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1.

INLEIDING

In het kader van de Milieukartering Drenthe wordt sinds 1974 een
systematische vegetatiekartering uitgevoerd. Overeenkomstig de
doelstellingen van de Milieukartering Drenthe (Smittenberg 1978 )
dient de vegetatiekartering informatie op te leveren "voor een goed
overzicht van de hoedanigheden van het natuurlijk milieu in Dren the
als basis voor het provinciaal beleid op het gebied van de ruimt elijke ordening en de recreatie-ontwikkeling ".
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Indeling van Drenthe in hydrologisch samenhangende deelgebieden
Bron : Provinciaal natuurbeleidsplan, 1992.
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De laatste jaren is vooral vanuit de beleidsvelden waterbeheer en
bodembescherming behoefte ontstaan aan milieukarteringsgegeve ns.
De onderzoekmethode is in de loop der jaren bijgesteld, onder andere
in verband met de mogelijkheid tot geautomatiseerde opslag en verwerking van de gegevens.
Sinds 1984 wordt globaal gebiedsdekkend gekarteerd met behulp van
een vegetatietypologie en het noteren van de groeiplaatsen van een
aantal milieu-indicatieve soorten (Provincie Drenthe 1989).
Een groot deel van de verzamelde gegevens wordt ingevoerd in geautomatiseerde gegevensbestanden.
Om de toegankelijkheid tot deze informatie te vergroten worden de
karteringsgegevens per deelgebied uitgewerkt in een rapport. Er is
gekozen voor een indeling van Drenthe in hydrologisch samenhangende
deelgebieden. De indeling valt in grote lijnen samen met de
gebiedsindeling ten behoeve van de planning en opstelling van
gebiedsvisies in het kader van de integratie van het natuurbeleid in
de ecologische hoofdstructuur (EHS)(Provincie Drenthe, 1992)
(figuur 1).
Rapporten over de hydro-ecologische relaties in een deel van het
beekdal van de Dwingelerstroom en de Reest zijn gereed (Vegter 1990,
Vegter 1992). Een rapport over de Veenkoloniën is in voorbereiding.
Het voor u liggende rapport bevat een uitwerking van milieukarteringsgegevens van de beekdalen van de Vledder en Wapserveense Aa. De
begrenzing van dit beschreven gebied valt binnen het visiegebied
Vledder- en Wapserveense Aa. Het visiegebied strekt zich meer naar
het noorden en het zuiden uit en overschrijdt bovendien de
provinciegrenzen.
Voor het rapport is gekozen voor een hydro-ecologische benadering
van de verzamelde gegevens om meer inzicht te krijgen in
hydrologische processen in het gebied en de invloed daarvan op flora
en vegetatie.
Het rapport valt uiteen in verschillende delen. Na een algemene
beschrijving van het gebied (hoofdstuk 2) worden de verspreidingspatronen van een aantal verschillende indicatorsoorten geanalyseerd.
Op grond van deze analyse wordt de aanwezigheid van verschillende
kwelstromen in het gebied beschreven (hoofdstuk 3).
Vervolgens wordt met behulp van verspreidingspatronen van
plantesoorten die wijzen op mineraalrijke en voedselrijke
omstandigheden en met behulp van analyse van de aanwezigheid van
voedingsstoffen en macro-ionen in het oppervlaktewater beschreven op
welke plaatsen in het gebied de waterkwaliteit sterk beinvloed wordt
door niet-natuurlijke omstandigheden (hoofdstuk 4).
Doetie Brussaard nam een groot deel van het typewerk voor haar
rekening en verzorgde de opmaak van de tekst.
Medewerkers van de tekenkamer tekenden kaarten en figuren en
digitaliseerden de soortverspreidingsgege vens.
Ben Hoentjen begeleidde met veel geduld het stand komen van de
soortverspreidingskaa rtjes.
Han de Boer en Joop Smittenberg (Ruimte en Groen), Uko Vegter (thans
IWACO), Dik Komen en Reinder Torenbeek (Zuiveringsschap) leverden
in een eerder stadium van het rapport commentaar.
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2.

GEBIEDSBESCHRIJVING

De provinciegrens vormt voor een groot deel de begrenzing van het
onderzochte gebied. Aan de oostkant is de Drentse Hoofdvaart als
grens gekozen, aan de noordoostkant de gemeentegrens van Diever. De
waterscheiding op de Havelterberg is globaal als zuidgrens genomen
(figuur 2a en 2b).
De grenzen komen in grote lijnen overeen met de begrenzing van het
waterschap "Vledder en Wapserveense Aa".

Fig. 2a. De begrenzing van het deelgebied Vledder en Wapserveense Aa
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Het gebied omvat de gemeente n Vledder en grote delen van de gemeenten Diever en Havelte .
Bovenlop en en middenlo pen van het beekdals ysteem van Vledder en
Wapserv eense Aa zijn gelegen in een tongbekk en dat aan de zuidzijd e
begrensd wordt door het stuwwalc omplex Havelte -Steenw ijk. Grote,
zwak golvende dekzand gebieden omsluite n de beekdale n.
In de volgende paragraf en worden beschrij vingen gegeven vanuit
achteree nvolgen s een geologis che, landsch appelijk e, bodemku ndige,
hydrolog ische en vegetati ekundig e invalsho ek.
Voor alle invalsho eken geldt dat vooral aspecten belicht worden die
invloed hebben op kwalite it en kwantit eit van water dat de wortelzone van de vegetat ie kan bereiken en die invloed hebben op de samenstel ling van de vegetat ie.
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2 .1.

Geologie
De beekdalen van Vledder en Wapserveens e Aa lopen van noordoost naar
zuidwest in het met dekzand bedekte grondmorene landschap aan de
rand van het Drents Plateau. Op meer dan 100 meter diepte liggen
mariene afzettingen . Daarboven bevinden zich fijne en grove fluviatiele afzettingen (formaties van Harderwijk en Enschede) en periglaciale afzettingen in de vorm van fijne zanden (Ter Wee 1966).Tijde ns
het Saalien is op deze goed doorlatende lagen een soms vele meters
dikke keileemlaag afgezet. Later volgde een kleine gletscherton g het
dal van de Steenwijker Aa (het benedenstroo mse deel van de Wapserveense Aa) en duwde de keileemlage n op tot een krans van stuwwallen
rond een tongbekken. Een deel van deze stuwwallen is bewaard gebleven en ligt nu aan de zuidwestkan t van het Steenwijker Aa-dal.
Tijdens de laatse ijstijd (Weicheselie n) zijn verschillen d geaarde
lagen afgezet. In die tijd zijn ook de erosiedalen in de keileemlagen uitgesleten . In deze dalen ontbreekt de keileemlaag .
Op andere plaatsen in het beekdalsyste em is het ge~rodeerde keileemmateriaal weer als beekleem afgezet (figuur 3).

~
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Fig. 3.

Keileem en beekleem in het Vledder en Wapserveens e Aa-gebied
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Pingo's en dabben ziJn eveneens tijdens de laatste ijstijd ontstaan.
Ter hoogte van Wittelte is in dezelfde periode een bovenloop van de
Wapserveense Aa afgesneden doordat het dal van de Oude Vaart naar de
bovenloop toe verder erodeerde.
Na de ijstijden zijn de beekdalen opgevuld met dekzanden, waarbij
plaatselijk beeklopen zijn afgesneden.
Tijdens het Holoceen is veenvorming opgetreden in zowel beekdalen
(onder eutrofe omstandigheden) als plaatselijk daarbuiten (onder
oligotrofe omstandigheden) (figuur 4).
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2.2.

Landschap
Menselijke activiteiten die van grote invloed waren op de huidige
vorm van het landschap sloten aan bij de hoedanigheden van het
fysisch milieu. Op deze manier versterkten deze activiteiten de
verschillen die ten gevolge van geologische processen in het
landschap ontstaan waren.
Moderne landbouwmethoden hebben tot een grondgebruik geleid dat niet
zo sterk meer gebonden is aan het fysisch milieu. Natte percelen die
vroeger alleen als hooi- of grasland geschikt waren, kunnen nu na
ontwatering als akkerland in gebruik genomen worden. Ook andere
landbouwkundige maatregelen als drainage en betere
bemestingsmethoden brengen met zich mee dat bodemgesteldheid weinig
beperkingen oplegt. Daardoor is het fysisch milieu minder duidelijk
af te lezen in het landschap. In het begin van de twintigste eeuw
waren beekdalen in een oogopslag terug te vinden op de topografische
kaart als groene linten met vele zwarte dwarsstreepjes tussen de
nauwelijks ingevulde vlakken woeste gronden. De fijnmazige
percelering van de graslanden is inmiddels vergroot en het
grondgebruik veranderd zodat beekdalen op de kaart nu aaneengesloten
gebieden vormen waarin zie~ steeds meer witte vlakken aftekenen van
aardappel- en maisakkers. Vooral in bovenlooppsystemen is de
overgang naar heideontginningen vaag geworden. Veel bovenlopen zijn
dan ook niet zonder meer aan de hand van recente topografische
kaarten te traceren.
In de beekdalen, waar hydrologische processen het meest manifest
zijn, werden de oorspronkelijke broekbossen omgevormd tot
groenlanden. In sommige beekdaldelen hoorde daarbij een dicht
patroon van elzensingels. Langs de Wapserveense Aa werd het veen
plaatselijk afgegraven waardoor petgatcomplexen ontstonden. Een
aantal petgaten is vervolgens weer verland. Om het grasland optimaal
agrarisch te beheren werd bemaling ingesteld voor een aantal
percelen. Zo ontstond een aantal poldersystemen. De
groeimogelijkheden voor moeras- en oeverplanten zijn tijdens de
landbouwkundige ontwikkelingen in de beekdalen steeds kleiner
geworden. Door een betere beheersing van de waterstanden werden de
groeiplaatsen van "natte" soorten beperkt tot slootranden. Daarna
nam het aantal sloten ook nog eens sterk af door de
ruilverkavelingen van Vledder, Diever en Havelte. Vooral in de
Wapserlanden en het gebied ten zuiden van Nijensleek is de totale
slootlengte drastisch verminderd.
De recente omvorming van grasland in bouwland brengt vervolgens een
wijziging in het slootonderhoud met zich mee. Langs mais- en
aardappelpercelen worden de sloten vaak jaarlijks kaal afgestoken.
Zo worden de vestigings- en groeimogelijkheden vooe oever- en
moerasplanten nog verder ingeperkt. Dit brengt met zich mee dat
hydrologische processen minder duidelijk afgespiegeld worden in de
verspreidingspatronen van plantesoorten die indicatief zijn voor
deze processen.
De hogere delen van de dekzanden en de hoge stuwwalrug leenden zich
minder voor landbouwactiviteiten: ze waren - na eenmaal ontdaan te
zijn van eventueel aanwezig bos - naast voedselarm ook droog. Door
overexploitatie van de heide ontstonden plaatselijk stuifzanden.
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Deze stuifzanden namen zo'n omvang aan dat overgegaan werd tot
bebossing (bij voorbeeld Berkenheuv el). Gedeelten van deze
stuifzand- en heidecomple xen zijn tot op heden onontgonnen gebleven.
Voorbeelden zijn het Wapserveld, Havelterber g, Ooster- en
Westerzand.
Het hoogveengeb ied dat op de Drents-Frie se grens ontstaan was is
al tussen 1000 en 1400 grotendeels vanuit Friesland afgegraven
(De Haan, 1976). Na de komst van de kunstmest is dit gebied tegelijk
met andere woeste gronden grootschali g ingericht voor agrarisch
gebruik.
Binnen al deze genoemde landschapsty pen op dekzand worden de zogenaamde dabben aangetroffe n: laagten die ontstonden door uitblazing
of uit pingoruïnes . Naar deze laagten kan oppervlakki g grondwater
toestromen. Dit hydrologisc he proces uit zich tot op heden duidelijk
in de vegetatie, vooral in de natuurgebie den.
De door mensenhande n gevormde essen die tenslotte eveneens op de
dekzandgebi eden liggen, onderscheid en zich bodemkundig van de
hiervoor genoemde landschapsty pen door hun relatieve voedselrijkd om
en beter vochtvastho udend vermogen.
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2.3.

Bodem
Buiten de beekdalen liggen voornamelijk (veld)podzolgro nden. Op
enkele plaatsen zijn vaaggronden te vinden zoals Berkenheuvel/D ieverzand en Ooster- en Westerzand. Rond een aantal dorpen liggen
enkeerdgronden. In de bovenlopen en langs de noordflank van de Wapserveense Aa ter hoogte van de Wapserveensche velden en de Wapserlanden komen beekeerdgronden voor. In de dalen van de Vledder Aa, de
Kwasloot en de Nijensleekersch ipsloot komen moerige eerdgronden
voor. In het dal van de Wapserveense Aa worden madeveengronden en
dikke veenlagen aangetroffen (Makken 1988).
Op een aantal plaatsen is de keileem dicht aan het oppervlak
gelegen.
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Fig. 5. Ondiep gelegen keileemlagen in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied
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2.4.

Hydrologie

2.4.1.

Grondwater
In de diepe ondergrond komen mariene afzettingen voor. De scheiding
tussen zout en zoet water ligt op een diepte van ± 200 m NAP. In het
gebied van de Vledder en Wapserveense Aa wordt geen invloed van zout
water verondersteld.
Kleyberg (1988) heeft van het gebied een ecohydrologisch e analyse
gemaakt. Hij veronderstelt dat in het centrale deel van het dal van
de Wapserveense Aa water toestroomt dat afkomstig is uit het tweede
watervoerend pakket met een kalkrijk tot zeer kalkrijk karakter.
Water met een matig kalkrijk tot kalkrijk karakter stroomt vanuit de
grote hydrologische systemen naar de middenlopen van Vledder en
Wapserveense Aa. De stroomrichting van dit grondwater staat niet
haaks op het beekdal maar volgt de stroomrichting van het oppervlaktewater in zuidwestelijke richting.

