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Samenvatting en conclusies.
Onderhavig ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de
Wet Bodembescherming (zie 1.1.). Bij dit onderzoek zijn met name de zgn.
biotisch waardevolle gebieden van belang: gebieden met hoge actuele en/of
potentiële natuurwaarden. Deze gebieden zijn door de provincie Drenthe op
kaart aangegeven. Het onderzoek vormt een onderdeel van het totale bodembeschermingsonderzoek binnen de provincie Drenthe.
Omdat de bodemontwikkeling in belangrijke mate wordt gestuurd door de
hydrologische omstandigheden, en de hydrologie direct en indirect van groot
belang is als sturende factor bij het tot stand komen van hoge natuurwaarden, heeft in dit onderzoek de nadruk gelegen op de hydrologische relaties
tussen biotisch waardevolle gebieden met hun omgeving. Dit leidde tot de
volgende vragen:
1. Welke gebieden kunnen worden beschouwd als beïnvloedingsgebieden, die
via het grondwater in relatie staan tot de biotisch waardevolle gebieden? Welke ecohydrologische relaties zijn daarbij aan te geven?
2. Welke samenhang is er in Drenthe tussen de verspreiding van plantesoorten en beïnvloeding van de bodem door bemesting?
De nadruk heeft gelegen op de eerste vraagstelling, welke uitgewerkt werd
in een aantal geselecteerde gebieden. Het onderzoek naar de samenhang
tussen de verspreidingspatronen en beïnvloeding door bemesting is slechts
globaal uitgevoerd (zie hoofdstuk 6).
In hoofdstuk
bieden.

2 wordt een korte karakteristiek gegeven van de onderzoeksge-

In hoofdstuk 3 wordt de methode uitgebreid beschreven. Essentie van de
gebruikte methode is dat modellen worden opgesteld, waarin de samenhang
tussen de verspreiding van plantesoorten en geohydrologische parameters
voor landschapseenheden (welke verschillend van schaal kunnen zijn),
beschreven wordt. De methode is landschapsoecologisch op vegetatiekundige
grondslag. Dit betekent dat landschapseenheden op grond van vegetatiekenmerken worden afgegrensd. In dergelijk landschapsoecologisch onderzoek gaat
men er van uit dat de vegetatie de resultante is van een binnen een gebied
werkzaam stelsel van abiotische factoren. Op basis hiervan kan door een
confrontatie van verspreidingspatronen van soorten met abiotische factoren,
inzicht worden verkregen in de relatie tussen de verspreiding van plantesoorten en geohydrologische parameters (slecht doorlatende lagen, waterstanden, waterkwaliteit). Op basis van de relaties tussen abiotische
factoren en verspreiding van plantesoorten worden modellen gegenereerd.
Hierin wordt de veronderstelde samenhang tussen de verschillende componenten van een landschapseenheid beschreven, waarbij de nadruk wordt gelegd
op de beïnvloeding van het gebied door grondwaterstromingen (van verschillend karakter). Omdat voor een deel geen hydrologische toetsing plaats
vond, heeft deze samenhang veelal een hypothetisch karakter.
Aan de hand hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over de verschillende
grondwaterstromingen die verantwoordelijk ZlJn voor natuurwaarden in de
biotisch waardevolle gebieden. Voorzover mogelijk wordt de meest waarschijnlijke herkomst van dit grondwater aangegeven (localiseren en begrenzen beïnvloedingsgebieden) .
Het resultaat van dit onderzoek is in eerste instantie een kaart van de
onderzoeksgebieden, met daarbinnen de onderscheiden landschapseenheden.
Deze kaart heeft als basis gediend voor de verdere interpretatie naar de
ligging en begrenzing van, en de ecohydrologische relaties met de beïnvloedingsgebieden.
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In figuur 12 zijn de bij deze methode gevolgde stappen opgenomen. Voor een
beschrijving van deze stappen wordt verder verwezen naar hoofdstuk 3.
Het onderzoek is uitgevoerd op km-hok-basis (schaal 1:100.000}.
De criteria van de keuze van de indicatorsoorten en de wijze waarop daarmee
omgegaan mag worden, zijn vermeld in par. 3.1.1.
In 3.1.2. worden de bronnen van de gehanteerde soortsverspreidingsgegevens
genoemd, en enkele kanttekeningen geplaatst bij het gebruik daarvan. In
3.2.1. gebeurt dit eveneens voor de abiotische gegevens.
Tot slot wordt in hoofdstuk 3 de hydrologische systeemanalyse volgens Tóth
besproken en vergeleken met de in dit onderzoek gehanteerde methode ter
onderscheiding van de verschillende hydrologische systemen.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de landschapsoecologische indeling van de
onderzoeksgebieden behandeld, gebaseerd op soortsverspreidingspatronen.
Voor iedere landschapseenheid worden in dit hoofdstuk de afzonderlijke
componenten beschreven (geologie, geomorfologie, bodem, hydrologie, kenmerkende soorten}, op grond waarvan uitspraken worden gedaan over het
karakter van het naar deze landschapseenheden toestromende grondwater. In
hoofdstuk 5 worden op basis hiervan aangegeven wat de herkomst van dit
grondwater is, en vindt de begrenzing en beschrijving van hydrologische
systemen van verschillende orde van grootte plaats.
Op basis hiervan kan van de onderzoeksgebieden de volgende, globale beschrijving worden gegeven:

Roden-Nor;.
De voornaamste bovenloopsystemen zijn gelegen in de bovenstroom van Oostervoortsche Diep en Groote Diep. Deze landschapseenheden worden hooguit
gevoed door jong water uit zowel het freatische als het eerste watervoerende pakket. Onder de huidige omstandigheden ZlJn deze systemen over het
algemeen, in zowel hydrologische als vegetatiekundige zin, arm aan gradienten.
De middenloopsystemen strekken zich uit vanaf de Peesterweilanden in het
dal van het Oostervoortsche Diep, respectievelijk vanaf de Tempelstukken in
Groote Diep tot aan de Lieverse weg. Karakteristiek is hier de voeding met
mineraalrijk grondwater uit het eerste en tweede watervoerende pakket.
Daarbij lijkt het Oostervoortsche Diep uitsluitend gevoed te worden vanuit
het eerste watervoerende pakket. De wisselende invloed van deze systemen,
soms ook in samenhang met lokale hydrologische systemen, zijn in deze
gebieden bepalend voor de aard van de gradiënten. Vooral de grotere middelgrote hydrologische systemen (plateau van Langelo, systeem van de Tempelstukken} dragen, vanwege hun relatief sterke invloed, bij aan bijzondere,
gradiëntrijke situaties.
De overgang van middenloop naar benedenloop wordt in het geval van Roden-Norg, gekarakteriseerd door een doorbraak in de potklei. Daar doen zich
naar alle waarschijnlijkheid wisselende omstandigheden in de voeding voor.
Waar potklei is weggeërodeerd, is toestroming vanuit het tweede watervoerende pakket waarschijnlijk.
De benedenstroomse gebieden liggen allen beneden NAP en worden vooral
gekenmerkt door klei-op-veengronden. Deze zijn eertijds ontstaan onder
invloed van overstroming en ZlJn al lange tijd volledig ingepolderd.
Onderscheidend is hier het dal van het Peizerdiep, waar potklei ontbreekt
(vnl. Polder Matsloot - Roderwolde} en sterk verrijkt grondwater uit het
tweede watervoerende pakket toestroomt en het potkleigebied grotendeels ten
zuiden van het Leekstermeer, waar dit water niet toestroomt.
De variatie in het dal van het Peizerdiep wordt hoofdzakelijk bepaald door:
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- toestroming van grondwater uit regionale systemen;
- mogelijke invloeden van lokale hydrologische systemen als Peizerdiep en
Leekstermeer;
- invloed van over de potklei uit lokale systemen afstromend water;
- brakwaterinvloed;
- mogelijke invloed van de bemaling in dit gedeelte;
De belangrijkste vegetatiegradiênt in een zöne bij Roderwolde houdt verband
met toestroming van grondwater uit het tweede watervoerende pakket.
Het gebied ten zuiden van het Leekstermeer zal in de eerste plaats gevoed
worden door over de potklei afstromend grondwater. De randzöne van het
Leekstermeer wordt gevoed door kwel vanuit dit lokale systeem. De voornaamste vegetatiegradiênten zijn hier te vinden in geulsystemen waar over de
potklei verrijkt freatisch water lijkt toe te stromen.
Zelder- en Peizermaden.
Het gebied grenst aan het benedenloop-gedeelte van het gebied "Roden-Norg".
In plaats van potklei wordt hier op geringe diepte een laag, redelijk tot
goed doorlatende Peeloklei aangetroffen. In vrijwel het gehele gebied
worden, zowel uit hydrologische als soortsverspreidingsgegevens, aanwijzingen gevonden voor toestroming van sterk verrijkt grondwater uit het
tweede watervoerende pakket. De zone langs de vroegere loop van het Eelderdiep lijkt hierbij het sterkste kwelgebied te vormen. Langs het Peizerdiep
zijn aanwijzingen gevonden voor kwel van oppervlaktewater uit het Peizerdiep. Slechts langs de overgangen naar de hogere gronden bij Peize, Eelderwolde en Eelde, en in het centrum van het gebied waar zandopduikingen
aanwezig zijn, komen armere watertypes voor, wat ook in de soortssamenstelling tot uiting komt.
Drentse la-gebied.
Het stroomdal van de Drentse Aa kan in een aantal delen opgesplitst worden:
1. De "Taarlosche tak" tussen Amen en Oudemolen. Een groot gedeelte van het

beekdal bevindt zich hier boven een dik potkleilichaam dat toestroming
van verrijkt grondwater uit het tweede watervoerende pakket verhindert.
Voeding vindt hier voornamelijk plaats met licht tot matig verrijkt
grondwater uit de middelgrote hydrologische systemen van Vries en het
Plateau van Rolde en mineraalarm freatisch grondwater. Ten zuiden
hiervan kwelt plaatselijk grondwater uit het tweede watervoerende pakket
op (Ruimsloot). Ten noorden van het potkleigebied vindt eveneens sterke
toestroming van sterk verrijkt grondwater uit het tweede watervoerende
pakket plaats (Taarlosche Diep).
2. De "Anderense tak" tussen Papenvoort en Oudemolen. Potklei komt hier
voornamelijk onder de omringende hogere gronden voor. In een groot deel
kan daarom verrijkt grondwater uit het tweede watervoerende pakket
toestromen. Daarnaast vindt op veel plaatsen toestroming van . minder
sterk verrijkt grondwater uit de systemen van de Hondsrug en het Plateau
van Rolde plaats, waardoor goed ontwikkelde gradiêntsituaties aanwezig
kunnen zijn.
3. Het Scheebroekerloopje. Dit zijbeekje ontspringt op een keileemplateau
met potklei in de ondergrond, en wordt voornamelijk gevoed door mineraalarm tot licht verrijkt grondwater. Zeer plaatselijk vindt toestroming van zeer sterk verrijkt grondwater uit het tweede watervoerende
pakket plaats, wellicht als gevolg van opstuwing onder invloed van de
zoutdome bij Anloo.
4. Het Anloêr Diepje. Het diepje is voor een groot deel gelegen boven zowel
de potklei als de keileem. Daarom vindt overwegend voeding plaats met
mineraalarm tot licht verrijkt freatisch grondwater.
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5. Het midden- en benedenloopgedeelte ten noorden van Oudemolen. Oorspronkelijk vormde dit beekdalgedeelte waarschijnlijk een kwelgebied van het
grote, "regionale" systeem. Er heeft echter een sterke afname van de
kweldruk van het diepe grondwater plaatsgevonden (Streefkerk, 1985),
waardoor nog slechts plaatselijk actuele kwel vanuit het tweede watervoerende pakket optreedt en vervanging met andere watertypes optreedt.
Daarnaast vindt toestroming plaats van licht tot matig verrijkt grondwater, met name vanuit het systeem van de Hondsrug, in mindere mate vanuit
het systeem van Vries. De in het beekdal voorkomende zandopduikingen
fungeren als kleine lokale systemen met mineraalarm tot licht verrijkt
grondwater.

Zuidwest-Drenthe.
Binnen dit onderzoeksgebied worden vijf beekdalen onderscheiden:

1. Vledder Aa
Dit beekdal wordt grotendeels gevoed door mineraalarm tot licht verrijkt
grondwater, afkomstig uit met name het systeem van Diever, het systeem
van Vledder en uit het freatisch pakket. Van de bovenloop naar de
monding vindt een geleidelijke toename plaats van de mineralenrijkdom
van het toestromende grondwater.
2. Wapserveense Aa
In het westelijke deel, tussen de monding van de Vledder Aa en de
provinciegrens treedt kwel op van sterk verrijkt grondwater uit het
tweede watervoerende pakket in een zone direct langs de beek. Het
overige deel van het beekdal wordt gevoed door licht tot matig verrijkt
grondwater uit de systemen van Diever, Vledder en de Havelterberg. In
het oostelijke deel, waarin drie bovenlopen ziJn te vinden, treedt
voornamelijk voeding op met mineraalarm tot licht verrijkt, over de
keileem toestromend grondwater.
3. Beilerstroom/Dwingelderstroom/Oude Vaart
In een groot deel van dit beekdal treedt (of trad oorspronkelijk)
toestroming op van sterk verrijkt grondwater uit het tweede watervoerende pakket. Slechts in de omgeving van Rheebruggen heeft dit waarschijnlijk nooit plaatsgevonden. In het beekdal van de Dwingelder- en Beilerstroom heeft waarschijnlijk een sterke afname van de kweldruk van het
diepe grondwater plaatsgevonden. In delen van het beekdal van de Oude
Vaart lijkt ook nu nog een sterke aanvoer van verrijkt grondwater op te
treden, met name in de directe omgeving van de (oorspronkelijke) beekloop. Hier hebben ook de middelgrote hydrologische systemen een belangrijke invloed, met name die van het Dwingelderveld en de Havelterberg.
Hierdoor kunnen complexe overgangen in grondwaterkwaliteit ontstaan, die
leiden tot goed ontwikkelde gradiëntsituaties.
4. Wold Aa
Het beekdalgedeelte ten oosten van Ruinen wordt met name gevoed door
licht tot matig verrijkt grondwater, afkomstig uit de systemen van het
Dwingelderveld en het Echtenerveld, en door mineraalarm grondwater dat
afstroomt over de keileem. Slenkensystemen op de omringende gronden
spelen een belangrijke rol in de toestroming van dit freatisch grondwater. Ten zuidwesten van Ruinen treedt voornamelijk toestroming op van
verrijkt grondwater uit het diepe watervoerende pakket. Langs de randen
is hier sprake van enige beïnvloeding door de systemen van het Echtenerveld en Ruinerwold.
5. Oude Diep/Echtenerstroom/Koekanger Aa
De bovenloop heeft zich niet door de keileem heengesneden en wordt
derhalve uitsluitend gevoed door mineraalarm, over de keileem toestromend grondwater. Een groot deel van het beekdal, tussen Stuifzand en
Oshaar wordt gevoed door verrijkt grondwater uit het diepe watervoerende
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pakket, ook daar waar de Boogeveensche Vaart de plaats van de oorspronkelijke beek inneemt. Daarnaast vindt hier voeding plaats met mineraalarm tot matig verrijkt grondwater uit de omliggende systemen van het
Echtenerveld en Zuidwolde, afkomstig van zowel boven als onder de
keileem. Bet beekdal van de Koekanger Aa lijkt uitsluitende gevoed te
worden door matig verrijkt grondwater uit de systemen van het Echtenerveld en de Reest.
Bet onderzoeksdeel over de bemestingsinvloeden via het freatische grondwater (vraagstelling 2) wordt kort behandeld in hoofdstuk 6. Het blijkt dat
het gebruik van indicatorsoorten voor nitraat en fosfaat geen duidelijke
resultaten oplevert. Enerzijds is dit het gevolg van de wijze waarop de
indicatiewaarden van de soorten tot stand gekomen is, anderzijds kunnen, op
grond van indicaties voor verhoogde concentraties nitraat en fosfaat,
bemestingsinvloeden niet gescheiden worden van andere, al dan niet natuurlijke processen, die leiden tot een hogere trofiegraad.
Ten aanzien van de gebruikte methode en de daaruit voortkomende inzichten
ziJn een aantal meer algemene conclusies te trekken (zie hoofdstuk 7). Deze
geven de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte onderzoeksopzet aan.
Voor een deel zijn deze conclusies afkomstig van een tweetal discussiebijeenkomsten, met deskundigen van verschillende disciplines.
1. De voor de landschapseenheden

en systemen aangegeven ecohydrologische
relaties hebben in veel gevallen een hypothesevormend karakter. Ze geven
een globaal inzicht in de ruimtelijke variatie van ecohydrologische
relaties en de mogelijkheden tot handhaving, herstel of ontwikkeling van
natuurwaarden binnen de biotisch waardevolle gebieden. Voor een fijnschaliger interpretatie zal een nadere toetsing van de opgestelde
modellen c.q. hypothesen in veel gevallen noodzakelijk zijn.

2. De hierboven geconstateerde onzekerheden treden met name op tijdens de
fase waarin de soortsverspreidingspatronen met abiotische factoren
worden geconfronteerd. De oorzaak hiervan is gelegen in het ontbreken
van bepaalde abiotische informatie, de schaal en de dichtheid waarop
dergelijke gegevens beschikbaar zijn en/of het feit dat verschillende
bronnen tegenstrijdige informatie bevatten. Concreet kan daarbij aan de
volgende zaken gedacht worden:

a. Bet ontbreken van gegevens over de chemische samenstelling van het
grondwater in of direct onder het maaiveld.
b. Het globale en vaak onbetrouwbare karakter van isohypsenpatronen.
c. De soms te beknopte of te grofschalige informatie over de aanwezigheid en het karakter van slecht doorlatende lagen of andere geologische formaties.
3. Indicatorsoorten geven rechtstreekse informatie over de pH, de basenver-

zadiging en de trofiegraad van de standplaats. Alleen regiogebonden
mogen hieruit interpretaties gedaan worden over de verrijkingstoestand
van het grondwater. Wel kunnen in bepaalde gevallen veranderingen in
soortencombinatie die duiden op een sterke verandering in de verrijkingstoestand van het grondwater, aanleiding geven tot de veronderstelling dat stroomsystemen van verschillende orde van grootte invloed
uitoefenen in een gebied.
4. Uit bovenstaande volgt dat het koppelen van kwel- en infiltratiegebieden en het op deze wijze afgrenzen van beinvloedingsgebieden, alleen op
basis van de verspreiding van indicatorsoorten, onmogelijk is.
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5. Het afgrenzen van infiltratiegebieden binnen de onderscheiden hydrologische systemen, die via het grondwater specifieke delen van de biotisch
waardevolle gebieden beïnvloeden bleek niet goed mogelijk te zien met
behulp van de gehanteerde methode. Uiteindelijk "is een beeld ontstaan,
dat geïnterpreteerd moet worden als een globale aanw1Jz1ng voor de
ligging van hydrologische systemen. De grenzen tussen de daarbinnen
onderscheiden landschapseenheden blijven, om redenen genoemd in 3.2.2.,
vooral bepaald door de begrenzing op grond van soortsverspreidingsgegevens.
6. In Zuidwest-Drenthe konden systeembegrenzingen volgens de systeemanalyse

(Oude Munnink, 1985; Gieske, 1987) vergeleken worden met de begrenzingen volgens de hier gevolgde methode. Daarbij ZlJn een groot aantal
overeenkomsten, maar ook verschillen gesignaleerd. Met name de verschillen in interpretatie van de beïnvloeding van (delen) van de beekdalen
van de Oude Vaart en de Wold Aa door grondwater uit het subregionale
Dwingelderveldsysteem, het subregionale Havelterbergsysteem
en het
regionale Centraal Plateausysteem springen in het oog (zie 5.4.2.3. en
5.4.2.4.).
7. De verspreiding van indicatorsoorten is uitgewerkt op km2-schaal. Deze
schaal voldoet bij het afgrenzen van landschapseenheden, met name op de
lengtegradiënt van beekdalen. Daarentegen is afgrenzing van dwarsgradiënten in beekdalen op deze schaal meestal niet mogelijk.
8. Hoewel

(exacte) begrenzing van beïnvloedingsgebieden en hydrologische
systemen in veel gevallen niet mogelijk bleek, is vaak wel een goed
inzicht ontstaan in de binnen de onderzochte gebieden aanwezige ecohydrologische relaties. Uitzonderingen hierop worden gevormd door de
volgende gebieden:
- het systeem van de Tempelstukken in het gebied van Roden-Norg (zie }
- het systeem van Vries in het Drentse Aa- gebied (zie 5.3.1.6.).
- het systeem van Diever, ten noorden van de Beiler- en Dwingelderstroom
in Zuidwest-Drenthe (zie 5.3.2.2.).

9. In verschillende onderzoeksgebieden zijn problemen gesignaleerd,

die in
dezelfde of vergelijkbare vorm terugkeren in andere onderzoeksgebieden
en vermoedelijk samenhangen met de geologische opbouw van de diepere
ondergrond. Het gaat hier om fundamentele problemen, die niet oplosbaar
zijn binnen die onderzoeksgebieden zelf, maar slechts door een geïntegreerd onderzoek over het gehele Drents Plateau. Dergelijke, zich herhalende patronen zouden dan beter begrepen kunnen worden.
Het betreft de volgende zaken:
a. De opbouw en werking van het zogenaamde regionale systeem.
b. De invloed van een aantal geologische formaties op de verrijking van
het grondwater.
- de Peeloklei.
- de Potklei.
- de Eemklei.
c. De invloed van vroegere beeklopen op de huidige hydrologie.

In hoofdstuk 8 worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. Deze zijn
enerzijds van toepassing op een nadere detaillering en toetsing van het
hier gepresenteerde onderzoek. Anderzijds kunnen deze gebruikt worden bij
soortgelijk onderzoek in andere gebieden binnen de provincie Drenthe.
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Hoofdstuk 1.

Inleidina.

1.1. Onderzoek ten behoeve van de Wet Bodembeachermina in de provincie
Drenthe.
De ervaringen en onderzoekingen van de laatste 20 jaar hebben duidelijk
gemaakt dat gebieden met hoge natuurwaarden niet op zichzelf staan. Ze
worden op allerlei manieren beïnvloed door hun omgeving. Ingrepen in de
waterhuishouding en vervuiling van water, bodem en lucht hebben vanuit een
wijde omtrek effect op de omstandigheden in de desbetreffende gebieden.
Enerzijds nemen deze effecten de laatste jaren steeds sneller in hevigheid
en omvang toe, waardoor gebieden verdrogen, vermesten, verzuren en op
andere wijzen verstoord worden. Anderzijds wordt er in de kaders van
waterbeheer en milieuhygiëne steeds meer naar gestreefd om de nadelige
effecten op natuurgebieden zoveel mogelijk te beperken door het tref fen van
maatregelen bij de vervuilingsbronnen, door het instellen van bufferzones
en door het vaststellen van strengere normen, bijvoorbeeld t.a.v. bemesting, binnen de beinvloedingsgebieden.
De Wet Bodembescherming (W.B.B.) is op 1 januari 1987 grotendeels in
werking getreden. In de W.B.B. is een algemeen en een specifiek beschermingsniveau onderscheiden. Algemene bescherming wordt nagestreefd door een
stelsel van algemene regels die via Algemene Maatregelen van Bestuur
rechtskracht krijgen.
Om te komen tot een specifiek beschermingsniveau dienen Gedeputeerde Staten
op grond van de W.B.B. een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van
de in hun provincie gelegen gebieden waarin de chemische, fysische en
biologische eigenschappen van de bodem niet, of slechts in geringe mate
nadelig worden beïnvloed door menselijke activiteiten, alsmede de gebieden
waarin een nadelige beïnvloeding van bovengenoemde eigenschappen zonder
ingrijpende maatregelen ongedaan kan worden gemaakt. Deze gebieden worden
de potentiële bodembeschermingsgebieden genoemd.
Het begrip bodem, waarin begrepen het grondwater, dient in dit verband
ruimer opgevat te worden dan wat in geologische of bodemkundige zin onder
bodem wordt verstaan. Bescherming van de bodem geldt tot de maximale diepte
waarop de gevolgen van menselijke activiteiten zich doen gelden.
De provincie Drenthe heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak:
1. onderzoek
in
potentiële
grondwaterbeschermingsgebieden (fijnmazig
onderzoek).
2. onderzoek naar potentiële bodembeschermingsgebieden voor heel Drenthe
onderzoek).
Potentiële bodembeschermingsgebieden hebben
(grofmazig
betrekking op abiotisch, biotisch en antropogeen (cultuurhistorisch)
waardevolle gebieden. Het doel van het grofmazig onderzoek naar potentiële bodembeschermingsgebieden is:
- te komen tot een overzicht van de potentiële bodembeschermingsgebieden
in de provincie Drenthe (schaal 1:100.000).
aangeven wat de huidige en potentiële bedreigende activiteiten zijn op
de functies van de bodem in de onderscheiden gebieden.
- aangeven van beschermingsmaatregelen.
Voor het onderhavige project zijn met name de biotisch waardevolle gebieden
van belang. Door de afdeling Ecologie van de provincie Drenthe zijn, op
grond van actuele natuurwaarden en gunstige potenties biotisch waardevolle
gebieden geselecteerd.
Belangrijk zijn ook de beïnvloedingsgebieden. Maatregelen ter bescherming
van de bodem, zoals voorzien in Wet Bodembescherming, zijn behalve in de
biotisch waardevolle gebieden zelf, ook mogelijk in deze gebieden. Ten
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behoeve van het Streekplan Drenthe ZlJn voor reservaatsgebieden dergelijke
gebiedszones globaal op kaart gezet. Aan de hand van nader onderzoek dient
de exacte ligging en begrenzing van deze gebiedszones nader bepaald te
worden.
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Figuur 1. Landschapsoecologisch
Bakker et al., 1986).
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1.2. lcohydroloai1ch onderzoek t.b.v. de Wet Bodembe1chermina in de provin-

cie Drenthe.
Het behoud en/of herstel van natuurwaarden in de biotisch waardevolle
gebieden wordt in belangrijke mate gestuurd door de geohydrologie. Figuur
1 geeft een landschapsoecologisch rangordemodel, zoals dat van toepassing
is voor het Drents Plateau (Bakker et al, 1986). Hierbij is een aantal
niveaus te onderscheiden met een van boven naar beneden afnemende dominantie. In principe beinvloeden alle niveaus elkaar. Dit gebeurt ofwel direct,
ofwel indirect via tussengelegen niveaus. De van boven naar beneden wijzende dikke pijl geeft aan dat veranderingen op een hoog niveau zeer sterk
kunnen doorwerken op alle lagere niveaus. Veranderingen op een lager niveau
hebben over het algemeen een minder sterk effect op de hoger gelegen
niveaus.
Uit het figuur blijkt dat het grondwater dominant is over de bodem. Dit
betekent dat de bodemontwikkeling en bodemvruchtbaarheid in belangrijke
mate gestuurd wordt door de hydrologische omstandigheden. Dit gaat met name
op voor de lagere delen (beekdalen) van het Drents Plateau. Het grondwater
kan dus zowel direct als indirect (via de sturende werking op de bodem) beschouwd kan worden als de belangrijkste sturende factor bij het tot stand
komen van hoge natuurwaarden (planten en dieren in het figuur). Daarnaast
is in het figuur zichtbaar dat de geologie (gesteente) en de geomorfologie
(reliëf) op hun beurt weer belangrijke invloed uitoefenen op de hydrologie.
Bij het hier gepresenteerde onderzoek is om deze reden de nadruk gelegd op
de hydrologische relaties tussen de biotisch waardevolle gebieden met hun
omgeving.
Het onderhavige project richt zich dan ook op de volgende vragen:
1. Welke gebieden kunnen worden beschouwd als beïnvloedingsgebieden die
via het grondwater in relatie staan tot de biotisch waardevolle gebieden? Welke ecohydrologische relaties zijn daarbij aan te geven en wat is
het karakter van deze relaties, zowel kwantitatief als kwalitatief?
2. Welke samenhang is er in Drenthe tussen de verspreiding van plantesoorten en beïnvloeding van de bodem door bemesting?
De nadruk binnen dit onderzoek heeft gelegen op de eerste vraagstelling.
Aanvankelijk zou dit onderzoek gericht ZlJn op de totale provincie. Omdat
dit binnen de onderzoeksperiode niet haalbaar bleek te zijn, en bij gebrek
aan voldoende gegevens voor bepaalde delen van de provincie, werden een
aantal onderzoeksgebieden geselecteerd (zie hoofdstuk 3). Het onderzoek
naar de samenhang tussen verspreidingspatronen en beïnvloeding door als
gevolg van bemesting verontreinigd grondwater, is slechts zeer globaal
uitgevoerd (zie hoofdstuk 6).
In dit onderzoek wordt uitgegaan van wat genoemd wordt een landschapsoecologische benadering op vegetatiekundige grondslag (Everts & De Vries,
1986). Dit betekent dat eenheden op grond van vegetatiekenmerken worden
afgegrensd. Deze eenheden hebben tegelijk een abiotische betekenis. Daarbij
worden, in dit geval, aan floristische gegevens, en aan de ruimtelijke
verspreiding daarvan, in belangrijke mate de criteria ontleend voor de
keuze van de abiotische parameters, waarmee de indeling in landschapseenheden wordt geconfronteerd. In dit type landschapsoecologisch onderzoek
wordt sterk de nadruk gelegd op de vegetatie als de resultante en expressie
van een binnen een gebied werkzaam abiotisch stelsel. Het resultaat van het
landschapsoecologisch onderzoek is een kaart van de onderzoeksgebieden,
waarop landschapseenheden worden aangegeven, waarin vooral kwalitatieve en
functionele aspecten m.b.t. de ecohydrologie tot uiting komen. In dit
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onderzoek dient deze kaart als basis voor een verdere interpretatie naar de
ligging en de ecohydrologische relaties met de beïnvloedingsgebieden.
Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de in dit onderzoek betrokken
gebieden. Tevens wordt hierbij ingegaan op enkele algemene aspecten m.b.t.
de abiotiek.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voor dit onderzoek gebruikte methode
voor het opstellen van een landschapsoecologische gebiedsindeling, en het
afgrenzen van beïnvloedingsgebieden.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de landschapsoecologische indeling van de
onderzoeksgebieden behandeld, gebaseerd op soortsverspreidingspatronen.
Voor iedere landschapseenheid worden in dit hoofdstuk de afzonderlijke
componenten beschreven (geologie, geomorfologie, bodem, hydrologie, kenmerkende soorten}, en vindt de synthese plaats van deze componenten,
waaruit een model van de ecohydrologische relaties van de landschapseenheden met hun omgeving tot stand komt. In hoofdstuk 5 wordt de ligging, de
begrenzing en de invloed van de verschillende hydrologische systemen en
beïnvloedingssystemen besproken.
Het onderzoeksdeel over de bemestingsinvloeden via het freatische grondwater (vraagstelling 2} wordt kort behandeld in hoofdstuk 6.
Tenslotte worden in hoofdstuk 8 aanbevelingen voor aanvullend onderzoek
gegeven.
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Hoofdstuk 2. Globale beschrijvina van de onderzoeksqebieden.
In dit hoofdstuk wordt een globale beschrijving gegeven van de belangrijkste abiotische en biotische kenmerken van de onderzoeksgebieden. Achtereenvolgens worden behandeld: de geohydrologische opbouw van het Drents Plateau
(2.1.), de ecohydrologische opbouw van Drentse beekdalen (2.2.) en de
natuurlijke gesteldheid binnen de verschillende onderzoeksgebieden (2.3).

2.1. Geohydroloqie van het Drents Plateau.
In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van de verschillende geologische
tijdvakken en de bijbehorende afzettingen. Figuur 3 geeft een aantal
geologische dwarsdoorsneden door de onderzoeksgebieden. De dikte en de
samenstelling van de verschillende geologische af zettingen hebben grote
invloed op de stromingsrichting en de chemische samenstelling van de
grondwaterstromen. Al naar gelang de aanwezigheid en dikte van slecht doorlatende lagen
in de ondergrond kunnen verschillende watervoerende pakketten onderscheiden worden.
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Op grote diepte worden oudere afzettingen uit het Tertiair (Formatie van
Breda, Formatie van Oosterhout, Formatie van Scheemda) aangetroffen. Deze
bestaan uit kleiige zanden in afwisseling met klei. De uit klei bestaande
Formatie van Breda (de zgn. basisklei) vormt de basis van het hydrologische
systeem, waarboven zich de verschillende watervoerende lagen bevinden. De
Formaties van Oosterhout en Scheemda zijn echter zo slechtdoorlatend dat ze
nauwelijks bijdragen aan de doorlatendheid van het totale zandpakket. In
praktijk kan hier de hydrologische basis gelegd worden.
Bovenop de tertiaire af zettingen is in het pleistoceen eerst een dik pakket
van veelal matig grove tot grove rivierzanden afgezet, waarin plaatselijk
kleilagen kunnen voorkomen (Formaties van Harderwijk en Urk). De zanden van
de Formatie van Urk worden gekenmerkt door een relatief hoge kalkrijkdom.
Door hun grove samenstelling z1Jn deze geologische formaties zeer goed
doorlatend. Zij vormen het zogenaamde diepe of tweede watervoerende pakket.
Door de grove samenstelling is het doorlaatvermogen groot (3000-4000
m2/dag) (Werkgroep Regionaal Geohydrologisch Onderzoek Drenthe, 1978). 1
Hierboven worden verschillende lagen van een veel fijnere samenstelling
gevonden. Deze zijn voornamelijk van glaciale en periglaciale oorsprong,
maar wel in verschillende tijdvakken afgezet (zie figuur 2).
Bovenop het diepe watervoerende pakket komen smeltwaterafzettingen van de
Formatie van Peelo voor. In het gebied van Roden-Norg en de Drentse Aa
bestaan deze uit potklei, in de Eelder- en Peizermaden uit Peeloklei (zie
bijlage 3b en 3c en figuur 3).
De potklei is in Roden-Norg zeer oppervlakkig en regelmatig tot aan het
maaiveld te vinden. Ook in het Drentse Aa-gebied komt de potklei plaatselijk oppervlakkig voor. Door erosie is een zeer grillig patroon in het
potkleioppervlak in de omgeving van Roden ontstaan.
Potklei biedt een grote weerstand tegen grondwaterstroming en kan soms
worden beschouwd als een volledig ondoorlatende laag en heeft daarmee een
afschermende werking: infiltratie naar de diepere ondergrond vindt niet
plaats, noch zou kwel vanuit het onderliggende watervoerende pakket mogelijk zijn. Deze ondoorlatendheid is echter sterk afhankelijk van de samenstelling en dikte van de potklei-afzettingen. Langs de randen van de
potkleibekkens komen vaak grove zanden van de Formatie van Peelo voor.
De Peeloklei bestaat uit fijne lemige zanden met inschakelingen van klei.
Over het algemeen is deze niet dik ontwikkeld, en veel
minder slecht
doorlatend dan de potklei.
Elders komt potklei of Peeloklei niet voor, maar zijn op veel plaatsen de
smeltwaterafzettingen van de Formatie van Peelo aanwezig als relatief
kalkrijk, fijn en soms ook grof zand.
In de volgende ijstijd, het Saalien, worden allereerst fijnzandig materiaal
(Formatie van Eindhoven). Het ondiepe watervoerende pakket van de fijnere
zanden van de Formaties van Peelo en Eindhoven wordt het eerste watervoerende pakket genoemd. Deze zanden zijn aanmerkelijk minder goed doorlatend, maar vormen geen belemmering voor de grondwaterbeweging.
In de ondiepe ondergrond worden in grote delen van Drenthe aan de bovenkant
van dit fijne zandpakket keileemafzettingen gevonden, behorend tot de
Formatie van Drenthe (zie bijlage 3a). De keileem kan infiltratie naar dit
pakket vertragen (zie 5.3). De ondoorlatendheid van de keileem kan van
Formeel kan alleen gesproken worden van een eerste en tweede watervoerende pakket, indien hiertussen scheidende of slecht doorlatende lagen
aanwezig ZlJn. Met name in Noord-Drenthe kan dit het geval zijn (potklei).
In Zuidwest-Drenthe is sprake van een aaneengesloten pakket zanden, dat als
één watervoerend pakket beschouwd kan worden. In dit onderzoek wordt ook
hier echter een scheiding tussen eerste en tweede watervoerende pakket
aangehouden, volgens de hierboven beschreven criteria.
1
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plaats tot plaats zeer sterk wisselen, afhankelijk van de dikte, de samenstelling en de erosietoestand. De invloed op de grondwaterstroming varieert
dan ook zeer sterk van plaats tot plaats. Door erosie is de keileem op veel
plaatsen verdwenen.
In de laatste ijstijd snijden de beekdalen zich door erosie dieper in. De
hierdoor ontstane diepe dalen worden opgevuld met erosiemateriaal van de
keileem: verspoelde keileem en beeklemen (Formatie van Twente). Deze
beekleem kan bij voldoende dikte een weerstandbiedende laag vormen.
Aan het einde van de laatste ijstijd wordt onder relatief droge omstandigheden over vrijwel geheel Drenthe dekzanden van de Formatie van Twente
afgezet. Deze vormen het freatische pakket.
In het Holoceen vindt tenslotte in de al voor een groot deel opgevulde
erosiedalen ("reststroomgeulen") veenvorming plaats (Formatie van Singraven) en wordt benedenstrooms in de beekdalen zeeklei afgezet.
Op de hoge gronden kan door menselijke invloeden het door de vegetatie
vastgelegde dekzand opnieuw in verstuiving komen. Plaatselijk ontstaan
hierdoor stuifzandcomplexen (Formatie van Kootwijk).
Zeer plaatselijk worden andere dan bovengenoemde af zettingen gevonden
(Eemformatie, Formatie van Enschede, Formatie van Kreftenheije). Deze
worden, indien van toepassing, behandeld in de hoofdstukken 4 en 5.
Figuur 4 geeft een schematisering van de geohydrologische opbouw van
Drenthe. In grote lijnen geldt deze karakteristiek voor de gehele provincie. De diepe weerstandbiedende lagen ontbreken echter grotendeels in
Zuidwest-Drenthe, waardoor het eerste en tweede watervoerende pakket hier
één geheel vormen. In Noord-Drenthe zijn deze lagen echter wel aanwezig,
voornamelijk in de vorm van potklei. De dikte en diepteligging van de
potklei varieert echter zeer sterk, waardoor de geohydrologische opbouw
van de ondergrond van plaats tot plaats sterk kan variëren.

Formatie van Twente
Formatie van Drenthe en Singraven

FREATISCH PAYJ<ET EN
ONDIEPE LIEllLAGEN

Formatie van Eindhoven en Peelo
Formatie van Peelo

EEllSTE WATERVOERENDE PADET

Formatie van Urk, Enschede en Harderwijk

TWEEDE WATEllVOERENDE PAUET

Formatie van Scheemda en Oosterhout
Formatie van Breda

HYDROLOGISCHE BASIS

DIEPE WEERSTANDBIEDENDE LAGEN

Figuur 4. Schematische geohydrologische opbouw van de ondergrond van het
Drents Plateau. (uit Grondwaterplan Drenthe, 1985).

Het grondwater in de diepe watervoerende pakketten stroomt radiaal af,
vanaf het centrale deel van het Drents Plateau (zie figuur 5). Deze stroming kan worden onderbroken op de plaatsen waar beekdalen aanwezig zijn.
Daar kan de waterstroom in verticale richting worden afgebogen en als
kwelwater uittreden, met name op plaatsen waar de hydrologische basis, als
gevolg van tectonische processen, opgestuwd is (zie 3.3.1.).
De stroming binnen het freatische pakket heeft een zeer grillig karakter,
Lb-BBD

10

en is sterk afhankelijk van de topografie {hoogteligging), de diepteligging
van de keileem en het afwateringspatroon van sloten en greppels.
Uitgaande van regenwater met een geringe hoeveelheid opgeloste ionen, wordt
het grondwater steeds meer verrijkt met ionen naarmate de tijd dat het
water in contact treedt met het sediment langer is. In de infiltratiegebieden die in Drenthe bestaan uit arme zandgronden treedt slechts een geringe
verrijking op.
Het ondiepe grondwater legt een kortere weg af dan het diepe grondwater en
zal daarom ook een andere chemische samenstelling hebben. Onder invloed van
biologische activiteit {werking van
plantewortels) wordt kooldioxide
opgelost, hetgeen plaatsvindt in de niet met water verzadigde bovengrond.
Hierdoor wordt dit water aggressief ten opzichte van het sediment. Daardoor
gaan vooral calcium en bicarbonaat in oplossing, en wordt de concentratie
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Figuur 5. Globale isohypsenkaart van het
Grondwaterplan Drenthe, 1985).

Lb-BBD

11

+

+

diepe watervoerende pakket. {uit

van deze ionen in het grondwater hoger. Hoeveel ionen er uiteindelijk
oplossen, is afhankelijk van de lengte en de aard van de weg, die het water
in de ondergrond aflegt. Hierbij wordt wel gesproken van oud en jong
grondwater. Het jonge heeft een kortere weg afgelegd, en is arm aan ionen.
Het oude grondwater heeft een langere weg afgelegd, en daarom rijk aan
ionen (verrijkt grondwater) (Grootjans et al., 1987). In grote lijnen is de
verrijkingstoestand van het grondwater dus gecorreleerd met de verblijfstijd in de ondergrond. Daarnaast speelt de chemische samenstelling van de
geologische afzettingen in de ondergrond een belangrijke rol. Met name de
zanden van de Formatie van Urk bevatten, voor Drentse begrippen, relatief
veel kalk. Het grondwater uit het tweede watervoerende pakket onderscheidt
zich daarom veelal door hogere concentraties van calcium en bicarbonaat.
Ten opzichte van het freatisch grondwater neemt het grondwater uit het
eerste watervoerende pakket in dit opzicht een tussenpositie in.
In de beekdalen komen de verschillende grondwaterstromingen samen, en
vormen daar complexe gradiënten in grondwatertypen, en daardoor ook in
bodemtypen (figuur 6). De bijzondere hydrologische omstandigheden die hierdoor worden geschapen, geven veelal ook aanleiding tot het ontstaan van
bijzondere natuurwaarden (Grootjans et al., 1987).

