakt. Analyses van wa-

hard grondwater, vooral bij dat laatste voelt hij zich

terhuishouding en bodem bieden daarbij houvast om

thuis.

in te schatten hoe de plantengroei zich in een gegeven gebied kan gaan o n t w i k k e l e n bij het juiste beheer.

Door op een rijtje te zetten welke combinaties van
indicatorsoorten ter plaatse werden aangetroffen
zijn in het gebied van de Drentse A 13 landschapsoe-

In het onderzoek zijn planten gebruikt die voorko-

cologische eenheden te onderscheiden. Ter vereen-

men in sloten en langs oevers, omdat die in het ge-

voudiging zijn die weer in zes hoofdgroepen

bied voldoende voorkomen. Van al deze sloot- en

samengevat: de oorsprongsgebieden, de bovenlopen,

oeverplanten is er een aantal als indicator uitgeko-

de overgang van bovenloop naar middenloop, de

Andere oplossingen, zoals het toevoeren van meer water in de A bij
Loon om de drainerende werking
van de beek op te heffen, moeten
eveneens kritisch worden bezien.
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Indicatieve soorten

Landschapsoecologische eenheden
1

3

4

5

6

7

8

Natuurlijke

processen

9 9* 10 11 13 14

Veldrus

Het gehalte aan kalk (CaCCb) van het bodemwater

Duizendknoopfonteinkruid

w o r d beïnvloed door:

Holpijp

- Koolzuurgas (CO2-) produktie in de bodem

Liesgras

- Kalkrijkdom van de grond waar het grondwater

Waterviolier

~ * P - v ••n -VS»•'.

». \

doorheen stroomt

Dotterbloem

- V e r b l i j f t i j d van het g r o n d w a t e r

Moeraszegge

- Mate waarin grondwater toestroomt

Bosbies

- Het verzamelen van mineralen in de toplaag

Kleine Watereppe
Tweerijige zegge

middenlopen, de overgang van middenloop naar be-

Over het algemeen is grondwater uit het diepere,

Waterkruiskruid

nedenloop en tenslotte de benedenlopen. Een

tweede watervoerende pakket rijker aan calciumio-

Scherpe zegge

kaartje van de onderscheiden landschapsoecologi-

nen en ook harder van kwaliteit, dat w i l zeggen, rij-

Zwanebloem

sche eenheden en de hoofdgroepen waarin ze thuis-

ker aan bicarbonaat. In de kwelgebieden waar dit

Lidsteng

horen is te vinden in bijlage 6.1.

grondwater uit het tweede watervoerende pakket
naar boven komt is het grondwater dus eveneens

Zeldzaam tot weinig algemeen

Hydrologische

verklaring

Algemeen
Algemeen en abundant

14

[13]

hard en kalkrijk.
De aanwezigheid van slecht doorlatende lagen in de

Omdat de onderzochte sloot- en oeverplanten vrij-

ondergrond, zoals potklei of slibhoudend zand,

wel gebiedsdekkend voorkomen kan op deze wijze

heeft een tegengesteld effect omdat deze lagen de

een zeer gedetailleerde landschapsoecologische ana-

toevoer van grondwater belemmeren.

lyse worden gemaakt, die een beeld geeft van de

Bij grote, aaneengesloten inzijgingsgebieden, waar

waterhuishouding in het gebied. Om de analyse te

vrijwel al het (zachte) regenwater doorsijpelt naar

Indicaties van soorten, gebruikt bij
het maken van de landschapsoeco-

toetsen op betrouwbaarheid zal echter ook recht-

de o n d e r g r o n d , w o r d t de k w a l i t e i t van het g r o n d w a -

streeks naar de hydrologische processen zelf moeten

ter t o t op grote diepte beïnvloed. Ook de optre-

worden gekeken. Het uitvoeren van een compleet

dende kwel in aangrenzende beekdalen is dan zacht

hydrologisch onderzoek met dezelfde mate van de-

van karakter.

logische eenheden, die door Everts
en de Vries (1991) vermeld zijn.

[14]
Door beekverbeteringen in de bovenloop, waaronder versnelde waterafvoer, bochtafsnijdingen en
frequent 'schonen' van waterlopen

tail als het uitgevoerde vegetatieonderzoek zou uiom begroeiing tegen te gaan zijn

terst kostbaar w o r d e n . In plaats daarvan is met een

Naast het voorkomen van kalkarme dan wel kalkrijke

beperkt hydrologisch meetnet volstaan en is gebruik

sedimenten in een gebied is ook de mate waarin

gemaakt van een regionaal hydrologisch model om

beekdalen worden gevoed met grondwater uit deze

processen in de waterhuishouding voldoende nauw-

al dan niet kalkrijke bodemlagen zeer belangrijk.

keurig te kunnen beschrijven. Dat heeft er toe geleid

Kalkarme sedimenten zoals dekzanden, keileem en

dat de oorspronkelijke landschapsoecologische ana-

stuifduinen zorgen over het algemeen voor een

lyse op enkele punten moest worden herzien om de

zachte g r o n d w a t e r k w a l i t e i t in het ondiepe grondwa-

aanwezigheid van hard of juist zacht water te kun-

ter, waarmee de oorsprongsgebieden en bovenlopen

nen verklaren uit allerlei hydrologische processen, al

van de Drentse A veelal w o r d e n gevoed. Maar bij-

dan niet beïnvloed door de mens.

voorbeeld in het bekken rond Assen, in de dalen

stroomsnelheid en zandtransport in
de bovenloop toegenomen.

••tff:
van karakter dan het diepere grondwater. Dit ver-
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schijnsel treedt op bij de w a t e r w i n n i n g e n van De
Punt, Assen en Zuidlaren.
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Bij o n t w a t e r i n g in kwelgebieden treedt een vergelijkbaar effect op, bijvoorbeeld merkbaar in het RolCÜ

derdiep.

Q.

Lokale o n t w a t e r i n g van infiltratiegebieden daaren-

c
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c

tegen leidt t o t een verminderde voeding naar de
beekdalen waardoor relatief minder zacht grondwater toestroomt.

Bebossing op lokale schaal heeft eenzelfde effect.

ui
10

Op regionale schaal echter kan door de sterke ver-

O

damping van naaldbossen ook de kwelintensiteit in

'..%"

beeldalsystemen verkleinen. Dat leidt ertoe dat het
grondwater minder hard en minder kalkrijk w o r d t .

'
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Ontwatering van venige bodems tenslotte leidt t o t
mineralisatie van organische stof, waardoor mineralen en kalk in oplossing gaan. In een later stadium
zal verzuring optreden, omdat door de o n t w a t e r i n g

m
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waar geen potklei aanwezig is, overheerst juist de

ook de invloed van het zure regenwater toeneemt.

c

invloed van matig hard t o t hard grondwater uit het

Naarmate het grondwaterpeil w o r d t verlaagd kan

flj

tweede, diepe watervoerende pakket.

meer (zuur) regenwater in de bodem w o r d e n gebor-

E

gen. Zo heeft o n t w a t e r i n g niet alleen invloed op de

<u
<u

Door

de m e n s

beïnvloede

processen

samenstelling van het grondwater, maar tevens een
sterk verzurende invloed op bodem en vegetatie.

-Q

O
Naast natuurlijke processen beïnvloeden kunstgre-

Indeling

naar

tien

gebieden

pen als w a t e r w i n n i n g , o n t w a t e r i n g en bosaanleg de
hardheid van het grondwater.