Grens onderzoeksgebied

l22Z2J

Relatief hoge rug
Lokale rug
As van stroomdal

4km.

Fig. 6.

(- - - 7

Kontaktzone, vermoedelijk
wisselende stroomrichtingen

;. ; 1 ; 1 :•:

Grondwatertrap 5

De natuurlijke afwatering in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied
(Bregman 1986)
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Freatisch grondwater (kalkarm tot licht kalkrijk) stroomt vanaf de
dalflanken richting beekdalen. De stroomrichting hangt samen met
hoogteverschillen, de aanwezigheid van keileemlagen en de diepte
waarop deze keileemlagen gelegen zijn (Bregman 1986)(figuur 6).
De kwel- en wegzijgingskaart die ten behoeve van het Waterhuishoudingsplan (Provincie Drenthe 1992) is vervaardigd geeft voor centrale beekdalgedeelten van de (middenloop van de) Vledder Aa, de Kwasloot, de Slingegruppe, de Wapserveense Aa en de Nijensleekerschipsloot een kweldruk van minstens 1 mm (figuur 7). Alleen het oostelijke deel van het Vledder en Wapserveense Aa-systeem is nauwkeurig
onderzocht. Voor dit onderzochte deel worden kweldrukken van meer
dan 2,5 mm opgegeven.

Grens onderzoeksgebied
Kwel naar maaiveld
Kwel naar sloten
lntermediar
Wegzljging volledige
neerslagoverschot
Gedeeltelijk wegzeging
door afvoer

~ Kleiner neerslagoverschot
0

Fig. 1.
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Kwel en wegzijging in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied
(bron: Waterhuishoudingsplan)
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De verspreiding van kwelverschijnse len in de vorm van roest en
ijzerbacterievl iezen (tijdens de Milieukartering 1986-1988
geïnventariseer d) is geconcentreerd in de dalen van de Kwasloot,
de midden- en benedenloop van de Vledder Aa en de Wapserveense Aa
(figuur 8).
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Alleen in de bovenlopen van de Vledder Aa en in natuurgebieden komen
nog hoge grondwaterstanden voor (0-120cm beneden het maaiveld).
Elders in de beekdalen worden de natuurlijke hoge gronwaterstanden
in het voorjaar verlaagd tot 25 -120 cm beneden het maaiveld. In het
dal van de Nijensleekerschipsloot en ten zuiden van de Wapserveense
Aa worden de grondwaterstanden ook de rest van het jaar sterk
gereguleerd (figuur 9).
Het oorspronggebied in het noorden van het Vledder en Wapserveense
Aa-systeem bestaat voor het grootste deel uit natuurgebied. Hierdoor
ontstaat een unieke situatie voor de Drentse beeksystemen: er
stroomt weinig tot niet verontreinigd water toe in de bovenlopen van
de Vledder Aa vanaf de flanken. Een scherpe tegenstelling hiermee
vormt de samenstelling van het water dat door de Tilgrup stroomt.
Langs deze weg wordt water aangevoerd vanuit de intensief gebruikte
landbouwgebieden rond Smilde. In droge perioden wordt vanuit de
Drentse Hoofdvaart water ingelaten in de Tilgrup (2.4.4).

Grens onderzoeksgebied
Hoge grondwaterstanden
O·'l2crcm.

EEffi

4km.

Fig. 9.
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Lage grondwaterstanden
40·>160 cm.
Combinatie associatie van
verschillende grondwaterstanden

Grondwaterstanden in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied
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2.4.2.

Stroompatro nen van het oppervlakte water in het gebied van de Vledder
en Wapserveens e Aa in het verleden
De oorspronkel ijke beeklopen in het gebied z1Jn alle gekanalisee rd,
de laatste delen tot in de vijftiger jaren. Op oude kaarten is te
zien dat vooral de Vledder Aa een sterk kronkelend verloop had, terwijl de Wapserveens e Aa minder kronkelende . De Wapserveens e Aa kende
ten westen van de weg Havelte-Fre deriksoord enkele scherpe bochten
(figuur 10). De Drentse Hoofdvaart werd in de 18e eeuw gegraven ten
behoeve van de turfafvoer. De vaart ligt gedeeltelij k in het dal van
de Oude Vaart.
Het oorsprongge bied van de Vledder Aa ligt in het Aekingerbro ek, net
over de grens met Friesland. De Tilgrup verzamelde het water van het
gebied rond Wateren (vroeger het Watersche Veld genoemd).
De Wapserveens e Aa werd door een relatief groot gebied rond Diever
en Wittelte gevoed. Er kunnen drie bovenloopje s onderscheid en worden: Kwasloot, Slingegrupp e en Zekte.

Vledder en Wapserveense Aa
1853

Fig 10.

Waterlopen in de 19e eeuw in het Vledder en Wapserveens e Aa-gebied
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De Kwasloot kreeg water vanuit de Kalterbroeken. Bij het
oorspronggebied van de Slingegruppe kunnen de veentjes De Leendert
en De Holten gerekend worden. Het oorspronggebied van de Zekte is
niet helemaal duidelijk. Voor de laatste ijstijd vormde de Zekte
waarschijnlijk een klein bovenloopje van de Dwingelerstroom. Het
afwateringssysteem werd tijdens de laatste ijstijd ingrijpend
gewijzigd.
Kwasloot, Slingegruppe en Zekte vloeien sinds de 19e eeuw samen ter
hoogte van "Het Moer".
Langs de Fries-Drentse grens is al vanaf het jaar 1000 turf gestoken. In de gebieden rond Vledder, Wapse en Nijensleek werd vooral in
de 17e en 18e eeuw verveend (Coert, 1991). Voor de afvoer van turf
werd een groot aantal schipsloten gegraven. In de schipsloten en de
Aa's werden schutsluizen aangelegd om de afvoer van het hemelwater
zodanig te regelen dat enerzijds de bevaarbaarheid gehandhaafd werd
en anderzijds overstroming in benedenstrooms gelegen gebieden
tegengegaan. Door het verdwijnen van het veen was de
opvangcapaciteit van het gebied voor regenwater namelijk sterk
verminderd.
Voorbeelden van deze schipsloten z1Jn (figuur 10):
de Westerbeeksloot, rond 1600 vanaf het toenmalige
Noordwoldermeer naar de Wapserveense Aa gegraven ten behoeve
van de vervening van onder andere het gebied rond Westerbeek.
de Giersloot, op de Overijsselse grens gegraven in de 17e eeuw
ten behoeve van de vervening van gebieden ten noordwesten en
ten zuiden van Nijensleek.
de Burmaniagracht,rond 1550 gegraven ten oosten van het huidige
Nijensleek.
de Uffeltervaart, rond 1800 met een aantal zijtakken gegraven
voor het afgraven van enkele verspreid liggende venen op het
Uffelterzand. Deze vaart stond in verbinding met de Drentse
Hoofdvaart (Coert 1991).
Een aantal schipsloten is tot op heden nog terug te vinden in het
landschap, zij het in een vorm waarbij men zich nauwelijks kan voorstellen dat hier ooit schepen met turf door voeren.
Na de verveningen traden periodieke overstromingen op wegens een te
grote toestroming van water uit gebie~en waar voorheen het water
vastgehouden werd door de veenlaag. De overstromingen waren de reden
om tot bedijking over te gaan. Het verlengde van de Wapserveense Aa,
de Steenwijker Aa, werd aan beide zijden bedijkt. De noordzijde van
de Wapserveense Aa kreeg gedeeltelijk een dijk.
Tot in de twintigste eeuw hebben de lage delen ten noorden en ten
zuiden van de Wapserveense Aa een fijnmazig slootpatroon.
Het gebied ten zuiden van Nijensleek geeft de meest smalle opstrekkende percelering te zien. Het gebied ten zuiden van de Aa heeft een
wat grillliger blokpatroon.
Dicht bij de Aa werd rond 1900 op enkele plaatsen verveend, zodat
kleine petgatcomplexen ontstonden. Meer uitgestrekte petgatcomplexen
ontstonden in diezelfde tijd ten n~orden van Wapserveen.
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2.4.3.

Stroompatronen van het oppervlaktewate r in het heden
Na de kanalisatie van de Vledder en Wapserveense Aa in de 20e eeuw
zijn alle meanders verdwenen. Het samenvloeiingsp unt van Vledder Aa
en Tilgrup werd in zuidwestelijke richting "verplaatst". Een kronkel
in de Wapserveense Aa (ten westen van de weg Frederiksoord-H avelte)
werd vervangen door een noordelijker gelegen rechte baan. Voor de
rest werden de hoofdrichtingen van de kronkellopen gevolgd. Alle
beeklopen zijn veranderd in nagenoeg rechte waterlopen. De afvoer
van water vindt daardoor versneld plaats. Ook de uitbreiding van het
aantal sloten in de bovenstroomse gebieden speelt daarbij een rol.
De oorspronkelijke waterscheiding met het stroomgebied van de Linde
werd tijdens de verveningen in de Middeleeuwen al doorbroken door
een vaart voor turfafvoer. Heden ten dage bestaat er nog steeds een
verbinding tussen de stroomgebieden van Linde en Wapserveense Aa.
Deze verbinding wordt nu gevormd door de (Verlengde)
Nijensleekersch ipsloot. Naar het noorden toe vormt de Tilgrup een
doorbraak buiten het stroomgebied van de Vledder Aa (figuur 11).
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Fig. ll. De huidige waterlopen in het Vledder en Wapservense Aa-gebied
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Naast het afvoeren van water heeft het watergangsysteem de functie
van het aanvoeren van water gekregen. Het water wordt vanuit de
Drentse Hoofdvaart aangevoerd vanuit twee inlaatpunten.
Het neerslagoverschot van het gebied ten noorden van Hoogersmilde,
dat ver buiten het beeksysteem van Vledder en Wapserveense Aa is
gelegen, watert af via de Tilgrup. Daarnaast krijgt het vroegere
bovenloopgebied van de Vledder Aa gedurende de zomermaanden water
aangevoerd vanuit de Drentse Hoofdvaart via de naar het noorden toe
verlengde oostelijke boventak De Tilgrup ("inlaat Smilde"). Een
aanzienlijk deel van dit water wordt via de Tilgrup en een
dwarsverbinding naar de Vledder Aa gevoerd. Vervolgens wordt het
water in zuidoostelijke richting naar gebieden rond Wapse geleid via
de wateraanvoerleiding KLaasberg/Wapse.
Er bestaat via deze laatstgenoemde watergang een verbinding tussen
de Vledder Aa en de Kwasloot. In het algemeen zal weinig tot geen
aanvoerwater de Kwasloot bereiken, aangezien door toestroming van
grondwater meestal voldoende water in de Zuidwasperlanden aanwezig
is.
Een kleiner deel van het door de Tilgrup aangevoerde water wordt in
westelijke richting gestuurd, waardoor het gebied rond Zorgvlied van
water voorzien wordt. Door het middendeel van de Vledder Aa wordt
weinig aanvoerwater geleid. Het gebied ten westen van de Vledder Aa
wordt van water voorzien door een klein aantal korte leidinkjes die
loodrecht op de Vledder Aa staan. Aangezien ook hier een hoogteverschil overwonnen moet worden, blijft zelfs in droge zomers de hoeveelheid inlaatwater die in deze watergangen terechtkomt klein en
meestal beperkt tot het eerste aanvoerend gedeelte.
Het laatste pand van de Nijensleekerschipsloot staat in open verbinding met de Wapserveense Aa. Het water in de Aa bestaat op dit punt
vrijwel geheel uit gebiedseigen water. Op dit zelfde pand wordt ook
water uit de Nijensleeker polder uitgeslagen; hier zal dan ook nauwelijks aanvoerwater voorkomen.
Het zuidelijke deel van het gebied van de Vledder en Wapserveense Aa
wordt van aanvoerwater voorzien vanuit de inlaat bij Wittelte. Na de
eerste panden van de Zekte wordt de waterstroom naar het zuiden
afgevoerd en komt dan terecht in de waterschapsleiding die
evenwijdig met de Aa onder langs het Ooster- en Westerzand loopt.
Het aangevoerde water wordt via een aantal dwarsverbindingen in de
richting van de Aa geleid. Het aanvoerwater bereikt de noordelijke
delen van deze dwarsverbindingen in het algemeen niet. Het meest
westelijk gelegen deel van de oost-west lopende aanvoerleiding zal
evenmin aanvoerwater krijgen.
De polder Ten Cate wordt bemalen. Een aantal percelen ten westen van
dit poldertje wordt eveneens bemalen (Polder Beveriete).
Tussen de Slingegruppe en de Drentse Hoofdvaart bestaat ook een
verbinding. Er is een afsluitbare duiker aan de Drentse Hoofdvaart.
Deze ligt in een waterschapsleiding die even ten noorden van de
Slingegruppe van oost naar west loopt en via een noord-zuid
verbinding in de Slingegruppe uitstroomt. Langs deze weg wordt geen
water uit de Drentse Hoofdvaart ingelaten, maar water uit
noordelijke richting stromend vanuit het waterschap "De oude Vaart".
Het gebied dat op deze manier van water voorzien wordt is beperkt
van omvang.
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De huidige waterschapsleidingen lopen voor het grootste deel in de
oorspronkelijke erosiedalen. Dit betekent dat er naast gebiedsvreemd
water ook water dat uit het gebied zelf afkomstig is door het (aanvoer) leidingenstelsel stroomt. In de waterschapsleiding ten noorden
van de Havelterberg, Ooster- en Westerzand stroomt vrijwel
uitsluitend van elders aangevoerd water.
Voor de overige leidingen geldt dat de verhouding tussen
"gebiedseigen" en aangevoerd water vooral in de zomer zal varil:!ren,
afhankelijk van de mate van wateraanvoer. De stand van de stuwen in
het gebied van de Vledder en Wapserveense Aa wordt de hele zomer
constant gehouden. De stand van de stuwen wordt voornamelijk bepaald
door de behoeften van de landbouw.
2.4.4.