Figuur 6. Schematisch overzicht van de grondwaterstromen in de HoordHederlandse situatie in een doorsnede van het Drents Plateau naar
de Waddenzee. (gewijzigd naar WRGOD, 1978).
3: over de keileem afstromend water
2: grondwater van het ondiepe (le) watervoerende pakket
4: grondwater van het diepe (2e) watervoerende pakket

2.2. Ecohydroloaische opbouw van de Drentse beekdalen.
In de meeste beekdalen vindt een samenkomst plaats van water van verschillende oorsprong, en zodoende van verschillende chemische samenstelling.
Daarnaast zorgt het relatief sterke reliëf voor grote verschillen in
grondwaterstanden. Deze hydrologische parameters bepalen in sterke mate de
bodemontwikkeling en de basenverzadiging en trof iegraad van de bodem. Met
name dit laatste is belangrijk voor de vegetatie. De hydrologie kan derhalve beschouwd worden als een belangrijke sturende factor voor de standplaatsfactoren van een vegetatietype en plantesoorten (Grootjans et al.,
1987).
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Binnen een beekdalsysteem verschilt de invloed van verschillende grondwaterstromen. Globaal kunnen twee gradiënten onderscheiden worden: één
evenwijdig aan het dal en één loodrecht daarop (figuur 7). Aan de bovenstroomse kant heeft het water een meer voedselarm karakter dan aan de
benedenstroomse kant, hetgeen veroorzaakt wordt door de herkomst van het
uittredende grondwater. In de bovenlopen komt relatief jong en weinig
verrijkt grondwater aan de oppervlakte, in de midden- en benedenlopen
relatief oud en sterker verrijkt grondwater. Daarnaast is in de midden- en
benedenlopen de invloed van overstromingswater aanwezig, dat eens als
kwelwater is uitgetreden en verrijkt is met slibdeeltjes. De gradiënt loodrecht op de beek is in essentie gelijk aan de gradiënt van boven- naar
benedenloop. De meest voedselarme standplaatsen liggen op de hoger gelegen
beekdalflanken , de meest voedselrijke plaatsen liggen vlak langs de beek
(Grootjans et al., 1987).

· ~

hydrologisch systeem
van een beekdal
OORSPRONG

MIDDEN-LOOP

~

~

I

//
I

I

Figuur 7. Schematisch overzicht van de grondwaterstromen in de NoordNederlandse situatie in een doorsnede van Drents Plateau naar de
Waddenzee. (Uit: Altenburg & Wildschut, 1983).
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Binnen dit algemene patroon treden van plaats tot plaats afwijkingen op,
met name als gevolg van verschillen in de geohydrologische opbouw van de
ondergrond.
De bovengenoemde gradiënten in de grondwatersamenstellin g en nutriëntenbeschikbaarheid worden weerspiegeld in de vegetatie binnen een beekdal (zie
figuur 8).
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2.3. Natuurlijke ae1tel4heid.
In deze paragraaf wordt per onderzoeksgebied een korte beschrijving gegeven
van de topografie, het landgebruik en de aanwezige natuurwaarden. Figuur 9
geeft de globale begrenzing van de onderzoeksgebieden.

2.3.1. Roden-Nora/Eelder- en Peizermaden.
Het onderzoeksgebied ligt op de overgang van het Drents Plateau naar het
noordelijke laagveen-, klei-op-veen en zeekleigebied. Het wordt gevormd
door het gehele stroomgebied van het Peizerdiep en de benedenloop van het

LEGENDA:
RODEN - NORG
EELDER- EN PEIZERHADEN
DRENTSE AA GEBIED
ZUID-WEST DRENTHE

•

EMMEN

Figuur 9. Ligging onderzoeksgebieden.
Eelderdiep. Het Peizerdiep ontspringt in twee zijtakken, respectievelijk
ten zuiden en ten zuidoosten van Norg: het Grote Diep en het Oostervoortsche Diep. De Eelder- en Peizermaden maken deel uit van het benedenloopsysteem van het Eelderdiep. Oorspronkelijk was het afwateringspatroon anders
gevormd. Het Grote Diep heeft ooit een aparte hoofdstroom gevormd, die in
noordoostelijke richting naar het Bunnerveen en het tegenwoordige beekdal
van het Eelderdiep afwaterde. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief
brede benedenloopse dal van de laatste beek. Door vermindering in de
waterafvoer en dekzandafzetting werd de oorspronkelijke stromingsrichting
van het Grote Diep afgesnoerd en vervolgens een doorbraak door de potkleirug tussen Roden en Lieveren geforceerd. Er vindt dus een samenvoeging
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plaats van het systeem "Grote Diep - Oostervoortsche Diep" met dat van het
"Peizerdiep - Steenbergerloopje" tot een stroomgebied: het Peizerdiep. Het
stroomgebied van het Eelderdiep is hierdoor sterk in oppervlakte afgenomen.
Op enkele kleine gedeelten na zijn alle beken gekanaliseerd. De beekdalen
worden omgeven door een aantal hogere ruggen, die fungeren als infiltratiegebieden.
Grote delen van het gebied zijn in gebruik als landbouwgronden, ook in de
beekdalen. Op de hogere gronden komen behalve landbouwgronden plaatselijk
grotere en kleinere bossen, enkele heidevelden en vennen voor. Een groot
aantal van de bossen ZlJn in floristisch en vegetatiekundig opzicht bijzonder waardevol. Dit hangt enerzijds samen met de overgang van het Drents
District naar het Hafdistrict, anderzijds met de aanwezigheid van potklei
in de ondergrond. Daarnaast worden natuurwaarden aangetroffen in een aantal
graslandreservaten in de beekdalen en het laagveengebied. Ook worden hier
bijzondere water- en moerasvegetaties aangetroffen. Een duurzame handhaving
of ontwikkeling van natuurwaarden hangt hier sterk samen met de waterhuishouding (Nat.wet. Cie van de Natuurbeschermingsraad, 1986). In aardwetenschappelijke zin is sprake van een tamelijk ongestoord gebied.
Binnen de Eelder- en Peizermaden liggen enkele kleine reservaatjes van
verlande petgaten. Dit gebied bestaat overigens geheel uit cultuurgrasland,
waardoor waardevolle plantesoorten en vegetaties beperkt zijn tot de sloten
en slootkanten en de reservaatjes.

2.3.2. Drentse Aa-aebied.
Het onderzoeksgebied beslaat bijna het gehele stroomgebied van de Drentse
Aa. Slechts het beekdal van het Anreeper Diep en de bovenlopen ten zuiden
van Amen en Grolloo zijn niet in het onderzoek betrokken.
De Drentse Aa ontspringt in een aantal verschillende bovenloopsystemen.
Deze verenigen zich in twee takken, die ten zuiden van Oudemolen samenvloeien. De naam van de beken verandert een groot aantal malen, afhankelijk
van de plaatsen waar deze langs stromen. Het beekdal wordt aan de oostkant
begrensd door de Hondsrug, in het westen door een hoger gelegen gebied, dat
bestaat uit een aantal parallel gelegen ruggen. In de loop der tijd heeft
de beek een aantal van deze ruggen doorsneden, waardoor het oorspronkelijke afwateringspatroon sterk veranderd is (zie figuren 10 en 11). In dit
gebied komt daarom een aantal oude stroomgeulen voor, die opgevuld zijn met
fluvio-periglaciale afzettingen en veenachtig materiaal. De ruggen zetten
zich gedeeltelijk voort op het zgn. Plateau van Rolde, tussen beide zuidelijke takken van de beek.
Een van de belangrijke factoren in het Drentse Aa-gebied is de relatief
ongestoorde waterhuishouding. De beken zijn over grote afstanden ongekanaliseerd gebleven. Op veel plaatsen heeft een vergeleken met andere beekdalen slechts geringe ontwatering plaatsgevonden. Met name in het Drentse
Aa-gebied kunnen derhalve relatief ongestoorde ecohydrologische relaties
aangetroffen worden.
Naast deze goed in stand gehouden waterhuishouding is ook de status van het
stroomdal als Stroomdallandschap van de Drentse Aa van belang. Een groot
deel van de hooilanden langs de beek is om deze reden in beheer als natuurgebied. Desalniettemin worden ook de natuurwaarden in dit beekdal bedreigd
door een groot aantal ingrepen, met name in de waterhuishouding: onttrekking van diep grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening, verontreiniging van het oppervlaktewater door inlaat van vervuild, gebiedsvreemd water, ontwatering ten behoeve van de landbouw, etc.
Hoge natuurwaarden worden in het Drentse Aa-gebied met name aangetroffen in
het beekdal zelf. Over grote oppervlakten komen nog de oorspronkelijke
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Figuur 10. Schematische weergave van de mogelijke ontataanawijze van het
beekdalaysteem van·de Drentse Aa. (Naar Van de Berg & Van Hees,
1983).

beekbegeleidende hooilanden en hooimoerassen voor, of worden deze door een
toegepast beheer hersteld. Naast een sterke afwisseling in vegetatietypen,
geeft dit ook aanleiding tot een grote variatie in soortensamenstelling en
hoge soortenrijkdom.
Op de hogere gronden rond de beekdalen liggen plaatselijk grote boscomplexen. Daarnaast ziJn een aantal, deels waardevolle, heideterreinen en een
groot aantal vennen, vaak pingoruïnes, aanwezig. De bossen zijn voor een
gedeelte in floristisch en vegetatiekundig opzicht bijzonder waardevol.
In aardwetenschappelijke zin is sprake van een zeer gaaf gebied.
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Figuur 11. De ligging van ruggen

in het Drentse Aa-gebied. (Uit: De Gans,

1981}.

2.3.3. Zuidwest-Drenthe.
In Zuidwest-Drenthe zijn (gedeeltes van} de volgende beekdalen in het
onderzoek betrokken:
1. De beekdalen van de Vledder Aa en de Wapserveense Aa.
2. Het beekdal van de Oude Vaart tussen Beilen en Meppel.
3. Het beekdal van de Wold Aa.
4. Het beekdal van het Oude Diep, de Echtenerstroom en de Koekanger Aa.
Al deze beekdalen hebben een min of meer noordoost-zuidwest oriëntatie. Zij
voeren het water af van de zuidwestflank van het Drents Plateau in de
richting van het laagveengebied tussen Steenwijk en Meppel. Zonder uitzondering zijn alle beken in het gebied gekanaliseerd. Daarnaast hebben in
grote delen van de beekdalen intensieve waterhuishoudkundige ingrepen
plaatsgevonden, hetgeen over het algemeen een aanzienlijke ontwatering tot
gevolg heeft gehad. Daarnaast is ook de inlaat van gebiedsvreemd water over
grote oppervlakten van belang. De natuurwaarden binnen de beekdalen zijn
daardoor, en door het agrarisch grondgebruik, over het algemeen beperkt tot
de sloten en slootkanten en een aantal kleine hooilandreservaatjes. De
oorspronkelijke beekbegeleidende hooiland- en moerasvegetaties zijn grotendeels verdwenen.
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Belangrijke natuurgebieden liggen in het gebied voornamelijk op de hogere
gronden tussen de bovengenoemde beekdalen: het Ooster- en Westerzand en de
Havelterberg, het Dwingelderveld, het Echtenerveld, de bos- en heidegebieden ten noorden van Vledder en Diever. Deze gebieden bestaan voor het
grootste gedeelte uit (naald)bossen, droge en vochtige heiden, vennen en
zandverstuivingen, allen met een zeer voedselarm karakter. Daarnaast liggen
plaatselijke waardevolle natuurreservaatjes op de overgangen van deze
hogere gronden naar de beekdalen.
Het belang van het gebied is gelegen in het feit dat grote delen van de
hogere gronden een relatief ongestoord karakter hebben. Omdat dit de
infiltratiegebieden z1Jn van het in de beekdalen opkwellende grondwater,
kan dit een tot op zekere hoogte gunstige hydrologische situatie garanderen, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Dit schept een goede
uitgangssituatie voor eventueel herstel van de vegetaties binnen de beekdalen, omdat de hydrologische relaties tussen de hogere gronden en de
beekdalen, relatief ongestoord zijn, of relatief gemakkelijk kunnen worden
hersteld. Ondanks de vele verstoringen heeft het gebied daarom toch hoge
potenties.
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Hoofdstuk 3. Methode.
Dit hoofdstuk geeft een uiteenzetting over de methode zoals deze gevolgd is
bij het onderzoek naar het karakter van de hydrologische beïnvloeding van
de biotisch waardevolle gebieden binnen de gekozen onderzoeksgebieden en de
begrenzing van beïnvloedingsgebieden. Voor de gevolgde methode voor het
deelonderzoek naar de effecten van bemesting op de hogere gronden op de
soortsverspreiding in een tweetal beekdalen wordt verwezen naar 6.2.
Om modellen voor de samenhang tussen de verspreiding van plantesoorten en
geohydrologische parameters op te stellen, en de ligging en begrenzing van
beïnvloedingsgebieden aan te geven is een methode gehanteerd waarin globaal
de volgende fasen onderscheiden kunnen worden:
1. maken van een voorlopige gebiedsindeling aan de hand van verspreidingsgegevens van plantesoorten.
2. patroonanalyse: voorlopige gebiedsindeling confronteren met abiotische
gegevens; definitieve landschapsoecologische gebiedsindeling;
3. opstellen van model van de hydrologische beïnvloeding;
4. localiseren en begrenzen van beïnvloedingsgebieden.
Figuur 12 geeft een schematische weergave van de gevolgde werkwijze.
De methode is landschapsoecologisch op vegetatiekundige grondslag en voor
de fasen 1 t/m 3 gebaseerd op het landschapsoecologisch onderzoek "RodenNorg" (Everts & De Vries, 1986; zie ook: Jansen & Van Diggelen, 1987. De
tekst van de paragrafen 3.1.1. en 3.1.2. is gedeeltelijk uit deze publicaties overgenomen). Dit betekent dat landschapseenheden op grond van vegetatiekenmerken worden afgegrensd. Op basis van de relaties die deze eenheden
hebben met de abiotiek, worden modellen opgesteld over de hydrologische
processen die in de landschapseenheden spelen. In dergelijk landschapsoecologisch onderzoek gaat men er van uit dat de vegetatie de resultante
is van een binnen een gebied werkzaam stelsel van abiotische factoren. Op
basis hiervan kan door een confrontatie van verspreidingspatronen van
soorten met abiotische factoren, inzicht worden verkregen in de relatie
tussen de verspreiding van plantesoorten en geohydrologische parameters
(slecht doorlatende lagen, waterstanden, waterkwaliteit). Op basis van de
relaties tussen abiotische factoren en verspreiding van plantesoorten
worden modellen gegenereerd. Hierin wordt de veronderstelde samenhang
tussen de verschillende componenten van een landschapseenheid weergegeven,
waarbij de nadruk wordt gelegd op de beïnvloeding van het gebied door
grondwaterstromingen van verschillend karakter (vgl. Everts & De Vries,
1986; Jansen & Van Diggelen, 1987). Omdat voor een deel geen hydrologische
toetsing plaats heeft deze samenhang veelal een hypothetisch karakter.
Aan de hand van deze modellen kunnen uitspraken worden gedaan over de
verschillende grondwaterstromingen die verantwoordelijk zijn voor natuurwaarden in de biotisch waardevolle gebieden. Daarbij wordt zoveel mogelijk
de meest waarschijnlijke herkomst van dit grondwater aangegeven (localiseren en begrenzen beïnvloedingsgebieden ).

Onderzoeksgebieden.
Ter voorbereiding van het Intentieprogramma voor de Wet op de Bodembescherming van de Provincie Drenthe is door de PPD een overzichtskaart
gemaakt van biotisch waardevolle gebieden. Bestudering van deze kaart leert
dat concentraties van biotisch waardevolle gebieden met name aangetroffen
worden in Noord-Drenthe en in Zuidwest-Drenthe. Op grond hiervan is wegens
de beperkte duur van het onderzoek (6 maanden) besloten het onderzoek te
richten op onderstaande gebieden:
Lb-BBD

20

afbakening onderzoeksgebieden

selectie
plantesoorten

~

verzamelen soortsverspreidingsgegevens
op km2-schaal

.

opstellen
indicatorsoortenlijst

•

voorlopige gebiedsindeling op basis van
verspreidingspatronen

FASE 1

l

indicatiewaarde
plantesoorten

,,

.l

1

••

voorlopige interpretatie hydrologische
beïnvloeding

--

1

FASE 2
verzamelen
abiotische
gegevens

""

1

confrontatie met
•abiotische gegevens

!definitieve landschaps•oecologische indeling

1

1

FASE 3
1

".

!

,_
SYNTHESE
~
opstellen model hydrologische beïnvloeding

~

FASE 4
geomorfologie
topografie
waterkwaliteit
afwateringspatroon

begrenzen beïnvloedingsgebieden

•

1

formuleren voorstellen~
nader onderzoek
Figuur 12. Tijdens het onderzoek gevolgde werkwijze.

1.
2.
3.
4.

Roden-Norg (stroomdal van het Peizerdiep);
Eelder- en Peizermaden (benedenloop van het Eelderdiep);
Stroomdal van de Drentse Aa.
Zuidwest-Drenthe (stroomdalen van achtereenvolgens Vledder Aa en Wapserveense Aa, Beilerstroom/Dwingelde rstroom/Oude Vaart, Wold Aa, Oude
Diep/Echtenerstroom/Ko ekanger Aa) .
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Bij deze gebieden zijn zowel de beekdalen als de omliggende hogere gronden
die geohydrologisch in contact staan met de beekdalen inbegrepen. Een
strikte omgrenzing van de onderzoeksgebieden is daarom niet mogelijk. Het
accent van het onderzoek ligt hierbij op de biotisch waardevolle gebieden
in de beekdalen, minder op de abiotisch waardevolle gebieden op de hogere
gronden. Deze laatste worden opgevat als gebieden die via hydrologische
relaties invloed uitoefenen op de natuurwaarden in de beekdalen.
De beschikbare informatie verschilt sterk per onderzoeksgebied. In een
aantal (delen van) onderzoeksgebieden heeft reeds onderzoek plaatsgevonden
volgens een met dit onderzoek vergelijkbare methode. In het laatste geval
is van de resultaten van dit onderzoek uitgegaan, en heeft eventueel
aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Een en ander heeft tot gevolg dat de
in werkelijkheid gevolgde werkwijze van gebied tot gebied verschilt. In
3.1.4. wordt deze per deelgebied daarom kort behandeld. De hieronder
beschreven methode geeft dan ook een beeld van de nagestreefde werkwijze.

3.1. Patroonanalyse aan de hand van soortsverspreidinasaeaevens.
3.1.1. Indicatorsoortenlijst.
Aan de hand van de verspreidingsgevens van soorten wordt gezocht naar
soorten of combinaties daarvan die deelgebieden van elkaar afgrenzen.
Daarbij wordt dus gezocht naar soorten of combinaties daarvan die een
indicatieve waarde hebben voor de indeling van een landschap en een relatie
vertonen met de abiotische, en met name geohydrologische factoren. Deze
indicatorsoorten moeten voldoen aan de volgende criteria:
- het zijn bij voorkeur f reatofyten of hydrofyten;
- het zijn kensoorten of differentiërende soorten uit (bij voorkeur locale)
typologieën (Everts & De Vries, 1984; Everts et al., 1984; Westhoff & Den
Held, 1975);
- ze zijn indicatief voor een trofiegraad, een zuurgraad en/of een bepaalde
basenverzadiging van de bodem.
- ze zijn indicatief voor een bepaalde (grond)waterstand.
de indicatie die de soorten geven t.a.v. bovengenoemde parameters is goed
bekend uit de literatuur.
- ze ziJn niet te algemeen of te zeldzaam binnen Drenthe of binnen een
onderzoeksgebied.
Op deze wijze vindt een selectie plaats van freatofyten en hydrofyten. In
de lijst dienen eveneens soorten opgenomen te worden die informatie kunnen
geven over bemestingsinvloeden (deelonderzoek 2). De meerderheid van de
gebruikte soorten komt binnen een grondwaterstandsbereik van 0-30 cm
beneden maaiveld voor en zijn indicatief voor een bepaalde pH of basenverzadiging van de bodem. De vertaling van deze indicatie naar de aard van
het toestromende grondwater mag slechts regiogebonden worden gedaan. Daar
de bodem in Drenthe van nature relatief zuur en basenarm is, kunnen indicaties voor basenrijke omstandigheden slechts optreden, bij een toevoer
van basen via het grondwater.
Het is belangrijk om zich te realiseren dat indicatorsoorten slechts
informatie geven over de pH of de basenverzadiging van de standplaats, wat
in relatie staat tot de verrijkingstoestand van het grondwater, en niets
over de herkomst van het grondwater. Voor dit laatste dient de indicatie
die de soorten indirect geven over de verrijkingstoestand van het grondwater gekoppeld te worden aan informatie uit abiotische gegevens.
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3.1.2. Soortsverspreidina
De verspreiding van plantesoorten in de onderzoeksgebieden is afkomstig uit
de volgende bronnen:

1. Gegevens van de Milieukartering Drenthe (MKD; tweede ronde) uit de jaren
1983-1987 (Eelder- en Peizermaden, Zuidwest-Drenthe).
2. Gegevens van de Florakartering Drenthe uit de jaren 1982-1987 (ZuidwestDrenthe).
3. Verspreidingsgegevens op km2-basis van het Drentse Aa-gebied (Takman,
1987).
4. Verspreidingsgegevens van een aantal soorten van sloten en slootkanten
in bovenloop en middenloop van de Drentse Aa (Klooker, 1986).
5. Verspreidingsgegevens van een aantal soorten in het stroomgebied van het
Peizerdiep (Everts & De Vries, 1986).
Ten aanzien van de gegevens van de MKD dient vermeld te worden dat deze
voornamelijk gebaseerd z1Jn op opnamemateriaal. Bij de inventarisatie
werden op zodanige wijze opnames verricht in het veld dat informatie werd
verkregen over een zo groot mogelijk deel van de variatie in de vegetatiesamenstelling binnen de inventarisatie-eenheden. Dit houdt echter in dat
verspreidingsgegevens van soorten niet gebiedsdekkend zijn. Op grond van de
plaatskeuze van de opnames mag echter verwacht worden dat een groot deel
van de soortsverspreidingsgegevens redelijk compleet is. Voor een gedeelte
van de onderzoeksgebieden (Zuidwest-Drenthe) zijn echter wel nauwkeurige
verspreidingsgevens aanwezig.
Omdat de MKD op dit moment nog niet voltooid is, zijn uit deze bron van een
aantal gebieden geen soortsverspreidingsgegevens beschikbaar. Deze gebieden
zijn aangevuld met gegevens uit bovengenoemde bronnen. Daarbij kunnen de
volgende kanttekeningen geplaatst worden.
De compleetheid van de gegevens van de Florakartering Drenthe varieert zeer
sterk. De gegevens bestaan uit streeplijsten van soorten die in bepaalde
km-hokken aangetroffen z1Jn. Sommige km-hokken zijn hiervoor nauwkeurig
geïnventariseerd, bij andere is de soortenlijst het resultaat van één
excursie, soms slechts in een gedeelte van het km-hok. Dit betekent dat
gegevens van de Florakartering Drenthe slechts informatie geven over de
aanwezigheid van soorten in een km-hok. Interpretaties aan de hand van het
ontbreken van bepaalde soorten moeten in dit verband zeer zorgvuldig
geschieden.
De soortsverspreidingsgegevens van Everts & De Vries (Roden-Norg) en
Klooker (Drentse Aa) zijn op een gedetailleerde schaal (1/16 km 2 ) uitgewerkt en reeds geïnterpreteerd in een gebiedsindeling van beide gebieden.
Deze zijn in dit onderzoek integraal overgenomen. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat hierbij een aantal van de voor dit onderzoek geselecteerde
soorten niet gebruikt is.
De verspreiding van indicatorsoorten werd uitgewerkt op km 2 -schaal. Jansen
en Van Diggelen (1987) concludeerden dat bij hun onderzoek in het gebied
rond de Havelterberg deze schaal nauwkeurig genoeg was om gebieden op grond
van de verspreidingspatronen van één of enkele soorten van elkaar af te
grenzen. Zij signaleren echter de volgende problemen bij het werken met
km-hokken:
- het is niet bekend met welke abundantie een soort binnen het km-hok
voorkomt. Sommige soorten (bv. Holpijp, Moeraszegge) hebben vegetatievormend een andere indicatie dan wanneer ze in relatief geringe aantallen
voorkomen.
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- Na-ijleffect van soorten kan een belangrijke rol spelen. Zo komt het
regelmatig voor dat de standplaatsbepalende omgevingsfactor reeds lang
niet meer werkzaam is, terwijl de soort toch nog in het gebied aanwezig
is. Vaak bezet een dergelijke soort marginale standplaatsen, of is de
vitaliteit van de populatie sterk achteruitgegaan. De methode kan dus een
te rooskleurig beeld van de actuele situatie geven, maar biedt een helder
inzicht in de oorspronkelijke situatie.
- Wisselingen in de waterkwaliteit, zowel in ruimte als in tijd, blijken
voor een aantal soorten van essentieel belang te Z1Jn. Het betreft
soorten van de poikilotrofe zone (Van Wirdum, 1979). Dit soort relaties
zijn op km2-schaal niet vast te stellen, maar slechts door meer gedetailleerd onderzoek.
- Door ontwatering treedt vervanging op van watertypes in de bovengrond.
Hierdoor verplaatsen zure soorten zich naar de gebieden waar basisch
grondwater opwelt.
Om practische redenen is besloten om op basis van km-hokken gebieden van
elkaar af te grenzen. Een meer gedetailleerde schaal van onderzoek zou
deels met deze problemen rekening kunnen houden, maar een verdere beperking
van het aantal onderzoeksgebieden in moeten houden. Het afgrenzen van
gebieden, met name op de lengtegradiënt van beekdalen kan op deze schaal
evenwel op een verantwoorde manier geschieden. Daarentegen is het localiseren van dwarsgradiënten in beekdalen meestal niet mogelijk.

3.1.3. Voorlopiae aebiedaindelina
Het doel van deze onderzoeksfase is het indelen van het landschap op basis
van verspreidingspatronen van soorten (Everts & De Vries, 1986). Op grond
van de geselecteerde soorten is een gebiedsindeling opgesteld. De grenzen
op deze kaart (schaal 1:100.000) worden door verspreidingspatronen van één
of meerdere soorten bepaald.
Op grond van het voorkomen van bepaalde soortencombinaties binnen de
afgegrensde gebieden kan een voorlopige hypothese over het karakter van de
hydrologische beïnvloeding opgesteld worden.

3.2. Landschapsoecoloaische indeling
3.2.1. Confrontatie met abiotische gegevens
De voorlopige gebiedsindeling wordt vervolgens geconfronteerd met abiotische gegevens en kaartmateriaal. Hierbij worden relaties gelegd tussen de
gevonden soortsverspreidingspatronen
en abiotische factoren. Hiervoor
worden de volgende gegevens gebruikt:
- geologische kaarten (1:50.000) (Rijks Geologische Dienst).
- geomorfologische kaarten (1:50.000) (Stiboka, 1977).
- verspreidingskaarten van keileem, beekleem, potklei en eventueel andere
slecht doorlatende lagen (Rijksgeologische Dienst, Oosterwolde; Grondwaterplan provincie Drenthe) .
- bodem- en grondwatertrappenkaarten (1:50.000) (Stiboka).
- isohypsenkaarten van diep en ondiep grondwater (Grondwaterplan Provincie
Drenthe).
- grondwaterkwaliteitsgegevens op verschillende dieptes
- aanvullende waterkwaliteitsgegevens op geringe diepte
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Daarnaast werd informatie gebruikt uit een aantal regionale en/of lokale
studies (Werkgroep Regionaal geohydrologisch Onderzoek Drenthe, 1978:
Technische werkgroep grondwaterplan, 1985: Oude Munnink, 1985: Gieske,
1987, concept; Streefkerk, 1985; Everts & De Vries, 1986; Jansen & Van
Diggelen, 1987; Wierenga, 1986).
Omdat de compleetheid en gedetailleerdheid van al deze gegevens sterk
varieert wordt in 3.1.4. per onderzoeksgebied aangegeven welke gegevens ter
beschikking stonden.
Voor het gebruik van een aantal van deze gegevens is een korte toelichting
op zijn plaats:

Geologische kaarten:
Deze geven (soms beknopt) informatie over de aanwezigheid en ligging van
slecht doorlatende lagen (potklei, keileem, beekleem). Deze zijn van
invloed op stromingspatronen van het grondwater, alsook op de waterkwaliteit (bv. verrijking van freatisch grondwater boven de potklei).
Grondwatertrappen:
Grondwatertrappen geven informatie over de gebieden waar kwel en infiltratie optreedt. Kwelgebieden worden gekarakteriseerd door grondwatertrap I,
II en II!, infiltratiegebieden door grondwatertrap VI en VII. De gebieden
met grondwatertrap IV en V nemen veelal een tussenpositie in, waar bijvoorbeeld afhankelijk van het seizoen afwisselend kwel en infiltratie optreedt,
of waar door oppervlakkig gelegen, slecht doorlatende lagen water (tijdelijk) stagneert waardoor natte situaties kunnen ontstaan.
Het onderscheid tussen de grondwatertrappen II en !II kan voorzichtig
geïnterpreteerd worden met overwegend voeding vanuit resp. grotere en
kleinere systemen. Grondwatertrap !II geeft relatief grotere schommelingen
in de grondwaterstand aan. Bij voeding vanuit een kleiner (subregionaal)
systeem ZlJn schommelingen in de watertoevoer waarschijnlijker dan bij
voeding uit het grotere (veelal regionale) systeem (zie Everts & De Vries,
1986). Dit onderscheidt dient echter met de grootste voorzichtigheid gehanteerd te worden, omdat ook andere oorzaken (bv. ingrepen in de hydrologie)
hieraan ten grondslag kunnen liggen.

Grondwatertrappen

I

II

II!

IV

v

VI

VII

GHG
GLG

(<20)
<50

(<40)
50-80

<40
80-120

>40
80-120

<40
>120

40-80
>120

>80
(>160)

Tabel 1. De betekenis van grondwatertrappen.
land).

(Uit:

Bodemkaart

van Neder-

Grondwaterkwaliteit:
Gegevens over de chemische samenstelling van het grondwater op grotere
diepte geven geen directe informatie over de relatie tussen hydrologische
omstandigheden en vegetatiesamenstelling. Meting van de grondwaterkwaliteit
in of vlak onder het maaiveld geeft echter een idee van de samenstelling
van het grondwater dat directe invloed uitoefent op de vegetatie. Eveneens
bieden dergelijke metingen een goede toetsingsmogelijkheid voor hypothesen
die gesteld z1Jn op grond van vegetatiesamenstelling en abiotische f actoren. Voor enkele gebieden (Roden-Norg, Drentse Aa) zijn dergelijke
gegevens voorhanden. In de Eelder- en Peizermaden werden speciaal voor dit
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onderzoek waterkwaliteitsgegevens verzameld. Door de analyseresultaten
samen te vatten in Stiff-diagrammen en IR-diagrammen kan op eenvoudige
wijze de verspreiding van verschillende grondwatertypes, ook op dwarsdoorsnedes door beekdalen onderzocht worden.

Ionic-Ratio-diagrammen.
Van Wirdum (1980) geeft een eenvoudig model waarmee de plaats van watermonsters in het verrijkingstraject tussen "bron" en "put" geschat kan
worden. Hierbij gaat hij er van uit dat de balansionen in bepaalde vaste
verhoudingen in het grondwater voorkomen. Alleen het verrijkingsproces is
onder natuurlijke
omstandigheden verantwoordelijk voor verschuivingen
binnen deze ionenverhoudingen.
De plaats van het water in de waterkringloop wordt geschat door in een
grafiek de Ionic-Ratio (IR) uit te zetten tegen de EGV (op een logarithmische schaal) (figuur 13). De IR is het relatieve aandeel van het Cagehalte in de totale kationensom. Deze wordt uitgedrukt met behulp van ca2+
en c1- in de volgende formule:
[Cal+ J

IR •

[Ca1 +]

+ [Cl·]

[Ca2+] en [Ca2+] + [Cl-] in meq/l.
De drie hoekpunten van het diagram dienen als referentiepunten voor de drie
hoofdwatertypen van de waterkringloop: atmoclien, lithoclien en thalassoclien water. Deze punten zijn gebaseerd op
resp. regenwater uit de
omgeving van Witteveen (Dr.), diep grondwater uit Nietap (Gr.) en zeewater.
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Figuur 13. IR-diagram.
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De positie van de watermonsters op het verrijkingstraject tussen het
atmocliene en lithocliene hoekpunt geeft de relatieve verrijking van deze
monsters t.o.v. elkaar weer. Wanneer oorspronkelijke veenvormende vegetaties worden ingepast in het model van Wirdum blijken de verschillen in
vegetatiesamenstelling waarop de vegetatietypes gebaseerd zijn het verrijkingsproces te weerspiegelen. De verspreiding van vegetaties en plantesoorten kan, mits het hydrologisch systeem niet sterk beïnvloed is, in
verband worden gebracht met de verrijkingstoestand van het grondwater
(vgl. Zonneveld et al., 1985).
Naast de natuurlijke verrijking komt ook de vervuiling van het water in het
IR-diagram tot uiting. Vervuiling leidt tot een verstoring van de natuurlijke ionenverhoudingen, als gevolg van een toename van voornamelijk c1-,
S04 2 - en Na•. Dit komt mede tot uiting in een verhoging van de EGV. Vervuilde monsters verschuiven hierdoor in de richting van het centrum van het
diagram.

Stiff-diagrammen.
Deze diagrammen geven de concentraties en onderlinge verhouding tussen de
verschillende balansionen grafisch weer. Onder balansionen (of "majorions") worden de ionen Ca 2 • , Mg 2 • , Na+, K+, HCOa-, S04 2 - en Cl- verstaan.
Deze ionen zijn meestal meer in watermonsters aanwezig dan alle andere
ionen tesamen. Hierdoor mag verwacht worden dat de hoeveelheid (balans)kationen en (balans)anionen met elkaar in evenwicht zijn. Dit kan worden
gecontroleerd met de ionenbalans:
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Figuur 14. Voorbeelden van Stiff-diagrammen.
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[Ca2+] + [Mg2+] + [Na+] + [K+]

= [HCOa-]

+ [S04 2-] + [Cl-]

De vier kationen en drie anionen kunnen in een Stif f-diagram worden weergegeven in milli-equivalent per liter (meq/l = mmol/l x valentie). In het
diagram worden links de concentraties van ca 2+, Mg 2+ en Na+ + K+ onder
elkaar uitgezet. Rechts gebeurt dit voor resp. HCOa-, S04 2- en c1-. De
punten worden met elkaar verbonden. Aan de hand van de vorm en grootte van
het diagram kan het grondwater in verschillende typen worden onderverdeeld
(figuur 14).
De weergave van de ionenconcentraties in Stif f-diagrammen biedt de volgende
mogelijkheden:
- de concentraties van en onderlinge verhouding tussen de verschillende
balansionen in een monster zijn in één oogopslag af te lezen.
- Stif f-diagrammen worden veelal gebruikt om grondwatermonsters te plaatsen
binnen een systeem van grondwatertypes.
- de verspreiding van grondwatertypes in het landschap kan grafisch overzichtelijk weergegeven worden m.b.v. Stiff-diagrammen.

Bodem

GWT

Indicatie grondwaterkwaliteit

Indicatie
herkomst

veldpodzolen

VI, VII

atmoclien

infiltratie

moerige podzolen
III, V
goor- en beekeerdgronden

atmo- matig lithoclien

kwel/infiltratie
(lokale kwel, stagnatie freatisch
water)

moerige eerdgrond

III

atmo- ma tig lithoclien

kwel (lokaal-subregionaal

dunne made- en
vlierveengronden

II/III

matig lithoclienlithoclien

kwel (subregionaalregionaal)

dikke made- en
vlierveengronden

I/II/III

litho-thalassoclien

kwel (subregionaalregionaal; sterke
kwel)

klei-op-veen
(koop-, weide-,
waardveen).

II/III

litho-thalassoclien

kwel (subregionaalregionaal); overstroming; regulering
grondwaterregiem

zeeklei (moerige
gronden met kleiondergrond

II/III

Tabel 2. Hydrologische indicatie
in prep.).
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(uit: Everts & De Vries,

Bodem:
De hydrologische gesteldheid beïnvloedt de vegetatie in het algemeen
indirect, via zijn sturende invloed op bodemkundige processen. Dit betekent
dat bodemtypes, evenals bepaalde plantesoorten een indicatie kunnen geven
over hydrologische omstandigheden. In tabel 2 (uit Everts & De Vries, in
prep.) wordt het verband weergegeven tussen bodemeenheden, grondwatertrappen, de indicatie voor de van nature aanwezige grondwaterkwaliteit en de
indicatie voor de herkomst van het water. De in de tabel gehanteerde
begrippen atmo-, litho- en thalassoclien geven aan dat de grondwaterkwaliteit bepaald wordt door respectievelijk: de neerslag (atmosfeer), een lange
verblijftijd in de diepere ondergrond (lithosfeer) en een beïnvloeding door
zout (grond)water.

3.2.2. Definitieve lan41chap1oecoloai1che aebied1indeling
Op basis van de gevonden relaties tussen de afzonderlijke abiotische
factoren en de soortsverspreiding, wordt een hypothetisch model opgesteld,
waarin de veronderstelde samenhang tussen de betrokken componenten van een
landschapseenheid aangegeven is. Dit gebeurt door de voornaamste abiotische
en vegetatiekundige variatie van een landschapseenheid te ordenen op basis
van de hiërarchie van de verschillende kenmerken. Deze integratie, en
uiteindelijk ook de gebiedsindeling is gebaseerd op zgn. chorische eenheden. Dit zijn landschapseenheden met een karakteristieke variatie, die
zich ruimtelijk binnen de eenheid herhaalt. Daarbij hoort een karakteristieke vegetatiegradiënt (en in dit geval een karakteristieke gradiënt van
plantesoorten).
De gevonden relaties tussen abiotische verschijnselen en vegetatieverspreiding kunnen leiden tot een verfijning van de voorlopige gebiedsindeling of het bijstellen van de grenzen. Deze grenzen worden in eerste instantie bepaald door de verspreidingspatronen van plantesoorten en derhalve
door het raster van de km-hokken. Door bestudering van de geologische en/of
geomorfologische gesteldheid van een km-hok waar twee soorten tegelijkertijd voorkomen, maar elkaar elders uitsluiten kan het verloop van de
grenzen aangepast worden.
De grenzen tussen de landschapseenheden blijven derhalve vooral bepaald
door de begrenzing op grond van soortsverspreidingspat ronen. Voor een deel
zullen deze met duidelijk abiotische grenzen samenvallen. Voor een ander
deel berust de integratie naar abiotische factoren, en vooral de samenhang
tussen de vegetatie en met name de geohydrologie, op veronderstelde relaties, die nog nader onderzocht dienen te worden. Vegetatiegrenzen blijven
daardoor nog het meest bruikbaar als begrenzing (Everts & De Vries, 1986).
De landschapsoecologische kaart heeft een schaal 1:100.000.

3.2.3. HYdrologi1che karakterisering deelgebieden.
De voor de onderscheiden deelgebieden karakteristieke soortencombinatie
geeft, middels de indicatieve waarde van deze soorten voor de pH en basenverzadiging, een indruk van de chemische samenstelling van het grondwater
in de wortelzone (in het geval van freatofyten) of het oppervlaktewater (in
het geval van hydrofyten).
Afhankelijk van de weg die het water in de grond aflegt, kunnen verschillen
ontstaan in de chemische samenstelling van het water, door oplossing van
mineralen vanuit het substraat waardoor het grondwater stroomt. Dit zogenaamde verrijkingsproces is enerzijds afhankelijk van de verblijftijd van
het grondwater in de ondergrond, anderzijds van de samenstelling van de
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afzettingen die het grondwater op ziJn weg door de ondergrond passeert. Bij
dit laatste kunnen keileem, potklei en met name de kalkrijke Formatie van
Urk een belangrijke rol spelen.
Om de verschillende grondwatertypen ruimtelijk van elkaar te scheiden kan
de hydrologische systeemtheorie volgens Tóth (1963) toegepast worden. In
deze benadering worden lokale, sub-regionale en regionale systemen onderscheiden, waarbij de kleinere systemen zich steeds binnen het bereik van de
grotere bevinden: de kleinere systemen hangen als het ware met hun buik in
de grotere (figuur 15). De grenzen tussen de verschillende systemen zijn
abrupt en worden gekenmerkt door plotselinge overgangen in waterkwaliteit
(onderlinge menging treedt niet of nauwelijks op).

. . " . . .. . .. . .. . .. ... .... ..... . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .... . ... . . . . .
. . . . . . . . . .... .... . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... " .
"

.

~

lokaal systeem

D..
D.

subregionaal systeem
regionaal systeem

"

Figuur 15. Theoretische stroompatronen en
stroomsystemen. (Naar Tóth, 1963).

grenzen tussen verschillende

Kwalificatie van grondwatersystemen in termen van de systeemtheorie kan
alleen plaatsvinden door deze te plaatsen in een hiërarchisch kader. Zo is
een systeem dat zich over een grote oppervlakte uitstrekt niet automatisch
een subregionaal of regionaal systeem. Dit wordt het pas wanneer hierop één
of meerdere systemen van lagere orde gesuperponeerd zijn. Het is daarom
mogelijk dat ook lokale systemen een aanzienlijke omvang of diepte kunnen
bereiken. Daarnaast treden ook binnen de stroomsystemen verrijkingsprocessen op. Zo kan relatief jong regionaal grondwater dat in een middenloop van
een beekdal aan de oppervlakte komt armer zijn aan kalk en bicarbonaat dan
water uit een subregionaal systeem dat daarop gesuperponeerd is, maar veel
verder stroomafwaarts opkwelt (vgl. Oude Munnink, 1985).
Het gevolg hiervan is dat algemene criteria voor het onderscheiden van
lokale, subregionale en regionale systemen op grond van chemische samenstelling niet gegeven kunnen worden, en een vaste relatie in deze termen
met de hierboven behandelde watertypen niet bestaat. Daarentegen moet de
relatie tussen waterkwaliteit en stroomsysteem voor ieder gebied opnieuw
beoordeeld worden.
Een ander probleem dat in dit verband kan optreden is het feit dat verrijkingsprocessen, meestal op grond van verschillen in geologische opbouw, per
regio kunnen verschillen.
Zo gaat Calciumcarbonaat (CaC03) gemakkelijker in oplossing bij een lagere
pH en een hogere C02-spanning. Omdat regenwater relatief zuur is, en
plantenwortels in de bovenste bodemlaag veel C02 afscheiden kan ook water
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dat relatief kort in de bodem aanwezig is sterk verrijkt worden met kalk en
bicarbonaat, mits een CaCOa-rijk substraat aanwezig is. Everts & De Vries
maken aannemelijk dat op plaatsen in Noord-Drenthe waar potklei dicht onder
de oppervlakte aanwezig is, verrijking van het ondiepe grondwater optreedt.
Hier ontstaan lokale systemen met relatief zeer hoge kalk- en bicarbonaatgehal tes (Everts & De Vries, 1986).
Het blijkt dat een directe relatie tussen de aanwezigheid van een bepaalde
soortencombinatie in een gebied en hydrologische systemen in termen van de
lokale, subregionale en regionale systemen in het algemeen niet aan te
geven is. Wel kunnen veranderingen in soortencombinatie die duiden op
sterke veranderingen in verrijkingstoestand van het grondwater aanleiding
geven tot de veronderstelling dat stroomsystemen van verschillende orde van
grootte invloed uitoefenen in een gebied.
Een nauwgezet uitgevoerde systeemanalyse (zoals in Zuidwest-Drenthe uitgevoerd is door Oude Munnink (1985) en Gieske (1987)) is dan echter noodzakelijk voor een goed onderscheid tussen en goede begrenzing van resp.
lokale, subregionale en regionale systemen. Bij het ontbreken van zo'n
systeemanalyse kunnen soortsverspreidingsgegevens beter gerelateerd worden
aan grondwatertypen en andere abiotische gegevens, waarbij begrenzing van
grotere en kleinere systemen niet mogelijk is.