Door combinatie van landschapsoecologische en hydrologische gegevens is het stroomdalgebied van de

W a t e r w i n n i n g kan ertoe leiden dat de stijghoogte

Drentse A uiteindelijk op overzichtelijke wijze opge-

van het grondwater en de kwelintensiteit naar het

splitst in tien deelgebieden, die in het vervolg van

beekdal verminderen. De invloed van zuur, kalkarm

dit rapport afzonderlijk zullen worden besproken

regenwater neemt dan toe. Bovendien kunnen meer

(bijlage 7.2).

lokale, ondiepe grondwaterstromen het beekdal voeden, en die zijn eveneens minder hard en kalkrijk
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Dit gebied is een holocene benedenloop. Overstromingen komen in deze vlakke landen vanouds vaak
voor, de venige afzettingen zijn daarom van nature
vruchtbaar. Typerende planten zijn bijvoorbeeld de
Zwanebloem, in combinatie met Lidsteng (die op de
invloed van brak water duidt) of met Dotterbloem
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en Kleine watereppe.
Van nature horen hier allerlei karakteristieke zeggengemeenschappen thuis naast rietlanden, afgewisDe Kappersbuit vormt met zijn rijke

seld met verlandingsgemeenschappen,
veenvormende vegetaties en Elzenbroekbossen.

oppervlak aan halfnatuurlijke vege-

Uit de vegetatiekaart valt af te leiden dat het gebied

dering, maar ook hier rukt de verdroging op. Toe-

aan ernstige verdroging lijdt. In plaats van bovenge-

stromend g r o n d w a t e r w o r d t vervangen door zuur re-

noemde karakteristieke plantengemeenschappen

genwater en voedselrijk vervuild beekwater.

zien we in de praktijk voornamelijk voedselrijke

Daardoor verdwijnen allerlei bijzondere plantensoor-

graslandvegetaties en ook Rietgras, indicator voor

t e n , zoals het Moeraskartelblad [ 1 6 ]

grote wisselingen in waterstanden en van zeer voedselrijke omstandigheden, woekert alom. In de Wes-

Waterhuishouding

terlanden, die rijk aan allerlei Grote zeggegemeenschappen behoren te zijn, groeien nu voor-

Overstromingen komen hier vanouds veel voor [ 1 7 ]

namelijk grassen als Gestreepte W i t b o l en Rood

daarnaast w o r d t het gebied ook gevoed door regen-

Zwenkgras en het natuurgebied het Hemrik is geheel

water, regionaal grondwater en in geringe mate

verdroogd.

door grondwater afkomstig van de Hondsrug. Het

De Kappersbuit [ 1 5 ] vormt met zijn rijke oppervlak

g r o n d w a t e r van de Westerlanden v e r d w i j n t voorna-

aan halfnatuurlijke vegetaties een gunstige uitzon-

melijk naar het Hunzedal.

taties een gunstige uitzondering,
maar ook hier rukt de verdroging
op.

Uit onderzoek blijkt dat de kwel in dit gebied nog

Probleemanalyse

maar zeer beperkt is. Dat maakt het gebied kwetsbaar voor ingrepen in de waterhuishouding. De kans

Het gebied is zeer ernstig verdroogd. Door de water-

op verzuring of verdroging is groot.

w i n n i n g is de kwel in vrijwel het hele benedenloop-

Door de w a t e r w i n n i n g e n bij De Punt en de Onner-

gebied vanaf Glimmen verdwenen. De invloed van

polder is de grondwaterstand in het gebied zozeer

het grondwater is verdrongen door die van opper-

gedaald dat de benedenloop van een kwelgebied in

vlakte- en regenwater. Bovendien verdroogt het re-

een infiltratiegebied is veranderd. Door het pomp-

servaat door onderbemaling van de aangrenzende

station in de Onnerpolder is de freatische grondwa-

landbouwgronden. Daarnaast is de waterhuishou-

terstand tussen de Westerlanden en het Noord-

ding moeilijk beheersbaar. In de zomermaanden

Willemskanaal met 0.05 t o t 0.25 meter gedaald en

overstroomt de beek veelvuldig, als gevolg van het

door de w i n n i n g bij de Punt daarnaast nog eens met

opstuwen van de Drentse A tussen de bekading en

0.25 t o t 1.0 meter. Zonder deze winningen zou al-

door de verondieping van de beek door depositie

thans in de winter weer kwel kunnen optreden.

van zand uit bovenstroomse delen. Dit zorgt voor

Daarnaast w o r d t het natuurreservaat gedraineerd

overbemesting met het voedselrijke, vervuilde beek-

door de aangrenzende landbouwgronden van de

water en bemoeilijkt het maaien.

Ydermaden en de Osbroeken, die bij de ruilverkaveling van 1966 een verbeterde o n t w a t e r i n g en afwatering hebben gekregen. Bovendien zijn bekadingen
aangelegd om de aangrenzende landbouwgronden
tegen overstromingen te beschermen. Daardoor

[17]

w o r d t het water van de Drentse A nu opgestuwd in

17

Overstromingen komen hier van-

een kleiner overstromingsgebied dan vroeger. De
graslanden in het reservaat overstromen nu vaker in

ouds veel voor.

de zomer, wat het maaien in de zomermaanden bemoeilijkt. Bovendien nemen de overstromingen toe
doordat het ontwaterde veen inklinkt en het maaiveld daalt.

V

Door beekverbeteringen in de bovenloop, waaronder
versnelde waterafvoer, bochtafsnijdingen en frequent 'schonen' van waterlopen om begroeiing te-
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gen te gaan zijn stroomsnelheid en zandtransport in
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de bovenloop toegenomen [ 1 4 ] . Anderzijds is door
«*.•._

het graven van de aftakking bij Loon de topafvoer
van de beek verminderd. Dit alles leidt ertoe dat in
de vlakke benedenloop steeds meer zand bezinkt.
: >*'il

Ook de oeverinfiltratie bij w a t e r w i n n i n g De Punt
leidt t o t het bezinken van meer zand en het plaatselijk verondiepen van de beek.
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Alls».

Voor dit complex van problemen is geen pasklare oplossing voorhanden. Alleen een integrale benadering
van het vraagstuk biedt soelaas.
Zo moeten er maatregelen komen om de stroomsnelheid en daarmee het zandtransport af te remmen

/

door in de waterlopen meer begroeiing toe te laten.
De stroomsnelheid kan worden afgeremd door een

.' i

beter, automatisch stuwbeheer in het Amer- en Anreperdiep. Bij een keuze voor de o n t w i k k e l i n g van
laagveenmoerassen moet zo veel mogelijk water in

•

het gebied worden vastgehouden, bij een keuze voor

'n

graslanden kan uitbaggeren van de beek, als onder-

*"*' 'ES

deel van een integraal herstelplan een oplossing
zijn. In elk geval moeten de beekpeilen niet worden

.
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verlaagd zodat er geen kwelwater (voor zover aanwezig) w o r d t gedraineerd.
Er lijkt niet veel kans op het o n t w i k k e l e n van het
grasland t o t fraaie Blauwgraslanden of Dotterbloemhooilanden, daarvoor is de waterhuishouding in de
benedenloop teveel veranderd.
De overstromingen kunnen worden aangepakt door

liiJi/JSjjp*,',

[18]

meer Drentse A water in de Noord-Willemsvaart te
spuien, maar dat lost niets op als niet tegelijkertijd

De overstromingen kunnen worden
de verdroging w o r d t aangepakt [ 1 8 ] . Verlagen van

Aanbevelingen

het peil in de A zal leiden t o t nog meer drainage van

aangepakt door meer Drentse A

grondwater. Bij een lage afvoer van de A stroomt

Oppervlaktewaterwinning is een goed alternatief

misschien zelfs water vanuit het kanaal de beek in

voor de huidige g r o n d w a t e r w i n n i n g e n . Tegelijkertijd

in plaats van andersom.