Samenstelling van het oppervlaktewater
Het uit de Drentse Hoofdvaart aangevoerde water heeft een andere
samenstelling dan het gebiedseigen water.
Gebiedseigen water kan zowel bestaan uit zacht water dat door de
bovenste bodemlagen toestroomt en dus weinig verrijkt is met
mineralen, als uit hard water dat uit diepere lagen toestroomt en
sterker met mineralen verrijkt is.
In een beekdalsysteem dat niet door menselijke activiteiten wordt
beinvloed, stroomt in de bovenlopen zacht, voedselarm water.
Stroomafwaarts komen steeds meer mineralen en voedingsstoffen in het
water terecht.
Sinds de vestiging van de eerste nederzettingen worden waterlopen
gebruikt om afvalstoffen kwijt te raken. Zo kunnen over het hele
beeklooptraject extra mineralen en nutrienten aan het water toegevoegd worden.Tot in de jaren zeventig is door de Tilgrup ongezuiverd
afvalwater van de melkfabriek in Hoogersmilde afgevoerd. De laatste
decennia wordt vanwege de hygiëne veel moeite gedaan om deze afvalstromen te reguleren. Vrijwel al het afvalwater wordt gezuiverd en
het effluent van rioolwaterzuiverings- installaties wordt zoveel
mogelijk op de grote kanalen geloosd. Dit effluent bevat evenwel nog
veel voedingsstoffen en mineralen (vooral chloride).
Het effluent dat afkomstig is van gezuiverd afvalwater uit het
stroomgebied van de Vledder en Wapserveense Aa wordt op de Drentse
Hoofdvaart geloosd.Na sterke regenval bestaat nog steeds de
mogelijkheid dat via de overstorten van het rioolstelsel ongezuiverd
afvalwater in de beeklopen terecht komt.
Een andere belangrijke bron van extra aanvoer van mineralen en
voedingsstoffen is de uitspoeling van (kunst)mest en gier vanuit
landbouwgronden. Onder sommige omstandigheden kan deze uitspoeling
zeer aanzienlijk zijn.
In verdroogde gebieden zorgt mineralisatie van het veen voor extra
toevoer van voedingsstoffen: als veenlagen bij een dalende
grondwaterstaand langdurig aan de lucht worden blootgesteld, treedt
mineralisatie op van de vastgelegde organische materialen.
Door de hierboven beschreven oorzaken staat de watersamenstelling
soms ver af van de watersamenstelling die in een niet door menselijke activiteiten beinvloed beekdal te vinden is. Zo'n beinvloed
watertype wordt meestal toch "gebiedseigen" genoemd, om het te
onderscheiden van water dat van buiten het gebied wordt aangevoerd.
Voor aanvoerwater wordt ook wel de term "gebiedsvreemd" gebruikt.
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3.

RELATIES TUSSEN DE VERSPREIDINGSPATRONEN VAN SOORTEN EN VEGETATIETYPEN EN VERSCHILLENDE GEBIEDSEIGEN WATERTYPEN

De verspreidin gspatronen van een aantal indicatorso orten en van
een aantal vegetatiety pen zijn vergeleken met abiotische gegevens.
Uit deze vergelijking en zijn conclusies getrokken over stroomrichting en kwaliteit van grondwater en oppervlakte water. Hierdoor kan
inzicht verkregen worden in het hydrologisc h functionere n van het
beekdalsyste em van de Vledder en Wapserveens e Aa. Vanuit deze inzichten kunnen de kwetsbaarhe id en de ontwikkelin gsmogelijkh eden van
het systeem duidelijk worden. Dit kan van belang zijn bij beleid ten
aanzien van bijvoorbeel d natuurbehou d en natuurontwi kkeling.
De hypothesen ten aanzien van de waterhuisho uding zullen getoetst
moeten worden door nader hydrologisc h onderzoek.
Het rapport valt uiteen in twee delen: het eerste deel behandelt de
relatie tussen verspreidin gspatronen van soorten/veg etatietypen en
de watertypen die van oorsprong in het beekdalsyst een aanwezig zijn
(Hfst.3, gebiedseige n water), het tweede deel gaat over de invloed
van aanvoerwate r op de verspreidin g van soorten en vegetatietyp en
(Hfst.4).
De methode die in Hfst.4 is gebruikt, verschilt op een aantal punten
van de methode die in Hfst.3 is gevolgd. De gevolgde procedure wordt
schematisch weergegeven in een stappenplan (figuur 12).

3 .1.

Methode
Van alle in het Vledder en Wapserveens e Aa gebied voorkomende soorten met een indicatieve waarde (Provincie Drenthe 1989) zijn verspreidingsk aarten gemaakt. Voor het vervaardige n van deze kaarten is
gebruik gemaakt van de gegevens van de Milieukarte ring Drenthe 1986,
1987 en 1988. Aanvullende gegevens zijn verkregen van een inventarisatie die voor het Staatsbosbe heer werd uitgevoerd in de
boswachteri j Smilde (Everts en De Vries 1988), van een
inventarisa tie die voor Natuurmonum enten is uitgevoerd op het
Wapserveld (van Dijk e.a., in prep.) en van een inventarisa tie die
voor de stichting Het Drentse Landschap is uitgevoerd op het
Doldersumm erveld (Heinemeyer , in prep.).
De verspreidin gspatronen van een aantal "natte" indicatorso orten
zijn bekeken. Alle indicatorso orten die minstens tamelijk algemeen
voorkomen in het Vledder en Wapserveens e Aa gebied en/of een zeer
duidelijke indicatiewa arde hebben, zijn geselecteer d.
De indicatorso orten zijn vervolgens in groepen ingedeeld op grond
van overeenkoms t in indicatie ten aanzien van verschillen de watertypen.
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Voor de hydrologische indicatiewaarde van de soorten is uitgegaan
van de gegevens van Vegter (1990). Op grond van de overeenkomst in
verspreidingspatronen is een verdere onderverdeling van de groepen
gemaakt.
Ook een aantal vegetatietypen met een indicatieve waarde is ingepast (Provincie Drenthe, in prep.)
De verspreidingspatronen van de op deze wijze tot stand gekomen
soorts- en typengroepen zijn beschreven tegen de achtergrond van een
aantal abiotische patronen:
Erosiegeulen in de keileemafzettingen van de formatie van Drenthe (fig.3)
Verspreiding van ondiep gelegen keileemlagen (fig.5)
Het natuurlijk afwateringssysteem (Bregman 1986)(fig.6).
Het gebied is op grond van deze bevindingen opgedeeld in een aantal
zones.
De ligging van de verschillende zones is vergeleken met een tweede
set van abiotische gegevens:
Stroomrichtingen van freatisch en diep grondwater (afgeleid van
isohypsenpatronen, geologische opbouw en enkele peilbuisgegevens van het Wapserveld (bijlage 2)
Bodemkaart, kaartbladen 17W en 160
Grondwatertrappenkaart
Geologische kaarten 17W en 160
Kwel- en wegzijgingskaart (Waterhuishoudingsplan , 199l)(fig.7).
Op grond van deze vergelijkingen is van elke zone een beschrijving
gemaakt van de in het gebied aanwezige hydro-ecologische relaties.
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3.2.

Resultaten

Inleiding
De plantesoorten z1Jn in groepen ingedeeld op grond van hun indicatiewaarde voor watertypen met een verschillende mate van verrijking
met mineralen. De indicatie voor de mate van aanwezigheid van nutrienten in het water is in dit deel van het rapport buiten beschouwing
gelaten.
In grond- en oppervlaktewate r kunnen de mineralen calcium, magnesium, kalium en natrium (kationen) en de anionen (bi)carbonaat, sulfaat en chloride opgelost zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid opgeloste mineralen wordt gesproken van weinig verrijkt of zacht water
en sterk verrijkt of hard water.
Weinig verrijkt water bevat een geringe hoeveelheid van deze kationen en wordt daarnaast gekenmerkt door het voorkomen van relatief
veel sulfaat en wordt dan ook wel "sulfaatwaterty pe" genoemd. Sterk
verrijkt water bevat relatief veel bicarbonaat en calcium en heet
dan ook wel "bicarbonaatwa tertype".
Het chloridegehalte kan hoog zijn in kwelwater uit diepe lagen,
waarbij zoutdomes of zeeafzettingen gepasseerd zijn. Dit soort afzettingen speelt nauwelijks een rol in het Vledder en Wapserveense
Aa-gebied.
Er wordt vanuit gegaan dat water meer wordt verrijkt naarmate het
langer in de bodem verblijft. De oplosbaarheid van de lagen die het
water op zijn weg passeert is ook van invloed op de mate van verrijking. Horizontaal toestromend freatisch grondwater is meestal weinig
verrijkt water. Grondwater afkomstig uit diepere lagen (tweede en
derde watervoerend pakket) is sterker verrijkt water.
Ook ten gevolge van uitspoeling uit landbouwgronden en inlaten van
gebiedsvreemd water kan het oppervlaktewate r verrijkt worden met
mineralen. Dit gaat vrijwel altijd samen met een verhoging van het
nutri~ntengehalte. Op grond van de ionenbalans kunnen gebiedseigen
en gebiedsvreemd water van elkaar onderscheiden worden.
De keileemlaag als scheiding tussen twee watertypen
De verspreidingspa tronen worden geprojecteerd op de "erosiegeulen":
die ontstaan zijn door erosie van de keileemlaag (figuur 3). De
keileemlaag vormt ten gevolge van zijn slechte doorlatendheid een
barrière tussen het freatisch water en het water dat toestroomt uit
het eerste watervoerend pakket. In de erosiedalen waar de scheiding
tussen de twee verschillende watertypen ontbreekt kan het onder druk
staande (verrijkte) diepere grondwater aan de oppervlakte komen,
zodat de randen van de erosiedalen opgevat kunnen worden als
ontmoetingslijn tussen de twee verschillende watertypen. De randen
van de keileem vormen ook een bijzonder biotoop, omdat hier ten
gevolge van het hoogteverschil permanent licht verrijkt freatisch
grondwater zal toestromen, ook in drogere tijden.
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GROEP

SOORTEN EN VEGETATIETYPEN

WATER TYPE

I

Juncus bulbosus
Lythrum portula
Carex curta
Carex panicea
Succisa pratensis
Eriophorum angustifolium

zeer zacht
tot
zacht

a

Carex rostrata
Carex nigra
Carex lasiocarpa
Osmundo re ga lis
Veronica scutellata
Potamogeton polygonifolius

zacht

b

Juncus acutiflorus
Mont ia fontana

zacht

c

Peucedanum palustre
Potentilla palustre
Ranunculus flammula
Viola palustre
Carex echinata

zacht

a

Potamogeton alpinus
Hottonia palustris
Veronica beccabunga
Rorippa microphylla
Potamogeton obtusifolius
Hypericum quadrangulum
Ranunculus peltatus
Carex disticha
Galium uliginosum
vegetatietypen Mg3 en Wg3

zacht
tot
matig
hard

b

Equisetum f luviatile
Carex acuta
Carex aquatilis
Caltha palustris
Senecio aquaticus
vegetatietype Mcr

zacht
tot
matig
hard

a

Carex acutiformis
Carex pseudocyperus
Thalictrum flavum
Carex riparia
Carex paniculata

matig
hard
tot
hard

b

Cicuta virosa
Juncus subnodulosus
Stratiotes aloides

matig
hard
tot hard

II

III

IV

.
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Fig. 13. Indeling van soortengroepen op grond van indicatiewaarde ten aanzien
van de hardheid van het water
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3 .2.1.

Beschrijving van de soortengroepen
In figuur 13 wordt een overzicht gegeven van de soortengroepsindeling. De beschrijving van de verspreidingspatronen van de
afzonderlijke soorten is te vinden in de bijlage.
Groep I
Carex panicea
Succisa pratensis
Eriophorum angustifolium

Juncus bulbosus
Lythrum portula
Carex curta

De soorten van groep I indiceren de toestroming van zeer zacht tot
zacht water (sulfaat- of regenwatertype). Deze soortgroep groeit
vooral in ondiepe beddingen en taluds van waterschapsleidingen,
vencomplexen en vochtige heideterreinen.
Het verspreidingspatroon van deze groep volgt in grote lijnen de
overgang van relatief hoge ruggen naar beekdalen. In de midden- en
bovenloopgebieden van de Vledder Aa en de Wapserveense Aa zijn
enkele soorten ook binnen de erosiegeulen te vinden.
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Groep II
a.

Carex rostrata
Carex nigra
Carex lasiocarpa
Osmunda regalis
Veronica scutellata
Potamogeton polygonifolius

b.

Juncus acutiflorus
Montia fontana

c.

Peucedanum palustre
Potentilla palustris
Ranunculus flanunula
Viola palustris
Carex echinata

De soorten van groep II wijzen op de toestroming van zeer zacht tot
zacht grondwater. Op grond van de verschillende zwaartepunten in de
verspreiding is deze groep in drie~n gedeeld.
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Groep !Ia
Carex rostrata
Carex nigra
Carex lasiocarpa
Osmunda regalis
Veronica scutellata
Potamogeton polygonifolius

De soorten stellen verschillende eisen ten aanzien van de trof ie van
hun standplaats. Carex nigra en Carex rostrata staan bekend als
weinig kritische soorten. De overige soorten van deze groep groeien
op mesotrofe plaatsen.
De verspreiding van deze groep beslaat zowel de erosiedalen als de
keileemplateaus . In het verspreidingspa troon is de ligging van de
dalen van het natuurlijk afwateringssyst eem voor een groot deel te
herkennen (Fig.6).ln de als wegzijgingsgeb ied beschouwde regio's is
de verbreiding duidelijk minder dicht. De groeiplaatsen betreffen
zowel watergangen (met een lichte nadruk op waterschapsleid ingen)
als vennen en andere natuurgebieden.