3.3. Liaaing en begrenzing hydrologische systemen
De vraag is of geohydrologische relaties tussen beïnvloedingsgebieden en
biotisch waardevolle gebieden gelocaliseerd kunnen worden, wat in de
praktijk inhoudt dat gebieden afgegrensd worden, die via het grondwater
invloed uitoefenen op specifieke delen van biotisch waardevolle gebieden
(in het geval van dit onderzoek specifieke delen van beekdalen).
De hydrologische systeemtheorie biedt in dit verband goede mogelijkheden om
hydrologische systemen van verschillende orde te onderscheiden. Binnen de
hiërarchische orde regionaal, subregionaal en lokaal neemt de mogelijkheid
om systemen met behulp van eenvoudige hulpmiddelen te begrenzen in deze
volgorde toe. De mogelijkheden tot begrenzing van deze systemen en de werkwijze die hierbij is gevolgd worden hieronder behandeld.

3.3.1. Regionale systeem
Tot dusver werd binnen het Drents Plateau één regionaal systeem onderscheiden (Oude Munnink, 1985; Gieske, 1987). De infiltratiegebieden van dit
systeem werden geplaatst op de hoogste delen van het Drents Plateau (Ellertsveld, met name tussen Schoonloo en Schoonoord). Het diepe grondwater
stroomt volgens een concentrisch isohypsenpatroon naar alle richtingen af
en kan aan de randen van het plateau en in diep ingesneden beekdalen aan
de oppervlakte komen.
De nieuwste inzichten in de opbouw van dit systeem doen vermoeden dat er
sprake is van een aantal subsystemen binnen het regionale systeem die sterk
gebonden zijn aan tectonische structuren in de diepe ondergrond (mond. med.
G.B. Engelen). De bovenkant van de tertiaire afzettingen in Drenthe vormen
de ondoorlatende basis van het regionale systeem. Als gevolg van zouttectoniek z1Jn in deze basis een aantal ruggen te onderscheiden, d.w.z. als
gevolg van de tectonische krachten die zoutvoorkomens in de diepe ondergrond uitoefenen, ligt de bovenkant van het tertiair op deze plaatsen
minder diep. Op deze wijze kan het Drents Plateau onderverdeeld worden in
een systeem van ruggen en bekkens die qua ligging ieder een apart regionaal
systeem vormen. Infiltratie vindt dan voornamelijk plaats aan de flanken
van deze tectonische ruggen. Binnen de bekkens kan de bovenkant van het
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tertiair, eveneens als gevolg van zouttectoniek, plaatselijk omhoog gekomen
zijn (zgn. drempels}. Wanneer het diepe grondwatervoerende pakket door deze
drempels beïnvloed wordt, kan het diepe grondwater op deze plaatsen gedwongen worden naar boven te stromen. Een bevestiging hiervoor ligt in het
feit dat de ligging van deze drempels sterk gecorreleerd is met ijzeroerverspreidingen in de beekdalen en het voorkomen van bepaalde plantesoorten.
Bij bestudering van figuur 15 vallen daarnaast een aantal zaken op. De
diepere systemen beslaan in de verticale doorsnede een groot oppervlak.
Het horizontale oppervlak (het landoppervlak} dat hierbij hoort is echter
erg klein. Ook is de gepresenteerde situatie, als we die op regionale
schaal zien, niet representatief voor Nederland, en zeker niet voor Drenthe. Het watervoerende pakket is hiervoor veel te dik. Veel dichter bij de
realiteit komt figuur 16. Hierin zijn alleen lokale systemen. Op lokaal
niveau zal de situatie van figuur 15 zich nog wel kunnen voordoen.
Andere situaties doen zich voor als er sprake is van weerstandbiedende
lagen. In deze situaties ZlJn er wel mogelijkheden voor afzonderlijke
systemen boven en onder deze laag. De conclusie kan echter zijn dat van een
groot, goed ontwikkeld regionaal systeem met zijn infiltratiegebied op het
Drents Plateau en kwelgebieden langs de randen daarvan, geen sprake zal
zijn.
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Figuur 16. Alternatieve hydrologische structuur zoals deze van toepassing
zou kunnen zijn op het Drents Plateau. (Uit: T6th, 1963).

De uitgestrektheid en diepte, en de onzekerheden over de aard
van het
regionale systeem maken het niet mogelijk gebieden te begrenzen die als
infiltratiegebied functioneren voor dit systeem. In dit onderzoek is daarom
gekozen voor het signaleren en karakteriseren van grondwaterstromen met een
sterk verrijkt karakter, voornamelijk afkomstig uit het diepe watervoerende
pakket. Met enig voorbehoud vertegenwoordigen deze de invloed van het
regionale systeem in de beekdalen. Specifieke beïnvloedingsgebieden kunnen
hier echter niet aan worden gerelateerd.

3.3.2. Subreaionale systemen
De op het regionale systeem gesuperponeerde subregionale systeem worden
volgens de systeemtheorie daarvan onderscheiden op basis van verschillen in
waterkwaliteit. Dit vereist o.a. een analyse van de voorkomens van verLb-BBD
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schillende grondwatertypen, zowel in een horizontaal vlak als in de diepte.
Een dergelijke analyse past niet binnen de mogelijkheden van dit onderzoek.
Voor het grootste deel van de onderzoeksgebieden in Zuidwest-Drenthe is een
hydrologische systeemanalyse echter reeds uitgevoerd (Oude Munnink, 1985;
Gieske, 1987). Om een globale indruk te krijgen van de eventuele ligging
van subregionale systemen in de overige onderzoeksgebieden is uitgegaan van
het voorkomen van keileem- en dekzandruggen, potkleivoorkomens, het oorspronkelijke afwateringspatroon en het isohypsenpatroon van het diepe en
ondiepe grondwater. Hierbij moeten echter de volgende kanttekeningen
geplaatst worden:
een goede scheiding tussen subregionale en lokale systemen is op deze
wijze niet mogelijk. Deze scheiding vindt plaats op basis van de hiërarchische plaats van grondwaterstromingsstelsels binnen het totale systeem,
en niet zozeer op basis van grootte van de systemen. Zo kan een subregionaal systeem slechts aanwezig zijn als daarboven een lokaal systeem
ligt. Dit kan echter alleen beoordeeld worden op grond van een nauwkeurige analyse van veranderingen in grondwaterkwaliteit.
- het isohypsenpatroon van het ondiepe grondwater kan lang niet altijd
gerelateerd worden aan het stromingspatroon van een subregionaal systeem.
Uit dit patroon kan informatie verkregen worden over het stromingspatroon
van het freatisch grondwater, dat, zeker wanneer een scheidende keileemof potkleilaag aanwezig is, sterk kan verschillen van dat van het grondwater op wat grotere diepte.
Omdat bij het isohypsenpatroon van het diepe grondwater het eerste en
tweede watervoerende pakket is samengevoegd, kan hiermee geen scheiding
toegepast worden tussen de stroming van het regionale systeem en subregionale systemen. Bovendien is dit isohypsenpatroon dermate grofmazig
dat het leggen van waterscheidingen en afgrenzing van verschillende
stroomsystemen niet mogelijk is.
- Uit het onderzoek in Zuidwest-Drenthe blijkt dat de onderlinge grenzen
van subregionale systemen veelal samenvallen met de ligging van de beekdalen (waarbij dan met name de oude stroomgeulen van de beken als grens
gehanteerd kunnen worden). Wanneer echter kwel vanuit het regionale
systeem optreedt in een dergelijk beekdal zullen de grenzen tussen de
subregionale systemen en het kwelgebied van het regionale systeem meer
naar de flanken verschuiven, waarbij als gevolg van menging en vooral
verschuiving van deze grens in de tijd een ingewikkelde gradiënt in
grondwaterkwaliteiten ontstaat. Wanneer daarbij dan ook een oppervlakkige
grondwatercomponent gevoegd wordt, ontstaat een nog ingewikkelder situatie. Dit betekent dat op basis van de in dit onderzoek gevolgde methode,
het leggen van grenzen op een dwarsdoorsnede door een beekdal niet
mogelijk, en bovendien ook niet zinvol is. De natuurwaarden op een dergelijke gradiënt worden dan met name ontleend aan de gradiënt zelf, d.w.z.
aan een wisseling in tijd en ruimte van beinvloeding door grondwater van
verschillende kwaliteit (en dus vanuit verschillende systemen), de zgn.
poikilotrofe zone (Van Wirdum, 1979).
Op grond van bovengenoemde overwegingen is besloten de (eventuele) ligging
van subregionale systemen te baseren op het voorkomen van grotere rugsystemen en het oorspronkelijke afwateringspatroon. Gezien het feit dat
isohypsenpatronen geen verdere uitkomst kunnen bieden, kan nadere differentiatie binnen subregionale systemen (d.w.z. het onderverdelen van deze
systemen in
verschillende beinvloedingssystemen) niet plaatsvinden. Omdat een strikte
scheiding tussen subregionale en lokale systemen op deze wijze eveneens
niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid dat een deel van de onderscheiden
systemen een lokaal karakter heeft. Dit bezwaar wordt echter ondervangen
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door het feit dat naamgeving van een systeem minder belangrijk is voor de
natuurwaarden in de door dat systeem beïnvloede gebieden, dan de chemische
samenstelling van het grondwater zoals deze binnen het systeem kan ontstaan.
Het beeld dat op deze wijze ontstaat moet dan ook geïnterpreteerd worden
als een globale aanwijzing voor de ligging van hydrologische systemen, die
een dermate grote omvang hebben dat daarbinnen een aanzienlijke verrijking
van het grondwater plaats kan vinden.
3.3.3. Lokale systemen
Zoals hierboven reeds vermeld is kunnen er problemen optreden bij het
onderscheid tussen subregionale en lokale systemen. Zo kunnen lokale
systemen ook een relatief grote omvang bereiken, zolang zij gesuperponeerd
ZlJn op een subregionaal of regionaal systeem. Daarnaast betekent een
scheiding van twee watervoerende pakketten door bijvoorbeeld een keileemlaag niet automatisch dat er gesproken kan worden van een subregionaal
systeem onder de keileem en een lokaal systeem boven de keileem, hoewel
deze begrippen in dit verband meestal wel op deze wijze gehanteerd worden.
Beide watervoerende pakketten kunnen onderdeel zijn van hetzelfde lokale
systeem. Op grond van globale gegevens zoals die in dit onderzoek betrokken
kunnen worden, is een strikt onderscheid tussen subregionale en lokale
systemen daarom niet mogelijk.
Gezien het feit dat de stroming van grondwater onder ondiep gelegen afsluitende lagen moeilijk traceerbaar is (zie 3.1.3.2.), lijken alleen meer
gedetailleerde uitspraken over de stromingsrichting van de grondwatercomponent boven de keileem, of eventueel ondiep liggende potklei mogelijk. Dit
kan op basis van de volgende gegevens:
- hoogtelijnenkaarten: deze geven de zogenaamde topografische waterscheidingen aan, waarbij uitgegaan wordt van-de stroming van ondiep grondwater
van hoge punten in het landschap naar lage punten.
- isohypsenpatroon van het freatisch grondwater, waaruit hydrologische
waterscheidingen afgeleid kunnen worden.
- de verbreiding van keileem en/of eventueel potklei en de diepte van de
bovenkant van deze slecht doorlatende lagen. Aangenomen mag worden dat
freatisch grondwater dat op deze lagen stagneert eerder stroomt volgens
de hoogte van het oppervlak van deze lagen, dan volgens de hoogtelijnen
van het maaiveld.
Ook bij het afgrenzen van herkomstgebieden van het freatisch grondwater
spelen een aantal problemen:
het isohypsenpatroon van het freatisch grondwater is voor de meeste
gebieden uitgewerkt op een schaal 1:100.000, en gebaseerd op relatief
zeer weinig meetpunten. Behalve dat dit een zeer globaal isohypsenpatroon
oplevert, speelt ook vaak de "interpretatie van de tekenaar" een belangrijke rol bij de totstandkoming van het uiteindelijke isohypsenpatroon.
Dit betekent dat bij de interpretatie van de stijghoogtegegevens naar
isohypsen rekening wordt gehouden met de topografie, het oppervlaktewaterstelsel en de vorm van het keileem- of potklei-oppervlak. Op welke
wijze dit gebeurt is, kan echter moeilijk achterhaald worden.
- het patroon van sloten en greppels dat op de hogere gronden aangelegd is
kan sterk verstorend werken op het oorspronkelijk afwateringspatroon. Zo
kunnen diepe sloten door de keileem heengegraven zijn, waardoor het water
dat zich hierin verzamelt gemakkelijker naar de ondergrond kan infiltreren. Daarnaast kunnen de afstromingsrichtingen veranderd worden doordat
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het slootpatroon de oorspronkelijke hoogteverschillen, zowel van het
maaiveld, als van het keileemoppervlak teniet doet. Waterscheidingen die
op grond van hoogtelijnen, isohypsenpatronen of de vorm van het keileemoppervlak aanwezig lijken te zijn, kunnen zodoende in werkelijkheid
niet werkzaam zijn.
Bovengenoemde problemen in ogenschouw nemende is besloten in dit onderzoek
herkomstgebieden te onderscheiden op grond van zowel topografische als
hydrologische waterscheidingen, en dit, indien hiervoor gegevens beschikbaar zijn, te nuanceren met ligging en afwateringsrichting van sloten en
greppels.

3.4. Gevolgde werkwijze per onderzoeksgebied
Omdat de beschikbare gegevens per onderzoeksgebied sterk in hoeveelheid en
in mate van detail uiteenlopen, en er bovendien in een aantal gebieden
reeds onderzoek plaats heeft gevonden dat in grote lijnen een met dit
onderzoek vergelijkbare methode volgde, verschilt de in werkelijkheid
gevolgde werkwijze per onderzoeksgebied, hoewel de hierboven beschreven
methode zoveel mogelijk aangehouden is. In deze paragraaf zal de gevolgde
werkwijze per onderzoeksgebied in korte lijnen uiteengezet worden.

3.4.1. Roden/Norg
Binnen het stroomgebied van het Peizerdiep was reeds een goede landschapsoecologische indeling met daarbijbehorende interpretatie tot stand gekomen
(Everts & De Vries, 1986). De fasen 1 t/m 3 van dit onderzoek konden voor
dit gebied dus overgeslagen worden. Voor fase 4 stonden relatief gedetailleerde gegevens ter beschikking:
-

potklei t.o.v. maaiveld 1:50.000
keileem- en beekleemkaart 1:50.000
hoogtelijnenkaart 1:5000
isohypsenkaart diep grondwater 1:50.000
isohypsenkaart freatisch grondwater 1:50.000
(alle gegevens afkomstig uit Everts & De Vries, 1986).

Op basis van dit materiaal konden voor dit gebied met name de waterscheidingen in het freatisch grondwater relatief nauwkeurig aangegeven worden.

3.4.2. Zelder- en Peizer Maden
Voor dit gebied waren weinig basisgegevens beschikbaar. Ook soortsverspreidingsgegevens uit de tweede ronde van de MKD ontbraken. Daarom is voor dit
gebied gebruik gemaakt van soortsverspreidingsgeg evens uit de eerste ronde
van de MKD. Vanwege het kleine oppervlak van het gebied zijn deze uitgewerkt op 1/4 km2-schaal.
Abiotische gegevens die ter beschikking stonden zijn:
- bodemkaarten 1:50.000 (waarvan het kaartblad 12 West in conceptvorm)
(Rijks Geologische
- potklei(Peeloklei)kaa rt 1:25.000 t.o.v. maaiveld
Dienst; bijlage 3b en 3c).
- isohypsenkaarten van het diepe en ondiepe grondwater 1:100.000 (Grondwaterplan Drenthe; bijlage 4).
- keileem- en beekleemkaart 1:100.000 (Grondwaterplan Drenthe; bijlage 3a).
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Omdat deze gegevens slechts zeer globaal ZlJn, werd besloten om op een
aantal raaien door het gebied de grondwaterkwaliteit op ca. 1 m -MV te
meten. Figuur 24 geeft de ligging van deze raaien en de monsterpunten weer.
De watermonsters werden genomen op 1-10-1987. Op het laboratorium van de
Provinciale Waterstaat werden de concentraties van de volgende ionen in de
watermonsters bepaald:
Fe2+/fe3+, ca2+, Mg2+, Na+, K+, S04 2-, Cl-, HCOa-, NOa- en P04 2- (als
P20~).

Tevens werden het electrisch geleidingsvermogen (EGV) en de zuurgraad (pH)
gemeten.
Voor de analysemethoden wordt verwezen naar het chemisch laboratorium van
de Provinciale Waterstaat Drenthe.
De analyseresultaten werden verwerkt en geïnterpreteerd m.b.v. Ionic-Ratiodiagrammen en Stiff-diagrammen (zie 3.1.2.1.).
De verspreiding van grondwatertypen in het gebied kan bijdragen bij de
interpretatie van de herkomst van het voedende grondwater in het gebied.
Als gevolg van het globale karakter van de basisgegevens kon fase 4 van het
onderzoek slechts zeer globaal uitgevoerd worden.

3.4.3. Drentse Aa-aebied
In het zuidelijke deel van het Drentse Aa-gebied (tot aan Oudemolen) was
reeds een landschapsoecologische gebiedsindeling beschikbaar (Klooker,
1987; Wierenga, 1986). Deze kon voor dit onderzoek overgenomen worden.
Vanaf Oudemolen is een eigen gebiedsindeling gemaakt op basis van soortsverspreidingsgegevens op km2-basis, afkomstig van de Vakgroep voor Plantenoecologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Groningse deel van het
Drentse Aa-gebied is in het onderzoek betrokken, omdat een deel van de
voedende systemen in Groningen gelegen zijn. Hier heeft een landschapsoecologische gebiedsindeling plaatsgevonden in het kader van de Vegetatiekartering Haren (Van Hees et al., 1987), die eveneens overgenomen werd.
De volgende abiotische gegevens stonden ter beschikking:
keileemkaart 1:100.000 (Grondwaterplan Drenthe; zie bijlage Ja).
- verspreidings- en diktekaart voor de potklei 1:100.000 (Rijks Geologische
Dienst; zie bijlage 3b en 3c).
- isohypsenkaarten van diep en ondiep grondwater, schaal 1:100.000 (Grondwaterplan Drenthe; bijlage 4).
- grondwaterkwaliteitsgegevens van het bovenste grondwater van een groot
aantal dwarsgradiënten, verspreid over het gehele gebied (Wierenga, 1986;
RUG, Vakgroep voor Plantenoecologie 1987).
- bodemkaarten 1:50.000
Op basis van deze gegevens konden de fasen 1 t/m 3 volgens de beschreven
methode uitgevoerd worden. De resultaten van fase 4 kon zijn echter slechts
globaal.

3.4.4. Zuidwest-Drenthe
De soortsverspreidingsgegevens voor dit gebied ZlJn alle afkomstig van de
Milieukartering Drenthe en de Florakartering Drenthe. In het zuidwestelijke
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deel van het gebied (rond de Havelterberg) is reeds een landschapsoecologische gebiedsindeling met interpretatie tot stand gekomen (Jansen & Van
Diggelen, 1987). Ook deze is integraal overgenomen. Voor de resterende
gebieden is een eigen gebiedsindeling gemaakt.
Beschikbare abiotische gegevens waren:
-

bodemkaarten 1:50.000 (gedeeltelijk in concept)
geomorfologische kaart 1:50.000 (voor een gedeelte van het gebied)
geologische kaarten 1:50.000
hydrologische gegevens gebruikt voor de hydrologische systeemanalyse (in
Oude Munnink, 1985)
- isohypsenkaarten van het diepe en ondiepe grondwater 1:100.000 (Grondwaterplan Drenthe; bijlage 4).
- keileem- en beekleemkaart 1:100.000 (Grondwaterplan Drenthe; bijlage Ja).
- keileemkaart voor het Havelterberg-gebied 1:50.000 (Jansen en Van Diggelen, 1987).
De fasen 1 t/m 3 konden met behulp van deze gegevens volgens de bovenbeschreven methode uitgevoerd worden.
In het grootste deel van het gebied is een hydrologische systeem-analyse
uitgevoerd (Oude Munnink, 1985; Gieske, 1987). Dit biedt het voordeel dat
de ligging van hydrologische systemen van verschillende orde van grootte
goed bekend is, en vergeleken kan worden met de gebiedsindeling op grond
van het landschapsoecologisch onderzoek. Voor fase 4 betekent dit dat
alleen de begrenzing van herkomstgebieden van het freatisch grondwater
nader onderzocht diende te worden.
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Hoofdstuk 4. Landachapaoecoloqiache qebiedaindelinq.
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de binnen de vier
onderzoeksgebieden onderscheiden landschapseenheden (zie bijlage 6}. Zoals
in hoofdstuk 3 uiteengezet, zijn deze landschapseenheden in eerste instantie afgegrensd op basis van de verspreiding van indicatorsoorten. Op grond
van de indicatie die deze soorten geven over de verrijkingstoestand van het
in de landschapseenheden aanwezige grondwater, en met behulp van informatie
over geologie, geomorfologie, hydrologie en bodem vindt een interpretatie
plaats over de verrijkingstoestand en de intensiteit van het naar deze
landschapseenheden toestromende grondwater.
Per landschapseenheid vindt een korte beschrijving plaats van achtereenvolgens de geologie en geomorfologie, de hydrologie en de bodem. Voor (een
selectie van} de in de landschapseenheden voorkomende soorten wordt verwezen naar de tabellen 4, 7 en 9, en naar de verspreidingskaarten (bijlage
2}. Tenslotte wordt per landschapseenheid een korte synthese gegeven over·
de aard en intensiteit van het toestromende grondwater.

4.1. Roden-Norq.
4.1.1. Inleiding.
De landschapsoecologische gebiedsindeling van het gebied Roden-Norg is
integraal overgenomen uit Everts & De Vries (1986}. Deze is gebaseerd op
verspreidingspatronen van een groot aantal soorten op 1/16 km2-schaal. Door
de fijnere werkschaal t.o.v. dit onderzoek, kon een meer gedetailleerde
gebiedsindeling tot stand komen vergeleken met de onderzoeksgebieden in
Zuidwest-Drenthe.
De synthese van de verschillende gebruikte gegevens voor de onderscheiden
landschapseenheden zal hieronder beknopt worden beschreven. Hierbij is de
oorspronkelijke nummering volgens Everts & De Vries gehandhaafd. De gebruikte basisgegevens m.b.t. geologie, geomorfologie, hydrologie, bodem en
soortsverspreiding zijn samengevat in tabel 3.
Voor een uitvoeriger beschrijving en de verspreiding van de gebruikte
soorten op 1/16 km 2-schaal wordt verwezen naar Everts & De Vries (1986}.
Om een indruk van de kwelintensiteit en de herkomst van kwelwater te
krijgen hebben Everts & De Vries een kartering uitgevoerd van roestverschijnselen. Deze ontstaan doordat ijzer, dat in de vorm van Fe 2 + in het
grondwater opgelost kan zijn, neer kan slaan als Fe 3 + wanneer grondwater in
kwelgebieden in contact komt met zuurstof. Over het algemeen is het tweede
watervoerende pakket in Drenthe rijker aan lJZer, vergeleken met het eerste
watervoerende pakket. Hierbij is het echter de vraag of al dan niet ijzeruitspoeling uit de keileem een rol speelt. De gevonden verbreiding van
de verschillende categorieën roestverschijnselen valt daarom als volgt met
een zeker voorbehoud te interpreteren:
- lichte roestverschijnselen zijn in het algemeen indicatief voor water
uit het eerste watervoerende pakket, eventueel voor een zeer zwakke
toestroming van water uit het tweede watervoerende pakket.
- sterke roestverschijnselen wijzen over het algemeen op toestroming vanuit
het tweede watervoerende pakket, hoewel indicatie van kwel uit het eerste
watervoerende pakket niet uit te sluiten valt (vooral bij lokale verbreidingen van sterke roestverschijnselen}.
- zeer sterke roestverschijnselen z1Jn in het algemeen indicatief voor
kwel vanuit het tweede watervoerende pakket in combinatie met een sterke
toestroming.
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Gebied Geologie en geo1orf ologie

Hydrologie

Ienaerkende soorten

Bode1

11

geen
Ondiepe dalen. Geen potklei. Plaatselijk zrakke 1oerpodzolen en
broekeerdgronden.
keilee1 op de hogere gronden. iV. GIT III.
plaatselijk madeveengronden.

lB

Als ll.

lC

Als ll. ieinig keilee1 op de Zwakke iV. GiT !II Als lB.
hogere gronden
SOIS GiT II.

Holpijp, Duizendknoopfonteinkruid,
iatmiolier.

21-

Breder rordend beekdal, iet Zwakke RV. GiT !II.
vrijwel geen veen. Veel
beeklee1. Geen potklei. Geen
keilee1 op de hogere gronden.

Veldrus, Duizendknoopfonteinkruid,
iatmiolier.

~oord

Zwakke IV. GiT II aadeveengronden en Holpijp.
broekeerdgronden.
en !II.
Veldpodzolen op de
hogere gronden.

Znkke, plaatselijk sterke iV.
Vnl. GiT II.

?

Badeveengronden. lls 2A-noord. Geen duizendknoopfonteinkruid.
Aan de randen
broekeerd- en 11oerpodzolgronden.

21zuid

Sul beekdal. Geen potklei
en beeklm. Plaatselijk
keilee1 op de oostelijke
flank.

2B

Co1plex van drie dalsysteaen. Sterke en plaatse- Tmlijk dikke
Geen potklei en beekleea. Op lijk zeer sterke veenpakketten (Kadmengrondenl.
RV. GiT II.
de hogere gronden relatief
keilm.
veel

2Czuid

ielatief breed dalsysteea.
Geen potklei, geen keilee1
op de hogere gronden.

Dotterbloe1, Liesgras, Snavelzegge,
iossig Fonteinkruid, Beekpunge,
iaterviolier, Gewone laterranonkel,
Veldrus, Drijvende latmeegbree,
Scherpe Zeqge.

Zrakke IV, plaat- Dunne veenpakket- Dotterbloe1, Liesgras, Snavelzegge,
selijk sterke. GIT ten (aadeveengron- Beekpunge, Koeraszegge, Grote Boterbloei, laterviolier, Duizendknoopden).
II.
fonteinkruid.

2CSul beekdal gedeelte. Verder lls 2C-zuid. GIT !adeveengronden en Als 2C-zuid. DuizendknoopfonteinII koat niet voor. aeerveengronden. kruid en Grote boterbloea ontbreken.
noord als 2C-zuid. lssyaetriscb
Scherpe zegge koatwel voor.
beekdal.
Kadeveengronden
Relatief breed beekdalgedeel- Sterke tot zeer
te. Geen potklei en beekleea. sterke iV. GIT II. (tot 1 11 dik).
Geen keileem op de hogere
gronden.

3!-

Oostelijke flank van bet
brede dal van bet Grote Diep.
Plaatselijk kleine zijdalen.
Fijne le1ige Peelozanden en
beekleea. Vrijwel geen keilee1
op de hogere gronden.

Vnl. ainder sterke Dikke veenpakketten
tot sterke iV. GIT (Kadeveengrond~n).
II langs de beek,
verder GIT III.

Westelijke flank van het
brede dal van het Grote Diep.
Fijne le1ige Peelozanden. Soas
keilee1 op de hogere gronden.

Zrakke tot sterke, Dikke veenpakketten Globaal als 31-oost. Duizendknoopplaatselijk zeer (Kadmengrondenl. fonteinkruid koat niet voor.
sterke iV. Vnl. GIT
II.

oost

31rest
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îarakteristieke aiddenloopsoorten
(Dotterbloe1, etc.). Geen soorten
van ainemlme mtandigbeden.

2D
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Kleine watereppe, Dotterbloe1, Liesgras, Snavelzegge, Rossig Fonteinkruid, Beekpunge, Koeraszegge,
loordse Zegge, Echt Lepelblad, Duizendknoopfonteinkruid, laterviolier.
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!ademngronden, Dotterbloe1, Liesgras, Snavelzegge,
Saaller rordend beekdal, iet Sterke tot zeer
sterke IY. GIT II. vlierveengronden en Beetpunge, !oeraszegge, Ileine
dikte hellende en bollende
aeemengronden. latereppe, loordse Zegge, Adderveenpakketten. Doorbraak door
rortel, Treerijige Zegge, Scherpe
soas
en
Pottlei
pottlei.
de
Zegge, Yeldrus.
keilee1 oppervlakkig mmig
op de hogere gronden.

3C

meen zeer lokaal Geen veenpattetten. Geen 1ineraalrijie kiel indimende
Doorbraak door de potklei.
soorten. lel Scherpe Zegge en AdderPotklei plaatselijk mrezig zratte IY. GIT III. Beeteerdgrond.
rortel.
onder het dal, en zeer oppervlakkig op de hogere gronden.

u

Relatief breed beekdal. Geen Lokaal mtke en Ynl. 1adeveengron- Blaaszegge, Adderrortel, loordse
Zegge, !oeraszegge, Liesgras,
dikke veenpatketten. Pottlei SOIS sterke lf. GIT den.
Snavelzegge, Dotterbloe1, Bosbies,
oppervlakkig amezig.
II.
Yeldrus, Pijlkruid, Oeverzegge,
Scherpe Zegge, Treerijige Zegge.

5A

lesthelft m breed dal iet Lichte tot sterke laardmngronden,
dik veenpattet. In het zuiden RY. GIT II en III. koopveengronden.
potklei aanrezig onder het
dal.

Dotterbloe1, Snavelzegge, loordse
Zegge, Treerijige Zegge, Z1anebloe1
Stijve latermontel.

5B

Breed dal, op de overgang
Lichte tot sterke laardveengronden
en vnl. Ioopveennaar het klei-op-veen-gebied 1'. GIT II.
gronden.
Dikte veenpaktetten. Pottlei
plaatselijk diep aanrezig

Lidsteng, Dotterbloe1, loordse
Zegge, Grote Boterbloe1, T1eerijige
Zeggg, Zmebloea. Stijve ia temnonkel, Oeverzegge.

5C

llei-op-veen-gebied iet veen- IV ontbreken vrij- leideveengronden, iatergras, Zranebloe1, Oeverzegge,
pakketten tot 4 • m. meen rel geheel. GIT II. plaatselijk toop- Grote Boterbloe1. Veel soorten ontveengronden.
breien.
aan de resttant 1ogelijt potklei aamzig.

5D

lls SC. In het oosten geen
pottlei, rel in het resten.

Alleen lichte iV leideveengronden, laterviolier, Snavelzegge, Stijve
in SD-oost. GIT II. plaatselijk raard- la ter monkel, Zwanebl oei.
veengronden.

SB

lls SC. Zeekleigronden
ko1en echter oot voor.

Plaatselijk lichte laardveengronden, Zranebloe1, Oeverzegge en andere
lV. GIT II en III. Broeieerdgronden soorten van tlei-op-veengebieden;
en Zeekleigronden Holpijp. Smelzegge ontbreekt.
bestaande uit kalkloze nare klei.

61

Yor1t de beide flanken van
een diep dal in de potklei,
opgevuld iet zandige afzettingen. Onder het gehele dal
is pottlei mmig.

Plaatselijk zrakke iaardveengronden,
koopveengronden en
lV. GIT II 161oost) en III !61- reideveengronden.
rest).

6B

Centrale deel van de bij 61
genoe1de pottleigeul. Veenpakketten dunner dan in 61.

Plaatselijk zrakke ieideveengronden Vrijrel alle 1inmalrijke helRY. GIT III, so1s en koopveengronden. indicerende soorten ontbreken,
behalve iaterviolier. Z1anebloe1.
GIT II.

40

lleine Watereppe, Holpijp, Treerijige Zegge, iaterviolier, Irabbescheer, Stijve iatemnonkel,
Zmebloea.

7oost

Overgang m potklei dicht
Plaatselijk zwakke
onder het mi veld naar het IV. GIT II, III en
laagveengebied waar de pot- IV.
klei wegduikt of ontbreekt.
Hoof dzatelijk beekaf zettingen
iet dunne veenpaktetten.

7-

Flank m dalsysteea van de
Oude Leet, raar potklei oppervlakkig voorkoat. Geen
tleidek in de bovengrond.

west

Co1plexen m
Holpijp, Snavelzegge en verder
veengronden, eerd- soorten als Zranebloea en Stijve
gronden, pottlei- latemnontel.
gronden en podzolen.

Geen RV. Vnl. GIT Als 7-oost.
V, plaatselijk GIT

m.

Holpijp, plaatselijk ook Snavelzegge.

Tabel 3. Sa1e1Yatti11 abiotische gegevens en tenaertende soorten loden·lorg.

Naast roestverschijnselen z1Jn ook grondwatertrappen en waterkwaliteitsmetingen gebruikt bij de interpretatie van de herkomst van opkwellend grondwater.
Bovengenoemde gegevens (roestverschijnselen, grondwatertrappen en waterkwaliteiten) staan vermeld in tabel 3.

4.1.2. Indeling in landschapseenheden.
Op grond van de verspreiding van plantesoorten z1Jn door Everts & De Vries
23 landschapseenheden onderscheiden binnen het gebied Roden-Norg. In tabel
4 zijn de landschapseenheden van dit gebied en het aangrenzende gebied van
de Eelder- en Peizermaden gerangschikt op basis van het voorkomen van een
aantal indicatorsoorten.
Op grond van de ligging in het landschap kunnen de landschapseenheden
kunnen verdeeld worden in een aantal series:
- Bovenloopsystemen (serie 1), gekenmerkt door voeding met niet (lA) of
nog erg weinig verrijkt (lB, lC) grondwater. Dit water is afkomstig uit
het freatische pakket, of het is water met een relatief korte verblijftijd uit het eerste watervoerende pakket.
Middenloopsystemen (series 2 en 3), waarin voeding vanuit zowel het
freatische, het eerste als het tweede watervoerende pakket kan plaatsvinden. Hierdoor kunnen fijnschalige gradiënten ontstaan, zowel in grondwaterkwaliteit als in vegetatiesamenstelling.
- Benedenloopsystemen (series 4 t/m 7). Binnen het onderzoeksgebied zijn
de benedenstroomse delen ingepolderd. De variatie hangt hier samen met
de wijze van voeding (door contact met de potklei verrijkt grondwater,
verrijkt grondwater uit het tweede watervoerende pakket), voormalige zeeinvloed (klei-afzetting)
en voormalige overstromingsinvloed. In de
benedenloop zijn in feite 3 hoofddalsystemen te onderscheiden: dat van de
Leek (nu Leeksterhoofdvaart: 7 west), van de Bolmert e.o. (6-serie) en
van het Peizerdiep zelf (4, 7-oost en 5-serie).

4.1.3. Bespreking landschapseenheden.
Bijlage 6 geeft de ligging en begrenzing aan van de onderscheiden landschapseenheden op schaal 1:100.000 (zie ook bijlage 7 in Everts & De Vries,
1986).
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Tabel 4. Karakterisering landschapseenheden Roden-Rorg en Selder- en
Peizermaden op basis van verspreiding van indicatorsoorten.
** algemeen voorkomend
-- weinig voorkomend
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Landschapseenheid lA. Nijmade, Zuidvelde, Zandvoort-Norg.
Soorten die duiden op kwel van mineraalrijk(er) water ontbreken. De dalen
liggen te hoog in het landschap om grondwater vanuit de diepere ondergrond
af te voeren, en worden dan ook voornamelijk gevoed door mineraalarm
grondwater vanuit de omliggende hogere gronden, dat over de keileem toestroomt. Dit type landschapseenheid is in het gebied aangetast door cultuurtechnische ingrepen (ontwateringssloten, verlaging van de grondwaterstand in het beekdal), waardoor het toestromende freatische grondwater
voortijdig wordt afgevangen en versneld wordt afgevoerd.

Landschapseenheid 18. Tusschenbruggen nabij de Tempelstukken. (figuur 17).

Het voorkomen van Holpijp wijst hier op voeding door zwak mineraalrijk
grondwater met een nog betrekkelijk korte verblijf tijd. Waarschijnlijk
vindt een sterke voeding met over de keileem afstromend freatisch grondwater plaats. Daarnaast kan de indicatie van Holpijp voor zwak tot matig
mineraalrijk grondwater duiden op een toestroming van grondwater vanuit het
le watervoerende pakket.

Landschapseenheid lC. Peest-noord en Peest-zuid. (figuur 18)
Vermoedelijk komt deze landschapseenheid ook plaatselijk voor in kleine
zijdalen rond het Plateau van Langelo in de middenstroomse landschapseenheden.
Het voorkomen van Duizendknoopfonteinkruid lijkt typerend voor een continue
(sterke) voeding met betrekkelijk jong en ongerijpt water. Ook Holpijp en
Waterviolier wijzen op voeding door zwak mineraalrijk grondwater, dat
afkomstig moet zijn uit het eerste watervoerende pakket.
Landschapseenheid 2A-noord. Nijlandse weg (Oostervoortsche Diep). (figuur

20).
als Duizendknoopfonteinkruid, Dotterbloem,
Het voorkomen van soorten
Holpijp en Waterviolier geven aan dat het gebied gevoed wordt door zwak
tot matig mineraalrijk grondwater uit het eerste watervoerende pakket.
Grondwater uit het tweede watervoerende pakket kan niet vrijelijk toestromen, waarschijnlijk vanwege de slecht doorlatende beekleem. Daarnaast wijst
Veldrus op toestroming van zuurstofrijk grondwater over de beekleem. Bet
gebied maakt sterk de indruk in oorsprong een deltagebied te vormen,
waarbij het Oostervoortsche Diep via een sterk vertakt stelsel van ondiepe
beken in het Grote Diep uitmondde.

Landschapseenheid 2A-zuid. Peesterweilanden. (figuur 18).
Het voorkomen van soorten als Dotterbloem, Holpijp en Waterviolier geven
aan dat het gebied gevoed wordt door zwak tot matig mineraalrijk grondwater
uit het eerste watervoerende pakket. Voeding door grondwater uit het tweede
watervoerende pakket lijkt niet mogelijk. Veldrus, die hier uitsluitend aan
de oostelijke zijde van het dal is aangetroffen, wijst op zuurstofrijk
water, dat over de daar aanwezige keileem toestroomt. De gradiënt in de
slootvegetatie houdt voornamelijk verband met het toestromen van grondwater
met een verschillende mate van r1Jp1ng. Dit wordt bevestigd door waterkwaliteitsgegevens in de aangrenzende landschapseenheid 2C-zuid.

Landschapseenheid 28. Tempelstukken, De Slokkert. (figuur 17).
De aangetroffen
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en Slangewortel optreden lijkt bepaald te worden door een goed ontwikkelde
hydrologische gradiënt, van mineraalarm grondwater langs de beekdalflanken
naar mineraalrijk water in het centrum van de Tempelstukken. Ook vanaf de
bovenlopen aan de zuidoostkant naar het centrum van de Tempelstukken is een
gradiënt van we1n1g tot zeer mineraalrijk grondwater waarneembaar. De
meeste variatie kan verwacht worden aan de zuidoostkant van het gebied.
Scherpe Zegge komt voornamelijk in het noordelijke deel voor, en wijst op
een (voormalig) knelpunt in de waterafvoer, waardoor in dit gebied overstroming kon optreden. De bovenbeschreven gradiënten worden bevestigd dor
grondwaterkwaliteitsmetingen.

Landschapseenheid 2C-zuid. Peestermaden. (figuur 18).
De aangetroffen soorten (o.a. Dotterbloem, Beekpunge, Moeraszegge, Duizendknoopfonteinkruid, Grote Boterbloem en Waterviolier) wijzen op toetreding
van grondwater met verschillende rijping. Duizendknoopfonteinkruid wijst op
een continue voeding met zwak mineraalrijk water, Moeraszegge op een
intensieve toestroming van mineraalrijker grondwater. Grondwaterkwaliteitsmetingen wijzen uit dat zeer sterk verrijkt grondwater niet in het gebied
voorkomt. Toestroming van grondwater uit het eerste watervoerende pakket
lijkt daarom overheersend te zijn. Doordat het gebied gevoed wordt door
water met een verschillende mate van rijping kan een gradiënt in watertypen
gehandhaafd worden. De gradiënt in de vegetatie en grondwatersamenstelling
is aan de westzijde het best ontwikkeld.

Landschapseenheid 2C-noord. Roeghoorn. (figuur 18).

Het gebied heeft in grote lijnen dezelfde voeding als landschapseenheid 2Czuid. Het ontbreken van Duizendknoopfonteinkruid wijst erop dat het relatief jonge, ongerijpte water voortijdig wordt afgevangen, waardoor een
minder goed ontwikkelde gradiënt aanwezig is.
De sterke versmalling van het dal heeft in het verleden waarschijnlijk
aanleiding gegeven tot overstromingen, getuige het voorkomen van Scherpe
Zegge.

Landschapseenheid 2D. Tusschenbruggen-hooilanden. (figuur 17).

Het voorkomen van soorten als Dotterbloem, Moeraszegge en Grote Boterbloem
en het ontbreken van Waterviolier en Duizendknoopfonteinkruid maken een
voeding met overwegend mineraalrijk grondwater, afkomstig uit het tweede
watervoerende pakket waarschijnlijk. Het ontbreken van meer mineraalarme
watertypen indicerende soorten wijst op een geringere invloed van de
kleinere systemen. Scherpe Zegge duidt op overstroming als gevolg van een
verhinderde waterafvoer door de versmalling van het beekdal in het gebied.

Landschapseenheid 3A-oost. Langelosche Stukken - Broekland. (figuren 19 en
20).

Het voorkomen van Kleine Watereppe, Moeraszegge en Noordse Zegge wijst op
een toestroming van mineraalrijk grondwater, met name in een zone direct
langs de beek. Daarnaast wijzen o.a. Duizendknoopfonteinkruid en Waterviolier op toestroming van jong, relatief ongerijpt grondwater. Blijkbaar
wordt een gradiënt van betrekkelijk mineraalarm naar mineraalrijk grondwater in stand gehouden.
Deze gradiënt in waterkwaliteit wordt bevestigd door grondwaterkwaliteitsmetingen. De fijne, lemige Peelozanden onder het gebied zouden zorg kunnen
dragen voor een extra aanrijking van het opkwellende grondwater, gezien het
voorkomen van Kleine Watereppe, dat samenvalt met de verbreiding van deze
Lb-BBD
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zanden. Dit wordt echter niet bevestigd door de waterkwaliteitsgegevens.
Door de geohydrologische omstandigheden wordt een gradiëntrijke situatie
geschapen, die met name hier tot uiting komt in de vegetatie, bv. in de
Langelosche Stukken en in het reservaat de Broeklanden.