moet men dan de aangrenzende landbouwgronden

Zelfs als alle w a t e r w i n n i n g e n en de onderbemaling

o n t p o l d e r e n . Door de oppervlaktewaterwinning in

hier worden gestaakt is herstel van de halfnatuur-

de landbouwgebieden te laten plaatsvinden worden

lijke graslanden niet realistisch, omdat het veenpak-

twee vliegen in één klap gevangen.

ket op zeer grote schaal is veraard en, deels

Moeraskartelblad

onomkeerbaar, ingeklonken. De voedingsstoffen die

Onder bepaalde voorwaarden zijn er in het gebied

vrijkomen uit het veraarde veen maken, samen met

mogelijkheden voor de o n t w i k k e l i n g van laagveen-

de verlaging van het maaiveld en de frequente over-

moerassen. De voeding moet dan een grondwater-

stromingen met vervuild voedselrijk beekwater, een

achtig karakter hebben, in de benedenloop moet het

succesvol verschralend maaibeheer vrijwel onmoge-

beekwater zorgen voor de kalkaanvoer die vroeger

lijk.

van het regionale grondwater kwam. Het beekwater
moet hard zijn en rijk aan bicarbonaat. Verder moet

water in de Noord-Willemsvaart te
spuien, maar dat lost niets op als
niet tegelijkertijd de verdroging
wordt aangepakt.

c

het water schoon zijn, zonder te grote belasting aan

CU

fosfaten, nitraten of kalium.
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Er bestaan verschillende strategieën voor de o n t w i k -
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keling van laagveenmoerassen. Een mogelijkheid is

l/l
CU

herstel van de oorspronkelijke voeding met grondwater en het oorspronkelijke overstromingspatroon.
Daarvoor moet de bekading worden opgeruimd en
moeten de omringende landbouwgronden worden
aangekocht. Een alternatief is het graven van petga-

Q.

t e n , zoals vroeger bij de t u r f w i n n i n g . Probleem is

O
O

dat die, in de huidige situatie, kunnen droogvallen
als de beek onvoldoende water brengt, bovendien

c

blijft de o n t w i k k e l i n g van de nieuwe laagveenvege-

Ol
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taties dan beperkt t o t de petgaten zelf en niet t o t
een groter gebied.

[19]
Als derde alternatief geldt de inundatie met beek-

CN

Hier komen sloten voor met water-

water. Dat leidt vermoedelijk t o t het ontstaan van
planten zoals de Waterviolier.

ruige, soortenarme rietlanden met een voedselrijk
karakter. Naarmate de successie vordert, neemt bovendien de kans op verdroging toe omdat, door stapeling van organisch materiaal, het peilverschil met
de omgeving steeds groter w o r d t . Het gevaar be-

c
c
CU
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staat dat ook het waardevolle natuurgebied De Kap-

CU

persbuit onder water zal lopen en zijn functie

c

verliezen als laatste toevluchtsoord voor bedreigde

19
In het overgangsgebied van benedenloop naar mid-

CU

denloop komt een rijke schakering aan beekdaltypen
voor. Matig hard grondwater overheerst en naar het
noorden toe, waar het landschap vlakker w o r d t , treden overstromingen vaker op. Hier komen sloten

-Q

plant- en diersoorten.

De hier geschetste mogelijkheden kunnen ten dele

voor met waterplanten zoals de Waterviolier [ 1 9 ]

c
ru
>

trilvenen te vinden.

naast elkaar worden toegepast op verschillende
plaatsen in de benedenloop.

Ol

c
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De eerstgenoemde optie, herstel van de oorspronkelijke voeding met grondwater, is voor de natuur uiteraard het meest kansrijk.

Bij het Wilde Veen liggen rijke kwelgebieden. Hier is
een prachtig complex van rietlanden en soortenrijke

O)
1_

In de lagere delen van het gebied vinden we rijke
Dotterbloemvegetaties. De Grotezeggevegetaties die
hier van oorsprong thuishoren zijn alleen present in
het noordelijk deel van het gebied. Voedselrijke

CU

>
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graslanden nemen een groot oppervlak in. In het
zuidelijk deel van het gebied zijn de Moerasspireavegetaties en oeverwallen sterk met brandnetels verruigd.

Waterhuishouding

De waterhuishouding van dit overgangsgebied is interessant, omdat de kwelintensiteit hier, in de nabijheid van het sterk drainerende Hunzedal, gering is.
Vooral in het benedenstroomse deel van de beek treden vaak overstromingen op, maar in bovenstroomse
richting neemt de beekinvloed steeds verder af en de
kwelintensiteit toe.
Opvallend is dat de kwelintensiteit in het westelijk
gelegen landbouwgebied de Osbroeken tweemaal zo
hoog is als in het naburige reservaat. Dat betekent
dat dit diep ontwaterde landbouwgebied het reservaat draineert, hetgeen t o t verdroging leidt. Een
deel van het water w o r d t afgevoerd via diepe ontwateringssloten dwars door het reservaat. In het kader van een ruilverkaveling is het Zeegseloopje [ 2 0 ]
ongeveer een halve meter uitgediept om de waterafvoer te versnellen.
In het hele gebied is de invloed merkbaar van de wat e r w i n n i n g Zuidlaren aan de oostzijde van de
Drentse A.

Probleemanalyse

In het hele gebied tussen Westlaren en de Strubben
treden verdrogingsverschijnselen op, met uitzondering van het Wilde Veen, waar de aanwezige keileem
het gebied blijkbaar afschermt.
Oorzaken van de verdroging zijn de w a t e r w i n n i n g
Zuidlaren, de verdieping van het Zeegseloopje, de
o n t w a t e r i n g van landbouwgronden in de i n f i l t r a t i e gebieden bij Tynaarloo en de afvoer van dit water
via diepe ontwateringssloten door het reservaat.
De w a t e r w i n n i n g is in het hele gebied merkbaar, de
drainerende werking van onderbemalen landbouwgronden vooral op de westflank. De reservaten het
Zekmaat, de Zwienmaat en Wedbroek zijn zo voedselrijk dat niet te zeggen valt in hoeverre ze ver

- f i / ' ». '

[20]
In het kader van een ruilverkaveling

3<%,-.3
is het Zeegseloopje ongeveer een

droogd zijn, wel is duidelijk dat de o n t w i k k e l i n g

Meer naar de middenloop toe w o r d t behoud van de

naar verschraling hierdoor w o r d t geremd. Daarnaast

bestaande d o t t e r b l o e m h o o i l a n d e n nagestreefd. Op

zorgt de aangebrachte bekading voor sterk wisse-

de laagste delen kunnen nog meer Grotezeggevege-

lende waterstanden.

taties verschijnen. Zolang de w a t e r w i n n i n g Zuidlaren

De verdrogingsverschijnselen in de Weerbrink en

bestaat zullen hier veel kamgrasvegetaties voorko-

Hornbult zijn vooral aan de w a t e r w i n n i n g toe te

men. Als de w a t e r w i n n i n g v e r d w i j n t zal de kwelin-

schrijven. Hierdoor verzuren de schraallanden. De re-

tensiteit voldoende toenemen om het verschralend

latief kleine w a t e r w i n n i n g heeft belangrijke oecolo-

beheer kansrijker te maken. In het Zeegseloopje

halve meter uitgediept om de
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waterafvoer te versnellen.

gische gevolgen, omdat het gebied van nature al

hoeft dan niet meer gebaggerd te worden en de

geen sterke voeding kent en omdat het g r o n d w a t e r

doorvoerleidingen, die diepe sloten die het water af-

hier relatief zacht is.

voeren door het natuurgebied heen, kunnen worden

Men kan zich afvragen in hoeverre het n u t t i g is om

afgestuwd.

nu meer water in dit gebied vast te houden door bij-
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voorbeeld sloten af te dammen. Wellicht zal dat lei-

Verder kan de detailafwatering in het gebied zelf

den t o t meer invloed van het regenwater, waardoor

w o r d e n verfijnd, waarbij meer inzicht nodig is in de

de verzuring toeneemt. De afvoer van regenwater

precieze stijghoogte van het eerste watervoerende

uit het gebied moet mogelijk blijven. Wel valt lokaal

pakket.