Groep Il a

keileem

6
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•
Fig.15.

Verspreiding van soortengroep IIa
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Groep Ilb
Juncus acutiflorus
Montia fontana
Deze twee soorten groeien optimaal bij snelle toestroming van zacht
grondwater. Ten aanzien van overige standplaatsfactoren stellen ze
elk andere eiden.
Voor beide soorten geldt dat hun voorkomen op veel plaatsen
gekoppeld is aan de randen van het keileemgebied.
Opvallend is het voorkomen van de soorten in de korte "bovenloopjes"
die in het huidige landschap niet te herkennen zijn, maar wel te
zien zijn als dalen in de keileemlaag van de formatie van Drenthe,
in het patroon van beekafzettingen en in het stromingspatroon van de
natuurlijke afwatering . Ook in bovenloopjes van de Dwingeler- en
Beilerstroom groeien Juncus acutiflorus en Montia fontana.

Groep Il b

'

Fig.16

Verspreiding van soortengroep IIb

6
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Groep IIc
Peucedanum palustre
Potentilla palustris
Ranunculus flanmula
Viola palustris
Carex echinata

De soorten van groep Ilc groeien vooral onder mesotrofe
omstandigheden. Ranunculus flammula is in deze groep het minst
kieskeurig t.a.v. de trofiegraad van de standplaats.
De verspreiding van deze soorten valt binnen de dalen van het
natuurlijk afwateringssyst eem en heeft zijn zwaartepunt op de
uiterste rand van de erosiegeulen in het keileem en de stroken
daaraan grenzend juist binnen de erosiedalen. In het dal van de
Vledder Aa komen de soorten ook langs de (rechtgetrokken ) beekloop
zelf voor. Verdichtingen in het patroon zijn te vinden in het
bovenloopgebied van de Vledder Aa en de Kwasloot.

Groep Il c

keileem

•

•
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•

Fig.17

Verspreiding van soortengroep IIc
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Groep III
a.

Potamogeton alpinus
Hottonia palustris
Veronica beccabunga
Rorippa microphylla
Potamogeton obtusifolius
Hypericum quadrangulum
Ranunculus peltatus
Carex disticha
Galium uliginosum
Vegetatietypen Mg3 en Wg3 (Glyceria maxima dominant)

b.

Equisetum fluviatile
Carex acuta
Carex aquatilis
Caltha palustris
Senecio aquaticus
Vegetatietype Her (Filipendulion)

De soorten van deze groep wijzen op toestroming van zacht tot matig
hard grondwater. Groep II is onderverdeeld op grond van een accentverschil in de soortverspreidi ngspatronen. Na deze onderverdeling
blijkt dat groep IIa vooral uit hydrofyten bestaat en groep IIb uit
freatofyten.
In het algemeen z1Jn hydrofyten een goede graadmeter voor de actuele
hydrologische situatie in een gebied, in tegenstelling tot een
aantal freatofyten, die zich na het wijzigen van de hydrologische
omstandigheden blijven handhaven. Freatofyten reageren op het
"geheugen" van het landschap (Everts en De Vries 1991).
Een aantal soorten van groep IIIa is goed bestand tegen fluctuaties
in de toevoer van ionen en nutriënten zoals bij voorbeeld Nasturtium
microphyllum en in mindere mate Ranunculus peltatus. Deze soorten
komen vooral voor in pioniersituatie s. Andere soorten uit deze groep
zijn gebonden aan een meer constante graad van ionenverrijking en
mesotrofie.
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Groep IIIa
Potamogeton alpinus
Hottonia palustris
Veronica beccabunga
Rorippa microphylla
Potamogeton obtusifolius
Vegetatietype Mg3 en Wg3
(Glyceria maxima dominant)

Hypericum quadrangulum
Ranunculus peltatus
Carex disticha
Galium uliginosum

Het verspreidingspatroon van groep IIIa valt geheel binnen de
erosiegeulen, in het algemeen op enige afstand van de randen.
Soorten van deze groep zijn vooral te vinden in gebieden met sterke
roestverschijnselen (Fig.8) Het accent valt op de dalen van de
middenloop van de Vledder Aa, Kwasloot en Wapserveense Aa.
De Nijensleekerschipsloot en de Zekte ontbreken in het verspreidingspatroon van de meeste soorten. Ranunculus peltatus en Carex
disticha komen het meest stroomopwaarts voor.

Groep 111 a

keileem

6
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Fig.18

Verspreiding van soortengroep IIIa
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Groep Illb
Equisetum fluviatile
Carex acuta
Carex aquatilis

Caltha palustris
Senecio aquaticus
Vegetatietype Mcr (Filipendulion)

Deze groep bestaat geheel uit freatofyten. De eerste drie genoemde
soorten hebben wortelstokken, zodat ze meegroeien met de
omstandigheden. Ook als de omstandigheden niet meer optimaal zijn
kunnen ze zich nog een tijd handhaven.
Het patroon van deze soorten ligt binnen de erosiegeulen met een
verdichting in het centrale deel. Het patroon vertoont halverwege
het samenvloeiingspunt van Vledder/Wapserveense Aa en de provinciegrens een kleine onderbreking aan de noordzijde. Bij het samenvloeiingspunt van beide Aa's komen alle soorten van groep IIIb veel voor.
Ook ten zuiden van de Wapserveense Aa worden veel soorten
aangetroffen van deze groep, het patroon buigt mee het Kwaslootdal
in.
In de zone ten noorden van de Wapserveense Aa, in de Zekte en in de
Slingegruppe zijn vrijwel alle soorten opvallend afwezig.

Groep 111 b

keileem

6

Fig.19

Verspreiding van soortengroep IIIb
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Groep IV
a.

Carex acutiformis
Carex pseudocyper us
Thalictrum flavum
Carex riparia
Carex paniculata

b.

Cicuta virosa
Juncus subnodulosu s
Stratiotes aloides

De soorten van groep IV indiceren matig hard tot hard water. De
onderverdel ing is gemaakt op grond van accentversc hillen in de
verspreidin gspatronen. Deze groep vormt een divers gezelschap van
voornamelij k freatofyten .
Alle soorten van deze groep prefereren eutrofe omstandighe den.
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Groep IVa
Carex acutiformis
Carex pseudocyperus
Thalictrum flavum
Carex riparia
Carex paniculata
De verspreiding van groep IVa blijft hoofdzakelijk beperkt tot de
Wapserveense Aa met een concentratie in het westelijke deel. Ook
in de omgeving van de Drentse Hoofdvaart zijn soorten uit groep IVa
aangetroffen.

Groep IV a

keileem
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Fig.20.

Verspreiding van soortengroep IVa
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Groep IVb
Cicuta virosa
Juncus subnodulosus
Stratiotes aloides
De soorten van groep IVb groeien vooral onder eutrofe omstandigheden. Ze hebben hun optimum voornamelijk in het Hafdistrict en vertonen een verspreidingspatroon dat andere zwaartepunten heeft dan dat
van groep !Va.
In het Vledder- en Wapserveense Aa-gebied is deze groep te vinden in
het dal van de Wapserveense Aa. Accenten liggen op het meest
zuidwestelijke deel ten noorden van de Aa en in het deel ten westen
van het samenvloeiingspunt van Wapserveense en Vledder Aa aan de
zuidzijde. Er bestaat overeenkomst met het patroon van
veenafzettingen (Fig.4).

Groep IV b

keileem

6
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Fig.21

Verspreiding van soortengroep IVb
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3.2.2.

Indeling van het gebied in zones met verschillende watertypen
Op grond van de verspreiding van de hierboven beschreven soortsgroepen kan aangegeven worden op welke plaatsen in het Vledder en
Wapserveense Aa-gebied water toestroomt van een bepaalde hardheid.
De watertypen variëren van zacht regenwater tot hard, uit diepe
lagen toestromend grondwater.
In het Vleddder en Wapserveense Aa-gebied kunnen op deze wijze
gebieden aangegeven worden waar verschillende watertypen voorkomen.
Een dwarsdoorsnede van het beekdal en de plaats van de verschillende
zones wordt gegeven in figuur 22. In figuur 23 worden de zones
weergegeven ten opzichte van de erosiedalen.
In een gebied kunnen verschillende watertypen naast elkaar voorkomen
of met elkaar mengen. De verspreidingspatronen van de verschillende
groepen overlappen elkaar dan ook hier en daar.
Menging met aanvoerwater kan de oorzaak zijn van een (onnatuurlijke)
hoge hardheidsgraad van het water. Hoever de invloed van het
aanvoerwater reikt komt in Hoofdstuk 4 aan de orde.

3.3.

Interpretatie; hydro-ecologische relaties
In het beekdalsysteem van de Vledder en Wapserveense Aa ontbreken
echte bovenloopgebieden met voornamelijk zachte watertypen.
In het bovenloopgebied van de Vledder Aa trad oorspronkelijk door
natuurlijke oorzaken waarschijnlijk stagnatie op. De naam Aekingerbroek (het brongebied van de Vledder Aa in Friesland) wijst hierop.
De beekleemafzettingen in het dal van de Vledder Aa iets ten zuiden
van de provinciegrens, wijzen ook in die richting. Het dal is in
deze buurt breed uitgesleten tot op de Formatie van Eindhoven. Een
mogelijke oorzaak van de stagnatie is de overstuiving van het dal na
de laatste ijstijd (Weichselien). In dit dalgedeelte stroomt matig
hard water uit het eerste watervoerend pakket toe door de dekzandlaag heen.
Het bovenloopgebied van de Wapserveense Aa is afgesneden doordat het
patroon van afvoerbanen door de sterke toename van smeltwater na de
laatste ijstijd veranderde. Op de oorspronkelijke plaats van de Wapserveense bovenloopjes ligt nu het dal van de Dwingelerstroom dat
tot op de Formatie van Eindhoven uitgesleten is. In dit voormalige
oorspronggebied kan nu hard grondwater uit lagen onder de keileem
toestromen. Ook vanuit de Drentse Hoofdvaart, die in dit dal is
uitgegraven, kan een kleine hoeveelheid hard (aanvoer)water kwellen.
In ontwaterde beekdalgedeelten neemt de toevoer van diepe kwel af
en kan regenwater de plaats innemen van de oorspronkelijk aanwezige
harde watertypen.
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de gradiënt van zacht naar
hard water, die in een beekdalsysteem aangetroffen kan worden, in
het verloop van de beek vanaf het oorspronggebied stroomafwaarts
gaande, niet zonder meer verwacht moet worden in het gebied van de
Vledder en Wapserveense Aa. Wel kunnen in een as loodrecht op de
stroombedding van deze beekdalen zones met verschillende watertypen
onderscheiden worden.

41

®

CD

,,,.,/'

./

/

/

/

/

/

>--·"'

il

)("'
E========I

i

VEEN

<"\

INZIJGING

-

KEILEEM

IBI8J

FLl1VIALIELE ZANDEN

:::::=:::> SUBREGIONAAL

[,i::\f%%!I

DEKZAND

C=!>

-

STUIFZAND

/

\

\
\

___.,.. FREATISCH GRONDWATER

\

GRONDWATER

'

REGIONAAL GRONDWATER

1

\\
i

i

.\

. . . . .___

(•

§ZAND, GROF

~

/

./JI)..·'""'·

.r\-~ :L·

/

/

/! - ·-

G"'nsondertoel<sgebied

-8eeklopen

CD

ZANDEN UIT DE

FORMATIE VAN EINDHOVEN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ZONEI

ZONE :0:
ZONE m
ZONE Dr

Havelterberg
Frederiksoord

15

Wapserveense Aa

Havelterberg leiding

15

10

10

NAP

15

NAP

Zorgvlied

Wateren

Vledder Aa

Tilgrup

Diever

10

NAP

Fig.22

Dwarsdoorsnede door het beekdal met gebieden waar verschillende
watertypen voorkomen.
(Ondergrond : Ter Wee 1966)

15

10

NAP

42

ZONEI

/

')

/

("\ ..... .
/

/./
,/·

(

./

A

<"
\

~

./

/

. /:f!J!?,
/

fh
+wà

/

.I

·""'·

./

'
ZONE Il

,.
\

'<.i

'-""'

Fig.23

-

·- ·-·'

•-

/J 1)...-"'\.

).

1

2

3

la-s;;;J

!iiiiil

!iiiiil

O

• _,.. 'I-•

Indeling van het Vledde r en Wapserveense Aa-gebied in zones waa r
verschillende watertypen voorkomen

4 km

!iiiiil

43

./

.1

/

/
/
././

./·

<.
\

/

/

. / ·"""'

·"""'

t}

'
ZONE 111

'ék

i

~,

.i

Lo'~·"·
r·-·-"·:i..·

·-.-·

(.-".

j

ZONE IV

4km

' '·

'i
.

·-·-·

(.-"

Watertypen :
Zone
I: zacht tot weinig verrijkt
Zone III: matig hard

I.

Lo'~·""'·

r·-·-"· "-·

Zone
Zone

-

•-

Grens onderzoeksgebied
Beeklopen

II: zacht tot licht verrijkt
IV: hard

44

Beschrijving van de verschillende zones
Zone I.