Landschapseenheid JA-west. lenerstukken. (figuur 19).
Het gebied komt wat betreft soortensamenstelling sterk overeen met landschapseenheid JA-oost. Het onderscheidt zich hiervan door het ontbreken van
soorten als Duizendknoopfonteinkruid en Waterviolier, die indicatief zijn
voor een goede voorziening met nog betrekkelijk mineraalarm grondwater. Dit
wijst op een overheersende toestroming van mineraalrijk (calciumbicarbonaat
verrijkt) grondwater uit het 2e watervoerende pakket, het geen bevestigd
lijkt te worden door waterkwaliteitsmetingen. Bronkruid, een soort die
bekend is van vaak droogvallende milieu's kan aangeven dat de voeding met
mineraalarm water vanuit de Zuursche Duinen tijdelijk weg kan vallen.

Landschapseenheid 38. Achterste Stukken - Hazematen. (figuur 21).
De kenmerkende soortencombinatie Dotterbloem,
Beekpunge, Moeraszegge,
Kleine Watereppe, Noordse Zegge, Adderwortel en Tweerijige Zegge wijst
erop dat in het noordelijke deel van dit gebied een sterke toestroming van
zeer mineraalrijk grondwater plaats heeft, waarvan de herkomst waarschijnlijk het tweede watervoerende pakket is. In het zuidoostelijke deel is
eveneens de invloed van minder sterk verrijkt grondwater merkbaar (Duizendknoopfonteinkruid), waardoor hier de vegetatiegradiënt bepaald wordt door
voeding met grondwater van verschillende kwaliteiten. Aan de westflank is
een dergelijke gradiënt niet aanwezig. Aan met name de westrand van het
gebied komen vegetaties voor (o.a. met Veldrus), die indicatief zijn voor
relatief mineraalarm en zuurstofrijk freatisch grondwater, dat over de
keileem toestroomt.
Toestroming van sterk verrijkt grondwater uit het tweede watervoerende
pakket komt daarnaast tot uiting in de zeer sterke roestverschijnselen en
de bolvormige veenpakketten, die op een intensieve toestroming wijzen.
Grondwaterkwaliteitsmetingen wijzen uit dat in de Achterste Stukken zwak
mineraalrijk grondwater toestroomt. In de Hazematen is daarentegen sterk
verrijkt grondwater aangetroffen.
Omdat het gebied een flessehals in de waterafvoer vormt, traden in het
verleden veelvuldig overstromingen op, wat tot uiting komt in het voorkomen
van Scherpe Zegge en Noordse Zegge.

Landschapseenheid 3C. Sterrenbosch.
In het gebied zijn geen indicaties gevonden voor kwel vanuit het eerste of
tweede watervoerende pakket, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan het
voorkomen van een afsluitende potkleilaag onder het beekdal. De vegetatie
indiceert vochtige omstandigheden zonder dat er sprake hoeft te zijn van
voeding vanuit de diepere ondergrond. Scherpe Zegge geeft hier overstromingsinvloed (in het verleden) aan.

Landschapseenheid 4A. De Weehorst.
Het plaatselijk voorkomen van soorten die toestroming van mineraalrijk
grondwater, afkomstig uit het tweede watervoerende pakket indiceren (Noordse Zegge, Moeraszegge, Dotterbloem, Tweerijige Zegge). Soorten die mineraalarmer grondwater vanuit het eerste watervoerende pakket indiceren
ontbreken. Dit doet vermoeden dat plaatselijk gaten in de potklei aanwezig
zijn, hetgeen mogelijk is, maar geologisch niet aangetoond. Daarnaast
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vermelden Everts en de Vries de mogelijkheid dat freatisch en over de
potklei af stromend grondwater wordt verrijkt met kalk, hetgeen het voorkomen van zowel Veldrus (zuurstofrijk water) als Tweerijige Zegge (kalkrijk
grondwater) kan verklaren.
Het voorkomen van Scherpe Zegge en Noordse Zegge wijst op de overstromingsinvloed in het verleden.
Land1cbap1eenheid 5A. Zuidarmaden.
Dotterbloem, Noordse Zegge en Tweerijige Zegge maken voeding vanuit het
tweede watervoerende pakket tot een mogelijkheid. Een andere belangrijke
factor voor de variatie in de plantengroei vormt hier de aanwezigheid van
klei-op-veengronden. De situatie is vergelijkbaar met die in landschapseenheid 4A. Het optreden van gaten in de potklei is mogelijk, maar is
echter niet aangetoond.
De mineraalrijke omstandigheden indicerende soorten komen voornamelijk aan
de zuidrand van landschapseenheid SA voor, terwijl in het noorden de grootste kans bestaat dat de potklei plaatselijk is weggeërodeerd. Dit kan
mogelijk verklaard worden door de aanwezigheid van een kleine polder ten
zuiden van Roderwolde, die de mogelijke kwel weg maalt. Tenslotte is de
voeding met freatisch en over de potklei enigszins verrijkt grondwater in
het zuiden niet uitgesloten.
Landschapseenheid 58. Het Waal - Vogeltjesland. (figuur 22).
Lidsteng lijkt hier precies de contactzöne aan te geven van brak en zoet
grondwater, d.w.z. de overgang of het omslagpunt waar zoete kwel van
calciumcarbonaatrijk grondwater overgaat in (zwak) brakke kwel, maar
waarbij de zoete kwel nog overheerst. Kwel vanuit het tweede watervoerende
pakket lijkt hier dan ook op te treden. Waterviolier geeft aan dat de
kwelintensiteit gering is, waardoor een aanmerkelijke menging met regenwater op kan treden, hetgeen zich uit als een verdunning tot een watertype
met een min of meer ongerijpt karakter. Dit kan volgens Everts & De Vries
veroorzaakt worden door een sterke toestroming van freatisch, over de
potklei afstromend grondwater, dat verrijkt is met kalk (Tweerijige Zegge).
Door de invloeden van watertypen van verschillende herkomst en kwaliteit
wordt een gradiëntrijk milieu geschapen.
Land1cbap1eenheid 5C. Polder Mat1loot - Roderwolde. (figuur 22).
Het voorkomen van Heen in dit gebied geeft aan dat waarschijnlijk kwel
optreedt van grondwater met een enigszins brak karakter. Veel mineraalrijke kwel indicerende soorten ontbreken in het gebied. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een slechte verversing van water in het gebied optreedt, wat mede in verband kan staan met het sterke dichtslibben van de
sloten. Dit laatste heeft een uitermate eutroof milieu tot gevolg, hetgeen
zich uit in het voorkomen van o.a. Watergras.
Landschapseenheid 5D. De Mosterdpot - Leekstermeer, oostzijde. (figuur 22).
De situering en soortssamenstelling (Waterviolier, Snavelzegge) wijzen erop
dat deze gebieden waarschijnlijk vooral aangewezen zijn op voeding met
lokaal water uit het Leekstermeer en het Peizerdiep. Een mogelijke invloed
van (met zwakke intensiteit) toestromend brak grondwater uit de diepere
ondergrond kan hierdoor wellicht teruggedrongen worden. De landschapseenheden komen sterk overeen met landschapseenheid SC, maar krijgen wat de
variatie in de plantengroei betreft een meerwaarde door deze lokale kwel.
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Landschapseenheid SE. Matsloot - Lage Land.
Gezien het voorkomen van soorten als Krabbescheer en Holpijp is voeding
vanuit de rug Hoogkerk-Oostwold met relatief mineraalarm water, en wellicht vanuit het Peizerdiep het meest waarschijnlijk . In principe is
landschapseenheid 5E vergelijkbaar met landschapseenheid 5D, maar de aparte
bodemeigenschappen dragen bij aan een iets andere variatie in de vegetatie,
wat tot uiting lijkt te komen in een soort als Krabbescheer.
Landschapseenheid 6A. Sandebuur (6A-oost), Middelvennen (6A-west). (figuur
23) •

De geohydrologische en vegetatiekundige gegevens wijzen erop dat het gebied
primair gevoed lijkt te worden door lokale hydrologische systemen vanuit
de omliggende hoger gelegen gronden. Hierbij kan het over de potklei stromende water enigszins verrijkt worden met mineralen, wat volgens Everts en
De Vries het voorkomen van soorten als Tweerijige Zegge en Kleine Watereppe
kan verklaren. Toestroming van grondwater uit het tweede watervoerende
pakket lijkt wegens het voorkomen van dikke potkleilagen niet waarschijnlijk. De toestroming van door de potklei verrijkt grondwater lijkt in 6Aoost relatief groter te zijn dan in GA-west. De invloed van de klei-opveenbodems en de (vroegere) invloed van brak water uiten zich in hoge
gehaltes van resp. sulfaat en Mg, Na en Cl in het grondwater.
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Landschapseenheid 68. De Bolmert. (figuur 23).
Het ontbreken van mineraalrijke kwel indicerende soorten geeft aan dat
waarschijnlijk geen toestroming van calciumbicarbonaat-rijk grondwater
plaatsvindt. Ook in het begin van deze eeuw bleken deze soorten, behalve
Grote Boterbloem, in dit gebied opvallend te ontbreken. De geul in de
potklei onder het gebied heeft waarschijnlijk tot gevolg dat er een zone
ontstaat waarin geen waterstroming optreedt, en een min of meer "doodwatertoestand" wordt geschapen.
Langs de rand van het Leekstermeer kan waarschijnlijk kwel vanuit het
lokale systeem van het Leekstermeer optreden, gezien het voorkomen van
Waterviolier.

Landschapseenheid 7-oost. Omgeving Roderwolde. (figuur 22).
Het overheersen van Holpijp en Snavelzegge wijst op voeding met freatisch
grondwater van lokale herkomst. Dit grondwater kan daarbij volgens Everts &
De Vries verrijkt worden doordat kalk vanuit de potklei in oplossing gaat.
Het slechts zeer lokaal voorkomen van Tweerijige Zegge doet vermoeden dat
er ten opzichte van landschapseenheid 6A een veel geringere toestroming
van dit door de potklei mineraalrijkere grondwater plaatsvindt, hetgeen
verband kan houden met het kleinere voedingsgebied.

Landschapseenheid 7-west. Jarrens, Nietap. (figuur 23).
Het gebied komt sterk overeen met landschapseenheid 7-oost. Het voornaamste
onderscheidt is het ontbreken van soorten als Stijve Waterranonkel en
Zwanebloem, wat verband lijkt te houden met de afwezigheid van een kleidek
in het gebied.
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4.2. Eelder- en Peizermaden.
4.2.1. Inleiding.
De soortsverspreidingsgegevens voor dit onderzoeksgebied ZlJn afkomstig uit
de eerste ronde van de Milieukartering Drenthe (1973-1979). Vanwege de
geringe oppervlakte van het gebied zijn deze uitgewerkt op 1/4 km 2 -schaal.
Een selectie van de verspreidingspatronen van de belangrijkste soorten
wordt gegeven in bijlage 2. Door het globale karakter van de beschikbare
abiotische gegevens hadden de modellen m.b.t. de herkomst van het voedende
grondwater in de onderscheiden landschapseenheden aanvankelijk een sterk
hypothetisch karakter. Om deze hypothesen te kunnen toetsen werden op 1-1019S7 aanvullende waterkwaliteitsgegevens verzameld langs een aantal raaien
door het gebied (zie figuur 24). In tabel 5 zijn de gegevens over geologie,
geomorfologie, hydrologie en bodem samengevat. Deze worden in 4.2.3. meer
uitgebreid besproken.
Bijlage 6 geeft de ligging en begrenzing aan van de onderscheiden landschapseenheden op schaal 1:100.000.

Geologie en geomorfologie

Hydrologie

SA

Peeloklei op geringe diepte.
met een dikte tot 4 meter.
Benedenloop Peizerdiep.

GWT II. Kwel vanuit Waardveengronden en
Weideveengronden.
Peizerdiep. Oude
zeewaterinvloed.

SB

Peeloklei op geringe diepte.
Benedenloop van het Eelderdiep.

GWT II. CaC03types en vroegere
zeeinvloed.

8C

Peeloklei op geringe diepte.
Zandrug aanwezig. Benedenloop
Eelder- en Peizerdiep.

Veldpodzolen overGWT II en III, VI
in centrum. Licht
gaand in koopveentot sterk verrijkte gronden.
grondwatertypes.

SD

Peeloklei op geringe diepte.
Zandrug aanwezig. Benedenloop
Eelderdiep.

GWT II en III.
Sterk verrijkte
grondwatertypes.

Veengronden met
kleidek. Veld- en
moerige podzolen
op zandrug.

lD

Flank van de rug van Eelderwol de op potklei of Peeloklei. Plaatselijk keileem.

GWT II, V en VI.
Licht verrijkte
grondwatertypes.

Koopveengronden,
overgaand in velden moerpodzolen.

SE

Naar het zuiden wegduikende
Peeloklei. Zandopduikingen
langs de randen.

GWT II. Sterk tot
licht verrijkte
grondwatertypes.

Vlierveengronden
overgaand in velden moerpodzolen.

SF

Peeloklei op geringe diepte.
Overgang middenloop-benedenloop Eelderdiep. Plaatselijk
beekleem.

GWT II. Sterk verrijkt grondwater.

Koop- en vlierveengronden.

Gebied

Bodem

Veengronden met
kleidek.

Tabel 5. Samenvatting abiotische gegevens Eelder- en Peizermaden.
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Figuur 24. Verspreiding watertypes in de Eelder- en Peizermaden.
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Figuur 25. IR-Diagram Eelder- en Peizermaden.
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4.2.2. Indeling in landschapseenheden.
Het qua oppervlakte relatief kleine onderzoeksgebied is op basis van de
verspreiding van indicatorsoorten onderverdeeld in 7 landschapseenheden. In
tabel 4 zijn de landschapseenheden van dit onderzoeksgebied samen met die
van het gebied Roden-Norg gerangschikt op grond van de verspreiding van
indicatorsoorten. Hieruit blijkt dat de meeste landschapseenheden (SA t/m
SF) vergelijkbaar zijn met landschapseenheden in het benedenloopse gedeelte
van Roden-Norg. Eén landschapseenheid op de flank van het beekdal (lD)
heeft, door het ontbreken van kwelindicerende soorten, sterke verwantschap
met bovenlopen.
In bijlage 2 zijn verspreidingskaartjes op ~km 2 -schaal van alle indicatorsoorten opgenomen.
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4.2.3. Beapretina land1chap1eenheden.
Bijlage 6 geeft de ligging en begrenzing aan
schapseenheden op schaal 1:100.000.

van de onderscheiden land-

Land1chap1eenheid SA. Peizermade.
Geologie en geomorfologie: Onder het gebied komt Peeloklei voor op geringe
diepte. Deze Peeloklei is hier waarschijnlijk niet dik ontwikkeld (tot 4
meter), en bestaat uit kleiige zanden met kleilagen. Het gebied maakt deel
uit van de benedenloop van het Peizerdiep. Hogere gronden komen niet voor
in de directe omgeving.
Hydrologie: Vrijwel het gehele gebied heeft grondwatertrap II. Op twee
plaatsen werd een grondwatermonster genomen (figuur 24). Buis EPl geeft
een grondwatertype weer met hoge Ca-gehaltes maar lage HC03-gehaltes.
Waarschijnlijk ontstaat dit type a.g.v. kwel vanuit het Peizerdiep. Het
bicarbonaat kan in het oppervlaktewater gemakkelijk omgezet worden. De
hoge Ca-waarden z1Jn in de natuurlijke situatie aanwezig in het oppervlaktewater in de benedenloop. Buis EP2 geeft een watertype aan dat sterke
overeenkomsten vertoont met watertypen die door Everts & De Vries (1986)
aangetroffen zijn aan de andere zijde van het Peizerdiep. Ook hierin worden
lage HC03-gehaltes in combinatie met extreem hoge Ca-gehaltes aangetroffen.
Daarnaast zijn zeer hoge concentraties van Mg,
S04, Na en Cl aanwezig. Everts & De Vries komen tot de hypothese dat dit
watertype de vroegere invloed van de zee aangeeft in dit gebied, als gevolg
waarvan ook nu nog veel zout in het veen opgelost is. Op grond van de Caen HC03-gehaltes lijkt ook hier kwel vanuit het Peizerdiep plaats te
vinden.
Bodem: In het noordwestelijk deel komen waardveengronden voor. Hieromheen
is een zone met weideveengronden aanwezig.
Synthese: Op basis van hydrologische en vegetatiekundige gegevens lijkt
het gebied in de eerste plaats onder invloed te staan van water dat uit het
Peizerdiep afkomstig is. Door de lagere gelegen polders kan het Peizerdiep, waarin een hogere waterstand gehandhaafd wordt, fungeren als een
lokaal systeem. Daarnaast is de vroegere zee-invloed sterk merkbaar in de
waterkwaliteiten in het gebied. Soorten als Schedefonteinkruid en Stijve
Waterranonkel kunnen hierop duiden. Deze soorten zijn kenmerkend voor hoge
chloride-gehaltes van het (grond)water. Opvallend in dit verband is echter
het ontbreken van Lidsteng. Daarnaast komen plaatselijk soorten voor die
duiden op mineraalrijk grondwater (Tweerijige Zegge, Kleine Watereppe).
Deze soorten kunnen echter ook reageren op klei-op-veengronden of op hard
(geëutrofieerd) water.
Qe herkomst van dit verrijkte water is onduidelijk. De verspreiding en
facies van Peeloklei in het gebied is niet goed bekend, waardoor niet met
zekerheid uitspraken gedaan kunnen worden over het al dan niet optreden van
voor kwel van diep grondwater ondoorlatende lagen en over eventueel optredende verrijking boven de Peeloklei. De geringe dikte van de Peeloklei
maakt het echter waarschijnlijk dat grondwater door de Peeloklei heen kan
opkwellen, zeker omdat de Peeloklei zandig ontwikkeld is. Ook in de overige
gebieden wordt mineraalrijk water in het maaiveld aangetroffen. In hoeverre
de aangetroffen grondwatertypen de invloed van kwel vanuit het 2e watervoerende pakket aangeven is niet duidelijk. De Ca-gehaltes zijn weliswaar zeer
hoog, de HC03-gehaltes echter laag. Dit wijst zou in de eerste plaats op
een invloed vanuit het Peizerdiep kunnen wijzen. Wellicht kan het diepe
grondwater echter wel lokaal tot in het maaiveld doordringen.
Scherpe Zegge wijst op overstromingsinvloed vanuit het Peizerdiep.
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Landschapseenheid 88. Peizerweering.
Geologie en geomorfologie: Onder het gebied komt op geringe diepte

Peeloklei voor, met een dikte van ca. 4 meter. Op de hogere gronden ten oosten
van het gebied wordt keileem gevonden. Tevens is hieronder potklei aanwezig. Het gebied ligt in de benedenloop van het Eelderdiep, die hier één
geheel vormt met de benedenloop van het Peizerdiep.
Hydrologie: Vrijwel het gehele gebied heeft grondwatertrap II, naar de
randen overgaand in grondwatertrap II!, V en VI. In het westen van het
gebied komen watertypen voor die te vergelijken zijn met het type van buis
EP2 (EP3 en EP4; figuur 24). Met name Mg en, in buis EP4, ook S04 komen
hierin met hoge concentraties voor. Ca en HC03 zijn echter beter met elkaar
in evenwicht. Ook deze monsters lijken de vroeger zee-invloed te weerspiegelen (zie landschapseenheid SA), waarbij echter geen kwel vanuit het
Peizerdiep meer plaatsvindt. Daarentegen lijkt bijmenging plaats te vinden
met opkwellend mineraalrijker grondwater. Langs het oorspronkelijke Eelderdiep worden calciumbicarbonaattype n aangetroffen, die in het IR-diagram
(figuur 25) ter hoogte van het lithocliene hoekpunt zijn gelegen.
Bodem: Van noord naar zuid worden achtereenvolgens aangetroffen: waardveengronden, weideveengronden en koopveengronden. Bij het Eelderdiep kunnen
sliblaagjes aangetroffen worden in het veen. Aan de oostkant wordt een
overgang aangetroffen via koopveengronden op zand en moerige podzolgronden
naar veldpodzolgronden bestaande uit leemarm of zwak lemig fijn zand.
Hieronder wordt keileem aangetroffen binnen 120 cm. Over het geheel is een
15 a 40 cm dikke laag klei afgezet.
Synthese: De combinatie van soorten als Lidsteng, Noordse Zegge en Tweerijige Zegge wijst op invloed van verrijkt (diep) grondwater. Gezien het
optreden van sterk verrijkte grondwatertypen op ca. 1 m diepte kan dit
grondwater door de Peeloklei omhoogkwellen. Gezien het sterk lithocliene
karakter van het grondwater lijkt verrijking van het grondwater boven de
Peeloklei niet waarschijnlijk, mede omdat de Peeloklei waarschijnlijk erg
ondiep ligt. Toestroming van mineraalrijk grondwater uit het tweede watervoerende pakket lijkt dan ook het meest waarschijnlijk. Het voorkomen van
Lidsteng en Tweerijige Zegge kan daarnaast ook gerelateerd worden aan het
voorkomen van een kleidek op het veen, en de vroegere zee-invloed in het
gebied. Met name in het westelijke deel van het gebied komt deze zeeinvloed in de grondwatertypen tot uiting. Soorten als Waterviolier, Holpijp, Snavelzegge, Naaldwaterbies en Knolrus duiden op invloed van zwak
mineraalrijk tot mineraalarm, freatisch grondwater. De herkomst hiervan
moet gezocht worden op de rug van Eelderwolde. Hierbij kan dit water zowel
over de keileem als over de potklei stromen. In het laatste geval zou
daarbij wellicht een lichte verrijking van het grondwater op kunnen treden.
Scherpe Zegge en Waterkruiskruid WlJZen op overstromingsinvloed met mesotroof water vanuit het Eelderdiep.

Landschapseenheid SC. Weeringsbroeken.
Geologie en geomorfologie: Onder het gebied

is waarschijnlijk op geringe
diepte een dunne Peelo-kleilaag aanwezig. Het gebied maakt deel uit van
het benedenloopsysteem van het Peizerdiep en het Eelderdiep. In het centrum
van het gebied is een zandopduiking aanwezig. Ook ten zuidoosten van het
gebied komen zandopduikingen voor.
Hydrologie: Het centrum van het gebied heeft grondwatertrap VI, naar de
randen overgaand in grondwatertrap !II en II. In het zuiden van het gebied
ZlJn enkele grondwatermonsters genomen (EP19 en EPll; figuur 24). Beide
monsters zijn genomen langs de flanken van zandruggen. EP19 geeft een zeer
licht verrijkt type weer met relatief hoge Mg- en S04-gehaltes. Gezien de
ligging in het IR-diagram (figuur 25) is het echter niet vervuild. EPll
heeft hoge Ca-gehaltes en lage HC03-gehaltes. Een verklaring hiervoor is
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niet te geven. Blijkbaar kan met name de noordwestelijk gelegen zandrug
fungeren als een lokaal systeem.
Bodem: Het centrum van het gebied bestaat uit een zandrug bestaande uit
lemig fijn zand met een veldpodzolprofiel (Hn23). Deze gaat aan alle kanten
over in koopveengronden.
Synthese: De hier aanwezige zandrug functioneert waarschijnlijk als een
apart lokaal systeem, gezien het voorkomen van een groot aantal mineraalarme watertypen indicerende soorten (o.a. Veenpluis, Sterzegge, Waterdrieblad, Vateraardbei, Draadzegge, Veldrus). Soorten als Padderus, Ronde
Zegge, Lidsteng, Paardehaarzegge, Noordse Zegge en Dotterbloem geven aan
dat ook matig tot zeer mineraalrijke watertypen invloed op het gebied
uitoefenen, met name langs de randen van het gebied. Lidsteng en Padderus
zijn beide soorten die sterk aan benedenloopse gebieden, waarin kwel vanuit
het tweede watervoerende pakket optreedt, zijn gebonden. Het voorkomen van
deze soorten geeft aan dat, ondanks de aanwezigheid van een zandrug, kwel
vanuit het tweede watervoerende pakket optreedt.

Land1chap1eenheid 8D. Benedenloop Zelderdiep.
Geologie en geomorfologie: Onder het gebied komt een ca. 4 meter dikke
Peelokleilaag voor op geringe diepte. Naar het oosten gaat het over in
landschapseenheid lD, dat gelegen is op de flank van de rug van Eelderwolde. Hierop wordt keileem aangetroffen. Het zuidwestelijk deel snijdt
een gedeelte van een complex van zandruggen aan.
Hydrologie: Het centrum van het gebied heeft grondwatertrap II, naar de
randen overgaand in grondwatertrap III, V en VI. Langs het oorspronkelijke
Eelderdiep worden bicarbonaattypen gevonden (EPlO, EP12, EP13, EP20, EP21;
figuur 24). Al deze monster zijn in het IR-diagram (figuur 25) in de nabijheid van het lithocliene hoekpunt gelegen. EP7 en EP9, in het noordelijke
deel van het gebied gelegen zijn minder sterk verrijkt, maar komen eveneens
in het bovenste deel van het IR-diagram terecht.
Bodem: Langs het oorspronkelijke Eelderdiep zijn voornamelijk weideveengronden aanwezig. Aan de oostkant gaan deze in koopveengronden over. De
zandruggen in het zuidwestelijke deel bestaan uit veldpodzolgronden omgeven
door koopveengronden en moerige podzolgronden.
Synthese: Hydrologische en soortsverspreidingsgegevens wijzen op een intensieve toestroming van diep, waarschijnlijk regionaal grondwater (Lidsteng,
Tweerijige Zegge, Kleine Watereppe, Dotterbloem). Het optreden van soorten
die armere watertypen indiceren (Zompzegge, Waterviolier, Naaldwaterbies,
Knolrus), lijkt voornamelijk het gevolg van zwak mineraalrijk grondwater,
afkomstig van de rug van Eelderwolde. Dit water kan enerzijds afstromen
over de daar aanwezige keileem, anderzijds-afkomstig kunnen zijn van onder
de keileem. De Peeloklei, die zich ook onder deze rug voortzet, vormt
waarschijnlijk geen belemmering voor deze stroming. Scherpe Zegge wijst op
overstromingsinvloed vanuit het Eelderdiep. Het veelvuldig voorkomen van
Grof Hoornblad en Gele Plomp, m.n. aan de oostzijde van het Eelderdiep
duidt op eutroof, vervuild oppervlaktewater.
Het gebied wordt t.o.v. de andere landschapseenheden gekenmerkt door het
voorkomen van beekleem. De aanwezigheid van soorten die mineraalrijk, diep
grondwater indiceren moet erop duiden dat deze beekleem, evenals de Peeloklei, sterk verbrokkeld of relatief goed doorlatend is.

Land1chap1eenheid 1D. Eelderwolde.
Geologie en geomorfologie:
Het gebied ligt op de flank

van de rug van
Eelderwolde. Onder deze rug is potklei aanwezig op geringe diepte en van
een geringe dikte. Daarnaast is ook keileem aanwezig.
Lb-BBD

57

Hydrologie: In het gebied worden grondwatertrap II, V en VI aangetroffen.
In of nabij het gebied worden licht verrijkte watertypen gevonden (EPS,
EP14; figuur 24). De licht verhoogde Cl-, S04- en Na-gehaltes kunnen hier
te wijten zijn aan landbouwinvloeden.
Bodem: Het gebied bestaat uit smalle gordels van achtereenvolgens koopveengronden, die naar het noorden, oosten en zuiden overgaan in veldpodzolen en moerpodzolen.
Synthese: Het gebied staat onder invloed van zwak mineraalrijk grondwater
dat afkomstig is van de rug van Eelderwolde en Eelde (Waterpostelein,
Wilde gagel, Waterviolier, Naaldwaterbies) en vormt de overgang naar landschapseenheid 8D, waarin ook soorten die sterk verrijkt grondwater indiceren voorkomen. Dit water kan enerzijds afstromen over de keileem, en zal
dan een mineraalarm karakter hebben. Anderzijds kan water over of onder de
potklei afstromen, waardoor licht verrijkte watertypen kunnen ontstaan.
Land1chap1eenheid BI. De Broekstukken.
Geologie en geomorfologie: Onder het gebied wordt Peeloklei aangetroffen
.die in zuidelijke richting steeds dieper wegduikt. De dikte van deze
Peeloklei kan van plaats tot plaats sterk variëren. Ten noorden en in de
oostelijke helft van het gebied komen zandopduikingen voor. In het zuiden
grenst het gebied aan de keileemrug van Peize.
Hydrologie: Het centrum van het gebied heeft grondwatertrap II, naar de
randen overgaand in grondwatertrap III, V en VI. In het centrum van het
gebied wordt een sterk verrijkt watertype aangetroffen (EP17). Naar de
hogere gronden in het westen en zuiden gaan deze over in zeer licht verrijkte typen (EP16) tot infiltratietypen (EP23, EP24). In het noorden van
het gebied worden licht verrijkte grondwatertypen gevonden met hoge Mggehal tes (EP19) of S04-gehaltes (EP18) (figuren 24 en 25).
Bodem: Het centrum van het gebied bestaat uit vlierveengronden. Naar de
zijkanten gaan deze over in zandopduikingen en ruggen met voornamelijk
veldpodzolen en moerpodzolen, al dan niet via een smalle gordel van koopveengronden.
Synthese: In het centrum van het gebied treedt waarschijnlijk kwel van
diep, mineraalrijk grondwater op, gezien het optreden van Lidsteng. Dit
wordt bevestigd door de waterkwaliteitsgegevens (figuren 24 en 25). Ook
hier is de Peeloklei dus waarschijnlijk dun ontwikkeld. De invloed van zwak
mineraalrijk grondwater is in dit gebied relatief groot, gezien het voorkomen van veel soorten die wijzen op zwak mineraalrijk tot mineraalarm
grondwater. Hierbij lijkt met name de zandrug ten noordwesten van het
gebied te fungeren als een lokaal systeem, waarvan de invloed tot in
landschapseenheid SE rijkt. De oostelijke zandrug lijkt minder invloedrijk.
Mineraalarme of licht verrijkte grondwatertypen zijn niet aangetroffen rond
deze rug. Op de keileemrug van Peize worden zeer licht verrijkte tot
mineraalarme (infiltratie)typen aangetroffen. Dit wijst op een toevoer van
mineraalarm, over de keileem stromend freatisch grondwater in het zuidelijke deel van landschapseenheid SE.
Land1chap1eenheid ar. Overgang middenloop-benedenloop lelderdiep.
Geologie en geomorfologie: Onder het gebied komt oppervlakkig gelegen
Peeloklei, waarvan de dikte sterk kan variëren. Het gebied vormt de overgang van de middenloop naar de benedenloop van het Eelderdiep. Ter hoogte
van het gebied verbreedt het dal van het Eelderdiep zich sterk. Het zuidelijke deel vormt een relatief smal beekdal, omgeven door ruggen waarop
keileem aanwezig is. Hier is eveneens beekleem afgezet.
Hydrologie: Het gehele gebied heeft grondwatertrap II, naar de hogere delen
overgaand in grondwatertrap III, V en VI. Grondwatermonster EP22 (figuur
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24) geeft een calcium-bicarbonaattype aan voor het gebied, in het IRdiagram {figuur 25) gelegen bij het lithocliene hoekpunt.
Bodem: Het noordelijk deel bestaat uit koopveengronden, naar het zuiden
overgaand in vlierveengronden, in het westen en oosten begrensd door ruggen
met veldpodzolen en moerpodzolen, plaatselijk met keileem op minder dan 120
cm. Tevens wordt in het zuidelijk deel een kleine oppervlakte moerpodzolen
gevonden temidden van de vlierveengronden. In het gebied wordt dus geen
klei-op-veen meer aangetroffen.
Synthese: Een aantal soorten duidt op toestroming van ondiep afstromend,
zwak mineraalrijk grondwater {Waterviolier, Snavelzegge, Holpijp, Moeraszoutgras). Dit moet afkomstig zijn van de ruggen van Eelde en Peize of van
de lokale zandrug ten noordwesten van het gebied. Of dit water over de
keileem, dan wel onder de keileem stroomt is niet duidelijk. Soorten als
Lidsteng, Dotterbloem en Tweerijige Zegge duiden op de invloed van mineraalrijk grondwater. Dit wordt bevestigd door de waterkwaliteitsgegevens.
Waarschijnlijk treedt ook in dit gebied, met name in het centrum van het
dal, kwel vanuit het tweede watervoerende pakket op. Dit zou betekenen dat
de Peeloklei en de beekleem plaatselijk verbrokkeld of zandig ontwikkeld
moeten zijn. Grof Hoornblad en Gele Plomp wijzen op eutroof, vervuild
oppervlaktewater.
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4.3. Drentse Aa-gebied.
4.3.1. Inleiding.
De gebiedsindeling van het zuidelijke deel van het Drentse Aa-gebied (tot
de samenkomst van het Taarlosche Diep en het Gasterense Diep} is overgenomen van een aantal doctoraalonderzoeken van de Vakgroep voor Plantenoecologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze verslagen zijn op dit moment
nog niet verschenen, maar zullen in 1988 als rapport in de serie van het
Laaglandbekenproject gepubliceerd worden. Klooker (1987} heeft op grond van
de verspreiding van een aantal soorten van greppels, sloten, en slootkanten
en abiotische informatie een gebiedsindeling opgesteld voor dit gebied, en
hypotheses geformuleerd m.b.t. de herkomst van het voedende grondwater.
Hierbij is in grote lijnen een met dit onderzoek vergelijkbare methodiek
gevolgd. Omdat de verspreidingspatronen op 1/16 km 2 -schaal uitgewerkt zijn
is een meer gedetailleerde gebiedsindeling tot stand gekomen, vergeleken
met de meeste overige onderzoeksgebieden en het noordelijke deel van het
Drentse Aa-gebied. Wierenga (1986} heeft deze hypotheses getoetst met
waterkwaliteitsgegevens voor een aantal dwarsdoorsneden door het gebied
(zie figuur 26}. Als aanvullende abiotische informatie zijn in het kader
van bovengenoemde onderzoeken gegevens verzameld over roestverschijnselen,
sloottypen en veenvormen.
De nummering en naamgeving van de landschapseenheden zoals gehanteerd in de
bovengenoemde onderzoeken is hieruit overgenomen. De lettercode heeft
hierbij de volgende betekenis:
A. Bovenlopen met weinig kwelindicatoren.
B. Bovenlopen met Moeraszegge.
C. Gebieden met indicatoren in lage abundantie voor zowel mineraalrijk als
mineraalarm grondwater.
D. Gebieden met veel indicatoren voor mineraalarm en mineraalrijk grondwater.
E. Gebieden met veel indicatoren voor kwel van mineraalrijk grondwater.
Voor het noordelijke deel van het Drentse Aa-gebied is een eigen gebiedsindeling opgesteld, op basis van verspreidingskaarten op km-hokbasis, afkomstig van de Vakgroep voor Plantenoecologie (Takman, 1987} (zie verder
3.4.3.}.
Het Groningse deel van het Drentse Aa-gebied is in het onderzoek betrokken
omdat een deel van de voedende systemen binnen de provincie Drenthe valt.
De gebiedsindeling van dit gebied is gebaseerd op de vegetatiekartering
"Haren" (Van Hees et al., 1987}.
Gegevens over geologie, hydrologie en bodem zijn afkomstig uit de volgende
bronnen:
-

potkleiverbreiding: RGD, 1986 (bijlage 3b en 3c}.
Keileemverbreiding: Grondwaterplan Drenthe, 1985 (bijlage 3a}.
Beekleemverbreiding: Grondwaterplan Drenthe, 1985 (bijlage 3a}.
Isohypsenpatronen diep en ondiep grondwater: Grondwaterplan Drenthe,
1985 (bijlage 4}.
- Grondwaterkwaliteitsgegevens: Wierenga, 1986; RUG, 1987.
- Bodem: Bodemkaarten 12-oost en 12-west (concept}.
Alleen wanneer gegevens uit andere bronnen dan bovengenoemde afkomstig
zijn, wordt in de onderstaande bespreking een bronvermelding gegeven.
In tabel 6 worden de abiotische gegevens van het onderzoeksgebied samengevat. Deze worden bij de bespreking van de landschapseenheden hieronder
uitvoeriger besproken.
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Bodem

Gebied

Geologie en geomorfologie

Hydrologie

Blwest

Smal beekdal omgeven door keileemplateaus. Geen potklei.

Vnl. madeveengronden
Matig tot sterk
verrijkt grondwater plaatselijk noerige
eerdgronden.
GWT III.

C3

Breder wordend beekdal. In het
noorden komt potklei voor.

Vnl. GWT III. Geen
waterkwaliteitsgegevens.

Madeveengronden,
langs de randen
beekeerdgronden.

GWT III. Licht tot
matig sterk verrijkt grondwater.

Madeveengronden en
beekeerdgronden.

C2-oost Breed asymmetrisch beekdal.
Potklei onder het beekdal.

Madeveengronden.

C2west

Asymmetrisch beekdal met zijdal GWT III. Licht tot
sterk verrijkt
Potklei onder het beekdal.
grondwater.

C4

Vlak en breed beekdal. Pot klei
onder het beekdal.

GWT III. Licht tot
sterk verrijkt
grondwater.

Madeveengronden en
beekeerdgronden.

Cl

GWT II. Matig verDoorsnijding van de Rolderug.
Smal beekdal met steile hellin- rijkt grondwater.
gen. noordgrens van potkleiverbreiding.

Madeveengronden en
beekeerdgronden.

ES

Smaller wordend beekdal. Bollende veenpakketten. Ijzeroer.

GWT II. Sterk verrijkt grondwater.

Madeveengronden.

D2

Steile oostflank. Geen keileem
op de hogere gronden.

GWT III. Arm tot
licht verrijkt
grondwater.

Madeveengronden.

Dl

Bovenloop op potkleiuitloper.
Naar monding toe geen potklei.

GWT III. Arm tot
sterk verrijkt
grondwater.

Beekeerdgronden en
madeveengronden.

A3

Smal beekdal. Plaatselijk beek- GWT III. Geen waterkwaliteitsgegeleem.
vens.

Blzuid

Smal beekdal. Potklei ten noor- GWT II. Geen water- Moerige eerdgronden
kwaliteitsgegevens. en vlierveengronden.
den van het gebied.

AS

Breed beekdal. Pot klei ten oos- GWT II. Matig tot
sterk verrijkt
ten van het gebied.
grondwater.

D3

Beek stroomt over zand. Potklei GWT II en !II.Sterk Eerdgronden en
verrijkt grondwater vlierveengronden.
ten westen van het gebied.
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Beekeerdgronden,
moerige eerdgronden,
vlierveengronden.

Vlier veengronden en
gooreerdgronden.

Blnoord Breed beekdal. Potklei ten oos- Vnl. GWT II. Geen
ten van het gebied.
waterkwal. geg.

Vlierveengronden.

El

Breed vlak beekdal. Pot klei ten Vnl. GWT II. Licht
noordoosten van het gebied.
tot sterk verrijkt
grondwater.

Vlierveengronden.

E3

Smaller wordend beekdal. Potklei onder de oostflank.

E4

Smaller wordend beekdal. Bolle GWT II. Sterk verveenpakketten. Potklei ten oos- rijkt grondwater.
ten en noorden van het gebied.

Vlierveengronden.

Al.

Oorspronggebied. Geen potklei,
wel leemachtig materiaal.

GWT III. Mineraalarm grondwater.

Haar- en veldpodzolen.

D4

Smalle bovenloop. Plaatselijk
omgeven door keileem.

GWT II en !II.Licht Moerige eerdgronden.
tot matig verrijkt
grondwater.

A2

Oorspronggebied op potklei.

GWT V. Geen water- Vnl. leemarme podkwaliteitsgegevens. zolgronden.

A4

Brede, vlakke bovenloop op pot- GWT II. Licht tot
klei.
sterk verrijkt
grondwater.

E2

Smalle monding van zij beek.
Geen potklei meer.

C5

Bovenloop, niet door keileem en GWT III. Geen water Geen veen. Beek- en
potklei heengesneden.
kwaliteitsgegevens moerige eerdgronden.

D5

Vrij smal beekdal. Dunne potklei onder het dal. Eveneens
potklei onder beide flanken.

GWT II. Licht tot
Complexen van venige
matig. pl. sterk
beekdalgronden.
verrijkt grondwater

D6

Vrij smal beekdal. Plaatselijk
potklei op de flanken.

Vnl. GWT II. Matig Madeveengronden.
verrijkt grondwater

D7

Breed beekdal met zandopduikin- GWT II en III. Ma- Madeveengronden,
gen. Potklei onder de Hondsrug, tig, pl. sterk ver- koopveengronden en
plaatselijk onder het dal.
rijkt grondwater.
moerige eerdgronden.

GWT II. Geen water- Vlierveengronden.
kwaliteitsgegevens

GWT III en V. Sterk Smalle zone met
verrijkt grondwater vlierveengronden.

Tabel 6. Samenvatting abiotische gegevens Drentse Aa-gebied.
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4.3.2. Indeling in landschapseenheden.
De gebiedsindeling van het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is
gebaseerd op de verspreiding van een beperkt aantal indicatorsoorten:
Kleine watereppe
Bittere Veldkers
Moeras zegge
Zompzegge
Holpijp
Liesgras
Veldrus
Drijvend Fonteinkruid
Klimopwaterranonkel
Gewone Waterranonkel
Beekpunge

Dotterbloem
Scherpe Zegge
Noordse Zegge
Snavel zegge
Veenpluis
Waterviolier
Bronkruid
Duizendknoopf onteinkruid
Grote Boterbloem
Veenmossen spec.
Moerasviooltje.

Wegens de gedetailleerde indeling in landschapseenheden, zijn de kenmerkende soorten voor de landschapseenheden in onderstaande bespreking opgenomen,
onder het kopje kenmerkende soorten. Op basis van de verspreiding van deze
soorten op km 2 -schaal komt een dermate gedetailleerde gebiedsindeling niet
tot uiting.
De gebiedsindeling van het stroomgebied ten noorden van Oudemolen is op
basis van verspreidingspatronen van de totale soortenset (bijlage 1) op
km2-schaal tot stand gekomen.
In tabel 7 zijn de landschapseenheden binnen het Drentse Aa-gebied gerangschikt op basis van het voorkomen van een aantal indicatorsoorten. Hierbij
valt op dat het grootste deel van de landschapseenheden behoort tot een
middengroep, gekarakteriseerd door het optreden van soorten die duiden op
de toestroming van matig tot zeer mineraalrijk grondwater. Ten dele kan dit
een vertekend beeld zijn, omdat deze indeling gebaseerd is op de verspreiding van deze soorten op km 2 -schaal. Deze tabel dient derhalve met enige
voorzichtigheid gehanteerd te worden. Het gebied ten noorden van Oudemolen
onderscheidt zich goed door het optreden van een aantal karakteristieke
benedenloopsoorten (Stijve
Waterranonkel, Lidsteng, Tweerijige Zegge,
Poelruit en Oeverzegge).
Voor de verspreiding van de overige soorten wordt verwezen naar bijlage 2.