' ' ' ' ' " • ' . ' ; &
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aanzienlijke winst te boeken door peilverhoging in
sloten die grondwater aantrekken. Na sluiting van

Op de westflank is door verschralend beheer op de

de w i n n i n g Zuidlaren is het wel zinvol om op grotere

lange termijn misschien een omvorming naar heide

schaal de peilen op te zetten.

mogelijk op de veldpodzolgronden. Wellicht verdient een sneller te realiseren omvorming naar geva-

Aanbevelingen

rieerde bossen de voorkeur. In plaats daarvan kan
men er ook voor kiezen om het huidige, fraaie land-

Verwerving van gronden bij Hemerbulten en de
Noordes van Tynaarloo is nodig om de drainage van
het naburige natuurreservaat en de invloed van vervuiling door bemesting een halt toe te roepen.
Daarna zal schoon, mineralenarm grondwater de
beekflanken kunnen voeden.
Uitbaggeren van de beek is minder wenselijk omdat
dat t o t drainage van kwelwater kan leiden. De veel
voorkomende overstromingen maken de benedenloop van dit deelgebied slecht beheersbaar en bovendien vormt de slechte w a t e r k w a l i t e i t van het
oppervlaktewater een probleem. W o r d t de vegetatie
verschralend beheerd, dan zal de successie naar
schraallanden of d o t t e r b l o e m h o o i l a n d e n zeer moeizaam verlopen. Misschien is het praktischer om voor
een omvorming naar Elzenbroekbossen te kiezen.

schap in stand te houden.
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In de middenloop vinden we overwegend zacht t o t

C

ven is vindt men hier veel microreliëf en daardoor

tu

een zeer grote variatie. De beek overstroomt hier

-a

minder vaak dan in de benedenloop en de invloed

•a

matig hard grondwater. Omdat het beekdal oversto-

*5^.-:;.i:-'.^"«s:"[23]
Vermindering van het onderhoud

van regionaal grondwater is hier groter. De Zeegse
duinen behoren t o t de laatste mooie voorbeelden

aan het Anloërdiepje zal de Burg-

van een oorsprongssysteem met Beenbreek en Heide-

tu
Û

vollen ten goede komen.

kartelblad. Ook de Burgvollen zijn uniek, hier komen
nog waardevolle soortenrijke Veldrusvegetaties en

Waterhuishouding

Broekbossen voor [ 2 1 ] . In Roodzanden liggen waardevolle Kleinezeggevegetaties met Draadrus [ 2 2 ] en

Hydrologisch is dit gebied bijzonder complex. In het

Dotterbloem hooi landen.

smalle beekdal is de zijdelingse invloed van grond-

Richting Anloërdiepje zijn in het dal van het Schip-

water uit de infiltratiegebieden sterk. Beneden-

borgerdiep, de laatste jaren verdrogingsverschijnse-

strooms spelen de invloed van de w a t e r w i n n i n g

len opgetreden. Tegenover de Zeegse duinen is de

Zuidlaren, de invloed van Hondsrug en Hunzedal. De

Pitrus gaan domineren, wat duidt op verzuring. La-

kwelintensiteit is niet overal even sterk.

gere delen langs de beek zijn sterk verruigd. Ook in

De afwatering van landbouwgronden loopt door de

het Oudemolensediep komen verdrogingsproblemen

reservaten Langbulten en Roodzanden. Mogelijk spe-

voor. Het verschralend beheer blijft steken in Wit-

len ook drainerende greppels binnen het reservaat

bolvegetaties en de grond begint te verzuren.

zelf een rol.

Aanbevelingen

Door de invloed van de w a t e r w i n n i n g Zuidlaren zijn
de ontwikkelingsmogelijkheden in het noordelijk
deel van dit gebied niet bijzonder, maar ook niet
!—- '»-h •*„• *r* . *'
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uitgesloten dankzij het optreden van kwel. Op de

ï*Tï

vele zandkoppen in het dal kunnen heide en heideschrale vegetaties ontstaan. Plaggen van de voedselrijke bovengrond zal deze o n t w i k k e l i n g versnellen.
Met het op peil brengen van sloten en greppels in
het reservaat kan alvast worden begonnen, sommige
kunnen worden dichtgeschoven.
Verder naar het zuiden is ruim voldoende kwel voorhanden. Aankopen van hoger gelegen landbouwProbleemanalyse

gronden is hier van groot belang. Deze gebieden

In het hele gebied, behalve de Burgvollen, is sprake

voor de beek gaan dienen.

van verdroging, toe te schrijven aan de w a t e r w i n -

Bij de Roodzanden en Burgvollen moeten landbouw-

ning en de diepe ontwateringssloten door het reser-

gronden verworven w o r d e n om het gevaar van ver-

vaat. Voor de Burgvollen vormt het intensief

vuiling tegen te gaan.

moeten weer als voedselarme infiltratiegebieden

[22]
Draadrus

onderhouden Anloërdiepje een bedreiging, omdat
dat drainerend kan werken.

23

Mogelijk heeft het beheer met schapen in de Zeegse
duinen een ongunstige invloed omdat de dieren de
grond opentrappen. Dan raakt de grond beter doorlucht, er w o r d t meer organisch materiaal afgebroken, waarbij voedingsstoffen vrijkomen. Zo b l i j f t de
grond voedselrijk.
Misschien w o r d t in dit gebied een verbetering bereikt door het grondwater verder op te stuwen. Een
echte verbetering is stroomafwaarts pas denkbaar als
de w a t e r w i n n i n g verdwijnt.
Door sloten in de omgeving van de Roodzanden te

[21]

dempen valt de verdroging in dit gebied tegen te
gaan. Rond Roodzanden en Burgvollen moet de bemestingsintensiteit op de landbouwgronden worden

Ook de Burgvollen zijn uniek, hier
komen nog waardevolle soorten-

verlaagd.
rijke Veldrusvegetaties en BroekVermindering van het onderhoud aan het Anloërdiepje zal de Burgvollen ten goede komen [ 2 3 ]

bossen voor.
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Door de combinatie van verschillende watertypen is
het beekdal tussen Oudemolen en de weg van Loon
naar B a l l o o [ 2 4 ] bijzonder rijk en gevarieerd in
plantengroei. Vooral in de laaggelegen gedeelten,
waar dikke veenpakketten voorkomen, zijn zeer
goed o n t w i k k e l d e vegetaties te vinden.

O
c

Op de flanken van het beekdal, waar de veenpakketten dun zijn, zijn de verdrogingsverschijnselen het
duidelijkst waarneembaar. Delen van het Lonerdiep

>

zijn eveneens verdroogd, de oeverwallen verruigd
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o
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[ 2 5 ] Een deel van de Dotterbloemvegetaties in de
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Koebroek is verruigd of achteruitgegaan naar Kamgrasvegetaties.
Het voorkomen van diverse planten en plantengemeenschappen is gekoppeld aan het voorkomen van
bepaalde typen grondwater. Onder de hoger gelegen akkers is het grondwater sterk vervuild. Het

[25]

chloridegehalte kan hier oplopen t o t tienmaal de
norm voor schoon grondwater.

0)

Delen van het Lonerdiep zijn eveneens verdroogd, de oeverwallen
verruigd.