Toestroming van zacht tot weinig verrijkt grondwater

Zowel buiten als binnen kan zacht (grond)water naar de wortelzone
stromen. Door de stagnerende werking van de keileemlaag, door het
reliëf in deze keileemlagen en door het voorkomen van sloten die tot
op de keileemlaag gegraven zijn, stroomt plaatselijk permanent water
toe naar de wortelzone. Er is dan ook op veel plaatsen een relatie
te leggen tussen het de aanwezigheid van een zacht watertype en de
"dalen" in het systeem van natuurlijke afwatering, zoals dat door
Bregman geschetst wordt (Bregman 1986).
Tot in de uiterste lobben van dit sterk vertakte systeem komen soorten voor die wijzen op de toestroming van zeer zacht tot zacht
water. Deze soorten komen veel minder voor in de gebieden die door
Bregman aangegeven worden als relatief hoge ruggen.
Op een aantal plaatsen wordt zone I ook binnen de erosiedalen aangetroffen. Hier is vaak sprake van kleinschalige processen. Op
plaatsen waar vroeger matig hard grondwater tot aan het maaiveld
kwelde en regenwater hooguit een verdunnend effect had kan na afname
van de kweldruk regenwater "bovenop" het grondwater stagneren. In
gebieden met veel sloten zal uit diepe grondlagen afkomstig
grondwater onderin de sloten toestromen, terwijl vanuit de taluds
zacht kwelwater afstroomt. Op deze plaatsen kunnen dan soorten
voorkomen die wijzen op matig hard water te zamen met soorten die
wijzen op zacht of zelfs zuur water.
Enkele bijzonderheden rond het samenvloeiingspunt van Slingegruppe,
Zekte en Kwasloot, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van Eriophorum
angustifolium en Sphagnasoorten te zamen mat Caltha palustris kunnen
op deze manier verklaard worden.

Zone II. Toestroming van zacht tot licht verrijkt grondwater
In vrijwel het gehele beekdalsysteem is aan de flanken licht
verrijkt grondwater te vinden (figuur 23). Ook in het gedeeltelijk
overstoven bovenloopgedeelte van de Vledder Aa is zone II aanwezig.
In de westelijke tak wordt zone II aangetroffen binnen het brede
erosiedal, waar veel beekleemafzettingen voorkomen. In de oostelijke
tak ontbreken beekleemafzettingen, zodat in dit beekdalgedeelte
zacht grondwater vooral voorkomt aan de rand van het dal. Het
erosiedal waarin de Kwasloot ligt is uiterst smal (figuur 3), maar
blijkt een functionerend bovenloopsysteempje doordat op beide
flanken nog soorten uit groep II voorkomen.
Op het wigvormige keileemplateau tussen Slingegruppe en Zekte en de
keileembult ten noordoosten van het samenvloeiingspunt van Vledder
en Wapserveense Aa ontbreken soorten die wijzen op de toestroming
van licht verrijkt grondwater.
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Doordat de keileemlaag tamelijk ondoordring baar is, stroomt het
regenwater dat niet door de bodem of de vegetatie geabsorbeer d is,
over het licht hellende vlak van de keileemlaag af naar de lager
gelegen delen. Onderweg worden ionen opgenomen uit de boven de
keileem liggende bodemlagen (figuur 22).
Dit proces kan slechts tot een zeer lichte verrijking leiden, omdat
het gaat om doorstromin g van grove stuifzanden , dekzandlage n en een
smalle strook fluviatiele afzettingen aan de rand van de
erosiedalen .
Waar leidingen en sloten liggen wordt dit licht verrijkte of zachte
water verder afgevoerd via het watergange nstelsel. Langs deze sloten
groeien soorten uit groep II. Waar sloten ontbreken is de stroomrichting naar de erosiedalen toe.
De kwantiteit van deze horizontale stroming zal groter z1Jn naarmate
de doorlaatbaa rheid van de doorstroomd e bodem groter is. In stuifzanden zal de stroomsnelh eid groter zijn dan in dekzand. De snelle
doorstromin g van het stuifzand is goed te zien in het grillige patroon in de tijd van de stijghoogte van het grondwater boven de keileemlaag in het stuifzandge bied van Berkenheuve l (bijlage 2).
Het zeer licht verrijkte grondwater stroomt aan de rand van de erosiedalen tamelijk constant toe als gevolg van het relatief grote
verval. De soorten van groep IIb (Juncus acutifloris en Montia
fontana) indiceren dit verschijnse l.
Meer naar het centrum van het dal treedt stagnatie van de waterstroom op omdat vanuit het erosiedal tegendruk komt van uit diepere
lagen opkwellend water.
In de zone juist binnen de erosiedalen mengt het freatische water
zich met matig verrijkt grondwater dat uit diepere lagen omhoogkwelt. In deze zone groeien vooral soorten uit groep IIc.
De soorten van groep IIa geven vooral aan waar lokaal lichte verriJkingsproces sen plaatsvinde n. Zo stroomt bij voorbeeld veel grondwater in de richting van dabben die soms als diepe putten tot op of in
de keileem liggen. Door het relatief grote verhang stroomt vrijwel
permanent water naar de randen.Bij diepe, tot op het keileem
gegraven leidingen treedt dit verschijnse l ook op.
Een soort als Carex lasiocarpa (venranden) is veel kritischer ten
aanzien van standplaats factoren dan een soort als Carex rostrata
(vennen, sloten en waterschaps leidingen).
Het voortdurend uitslaan van water uit de polders Beveriete, Ten
Cate en Nijensleek. heeft tot gevolg dat freatisch grondwater vanaf
de randen in de richting van de polders gaat stromen. Aan de randen
van deze polders komt Eleocharis acicularis voor, een soort die zeer
zacht water indiceert.
De kwel die oorspronke lijk uit diepe lagen toestroomde in een aantal
voormalige petgatcompl exen ten oosten van polder Beveriete komt als
gevolg van de wegzijging van het grondwater (richting polder) niet
meer tot aan het maaiveld. Dieper wortelende soorten kunnen nog wel
van het verrijkte kwelwater profiteren.
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De bovenste laag van deze gebieden bestaat uit veen dat, ook na een
veraardingsproces, een goed waterbergend vermogen heeft en als een
spons het regenwater opzuigt. Deze spons vormt een voedsel- en
mineraalarme waterlaag boven op de iets dieper gelegen mineraalrijke
grondwaterlaag. Het voorkomen van Viola palustris in het centrum van
de polder Beveriete is misschien op een dergelijke wijze te
verklaren: de bovenste laag van de bodem zal ook na vervening nog
veel veenresten bevatten en een goed waterabsorberend vermogen
hebben. Op deze manier ontstaat wederom een arme laag van stagnerend
regenwater boven een bodem met verrijkt kwelwater, met contactzones
langs sloten en leidingen.
Peucedanum palustre en Ranunculus flammula komen voor in de gebieden
waar een min of meer scherpe grens bestaat tussen hard en zacht water. Vooral de eerstgenoemde soort komt voor op plaatsen waar het
eerst aanwezige harde grondwater is vervangen door regenwater. Deze
soorten worden ook gezien als indicatoren van lichte bodemverstoring
in de agrarische sfeer.
Zacht grondwater stroomt slechts in geringe mate toe naar de
zuidrand van het keileempl1teau ten westen van Diever. Slechts op
enkele plaatsen komen soorten voor die op dit watertype duiden. Wel
komen aan de zuidrand van dit plateau soorten voor die wijzen op de
toestroming van zeer zacht (nauwelijks verrijkt) water: soorten uit
groep I.
Ook soorten als Scirpus setaceus en Eleocharis acicularis die hier
voorkomen wijzen in deze richting. Deze soorten indiceren evenals
groep I een zacht (weinig verrijkt) watertype.
Ten zuiden van de Wapserveense Aa stroomt zacht water toe langs de
provinciegrens in een gebied waar de keileem weggeërodeerd is. De
plaats van zone II valt ongeveer samen met de grens van een zijdal
dat uitgesleten is in de lagen die in het tot de Formatie van
Eindhoven uitgeschuurde dal afgezet werden tijdens een jongere
periode (zie kaartbijlage 3A van het Grondwaterplan). Het oudst
gevormde dal speelde waarschijnlijk een rol in de afwatering na de
Saale-ijstijd, waarbij de afvoer meer benedenstrooms bemoeilijkt
geweest kan zijn door de rond het tongbekken van Steenwijk
opgestuwde moreneboog. In een latere periode werd dit dal geheel
opgevuld met zand. Freatisch grondwater stroomt ook nu nog van het
grote keileemplateau aan de westzijde en het kleine keileemplateau
ten oosten daarvan, in de richting van het jongst gevormde dal.

Zone III. Toestroming van matig hard grondwater uit diepere lagen
Aan de randen van de erosiedalen mengt het water dat van de
keileemplateaus stroomt zich met water dat opkwelt uit de
zandpakketten onder de keileemlaag. In de dalen, waar de slecht
doorlatende laag weggeërodeerd is, krijgt dit water de kans om aan
de oppervlakte te komen of in ieder geval de wortelzone te bereiken
van planten die in de slootranden groeien. In de mengzone heeft de
verspreiding van groep IIIa (voornamelijk hydrofyten) haar optimum.
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Meer naar het centrum van het dal overheerst het matig verrijkt
kwelwater en daar worden dan ook vooral de soorten uit groep IIIb
(voornamelijk freatofyten) aangetroffen.
Hard (matig verrijkt) kwelwater komt in het beekdal van Vledder en
Wapserveense Aa tamelijk stroomopwaarts voor. Zone III is te vinden
vanaf de samenvloeiing van Vledder Aa en Tilgrup in stroomafwaartse
richting. Het voorkomen van soorten als Carex disticha en Carex
aquatilis in dit "bovenloop"gedeelte houdt hier waarschijnlijk
verband mee en kan niet zonder meer als artefact worden afgedaan
(Kleijberg 1988). Daarnaast komt zone III voor in de Kwasloot, in
een gedeelte van de Slingegruppe en in het zijdal waar nu de
Nijensleekerschipsloot stroomt.
Ook aan de oostgrens van het gebied waar Zekte en Slingegruppe het
dal van de Dwingelerstroom raken en in een klein zijdalletje van de
Dwingelerstroom ten zuiden van de Zekte stroomt matig hard
grondwater toe.
Zone III valt vrijwel geheel samen met het patroon van
veenafzettingen (figuur 4). Ook zijn er overeenkomsten met de
gebieden waar volgens recent onderzoek een tamelijk grote kweldruk
is (figuur 7).
In alle polders is een verdichting van de soortenverspreidingspa tronen te zien in een mate die niet geheel te wijten is aan een op sommige plaatsen dichter slootpatroon. In dit geval kan de verklaring
gezocht worden in het afwisselend voorkomen van stagnerend regenwater en diepe kwel of in de aanzuiging van matig verrijkte diepe kwel
uit de omgeving.
De kleine onderbreking in het patroon, halverwege het samenvloeiingspunt van Vledder en Wapserveense Aa en de provinciegrens hangt
mogelijk samen met de aanwezigheid van een kleine zandrug.
Het licht tot matig verrijkte water dat in een strook grenzend aan
de Drentse Hoofdvaart naar buiten treedt, kan vanuit de vaart kwellen, maar ook van diepere lagen afkomstig zijn. In het dal van de
Nijenslekerschipssloot stroomt misschien meer hard water toe dan op
grond van de beschikbare gegevens verondersteld wordt.
Het watergangstelsel was voor een groot deel sterk geschoond ten
tijde van de inventarisatie, zodat mogelijk soorten gemist zijn.
Buiten de erosiedalen treedt op verscheidene geisoleerd liggende
plaatsen ook toestroming van hard grondwater op. Het gaat hier
vooral om vennen.
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Zone IV. Toestroming van hard grondwater vanuit diepere lagen.
Er bestaan verschillende theorieën over de manier waarop sterke verrijking van kwelwater plaatsvindt. Sommige theorieën veronderstellen
een lange afgelegde weg en een lange verblijfsduur in diepere lagen
(Oude Munnik, 1985), andere veronderstellen meer plaatselijke
verrijkingsprocessen (Hoogendoorn, 1990). Een onderscheid tussen
regionale en subregionale kwel wordt in dit verband niet gemaakt,
aangezien de discussie over onderliggende processen nog niet
afgerond is.
Zone IV wordt in het centrum van het dal van de Wapserveense Aa aangetroffen, waar het dal het breedst is. Ook hier speelt de bemaling
van de polders een rol in het sterk tot uitdrukking komen van zone IV in de polders: de verrijkte kwel wordt vanuit de omgeving aangezogen.
Langs de Drentse Hoofdvaart, in het oorspronkelijke dal van de Dwingelerstroom, stroomt sterk verrijkte kwel naar sloten. Het
isohypsenpatroon dat in het kader van het Grondwaterplan werd opgesteld lijkt toestroming vanuit het systeem van Diever tegen te spreken, zodat gedacht zou moeten worden aan kwel vanuit de Drentse
Hoofdvaart. De resultaten van het meer recent uitgevoerde onderzoek
naar de kweldruk in het kader van het Waterhuishoudingsplan wijzen
daarentegen in de richting van de eerste mogelijkheid.
In een aantal vennen komt eveneens een hard watertype voor.

3.4.