4.3.3. Bespreking landschapseenheden.
Het stroomgebied van de Drentse Aa is ten
bij voorbaat verdeeld in 9 stukken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

bate van

de overzichtelijkheid

Amerdiep (4.3.3.1.)
Deurzerdiep/Loonerdiep/Taarlosche Diep (4.3.3.2.)
Anderense Diep (4.3.3.3.)
Rolderdiep/Gasterense Diep (4.3.3.4.)
Scheebroekerloopje (4.3.3.5.)
Anlosche Diepje (4.3.3.6.)
Oudemolense Diep/Schipborgerdiep (4.3.3.7.)
Westerdiep (4.3.3.8.)
Drentse Aa (tot Glimmen) (4.3.3.9.)

De bovenloopsystemen ten westen van Grolloo en het Anreperdiep (Geelbroek)
zijn niet in de gebiedsindeling betrokken wegens het ontbreken van voldoende gedetailleerde soortsverspreidingsgegevens.
Bijlage 6 geeft de ligging en de begrenzing van de hieronder te bespreken
landschapseenheden.
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Tabel 7. Karakterisering landschapseenheden Drentse Aa-gebied op basis van
verspreiding indicatorsoorten.
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Figuur 26. Grondwaterkwaliteiten in het zuidelijke deel van het Drentse
Aa-gebied. (Naar Wierenga, 1986).
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Figuur 27. IR-diagram van het Drentse Aa-gebied Wierenga, 1986}.

Lb-BBD

66

EGV 11S/CH

Taarlosche

tak. {Naar

DRENTSE AA - GASTERENSE TAK.

l
l.R.
1.

..,
0.

0.7

0.6

0.5

o.

t.l
A

0.1

T

,"

10.000

1000

Figuur 28. IR-diagram van het
Wierenga, 1987).

EGV •S/CH

Drentse

Aa-gebied - Gasterense tak. (Naar

4.3.3.1. Amerdiep (met bovenlopen).
Landschapseenheid Bl west. Ruimsloot. (Figuur 29).
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is relatief smal; aan de randen
bevinden zich diepe sloten, waarvan de zuidelijke het verplaatste diepje
is. Onder het gebied zelf komt geen potklei voor. Ten noorden van het
gebied zijn wel uitgebreide en dikke potkleiverbreidingen aanwezig. Vrijwel
overal wordt op de hogere gronden rond het beekdal keileem binnen 1.20 m
aangetroffen.
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LEGENDA:

t:. Dotterbloem
... Beekpunge

0 Klimop waterranonkel

e
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0 Zanpzegge

• Moeraszegge

.....
::::::
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~

potlclei

*Liesgras
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0. Wateraardbei
"

11- Noordse zegge
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l!I Kleine watereppe
Owaterviolier

Legenda behorende bij de figuren 29 t/m 34.
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Figuur 29. Doorsnede Ruimsloot. (Naar Klooker, 1987).
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Hydrologie: Waterkwaliteitsgegevens duiden op de aanwezigheid van sterk
lithoclien water (figuren 26, 27 en 28). Ondiep afstromend grondwater
wordt afgevangen door een ontwateringssloot. Daardoor worden in het beekdal zelf matig tot sterk verrijkte grondwatertypen gevonden. Met name in
het centrum lijkt dit afkomstig te ZlJn uit het tweede watervoerende
pakket. Aan weerszijden hiervan worden watertypen met een matig verrijkt
karakter gevonden. Het beekdal heeft GWT III en wordt door een slotenstelsel ontwaterd.
Bodem: De bodem in het dal bestaat voornamelijk uit madeveengronden die
plaatselijk ijzerrijk z1Jn. Alleen in het uiterste oosten komen moerige
eerdgronden voor. De hogere gronden rond het dal bestaan allen uit veldpodzolgronden.
Kenmerkende soorten: Dotterbloem, Moeraszegge, Holpijp.
Synthese: Het voorkomen van Dotterbloem in kombinatie met Moeraszegge duidt
op sterke toestroming van mineraalrijk grondwater. Dit wordt bevestigd
door de grondwaterkwaliteit in het centrum van het dal. Of dit afkomstig
is uit het eerste dan wel het tweede watervoerende pakket is niet duidelijk. Gezien de samenstelling van het grondwater in het centrum van het
dal lijkt het echter niet onwaarschijnlijk dat hier kwel vanuit het tweede
watervoerende optreedt.
De mogelijkheid bestaat dat de diepe grondwaterstroom gedwongen wordt in
verticale richting om te buigen door de uitgebreide potkleilichamen ten
noorden van het gebied. Aan de flanken worden minder sterk verrijkte
watertypen, die duiden op de toestroming vanuit de omliggende hogere
gronden {systeem van het Plateau van Rolde). Er is waarschijnlijk sprake
van een relictsituatie, gezien de optredende verdroging en verzuring in
het gebied. De sloten langs de dalflanken kunnen daarbij het ondiep afstromende water afvangen. Lokaal komen zandkoppen voor die kunnen fungeren als
kleine lokale systemen.
Landschapseenheid C3. Gebied tussen Eldersloo en Amen.
Geologie en geomorfologie: Bij Amen is het beekdal smal. Hier wordt geen
potklei aangetroffen in de ondergrond. Vanaf Ekehaar is het beekdal breder, en wordt een {onderbroken) potkleilaag gevonden. Ook bij Eldersloo
komen enkele plekken met potklei voor. Overal wordt op de hogere gronden
keileem aangetroffen. Er zijn enkele erosie~eulen in de keileem aanwezig.
Hydrologie: Plaatselijk worden in het zuiden sterke roestverschijnselen
aangetroffen, maar in het algemeen behoren zij tot de zwakke categorie.
Van het gebied zijn geen waterkwaliteitsgegevens beschikbaar.
Bodem: De bodems in het beekdal bestaan uit madeveengronden die plaatselijk
ijzerrijk kunnen zijn. Langs de beekdalranden worden veelal beekeerdgronden gevonden. de hogere gronden bestaan voornamelijk uit veldpodzolen.
Kenmerkende soorten: Liesgras, Dotterbloem, Holpijp, Kleine Watereppe,
Beekpunge, Bittere Veldkers, Snavelzegge, Moeraszegge.
Synthese: De aangetroffen soortsgradiënt maakt toestroming van matig mineraalrijk tot mineraalrijk grondwater aannemelijk. Opvallend is echter het
weinige voorkomen van Moeraszegge. Er lijkt daarom geen sprake te ZlJn van
beïnvloeding vanuit het tweede watervoerende pakket, maar uit kleinere
hydrologische systemen. In het noordelijke gedeelte wordt toestroming van
diep grondwater daarbij verhinderd door de aanwezige potklei.
Directe aanwijzingen voor aanvoer van over de keileem stromend freatisch
grondwater zijn er niet. De aanwezigheid van Holpijp en Snavelzegge in
combinatie met de andere in het gebied voorkomende soorten kan zowel duiden
op zwak tot matig mineraalrijk grondwater, als op een aanvoer van mineraalarmer water. Soorten die een goede indicatie geven voor het laatste watertype ontbreken echter.
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4.3.3.2. Deurzerdiep/Loonerdiep/Taarlosche Diep.
Landschapseenheid C2-oost. Deurzerdiep. (Figuur 30).
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is hier relatief breed en asymmetrisch: de oostelijke oever is breder dan de westelijke. Ter hoogte van
Deurze is het beekdal echter erg smal. Onder het dal wordt potklei aangetroffen, die zich plaatselijk dicht onder de oppervlakte bevindt en een
dikte van meer dan 10 meter heeft. Op de hogere gronden wordt keileem
aangetroffen.
Hydrologie: Een raai van oost naar west in een sloot die in de beek uitkomt, net ten zuiden van Deurze geeft het volgende beeld (figuren 26, 27
en 28): de monsters in het zijdal zijn sterk vervuild a.g.v. landbouwinvloeden (hoge Cl- en S04-waarden). Dichter naar de beek wordt een minder
verontreinigd infiltratietype aangetroffen. Direct aan de overkant van de
beek wordt een watertype gevonden dat wijst op toestroming van verrijkt
grondwater. De invloed van dit watertype lijkt beperkt tot een smalle zone
direct langs de beek.
Bodem: In het dal liggen madeveengronden. De oostflank van het dal bestaat
uit beekeerdgronden. Op de hogere gronden liggen veldpodzolen. Deurze ligt
op een moderpodzolgrond.

C2 WEST

Figuur 30. Doorsnede Deurzerdiep. (Naar Klooker, 1987).
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Kenmerkende soorten: In het noorden wordt Liesgras aangetroffen en in
mindere mate ook Holpijp, Dotterbloem, Snavelzegge, Bosbies, Noordse Zegge
en Veldrus. In het zuidelijke gedeelte worden soorten van arme watertypen
aangetroffen: Bronkruid, Gewone Waterranonkel, Duizendknoopfonteinkruid,
Waterviolier, Zompzegge en Moerasviooltje. Daarnaast ook: Dotterbloem,
Kleine Watereppe, Liesgras, Holpijp, Beekpunge, Bittere Veldkers en soms
Grote Boterbloem. Op de hogere gronden: Klimopwaterranonkel en Drijvend
Fonteinkruid.
Synthese: Er is een goede dwarsgradiënt ontwikkeld in soortssamenstelling:
de hogere delen staan onder invloed van over de keileem af stromend f reatisch grondwater (Veldrus, Bronkruid). Daarna komt een zone met invloed
van zwak tot matig mineraalrijk grondwater met een relatief korte verblijfstijd (Duizendknoopfonteinkruid, Waterviolier, Gewone Waterranonkel).
Dicht bij de beek worden soorten van een mineraalrijker watertype gevonden:
Dotterbloem, Bosbies, Noordse Zegge en Liesgras. Deze zone is door ontwateringswerkzaamheden gereduceerd tot een smalle zone direct langs de beek.
De gradiënt in grondwatertypes is minder goed ontwikkeld. Ten zuiden van
Deurze komt sterk vervuild grondwater voor. Met name langs de westoever
lijkt een aanzienlijke afname van kwel te zijn opgetreden, getuige het
voorkomen van een infiltratietype. Slechts aan de oostoever wordt sterker
verrijkt, schoon grondwater aangetroffen. Dit watertype zou hier extra verrijkt kunnen zijn doordat het in contact staat met de onderliggende potkleilaag. De aangetroffen soortsgradiënt zou, gezien de sterk gestoorde
hydrologische omstandigheden een relictsituatie kunnen vertegenwoordigen.
Landschapseenheid C2-west. Deurzerdiep. (Figuur 30).
Geologie en geomorfologie: Tegenover de Kampsheide is het beekdal asymmetrisch; de gekanaliseerde beek stroomt daar vlak langs de westflank van
het beekdal langs een keileemplateau. Onder het gebied ligt op geringe
diepte een dikke potkleilaag. Op de omringende hogere gronden is keileem
aanwezig. Ten zuiden van de oude spoorlijn Assen-Rolde is een zijdal aanwezig.
Hydrologie: Op de beekdalflank wordt een arm infiltratiewatertype gevonden
(figuren 26, 27 en 28). Langs de beek is een relatief sterk verrijkt
watertype aanwezig. De monsters zijn hier weinig vervuild, i.t.t. de oostflank. Evenwijdig aan de beek is een kanaal gegraven dat het Deurzerdiep
verbindt met het Noord-Willemskanaal.
Bodem: In het dal zijn madeveengronden aanwezig. Deze gaan aan de westkant
direct over in veldpodzolgronden.
Kenmerkende soorten: Van noord naar zuid worden gevonden: Veenmossen,
Waterviolier, Moerasviooltje. Aan de oorsprong van de zijbeek veel Veldrus
en Duizendknoopfonteinkruid, met Bronkruid. Naar de beek toe verschijnen
Dotterbloem, Holpijp, Snavelzegge, Liesgras, Bosbies en Bittere Veldkers.
Aan het kanaal wordt Moeraszegge gevonden. Naar het zuiden wordt het dal
breder en verschijnen Scherpe Zegge en Noordse Zegge.
Synthese: In het noorden stroomt de beek dicht langs de dalrand waarop keileem aanwezig is. Hierdoor komen de armere soorten ter plekke tot aan de
beek voor. In hoeverre het kanaal invloed uitoefent is niet duidelijk.
Soorten van mineraalrijkere watertypen komen direct langs de beek voor.
Waterkwaliteitsgegevens en de aanwezigheid van potklei doen vermoeden dat
hier grondwater vanuit het eerste watervoerende pakket aangevoerd wordt.
Eventueel kan ook een onderbreking in de potklei als kwelvenster voor water
uit het tweede watervoerende pakket fungeren, en zodoende aanleiding geven
voor de aanwezigheid van mineraalrijk grondwater direct langs de beek
(Wierenga, 1986; Kloeker, 1987). Potkleikaarten geven een dergelijke onderbreking echter niet aan. Gezien de dikte van de potklei lijkt dit eveneens
niet erg waarschijnlijk.
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Scherpe Zegge en Noordse Zegge kunnen in het zuidelijke deel wijzen op een
(vroegere} overstromingsinvloed. Door de ontwaterende werking van het
omleidingskanaal treden overstromingen (vrijwel} niet meer op (Jansen,
1985}.

Landschapseenheid C4. Kampsheide.
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is hier vlak en breed, met veel ontwateringssloten. Het gebied ligt aan de oostkant van het Deurzerdiep.
Onder het gebied komt op relatief grote diepte (in ieder geval dieper dan
NAP} potklei voor. Op de hogere gronden is keileem aanwezig.
Hydrologie: Op grond van metingen van de waterkwaliteit langs een raai
dwars op het beekdal komt Jansen (1985} tot de volgende gradiënt van
grondwatertypen: infiltratiewatertypes op de hoge gronden, licht tot matig
mineraalrijk grondwater op de beekdalflank en de randen van het dal, sterk
verrijkt grondwater in het centrum van het dal.
Op de oostflank van het dal is een goed ontwikkelde gradiënt van infiltratiewater, via een zwak mineraalrijk type naar een schoon calcium-bicarbonaat-type (lage Cl- en S04-gehaltes}. Op de westflank (zijdal ten zuiden
van de oude spoorlijn Assen-Rolde} worden alleen mineraalarme watertypen
aangetroffen (figuren 26, 27 en 28}.
Bodem: Het westelijke deel van het dal bestaat uit madeveengronden. Ten
oosten van de beek worden voornamelijk beekeerdgronden gevonden. Deze gaan
naar de hogere gronden via veldpodzolen over in moderpodzolgronden en
plaatselijk enkeerdgronden.
Kenmerkende soorten: De soorten zijn in een goed ontwikkelde dwarsgradiënt
gelegen: op de flanken Veenpluis en Veenmos, gevolgd door Zompzegge,
Veldrus, Waterviolier, Gewone Waterranonkel en soms Moerasviooltje. Bij de
beek: Holpijp, Dotterbloem, Liesgras, Noordse Zegge en Bosbies en in
mindere mate: Snavelzegge, Moeraszegge,
Kleine Watereppe, Beekpunge,
Bittere Veldkers en Scherpe Zegge.
Synthese: Vanuit deze soortsverspreiding en hydrologische gegevens kan de
volgende gradiënt in waterkwaliteit geconstrueerd worden. Infiltratiewater
op de hoge delen (Veenmos, Veenpluis}, lokale voeding met over de keileem
stromend grondwater langs de flanken van het beekdal (Zompzegge}, door
lange verblijfstijd relatief sterk verrijkt grondwater uit het eerste
watervoerende pakket langs de beek (Bosbies, Noordse Zegge, Dotterbloem,
Moeraszegge, Kleine Watereppe, etc.}. Vanwege het voorkomen van een dik
potkleilichaam onder het beekdal is toestroming van grondwater uit het
tweede watervoerende pakket uitgesloten. Het optreden van armere soorten in
het beekdal kan verklaard worden door het voorkomen van kleine ruggen
(oeverwallen} waarin zich kleine lokale systemen hebben gevormd (Jansen,
1985}.

Landschapseenheid Cl. Doorsnijding van de Rolderug.
Geologie en geomorfologie: In dit gebied ten zuiden van Loon

doorsnijdt de
beek de Rolderug. Het dal is hier smal en heeft steile hellingen. Op dit
punt ligt eveneens de grens van de potkleiverbreiding: verder stroomafwaarts komt geen potklei meer voor onder het beekdal. Op de hogere gronden
is keileem aanwezig. Ten zuiden van Loon komt een het vroegere hoofddal
van de beek, waaronder de keileem ontbreekt, uit in het huidige hoofddal.
Hydrologie: In het gebied liggen weinig sloten. Op twee plaatsen in de
omgeving van dit gebied zijn grondwatermonsters genomen. In het centrum
van het beekdal is een matig verrijkt grondwatertype aanwezig. Dit geldt
ook voor het westelijke zijdal ten zuidwesten van Loon. In beide monsters
zijn relatief hoge Cl- en S04-waarden aangetroffen, hetgeen kan wijzen op
een beïnvloeding door landbouwwater.
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Bodem: In het dal worden madeveengronden gevonden. De noordhelling gaat via
beekeerdgronden over in veldpodzolen. Aan de zuidhelling gaan de madeveengronden direct over in veldpodzolgronden en moderpodzolen.
Kenmerkende soorten: Liesgras komt abundant voor. Verder komen lokaal voor:
Holpijp, Snavelzegge, Dotterbloem, Beekpunge, Bittere Veldkers, Bosbies,
Veldrus en Duizendknoopfonteinkruid.
Synthese: In het centrum van het dal worden aanwijzingen gevonden voor
toestroming van matig mineraalrijk water (Dotterbloem, Bosbies), dat als
gevolg van landbouwinvloeden enigszins vervuild is (hoge Cl- en S04-gehaltes). Daarnaast wijzen Veldrus en Duizendknoopfonteinkruid op een (plaatselijk) goed ontwikkelde gradiënt in de grondwaterkwaliteit. Waarschijnlijk
vindt toestroming plaats met grondwater van verschillende rijpingsgraad uit
het eerste watervoerende pakket. De aanwezigheid van potklei verhindert
toestroming van grondwater uit het tweede watervoerende pakket.

Landschapseenheid E5. Taarlosche Diep. (Figuur 31).
Geologie en geomorfologie: De potklei ontbreekt in dit gebied. Eveneens
ontbreekt de keileem over grote oppervlakten aan beide zijden van het
beekdal. Het veenpakket is in het zuiden breed en wordt naar het noorden
toe steeds smaller. Hier worden dikke, bollende veenpakketten aangetroffen.
In het dal zijn ijzeroerbanken aangetroffen.
Hydrologie: In het beekdal komen over de gehele dwarsgradiënt zeer mineraalrijke grondwatertypen voor (figuur 27). In het IR-diagram (figuur 28)
liggen de monsterpunten bij het lithocliene hoekpunt. Deze gegevens wijzen
op de toestroming van sterk verrijkt grondwater, afkomstig uit het tweede
watervoerende pakket. Mineraalarme watertypen zijn niet aangetroffen, ook
niet langs de beekdalflank.
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Figuur 31. Doorsnede Taarlose Diep. (Naar Klooker, 1987).
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Bodem: In het beekdal worden dikke madeveengronden aangetroffen. Op de
hogere gronden liggen moerige eerdgronden, enkeerdgronden en veldpodzolen.
Kenmerkende soorten: Veel Moeraszegge, Liesgras en Holpijp, weinig Beekpunge, Grote Boterbloem, Noordse Zegge, Kleine Watereppe en Bittere Veldkers. Daarnaast zijn ook Gewone Waterranonkel, Veldrus en Zompzegge aangetroffen.
Synthese: Het voorkomen van Moeraszegge, Grote Boterbloem, Noordse Zegge,
Kleine Watereppe en Bittere Veldkers wijst op kwel van zeer mineraalrijk
grondwater uit het tweede watervoerende pakket. Met name het vele voorkomen van Moeraszegge is hiervoor een duidelijke aanwijzing. Dit komt eveneens tot uiting in de waterkwaliteitsgegevens. De bollende veenpakketten en
ijzeroerbanken kunnen daarbij duiden op een regelmatige en intensieve
toestroming van dit water.
Het voorkomen van armere soorten kan verklaard worden door de aanwezigheid
van kleine ruggen (oeverwallen) die als kleine lokale systemen fungeren.
Waarschijnlijk speelt hierbij ook de zeer lokale bijmenging en/of stagnatie
van regenwater, en aan de beekdalflank uittredend freatisch grondwater een
rol.
Landschapseenheid D2. Het Boabroek.
Geologie en geomorfologie: Het Loonerdiep heeft het Balloërveld hier aangesneden. Hierdoor heeft de oostflank een steil verhang. Op de hoge gronden wordt geen keileem aangetroffen. De potklei is hier afwezig. In het
beekdal is plaatselijk beekleem aanwezig.
Hydrologie: Bij de beek zijn regelmatig sterke roestverschijnselen aangetroffen. Bij de flanken is dit niet het geval. In het gebied is Grondwatertrap III aanwezig. Langs de beekdalrand worden arme tot licht verrijkte
grondwatertypen aangetroffen (figuren 27 en 28).
Bodem: In het dal worden dikke madeveengronden gevonden, op de hogere
gronden veldpodzolen.
Kenmerkende soorten: Op de beekdalflank Veenmossen en Moerasviooltje, dichter bij de beek: Holpijp, Snavelzegge, Kleine Watereppe, Beekpunge en Bittere Veldkers. Langs de beek af en toe Bosbies en Noordse Zegge.
Synthese: Gezien het voorkomen van Veenmossen en Moerasviooltje treedt
vanuit het Balloërveld mineraalarm grondwater uit. Kleine Watereppe,
Beekpunge en Bittere Veldkers bij de beek duiden op mineraalrijk grondwater, waarschijnlijk uit het eerste watervoerende pakket.
Het voorkomen van Grondwatertrap III in het gebied doet vermoeden dat de
kwelstroom wat betreft de intensiteit een min of meer onregelmatig karakter heeft. Toestroming van grondwater vanuit een de directe omgeving lijkt
daarom waarschijnlijker dan vanuit het tweede watervoerende pakket.

Landschapseenheid Dl. Smalbroekerloopje.
Geologie en geomorfologie: Het Smalbroekerloopje ontspringt

op een hooggelegen potkleiuitloper op het Koebroeksveld en mondt uit in het Loonerdiep. Het is gelegen in een smal dal tussen de plateaus van het Balloërveld en de Rolderug. Keileem komt alleen in het zuidelijke gedeelte voor,
en vandaar verder naar het zuiden. Op het Balloërveld ten oosten van de
beek komt geen keileem voor.
Hydrologie: De sloten in het gebied laten regelmatig zwakke roestverschijnselen zien. In het gebied is grondwatertrap III aanwezig. In het bovenloopgedeelte is sprake van mineraalarm water (over de potklei afstromend).
Snel treden echter mineraalrijkere watertypen op, in het midden van het dal
wat sterker verrijkt dan bij de monding (figuren 26, 27 en 28).
Bodem: Het dal zelf bestaat uit madeveengronden, aan weerszijden geflankeerd door veldpodzolen.
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Kenmerkende soorten:

Bij de oorsprong Moerasviooltje en Bronkruid, aan de
beekdalflanken Zompzegge, Veldrus en Gewone Waterranonkel. Naar de monding
toe Dotterbloem, Holpijp, Snavelzegge, Liesgras, Kleine Watereppe, Bittere
Veldkers, Grote Boterbloem, Beekpunge en Bosbies.
Synthese: Het bovenloopgedeelte staat gezien het voorkomen van mineraalarm
grondwater indicerende soorten onder invloed van over de potklei afstromend grondwater. Het noordelijke gedeelte staat, gezien de daar voorkomende soorten onder invloed van mineraalrijker grondwater. Dit water lijkt,
getuige de matig verrijkte grondwatertypen, afkomstig uit het eerste
watervoerende pakket. Eventueel treedt daarbij menging op met mineraalarm
freatisch grondwater, afkomstig van de aangrenzende hogere gronden.

4.3.3.3. Anderense Diep.
Landschapseenheid 13. Papenvoort.
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is

smal en regelmatig van ontwateringssloten voorzien. De keileemverbreiding in de omgeving vertoont een
groot aantal onderbrekingen. In het beekdal wordt plaatselijk beekleem
gevonden. Potklei komt in het gebied niet voor.
Hydrologie: In het beekdal treedt zwakke kwel op van licht verrijkt grondwater, gezien de lichte roestverschijnselen en de aanwezigheid van grondwatertrap III. Grondwaterkwaliteitsgegevens ontbreken in het gebied.
Bodem: Op de hoge gronden liggen veldpodzolen. Aan de rand van het beekdal
zijn beekeerdgronden aanwezig, die via moerige eerdgronden naar de beek
overgaan in ondiepe vlierveengronden.
Kenmerkende soorten: Veel Holpijp, Gewone Waterranonkel, Waterviolier en
Bronkruid, regelmatig Moerasviooltje, Snavelzegge en Dotterbloem en sporadisch Duizendknoopfonteinkruid en Veenpluis.
Synthese: Aan de beekdalflank treedt mineraalarm, over de keileem stromend
grondwater uit (Moerasviooltje, Veenpluis). In het centrum treedt waarschijnlijk kwel uit het eerste watervoerende pakket op, gezien het voorkomen van soorten die een indicatie geven voor zwak tot matig mineraalrijk
grondwater (Waterviolier, Dotterbloem, Duizendknoopfonteinkruid).

Landschapseenheid Bl-zuid. Bovenloop Anderense Diep.
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is hier smal, behalve op de plaats
waar deze tak samen komt met de tak uit het "Lange Veen". In het gebied
zelf komt geen potklei voor. Wel begint ten noorden van het gebied een oppervlakkig gelegen potkleischol. Keileem komt aan weerszijden van het dal
voor op de hogere gronden. Op de oostflank zijn echter aanzienlijke onderbrekingen in de keileem aanwezig.
Hydrologie: Van het gebied zijn geen grondwaterkwaliteitsgegevens aanwezig.
Bodem: Op de hoge gronden komen veldpodzolen voor. In het beekdal worden
aan de flank complexen van moerige en gooreerdgronden aangetroffen die
overgaan in ijzerhoudende vlierveengronden met een geringe dikte.
Kenmerkende soorten: Dotterbloem, Holpijp en Moeraszegge komen regelmatig
voor. Naar de beekdalrand worden achtereenvolgens gevonden: Snavelzegge,
Gewone Waterranonkel, Zompzegge en Bronkruid.
Synthese: Vanuit de beekdalflank treedt mineraalarm water binnen. Dit kan
afgevangen worden door de verlegde beek, waardoor mineraalrijkere grondwatertypen indicerende soorten naar de rand van het beekdal op kunnen rukken
als gevolg van de afname van de invloed van het mineraalarme water. In het
dal zal verrijkt water van invloed zijn. De herkomst van dit grondwater is
niet duidelijk. Mogelijk zou hier diep grondwater omhoog kunnen worden
gedwongen door de potkleischol ten noorden van het gebied. Dit is echter
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Land1chap1eenheid AS. Anderen1e Diep - Rebroek. (Figuur 32).
Geologie en geomorfologie: Op de hoge gronden aan de oostkant

is keileem
aanwezig. Door de slecht doorlatende keileem heeft zich hier een verfijnd
oppervlakkig afvoersysteem ontwikkeld. In het beekdal komen onderbroken
beekleemlagen voor. Ten oosten van het gebied is dunne potkleischol aanwezig op een diepte van ca. 23 meter -MV, waarvan een uitloper zich tot
onder het gebied voortzet. Het beekdal is hier relatief breed.
Hydrologie: De beek is hier verlegd naar het zuidwesten. In het beekdal is
een dicht slotenpatroon aanwezig. In het beekdal overheerst in een zeer
smalle strook grondwatertrap II en voorts V. Er zijn nauwelijks roestverschijnselen. In het gebied komen matig tot sterk verrijkte grondwatertypen
voor. Met name naar het westen (stroomafwaarts) komt sterk verrijkt grondwater voor (figuren 26, 27 en 28).
Bodem: In het beekdal ligt een smalle strook vlierveengronden. Hierin zijn
zandlagen afgezet. Op de dalrand worden gooreerdgronden gevonden. De hogere
gronden bestaan uit veldpodzolen.
Kenmerkende soorten: Op de beekdalrand is veel Moerasviooltje en Veldrus
aanwezig. Naar de beek toe komen Holpijp, Snavelzegge en Dotterbloem voor.
Waterviolier, Zompzegge en Gewone Waterranonkel zijn vooral aan de rand van
de potkleiuitloper aangetroffen. Soms komt Noordse Zegge voor.
Synthese: De in het gebied voorkomende soorten wijzen op toestroming van
mineraalarm en zwak mineraalrijk grondwater. Dit is in tegenspraak met de
aangetroffen watertypen, die op toestroming van matig tot sterk verrijkt
grondwater duiden. Op de hoge delen treedt mogelijk water uit dat over de
keileem en/of de potklei stroomt. Naar de beek toe komt mineraalrijker
water naar boven, waarbij de grondwaterkwaliteitsgegevens duiden op een
afkomst uit het eerste en/of tweede watervoerende pakket.
In hoeverre grondwater uit het tweede watervoerende pakket hier een rol
speelt blijft onduidelijk. Het diepe grondwater dat globaal een stromingsrichting naar het noordoosten heeft kan door de potkleischol gedwongen
worden in verticale richting op te stijgen. Gegevens over de dikte van de
potkleischol ter plaatse ontbreken echter, waardoor deze hypothese onzeker
blijft. In ieder geval blijft deze invloed beperkt tot een zone direct
langs de (vroegere) beek. Een andere hypothese is dat het grondwater uit
het eerste watervoerende pakket extra verrijkt is door het voorkomen van
potklei in de ondergrond.
In het gebied ZlJn sterke verdrogingsverschijnselen gevonden, waardoor
kwel mogelijk niet meer op kan treden (Streefkerk, 1985).

Landschapseenheid Dl. Hoornse Bulten. (Figuur 32).
Geologie en geomorfologie: De nieuwe beek stroomt door het gebied over
zand. Ten westen van het gebied komt een oppervlakkig gelegen potkleischol
voor, die zich tot onder het gebied zou kunnen voortzetten. Het beekdal is
hier relatief breed. De hogere gronden aan de zuidrand van het gebied
bevatten geen keileem. Verder naar het zuidwesten wordt wel keileem gevonden.
Hydrologie: In het smalle veenpakket zijn veel afwateringssloten gegraven.
De kwelverschijnselen zijn meestal zwak, maar dicht bij de oude loop soms
ook sterk. In het beekdal heerst een combinatie van de grondwatertrappen
II en III.
De grondwatermonsters zijn genomen op een oost-west lopende raai langs de
oude beekloop. Alle monsters geven een sterk verrijkt watertype te zien
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Figuur 32. Doorsnede Anderenae Diep. (Naar Klooker, 1987).

(figuur 27). De IR-waarde is echter door de relatief hoge chloorgehaltes
relatief laag (figuur 28).
Bodem: In het beekdal is een complex aangetroffen van moerige eerdgronden
en gooreerdgronden en een smalle strook ondiep vlierveen. Op de hogere
gronden liggen veldpodzolen.
Kenmerkende soorten: Op de beekdalflank komen Zompzegge en Veldrus voor.
Naar het centrum van het dal worden Duizendknoopfonteinkruid, Gewone
Waterranonkel en Bronkruid aangetroffen. dicht bij de beek komen Moeraszegge, Holpijp, Snavelzegge en sporadisch Dotterbloem en Beekpunge voor.
Synthese: De soortsgradiënt wijst op een gradiënt in watertypes van mineraalarm grondwater op de beekdalflanken (Veldrus, Zompzegge) naar zwak
mineraalrijk grondwater (Duizendknoopfonteinkruid, Bronkruid, Gewone Waterranonkel). Naar de beek toe is sprake van een mineraalrijk watertype
(Moeraszegge, Dotterbloem, Beekpunge). De waterkwaliteitsmetingen wijzen
echter op een sterker verrijkt grondwatertype, dan op grond van de soortssamenstelling verwacht zou worden. De mogelijkheid bestaat dat hier voeding
vanuit het tweede watervoerende pakket plaatsvindt, vanwege de aanwezigheid
van potklei ten oosten van het gebied (zie ook landschapseenheid AS).
Streefkerk (1985) en Jansen (1985) concluderen dat de Hoornse Bulten door
ondiep grondwater van het Rolderplateau gevoed worden. Door ruilverkavelingswerkzaamheden ziJn de grondwaterstanden op de hogere delen gedaald
waardoor nog slechts weinig voeding met water vanaf de hogere delen mogelijk is (Streefkerk, 1985).
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Landschapseenheid 81-noord. Anderense Diep - Westerlanden. (Figuur J2).
Geologie en geomorfologie: Het dal is hier breed; de beek is verlegd naar
het zuiden en stroomt nu over zandgrond. Het gebied ligt ten noorden van
de oude beekloop. Onder het gebied wordt geen potklei gevonden. Wel komt
potklei ten oosten van het gebied voor. De hogere gronden ten noorden van
het gebied bevatten keileem. Op grote delen van de Hondsrug ontbreekt de
keileem echter. In het beekdal is soms beekleem afgezet.
Hydrologie: In het gebied zelf werden geen waterkwaliteitsgegevens verzameld. De waterkwaliteiten in de net ten zuiden gelegen landschapseenheid
DJ geven sterk verrijkte grondwatertypen weer (figuur 27).
Bodem: In het beekdal komen smalle vlierveengronden voor die plaatselijk
ijzerrijk zijn. Verder liggen in het beekdal een aantal zandkoppen. Op de
hogere gronden zijn humuspodzolen en ijzerhoudende haarpodzolen aanwezig.
Kenmerkende soorten: Over de hele dwarsgradiënt worden Holpijp, Snavelzegge
en Moeraszegge aangetroffen. Lokaal worden ook Grote Boterbloem, Dotterbloem en Liesgras gevonden.
Synthese: Het optreden van Moeraszegge, en in mindere mate Grote Boterbloem
en Dotterbloem doen vermoeden dat hier sprake is toestroming van mineraalrijk water; dit komt overeen met de waterkwaliteitsgegevens in de
aangrenzende landschapseenheid DJ. Dit water zou afkomstig kunnen zijn uit
het tweede watervoerende pakket, als gevolg van opstuwing door de potkleischol ten oosten van het gebied. Daarnaast kan ook het grondwater uit het
eerste watervoerende pakket vanaf de westflank een belangrijke bijdrage
leveren, gezien de opbouw van de ondergrond (ontbreken van keileem). Vanaf
de Hondsrug zal echter voornamelijk freatisch grondwater toestromen vanwege
de oppervlakkig gelegen potklei en keileem. Hierbij zou dit grondwater
eventueel verrijkt kunnen zijn door het contact met de potklei (zie Everts
& De Vries 1986). Dit laatste is echter afhankelijk van de grootte van een
eventueel watervoerend pakket tussen de keileem en de potklei. Ontbreekt
deze dan zal voornamelijk onregelmatige aanvoer van mineraalarm water
plaatsvinden.
4.3.3.4. Rolderdiep/Gasterense Diep.
Landschapseenheid 11. Rolderdiep. (Figuur JJ).
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is hier breed en vlak. Het ligt aan
de oostflank van het Balloërveld. In het uiterste noorden van het gebied
(ter hoogte van de monding van het Scheebroekerloopje) begint een potkleilichaam die zich verder naar het noordoosten uitstrekt. De hogere gronden
bevatten direct langs het beekdal geen keileem. Verder komt echter wel
keileem voor. In het beekdal is sporadisch beekleem aangetroffen.
Hydrologie: In het gebied liggen lange rechte sloten van de flank tot aan
de beek. Naast de meanderende beek is een diepe (2,6 m) ontwateringssloot
gegraven. Er zijn zowel zwakke als sterke roestverschijnselen aangetroffen.
Zeer sterke roestverschijnselen komen voor tussen de sloot en de beek. In
het beekdal komen de grondwatertrappen II en III voor. De waterkwaliteitsgegevens duiden op de aanwezigheid van een hydrologische gradiënt. Het arme
water aan de flank gaat naar het centrum over in een mineraalrijk watertype
(figuur 27). De IR-waarde van het grondwater neemt toe vanaf het Balloërveld naar de beek (figuur 28) .. Aan de overzijde van de beek is deze het
hoogst. Dit geldt eveneens voor het Ca-gehalte en de EGV. Er is dus een
gradiënt van toenemende verrijking van het grondwater aanwezig dwars op de
beek. De grondwaterstanden nemen eveneens toe naar de beek. Aanvullende
waterkwaliteitsgegevens (RUG, 1987) bevestigen het hierboven beschreven
beeld.
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Figuur 33. Doorsnede Rolder Diep. (Naar Kloeker, 1987).

Bodem: Bij

de beek liggen natte onveraarde veengronden (vlierveengronden).
Vlak bij de beek is het veenpakket dik, naar de flanken toe wordt het
dunner. Verder ZlJn er veel zandopduikingen aanwezig, evenals moerige
eerdgronden. Op de hoge gronden zijn veldpodzolen aanwezig.
Kenmerkende soorten: Op de flank is een zone met Zompzegge, Gewone Waterranonkel, Waterviolier, Bronkruid en Holpijp. Naar het centrum van het
beekdal komen Bittere Veldkers, Beekpunge, Snavelzegge en Dotterbloem
voor, gevolgd door Kleine Watereppe, Grote Boterbloem, Moeraszegge en
Noordse Zegge.
Synthese: In het dal komt een goed ontwikkelde soortsgradiënt voor. Zompzegge, Gewone Waterranonkel, Waterviolier, Bronkruid en Holpijp geven op
de beekdalflank aan dat zwak mineraalrijk grondwater toestroomt. Vervolgens
wijst de combinatie van Dotterbloem, Bittere Veldkers en Beekpunge op matig
mineraalrijk tot mineraalrijk grondwater. In het centrum van het dalen
duiden Kleine Watereppe, Grote Boterbloem, Moeraszegge en Noordse Zegge op
mineraalrijk grondwater. Deze gradiënt van licht naar sterk verrijkt
grondwater wordt teruggevonden in de waterkwaliteitsmetingen. Roestverschijnselen, bolle veenpakketten en de hoge Ca-gehaltes wijzen op een
intensieve toestroming van grondwater uit het tweede watervoerende pakket.
Omdat het dal van het Rolderdiep en het Gasterense Diep als het ware
ingeklemd ligt tussen potkleischollen in het westen, noorden en zuiden, kan
dit diepe grondwater gedwongen worden juist in dit beekdalgedeelte omhoog
te kwellen. Vanaf het Balloërveld kan daarnaast zwak tot matig mineraalrijk
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grondwater toestromen. Vanwege het ontbreken van keileem op de beekdalflanken zal freatisch grondwater nauwelijks toestromen. Soorten van mineraalarme omstandigheden worden dan ook niet gevonden.
Kanalisatie en ruilverkavelingsactiviteiten hebben geleid tot een aanzienlijke verdroging, en daarmee gepaard gaande achteruitgang van natuurwaarden
(Logeman et al., 1982).

Landschapseenheid E3. Gasterense Diep - zuid.
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is afwisselend breed en smal, maar
maakt in het oosten plotseling een scherpe knik, waar een potkleilaag
aanwezig is. Onder de oostflank van het gebied wordt potklei aangetroffen
(> 10 m dik). Met name op de oostflank wordt eveneens keileem aangetroffen
op de hogere gronden. Deze breidt zich echter niet uit tot aan de beekdalrand. In het dal zelf is sporadisch beekleem afgezet.In het oosten zijn
ijzeroerbanken aangetroffen. In het gebied zijn hellende veenpakketten
aanwezig, in het noorden krijgen bolle veenpakketten de overhand.
Hydrologie: In het beekdal zijn veel sloten gegraven en is de beek een
stukje naar het westen verlegd. De roestverschijnselen behoren tot de
sterke en zeer sterke categorieën. Van het gebied zijn geen grondwaterkwaliteitsgegevens beschikbaar.
Bodem: De vlierveengronden in het beekdal gaan naar de hogere delen over in
gooreerdgronden en veldpodzolen.
Kenmerkende soorten: Grote Boterbloem en Bittere Veldkers komen erg veel
voor. Minder veel voorkomend ZIJD Holpijp, Snavelzegge en Kleine Watereppe. Af en toe worden Beekpunge, Noordse Zegge, Moeraszegge, Liesgras,
Waterviolier, Gewone Waterranonkel en Zompzegge aangetroffen.
Synthese: De voorkomende soorten duiden op een minder sterke toestroming
van sterk verrijkt grondwater dan in de vorige landschapseenheid. Soorten
als Moeraszegge en Noordse zegge die hierop kunnen duiden komen slechts
plaatselijk voor. Grote Boterbloem kan daarnaast in het Drentse Aa-gebied
wijzen op relatief zwakke kwel in de middenloopgebieden van relatief
mineraalarm water. De sterke roestverschijnselen WlJZen echter op de
(voormalige) aanwezigheid van sterk verrijkt water. Blijkbaar wordt het
gebied tegenwoordig voornamelijk gevoed door grondwater uit het eerste
watervoerende pakket (Holpijp, Snavelzegge, Waterviolier), waarbij een
sterke afname van de kwelintensiteit van grondwater vanuit het tweede
watervoerende pakket opgetreden lijkt te zijn. Streefkerk (1985) geeft voor
dit deel van het Gasterense Diep echter een, vergeleken met de rest van het
Drentse Aa-gebied, geringe daling van de stijghoogte in het diepe watervoerende pakket, hetgeen deze conclusie tegen lijkt te spreken.

Landschapseenheid E4. Gasterense Diep - noord.
Geologie en geomorfologie: Vanaf het zuiden wordt

het beekdal steeds
smaller. In het noorden is een zeer steile overgang van hogere gronden
naar beekdal aanwezig. De veenpakketten zijn dik en in het noorden bol van
vorm. Onder het gebied is geen potklei aanwezig. Deze is echter wel aanwezig onder de hogere gronden ten oosten en ten noorden van Gasteren. Keileem
ontbreekt op de oostelijk gelegen hogere gronden. In de driehoek onder de
samenkomst van Gasterense Diep en Taarlosche Diep is wel keileem aanwezig.
Beekleem is niet aangetroffen.
Hydrologie: De kwelverschijnselen zijn meestal zeer sterk. Grondwatertrap
II overheerst. De waterkwaliteitsgegevens van het gebied rond de samenvloeiing van beide beken (De Heest) maken het aannemelijk dat het grondwater afkomstig is uit het tweede watervoerende pakket systeem (Jansen,
1985). Grootjans et al. (1987) vonden op een raai ter hoogte van Gasteren
de volgende grondwatertypen: Sterk vervuild, matig verrijkt grondwater
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boven de potklei, afkomstig van de es van Gasteren. Grondwatertypen met
sterke verwantschap aan diep regionaal grondwater in het centrum van bet
dal (echter zonder zeer hoge Ca- en HC03-gehaltes). Sterk verrijkt grondwater in de potklei. Dit laatste grondwater ontstaat waarschijnlijk als
gevolg van aanrijking met kalk vanuit de potklei.
Bodem: De veenpakketten in het dal bestaan uit vlierveengronden. Op de hoge
gronden liggen veldpodzolen en enkeerdgronden.
Kenmerkende soorten: Moeraszegge, Kleine Watereppe, Dotterbloem, Liesgras,
Bittere Veldkers, Holpijp, Snavelzegge. Weinig Beekpunge, Noordse Zegge en
Grote Boterbloem. Op de linkeroever zijn af en toe Gewone Waterranonkel,
Waterviolier en Zompzegge gevonden.
Synthese: De soortsgradiënt wijst op een continue toestroming van mineraalrijk grondwater (Kleine Watereppe,
Dotterbloem, Moeraszegge, Noordse
Zegge). Waarschijnlijk is de kwelintensiteit hier hoger dan in landschapseenheid E3 (Liesgras), wellicht als gevolg van de potkleischol die net ten
noorden en ten oosten van het gebied begint. Grootjans et al. (1987) vinden
hier een kweldruk van 80 cm en grondwaterkwaliteiten die een sterke verwantschap hebben met diep regionaal grondwater. Streefkerk (1985) vermeldt,
dat alleen in dit gedeelte van het stroomdal van de Drentse Aa geen verlaging van de grondwaterspiegel is opgetreden in de laatste 50 jaar. Deze
hydrologische omstandigheden zijn een sterke aanwijzing voor een intensieve
kwel van grondwater uit het tweede watervoerende pakket.
Zowel vanaf de westflank (Gewone Waterranonkel, Waterviolier, Zompzegge)
als vanaf de oostflank (grondwaterkwaliteiten) lijkt ondiep afstromend
grondwater toe te stromen. Het water dat toestroomt vanaf de oostflank is
sterk vervuild.