[24]

Probleemanalyse

Het beekdal bij de weg van Loon
Ondanks de hoge kwelintensiteit in het beekdal
naar Balloo.

treedt op grote schaal verdroging op. Oorzaken zijn
de w a t e r w i n n i n g bij Assen, de waterhuishoudkundige ingrepen in landbouwgebieden, de beekpeilverlagingen, de doorvoer van overtollig landbouwwater
door het reservaat en de te diepe afwateringssloten
in het reservaat zelf.
Door de w a t e r w i n n i n g bij Assen w o r d t de kwel verminderd. Het grondwaterpeil onder het Balloërveld
is door de w a t e r w i n n i n g met 5 t o t 15 centimeter gedaald.
Het beekpeil is verlaagd doordat in 1965 de aftakking bij Loon werd gegraven om water af te voeren
naar het Noord-Willemskanaal. Hierdoor is de jaarlijkse afvoer naar de oude beekloop met 130 millimeter per jaar verminderd. Dit heeft een drainerende
invloed gehad op het beekdal van het Loner- en
Taarlosche Diep.

Aanbevelingen
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Waterhuishouding
Om de waardevolle vegetaties in het hart van het dal
Tot de infiltratiegebieden aan de oostzijde van de

in stand te houden moet ook op de lange duur een

beek behoren de Heest, het Balloërveld en de rug bij

goede voeding met regionaal, kalkrijk grondwater

Gasteren. Ondiep komen geen weerstandsbiedende

beschikbaar zijn. Om die te kunnen garanderen moe-

lagen voor en de inzijging is dan ook aanzienlijk.

ten landbouwgronden in de kwelgebieden worden

Richting Tynaarlo en Taarlo komt ondoorlatende

verworven. Bij infiltratiegebieden bij de Heest en

potklei in de ondergrond voor, waardoor het eerste

Oude Molen moeten maatregelen worden genomen

en het tweede watervoerende pakket van elkaar

om vermesting tegen te gaan. In de doorvoerleidin-

worden gescheiden.

gen moet een hoger peil worden nagestreefd. De in-

De westelijke beekdalflank w o r d t gevoed met zacht

terne waterhuishouding van het reservaat moet

grondwater.

worden verbeterd. Peilverhoging in de beek is gewenst.

Over het algemeen is het beekdalwater in de middenloop hard. Het w o r d t gevoed door sterke kwel

Als op de laagste plaatsen en ook op de hier aanwe-

uit diepere watervoerende lagen.

zige, karakteristieke bolle veenpakketten naar verlandingsvegetaties w o r d t gestreefd, kunnen

[26]
Paardehaarzegge

zeldzame soorten zoals de Paardehaarzegge [ 2 6 ] en

C

de Ronde Zegge nieuwe kansen krijgen. Er zullen

<u

meer fraaie Oeverwalvegetaties en Dotterbloem-

[27]
Het Galgriet, een beekloopje

O)

hooilanden ontstaan. De Dotterbloemhooilanden
moeten beslist niet worden begraasd, omdat deze
kwetsbare, zompige madeveengronden met hun ge-

•a

middenop het Balloërveld, onder-

c
<

vindt sterke kwel.

ringe draagkracht dat niet verdragen.

Op de flanken van het beekdal kan een Elzen-Berkenbos met veenmossen of varens ontstaan als de in-

O.

vloed van het zure grondwater toeneemt.

eu

Om de variatie te vergroten kan in de kwelgebieden
met hard grondwater op kleine schaal worden geko-

o
-o

zen voor Elzenbronbossen met soorten als Verspreidbladig goudveil, Moerasstreepzaad en Bittere

o
cc

veldkers.
Op de westflank kunnen voedselrijke graslanden met
een verschralend beheer omgevormd worden t o t
Dotterbloemhooilanden. Plaggen is de beste techniek om deze bemeste, ontwaterde gronden te ver-

In dit deel van de middenloop komen naast Dotterbloemhooilanden, grote oppervlakten Witbolgras-

m

c
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landen en Kamgrasvegetaties voor. Aan de voet van
de Hondsrug zijn in verlande sloten in de graslanden, vegetaties met Snavelzegge te vinden. Ook de
zeer zeldzame Polzegge is hier a a n g e t r o f f e n . Bij de
Heest k o m t een bijzondere verlandingsvegetatie
voor met Ronde zegge.
Verdrogingsproblemen doen zich voor in het Rolderdiep en stroomafwaarts in het Gasterensche Diep.

schralen. Men kan zich afvragen of het resultaat zal
26

opwegen tegen de hoge vereiste beheersinspanningen.
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In het zuidelijk deel van het gebied komen dankzij

Waterhuishouding
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De middenloop van dit gebied w o r d t gevoed vanuit
het tweede watervoerende pakket, de flanken vanuit

de hoge kwelintensiteit nog steeds goed o n t w i k -

het Balloërveld en delen van het Hondsrugcomplex,

kelde vegetaties voor. Om vermesting tegen te gaan

waar het grondwater over de aanwezige potklei af-

zou de overgang naar het beekdal aan het reservaat
moeten worden toegevoegd. Verder dient de interne
waterhuishouding te worden aangepast.

a
o
o

stroomt.

c

worden hier gevoed met relatief zacht grondwater.

CU

Naarmate het beekdal stroomopwaarts steeds hoger

-o

Onder het Balloërveld ligt slibhoudend zand, dat het
grondwater vasthoudt. De flanken van het beekdal

komt te liggen w o r d t de kwelintensiteit minder dan
in de middenloop.
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Hierdoor, en ook door andere sloten binnen het reservaat, treedt verdroging op, zowel in het Rolder-

7*v

als in het Gasterensche Diep.
Bij de Postweg en ten noorden van Gasteren ligt de
zaak minder eenvoudig. Hier zou het sterk veraarde
veen afgegraven moeten worden om het contact met
het grondwater te herstellen [ 2 8 ] .
Op de madelanden langs de westflank bij het Balloërveld kan op eenvoudige wijze met een verschralend beheer veel resultaat worden bereikt. Deze

•*3" • y . w i "

gronden zijn omringd door een groot, voedselarm
infiltratïeveld. Ze zijn echter veelal in pacht uitgegeProbleemanalyse

ties komen nauwelijks voor. Zeker op de zandige
Het Galgriet, een beekloopje middenop het Balloër-

delen zou plaggen overwogen kunnen worden en,

veld, ondervindt sterke kwel [ 2 7 ] , Hier liggen zeer

net als op het Balloërveld zelf, zou getracht moeten

bijzondere mogelijkheden voor n a t u u r o n t w i k k e l i n g .

worden de grondwaterstanden op te zetten.