Discussie
Voor de clustering van de verschillende soortverspreidingspatronen
is het in de keileem uitgeschuurde geulenpatroon als kapstok gebruikt. Hoewel er op deze procedure wel wat methodische aanmerkingen
zijn te maken, is zij goed bruikbaar. Door de geringe breedte van
het dal vertonen verspreidingspatronen grote overlappen en lijken de
soorten die verschillende watertypen indiceren min of meer
willekeurig door elkaar voor te komen. Daarnaast blijkt de in
ecohydrologische kringen gebruikelijke ordening bovenloop-middenloop-benedenloop in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied niet erg
uitgesproken. In noord-zuid richting past het niet in de provincie
(deel brongebied in Friesland, overgang naar benedenloop valt in
Overijssel) en aan de oostzijde hebben zich ingewikkelde geologische
processen voorgedaan, zodat een eventueel aanwezig brongebied aan de
oostzijde verdwenen is. Bovendien wordt er van "bovenaf" een flinke
golf aanvoerwater door het systeem gespoeld, geheel tegengesteld aan
de natuurlijke watergradiënt. In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de
invloed van het aanvoerwater.
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Er is sprake van een natuurlijk aandoende gradiënt loodrecht op de
stroom. De verschillende "regelmatigheden" worden pas duidelijk door
de rand van de geërodeerde dalen als scheidslijn te nemen. Het op
deze wijze ontstane beeld van het voorkomen van verschillende
watertypen in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied levert enkele
vragen op die zonder verder onderzoek niet beantwoord kunnen worden:
Naar de zuidrand van het Zektedal lijkt weinig freatisch grondwater te stromen. Ook diepere kwel lijkt te ontbreken. De beekleemafzettingen in deze arm zouden een rol kunnen spelen in het
ontbreken van diepe kwel.
In het brede erosiedal van de bovenloop van de Vledder Aa is
eveneens veel beekleem afgezet. In dit traject zijn wel indicaties voor de toestroming van zacht freatisch grondwater, maar
deze zijn niet (zoals in de rest van het gebied) aan de randen
gesitueerd.
Ten zuiden van het dal van de Wapserveense Aa heeft nog een
tweede stroombaan het keileem weggeërodeerd. Daardoor zou
men verwachten dat dit dal geflankeerd wordt door zone II en
gemarkeerd door zone III. In die richting zijn echter geen
aanwijzigingen te vinden.
Het is niet duidelijk of de geschetste hydrologische processen in
alle gevallen actueel zijn. Sommige plantesoorten die profiteren van
de toestroming van matig hard en hard grondwater hebben de
eigenschap dat ze zich nog lang kunnen handhaven ook al is de
"reden" van hun bestaan inmiddels weggevallen. Ook kan het oorspronkelijke watertype vervangen zijn door regenwater, aanvoerwater
of door uit de landbouwgronden gespoeld water. Sommige soorten kunnen mogelijk standhouden bij een vervangende watertype. Geheel
nieuwe vestigingen van soorten die een hard (verrijkt) watertype
eisen in een gebied waar het oorspronkelijke, arme watertype door
hard (rijk) aanvoerwater vervangen is, zijn niet waarschijnlijk,
zeker in het geval van freatofyten en helofyten die zeer speciale
eisen stellen aan hun ontkieming. Een aantal snel kiemende
freatofyten en helofyten kan juist massaal gaan optreden onder
veranderde omstandigheden.
De watervegetatie is vooral gekarteerd in het jaar 1986. In dit
droge jaar werd veel water aangevoerd (fig.28). De in 1986
gekarteerde watervegetaties, die in het algemeen snel reageren op de
kwaliteit van het aangevoerde water, kunnen dus een uitzonderlijke
situatie weergeven, zeker in de eindvertakkingen van het
watergangstelsel.
Op grond van de soortverspreidingspatro nen kan de conclusie getrokken worden dat aan de zuidzijde van het dal van de Wapserveense Aa,
tussen het Moer en het samenvloeiingspunt van de de Vledder en Wapserveense Aa meer matig hard tot hard (matig tot sterk verrijkt)
water toestroomt dan aan de noordzijde. Dit heeft misschien te maken
met het feit dat de huidige Aa-loop tamelijk dicht langs de noordrand van het erosiedal loopt, zodat kwelwater uit diepere lagen weinig "ruimte" heeft om zijn invloed op de vegetatie te laten gelden.
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Een andere verklaring is dat de kwaliteit en kwantiteit van hard
grondwater dat toestroomt uit de diepere lagen van het systeem van
Diever essentieel verschilt met kwel vanuit het systeem van de
Havelterberg. Tegelijkertijd zijn op de noordflank weinig aanwijzingen in de soortenverspreiding voor de toestroming van licht
verrijkt freatisch grondwater. Dit verschijnsel kan met de huidige
gegevens niet verklaard worden.
Een aantal verschijnselen rond het samenvloeiingspunt van Tilgrup en
Vledder Aa is moeilijk te verklaren. Zowel abiotische als
soortsverspreidingsgegevens wijzen op een gecompliceerd,
gradiëntrijk gebied. De zaak wordt nog ingewikkelder doordat na de
kanalisatie de loop op enige afstand van de oude beek werd gegraven.
Enkele delen van de oude loop zijn nog aanwezig. De nieuwe loop
wordt vanaf de kant van de Vledder Aa sterk beïnvloed door
aanvoerwater, van de kant van de Tilgrup wordt in het algemeen
(afhankelijk van het peilbeleid) weinig of geen gebiedsvreemd water
aangevoerd. Het aanvoerwater wordt namelijk meestal verder
stroomafwaarts in de Tilgrup via een zijleiding eerst richting
Zorgvlied sestuwd, waarna het water verdeeld wordt over het
landbouwgebied rond Zorgvlied en de Vledder Aa.
Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden meters zuidwaarts
grondwater toestroomt uit diepere grondlagen (bijlage 2).
Het is mogelijk dat ook rond het samenvloeiingspunt van Tilgrup en
Vledder Aa wat sterker verrijkte kwel aan de oppervlakte komt. Ten
oosten van dit punt komt een gebiedje voor met tamelijk hoge
kweldruk (figuur 7).
Op grond van de verspreidingsgegevens blijkt dat de uitgebreide
oppervlakte van beekleemafzettingen in de bovenloop van de Vledder
Aa een rol speelt in de toestroming van het grondwater.
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4.

RELATIES TUSSEN DE VERSPREIDINGSPATRONEN VAN SOORTEN EN VEGETATIETYPEN EN GEBIEDSVREEMD WATER

4.1

Inleiding
Kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte water in het gebied van
de Vledder en Wapserveens e Aa variëren in de loop der seizoenen en
der jaren. De kwaliteit en kwantiteit in het heden wijken af van die
van het verleden. In het verleden bestond het oppervlakte water in de
dalen voornamelij k uit het water dat in de beekjes en veenloopjes
stroomde: het water dat in de bovenloopje s stroomde had een voedselarm karakter en kreeg in stroomafwaa rtse richting een steeds voedselrijker karakter. Op plaatsen waar diep grondwater kon opkwellen
overheerste een mineraalrij k watertype. Dit verschijnse l kwam vooral
in het centrum van de beekdalen voor. In droge tijden was er weinig
oppervlakte water en in natte perioden stonden grote delen van het
benedenloop se gebied onder water. Na het graven van sloten bleef het
oppervlakte water het grootste deel van het jaar binnen het
slootpatroo n. De samenstellin g bleef ongewijzigd .
Naarmate er meer sloten en waterschaps leidingen gegraven werden,
werd het in de dalen toestromend e matig harde grondwater sneller
afgevoerd. Dit betekent dat dit type water het maaiveld vrijwel niet
meer bereikt en zijn invloed minder kan doen gelden op de vegetaties
in de percelen. Op deze plaatsen verdwijnen freatofyten of kan de
invloed van zacht (regen)wate r een rol gaan spelen.
De laatste decennia is er vanuit de landbouw behoefte ontstaan aan
meer water in droge perioden. Het waterleidin genstelsel dat in eerste instantie aangelegd is om water af te voeren, dient nu in droge
perioden voor de aanvoer van water. Het stelsel werd uitgebreid met
enkele watergangen die uitsluitend voor wateraanvoe r dienden. Het
aangevoerde water wijkt in ionensamen stelling sterk af van het water
dat oorspronkel ijk in het gebied aanwezig was (2.4.4).
Uit het bovenstaand e blijkt dat ingrepen van de mens verandering en
in de ionenbalans van het oppervlakte water veroorzaakt hebben. Ook
de hoeveelheid en de verdeling van nutriënten over het beeksysteem
is door de mens beïnvloed.
In natuurlijke beekdalsyste men worden nutriënten in benedenstroo mse
gebieden gebonden door toestromend kalkrijk grondwater. Vegetaties
in natuurlijke Drentse benedenlope n hebben daardoor een mesotroof
karakter.
In cultuurlands chappen komen ten gevolge van onder andere mineralisatie over het hele beekdaltraj ect veel nutriënten vrij. Hierdoor is
voedselrijk water aanwezig in het middenstroom se en benedenstroo mse
traject van een door cultuur beïnvloed beekdalsyste em. Daarnaast
voegen uitspoeling van landbouwgro nden en aanvoerwate r voedingssto ffen aan het water toe. Aanvoerwate r wordt gekenmerkt door sterke
schommeling en in het nutriënteng ehalte : riooloverst orten lozen in
tijden van hoge neerslag ongezuiverd rioolwater op de kanalen die
water aanvoeren. Daardoor vertoont met name het fosfaatgeha lte hoge
piekwaarden .
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Ook in cultuurlandscha ppen speelt in de bovenloopgebied en
mineralisatie nauwelijks een rol, gezien het voedselarme karakter
van de bodems. In bovenloopgebied en zijn nutriënten vrijwel altijd
afkomstig uit niet-natuurlijk e bronnen: uitspoeling van
landbouwgronden en aanvoer van water.
De verspreidingspa tronen van een aantal freato- en hydrofyten die
indicatief zijn voor voedselrijk water en voedselrijke
omstandigheden zijn geanalyseerd. Ook de verspreiding van
waterplanten die voedselrijk water juist mijden is bekeken (4.2).
De watersamenstell img is chemisch geanalyseerd (4.3). Door beide
gegevensbronnen te combineren ontstaat een beeld van de verdeling
van gebiedseigen en gebiedsvreemd water over het watergangstels el.
Daarnaast wordt duidelijk op welke plaatsen de landbouw de oorzaak
is van voedselverrijki ng van het oppervlaktewate r (4.4).
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4.2.

Analyse op grond van verspreidingspatronen van plantesoorten

4.2.1.

Methode
Er z1Jn verschillende waterplanten geselecteerd die indicatief Z1Jn
voor een hoge nutri~ntenbelasting van het water en tamelijk frequent
voorkomen in het gebied van Vledder- en Wapserveense Aa (tabel 1).
Hierbij behoort een aantal soorten, dat tamelijk recent in Drenthe
is gesignaleerd. Van deze soorten kan zonder meer aangenomen worden
dat ze afhankelijk zijn van niet-natuurlijke eutrofi~ring van het
water.
Een aantal andere soorten (waterplanten en helofyten) was al bekend
in Drenthe maar komt duidelijk buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied voor. In bovenloopsituaties duiden deze soorten eveneens
op verrijking door aanvoerwater op uitspoeling van landbouwgronden.
Het voorkomen van deze soorten in midden- en benedenloopgebieden kan
ook duiden op mineralisatie van veenbodems als gevolg van
verdroging.
Er is onderscheid gemaakt tussen plantesoorten die in water of
oppervlakkig in slibbodems wortelen (groep Va) en soorten die dieper
in slibbodems of in de bodem wortelen (groep Vb). Groep Va geeft een
aanwijzing voor de heersende waterkwaliteit. Groep Vb kan zich pas
vestigen alks door een langdurige aanvoer van voedingsstoffen een
voedselrijke sliblaag is gevormd. Groep Vb geeft dus een beeld van
langdurige voedselverrijking.

Tabel 1. Het voorkomen van waterplanten in relatie tot de orthofosfaatconcentratie in wateren waarin
stikstof niet limiterend is (min~ 10 µmol.1-') en in relatie tot de minerale-stikstof-concentratie in wateren waarin O-P04 niet limiterend is (O-P04 ;i:. 1 µmol.1-')

Soort

O-Po4 (~1.1-'}
_N__N_'_ Mediaan Max.

N (~1.1-'}
Max.

!!'.'.__ Mediaan

Soorten van voedseltijk water

Nuphar lutea
Potamogeton trichoides
Elodea nutta 11 i i
Potamogeton perfoliatus
Hydrocharis morsus-ranae
N~hoides peltata
Potamogeton crispus
Potamogeton lucens

29
89
18
43
23
43
13

1,1
1,2
1,4
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8

12,8
5,1
20,6
8,5
16,5
16,l
16,l
9,1

73
39
111
16

29 15
70 35
88 53

4,2
4,3
5,5

16,1
34,6
26,0

16
50

122
65
176
30
97
40
65
40

77

71

28
38
22

13
9
10
50
8
12
26
7

195
74
167
180
86
86
171
97

20
9
18

268
180
167

Soorten van zeer voedselrijk water

Utricularia vulgaris
Potamogeton pectinatus
Ceratophyllum demersum
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N = aanta I doorzochte wateren
N' = aantal wateren waarin minerale N niet limiterend is
N" • aantal wateren waarin orthofosfaat niet limiterend is
N max en 0-P04 max is bepaa Id aan de hand van het !JUi&- interva 1
Bron: J.G.H. Roelofs en F.H.J.l. Bloemendaal 1988 in Bloemendaal/Roelofs (Red.)
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4.2.2.

Resultaten
Groep Va , Waterplanten van voedselrijk water
Ceratophyllum demersum
Nuphar lutea
Potamogeton pectinatus
Potamogeton trichoides
Utricularia vulgaris
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton lucens
Hydrocharis morsus-ranae
Potamogeton crispus
Nymphoides peltata
Vegetatietype Wll (Elodea nutallii dominant)
Potamogeton pectinatus en Ceratophyllum demersum staan bekend als
tamelijk ongevoelig voor hoge chloride-gehalten. Deze soorten worden
in Drenthe vooral gezien als indicatoren voor aanvoerwater.
Soorten van groep Va vinden we overal in waterschapsleidingen die
permanent water voeren. Een verdichting van de verspreiding doet
zich voor in het gebied ten noordoosten van het samenvloeiingspunt
van Vledder en Wapserveense Aa en ten zuiden van de Wapserveense Aa.
Ook in de bovenlopen van de Vledder Aa ,in het benedenstroomse deel
van de Nijensleekerschipsloot en in waterschapsleidingen parallel
aan de Drentse Hoofdvaart komen soorten uit groep Va voor.