Landschapseenheid Al. Oorsprong Ballolrloopje.
Geologie en geomorfologie: Het gebied ligt aan de noordrand van het Balloërveld op de overgang van de heide naar het beekdal. Potklei is niet
aanwezig. Wel komt leemachtig materiaal voor in het gebied.
Hydrologie: In de greppels ZlJn geen roestverschijnselen aangetroffen.
Waterkwaliteitsgegevens wijzen op een mineraalarm watertype (figuren 26,
27 en 28). In het gebied zijn de grondwatertrappen III en V aanwezig.
Bodem: De bodem bestaat voornamelijk uit haar- en veldpodzolen.
Kenmerkende soorten: Zompzegge, Veenpluis en Veenmossen worden veel gevonden; Holpijp en Moerasviooltje worden af en toe gevonden.
Synthese: De voorkomende soorten wijzen op de aanwezigheid van een mineraalarm watertype. Ook de waterkwaliteit duidt hierop. Dit water stroomt
ondiep toe vanaf de omringende gronden. De leem verhindert de toestroming
van dieper, sterker verrijkt grondwater.
Landachapaeenheid D4. Ballolrloopje.
Geologie en geomorfologie: In dit gebied ligt een smalle bovenloop die in
landschapseenheid Al ontspringt. Aan de randen van het beekdal liggen
relatief hoge zandruggen. Potklei ontbreekt in het gebied. Langs de randen
wordt keileem aangetroffen.
Hydrologie: In het smalle beekdal zijn veel ontwateringsgreppels gegraven.
Sterke roestverschijnselen zijn hier algemeen, evenals grondwatertrappen
II en III. Vanaf de oorsprong naar de beek toe wordt het grondwater steeds
mineraalrijker (grotere verwantschap met lithoclien water). Bij het Balloërveld is duidelijk sprake van regenwaterinvloed (relatief hoge Cl- en
S04-gehaltes) (figuren 26, 27 en 28).
Bodem: In het beekdal is een zeer dunne moerige eerdlaag afgezet die snel
overgaat in moerige podzolen.
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Kenmerkende soorten: Op de overgang met landschapseenheid Al worden soorten
als Veenmos, Moerasviooltje en Duizendknoopfonteinkruid gevonden. Verder
staat overal veel Holpijp, Snavelzegge, Dotterbloem, Bittere Veldkers en
Zompzegge. Sporadisch worden ook Liesgras, Kleine Watereppe, Beekpunge,
Noordse Zegge en Bronkruid gevonden.
Synthese: De aangetroffen soortsgradiënt duidt op een geleidelijke verrijkingsgradiënt in de richting van het hoofddal. Op de overgang naar landschapseenheid Al is nog sprake van mineraalarm grondwater (Veenmossen,
Moerasviooltje) tot zwak mineraalrijk grondwater (Duizendknoopfonteinkruid). Naar het Gasterense Diep neemt de invloed van grondwater uit het
eerste watervoerende pakket steeds verder toe (achtereenvolgens Zompzegge,
Holpijp, Dotterbloem, Bittere Veldkers, Kleine Watereppe, Noordse Zegge).
Dit verrijkingstraject wordt geïllustreerd aan de waterkwaliteitsgegevens
(figuren 26, 27 en 28). Wellicht spelen dicht bij het Gasterense Diep ook
invloeden van grondwater uit het tweede watervoerende pakket (zie landschapseenheid E4).
4.3.3.5. Scheebroekerloopje.
Landschapseenheid A2. Oorsprong Scheebroekerloopje. (Figuur 34).
Geologie en geomorfologie: Het gebied staat bekend als het Eexterveld. Hier
ligt een oppervlakkige potkleilaag waardoor het water via een uitgebreid
afvoersysteem ondiep wordt afgevoerd. Het Scheebroekerloopje vormt hierbij
een dal in de potklei, zonder dat deze daarbij volledig doorsneden wordt.
Tevens wordt op de hoge gronden keileem aangetroffen, die echter op enkele
plaatsen ontbreekt.

A2

02

~N.....,

-

\

•I

·•

"
"

·•éPE=El=O=fZ=AN=OI~==========~
r

·IS

• 51

URI(

Figuur 34. Doorsnede Scheebroekerloopje. (Naar Klooker, 1987).
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Hydrologie: In het gebied zijn geen roestverschijnselen aangetroffen.
Grondwatertrap V overheerst. Vermoedelijk kan vanaf de Hondsrug mineraalarm
water ondiep toestromen; kwel vanuit het diepe watervoerende pakket is hier
niet mogelijk.
Bodem: De bodem bestaat voornamelijk uit leemarme podzolgronden.
Kenmerkende soorten: Op het Eexterveld is veel Veenmos, Veldrus en Veenpluis aangetroffen. Af en toe zijn daar ook Moerasviooltje, Zompzegge en
Gewone Waterranonkel gevonden. Snavelzegge en Holpijp komen sporadisch
langs de randen voor.
Synthese: De aangetroffen soorten geven een indicatie voor mineraalarm tot
zwak mineraalrijk grondwater. Bodem (podzolgronden} en hydrologie (GWT V}
wijzen op invloeden van freatisch grondwater dat over de oppervlakkig
gelegen potklei of keileem kan toestromen. Het dal van het Scheebroekerloopje vormt een soort bekken in de potklei, in de richting waarvan water
van een aanzienlijk gebied over de potklei kan stromen. In hoeverre een
gescheiden stroming over de potklei en over de keileem plaatsvindt is niet
duidelijk.
Landschapseenheid A4. Bovenloop Scheebroekerloopje. (Figuur 34}.
Geologie en geomorfologie: Dit gebied ligt aan de voet van het Eexterveld.
Het is een breed en vlak beekdal. In de ondergrond bevindt zich een oppervlakkig gelegen potkleischol. Misschien heeft de beek de potkleilaag
(grotendeels} onder het beekdal weggeërodeerd. Dit komt echter niet tot
uiting op de potkleikaarten van de RGD (bijlage 3b en 3c}. Keileem komt op
de hogere gronden voor.
Hydrologie: In het gebied treedt kwel op, in tegenstelling tot de omliggende landschapseenheid (A2}: grondwatertrap II is hier algemeen. Roestverschijnselen zijn zeer zwak en WlJZen, evenals de meeste waterkwaliteitsgegevens (figuren 26, 27 en 28} op zwak mineraalrijk water dat waarschijnlijk afkomstig is van het systeem van de Hondsrug. Door de oppervlakkige potklei kan de beek buiten zijn oevers treden en kan het ondiep
afstromende (regen}water stagneren. De monsters in het bovenloopgedeelte
geven licht verrijkte watertypen te zien, met hoge Cl- en S04-concentraties, hetgeen op landbouwinvloeden wijst. Opvallend is monster 13-4, wat
een zeer sterk verrijkt watertype aangeeft (figuren 26, 27 en 28}.
Bodem: In het dal zijn vlierveengronden afgezet welke ten hoogste 120 cm
dik zijn.
Kenmerkende soorten: Snavelzegge en Holpijp ZlJn algemeen voorkomend.
Dotterbloem, Noordse Zegge en Veldrus zijn lokaal aanwezig.
Synthese: De soortsverspreidingsgegevens wijzen op een overwegende toestroming van mineraalarm, freatisch grondwater over de keileem en/of de potklei
(zie ook landschapseenheid A2}. Daarnaast wijzen Dotterbloem en Noordse
Zegge op lokale toestroming van mineraalrijk grondwater. Deze soorten zijn
aangetroffen bij een monsterlocatie met een zeer mineraalrijk watertype.
Dit moet wijzen op onderbrekingen in de potkleilaag. Het grondwatertype wat
is aangetroffen, is te mineraalrijk om het gevolg te kunnen zijn van een
verrijking door de potklei. Het optreden van kwel vanuit het diepe watervoerende pakket op een dergelijke hooggelegen plaats in een bovenloop zou
verband kunnen houden met het voorkomen van een zoutdome bij Anloo. Het
diepe grondwater wordt zo gedwongen in de bovenloop van het Scheebroekerloopje omhoog te kwellen. Via één of meerdere onderbrekingen in de potklei
kan het een uitweg naar boven vinden. Het voorkomen van vlierveengronden en
grondwatertrap II lijkt het optreden van een continue intensieve kwelstroom te bevestigen.
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Landschapseenheid !2. Monding Scheebroekerloopje. (Figuur 34).
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is smal en reliëfrijk met veel
greppels erin. De beek ligt tamelijk dicht bij de noordflank. Er zijn geen
ondoorlatende lagen. Onder het gebied komt geen potklei voor; wel wordt aan
de oostkant van het gebied een oppervlakkig gelegen potkleischol voor.
Alleen in het oostelijke deel van het gebied komt op de hogere gronden
langs de beek keileem voor. Beekleem ontbreekt.
Hydrologie: Van de flank tot aan de beek zijn regelmatig zwakke roestverschijnselen waar te nemen. Vanaf het Gasterense Diep vinden we eerst grondwatertrap III gevolgd door V naar het oosten. Het benedenloopgedeelte geeft
sterk verrijkte watertypen eventueel afkomstig uit het diepe watervoerende
pakket (figuren 26, 27 en 28).
Bodem: Aan de zuidkant van de beek zijn vlierveengronden aanwezig die
varieren in dikte. Naar de flank toe worden humus- en moderpodzolen aangetroffen.
Kenmerkende soorten: Soorten als Moeraszegge, Bittere Veldkers, Holpijp en
Kleine Watereppe komen regelmatig voor, vooral aan de beek. Dotterbloem,
Grote Boterbloem, Beekpunge en Snavelzegge komen minder voor.
Synthese: Er is duidelijk sprake van indicaties voor een sterk mineraalrijk
watertype. Naar de beek toe en naar het Gasterense Diep toe neemt het
grondwater in verrijking nog iets toe, gezien het voorkomen van Moeraszegge. Zowel de soortsgradiënt, de waterkwaliteitsgegevens als de roestverschijnselen duiden op toestroming vanuit het eerste, naar het hoofddal
wellicht ook uit het tweede watervoerende pakket.
4.3.3.6. Anlosche Diepje.
Landschapseenheid CS. Anlosche Diepje.
Geologie en geomorfologie: Het gehele Anlosche Diepje is gelegen in een
vrij smal beekdal. Het bovenloopgedeelte van het dal heeft zich niet
ingesneden door de keileem en de potklei. Hierdoor is de loop van het
beekdal ook niet terug te vinden in de vorm van het oppervlak van de potklei.
Hydrologie: In het dal wordt grondwatertrap III aangetroffen, alleen bij
de monding (onderdeel van landschapseenheid D5) grondwatertrap II. Waterkwaliteitsgegevens ontbreken.
Bodem: Het beekdal bestaat uit beekeerdgronden en moerige eerdgronden;
veengronden worden niet aangetroffen.
Synthese: Het beekdal zal voor het grootste gedeelte gevoed worden door
over de keileem en de potklei stromend, freatisch grondwater, gezien het
voorkomen van soorten die duiden op mineraalarm tot zwak mineraalrijk
water. Rond het noordwestelijke deel van het beekdal komt geen keileem
voor, waardoor het grondwater hier over de potklei toestroomt. Dit water
zou enigszins verrijkt kunnen z1Jn, en het plaatselijke voorkomen van de
wat mineraalrijkere omstandigheden indicerende soorten (Kleine Watereppe,
Dotterbloem, Beekpunge) verklaren.
Het noordelijkste deel van het beekdal (Burgvollen en De Strengen kan
wegens het voorkomen van mineraalrijker grondwater indicerende soorten
(Dotterbloem, Moeraszegge, Kleine Watereppe, Noordse Zegge, e.a.) beschouwd
worden als onderdeel van landschapseenheid D5 (Oude Molense en Schipborgerdiep).
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4.3.3.7. Oudemolense Diep/Schipboraerdiep.
Landschapseenheid DS. Oudemolense Diep/Schipborgerdiep.
Geologie en geomorfologie: Onder beide flanken van het beekdal komt potklei
voor, evenals onder het beekdal zelf (tot even ten zuiden van Schipborg.
Op de oostflank en onder het beekdal is deze potklei vrij dun, op de
westflank neemt deze naar het westen sterk in dikte toe. Op de hoge gronden
op de westflank komt vrijwel geen keileem voor. Ook op de oostflank ontbreekt de keileem. Het beekdal is over het algemeen vrij smal. Ten zuiden
van Schipborg neemt het sterk in breedte toe. In het dal komen een aantal
zijbeken uit (Anlosche Diepje en Zeegserloopje). De laatste heeft zich door
de keileem heengesneden, en vertegenwoordigt waarschijnlijk een vroegere
loop van de hoofdstroom. Deze heeft zich door de rug van Tynaarlo heengesneden, hetgeen het smalle beekdal op die plaats kan verklaren. Het noordelijke deel van het Anlosche Diepje (Burgvollen, De Strengen) maakt deel uit
van de landschapseenheid.
Hydrologie: In het beekdal worden voornamelijk arme watertypen op de flanken aangetroffen. In het centrum van het dal worden matig tot sterk vermatig verrijkt
rijkte grondwatertypen gevonden. Bij Oudemolen wordt
de volgende
is
Schipborg
Bij
gevonden.
grondwater met hoge Cl-gehaltes
(vervuilde)
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oostflank:
de
op
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grondwaterkwaliteit
in
gradiënt
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op
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verrijkte
matig
typen; naar centrum dal: schone,
vervuild).
(eveneens
typen
wederom armere
Bodem: Voornamelijk complexen van venige beekdalgronden; met name aan de
westkant moerige podzolen. Hoge gronden voornamelijk veldpodzolen.
Synthese: Er zijn veel soorten aanwezig die duiden op een sterke invloed
van mineraalarm tot zwak mineraalrijk water (o.a. Veldrus, Waterviolier,
Snavelzegge). Dit kan betekenen dat voeding voornamelijk plaatsvindt met
toestromend grondwater met een korte verblijfstijd, gedeeltelijk over de
potklei. In het laatste geval zou enige verrijking van het grondwater op
kunnen treden. De matig mineraalrijke grondwatertypen in het centrum van
Gezien de geringe
het beekdal zouden hier het gevolg van kunnen ZlJn.
dikte van de potklei onder het beekdal zouden onderbrekingen in de potklei
voor kunnen komen. Aanwijzingen voor het optreden van kwel vanuit het
tweede watervoerende pakket bevestigen dit.
Jansen (1985) onderzocht drie raaien door het gebied op de verspreiding
van waterkwaliteiten en indicatorsoorten. Bij Oudemolen wordt door hem een
goed ontwikkelde gradiënt van verschillende watertypes aangetroffen, die
herleid kunnen worden tot toestroming van grondwater uit zowel het tweede
als het eerste watervoerende pakket, alsook van freatisch grondwater. Bij
de monding van het Anlosche Diepje (De Strengen) worden mineraalarme tot
matig mineraalrijke watertypes gevonden, zowel afkomstig van over de
keileem en potklei afstromend grondwater, als van dieper grondwater. In het
noorden van het gebied (Hornbulten) is een sterke toestroming van diep
grondwater geconstateerd (bolle veenpakketten), naast een aanzienlijke
toestroming van over de keileem afstromend, mineraalarm grondwater.
Samenvattend kan gesteld worden dat het gebied voornamelijk beïnvloed
wordt matig mineraalrijk water in het centrum, en mineraalarm tot zwak
mineraalrijk water langs de flanken. Slechts plaatselijk vindt toestroming
van sterk verrijkt water uit het diepe watervoerende pakket plaats.

4.3.3.8. Westerdiep.
Landschapseenheid D6. Westerdiep.
Geologie en geomorfologie: Potklei is alleen zeer plaatselijk aanwezig
onder Westlaren en bereikt daar een dikte van 10 meter. Ten zuidwesten van
het gebied komt eveneens potklei voor. Daarnaast is op de Hondsrug keileem
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aanwezig. Aan de westkant ontbreken potklei en keileem. In het beekdal is
plaatselijk beekleem afgezet.
Hydrologie: Ter hoogte van het Wilde veen en de monding van het Zeegserloopje worden matig verrijkte grondwatertypen aangetroffen (RUG, 1987).
In het Wilde Veen wijzen grondwatergegevens op toestroming van matig verrijkt grondwater. Vanuit het noorden stroomt mineraalrijk grondwater toe,
vanuit het zuiden over het algemeen mineraalarm grondwater (Jansen 1985).
Streefkerk (1985) vermeldt een sterke afname van de kweldruk van het diepe
grondwater, waardoor het gebied momenteel beschouwd kan worden als inzijgingsgebied.
Bodem: In het beekdal komen ijzerrijke madeveengronden voor. Deze gaan
(soms via beekeerdgronden of moerige podzolen) over in veldpodzolen.
Synthese: Het voorkomen van soorten als Bittere Veldkers, Noordse Zegge,
Moeraszegge en Kleine Watereppe wijst hier op de invloed van matig tot
sterk verrijkt grondwater. In het noorden van het gebied wordt Lidsteng
aangetroffen, een soort die sterk gebonden is aan benedenlopen met kwel
vanuit het diepe grondwater. Waarschijnlijk is de aanwezigheid van deze
soorten te wijten aan een naijlingseffect, omdat de hydrologische situatie
hier niet (meer) mee in overeenstemming is (Streefkerk, 1985). Als gevolg
van het ontbreken van keileem op de westflank en potklei onder de hogere
gronden aan beide zijden van het beekdal kan een aanzienlijk deel van het
regenwater gemakkelijker infiltreren en zo bijdragen aan de vorming van
zwak tot matig mineraalrijke grondwatertypen. Daarnaast zal met name vanaf
de Hondsrug freatisch grondwater toe kunnen stromen (Veldrus, Wateraardbei,
Moerasviooltje). Het gebied wordt dus in zijn geheel gevoed door afstromend
freatisch grondwater en grondwater uit het eerste watervoerende pakket.
Grondwatertypen die invloed van grondwater uit het tweede watervoerende
pakket aan zouden kunnen duiden werden niet aangetroffen.
Op de westoever heeft een ruilverkaveling plaatsgevonden, waardoor van de
oorspronkelijke situatie weinig bewaard is gebleven.

4.3.3.9. Drentse Aa (tot± Glimmen).
Landschapseenheid D7. Drentse Aa.
De gebiedsindeling in het Groningse gedeelte van het gebied is gebaseerd op
de Vegetatiekartering Haren (Van Hees et al., 1987). Drie landschapseenheden uit deze gebiedsindeling zijn relevant voor dit onderzoek. Nummering
en naamgeving zijn hieruit overgenomen. Het Drentse deel van het gebied is
zelf geanalyseerd.

Landschapseenheid D7a. De Vesterlanden en het Noordlaarderbos.
Geologie en geomorfologie: De hogere gronden worden gevormd door de Hondsrug. Deze bestaat hier uit een glaciale rug met dekzanden en vastgelegde
stuifzandcomplexen. In het vrij vlakke beekdal komen enkele kleine ruggen
van in het beekdal gewaaid dekzand voor. Onder het beekdal kunnen ondoorlatende lagen in de vorm van potklei voorkomen. Deze potklei komt voor
onder de Hondsrug op een diepte van 0 - 12 m -NAP, en met een dikte van 1
tot 20 meter. Naar het westen toe breidt deze zich uit tot onder het
beekdal. Met name ter hoogte van De Poll kan de potklei dik ontwikkeld zijn
(ca. 20 meter), hoewel gegevens hierover niet eensluidend zijn. Op de
Hondsrug ligt keileem. In het beekdal kan ook beekleem voorkomen.
Hydrologie: In het beekdal zijn zwakke roestverschijnselen waargenomen. Het
beekdal is nat (grondwatertrap II) wat een r~gelmatige aanvoer van water
waarschijnlijk maakt, met dichter naar de Hondsrug grondwatertrap III. De
hogere gronden hebben grondwatertrap VI en VII (infiltratie). In de polder
wordt een waterpeil van +0.35 m NAP gehandhaafd. Waterkwaliteitsgegevens
zijn niet bekend.
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Bodem: In het beekdal vinden we veengronden met een moerige bovenlaag,
bestaande uit zeggeveen of broekveen. De flanken van de Hondsrug bestaan
uit zand, hogerop vaak met een matig dikke minerale eerdlaag.
Synthese: Het plaatselijk voorkomen van Kleine Watereppe, Bittere Veldkers
en Tweerijige Zegge doen een lichte invloed van grondwater van het tweede
watervoerende pakket vermoeden. Ook Lidsteng wijst op een mineraalrijker
watertype. Het is echter niet ondenkbaar dat hier sprake is van een sterk
naijlingseffect. Streefkerk (1985) vermeldt voor dit gebied namelijk een
verlaging van meer dan 1 meter in de stijghoogte in het diepe watervoerende pakket. Het diepe grondwater wordt hier waarschijnlijk weggevangen
door de pompstations of weggevangen door diepe ontwateringssloten in de
omgeving. Een lichte kwel kan dan nog veroorzaakt worden doordat de potklei
onder en ten westen van Glimmen werkt als een barrière.
Het plaatselijk voorkomen van vegetaties met Noordse Zegge geeft, naast
het optreden van mesotrofe kwel, een lichte overstromingsinvloed aan in
een strook direct bij de beek en in het meest noordelijke deel van deze
eenheid.
Waterviolier in een strook parallel aan de Hondsrug doet een af stroming
van water vanaf de Hondsrug vermoeden. De duintjes in het beekdal fungeren
waarschijnlijk als kleine infiltratiegebiedjes, wat de aanwezigheid van
Waterviolier aan de rand van deze duintjes kan verklaren. Stagnatie van
regenwater wordt aangegeven door Egelboterbloem.
Landschapseenheid D7b. Besloten venen.
Geologie en geomorfologie: De Besloten

venen vormen een vrij smal dal,
gevormd als een doorbraak in de Hondsrug. De keileem is, op enkele resten
na, weggeërodeerd. De Hondsrug wordt gevormd door dekzandglooingen op een
ondergrond van keileem.
Hydrologie: In het beekdal zijn geen roestverschijnselen waargenomen. Isohypsenpatronen van het ondiepe grondwater laten een stroming naar het
noorden zien. In het beekdal is grondwatertrap III aangegeven.
Bodem: D~ bodem bestaat in het dal uit een smalle strook veengrond met een
moerige bovengrond (veraard veen). Daarnaast komt zand voor. De hogere
gronden van de Hondsrug bestaan uit zand, soms met een matig dikke eerdlaag.
Synthese: De Besloten Venen worden voor een belangrijk deel gevoed door
water dat over de Hondsrug ondiep afstroomt. Het plaatselijk voorkomen van
wat mineraalrijker grondwater indicerende soorten maakt het waarschijnlijk
dat er een plaatselijke lichte verrijking van het ondiep af stromende
grondwater optreedt. Keileem, en wellicht ook de potklei kunnen hiervoor
verantwoordelijk zijn.

Landschapseenheid D7c. Vanaf De Poll tot aan het Ruis te Glimmen.
Geologie en geomorfologie: Het oostelijk van de Drentse Aa gelegen deel van
het beekdal is hier zeer smal. Daarnaast liggen hier ruggen van dekzanden
en dekzandvlaktes.
Hydrologie: Roestverschijnselen, plaatselijk met een grote intensiteit. De
grondwatertrappen zijn meestal IV en V.
Bodem: Langs de beek ligt een smalle strook veen, al snel gevolgd door
zand. Bij de spoorlijn tegenover de Kappersbult liggen moerige gronden met
een moerig dek.
Synthese: Scherpe Zegge en Noordse Zegge wijzen op overstroming vanuit de
beek. Vanuit de aangetroffen soorten kunnen niet met zekerheid uitspraken
gedaan worden over het karakter van het voedende grondwater. Gezien het
vrijwel ontbreken van roestverschijnselen is er nauwelijks sprake van
actuele kwel, en wordt dit waarschijnlijk vervangen door vervuild, lithoLb-BBD
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clien beekwater. Het ontbreken van kwel kan hier verband houden met de
winning van grondwater in het gebied. Het vroegere voorkomen van Paardehaarzegge, Draadrus en Veldrus en het voorkomen van Waterdrieblad en Waterviolier WlJZen op de oorspronkelijke aanwezigheid van een gradiënt in
grondwatertypen onder mesotrofe omstandigheden.

Landschapseenheid D7d. Polder De Punt - Kappersbult.
Geologie en geomorfologie: Op de westflank komt keileem voor vanaf

de Punt
tot Paterswolde. Elders ontbreekt de keileem In het beekdal ten oosten van
de Punt is beekleem afgezet. Het beekdal is hier breed, en bestaat uit een
stelsel van oude stroomgeulen met zandopduikingen.
Hydrologie: Wat betreft roestverschijnselen zijn geen gegevens aanwezig.
Het isohypsenpatroon van het freatisch grondwater duidt op een noordoostelijke tot noordelijke stroming vanuit de rug van de Punt. In het beekdal
wordt voornamelijk grondwatertrap II (zelden grondwatertrap III) aangetroffen. De zandruggen in het dal hebben grondwatertrap VI.
Op de flanken worden mineraalarme vervuilde watertypen gevonden. Daarnaast
worden matig verrijkte grondwatertypen aangetroffen. Lokaal wordt ook sterk
verrijkt grondwater gevonden, in het bijzonder langs de Oude Aa (RUG,
1987). Of dit echter grondwater uit het tweede watervoerende pakket is
blijft onzeker (Streefkerk, 1985).
Bodem: De veengronden in het dal bestaan voornamelijk uit madeveengronden
in het zuiden en koopveengronden in het noorden. Deze gaan, soms via
moerige eerdgronden of moerige podzolen over naar veldpodzolen op de hogere
gronden. Ook de dekzandcomplexen in het beekdal bestaan uit veldpodzolen,
omgeven door een gordel van moerige eerdgronden.
Synthese:
Het voorkomen van Lidsteng en Tweerijige zegge kan wijzen op
kwel van sterk verrijkt grondwater vanuit het tweede watervoerende pakket.
Streefkerk (1985) wijst erop dat het gehele benedenstroomse gebied van de
Drentse Aa van kwelgebied veranderd is in inzijgingsgebied. Het voorkomen
van deze soorten zou dan óf wijzen op een naijlingseffect, óf op de invloed
van klei-op-veenbodems.
De dekzandcomplexen in het beekdal fungeren als kleine lokale systemen,
met mineraalarm tot zwak mineraalrijk grondwater (Vlottende Bies, Waterviolier, Veldrus). Eveneens kan sprake zijn van oude overstromingsinvloed
vanuit de beek (Scherpe Zegge). Plaatselijk treden deze overstromingen nog
steeds op.
In het gebied treedt vervanging van watertypen op, doordat het gebied
vrijwel in totaliteit tot infiltratiegebied geworden is. Uit waterkwaliteitsgegevens blijkt dat het infiltrerende regenwater in de veraarde
veenpakketten secundair verrijkt. Hieruit ontstaan mengwatertypen (Bottema
& Jansen 1985).
Bij de Kappersbult werd op grond van verspreiding van grondwatertypen,
vegetatie en soorten de volgende gradiënt gevonden (Jansen 1985): Dicht
bij de beek toestroming van sterk verrijkt grondwater. In het overige deel
van het beekdal toestroming van matig mineraalrijk grondwater. Het aanwezige rivierduin fungeert als lokaal infiltratiegebied. Door de aanwezigheid
van een omleidingskanaal wordt opkwellend matig mineraalrijk water afgevangen. In de plaats daarvoor treedt vervanging op met regenwater.
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4.4. Zuidwest-Drenthe.
4.4.1. Inleidina.
De gebiedsindeling voor het zuidwestelijke gedeelte van Zuidwest-Drenthe is
overgenomen van Jansen & Van Diggelen (1987). Interpretatie m.b.t. de
wijze van hydrologische beïnvloeding is, indien nodig, aangepast aan de
nieuwste inzichten over de geohydrologische opbouw van Zuidwest-Drenthe.
Hierbij speelt de hydrologische systeemanalyse die in dit gebied is uitgevoerd een belangrijke rol (Oude Munnink, 1985; Gieske, 1987).
Voor de overige gedeelten van het gebied is een eigen gebiedsindeling
gemaakt. Wat betreft de abiotische gegevens is gebruik gemaakt van geologische, geomorfologische en bodemkaarten. Hydrologische gegevens waren
weinig beschikbaar, althans niet in een vorm die bruikbaar was voor dit
onderzoek (oppervlakkig grondwater in of net onder het maaiveld). Daarom is
gebruik gemaakt van gegevens over grondwatertrappen en de indeling in
hydrologische systemen van Oude Munnink en Gieske. Met name dit laatste
bood de mogelijkheid om interpretaties op grond van een landschapsoecologische analyse en op grond van de hydrologische systeemanalyse met elkaar te
vergelijken. De abiotische gegevens zijn samengevat in tabel 8.
Bijlage 6 geeft de ligging en de begrenzing van de hieronder te bespreken
landschapseenheden.
Ten bate van de overzichtelijkheid is het gebied van Zuidwest-Drenthe
verdeeld in vier delen:
1.
2.
3.
4.

Vledder en Wapserveense Aa.
Beilerstroom/Dwingelderstroom/Oude Vaart
Wold Aa.
Oude Diep/Echtenerstroom/Koekanger Aa.

4.4.2. Indelina in land1chap1eenheden.
In tabel 9 ZlJn de onderscheiden landschapseenheden gerangschikt op het
voorkomen van indicatorsoorten. Ten bate van de overzichtelijkheid zijn de
soorten opgesplitst in vier groepen: freatofyten waarvan ook tabellen zijn
gemaakt voor de overige onderzoeksgebieden, overige freatofyten, fonteinkruiden en overige waterplanten. De eerste groep is apart weergegeven in de
tabel om vergelijkingen te kunnen maken met de overige onderzoeksgebieden.
Zeer globaal kunnen de volgende groepen onderscheiden worden:
1. Bovenloopsystemen (1, 22, 5). In feite behoort ook landschapseenheid 2
hierbij. Deze gebieden worden gekenmerkt door het ontbreken of slechts
in zeer geringe mate voorkomen van soorten die licht tot matig mineraalrijk grondwater indiceren.
2. Middenloopsystemen (3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20,
23). Hiertoe behoren de meeste landschapseenheden. Zij worden gekenmerkt door het in mindere of meerdere mate voorkomen van soorten die
matig tot sterk verrijkt grondwater indiceren, in combinatie met indicatorsoorten voor mineraalarm tot zwak mineraalrijk grondwater. Deze
laatsten worden doorgaans aangetroffen op en langs de beekdalf lanken.
3. Benedenloopsystemen (13, 25, 24, 21, 16, 15). Deze zijn allen gelegen in
het oerstroomdal van de Vecht. Naast soorten die mineraalrijk grondwater
indiceren, en die ook in de middenloopsystemen voorkomen, worden deze
landschapseenheden gekenmerkt door (combinaties van) de volgende soorten: Stijve Waterranonkel, Lidsteng, Grote Pimpernel, Heen en Krabbescheer, Padderus.
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Gebied

Geologie en geomorfologie

Hydrologie

1-4

Breder wordend beekdal zonder
veen in bovenloopgedeelte omgeven door keileemplateaus

GVT II en III. Geen Ondiepe veengronden
kwelgebied volgens in middenloop.Beekisohypsen.
eerdgronden in bovenloop.

5

Bovenlopen en middenloop omven door keileemplateau's.
Plaatselijk veen in beekdalen

Vnl. GVT III. Geen
waterkwaliteitsgegevens.

6

Dikke en dunne veenpakketten.
Plaatselijk zandruggen. Middenloop.

GVT II en II*. Toe- Madeveengronden en
stroming lithoclien moerige eerdgronden
grondwater.

7-west

Breed beekdal met zijdal. Dikke veenpakketten. Ijzeroer
aanwezig. Plaatselijk dekzanden keileem opduikingen.

GVT III*. Kwel van- Madeveengronden en
moerige eerdgronden
uit het regionale
systeem.

7-oost

Als 7-oost. Minder ijzeroer.

Als gebied 7-oost.

8

Veen op f luvioglaciale af zettingen. Oude loop van de Oude
Vaart aanwezig. Zandopduikingen en kleine erosiegeulen.

GVT II en II*. Kwel Madeveen gronden,
vanuit regionale
moerige eerdgronden
systeem.
en podzolen.

9

Keileem met dekzandlaag. Uitloper Havelterberggebied.

GVT III en V. Valt
binnen Havelterbergsysteem.

10

Smal beekdal met oude restgeul. GVT II en III.
Plaatselijk zandopduikingen.

Madeveengronden en
moerige eerdgronden

11

Middenloop oude Vaart. Breed
beekdal met dunne en dikke
veenpakketten en f luvoglaciale
afzettingen.

GVT II.
Kwel van regionale
systeem

Moerige eerdgronden
en moerige podzol
gronden. Plaatselijk madeveengronden.

12

Overgang middenloop-benedenloop. Verder als 11.

GVT III.
Kwel van regionale
systeem.

Als 11.

13

Benedenloop Oude Vaart. Restgeul aanwezig. Verder als 11.
Eemklei in de ondergrond.

GWT III.
Kwel van regionale
systeem.

Moerige eerdgronden
en beekeerdgronden.
Geen echte veengronden.
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Bodem

Vnl. moerige eerdgronden. Plaatseveenbodems en
veldpodzolen.

Als gebied 7-oost.

Beekeerdgronden,
gooreerdgronden en
veldpodzolen.

Moerige eerdgronden,
moerige eerdgronden
en veldpodzolen.

14

Gedeeltelijk op helling van
Havelterberggebied. Ondiepe
veenpakketten op r. v. Twente.

15

Veen op F. v. Twente. Plaatse- GWT II* en III*.
Gelegen in kwelgelijk opduikingen van r. v.
bied van regionale
Twente. Gelegen in oerstroomsysteem.
dal van de Vecht.

Meerveengronden en
moerige podzolgronden.

16

Als 15. Met restgeul van de
Oude Vaart en Eemklei in de
ondergrond.

Als 15.

17

Vnl. GWT V, plaatVoornamelijk f luvioglaciale
afzettingen, plaatselijk dunne selijk GWT III.
veenpakketten. Boven- en middenloop Wold Aa.

18

Overgang Drents Plateau naar
oerstroomdal van de Vecht.
Veen op fluvoglaciale afzettingen. Middenloop Wold Aa.

GWT III en V in
oosten, GWT II in
westen.

Madeveengronden en
moerige eerdgronden.

19

Veen en f luvioglaciale af zettingen. Middenloop Wold Aa.
Oude met veen gevulde erosiegeulen.

GWT II, III en IV.
Kwel van regionale
systeem.

Complexen van meerveengronden, madeveengronden en veldpodzolen.

20

Fluvioglaciale afzettingen,
plaatselijk veen. Laaggelegen
rug.

Vnl. GWT III. Wegzijgingsgebied.

Moer- en veldpodzolen. Plaatselijk
veengronden.

21

Veen op f luvioglaciale af zettingen. Middenloop Wold Aa.
Eemklei in ondergrond.

GWT III. Kwel van
regionale systeem.

Moerige en zandige
eerdgronden. Veengronden ontbreken.

22

Fluvio-glaciale af zettingen op
keileem. Smalle bovenloop zonder veen.

GWT III.

Zandige beekdalgronden.

23

GWT III. Kwelgebied Dikke en dunne veenDunne en dikke veenpakketten
op f luvio-glaciale af zettingen. van regionale sys- bodems.
Middenloop. Restgeulen aanwezig teem.

24

Oude loop van het Oude Diep.
Omgeven door lage zandruggen.

GWT II, III en

25

Laaggelegen zandrug. Eemklei
in de ondergrond.

GWT V en III.

GWT II, V en VI.

Als 15.

v.

Tabel 8. Samenvatting abiotische gegevens Zui4we1t-Drenthe.
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Zandige beekdalgronden en moerige eerdgronden.

Ondiepe veengronden
en moerige eerdgronden.
Podzolgronden en
moerige eerdgronden.

1 2 22 5 12 3 18 17 1 8 10 19 '
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--
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Drijvend Fonteinkruid
lmfonteinkruid
Gekroesd Fonteinkruid
Glanzig Fonteinkruid
Schedefonteinkruid
llein Fonteinkruid
Doorgroeid Fonteinkruid
Stoap Fonteinkruid
Spits Fonteinkruid
Plat Fonteinkruid
Gele Ploap
Grof Hoornblad
Geroon Blaasjeskruid
Iliaopraterranonkel
Vlottende Bies
lrmvederkruid
lmederkruid
llein Blaasjeskruid
Drijvende laterreegbree
Krabbescheer
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Tabel 9. Karakterisering landachapaeenheden Zuidwest-Drenthe op baaia van
verspreiding van indicatoraoorten.
-- weinig voorkomend
** algemeen voorkomend

4.4.3. Beaprekina land1chap1eenheden.
4.4.3.1. Vledder Aa.
Het beekdal van de Vledder Aa kan verdeeld worden in vier landschapseenheden. Deze worden hieronder gezamelijk besproken:
Landschapseenheid 1. Wateren.
Landschapseenheid 2. Nieuw-Doldersum.
Landschapseenheid 3. Veenhuizer Landen.
Landschapseenheid 4. Veldhuizer Landen.
Geologie en geomorfologie: Een naar het zuiden toe breder wordend beekdal.
Het bovenloopgedeelte wordt gekenmerkt door het ontbreken van veenpakketten. Het beekdal wordt omgeven door keileemplateaus, waarop met name in
het noordelijke gedeelte dekzanden en stuifzanden zijn afgezet. In de keileemplateaus zijn enkele erosiegeulen aanwezig. Onder het stuifzand in het
noordelijke deel zijn overstoven bovenlopen aanwezig.
Hydrologie: Op basis van het potentiaalverschil tussen diep en ondiep
grondwater kan het gehele beekdal gekarakteriseerd worden als wegzijgingsgebied (Grondwaterplan Drenthe, 1985). In de bovenloop van het beekdal
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overheerst grondwatertrap III, in de middenloop grondwatertrap II. Waterkwaliteitsgegevens ontbreken.
Bodem: In de middenloop van het dal komen dunne veenpakketten voor (minder
dan 120 cm). Deze gaan naar de randen via moerige eerdgronden en beekeerdgronden over in veldpodzolen. In de bovenloop overheersen beekeerdgronden.
Synthese: In het gebied komen veel soorten voor die wijzen op toestroming
van relatief arm grondwater. In een zone direct langs de beek komen soorten
voor die WlJZen op toestroming van mineraalrijker water (Dotterbloem,
Noordse Zegge, Kleine Watereppe, Tweerijige Zegge). Deze soorten lijken
geconcentreerd te ZlJn in het noordelijk deel (ten zuiden van Wateren) en
het zuidelijke deel. Hiertussen komt een onderbreking voor. Deze plaats
wordt gekenmerkt door soorten die op mineraalarm water wijzen (Waterpostelein, Wateraardbei, Sterzegge, Waterviolier, Moerasviooltje). Een afwijkend
patroon vertoont Kleine Watereppe, die juist ook op deze plaats voorkomt,
maar gekoppeld kan worden aan de monding van een sterk vervuilde leiding.
Deze onderbreking is gelegen ten zuiden van de plaats waar de beek door
heide en bos begrensd wordt. Het beekdal is hier uiterst smal, en vormt een
doorbraak door een dekzandrug.
De rijkere soorten ten zuiden van Wateren kunnen beschouwd worden als
artefacten. Directe aanwijzingen vanuit hydrologische gegevens voor het
optreden van kwel van mineraalrijk grondwater zijn niet (meer) aanwezig.
Het gehele beekdal van de Vledder Aa wordt namelijk gekarakteriseerd als
infiltratiegebied. De beek heeft het boven- en middenloopkarakter (geleidelijke toename in verrijkingstoestand van het water) onder invloed van de
inlaat van gebiedsvreemd water verloren. Soorten die wijzen op voedselrijk
(vervuild) water komen langs het gehele trajekt voor (Jaaroverzicht afd.
Ecologie 1986, PPD Drenthe 1987).
Globaal kan het beekdal in vier landschapseenheden opgedeeld worden (zie
bijlage 6) (mededeling P. Schipper):
1. Het gebied rond Wateren (gebied zonder karakteristieke soorten). Bovenloop waarin oorspronkelijk op enkele plaatsen mineraalrijke kwel voorkwam, maar waar nu alleen mineraalarm water voorkomt.
2. Overstoven bovenlopen. Hierbij hoort ook een complete bovenloop die
ZlJn oorsprong heeft in het ontginningsgebied "De Oude Willem". Het is
een reliëfrijk gebied zonder mineraalrijke kwel. In dit stuifzandgebied
liggen verschillende slecht ontwikkelde bovenloopjes, die vermoedelijk
vrij recent zijn ontstaan. Alleen in de oude loop van de Vledder Aa bij
Berkenheuvel komen soorten voor die toestroming van licht tot matig
verrijkt water indiceren (Veldrus, Waterviolier, Dotterbloem). Wellicht
loopt dit gebied in het bos aan de oostzijde door. Plaatselijk komen
Moeraszegge, Tweerijige Zegge en Noordse Zegge voor. Deze soorten kunnen
beschouwd worden als artefacten, gedeeltelijk als gevolg van de inlaat
van gebiedsvreemd water in de Vledder Aa.
3. Veenhuizerlanden. De keileem is hier vermoedelijk vlak aan het oppervlak aanwezig gezien het voorkomen van Blauwe Knoop en Wolverlei).
Alleen dicht langs de beek is de keileem weggeërodeerd. Ook in het
smallere deel van de Veenhuizerstukken (SBB-hooilandreservaat) komen
nauwelijks kwelverschijnselen voor buiten de slootjes en in de slootjes
alleen in een smalle zone langs de beek. De ruilverkaveling vertroebelt
het beeld enigszins. Waterpostelein komt alleen in het noordelijke
verkavelde deel voor. Ten zuiden van Doldersum komt in het beekdal kwel
voor, maar uitsluitend in de diepe ruilverkavelingssloten, waar Rossig
Fonteinkruid voorkomt. Deze sloten gaan vermoedelijk door de keileem
heen.
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4. Middenloop. Ook hier is enige vertroebeling door ruilverkavelingswerken.
In feite is het enige verschil met landschapseenheid 3 dat de smalle
kwelzone langs de beek wat breder wordt.
In de landschapseenheden 3 en 4 is in een zone langs de beek is de invloed
van mineraalrijk grondwater merkbaar. Dit water lijkt afkomstig uit het
eerste watervoerende pakket. Vergelijking van de stijghoogtes van het
diepe en ondiepe grondwater geeft aan dat kwel vanuit het diepe watervoerende pakket niet of nauwelijks plaats kan vinden. De kaart van de potentiele kwelgebieden (GWP Drenthe) geeft dan ook het gehele beekdal aan als
wegzijgingsgebied.
In de landschapseenheden 2 t/m 4 is overstromingsinvloed aanwezig (Scherpe
Zegge, Waterkruiskruid, Noordse Zegge). Dit zou veroorzaakt kunnen zijn
geweest door een sterke aanvoer van (freatisch) grondwater vanuit de voor
dit kleine beekdal relatief grote omringende infiltratiegebieden. Hierdoor
heeft in het beekdal stagnatie van water plaatsgevonden. Een tweede mogelijk verklaring is dat in het verleden opzettelijke inundaties toegepast
zijn.