Er kunnen zelfs Blauwgraslanden ontstaan. De huidige verdroging is uitsluitend te wijten aan een ver-

[28]

ven of worden intensief begraasd en schrale vegetaBij de Postweg en ten noorden van
Gasteren zou het sterk veraarde
veen afgegraven moeten worden
om het contact met het grondwater
Aanbevelingen
te herstellen.

keerd beheer, waarbij sloten te vaak en onnodig
diep worden uitgebaggerd. Ook de verdroging van

Een groot deel van het gebied is geschikt voor het

het Gasterensche Diep is grotendeels het gevolg van

o n t w i k k e l e n van Dotterbloemhooilanden in het

verkeerd intern beheer.

beekdal met schraallanden op de flanken. Op de

In het kader van de ruilverkavelingen van Anloo en

oostflank liggen door het sterke reliëf mogelijkhe-

Rolde zijn landbouwgronden o n t w a t e r d . Er zijn land-

den voor Veldrusschraallanden. Na afplaggen kun-

bouwgebieden die hun overtollig water afvoeren

nen op beide flanken heischrale vegetaties ontstaan.

door de natuurreservaten heen. Soms ook ligt een

Zowel het verwerven van omringende landbouw-

ontwaterde landbouwenclave middenin een reser-

gronden als het verbeteren van de interne water-

vaat.

huishouding zal de slagingskansen verhogen.
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Op het Balloërveld [ 2 9 ] , een i n f i l t r a t i e g e b i e d , komen sporadisch soorten voor die voedselarm, vrij
zuur, grondwater en hoge standen indiceren, zoals
Heidekartelblad. Er groeit voornamelijk droge struikheide, en hier en daar dophei. Door de verdroging

DI
C

zijn de heidevegetaties over het algemeen niet goed

03

o n t w i k k e l d . Vergrassing van de heide door Bochtige

A3

smele en Pijpestrootje komt veel voor. Op enkele

C

plaatsen is de bijzondere plantengemeenschap van
Wolfsklauw met Snavelbies te vinden. Rond de vennen groeien Dophei-Veenmosvegetaties en soms Pitrus. Deze vegetaties en Kleinezeggevegetaties

CD

>

komen ook voor in grote laagten, zoals de oorsprong
van de Galgriet en de laagte op de oostflank.
Het zandgebied de Heest, benoemd als een pleisto-

O

cene middenloop, ligt relatief laag. Soorten als Dotterbloem en Kleine watereppe wijzen plaatselijk, in

fü
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oude restanten van l o o p j e s [ 3 0 ] , op de invloed van
matig hard grondwater. Op de overgangen naar het
Taarlosche diep is de invloed van het grondwater
groot. Vanwege de kwelverschijnselen is dit dekzandgebied uniek in het hele stroomdal. Aangrenzende bovenlopen, die van het Balloërveld afkomen,
zijn Smalbroekerloopje en Slokkert. Rond deze bo-
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venlopen vindt men, ondanks jarenlang verschralend
beheer, vooral veel witbolvegetaties.
In een ven in de Slokkert groeit de Slangewortel in

[31]

een veenvormende vegetatie. Aan de westzijde, bij
de Bosbroek, is Gagel te vinden [ 3 1 ]

Gagel

[29]
Op het Balloërveld komen
sporadisch soorten voor die
voedselarm, vrij zuur, grondwater
en hoge standen indiceren.

W a t e r h u i s h o u d i n g

Het Balloërveld is een inzijgingsgebied. Slibhou-

[30]

dende zandlagen in de ondergrond verhinderen het
wegstromen van water naar het diepere watervoe-

Soorten als Dotterbloem en
rende pakket. Delen van het gebied zijn agrarisch ingericht, er is gedraineerd en de sloten zijn meer dan

Kleine watereppe wijzen plaatselijk,

een meter diep.
in oude restanten van loopjes op de
Aanbevelingen
invloed van matig hard grondwater.

Probleemanalyse
Op korte termijn kan het accent alleen maar liggen
Zoals in de vorige paragraaf werd opgemerkt, ver-

op droge heidevegetaties. Deze zijn, ondanks de in-

d r o o g t het Balloërveld in zeer ernstige mate onder

spanningen van defensie, ernstig vergrast en daarom

invloed van de w a t e r w i n n i n g Assen en daarnaast

is plaggen noodzakelijk. Voor de o n t w a t e r d e beek-

door de o n t w a t e r i n g van omringende landbouw-

dalen aan de zuidzijde geldt alleen maar als doel-

gronden. Ook de interne waterhuishouding is voor

stelling het landschap te beschermen, botanische

verbetering vatbaar. Zoals het er nu voorstaat, krij-

doelstellingen zal men moeten laten schieten.

gen natte heidevegetaties weinig kans.

Alleen de Heest lijkt veelbelovend voor het o n t w i k -

Het Balloërveld is het laatste niet ontgonnen infiltra-

kelen van heischrale graslanden. Dit is een bijzonder

tiegebied van enige omvang dat direct aansluit op

gebied, omdat het een zandgebied is, dat door

de middenlopen. Voor het behoud van de bloemrijke

g r o n d w a t e r w o r d t gevoed. In de laagtes en op over-

vegetaties in de beekdalen is een goede waterhuis-

gangen naar de beekdalen kunnen verlandingsvege-

houding op dit plateau van zeer groot belang.

taties, Blauwgrasland en Dotterbloemvegetaties

Langs de west- en zuidzijde zijn de bovenlopen ge-

ontstaan.

heel verdroogd.

Kleine, zwaarbemeste landbouwkundige enclaves
zijn hier volstrekt onacceptabel omdat ze grote
schade kunnen aanrichten.
Na het plaggen moet een extensief begrazingsbeheer worden gevoerd en ook dat kan efficiënter als
er geen landbouwenclaves in het gebied liggen.
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CU

Dit gebied w o r d t getypeerd door matig hard grond-

a
o
o

water. Dat valt af te leiden uit de aanwezigheid van
planten als Holpijp, Liesgras, Moeraszegge en Dotterbloem. Maar ook de invloed van zacht grondwater moet zeer groot zijn, want er komt veel Veldrus

tu

voor. Op verschillende plaatsen komen kleine bovenloopjes op dit beekdal uit. Duizendknoopfontein-

U)

cu
cu

kruid [ 3 3 ] op de westflank duidt op zeer sterke
kwel van zacht grondwater.

IM

Kamgras- en Witbolvegetaties zijn in het gebied zeer

+J

algemeen, waarbij ook de Geknikte vossestaart op-

CU

vallend goed vertegenwoordigd is. Het reliëf is afwisselend, met oeverwallen en kommen. In de

m

c

laagtes b l i j f t soms lang water staan. Op plaatsen

CU

waar voedselarm geïnfilteerd regenwater in contact

a
eu

vinden.

staat met het oppervlaktewater is nog Draadrus te

In het zuidelijk deel van het Lonerdiep komen in de
kommen achter de oeverwallen nog grote oppervlak-

cu
N
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c

tes Dotterbloemhooilanden voor, vaak met Zwarte
zegge, Veldrus en Bosbies. Deze gemeenschappen
zijn te vinden in een karakteristiek kleinschalig pat r o o n , vaak afgewisseld met kamgrasvegetaties.
In het Zeegse loopje komen mooie broekbosjes voor

Waterhuishouding

en Veldrusvegetaties.

CU
Sommige gedeelten zijn de laatste tien jaar duidelijk

Het Deurzerdiep w o r d t gevoed met zacht, kalkarm

verruigd, w a t onder andere blijkt uit het veel voor-

grondwater uit het eerste watervoerende pakket.

CU

komen van Liesgras. Er zijn aanwijzingen voor zeer

Potklei in de ondergrond verhindert het opstijgen

c
o

sterke grondwaterstandsschommelingen. Ten zuiden

van harder grondwater uit diepere lagen. Aan de

van de weg Assen-Rolde vinden we vrijwel alleen

westflank van het beekdal komt de potklei bijna t o t

maar bemeste graslanden [ 3 4 ] .

aan het maaiveld voor en stroomt het regenwater

CU

X

over de oppervlakte weg. Hier w o r d t het beekdal
dus bijna niet met grondwater uit het eerste watervoerende pakket gevoed. Aan de oostzijde i n f i l t r e e r t
meer water.