Groep Va

- - waterschapsleiding

,

6
~---

Fig.24

De verspreiding van plantesoorten van voedselrijk water
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Groep Vb, plantesoorten van voedselrijke omstandigheden
Butomus umbellatus
Sagittaria sagittifolia
Sparganium emersum
Berula erecta
Scirpus lacustris

De soorten uit deze groep zijn duidelijke slibwortelaars. Het
verspreidingspa troon van groep Vb komt overeen met dat van groep Va:
zowel in waterschapsleid ingen in het bovenloopgebied van de Vledder
Aa, als in sloten benedenstrooms van het middendeel van Vledder en
Wapserveense Aa.
In het gebied rond Zorgvlied, in de Havelterberglei ding en de
zijtakken daarvan komen de soorten van groep Vb minder vaak voor dan
de soorten van groep Va.

Groep V b

- - waterschapsleiding

Fig 25.

De verspreiding van plantesoorten van voedselrijke omstandigheden
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Groep Vc, plantesoorten van schoon water
Juncus bulbosus
Potamogeton alpinus
Ranunculus peltatus
Rorippa microphylla

De soorten van groep Vc hebben een lage tolerantie voor de
aanwezigheid van chloride (Bloemendaal en Roelofs, 1988). De
aanwezigheid van deze soorten duidt dus op de aanwezigheid van
schoon water.
In het onderzochte gebied zijn "schoonwatersoorten" aangetroffen in
vennen (vooral vennen die in grote natuurgebieden liggen), maar ook
binnen de beekdalen. De soorten van groep Vc groeien zowel in sloten
als in waterschapsleidingen. Soms groeien soorten uit groep Vc in
waterschapsleidingen waar ook plantesoorten van voedselrijk water
voorkomen. Juist in waterschapsleidingen zien we dat uit frequent
gemaaide waterkanten water opkwelt dat als neerslag gevallen is in
de directe omgeving, terwijl middenin de sloot aanvoerwater stroomt.

Groep V c

~-

waterschapsleiding

•
•
•

..

6
•

•
Fig 26.
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•

De verspreiding van plantesoorten van schoon water
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4.3.

Analyse van de watersamenstel ling

4.3.1

Verdeling van gebiedseigen en gebiedsvreemd water over het slotenstelsel

4.3.1.1

Methode
Op grond van gegevens van het waterschap "Vledder en Wapserveense
Aa" en gegevens van het Zuiveringsschap Drenthe met betrekking tot
de verdeling van chloride (indicatie voor aanvoerwater) over het
watergangstels el (1986 en 1989) is de verdeling van gebiedseigen
en aangevoerd water over het sloten- en leidingenpatroo n op kaart
weergegeven (figuur 27). De Dienst Wamil verstrekte gegevens over de
ingelaten hoeveelheden water.

4.3.1.2. Resultaten

Grens onderzoeksgebied
Waterschapsleidingen
-

Aanvoerwater
Stroomrichting

4km.

Fig. 27

Verdeling van aanvoerwater over de watergangen van het Vledder en
Wapserveense Aa-gebied
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De hoeveelheid water die bij de inlaatpunten binnengelaten wordt
varieert afhankelijk van de behoefte. In figuur 28 worden de
inlaatquantums bij de inlaten Smilde en Wittelte weergegeven voor
1986, 1987, 1988 en 1989.
De inlaat ten noorden van de Slingegruppe is zo marginaal dat hij
geen naam heeft. Inlaathoeveelhe den geregistreerd worden niet
geregistreerd. Deze inlaat valt onder beheer van het waterschap
"Oude Vaart".
Uit figuur 28 kan duidelijk afgeleid worden dat in de periode
december t/m april weinig tot geen water wordt aangevoerd. Het
watergangstels el zal in deze periode uitsluitend gebiedseigen water
afvoeren.
Het jaar van bemonstering (1988) wijkt af. In verband met de vernieuwing van het inlaatsysteem is slechts in juli en augustus water
in de Tilgrup gelaten en dan gaat het ook nog om kleine
hoeveelheden.
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Fig.28 Hoeveelheid ingelaten water in verschillende jaren in Tilgrup en Zekte
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4.3.2.

Chemische samenstellin g van het oppervlakte water
Teneinde inzicht te krijgen in de waterkwali teit en in de verhouding
gebiedseige n, gebiedsvreem d of eventueel meer lokaal verontreini gd
water op verschillend e punten in het watergangs telsel is gebruik
gemaakt van een chemische analyse.

4.3.2.1. Methode
Voor de analyse is gebruik gemaakt van de gegevens die afkomstig
zijn van de monsters die maandelijks op een aantal vaste punten in
de Vledder en Wapserveens e Aa door het Zuiveringssc hap Drenthe worden genomen van het oppervlakte water (Zuiveringss chap Drenthe, diverse jaren).
Van deze monsters worden onder andere het stikstof-, fosfaat-, chloride- en chlorophylg ehalte bepaald.
De monsterpunt en 104, 310, 328 en 557 liggen in het stroomgebie d van
de Vledder en Wapserveens e Aa (figuur 29).
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Grens onderzoeksgebied
Monsterpunten
Stroominrichting
aangevoerd water

4km.

Fig.29

Monsterpunt en in het Vledder- en Wapserveens e Aa-gebied
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In samenhang met de Milieukartering Drenthe zijn buiten de "vaste"
punten in 1988 maandelijks de punten 24.37, 508, 556, 510 en 511
bemonsterd en op dezelfde wijze geanalyseerd. Bovendien zijn
monsters van de bovenvermelde punten in de zomer driemaandelijks
geanalyserd op het voorkomen van een aantal andere ionen: Ca, Fe,
HC03, S04, Mg, Na en K. Deze bepalingen zijn verricht in de maanden
maart, juni en september. Een meetpunt in een sloot langs een
petgatcomplex ten oosten van polder Ten Cate (24.37) dient als
referentiepunt: in deze sloot komt geen aanvoerwater, de invloed van
uitspoeling vanuit landbouwgronden wordt hier gering geacht.
Om een beeld te krijgen van jaarlijkse fluctuaties in de kwaliteit
van het aanvoerwater zijn de gegevens van het chloride-, totaal fosfaat- en chlorophylgehalte van een beperkt aantal monsterpunten in
het gebied voor een aantal jaren weergegeven (Zuiveringsschap
Drenthe, diverse jaren).
4.3.2.2. Resultaten
In het jaar van de monstername is wegens werkzaamheden aan het
inlaatpunt uitzonderlijk w~inig water ingelaten in het noordelijk
deel van het Vledder en Wapserveense Aa gebied en dan alleen nog
maar in de maanden juli en augustus. De gemeten waarden op de
monsterpunten 508,556 en 510 vallen daardoor voor veel stoffen lager
uit dan in andere jaren. Zo zal het chloride-gehalte in andere jaren
veel hoger zijn.
Stiff-diagranmen

Om aan te geven welke watertypen in het gebied voorkomen is gebruik
gemaakt van Stiff-diagrammen (figuur 30).
Een Stiff-diagram geeft de absolute en relatieve verhouding weer
tussen een aantal macrio-ionen die in de meeste watermonsters evident aanwezig zijn: Ca, Mg, Na, K, HC03, S04 en Chl.
Op grond van de verhouding tussen de verschillende ionen in het
diagram is een indeling in 7 verschillende watertypen gemaakt
(Torenbeek en Van Gijsen 1990). Van deze 7 watertypen zijn er 5 aangetroffen in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied:
1.

Calcium-bicarbonaat-type
Dit type wordt het meest in (natuurlijke) midden- en benedenlopen aangetroffen en duidt op de toestroming van diep en ondiep
grondwater

2.

Calcium-bicarbonaat-type
Dit type staat tussen de typen 1 en 3 in.

3.

Calcium-sulfaat-type
Dit type duidt op de toestroming van zeer ondiep grondwater
en komt van nature voor in bovenlopen en flanken.

4.

Calcium-natrium-bicarbonaat-mengtype
Dit type duidt op ondiep grondwater, waarbij sprake is van
uitspoeling vanuit landbouwgronden.

5.

Calcium-natrium-chloride-type
Dit type duidt op aanvoer- of afvalwater.
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~ 1 Calciumbicarbonaat-type
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3 Calciumsulfaattype
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f:::: j 6
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Macro-ionen, weergegeven als Stiff-diagrammen, in oppervlaktewatermonsters uit het stroomgebied van Vledder en Wapserveense Aa in
maart, juni en september 1988. De ligging van de monsterpunten is
afgebeeld in fig.29.
Stroomafwaarts vanaf de middenloop kunnen in 1988 vrijwel alle
monsters het hele jaar door als vrij natuurlijke beektypen
gekarakteriseerd worden (type 1). Meer bovenstrooms (Tilgrup) wijst
het water soms op een tamelijk onbeïnvloede toestroming van zeer
ondiep grondwater (type 3), soms op de aanwezigheid van uitspoeling
of aanvoerwater. Vroeg in het voorjaar worden de Nijensleekerschipsloot en de Vledder Aa beïnvloed door uitspoeling van
landbouwgronden.
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Chloride- en nutrientengeha lten

Een hoog chloride-gehalt e geeft een indicatie voor de aanwezigheid
van aanvoerwater (figuur 31).
Het chloride-gehalt e van het meetpunt in de Drentse Hoofdvaart het
meetpunt in de Tilgrup dchtbij het inlaatpunt fluctueert sterk.
Af en toe treden grote piekwaarden op, die voor beide meetpunten
niet synchroon lopen. Stroomafwaarts van het inlaatpunt worden de
fluctuaties steeds kleiner. De meest stroomafwaarts gelegen
meetpunten laten slechts een flauwe schommeling zien en naderen de
gemeten waarden van de sloot in polder Ten Cate. In de Nijensleekerschipsloot is het jaargemiddelde van de gemeten chloride-gehalt en
hoog. Er komen hier geen grote schommelingen in de gemeten waarden
voor. Aangezien er geen water aangevoerd wordt naar de Nijensleekerschipsloot moet het chloride uit een andere bron afkomstig zijn.
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Fig.31

Chloride-gehalt en in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied in 1988
De ligging van de meetpunten is weergegeven in figuur 29.
Hoge gehalten fosfaat, nitraat en chlorophyl-a geven eutrofi~ring
aan (figuren 32, 33 en 34). Zowel aanvoerwater als uitspoeling van
landbouwgronden kan de oorzaak van eutrofi~ring zijn.
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Fig.32

Totaal-fosfaat- gehalten in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied in
1988. De ligging van de meetpunten is weergegeven in figuur 29.
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Nitraat-stikstof-gehalten in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied
in 1988. De ligging van de meetpunten is weergegeven in figuur 29 .
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Chlorophyl-a-gehalten in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied in
1988. De ligging van de meetpunten is weergegeven in figuur 29.
Elk van deze stoffen heeft beperkingen in zijn indicatiewaarde.
Algen, die de belangrijkste bron zijn van het chlorophyl-a, groeien
alleen in de zomermaanden. Ze consumeren daarbij vooral nitraat en
fosfaat. Stroming is een belangrijke factor. Stilstaand water levert
algenbloei op. Nitraat en fosfaat vormen onder bepaalde
omstandigheden zouten die uit de oplossing neerslaan. Het fosfaatgehalte (figuur 32) is in de Drentse Hoofdvaart hoog en schommelt
sterk. Stroomafwaarts in het Vledder en Wapserveense Aa-gebied nemen
de schommelingen en de hoge waarden af; in de zomermaanden worden
lage waarden bereikt. In de Nijensleekerschipsloot zijn de waarden
met uitzondering van de maanden mei en juni het hele jaar hoog.
Het nitraat-gehalte (figuur 33) laat hetzelfde beeld zien. In de
zomermaanden dalen de waarden stroomafwaarts tot nul. In de Nijensleekerschipsloot komen in de periode november-mei hoge waarden voor.
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Het chlorophyl-a-gehalte (figuur 34) is hoog op de meetpunten in de
Drentse Hoofdvaart en dichtbij het inlaatpunt. Daarbij zijn de
schommelingen groot. In de Nijensleekerschipsloot , de sloot in
polder Ten Cate en in de middenloop van de Vledder Aa komen ook hoge
chlorophyl-a-waarden voor. De stroming is op deze drie trajecten
gering in de zomer.
Het chloride- en fosfaat-gehalte schommelt weinig in de Wapserveense
Aa. Door de toestroming van een grote hoeveelheid gebiedseigen
kwelwater treedt verdunning op waarbij piekwaarden verdwijnen.
Doordat in het jaar van de monstername (1988) wegens werkzaamheden
aan het inlaatpunt uitzonderlijk weinig water in het noordelijke
deel van het Vledder en Wapserveense Aa-gebied gelaten is (figuur
28) en dan alleen nog in de maanden juli en augustus, zal het
nitraat-, fosfaat- en chlorphylgehalte nauwelijks door aanvoerwater
beinvloed zijn. In andere jaren zullen deze waarden (nog) hoger
liggen.
Om een indruk te krijgen van de jaarlijkse variatie ziJn de jaargemiddelden gegeven van chloride, nitraat-stikstof en totaal-fosfaat
voor een meetpunt met maximaal aandeel aanvoerwater (Drentse Hoofdvaart) en voor een meetpunt met een groot aandeel gebiedseigen water
(Wapserveense Aa) (figuur 35).
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4.4.