4.4.3.2. Wap11rveen1e Aa.
Landschapseenheid 5. Bovenlopen Wapserveense Aa.
Geologie en geomorfologie: Het bovenloopsysteem ligt

op een noord-zuid
lopende rug en wordt gevormd door drie bovenlopen (Kwasloot, Slingegruppe
en Zekte) die ter hoogte van Het Moer samenkomen. Smalle, ondiep ingesneden beekdalen. In de noordelijke bovenloop (Kwasloot) worden ondiepe
veenpakketten gevonden. De bovenlopen worden omgeven door keileemplateaus.
De rug waarop de drie bovenlopen ontspringen loopt parallel aan de Drentse
Hoofdvaart, en heeft de Dwingelder Stroom, die vroeger de loop van de
Wapserveense Aa volgde, afgesneden, en naar het zuiden doen stromen.
Terugschrijdende erosie vanuit het oerstroomdal van de Vecht heeft hierbij
een belangrijke rol gespeeld. De Zekte en de Slingegruppe geven deze vroegere loop aan.
Hydrologie: Vermoedelijk mineraalarm water dat plaatselijk sterker verrijkt
is. Waterkwaliteitsgegevens
ontbreken. Grondwatertrap III overheerst.
Plaatselijk worden grondwatertrap II (Kwasloot) of grondwatertrap V (Zekte)
gevonden.
Bodem: Alleen langs de loop van de Kwasloot worden veengronden (meerveengronden) gevonden. Deze gaan bij de samenkomst van de drie bovenlopen over
in Madeveengronden. De overige bodems in de beekdalen bestaan uit moerige
eerdgronden en plaatselijk veldpodzolen. Deze laatsten vormen eveneens de
hoofdmoot van de omringende hogere gronden.
Synthese: Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van Waterviolier, Dotterbloem, Blauwe Zegge en Rossig Fonteinkruid, hetgeen wijst op
de aanwezigheid van mineraalarm tot matig mineraalrijk grondwater. Het
vroegere voorkomen van Grote Boterbloem en Waterdrieblad duidt erop dat
hier vroeger een plaatselijk sterke toestroming van licht tot matig mineraalrijk grondwater moet hebben plaatsgevonden. Na de uitvoering van de
ruilverkaveling Wapserveen zijn deze soorten verdwenen.
De fonteinkruiden geven een sterke variatie in indicatie te zien: Haarfonteinkruid komt voor in eutroof tot vervuild, basenrijk water;
Tenger
Fonteinkruid in eutroof, meestal niet water; Rossig Fonteinkruid komt voor
in oligo- tot mesotroof, onvervuild water in de overgangszone tussen licht
en sterk verrijkt grondwater; Gekroesd fonteinkruid komt voor in voedselen mineraalrijk water, dat vaak vervuild is. Het door elkaar voorkomen van
deze soorten (op KM-hokschaal) doet vermoeden dat er (althans in het oppervlaktewater) een sterke afwisseling in waterkwaliteiten aanwezig is,
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waarbij met name vervuiling een belangrijke rol kan spelen. Wellicht speelt
inlaat van vervuild water uit de Drentse Hoofdvaart via de bovenlopen
hierbij een rol.
Het gebied zal voornamelijk onder invloed staan van over de keileem afstromend grondwater. De invloed van matig mineraalrijk grondwater in het
westelijke deel is waarschijnlijk verdwenen.
Landschapseenheid 6. Middenloop Wapserveense Aa.
Geologie en geomorfologie: In het centrum van het dal komen dikke veenpakketten voor. Naar de provinciegrens wordt het dal snel breder en komen
oude stroomgeulen met dikke veenpaketten, afgewisseld met dunnere veenpakketten voor. Ook steken hier enkele zandruggen in het dal. Het gebied kan
gekarakteriseerd worden als de middenloop van de Vapserveense Aa. De
provinciegrens vormt de overgang naar de benedenloop. Oud ontveningsgebied
(petgaten).
Hydrologie: Langs de beek sterke verticale toestroming van mineraalrijk
grondwater. Plaatselijk stroomt mineraalarmer water toe vanaf de keileemplateaus. Grondwaterkwaliteitsgegevens ontbreken. Grondwatertrap II* en
plaatselijk grondwatertrap II overheersen langs de beek. Naar de flanken
komt hoofdzakelijk grondwatertrap III voor.
Bodem: In het dal komen voornamelijk madeveengronden voor. Deze gaan naar
de flanken en rond de zandopduikingen over in moerige eerdgronden. Op de
hogere gronden overheersen veldpodzolen.
Synthese: De landschapseenheid kan in tweeën opgesplitst worden (bijlage
6). Het gedeelte op de overgang naar de benedenloop (6A) heeft eigen
karakteristieken. Hier komen soorten voor als Padderus, Moeraszegge, Gewoon
Blaasjeskruid, Puntig Fonteinkruid,
Plat
Fonteinkruid, Veenreukgras,
Poelruit, Krabbescheer en Zwanebloem. Dit deelgebied wordt gekenmerkt door
diepe veenpakketten in oude erosiegeulen. Er vindt toestroming plaats van
diep, waarschijnlijk regionaal grondwater. Deze toevoer is zo sterk dat er
voortdurend water uitgemalen moet worden.
Tussen deze erosiegeulen ligt
een klein plateau met o.a. Kransvederkruid en Rossig Fonteinkruid, dat
beïnvloedt wordt door minder sterk verrijkt grondwater. De Polder Ten Cate
is van oudsher een verland petgatensysteem waar wilde vervening heeft
plaatsgevonden. Bij de laatste ruilverkaveling is de polder geëgaliseerd.
Sindsdien wordt onderbemaling toegepast.
De rest van landschapseenheid 6 lijkt veel op landschapseenheid 4. In het
laagste deel komen soorten voor als Dotterbloem, Noordse Zegge en Waterkruiskruid. Hier vindt toestroming van minder sterk verrijkt grondwater,
plaats dan in het centrum. Op enkele plaatsen komt zeer veel kwelwater
naar boven. Langs de randen komen Waterpostelein, Sterzegge, Veldrus,
Vaterviolier en Moerasviooltje voor, duidend op toestroming van mineraalarm tot zwak mineraalrijk grondwater. Het deelgebied in zijn geheel is
echter sterk verdroogd. Dit deelgebied bestaat uit ondiepe veenpakketten
doorsneden door zandruggen, waarop Bronkruid voorkomt.
Ook in deze landschapseenheid valt de grote abundantie van f onteinkruiden
op. Ook hier is weer sprake van soorten met verschillende (tegenstrijdige)
indicatie (zie ook landschapseenheid 5).
4.4.3.3. Beileratroom/Dwinqelderatroom/Oude Vaart.
Landschapseenheid 7-west. Dwingelderstroom.
Het gebied grenst in het westen aan landschapseenheid 8 ~n in het oosten
aan de gemeentegrens met Beilen.
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is hier vanaf Lheebroek vrij breed.
Bovendien komt ten noordwesten van Dwingeloo een zijdal (Noordlake) zonder
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veenpakketten in het hoofddal uit. Ten oosten van Eemster is een groter
zijdal aanwezig (Vorrelveenslake), waarin wel dikke veenpakketten worden
aangetroffen. Het geheel bestaat op die plaats (rondom Eemster) uit een
ingewikkeld patroon van erosiegeulen en kleine ruggen, waarop gedeeltelijk
keileem aanwezig is. Op de hogere gronden ten noorden van het dal is voor
het grootste gedeelte eveneens keileem aanwezig. Dit geldt ook voor de
zuidelijk gelegen hogere gronden. Hier komen op de overgang naar het
beekdal erosieresten van de keileem voor, waaruit de leemfractie uitgespoeld is. Bovendien komt op het Dwingelderveld over relatief grote oppervlakten stuifzand voor.
In het centrum van het dal komen dikke veenpakketten voor, die naar de
randen toe dunner worden gevolgd door beekzanden (Formatie van Twente). In
de dalen, met name ter hoogte van de samenkomst van Dwingelderstroom en
Vorrelveenslake komt veel ijzeroer voor.
Hydrologie: In het gebied heeft een ruilverkaveling plaatsgevonden. Hiervoor werden in het gebied hoge grondwaterstanden aangetroffen (grondwatertrap I en II; Bos, 1958). Na de ruilverkaveling wordt grondwatertrap III*
aangetroffen (droge vorm van grondwatertrap III).
Oude Munnink geeft voor het beekdal aan dat hier de grens ligt van het
subregionale systeem van de Dwingelose Heide. Op grond van modelberekeningen komt Gieske tot dezelfde conclusie. Daarnaast kunnen zich ook in de
hogere gronden ten noorden van het beekdal één of meerdere subregionale
systemen gevormd hebben. Het voorkomen van keileem op de hogere gronden
doet vermoeden dat er een sterke toestroom van freatisch grondwater is,
die met name aan de beekdalflanken uit kan treden. 60% van het infiltrerende water kan door de keileem heendringen en zodoende het subregionale
systeem voeden (Bakker, 1984).
Bodem: In het dal van de Dwingelder Stroom komen dikke Madeveengronden
voor. Deze gaan via eerdgronden over naar veldpodzolen en enkeerdgronden
op de hogere gronden.
Synthese: Het voorkomen van Dotterbloem, Noordse Zegge en Bosbies geeft aan
dat (in ieder geval plaatselijk) toestroming optreedt van matig tot sterk
verrijkt water. Andere mineraalrijke omstandigheden indicerende soorten
ontbreken echter (Kleine Watereppe, Moeraszegge, Tweerijige Zegge).
De indikatiekaart voor slootvegetaties van Everts en De Vries (1984) geeft
aan dat soorten die wijzen op diep grondwater slechts sporadisch aanwezig
zijn. In de sloten komen met name Liesgras, Holpijp en Waterviolier voor.
Deze soorten WlJZen wel op aanvoer van kwelwater, maar van een minder
verrijkte kwaliteit. Ook het voorkomen Dotterbloem, Noordse Zegge en
Bosbies is minder abundant dan op grond van de verspreiding op km 2 -schaal
lijkt. Deze soorten zijn met name geconcentreerd op plaatsen waar zijbeken
uitmonden in het beekdal, en waar dus een relatief grote flux van minder
mineraalrijk water optreedt. (med. P. Schipper).
Op grond van soortsverspreidingsgegevens is het gebied moeilijk in subgebieden op te delen. Soorten met sterk verschillende indicatiewaarden
komen door elkaar voor.
Het vele voorkomen van Scherpe Zegge is waarschijnlijk het gevolg van de
veelvuldige inundaties die vroeger in het beekdal plaatsvonden. Dit zou in
verband kunnen staan met de af snijding van de hoofdstroom door de rug bij
Wittelte, waardoor de Dwingelderstroom gedwongen werd naar het zuiden te
stromen (zie landschapseenheid 5). Hierdoor trad stagnatie op in de waterafvoer, wat regelmatige overstromingen tot gevolg heeft gehad.
Behalve indicatoren voor mineraalrijk grondwater zijn veel soorten aanwezig die de invloed van arm tot licht mineraalrijk water aangeven. Een
gedeelte van dit water zal afkomstig ZlJn van freatisch over de keileem
toestromend grondwater (Veldrus, Vlottende Bies, Waterpostelein). Een
aanmerkelijk gedeelte van het geïnfiltreerde water kan echter door de
keileem heendringen, en via een diepere grondwaterstroom in het beekdal
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aan de oppervlakte komen. Dit grondwater zal een licht mineraalrijk karakter hebben (Duizendknoopfonteinkruid, Holpijp, Waterviolier, Zompzegge).
Samenvattend is het moeilijk om uitspraken te doen over dit gebied. De
volgende (voorzichtige) conclusies kunnen voorlopig getrokken worden:
- het gebied zal vroeger (voor de ruilverkaveling) sterk onder invloed van
diep grondwater gestaan hebben
(roestverschijnselen, wateroverlast,
grondwatertrap I en II). Op grond van het stijghoogteverschil van diep
en ondiep grondwater lijkt kwel vanuit het diepe watervoerende pakket
nog op te treden. Ondiepe buizen bij Lheebroek geven een lithoclien
watertype weer (Bakker, 1984).
- de aanwezigheid van grondwatertrap II!* na de ruilverkavelingswerken in
het gehele beekdal doet vermoeden dat de actuele kwelintensiteit zeer
laag is.
- gegevens van de MKD geven op km2-schaal een aanzienlijk verbreiding van
indicatoren voor
mineraalrijk water (Dotterbloem, Bosbies, Noordse
Zegge), hetgeen bevestigt dat in ieder geval plaatselijk matig tot sterk
verrijkt grondwater op zou moeten kwellen.
- Door de sterke cultuurdruk in het beekdal kan de indicatiewaarde va.n
soorten niet goed uit de verf komen, omdat bemesting overheerst. Vegetaties en soorten die wijzen op geleidelijke gradiënten in grondwaterkwaliteit komen slechts plaatselijk voor (Vlottende Bies, Duizendknoopfonteinkruid).
- Het voorkomen van fonteinkruidsoorten en andere waterplanten geeft (op
KM-hokschaal) geen eenduidig beeld. Zowel soorten van schoon als vervuild
water, en van licht verrijkt tot sterk verrijkt water komen door elkaar
voor. Geconcludeerd mag worden dat in het gebied veel vervuild water
aanwezig is, en dat slechts op geïsoleerd liggende plaatsen schoner water
aanwezig is.
Op grond van mededelingen van P. Schipper kan het gebied verder onderverdeeld worden, waarbij ook het gebied van de Vorrelveenslake en de Noordlake
betrokken is (zie figuur 35):
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Figuur 35. Onderverdeling Dwingelderstroom.
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- Deelgebied 7-west. Dit komt grotendeels

overeen

met

het

hierboven be-

schreven gebied.

- Deelgebied 7-zuid.
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Het Helveen bij Lhee. Een kleine bovenloop met als
karakteristieke soorten: Bronkruid, Duizendknoopfonteinkruid en vroeger
Elzenzegge. Hier vindt een sterke toestroming van ondiep grondwater over
de keileem plaats.
Deelgebied 7a. Een oorspronggebied bij het Zuidhijkerzand. Hier komen
Duizendknoopfonteinkruid, Draadzegge en Sterzegge voor. Waarschijnlijk
vindt hier een sterke voeding met mineraalarm tot zwak mineraalrijk
grondwater vanaf de omringende keileemplateaus plaats.
Deelgebied 7b. De bovenloop van de Vorrelveenslake met als karakteristieke soorten: Waterviolier, Rossig Fonteinkruid, Dotterbloem, Noordse
Zegge en Holpijp. Het noordelijke deel is in de jaren '60 verkaveld en
heeft een zeer intensief slotenpatroon. Het zuidelijke deel is later
ontwaterd en heeft drainagebuizen en een veel minder intensief slotenpatroon. De voorkomende soorten wijzen op toestroming van licht tot matig
mineraalrijk water, waarschijnlijk afkomstig van zowel boven als onder de
keileem. Het gebied watert in principe af op de Noordlake.
Deelgebied 7c. Het dal van de Noordlake. Hier worden geen veenpakketten
aangetroffen. Ook soorten die wijzen op enige vorm van kwel ontbreken.
Deelgebied 7-noord. Sliek en Voslanden. Dit deelgebied wordt van het dal
van de Vorrelveenslake door een lage zandrug. De huidige beek is van zeer
recente datum. Vroeger heeft een zeer klein loopje bij het plateautje van
Eemster gelopen. Soorten die aangetroffen worden (o.a. Klimopwaterranonkel, Waterviolier, Veldrus, Dotterbloem) WlJZen op een overwegende
voeding met zwak mineraalrijk grondwater, waarschijnlijk afkomstig van de
plateautjes van Eemster en Brunstinge.

Landschapseenheid 7-oost. Beilerstroom.
Op grond van de beschikbare soortsverspreidingsgegevens kan slechts het
gedeelte van de Beilerstroom van de gemeentegrens met Dwingeloo tot en met
Beilen in het onderzoek betrokken worden.
Geologie en geomorfologie: Het beekdal is smaller dan in landschapseenheid
7-west. Zowel aan de noord- als aan de zuidkant wordt het begrensd door
hogere gronden waarop keileem aanwezig is. Plaatselijk komt hierop stuifzand voor.
In het dal is langs de westkant van de autosnelweg Assen-Hoogeveen een
zandwinningsplas gegraven. Deze staat in open verbinding met de Beilerstroom. Ten noorden van deze plas komt het zijdal van de Brunstingerleek
in het hoofddal uit.
Hydrologie: In grote lijnen is deze hetzelfde als in het gebied van de
Dwingelderstroom. IJzeroer komt in dit gedeelte van het beekdal echter
aanzienlijk minder voor, hetgeen doet vermoeden dat ook in het verleden
ter plaatse een minder sterke toevoer van diep grondwater aanwezig is
geweest.
Bodem: In het centrum van het dal worden dikke madeveengronden gevonden.
Deze gaan via moerige eerdgronden over in veldpodzolen op de hogere gronden.
Synthese: Het gebied komt qua soortensamenstelling sterk overeen met het
gebied van de Dwingelderstroom. Ook hier komen indicatoren voor matig tot
sterk verrijkt grondwater (Dotterbloem, Noordse Zegge, Bosbies) voor,
waarschijnlijk in veel grotere abundanties vergeleken met landschapseenheid 7-west. Ook komt in het oostelijke deel Lidsteng voor, hetgeen wijst
op toestroming van sterk verrijkt grondwater. Het voorkomen van deze
soorten wijst op toestroming van grondwater uit het diepe watervoerende
pakket. Mogelijk kunnen hier verbanden getrokken worden met het optreden
van drempels in de tertiaire ondergrond, die het diepe grondwater omhoog
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dwingen. Daarnaast zijn soorten die op minder mineraalrijke watertypen
wijzen zeer abundant (Holpijp, Snavelzegge, Waterviolier, Zompzegge). Dit
wijst op toestroming van mineraalarm tot zwak mineraalrijk grondwater
vanaf de omliggende hogere gronden. Het vele voorkomen van Scherpe Zegge is
waarschijnlijk het gevolg van de veelvuldige inundaties die vroeger in het
beekdal plaatsvonden. Daar deze nog slechts zelden plaatsvinden, kan het
voorkomen van Scherpe Zegge als een relictverschijnsel beschouwd worden.
Een aantal van de conclusies die bij de Dwingelderstroom (landschapseenheid 7-west) kunnen worden getrokken zijn ook op dit gebied van toepassing.

Landschapseenheid 8. Middenloop Oude Vaart - boven.
Geologie en geomorfologie: Veen op beekzanden (Formatie van Twenthe) met
opduikingen van keileem en de Formatie van Eindhoven. Meer benedenstrooms
gelegen deel van de middenloop met veel zandopduikingen en kleine erosiegeulen. De huidige loop van de Oude Vaart ligt langs de westgrens van het
gebied. Op grond van de geomorfologie van het gebied kan geconcludeerd
worden dat de oorspronkelijke loop verder naar het oosten gelegen moet
hebben.
Hydrologie: In de lagere delen van het beekdal overheersen grondwatertrap
II en II*. Naar de beekdalflanken en langs de randen van zand- en keileemopduikingen wordt grondwatertrap III aangetroffen. Waterkwaliteitsgegevens ontbreken. Oude Munnink en Gieske delen het grootste gedeelte van
het gebied in bij het subregionale systeem van het Dwingelderveld, waarbij
de systeemgrens gelegen is langs de westrand van het gebied (de huidige
loop van de Oude Vaart). De invloed van het Havelterbergsysteem wordt door
hen daarom kleiner geacht. Gieske komt op grond van modelberekeningen tot
de conclusie dat kwel vanuit het Centraal Plateau-systeem niet plaatsvindt.
Bodems: In het dal komt een sterke afwisseling voor van madeveengronden,
moerige eerdgronden en podzolen, waarbij de laatsten gebonden zijn aan de
zand- en/of keileemopduikingen binnen het beekdal. Op de hogere gronden
komen voornamelijk veldpodzolen voor, plaatselijk afgewisseld met vaaggronden en enkeerdgronden.
Synthese: Het gebied valt te typeren door soorten die een grote invloed van
kwel van sterk verrijkt water indiceren (Moeraszegge, Noordse Zegge,
Bosbies, Dotterbloem, Tweerijige Zegge, Kleine Watereppe), alsmede van
soorten als Blauwe Zegge, Waterviolier en Zompzegge die een mineraalarme
(subregionale of lokale) grondwaterstroom indiceren. Waarschijnlijk kunnen
de vele zand- en keileemopduikingen hierbij fungeren als kleine lokale
systemen met mineraalarm tot zwak mineraalrijk grondwater. Met name de
oostzijde van het gebied en de zuidelijk gelegen overgang naar de Doorbraak (Tweerijige Zegge, Bosbies), zullen onder sterke invloed van het
subregionale systeem van het Dwingelderveld staan met toestroming van
matig mineraalrijk tot mineraalrijk grondwater, maar het gebied als geheel
vindt in meer of mindere mate invloed van het regionale systeem (sterk
verrijkt grondwater). Deze conclusies worden tegengesproken door resultaten van de hydrologische systeemanalyse, op grond waarvan geen kwel
vanuit het regionale systeem in het gebied verwacht wordt.
Landschapseenheid 9. Rheebruggen.
Geolog,ie en geomorfologie: Keileem, Formatie van Eindhoven en Twente (beekzanden) onder een dunne dekzandlaag. Het gebied vormt een uitloper van de
Havelterberg in het dal van de Oude Vaart. Het gebied wordt doorsneden door
de Drentse Hoofdvaart en de huidige loop van de Oude Vaart. De oorspronkelijke loop van de Oude Vaart is verder naar het oosten gelegen.
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Hydrologie: Het gebied heeft afwisselend grondwatertrap III en V. Het
gebied wordt door zowel Oude Munnink als Gieske ingedeeld bij het subregionale Dwingelderveldsysteem.
Bodem: In het gebied komen afwisselend beekeerdgronden, gooreerdgronden en
veldpodzolen voor.
Synthese: In het gebied worden soorten aangetroffen, die wijzen op de
aanwezigheid van mineraalarm tot matig verrijkt grondwater. Het voorkomen
van Tweerijige Zegge in het gebied kan worden verklaard door de aanwezigheid van de Drentse Hoofdvaart, welke plaatselijk regionaal grondwater
aantrekt, of als brongebied van IJsselmeerwater fungeert. Delen van het
gebied waar keileem direct onder de oppervlakte ligt, fungeren als infiltratiegebied. Het grondwater zal in dit gebied derhalve een mineraalarme
tot matig mineraalrijke samenstelling hebben.
Landschapseenheid 10. De Doorbraak.
Geologie en geomorfologie: Smal beekdal met het begin van een oude restgeul, die de oorspronkelijke loop van de Oude Vaart aangeeft. Lokale
opduikingen en kleine ruggen van de Formaties van Eindhoven en Twente zijn
aanwezig. Het gebied ligt op de grens van het Drents Plateau, waardoor het
dal van de Oude Vaart zich sterk verbreedt. Over het algemeen worden dunne
veenpakketten aangetroffen. Plaatselijk (in de restgeulen) zijn dikkere
veenpakketten aanwezig.
Hydrologie: In het gebied overheerst grondwatertrap II. Plaatselijk komt
op zandopduikingen GWT III voor. Oude Munnink en Gieske delen het gebied in
bij het subregionale systeem van het Dwingelderveld.
Bodem: In het gebied overheersen madeveengronden, plaatselijk afgewisseld
met moerige eerdgronden.
Synthese: Het gebied wordt gekarakteriseerd door het ontbreken van sterk
mineraalrijk grondwater indicerende soorten. Veel voorkomende soorten
zijn: Dotterbloem, Waterviolier, Holpijp, Snavelzegge, Blauwe Zegge en
Gewone Waterranonkel. Dit wordt verklaard door de relatief hoge ligging
van het beekdal. De beek heeft hier een smalle doorgang tussen de keileemplateaus van het Dwingelderveld en de Havelterberg geforceerd, waarbij
vermoedelijk een hoge zandrug doorbroken is. Ook nu liggen nog veel zandopduikingen in het gebied. Kwel vanuit het tweede watervoerende pakket
lijkt daarom niet op te kunnen treden. Daarentegen lijkt het gebied voornamelijk gevoed te worden door matig verrijkt grondwater uit het eerste
watervoerende pakket terwijl het eveneens grote hoeveelheden over de
keileem stromend grondwater ontvangt. De in het beekdal voorkomende zandopduikingen fungeren tenslotte als lokale systemen met mineraalarm tot zwak
mineraalrijk grondwater.

Landschapseenheid 11. Middenloop Oude Vaart - onder.
Geologie en geomorfologie: Middenloop Oude Vaart met oude stroomgeul.
Plaatselijk zand- en keileemopduikingen. In het noorden wordt het gebied
begrensd door het stuwwalcomplex van de Havelterberg waarop keileem aanwezig is. Het gebied zelf bestaat uit een breed beekdal met dunne en dikke
veenpakketten op beekzanden (Formatie van Twente). Ten oosten en westen
hiervan komen relatief hoger gelegen gebieden voor zonder veen.
Hydrologie: In het gebied komt voornamelijk grondwatertrap II voor, plaatselijk grondwatertrap III. Het gebied staat volgens Oude Munnink onder
invloed van het Havelterbergsysteem. Gieske stelt dat ook het Dwingelderveldsysteem invloed uitoefent in het oostelijke deel van het gebied. De
vroegere loop van de Oude Vaart geeft dan globaal de grens aan tussen
beide systemen.
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Bodems: In het gebied komen slechts plaatselijk madeveengronden voor.
Moerige eerdgronden en moerige podzolgronden overheersen met name in het
zuidelijke gedeelte. Daarnaast komen naar de randen van het gebied veldpodzolen voor.
Synthese: Dit deel van het beekdal wordt gekarakteriseerd door mineraalrijk
grondwater indicerende soorten (Grote Boterbloem, Bosbies, Moeraszegge).
Omdat grondwaterkwaliteitsgegevens in het maaiveld ontbreken en het gebied
op een kruispunt van verschillende hydrologische systemen is gelegen,
kunnen slechts hypotheses opgesteld worden over het karakter van de beïnvloeding in dit gebied. De volgende overwegingen spelen hierbij een rol:
- In vrijwel het gehele gebied overheerst grondwatertrap II. Dit betekent
dat intensieve kwel optreedt.
- Oude Munnink geeft aan dat de zuidoostgrens van het gebied samenvalt met
de grens van het kwelgebied van het Centraal Plateau-systeem. Het gebied
zelf staat onder invloed van het subregionale systeem van de Havelterberg. Jansen & Van Diggelen (1987) stellen dat de invloed van een regionale kwelstroom verder naar het noorden aanwezig is (vrijwel tot aan de
Havelterberg). Dit is niet in tegenspraak met de soortsverspreidingsgegevens.
- Gieske geeft een andere hydrologische systeemindeling. Zij stelt dat het
oostelijke deel van het gebied onder invloed staat van het Dwingelderveldsysteem, die hier een soort uitloper vormt. Ook Baaijens (1987) komt
op grond van de verspreiding van plantesoorten tot deze conclusie (het
zgn. Hoefijzer van Oosteinde).
Om een uiteindelijke uitspraak te kunnen doen over het werkelijke karakter
van de hydrologische beïnvloeding in het gebied lijkt het verzamelen van
grondwaterkwaliteitsgegevens onontbeerlijk. De aangetroffen soorten wijzen
duidelijk op de toestroming van mineraalrijk tot sterk mineraalrijk grondwater. Vooralsnog blijft onduidelijk waar dit grondwater vandaan komt,
m.a.w. welk systeem de grootste invloed uitoefent op het gebied. Directe
interpretatie van soortsverspreidingspatronen en indicaties voor grondwaterkwaliteit naar de herkomst van het grondwater is met name in dit gebied
moeilijk.
Landschapseenheid 12. Overgang middenloop naar benedenloop Oude Vaart.
Geologie en geomorfologie: Overgang van midden- naar benedenloop van de
Oude Vaart. Oude stroomgeul van de Oude Vaart aanwezig. In het beekdal
worden dunne en dikke veenpakketten op beekzanden (Formatie van Twenthe)
gevonden. Aan weerszijden van het dal komen beekzanden voor.
Hydrologie: In het gebied overheerst grondwatertrap III, grondwatertrap II
komt slechts plaatselijk voor. Oude Munnink deelt het gebied onder bij het
Havelterbergsysteem. In het oosten valt een gedeelte van het gebied binnen
het kwelgebied van het regionale Centraal Plateau-systeem. Gieske komt tot
de conclusie dat het westelijke deel onder invloed van het Havelterbergsysteem staat, het oostelijk deel onder invloed van het Dwingelderveld-systeem.
Bodems: Als landschapseenheid 11.
Synthese: Zie landschapseenheid 13.
Landschapseenheid 13. Benedenloop Oude Vaart.
Geologie en geomorfologie: Beekzanden en veen op beekzanden (Formatie van
Twente). In de diepe ondergrond is onderbroken Eemklei aanwezig. Het gebied
vormt de benedenloop van de vergraven Oude Vaart waarin een oude restgeul
aanwezig is.
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Hydrologie: Grondwatertrap III overheerst in het gebied. Zowel Oude Munnink
als Gieske delen het gebied in bij het kwelgebied van het Centraal Plateau-systeem.
Bodems: Echte veengronden ontbreken. Daarentegen overheersen moerige eerdgronden en beekeerdgronden.

Synthese (12 en 13): Het voorkomen van Noordse Zegge, Tweerijige Zegge en
Moeraszegge duidt op een toestroming van mineraalrijk grondwater. Hierbij
is in landschapseenheid 13 waarschijnlijk sprake van een overheersende
kwelstroom uit het diepe watervoerende pakket (regionale systeem ) onder
geringe kwelintensiteit. Deze geringe kwelintensiteit blijkt ook uit het
overheersende voorkomen van grondwatertrap III. In landschapseenheid 12 zou
plaatselijk nog sterke kwel aanwezig kunnen zijn, gezien het voorkomen van
Bosbies. De soortssamenstelling wijst echter op een minder mineraalrijk
watertype dan in landschapseenheid 13. In dit deel is ook Blauwgraslandinvloed op de beekdalflank aanwezig, getuige het voorkomen van Draadzegge.
Ook Draadzegge komt hier voor. In het landschapseenheid 13 ontbreekt deze
soort. Hier komt Waterdrieblad voor in trilveenachtige vegetaties.
Oude Munnink rekent beide landschapseenheden tot het kwelgebied van het
Regionale systeem. Gieske doet hetzelfde voor landschapseenheid 13, maar
geeft aan dat landschapseenheid 12 binnen de invloedssferen van het Havelterberg- en het Dwingelderveldsysteem ligt. Wat betreft dit laatste gelden
hier dezelfde problemen als bij landschapseenheid 11. Het optreden van
relatief weinig mineraalrijk grondwater indicerende soorten lijkt dit
echter te bevestigen. Landschapseenheid 13 kan, zowel op grond van de
voorkomende soorten, als op grond van de hydrologische systeemanalyse beschouwd worden als kwelgebied van het regionale systeem, waarbij echter
sprake is van een lage kwelintensiteit.
Landschapseenheid 14. Bergsloot.
Geologie en geomorfologie: Ondiepe veenpakketten aan de zuidrand van de
Havelterberg. Plaatselijk komen opduikingen van de Formatie van Twente
voor. Langs de Havelterberg is een hellingmateriaal (afgespoelde keileem)
aanwezig. Het noordelijke deel van het gebied ligt op de flauwe helling
van de Havelterberg.
Hydrologie: In het noorden komen grondwatertrap V en VI voor. Langs de
zuidranden is grondwatertrap II aanwezig. Het gebied staat onder invloed
van het subregionale Havelterbergsysteem, maar wordt steeds sterker beinvloed door drinkwaterwinning op de Havelterberg.
Bodem: In het noorden van het gebied overheersen veldpodzolen en moerige
podzolgronden. Naar het zuiden komen voornamelijk moerige eerdgronden
voor.
Synthese: Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van soorten die
de invloed van mineraalrijk grondwater aanduiden (Moeraszegge, Tweerijige
Zegge, Dotterbloem). Daarnaast ziJn, met name in het noordelijke deel
langs de helling van de Havelterberg soorten gevonden die een minder sterk
verrijkt grondwatertype aanduiden (Holpijp, Waterviolier, Snavelzegge,
Drijvende waterweegbree). De ligging van het gebied maakt duidelijk dat in
het noorden voornamelijk grondwater vanuit het Havelterberg-systeem ziJn
invloed kan doen gelden. Het gebied ligt op de overgang van het Drents Plateau en het oerstroomdal van de Vecht, en daarmee op de overgang van midden- en benedenloop van de Oude Vaart. Gezien de voorkomende soorten, die
wijzen op de toestroming van sterk verrijkt water, moeten hier zeker
invloeden van grondwater uit het diepe watervoerende pakket (regionale
systeem) gelden. Oude Munnink en Gieske rekenen het gehele gebied tot het
subregionale systeem van de Havelterberg. Hierbij zal zowel water van onder
de keileem als freatisch grondwater van boven de keileem toe kunnen stroLb-BBD
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men. Waarschijnlijk is sprake van een sterke en regelmatige kwelstroom,
gezien het optreden van grondwatertrap II in een zone langs de Havelterberg. In het gebied is daardoor een goed ontwikkelde poikilotrofe zone
aanwezig. De Bergsloot was beroemd om zijn soortenrijkdom. Hiervan zijn als
gevolg van drinkwaterwinning en ontwatering (Ruilverkaveling Havelte) nog
slechts enkele fragmenten overgebleven (Jansen en Van Diggelen, 1987).

Landschapseenheid 15. Old Nijeveen.
Geologie en geomorfologie: Veen op

de Formatie van Twente. Plaatselijk
kleinere en grotere opduikingen van de Formatie van Twente.Het gebied is
gelegen in het oerstroomdal van de Vecht.
Hydrologie: In het gebied is op de veengronden grondwatertrap II* aanwezig,
op de zandopduikingen grondwatertrap III*. Zowel Oude Munnink als Gieske
rekenen het gebied tot het kwelgebied van het regionale systeem.
Bodem: In het gebied overheersen meerveengronden, afgewisseld met moerige
podzolgronden op plaatsen waar de zandondergrond minder diep ligt.
Synthese: Zie landschapseenheid 20.

Landschapseenheid 16. Nijeveen.
Geologie en geomorfologie: Als landschapseenheid 15, maar met een oude geul
van de Oude Vaart en deels Eemklei in de diepe ondergrond.

Hydrologie: Als landschapseenheid 15.
Bodems: Als landschapseenheid 15.
Synthese: Zie landschapseenheid 20.
Landschapseenheid 20. Ruinerwold.
Geologie en geomorfologie: Formatie

van Twente. Dunne laag dekzand op
beekzanden (Formatie van Twente) met wigvormig instekende veenlagen. Het
gebied vormt een laaggelegen plateau tussen de beekdalen van de Oude Vaart
en de Wold Aa.
Hydrologie: In het gebied komt voornamelijk grondwatertrap III voor,
plaatselijk grondwatertrap V. Door Oude Munnink wordt het gebied gerekend
tot het kwelgebied van het regionale Centraal Plateau-systeem. Gieske geeft
het gebied echter aan als apart lokaal systeem, waardoor grote delen van
het gebied beschouwd kunnen worden als wegzijgingsgebied.
Bodem: In het gebied overheersen moerige podzolgronden en veldpodzolen.
Zeer plaatselijk worden meerveengronden en madeveengronden gevonden.

Synthese (15, 16 en 20): Jansen & Van Diggelen (1987) tonen aan dat in alle
drie landschapseenheden een sterke afname van de kwelintensiteit heeft
plaatsgevonden. Met name Dotterbloem toont deze ontwikkeling aan. De soort
daalt van de plateau's af naar de randen. Noordse Zegge, Waterdrieblad,
Grote Boterbloem en Moeraszegge zijn met name in Ruinerwold sterk af genomen.
De landschapseenheden 15, 16 en 20 liggen volgens Oude Munnink allen in
het kwelgebied van het Centraal Plateau-systeem. Gieske noemt echter een
apart lokaal systeem van Ruinerwold, gesuperponeerd op het regionale
systeem. Het gebied van Ruinerwold vormde oorspronkelijk slechts korte tijd
gedurende het jaar een actueel kwelgebied, en is na ingrepen in de waterhuishouding veranderd in een constant infiltratiegebied, waardoor de
bovengenoemde soorten verdwenen zijn, of naar de randen van het plateau
zijn verschoven. Het gebied rond Nijeveen zal gezien de minder sterke
veranderingen in de soortssamenstelling minder ingrijpende veranderingen in
kwelintensiteit ondergaan hebben, ondanks aanzienlijke peilverlagingen
sinds de jaren '60.
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In Ruinerwold komen Noordse Zegge en Moeraszegge niet voor. Andere soorten
die kwel van mineraalrijk grondwater indiceren zijn wel aanwezig (Elzenzegge, Tweerijige Zegge), maar kunnen wellicht beschouwd worden als relicten.
Nijeveen wordt gekenmerkt door Grote Boterbloem en Lidsteng. Beide soorten
zijn indicatief voor mineraalrijk grondwater. De laatste soort kan ook beschouwd worden als indicator van licht brak grondwater, dat hier mogelijk
in contact staat met de Eemklei.
De verspreiding van Blauwe Zegge in Nijeveen hangt samen met het ontbreken
van de Eemklei, die een scheiding vormt tussen het eerste en tweede watervoerende pakket. Het is mogelijk dat in landschapseenheid 15 een sterkere
invloed van relatief minder mineraalrijk grondwater vanuit het Havelterbergsysteem aanwezig is, of een sterkere stagnatie van regenwater plaatsvindt. Een andere mogelijkheid is dat in landschapseenheid 16 sterkere
overstromingsinvloeden aanwezig zijn geweest, waardoor hier in het verleden
meer Grote Zeggen- en Dotterbloemgemeenschappen aanwezig waren, en in landschapseenheid 15 meer blauwgraslanden die het voorkomen van Blauwe Zegge
kunnen verklaren.