[35]

van de drainerende beek. Onderzocht zou moeten
worden of de oude meanderende loop hersteld kan

Het lijkt realistisch om hier alleen
landschapsdoelstellingen na te stre-

worden. In het kleine Amelterdiepje, op de westflank bij Assen, is de situatie gunstiger, hier kunnen
Veldrusschraallanden ontstaan.

ven en de botanische doelstellingen
Als de waterhuishouding verbetert zullen overstrote laten varen.

mingen vaker voorkomen en het lijkt verstandig
daarop in te spelen door in het beekdal een omvorming naar Elzenbroekbossen in gang te zetten. Verschraling naar natte heide op de voedselrijke
westflank zal enorme inspanningen vergen. Aangezien het achterland bestaat uit intensief gebruikte
landbouwgebieden is het niet waarschijnlijk dat een

[33]

fraaie voedselarme gradiënt naar beekdalgraslanden
zal ontstaan.
Ingrepen in de waterhuishouding waren het graven

Het zuidelijk deel van het gebied is ernstig aangetast

van de aftakking bij Loon (1965), het normaliseren

door diepe o n t w a t e r i n g e n . Dit gebied is kwetsbaar

van het Amerdiep (1964) en het Deurzerdiep (1965),

voor drainage in de omgeving. De kwelintensiteit is

dat nu een landbouwkundig peil heeft gekregen.

nu zo laag dat die met het opzetten van de peilen

Sinds de aftakking bij Loon is gegraven w o r d t veel

zal gaan verdwijnen. Het lijkt realistisch om hier al-

water niet meer door de oude beekloop geleid. Bo-

leen landschapsdoelstellingen na te streven en de

venstrooms zijn veel ontwateringswerken uitge-

botanische doelstellingen te laten varen [ 3 5 ] . Dat-

voerd. De bovenloop van het Zeegje is volledig

zelfde geldt voor het Zeegse loopje.

Duizendknoopfonteinkruid

[34]
Ten zuiden van de weg Assen-Rolde
31
vinden we vrijwel alleen maar be-

landbouwkundig ingericht.
meste graslanden.
Probleemanalyse
en

aanbevelingen

Het genormaliseerde Deurzerdiep draineert het
beekdal. Datzelfde geldt voor de diepe o n t w a t e ringssloten die bij de ruilverkaveling zijn gegraven.
Het grondwaterpeil in de madelanden schommelt nu
zeer sterk. Door de intensivering van de landbouw is
de w a t e r k w a l i t e i t enorm verslechterd, zoals blijkt uit
het woekerende Liesgras. Alleen in het noorden komen nog waardevolle Dotterbloemhooilanden voor.
Uitbreiding van het areaal Dotterbloemhooilanden
en Schraallanden is niet waarschijnlijk zolang er
geen oplossing w o r d t gevonden voor het probleem

Dit is een zeer afwisselend landschap met vele beek-

o
o

dalsystemen. Het hele gebied is echter zozeer van

E

Het optreden van Liesgras in de bovenloop wijst op

karakter veranderd dat alleen nog maar een globale
landschapsoecologische analyse mogelijk is.

3

ernstige vervuiling. Er komen restanten van ElzenVogelkersbosjes voor en de keileem onder het

c
0)

heideterrein van het Westerscheveld zorgt voor het
voorkomen van Heidekartelblad in natte heidebegroeiingen.

O.
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Het grootste deel van het gebied bestaat uit cultuurgrasland, soms licht verschraald.
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Waterhuishouding
en

probleemanalyse

De waterhuishouding w o r d t bepaald door het pat r o o n van ondiepe keileem en potklei in de bodem.
Kwel- en infiltratiegebieden wisselen elkaar af. In de
middenlopen van het Amer- en Anreeperdiep is de
kwel gering als gevolg van een combinatie van ondoorlatende lagen in de ondergrond en intensieve
o n t w a t e r i n g in dit gebied. Het Anreeperdiep is ge-

CD

normaliseerd in 1964 en het Amerdiep in 1966, sinds-

E

dien hebben beide beken een lager, op de landbouw

<

afgestemd peil. Bij de ruilverkaveling van Rolde, in
1972, zijn veel ontwaterings- en afwateringswerken
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uitgevoerd rond de reservaten. Hierdoor is de toevoer van kwel naar de reservaten zeer sterk afgenomen. Het verschralend beheer b l i j f t daardoor
hooguit in het Witbolstadium steken. Een o n t w i k k e ling naar grondwaterafhankelijke vegetaties is maar
op kleine schaal mogelijk. Op veel plaatsen zijn

[37]

waardevolle vegetaties verdwenen.
Een botanisch interessant gedeelte
van het gebied is het Westersche
Veld bij Rolde met natte heidevegetaties.

[36]
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Nat elzenbroekbos
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Aanbevelingen
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deel van dit gebied is de waterhuis- aangetast dat alleen landschappe-

[39]

lijke doelstellingen nog haalbaar blijven.
Verbetering van waterhuishouding en bodem lijkt al-
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Bij het reservaatje de Hoornsche

leen na zeer grote inspanning mogelijk. De waterhuishouding van de w i j d e omgeving van de

Bulten groeit nog volop de zeld-

reservaten zal aangepast moeten w o r d e n . Het besloten karakter van het landschap kan worden versterkt

zame Beenbreek.
Op deze overgang van bovenloop naar middenloop

door meer bossen aan te leggen. Als in de bovenloop

vinden we een vrij grote invloed van matig hard

de peilen worden opgezet is de kans g r o o t dat de

grondwater. Op de oostflank l i g t een serie oor-

kwel omslaat naar i n f i t r a t i e . In de middenloop be-

sprongsgebieden [ 3 8 ] . De waterhuishouding is door

staat dat gevaar niet, maar hier is veel van het veen

allerlei ingrepen zozeer aangetast dat een goede

zozeer veraard dat ook hier herstel maar beperkt

landschapsoecologische analyse niet meer mogelijk

mogelijk lijkt. Botanisch interessante gedeelten van

is.

het gebied zijn het Westersche Veld bij Rolde [ 3 7 ]

Het gebied bestaat vooral uit bemeste graslandvege-

met natte heidevegetaties en de Ruimsloot, waar

taties. Alleen in het noordelijk deel komen langs de

nog kwel aanwezig is en herstelmogelijkheden t o t

slootkant nog kwelplanten voor zoals Grote boter-

Kleinezeggevegetaties en Dotterbloemhooilanden

bloem en Moeraszegge. Bij het reservaatje de Hoorn-

lijken t e bestaan. Daarvoor moeten bovenstrooms

sche Bulten groeit nog volop de zeldzame Beenbreek

gelegen landbouwgronden worden verworven.

[39],

r

fO]
Waterhuishouding

Grondwater uit het tweede watervoerende pakket
stroomt af naar het Hunzedal. Een deel van de beekdalen w o r d t door ondiep grondwater gevoed, daar
waar ondoorlatende lagen dieper in de grond aanwezig zijn.
Bij de ruilverkaveling is het Anloërdiepje niet verbet e r d , wel is het oorsprongsgebied volledig landbouwkundig ingericht. Aangrenzende
landbouwgronden zijn veelal sterk gedraineerd.

Probleemanalyse
De bovenlopen zijn over het algemeen verdroogd.
Verbetering is onder de huidige omstandigheden
niet mogelijk.

[44]

Om de dalen en oorsprongsgebieden weer voldoende
nat te maken moeten peilverhogingen gerealiseerd

Natte Schraallanden

worden die alleen mogelijk zijn als omringende landbouwgronden uit cultuur genomen w o r d e n .

Aanbevelingen

De oorsprongsgebieden zijn vrijwel volledig ontwa-
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t e r d en in cultuur gebracht. Na maatregelen in de

Het is zeer de moeite waard om de waardevolle hei-

omgeving is alleen door afplaggen van de boven-

devegetaties op het Westerholt uit te breiden. Het

grond en dichten van greppels de oorspronkelijke si-

Scheebroek en het Scheebroekerloopje zijn geschikt

tuatie te herstellen. Het Westerholt vormt een

voor Natte Schraallanden en Dotterbloemvegetaties,

gunstige uitzondering door de bijzondere bodems.

met Blauwgraslanden op de overgang.