Conclusies en interpretatie
De verspreidingspa tronen van hydrofyten die zeer voedselrijk en
voedselrijk water indiceren en de gegevens over nitraat-, fosfaat-,
chloride- en chlorophyl-a gehalten zijn naast de kaart gelegd die
aangeeft hoe het gebiedsvreemde water over het gebied is
verdeeld (fig. 27). Bovendien is gekeken op welke plaatsen dikke
veenlagen aanwezig zijn. Deze veenlagen kunnen door verdroging
veraarden en zorgen voor voedselrijke omstandigheden. Uit de
vergelijking blijkt dat een aantal leidingen gekarakteriseer d kan
worden als voedselrijk of zeer voedselrijk zonder dat er sprake is
van wateraanvoerof de aanwezigheid van veenlagen. In deze
watergangen is uitspoeling vanuit aanliggende landbouwgronden de
oorzaak van voedselverrijki ng.

Grens onderzoeksgebied
- •Voedselrijk water:
a.g.v. uitspoeling landbouwgronden
a.g.v. aanvoerwater
-

Fig. 36

Verdeling van niet-natuurlijk voedselrijk water over de watergangen
van het Vledder- en Wapserveense Aa-ebied.
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Bij de interpretatie is rekening gehouden met het voorkomen van
soorten die wijzen op de aanwezigheid van "schoon" water (groep Vc,
fig.26). De afwezigheid van planten van voedselrijk water wil niet
altijd zeggen dat op een bepaalde plaats geen aanvoerwater of
uitgespoelde voedingsstoffen voorkomen. Juist aanvoerwatergan gen
worden meerdere malen per jaar geschoond zodat tijdens de kartering
helemaal geen watervegetatie in deze watergangen wordt aangetroffen.
De aanwezigheid van soorten van schoon water geeft dan een
aanwijzing tot hoever het aanvoerwater kan doorstromen in de
uiteinden van het watergangstels el.
Op grond van deze verschillende gegevensbronnen kan een globaal
aangegeven worden uit welke niet-natuurlijk e bronnen voedingsstoffen
in het beekdalsysteem terechtkomen (figuur 36). Rond de
Nijensleekersch ipsloot en het zuidelijke deel van de Vledder Aa
zorgt hoofdzakelijk uitspoeling van landbouwgronden voor de toevoer
van voedingsstoffen . In de Tilgrup en in de Havelterberglei ding is
de eutrofiëring voor een groot deel van het jaar aan aanvoerwater
toe te schrijven.
In hoofdleidingen groeien meer soorten van voedselrijk water dan in
kleine slootjes.
In de watergangen rond Zorgvlied zijn zowel weinig soorten van
schoon water als soorten van voedselrijk water aangetroffen. De
drastische schoning vlak voor het veldbezoek speelt waarschijnlijk
een rol.

De belangrijkste conclusies luiden :
De invloed van eutrofiëring als gevolg van wateraanvoer en uitspoeling van meststoffen heeft een lange nawerking op het voorkomen van waterplanten en freatofyten die voedselrijkdom indiceren. De watermonsters uit 1988 laten redelijk ongestoorde
watertypen zien aangezien in dat jaar weinig water is ingelaten. De water- en moerasvegetatie in dezelfde watergangen laten
een veel voedselrijker beeld zien. Het beeld van de verdeling
van gebiedsvreemd en gebiedseigen water dat ontstaat op grond
van de verspreiding van indicatieve plantesoorten wordt
nauwkeuriger geacht dan het beeld dat ontstaat op grond van de
chemische analyse van in slechts één jaar genomen watermonsters. De verspreiding van plantesoorten berust meestal op
omstandigheden die al een langere periode heersen.
De uitspoeling van landbouwgronden heeft veel invloed op de
waterkwaliteit van Tilgrup, Vledder Aa en de Nijensleekersch ipsloot.In de gebieden waar aanvoerwater een rol speelt kan
uitspoeling van landbouwgronden een steentje bijdragen in de
eutrofiëring van het oppervlaktewate r. Uit de hoge waarden voor
fosfaat en nitraat op de meetpunten 508, 556 en 510, waar in
het jaar van monstername weinig water aangevoerd is, kan
af geleid worden dat ook rond die punten sprake is van de
uitspoeling van landbouwgronden .
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De in 1988 gemeten gehalten aan chloride, chloropyl-a, fosfaat
en nitraat nemen tamelijk snel af naarmate de afstand tot het
inlaatpunt naar de Tilgrup groter wordt. Daardoor lijkt het
aandeel van het inlaatwater in stroomafwaartse richting steeds
kleiner te worden. In 1988 is de ingelaten hoeveelheid water
echter minimaal geweest, zodat dit snel afnmend effect van
aanvoerwater over het aanvoertraject zeker geen algemeen beeld
is. De hoge chloride-waarden die in het najaar tot in de verste
uithoeken worden gemeten (Zuiveringsschap,o.a.1986), wijzen
erop dat bij inlaat van grotere hoeveelheden, het aanvoerwater
tot ver in het systeem doordringt.
Vooral in gebieden met sterke kweldruk (zowel van ondiep als
van diep grondwater) kunnen plantesoorten van voedselarm water
groeien naast planten van voedselrijk water. Om inzicht te
krijgen in de waterkwaliteit op grond van de verspreiding van
plantesoorten moeten daarom zoveel mogelijk indicatorsoorten
met uiteenlopende standplaatseisen bij het onderzoek betrokken
worden.
De relatief hoge chlorophyl-a-waarden (samenhangend met algenbloei) in de Vledder Aa hangen samen met de (kunstmatige) stagnatie in dit gedeelte van de Aa.Aangezien algenbloei ook sterk
beïnvloed wordt door factoren als temperatuur en stroomsnelheid
kan het chlorophyl-a-gehalte niet zonder meer als indicator
voor de mate van eutrofiëring dienen.
De chemische analyse van de meetpunten in de middenloop van de
Vledder Aa, in de Wapserveense Aa en in de Nijensleekerschipsloot geeft aan dat naar die waterlopen matig hard tot hard
grondwater toestroomt.

4.5.

Discussie
Op een aantal punten in het traject kan vastgesteld worden of nutriëntenbelasting het gevolg is van aanvoer of gevolg is van uitspoeling van landbouwgronden, maar over een veel groter traject kan
slechts een gissing gemaakt worden. In de middenloop van de Vledder
Aa en in de Nijensleekerschipsloot is duidelijk sprake van uitspoeling van voedingsstoffen uit landbouwgronden. In de Tilgrup dragen
zowel aanvoerwater als uitspoeling bij aan de hoge gehalten fosfaat
en stikstof. Hoewel de planten geen onderscheid zullen kunnen maken
tussen voedingsstoffen die van het effluent van een
waterzuiveringsinstallatie, dat met het aanvoerwater het gebied
wordt binnengevoerd, of een nabij gelegen maïsakker afkomstig zijn,
is er toch een belangrijk verschil tussen beide watertypen. Met het
aanvoerwater kunnen ook diverse zware metalen, organische microverontreinigingen en synthetische detergenten meegevoerd worden.
Vooral de laatste groep stof fen kan een schadelijke werking hebben
op waterplanten (Bloemendaal en Roelofs 1988). Overigens zijn ook
uit de landbouwgronden gespoelde herbiciden nadelig voor de watervegetatie. Al deze schadelijke stoffen kunnen invloed hebben op het
voorkomen en de verspreiding van soorten.
Zoals uit figuur 28 blijkt kan de aanvoer per seizoen en per jaar
sterk verschillen. De figuur geeft een enigszins vertekend beeld
omdat in 1988 zeer weinig water werd ingelaten bij dit punt ten
gevolge van ruilverkavelingswerkzaamheden.
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Het in figuur 27 geschetste model van de invloed van aanvoerwater
moet dan ook in dat licht gezien worden: het geeft vooral inzicht in
de verdeling van het water over het watergangstelsel en zegt weinig
over de absolute belasting. Als er weinig aangevoerd wordt valt er
ook weinig te verdelen en zal er geen aanvoerwater terechtkomen in
de uithoeken van het systeem.
Het aanvoerwater en de uitspoeling van nutrienten heeft op
verschillende manieren effect op de verspreiding van plantesoorten.
Voor sommige soorten zijn hoge concentraties van bijvoorbeeld
chloride of nitraat giftig zodat deze soorten verdwijnen. Andere
soorten hebben een hoge tolerantie voor deze stof fen maar sneuvelen
als kiemplant. Weer andere soorten profiteren juist van de hoge
nutrientengehalten.
Macro-ionen en nutriënten kunnen ook gebonden worden aan bodemslib,
zodat de invloed van aanvoerwater of uitgespoelde stoffen zich kan
doen gelden op de plantengroei lang nadat water aangevoerd is of
nadat uitspoeling heft plaatsgevonden. Het is niet bekend in welke
mate en voor welke in slib wortelende plantesoorten dit een rol
speelt. Evenmin is bekend in welke mate het door een leiding
stromende water invloed uitoefent op de vegetatie die op het talud
groeit. Tot nu toe is ervan uitgegaan dat de invloed beperkt blijft
tot de vegetatie in de watergangen en zich nauwelijks uitstrekt tot
aangrenzende vegetaties, zeker als er sprake is van kweldruk vanuit
de omgeving.
De invloed van het aangevoerde en niet-natuurlijk voedselrijke
water doet zich voornamelijk gelden op soorten die in het
oppervlaktewater of in slibbodems wortelen. Sagittaria saggittifolia
en Butomus umbellatus wortelen wat dieper in de bodem. Deze soorten
profiteren duidelijk van het aanvoersysteem ten gevolge van hun
verspreidingsstrategie. Hun rijpe zaden worden met de grote
doorspoeling van september meegevoerd door het hele gebied.
Andere freatofyten, die op grond van hun grote behoefte aan of tolerantie ten opzichte van nutriëntenbelasting best van het aangevoerde
watertype zouden kunnen profiteren, missen de "adequate"
verspreidingswijze. Een voorbeeld daarvan is Caltha palustris, wier
kiemplanten het droogvallen in het voorjaar slecht kunnen
verdragen. Het waterschapsbeheer streeft juist in het voorjaar een
diepe ontwatering na waarbij de watergangen vaak droogvallen.
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5.

MOGELIJKHEDEN VOOR NATUURHERSTEL EN NATUURONTWIKKELING

Hoewel een groot deel van de gebieden vanwaar water naar het beekdal
toestroomt bestaat uit natuurterreinen en bossen, is de invloed van
de landbouw op kwaliteit en kwantiteit van het water groot. De
prominente aanwezigheid van soorten die duiden op voedselrijke en/of
mineraalrijke watertypen op plaatsen waar ze in een natuurlijk
systeem niet zouden voorkomen wijzen hier duidelijk op. Het
waterbeheer ten behoeve van de landbouw heeft geleid tot verdroging,
verzuring, eutrofiering, verandering in stroomrichting en in
kwantiteit van grondwaterstromingen.
Het verminderen of opheffen van de hoeveelheid inlaatwater en het
herstellen van de waterscheiding tussen het systeem van de Vledderen Wapserveense Aa en het systeem van Smilde als enige maatregel zal
weinig veranderen in de waterkwaliteit. De eutrofiering van het
water is voor een zeer belangrijk deel toe te schrijven aan
verdroging van veenbodems en uitspoeling van meststoffen.
Voor ontwikkeling en herstel van waterafhankelijke natuurwaarden
bieden die gebieden het meeste kans waarbij de invloed van de
landbouw verminderd kan worden door extensivering of omleiding van
het slotensysteem waarop de landbouwgebieden afwateren.
De bovenloop van de Vledder Aa lijkt kansrijk omdat hier weinig
landbouwgebied ligt en omdat de mogelijkheid bestaat de wateraanvoer
langs een andere weg te doen plaatsvinden.
In het agrarische gebied ten zuiden van de Wapserveense Aa is de
waterbehoefte zo groot dat water toegevoerd zal moeten blijven
worden. Op het moment wordt dit water aangevoerd langs een leiding
die onderlangs de Havelterberg loopt en al het oppervlakkig van deze
"berg" afstromende water afvangt. Zolang deze situatie blijft
bestaan, zal zich geen gradiëntrijke zone kunnen ontwikkelen.
Om de relatie tussen de Havelterberg en het stroomdal van de
Wapserveense Aa te herstellen zal een oplossing gevonden moeten
worden in waterconservering binnen het Wapserveense dal. Dit
geconserveerde water zal waarschijnlijk niet voorzien in de
waterbehoefte van de landbouwgebieden die wat hoger op de
beekdalflank liggen, grenzend aan het militair terrein en het
Ooster- en Westerveld. De waterbehoefte van deze smalle strook zal
nader onderzocht moeten worden.
De dicht onder het maaiveld liggende keileembult ten zuidwesten van
Veldhuizen zorgt ervoor dat veel neerslag tamelijk snel oppervlakkig
wegstroomt naar de dalen van de Wapserveense en Vledder Aa. Vanuit
het intensieve landbouwgebied rond Veldhuizen spoelen veel
meststoffen en bestrijdingsmiddelen richting beekdalen. Voor een
optimale ontwikkeling van de beekdalvegetatie zal deze uitspoeling
moeten verminderen.
De Stichting Milieuraad Drenthe heeft samen met de Stichting Het
Drentse Landschap inmiddels een natuurvisie op het stroomgebied van
de Vledder en Wapserveense Aa uitgebracht (Quist en Smeele, 1993).
In deze natuurvisie wordt, uitgebreider dan in dit hoofdstuk,
ingegaan op de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.
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7.

BIJLAGEN (afzonderli jk)
!.Verspreid ingskaarten van alle in het rapport genoemde
indicatorso orten. Van deze indicatorso orten worden korte
beschrijving en gegeven.
2.Stijghoog ten van het grondwater in diepe en ondiepe peilbuizen op
het Wapserveld in de periode 1986-1988. De gegevens zijn verstrekt
door Natuurmonum enten.