Inmiddels uitgevoerde werkzaamheden zijn zeer suc-

Bij herstelmaatregelen moet er naar gestreefd wor-

cesvol. Om dit gebied veilig te stellen voor o n t w a t e -

den de voeding met lokale grondwaterstromen te

ring en vermesting moeten landbouwgebieden

herstellen via de slenken. De instroom van vervuild

verworven w o r d e n . Het Scheebroekerloopje kan hier

grondwater moet worden tegengegaan.

dan eveneens van p r o f i t e r e n .

Alle drainage in het gebied moet vervallen en rond
het reservaat zijn beschermende maatregelen nodig
om vermesting tegen te gaan.
In het Gasterense Holt komen waardevolle Elzenbroekbossen voor. In het Jonkerstuk zijn, na verbete-

[43]

ring in de waterhuishouding, mogelijkheden om
Natte Schraallanden [ 4 4 ] en Dotterbloemhooilan-

IJle zegge

den te o n t w i k k e l e n .

Ol

De Drentse A is, ondanks de problemen, nog steeds

Ondanks de problemen zijn de waarden in de

zeer bijzonder. Laaglandbeken, zoals de Drentse A

Drentse A groot en er liggen kansen voor nog ho-

komen alleen voor in het laagland van West Europa.

gere natuurwaarden. Het reservaat is echter niet

Nederland en Noordwest Duitsland, t o t aan Slees-

duurzaam veilig gesteld, bij een ongewijzigd beleid

c

wijk-Holstein, liggen in het centrum van dit gebied.

en beheer zal de toestand verslechteren. Dit proces

<U

Vergelijkbare beken worden behalve in Drenthe ook

is nu al op gang en moet omgebogen w o r d e n . De

gevonden in Brabant, Overijssel en de zandgronden

wensen zijn op de kaarten (bijlage 10.5 en 10.8)

van Groningen en Friesland.

weergegeven.

De Dotterbloemhooilanden, Blauwgraslanden, de

Voor het beheer zijn de doelen op de lange termijn

verlandingsvegetaties van het Draadzeggeverbond

u i t g e w e r k t (bijlage 10.5). De belangrijkste w i j z i g i n g

en van een deel van het Grotezeggeverbond, de Bor-

ten opzichte van het huidige beheer bestaat uit een

stelgraslanden en de slenkvegetaties in de natte

concentratie van het werk op de delen die echt de

ui

heide zijn zowel nationaal als internationaal zeld-

moeite waard zijn. Dat houdt enerzijds in dat in

zaam en hebben een grote waarde. Hetzelfde geldt

gebieden waar het perspectief voor de natuur niet

voor een aantal vegetaties van de natte bossen. Deze

gunstig is, de doelen minder hoog zijn gesteld, maar

zeer waardevolle vegetaties worden vooral in de

tevens dat zowel in inrichting als beheer een grote

middenlopen a a n g e t r o f f e n . De soorten van deze ve-

inspanning gevraagd w o r d t in de kansrijke gebieden.

getaties zijn vaak beperkt t o t het Atlantisch gebied

Een g r o o t gedeelte van het reservaat zal gaan be-

waarin het zeeklimaat overheerst. Nederland ligt

staan uit zeer natte gronden die echter wel gemaaid

hierin centraal en heeft voor het behoud van deze

dienen te w o r d e n . Verder is plaggen een zeer be-

soorten een belangrijke functie.

langrijk instrument om de bonte gronden, die in de
overgang van zand naar veen ligggen, te verschra-

Nergens, ook niet in Duitsland is het gehele beken-

len. Juist op deze plaatsen is bij herstel van de wa-

systeem zo gaaf, of liever zo weinig vergraven, als in

terhuishouding veel winst te behalen. De grote

de Drentse A. Meestal zijn de beeklopen voor een

voedselarme infiltratiegebieden, bijvoorbeeld het

belangrijk deel genormaliseerd en verdiept, liggen

Balloërveld, zijn daarom van grote waarde voor de

de reservaten zeer verspreid en zijn er daardoor

aangrenzende dalen.

grote problemen met de waterhuishouding en wat e r k w a l i t e i t . De meeste beekdalreservaten zijn snip-

Het waterschap staat voor een nieuwe uitdaging

pers in een slecht functionerend systeem. Dat

waarin gevraagd w o r d t naar oplossingen die zowel

dergelijke gebieden toch waardevol kunnen zijn

voor de landbouw als het natuurbeheer acceptabel

komt vaak alleen door zeer bijzondere fenomenen in

zijn. Daarvoor is maatwerk per gebied vereist. Stan-

de waterhuishouding.

daardoplossingen voor de problemen in het waterbeheer kunnen zelfs een averechts effect hebben op
de natuurwaarden. Het beroep op technische kennis,
f l e x i b i l i t e i t en praktijkervaring van de waterbeheerders zal g r o o t zijn.
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De vegetatieontwikkeling van beekdalsystemen;

Zonder de juiste randvoorwaarde worden de beheersinspanningen maar ten dele beloond. Het provinciale beleid w o r d t gevraagd een oplossing te
zoeken voor de ongunstige effecten van de waterw i n n i n g e n , onderbemalingen, lage peilen in beek-
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F.H. Everts & N.P.J, de Vries,
Historische Uitgeverij Groningen, 1991.
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De verdroging van de Drentse A;

dalen, versnelde afvoer uit i n f i l t r a t i e g e b i e d e n , de

F.H. Everts, P.C. Schipper en N.P.J. de Vries,

verslechtering van de w a t e r k w a l i t e i t in de bronge-

rapport oecologische werkgroep. Staatsbosbeheer, 1990

bieden, het oppervlaktewater en in de ondiepe
grondwaterpakketten.

Geohydrologisch modelonderzoek van het stroomgebied van de

Integraal waterbeheer, bodembescherming en het

Drentse A.

instellen van buffergebieden zijn belangrijke instru-

Deel 1: Ijking geohydrologische parameters;

menten. Uitbreiding van het reservaat is op een aan-

M.W. Kortleve, hydrologische werkgroep. Staatsbosbeheer, 1989

tal plaatsen beslist noodzakelijk (Bijlage 10.8). Het
beheer zal in sommige delen van het reservaat pas

Geohydrologisch onderzoek van het stroomgebied van de Drentse A.

op de plaats maken t o t d a t aan de juiste voorwaar-

Deel 2: Ijking van niet-stationair regionaal model SIMGRO;

den in de omgeving voldaan is.

M.W. Kortleve en J.M.P.M. Peerboom, hydrologische werkgroep.
Staatsbosbeheer, 1990.

Wat gevraagd w o r d t is niet gering, maar het loont

38

de moeite. Het resultaat zal een internationaal zeer

Geohydrologisch modelonderzoek van het stroomgebied van de

gewaardeerd reservaat zijn, waarin nog ervaren kan

Drentse A.

w o r d e n hoe vroegere generaties, die afhankelijk wa-

Deel 3: Scenarioberekeningen met het niet-stationair model SIMGRO;

ren van deze weinig vruchtbare gronden, gevochten

J.M.P.M. Peerboom, hydrologische werkgroep. Staatsbosbeheer, 1991.

hebben voor hun bestaan. Mede dankzij hun inspanningen is het gebied ook landschappelijk zo waarde-

Van stroomdal Drentse A naar droomdal.

vol. Het reservaat heeft behalve

Integratie van hydrologisch en oecologisch onderzoek

natuurwetenschappelijke, ook een grote educatieve

ten behoeve van het beheer in de Drentse A.

en recreatieve waarde.

P.C. Schipper & J.G. Streefkerk, 1993.

Eindverslag van de begeleidingscommissie (in press).