4.4.3.4. Wold Aa.
Landschapseenheid 17. Bovenloop Wold Aa.
Geologie en geomorfologie: Overwegend beekzanden, plaatselijk dunne veenpakketten op beekzanden (Formatie van Twente). Een naar het noorden toe
smaller wordend beekdal, omgeven door grondmorene-en dekzandvlaktes. Plaatselijk komen op de hogere gronden kleine dekzandruggen en stuifzand voor.
In het beekdal komen een aantal slenksystemen vanaf het Dwingelderveld uit.
Pla.atselijk zijn kleine keileemruggetjes in het beekdal aanwezig.
Hydrologie: Grote delen van het beekdal hebben grondwatertrap V~ Plaatselijk komt grondwatertrap III voor. Oude Munnink geeft aan dat het gebied
onder invloed staat van de subregionale systemen van het Dwingelder- en
Echtenerveld. Gieske komt met behulp van modelberekeningen tot de conclusie dat het gehele beekdal van de Wold Aa een kwelgebied is van het regionale systeem.
Bodems: In het beekdal worden zandige beekdalgronden en eerdgronden aangetroffen.
Synthese: De soortenverspreiding geeft aan dat het dal onder invloed staat
van zwak mineraalrijk tot mineraalarm water, dat afkomstig moet zijn uit
de omliggende hogere gronden van het Dwingelder Veld en het Echtener Veld.
Voor een belangrijk deel zal de beïnvloeding tot stand komen door over de
keileem afstromend grondwater, waarbij de keileemslenken vanaf het Dwingelderveld een belangrijke rol kunnen spelen. Het voorkomen van grondwatertrap
V en het ontbreken van veenbodems geeft aan dat ook in het verleden geen
sprake kan zijn geweest van een intensieve en/of regelmatige kwelstroom.
Dit wijst eerder op een onregelmatige aanvoer van water vanuit de omliggende hogere gronden, hetgeen een overwegende voeding met freatisch, over de
keileem toestromend grondwater aannemelijk maakt.
Landschapseenheid 18. Middenloop Wold Aa.
Geologie en geomorfologie: Het westelijk deel maakt deel uit van het oerstroomdal van de Overijsselse Vecht. Hier komt veen voor dat gedeeltelijk
is afgegraven boven beekzanden (Formatie van Twente). Midden in het gebied
is de rand van het Drents Plateau gelegen. Ten oosten hiervan wordt het
beekdal begrensd door keileemplateau's. Het beekdal verbreedt zich iets
ten zuiden van Ruinen. Hier komen enkele grotere secundaire erosiegeulen
uit in het hoofddal. De hogere gronden bestaan uit keileemplateau's met
enkele dekzandruggen.
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Hydrologie: In het oostelijk deel komen grondwatertrap III en V voor. In
het westelijke deel overheerst grondwatertrap II. Voor de indeling in
hydrologische systemen: zie landschapseenheid 17. Daaraan kan toegevoegd
worden dat het uiterste westen van het gebied volgens Gieske onder invloed
staat van het Dwingelderveldsysteem.
Bodem: Afwisselend dunne en dikke veenpakketten. Op de hogere gronden
veldpodzolen en plaatselijk enkeerdgronden.
Synthese: Opvallend is dat een groot aantal soorten gebonden zijn aan de
plateaurand van het Drents Plateau (Kleine Valeriaan, Moeraszoutgras,
Kleine Watereppe, Grote Boterbloem, de meeste zeggesoorten (behalve Scherpe
Zegge), de fonteinkruidsoorten). Blijkbaar is de stroming van het diepere,
mineraalrijke grondwater hier vooral naar de rand van het plateau gericht.
Hier verschijnen soorten die de invloed van matig tot sterk verrijkt
grondwater indiceren.
In het beekdal ten oosten van deze rand komen verder weinig soorten voor
die mineraalrijk water indiceren. Alleen Beekpunge, Poelruit en Vrouwenmantel komen hier voor. De laatste twee soorten indiceren echter voornamelijk
basenrijke bodemomstandigheden. Daarnaast worden hier ook Dotterbloem,
Waterviolier, Holpijp, Snavelzegge aangetroffen. Deze soortencombinatie
wijst op een toestroming van relatief mineraalarm water in het oostelijke
deel van het gebied. Op de flanken wordt Zompzegge gevonden, die dit beeld
bevestigt.
Landschapseenheid 19. Middenloop Wold Aa.
Geologie en geomorfologie: Veen omgeven door beekzanden (Formatie van
Twente). Middenloopsituatie van de Wold Aa met oude met veen opgevulde
erosiegeulen.
Hydrologie: In een smalle zone langs de Wold Aa komt grondwatertrap II
voor. Naar de flanken toe zijn grondwatertrap III en V aanwezig. Volgens
Oude Munnink vormt de Wold Aa de grens tussen het Echtenerveldsysteem en
het kwelgebied van het Centraal Plateau-systeem. Volgens Gieske is de
situatie ingewikkelder. Vanuit het zuiden staat het gebied onder invloed
van het Echtenerveldsysteem, vanuit het noorden van een uitloper van het
Dwingelderveldsysteem en het lokale systeem van Ruinerwold.
Bodems: In het gebied komen complexen voor van meerveengronden, madeveengronden en moerige eerd- en podzolgronden.
Synthese: Het gebied wordt evenals de omliggende landschapseenheden gekenmerkt door de aanwezigheid van Noordse Zegge, hetgeen duidt op de toestroming van mineraalrijk kwelwater en overstroming van de beek. Ook Moeraszegge komt hier voor. Bosbies (indicatief voor een sterke kwelintensiteit) is
vrijwel afwezig. Plaatselijk komt Tweerijige Zegge voor, die sterk verrijkt
water aanduidt voor, en ontbreekt Blauwe Zegge (mineraalarme omstandigheden) geheel.
Het gebied wordt op grond hiervan waarschijnlijk beïnvloed door matig
mineraalrijk water vanuit het Dwingelderveld en het Echtenerveld, als door
sterk verrijkt grondwater uit het diepe watervoerende pakket. Ook Baaijens
(1987) noemt de beïnvloeding door een uitloper van het Dwingelderveldsysteem (zgn. Hoefijzer van Oosteinde). Gezien de achteruitgang van Moeraszegge en het verdwijnen van Dotterbloem in het ZW-deel is de invloed van sterk
verrijkt grondwater echter sterk achteruitgegaan.
Landschapseenheid 21. Haakswold.
Geologie en geomorfologie: Het gebied bestaat uit veen op beekzanden (Formatie van Twente). Het westelijke deel van het laaggelegen zandplateau van
Ruinerwold valt binnen het gebied. Van het zuidelijke deel ontbreekt
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informatie over geologie en geomorfologie. Onder het gebied komt Eemklei
voor.
Hydrologie: In het gebied overheerst grondwatertrap III. Oude Munnink deelt
het gebied onder bij het kwelgebied van het regionale systeem. Volgens
Gieske oefenen zowel de subregionale systemen van de Reest en het Dwingelderveld (via een kwelluikje), het lokale Ruinerwoldsysteem (in het oosten)
en het regionale systeem (in het westen) invloed uit in het gebied.
Bodem: In het gebied komen voornamelijk moerige en zandige eerdgronden
voor. Veengronden ontbreken~
Synthese: Het voorkomen van soorten als Tweerijige Zegge, Noordse Zegge,
Moeraszegge, Blaaszegge en Dotterbloem wijst op een toestroming van mineraalrijk grondwater. Gezien de ligging van het gebied tussen systemen die
relatief mineraalarm water toevoeren, lijkt het aannemelijk dat het gebied
onder invloed staat van kwel vanuit het diepe watervoerende pakket (regionale systeem). Dit wordt ook bevestigd door Oude Munnink en Gieske die in
ieder geval het westelijke gedeelte tot het kwelgebied van het regionale
systeem rekenen. Het voorkomen van Oeverzegge en lokaal ook Heen kan
daarbij wijzen op een vroegere zee-invloed. Door het ontbreken van Lidsteng
lijkt het niet waarschijnlijk dat licht brakke kwel optreedt. Scherpe Zegge
en Waterkruiskruid geven aan dat in het gebied vroeger overstromingen
plaats hebben gevonden. Soorten die duiden op toestroming van minder
mineraalrijk grondwater zoals Waterviolier en Holpijp geven de invloed aan
van de systemen van Ruinerwold en de Reest. Het voorkomen van een kwelluikje van het Dwingelderveld lijkt, ook op zuiver hydrologische gronden,
niet waarschijnlijk. De in vloed van dit systeem kan, mede gezien de kleine
oppervlakte van het kwelluik, niet uit de soortsverspreidingsgegevens
afgeleid worden.
4.4.3.5. Oude Diep/Hooaeveenache Vaart/Koekanaer Aa.
Landschapseenheid 22. Bovenloop Oude Diep
Geologie en geomorfologie: Beekzanden (Formatie van Twente) op keileem (de
Formatie van Drenthe wordt dus niet doorsneden), omgeven door keileemplateaus. Zeer smal beekdal zonder veenpakketten.
Hydrologie: In het beekdal komt grondwatertrap III voor. Waterkwaliteitsgegevens ontbreken.
Bodems: Zandige beekdalgronden. Op de hogere gronden veldpodzolen en keileemgronden.
Synthese: De verspreiding van soorten wijst op aanvoer van mineraalarm tot
zwak mineraalrijk grondwater. Dit water zal voornamelijk over de keileem
toestromen, gezien de zeer geringe breedte van het beekdal, en de aanwezigheid van keileem onder het beekdal. Het water in de beek is vervuild
(Gele Plomp, Grof Hoornblad), hetgeen het gevolg kan zijn van waterinlaat
of vervuild grondwater vanuit de richting van de VAM. Het gebied staat dus
met name onder invloed van lokale systemen, die hier mineraalarm water
toevoeren.
Landschapseenheid 23. overgang van boven- naar middenloop Oude Diep.
Geologie en geomorfologie: Dunne veenpakketten op beekzanden (Formatie van
Twente). Vanaf Hoogeveen komen ook dikkere veenpakketten voor. Op de hogere
gronden is een aaneengesloten keileemdek aanwezig. Plaatselijk is ijzeroer
aanwezig in het beekdal. Ten zuiden van Hoogeveen ontbreekt de keileem over
grote oppervlakten. Het gebied vormt een naar het zuiden toe breder wordend
beekdal. De beek is over grote delen verlegd, waardoor een oude stroomgeul
aanwezig is. Plaatselijk komen kleinere en grotere secundaire erosiegeulen,
waarin de keileem plaatselijk ontbreekt in het dal uit. De hogere gronden
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bestaan uit dekzandplateaus. Bij Hoogeveen grenst het beekdal aan een
veenkoloniale ontginningsvlakte. Halverwege het gebied gaat het Oude Diep
over in de Hoogeveensche Vaart. In ieder geval komen hier ten zuiden van
het gebied op 15 à 20 meter diepte kleilagen van de Eemformatie voor, die
slecht doorlatend zijn.
Hydrologie: In het beekdal komt grondwatertrap III voor. Vanaf de samenkomst met de Hoogeveensche Vaart ontbreekt informatie over grondwatertrappen. Waterkwaliteitsgegevens ontbreken eveneens. Oude Munnink geeft
aan dat het gebied onder invloed staat van het subregionale Echtenerveldsysteem, en ten zuiden van Hoogeveen ook van dat van Zuidwolde. Gieske
deelt het gehele gebied onder bij een kwelsysteem van het regionale systeem, waarbij bovengenoemde subregionale systemen aan de flanken invloed
uit kunnen oefenen.
Bodems: Dikke en dunne veenbodems. Op de hogere gronden voornamelijk veldpodzolen. Bij Hoogeveen komen veengronden met een veenkoloniaal dek voor.
Van het gebied ten zuidwesten van Hoogeveen ontbreekt informatie op de
bodemkaart.
Synthese: In het gebied komen soorten voor die de aanwezigheid van mineraalrijk water aangeven (Bosbies, Noordse Zegge, Tweerijige Zegge, Dotterbloem, Moeraszegge). Gezien het plaatselijk optreden van ijzeroer in de
ondergrond is het goed mogelijk dat hier daarom kwel optreedt van sterk
verrijkt grondwater uit het diepe watervoerende pakket (regionale systeem).
Daarnaast kan kwel van matig mineraalrijk grondwater optreden vanuit de
ruggen van Zuidwolde (systeem van Zuidwolde) en Drijber, en vanuit het
Echtenerveld, gezien het optreden van relatief mineraalarme tot licht
mineraalrijke omstandigheden indicerende soorten. Met name in het noorden
kan een belangrijk deel van dit water over de keileem toestromen (lokale
systemen). In het zuidelijk deel komt relatief we1n1g keileem voor, waardoor grondwater dieper kan infiltreren, en water van een wat mineraalrijkere kwaliteit kan toestromen.
De aanwezigheid van de Hoogeveensche Vaart geeft vrijwel geen aanwijsbare
verandering in soortensamenstelling van het gebied.
Gieske geeft het gehele gebied aan als kwelgebied van het Centraal Plateau
systeem. In een longitudinale doorsnede door het beekdal treedt over het
gehele gebied kwel vanuit het regionale systeem op, hetgeen ook in de
soortsverspreidingspatronen tot uiting lijkt te komen. Dwars op de beek
treedt aan de flanken grondwater vanuit subregionale systemen met een
mineraalarme tot licht mineraalrijke kwaliteit uit.
Landschapseenheid 24. Koekanger Aa.
Geologie, geomorfologie en bodem: De Koekanger Aa vertegenwoordigt de oude
loop van het Oude Diep. De beek staat niet meer in contact met de Hoogeveensche Vaart, en mondt ten zuiden van Ruinerwold in de Vold Aa uit.
Geologische en geomorfologische gegevens ZlJn slechts zeer globaal. Het
gebied wordt echter waarschijnlijk omgeven door lage zandruggen zonder keileem. De bodem bestaat voornamelijk uit ondiepe veengronden en moerige
eerdgronden. Op de hogere gronden worden met name podzolgronden en eerdgronden gevonden.
Hydrologie: In een smalle zone langs de beek is grondwatertrap II aanwezig.
Overigens komen grondwatertrap III en V voor. Oude Munnink rekent het
gehele gebied tot het subregionale Echtenerveldsysteem. Gieske noemt
ditzelfde systeem voor de noordoostelijke flank van het beekdal, en het
(subregionale?) Reestsysteem voor de zuidwestelijke flank.
Synthese: Op grond van de soortsverspreiding lijkt het gebied van de Koekanger Aa voornamelijk beïnvloed te worden door matig mineraalrijk grondwater. Dit zal dan waarschijnlijk afkomstig ZlJn uit het subregionale
systeem van het Echtenerveld. Aanwijzing voor sterk verrijkt grondwater
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(regionale kwel} is niet of nauwelijks aanwezig. Ook ondiep afstromend
freatisch grondwater zal een beperkte invloed hebben gezien het ontbreken
van keileem op de hogere gronden in de omgeving. Opmerkelijk is het voorkomen van Waterkruiskruid, Blaaszegge en Scherpe Zegge, die de invloed van
vroegere overstromingen aangeven. In hoeverre dit een relictsituatie is uit
de tijd dat het Oude Diep hier nog stroomde is niet duidelijk. Het beekdal
is tegenwoordig sterk ontwaterd (grondwatertrap III}, en wordt niet ge~oed
door een groot achterliggend gebied, hetgeen overstroming uiterst onwaarschijnlijk maakt.
Baaijens (1987} vermeldt dat het gebied sterk onder invloed staat van de
Hoogeveensche Vaart, dan wel van ingelaten, gebiedsvreemd water, en constateert een aantal verdrogingsbanden met regenwaterafhankelijke soorten.

Land1chap1eenheid 25. Hoogeveen1che Vaart.
Geologie, geomorfologie en bodem: Gegevens over geologie en geomorfologie
zijn slechts in zeer globale vorm . aanwezig voor dit gebied. Het kanaal
doorsnijdt echter een laaggelegen zandrug. De bodem bestaat uit een afwisseling van podzolgronden en eerdgronden. Onder het gebied komen op een
diepte van 15 à 20 meter slecht doorlatende kleilagen voor van de Eemf ormatie.
Hydrologie: In het gebied komt voornamelijk grondwatertrap V, plaatselijk
ook grondwatertrap III voor. Het gebied wordt door Oude Munnink ingedeeld
bij het kwelgebied van het Centraal Plateau. Gieske deelt het gebied echter
in bij het (subregionale?} Reestsysteem, waarbij het gebied ten zuidwesten
van de Koekanger Aa als infiltratiegebied functioneert.
Synthese: Het gebied wordt zowel gekenmerkt door soorten die w1Jzen op
mineraalrijk water (Padderus, Noordse Zegge, Elzenzegge, Blaaszegge, Tweerijige Zegge}, als door soorten die wijzen op mineraalarme grondwatertypen
(Veldrus, Snavelzegge,
Holpijp, Gewone Waterranonkel, Waterpostelein,
Wateraardbei, Waterviolier}. Daarnaast geven Scherpe Zegge en Waterkruiskruid de invloed van overstromingswater aan. Waar dit vandaan moet komen is
niet duidelijk.
De aanwezigheid van slecht doorlatende lagen van de Eemformatie kan de
toestroming van dieper grondwater hier verhinderen.
Het voorkomen van Veldrus is waarschijnlijk gebonden aan de laaggelegen
zandrug die functioneert als klein infiltratiegebied.
Elzenzegge lijkt gebonden aan laaggelegen zandplateau's (zie ook Ruinerwold} die voor een gedeelte van het jaar functioneren als kwelgebied.
Bij nadere beschouwing van de soortsverspreidingspatronen kan zou de
landschapseenheid onderverdeeld kunnen worden in twee zones:
1. Gebied ten noorden van De Wijk (Waterpostelein, Blauwe Knoop, Pilzegge}. Dekzandrug, infiltratiegebied.
2. Zone rondom
dit infiltratiegebied (Veldrus, Holpijp, Snavelzegge,
Moerasviooltje, Waterviolier, Tweerijige Zegge, Geelgroene Zegge, Wilde
gagel, Sterzegge}.
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Boofc!atuk 5. Liaaina en bearenzina beinvloec!inaaaebiec!en.
5.1. Inleic!ina
Op grond van de indicatiewaarden van plantesoorten en abiotische informatie
konden in hoofdstuk 4 hypothesen worden opgesteld over het karakter van het
in de onderscheiden landschapseenheden toestromende grondwater. In dit
hoofdstuk zal de herkomst van dit grondwater worden besproken. Hierbij kan
enige overlap optreden met datgene. wat reeds in hoofdstuk 4 aan de orde is
gekomen. Als illustratie hierbij zijn twee kaarten samengesteld. In bijlage
7 wordt de herkomst van het toestromende grondwater aangegeven. In hoofdstuk 4 werd het grondwater reeds opgesplitst in drie componenten: grondwater uit het tweede watervoerende pakket, grondwater uit het eerste watervoerende pakket en grondwater uit het freatisch pakket. Deze afkomst correspondeert met
respectievelijk het "regionale systeem", middel~rote
hydrologische systemen ("subregionale" systemen) en kleine hydrologische
systemen ("lokale" systemen). In de tabellen 10 t/m 13 is de toestroming
van grondwater uit deze systemen naar de onderscheiden landschapseenheden
per onderzoeksgebied samengevat. Bijlage 8 geeft de uiteindelijke begrenzing van deze hydrologische systemen in de onderzoeksgebieden weer. Op deze
kaart kunnen hydrologische systemen van drie verschillende ordes van
grootte onderscheiden worden:
1. Kwelgebieden van het grote, "regionale" Centraal Plateau-systeem.

2. Middelgrote hydrologische systemen, van elkaar gescheiden door het
natuurlijke afwateringssysteem, en overeenkomend met de hogere delen in
het landschap. Deze systemen zouden in het merendeel een subregionaal
karakter kunnen hebben.
3. Afstromingsgebieden van het freatisch grondwater, van elkaar gescheiden
door waterscheidingen volgens het isohypsenpatroon van dit grondwater.
Deze hebben over het algemeen een lokaal karakter (kleine hydrologische
systemen).

Met opzet wordt een "voorzichtige" terminologie gehanteerd. Wegens de grote
onzekerheid en opnieuw oplaaiende discussies over het karakter van de
hydrologische systemen van het Drents Plateau, lijkt het in dit stadium, en
in het kader van dit onderzoek niet mogelijk een strikt onderscheid te
maken tussen regionale, subregionale en lokale systemen (zie 3.3.). Wel
kunnen aan de hand van (indicaties voor) de kwaliteit van het in de landschapseenheden toestromende grondwater uitspraken gedaan worden over de
omvang en globale ligging van de hydrologische systemen. Gesproken wordt
daarom van grote, middelgrote en kleine systemen.
Op grond van bijlage 8 kan een globale indruk verkregen worden van de
ligging van de herkomstgebieden, van zowel freatisch ("lokaal") grondwater,
als grondwater uit het eerste watervoerende pakket ("subregionaal" grondwater). In combinatie met bijlage 7 (geohydrologische beïnvloeding) wordt
inzicht verkregen in de mate en richting waarin de invloed van de verschillende systeem zich uitstrekt.
Par. 5.2. geeft een korte beschrijving van de kwelgebieden van het grote
"regionale systeem", waarbij de nadruk ligt op de intensiteit waarmee
actuele kwel vanuit dit systeem plaatsvindt, en op de kwaliteit (=hydrochemische samenstelling) van het grondwater.
In par. 5.3. worden de verschillende middelgrote, en de daarop gesuperponeerde kleine systemen beschreven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan
de geohydrologische opbouw, grondwaterkwaliteit en mate en richting van de
invloed van de systemen. Daarnaast wordt ingegaan op de stromingsrichting
en de herkomstgebieden van het freatisch grondwater binnen deze systemen.
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Landschaps tweede wa- eerste watertervoeren- voerende pakket
eenheid
de pakket (systeem)

-

lA
lB
lC
2Anoord
2Azuid
2B

x

2Czuid

-

2Cnoord

-

2D

-

3Aoost
3Awest
3B

x
x
x

3C
4A
5A
5B
5C
5D
5E
6A
6B
7oost
7west

x
x
x
x

-

Tempelstukken
Langelo
Langelo
Langelo
Tempelstukken
Langelo
Langelo
Noordsche veld
Langelo
Noordsche veld
Langelo
Tempelstukken
Langelo
Zuursche Duinen
Langelo
Zuursche Duinen

-

-

-

?
?

-

-

-

Tabel 10. Toestroming van grondwater vanuit
gebied Roden-Norg.

se

SD
lD
SE
SF

-

?

x
x
x
x
x

Vries

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

verschillende systemen in het

Landschaps tweede wa- eerste watertervoeren- voerende pakket
eenheid
de pakket (systeem)
SA
SB

freatisch
grondwater

-

Vries
Vries
Noordsche Veld
Vries

freatisch
grondwater

x
x
x
x
x
x

x

Tabel 11. Toestroming van grondwater vanuit verschillende systemen in de
Eelder- en Peizermaden.
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Landschaps tweede wa- eerste watereenheid
tervoeren- voerende pakket
de pakket (systeem)
Blwest
C3
C2oost
C2west
C4
Cl

x
-

ES

x

D2
Dl
A3

-

Blzuid
A5
D3
Blnoord

?
?
?

x

El
E3

x
x

E4

x

Al
D4
A2
A4
E2
C5
D5

-

x
x
x

D6

x

D7a
D7b
D7c
D7d

x
?

x

Rolde
Rolde
Rolde
Vries
Rolde
Vries
Rolde
Vries?
Rolde
Rolde
Rolde
Rolde
Hondsrug
Rolde
Hondsrug
Rolde
Rolde
Hondsrug
Rolde
Rolde
Hondsrug
Rolde
Hondsrug

-

Rolde
Hondsrug
Hondsrug
Hondsrug
Hondsrug
Hondsrug
Vries
Hondsrug
Vries
Hondsrug
Hondsrug
Hondsrug
Vries

Tabel 12. Toestroming van grondwater vanuit
Drentse Aa-gebied.
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freatisch
grondwater
?
?

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
verschillende systemen in het

Landschaps tweede wa- eerste watereenheid
tervoeren- voerende pakket
de pakket (systeem)
1
2
3
4

-

5
6

x

7oost

x

7west

x

8

x

9
10

-

11

x

12

?

13

x
x
x
x

14
15
16
17

-

-

18

x

19

x

20
21

x

22
23

x

24

-

25

-

-

Diever, Vledder
Diever, Vledder

-

Vledder, Havelterberg
Diever, Dwingelderveld
Diever, Dwingelderveld
Dwingelderveld,
Havelterberg?
Havelterberg
Dwingelderveld,
Havelterberg
Dwingelderveld,
Havelterberg
Dwingelderveld,
Havelterberg
-
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x
x
x
x
x
-

Dwingelderveld,
Echtenerveld
Dwingelderveld,
Echtenerveld
Dwingelderveld,
Echtenerveld
Ruinerwold
Reest, Ruinerwold

Tabel 13. Toestroming van grondwater vanuit
Zuidwest-Drenthe.

x

-

-

-

x
x
x
x
x
x

x

Havelterberg
Havelterberg?

Echtenerveld,
Zuidwolde,
Drijber
Echtenerveld,
Reest
Reest

freatisch
grondwater

x
x
-

x
-

-

x
?

x
verschillende

systemen

in

5.2. Kwelaebieden van het arote hydrologische systeem.
Deze paragraaf geeft een overzicht van de landschapseenheden waarin (indicaties voor) sterk verrijkt grondwatertypes aangetroffen ZlJn. Dit
grondwater is afkomstig uit het tweede watervoerende pakket. Met enige
voorzichtigheid kan dit geïnterpreteerd worden als kwel vanuit het regionale (Centraal Plateau-) systeem, in dit verband aangeduid als het grote
hydrologische systeem. De herkomstgebieden van dit grondwater zijn niet
nauwkeurig te begrenzen, en worden daarom niet aangegeven. Volstaan wordt
met het aangeven van de kwelgebieden van het diepe grondwater.
Benadrukt dient te worden dat in de hieronder genoemde gebieden in de
meeste gevallen ook (indicaties voor) minder sterk verrijkte watertypes
zijn aangetroffen, waardoor vaak geleidelijke overgangen in waterkwaliteit
voorkomen op een dwarsgradiënt door de beekdalen. Dit betekent dat deze
gebieden niet uitsluitend worden gevoed door kwel vanuit het tweede watervoerende pakket.

5.2.1. Roden-Nora an Eelder- en Peizermaden
Binnen het stroomgebied van het Peizerdiep ZlJn twee kwelzones van sterk
verrijkt grondwater, waarschijnlijk afkomstig uit het tweede watervoerende
pakket aanwezig (zie tabel 10 en bijlage 7):
1. Het beekdal van het Grote Diep vanaf de Tempelstukken in het zuiden tot
aan het Mensingebosch in het noorden (landschapseenheden 2B-noord, 2D,
3A-west, 3A-oost en 3B; zie ook figuren 18, 20 en 22). De meest intensieve kwel lijkt hierbij geconcentreerd in het noorden (landschapseenheid 3B) en het zuiden {landschapseenheid 2B-noord), waar de potklei
onder het beekdal ontbreekt. In het centrum van het kwelgebied, met name
aan de oostflank van het beekdal, is de kwelintensiteit minder groot,
waarschijnlijk door de aanwezigheid van een lemige, zeer fijne zanden
van de Formatie van Peelo onder het beekdal {landschapseenheden 3A-oost
en 3A-west). In landschapseenheid 3A-oost kan de invloed van het diepe
grondwater beperkt zijn tot een smalle zone langs de beek, als gevolg
van een sterke toestroming van ondiep grondwater vanuit het Plateau van
Langelo.
2. Een smalle zone langs het Peizerdiep stroomafwaarts vanaf Roden, aansluitend bij het gebied ten oosten van het Leekstermeer {landschapseenheden van de 4- en 5-serie; zie ook figuur 23). Kwel vanuit het tweede
watervoerende pakket komt hier waarschijnlijk slechts plaatselijk voor,
en lijkt gebonden te zijn aan gaten en onderbrekingen in de potklei.
Naar het noorden toe neemt de brakke invloed in het diepe grondwater
toe. Omdat ook een aanzienlijke verrijking van over de potklei stromend
grondwater plaats zou kunnen vinden, kan niet altijd een onderscheidt
gemaakt tussen kwel vanuit het tweede watervoerende pakket, en toestroming van over de potklei stromend ondiep grondwater. Bovendien spelen in
het gebied ten oosten van het Leekstermeer lokale systemen een belangrijke rol {zandruggen, kwel vanuit het Peizerdiep en het Leekstermeer).
Het gebied van de Eelder- en Peizermaden sluit bij dit laatstgenoemde
kwelgebied aan {bijlage 7). Vrijwel het gehele gebied staat onder invloed
van kwel vanuit het tweede watervoerende pakket {zie figuren 25 en 26 en
tabel 11). Alleen langs de overgangen naar hogere gronden bij Peize, Eelde
en Eelderwolde overheerst de invloed van minder sterk verrijkt grondwater.
Daarnaast komen plaatselijk zandruggen waarin zich lokale systemen hebben
gevormd, in het gebied voor. Soorten die wijzen op mineraalarm tot licht
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verrijkte watertypes ZlJn sterk gebonden aan deze zandruggen. De zandig
ontwikkelde Peeloklei lijkt, in tegenstelling tot de in het gebied ten
westen van het Peizerdiep aanwezige potklei, geen noemenswaardige barrière
te vormen voor het opkwellende diepe grondwater.

5.2.2. Drentse la-aehied
Aanzienlijke delen van het Drentse Aa-gebied staan onder invloed van kwel
vanuit het diepe grondwater (bijlage 7). In grote lijnen kunnen de volgende
kwelgebieden onderscheiden worden (Zie tabel 12):
1. Ruimsloot bij Ekehaar (landschapseenheid Bl-west; zie figuur 29). Kwel
vanuit het watervoerende pakket lijkt hier waarschijnlijk, zowel op
grond van de aangetroffen soortencombinatie als de grondwaterkwaliteit.
Wellicht treedt deze kwel op onder invloed van de uitgebreide potkleiverbreidingen ten noorden van het gebied (zie bijlage 3).
2. Het beekdal van het Anderense, Rolder en Gasterense Diep tussen Papenvoort en de samenkomst met het Taarlosche Diep (landschapseenheden D3,
Blnoord, El, E2, E3 en E4; zie figuren 32 en 33). Hierbij is de kwelintensiteit langs het Anderense Diep beduidend lager dan langs het Gasterense Diep. Bij de eerste treedt kwel vanuit het diepe grondwater
wellicht plaatselijk op als gevolg van opstuwing door de ten oosten
gelegen potkleischol (zie bijlage 3). De indicaties van de aangetroffen
soorten komen hier niet goed overeen met de waterkwaliteitsmetingen. Op
grond van de eersten zouden geen sterk verrijkte watertypes verwacht
worden. De waterkwaliteitsmetingen geven echter plaatselijk wel sterk
verrijkte watertypes aan.
Langs het Rolder- en Gasterense Diep neemt de kwelintensiteit naar het
noorden toe. Zowel de soortencombinaties als de waterkwaliteitsgegevens
maken toestroming van sterk verrijkt grondwater uit het tweede watervoerende pakket. Ook hier zou opstuwing van het diepe grondwater als
gevolg van de aanwezigheid van dikke potkleischollen ten dele verantwoordelijk kunnen zijn voor het optreden van kwel uit het tweede watervoerende pakket.
In de bovenloop van het Scheebroekerloopje worden plaatselijk eveneens
aanwijzingen voor kwel vanuit het tweede watervoerende pakket gevonden
(landschapseenheid A4; zie figuur 34). Hier speelt de tectonische opstuwing als gevolg van de zoutdome bij Anloo wellicht een rol bij het
optreden van diepe kwel in een bovenloopsysteem.
3. Het Taarlosche Diep tussen Loon en de samenkomst met het Gasterense Diep
(landschapseenheid ES; zie figuur 31). Dit gebied vormt een sterk
kwelgebied van het diepe grondwater, dat als gevolg van de potklei ten
zuiden van het gebied onder druk staat, en hier omhoog kan stromen.
4. Het Oudemolense en Schipborgerdiep tot de monding van het Zeegserloopje
(landschapseenheid DS). In dit gedeelte van het beekdal worden plaatselijk aanwijzingen gevonden voor toestroming van sterk verrijkt grondwater uit het tweede watervoerende pakket. Vaak is het beekdal echter
dermate smal dat grondwater uit minder diepe systemen de toestroming van
diep grondwater kan beletten. Daarnaast kunnen de dunne potkleilagen
onder het beekdal (zie bijlage 3) een over het algemeen geringere
kwelintensiteit tot gevolg hebben, evenals de sterke kunstmatige verlaging van de grondwaterstand.
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5. Westerdiep en Drentse Aa van het Wilde Veen tot Glimmen (landschapseenheden D6 en D7). Dit gedeelte van de benedenloop kon oorspronkelijk
waarschijnlijk in zijn geheel als kwelgebied van grondwater uit het
diepe watervoerende pakket opgevat worden. Actuele kwel vanuit het diepe
grondwater komt echter nauwelijks meer voor, in het algemeen nog slechts
in een zone direct langs de beek. De sterke afname van deze kwel kan
o.a. veroorzaakt zijn door de winning van grondwater in de omgeving.
Plaatselijk komen lokale systemen met minder sterk verrijkt grondwater
binneri het beekdal voor, als gevolg van de aanwezigheid van zandopduikingen.

5.2.3. Zuidwest-Drenthe
In Zuidwest-Drenthe kunnen vier relatief grote kwelgebieden van het regionale systeem onderscheiden worden (tabel 13 en bijlage 7):
1. Het beekdal van de Wapserveense Aa stroomafwaarts vanaf de monding van
de Vledder Aa (landschapseenheid 6). Oorspronkelijk breidde de invloed
van het diepe grondwater zich waarschijnlijk verder naar het oosten uit.
De kwel lijkt beperkt te zijn tot een smalle zone direct langs de beek,
en heeft de grootste intensiteit tussen de samenkomst van de Vledder Aa
en de Wapserveense Aa en de provinciegrens met Overijssel.
2. Het beekdal van de Dwingelderstroom, Beilerstroom en Oude Vaart, vanaf
de grens van het onderzoeksgebied bij Beilen tot aan Rheebruggen bij
Uffelte (landschapseenheden ?oost, ?west en 8). Het gebied lijkt voor
het plaatsvinden van grote cultuurtechnische ingrepen een zeer sterk
kwelgebied te z1Jn geweest, getuige het voorkomen van uitgebreide
ijzeroerbanken en het vroegere voorkomen van grondwatertrappen I en II.
Hoewel op grond van de aanwezigheid van indicatoren voor kalkrijk
grondwater in de actuele situatie nog kwel vanuit het regionale systeem
plaats moet vinden, is de kwelintensiteit sterk afgenomen, met name in
het gebied van de Beiler- en Dwingelderstroom. In het beekdalgedeelte
tussen Dwingeloo en Rheebruggen is sprake van een relatief sterke
kwelintensiteit, met name in de directe omgeving van de vroegere loop
van de Oude Vaart. Plaatselijk zijn hier kleine dekzand- en keileemruggen aanwezig, die fungeren als lokale systemen met minder sterk verrijkt
grondwater.
3. Het beekdal van het Oude Diep en Echtenerstroom tussen Stuifzand en
Oshaar (landschapseenheid 23). Ook hier komt plaatselijk ijzeroer voor
in de ondergrond. Het voorkomen van Grondwatertrap III wijst erop dat de
kwelintensiteit gering is. De aanwezigheid van de Hoogeveense Vaart, als
voortzetting van de Echtenerstroom geeft geen aanleiding tot duidelijke
veranderingen in verspreidingspatronen van kalkrijk grondwater indicerende soorten. Aangenomen mag worden dat ook in dit gedeelte dus kwel
optreedt vanuit het diepe grondwater. Op grond van modelberekeningen
komt Gieske (1987) eveneens tot de conclusie dat dit beekdalgedeelte een
kwelgebied vormt van het regionale Centraal Plateau-systeem.
4. Het grote kwelgebied van het regionale systeem langs de zuidwestrand van
het Drents Plateau (landschapseenheden 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 en
21). De sterkste kwelintensiteit lijkt hier geconcentreerd langs de
benedenlopen van de Wold Aa en de Oude Vaart. De gebieden rond Ruinerwold en Nijeveen maken in de natuurlijke situatie deel uit van dit
kwelgebied. Voor het gebied rond Nijeveen geldt dit ook nu nog, hoewel
de kwelintensiteit sterk afgenomen is, getuige de achteruitgang van een
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soort als Dotterbloem (Jansen & Van Diggelen, 1987). Het gebied van
Ruinerwold kan momenteel beschouwd worden als infiltratiegebied. Ook
hier werd een sterke teruggang geconstateerd van een aantal kalkrijk
grondwater indicerende soorten (Jansen & Van Diggelen, 1987). Gieske
(1987) onderscheidt dit gebied als een apart lokaal systeem, gesuperponeerd op het regionale Centraal Plateau-systeem.

5.3. Middelarote systemen.
In het landschap worden een aantal grotere hydrologische systemen onderscheiden, die qua ligging en grootte in grote lijnen zullen overeenkomen
met subregionale systemen (zie bijlage 8). Een exacte begrenzing van deze
systemen blijkt in het kader van dit onderzoek niet mogelijk te zijn (zie
ook 3.3.2.). De systemen komen overeen met de grotere geomorfologische
vormen in het landschap (ruggen, keileem- en dekzandplateaus), en worden
begrensd door beekdalen, kwelgebieden van het regionale systeem en grote
geomorfologische overgangen, zoals de plateaurand van het Drents Plateau.
In dit onderzoek heeft begrenzing van de systemen in hoofdzaak plaatsgevonden op grond van het isohypsenpatroon van het freatisch grondwater (bijlage
4) en de geomorfologie. Voor een deel van Zuidwest-Drenthe zijn de systeemanalyses volgens Oude Munnink (1985) en Gieske (1987) als basis gebruikt.
De begrenzing van deze systemen in de richting van het centrum van het
Drents Plateau is veelal niet duidelijk. Scherpe overgangen tussen de
infiltratiegebieden van de verschillende systemen onderling en naar die van
het regionale systeem zullen hier waarschijnlijk ook niet aanwezig. Om
deze reden is de begrenzing op de kaart van bijlage 8 hier open gelaten.
De grenzen tussen "subregionale" systemen en kwelgebieden van het regionale
systeem zoals deze op bijlage 8 zijn weergegeven, moeten opgevat worden
als globale grenzen. Als gevolg van het werken op km 2 -schaal konden de
overgangen in waterkwaliteit op dwarsgradiënten niet exact gelocaliseerd
worden.
De verschillende in dit onderzoek onderscheiden systemen zullen hieronder
nader besproken worden, waarbij aandacht wordt geschonken aan de geohydrologische opbouw van de gebieden (zie hiervoor ook figuur 2 en bijlage 3),
de grondwaterkwaliteit en mate en richting van de invloed van de systemen.
Daarnaast wordt ingegaan op de stromingsrichting van het freatisch grondwater binnen deze systemen (zie bijlage 4).
Omdat keileem in de meeste gebieden een belangrijke rol speelt bij de
geohydrologische opbouw, en zodoende bij de totstandkoming van verschillende grondwaterstromingen binnen de hydrologische systemen zal kort
ingegaan worden op de rol van keileem als slecht doorlatende laag.
De c-waarde van keileem (d.i. de weerstand van een laag tegen de verticale
grondwaterstroming), kan afhankelijk van de dikte en de mate van verwering
van de keileem variëren van 20 tot 2000 dagen (Bakker, 1984). Wijnsma
(1975) bestudeerde de keileemweerstand in detail en vond binnen een klein
gebied van plaats tot plaats sterk variërende waarden. Pompproeven geven
daarentegen een gemiddelde waarde over een groot gebied. Bakker (1984)
stelt vast dat de c-waarde van keileem laag is bij keileempakketten, die
minder dan twee meter dik zijn. Dit hangt samen met de mate van verwering,
welke vooral als gevolg van kryoturbatie tot op deze diepte heeft plaats
kunnen vinden. Eerst bij een dikte van meer dan twee meter zal de weerstand
toenemen en dan groter kunnen worden.
"De wegzijging van de neerslag, vanuit het dek- en stuifzandpakket naar
beneden wordt door de keileem bemoeilijkt. Aan het einde van de winterperiode, wanneer het dekzandpakket voor een groot deel met water is verzadigd, stroomt een aanzienlijk deel (25 à 30 %) van de neerslag via sloten
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en beken zijdelings af; de rest zijgt weg naar het diepe watervoerende
pakket. Bij de wegzijging van water door de keileem is de potentiaal in het
diepe watervoerende pakket van belang. In figuur 36 is een veelgehoord

~keileem
~
~

zand verzadigd met
grondwater

C:J

droog' zand

----- grondwaterstand
-

maaiveld

Figuur 36. Relatie tussen grondwater boven en onder de keileem, geschematiseerd. Links een weinig tot niet voorkomende situatie: rechts de
overwegend voorkomende situatie. {Uit: Bakker et al., 1986).

misverstand betreffende de relatie tussen het grondwater boven en onder de
keileem afgebeeld. Volgens de figuur links wordt het grondwater boven de
keileem niet beïnvloed door het grondwater eronder. Deze situatie komt in
werkelijkheid niet, of slechts sporadisch voor; misschien hier en daar, bij
extreme droogte, gedurende korte tijd na een bui. Overwegend treedt het
rechts afgebeelde patroon op. Het water boven en onder de keileem vormt een
continuüm, is ononderbroken aanwezig, en beide beïnvloeden elkaar. Er is
sprake van een verschil in druk tussen beide. Naarmate de druk van het
water onder de keileem lager is, zal wegzijging van water door de keileem
toenemen, ten koste van de afvoer door sloten en beken." {citaat uit Bakker
et al., 1986).
Hieruit mag blijken dat de keileem lang niet zo ondoorlatend is, als vaak
gedacht wordt. Dit betekent dat de aanwezigheid van keileem niet hoeft te
betekenen dat de voeding van een subregionaal systeem niet of slechts in
geringe mate kan plaatsvinden. Om een goed inzicht te verkrijgen in de mate
waarin infiltratiewater weg kan z1Jgen door de keileem naar het diepe
watervoerende pakket, de hoeveelheid water die over de keileem afstroomt en
de richting waarin dit laatste water stroomt is gedetailleerde informatie
over dikte, reliêf ~n mate van verwering van de keileem noodzakelijk. Over
het algemeen ontbreekt deze informatie echter, waardoor slechts globale
uitspraken over de geohydrologische opbouw van het freatisch pakket kunnen
worden gedaan. Afstromingsrichtingen van het freatisch grondwater kunnen
hierbij met name bepaald worden aan de hand van het isohypsenpatroon van
het freatisch grondwater {bijlage 4), in combinatie met het kunstmatig
afwateringsstelsel.
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5.3.1. Noord-Drenthe.
5.3.1.1. Systeem van het Plateau van Lanaelo
Het systeem wordt gevormd door het Plateau van Langelo, gelegen tussen het
Grote Diep in het westen en het Oostervoortsche Diep in het oosten. Naar
het zuidoosten gaat deze rug over in het bekken van Assen, waar een exacte
begrenzing niet te geven is (zie bijlage 8).
De tertiaire klei-afzettingen en fijne zeezanden liggen op 180-200 meter
diepte. Daarboven liggen de formaties van Harderwijk en Urk, bestaande uit
grove zanden. De bovenkant hiervan ligt op 20-50 meter diepte. Potklei komt
in het gebied vrijwel niet voor. Wel zijn de uit fijnere zanden bestaande
formaties van Peelo en Eindhoven aanwezig. Keileem komt alleen in het
centrum en het zuiden van het gebied voor.
Het gebied bestaat uit een plateau, langs de randen waarvan zijdalen met
bovenloopjes van het Grote Diep en het Oostervoortsche Diep voorkomen.
Plaatselijk heeft zich stuifzand gevormd (Langeloër Duinen).
Rondom het Plateau van Langelo worden veelal goed ontwikkelde gradiënten in
de vegetatiesamenstelling en grondwatersamenstelling aangetroffen (landschapseenheden lC, 2Anoord, 2A-zuid, 28, 2C-zuid, 3A-oost). De stromingsrichting binnen het systeem van het plateau van Langelo is gericht op de
oostkant van het Grote Diep en de westkant van het Oostervoortsche Diep
(zie figuren 18, 19, 20, 21 en 22). Gezien de grootte van het systeem.
vergeleken met de omringende systemen en het gedeeltelijk ontbreken van
keileem is te verwachten dat het om een omvangrijk systeem gaat. Dit
betekent dat er een sterke ondergrondse voeding naar de beekdalflanken kan
plaatsvinden, en dat in alle landschapseenheden rond het plateau toestroming van licht tot matig verrijkt grondwater uit het systeem plaatsvindt. De
ligging van de waterscheidingen van de systemen van de Zuursche Duinen en
het Noordsche Veld doen vermoeden dat slechts weinig water vanuit deze
systemen aangevoerd kan worden. Door de menging van grondwater met verschillende verrijkingstoestand uit het systeem van Langelo en het sterk
verrijkte water uit het diepe watervoerende pakket, kan een goed ontwikkelde gradiënt in grondwatersamenstelling ontstaan op de aan het plateau grenzende beekdalflanken. Een soort als Duizendknoopfonteinkruid, die regelmatig aangetroffen wordt rond het gehele plateau, lijkt sterk gebonden aan
een sterke en continue toestroming van nog weinig verrijkt grondwater uit
het Plateau van Langelo. De goed ontwikkelde gradiënt komt tot uiting in de
vegetatie, die relatief soortenrijk is ontwikkeld (Everts & De Vries,
1986).
Omdat de keileem in het noordelijke deel vrijwel ontbreekt zal ondiep
afstromend grondwater een minder belangrijke rol spelen. In het zuidelijke
deel, waar wel keileem aanwezig is, komt ondiep afstromend grondwater wel
voor. Op basis van het isohypsenpatroon van het ondiepe grondwater (zie
bijlage 4) kunnen een aantal waterscheidingen getrokken worden, die wijzen
op een af stroming naar de bovenlopen van het Oostervoortsche Diep bij Peest
en naar de bovenloop van het Grote Diep ten zuidwesten van Norg.

5.3.1.2. Systeem van de Tempelstukken
Het systeem strekt zich uit ten zuiden van de Tempelstukken. De noordoostgrens ligt waarschijnlijk bij de noordelijke bovenloop van het Grote Diep,
de noordwestgrens ten zuiden van Een, ter hoogte van de Eerste Wijk. Naar
het zuiden strekt het systeem zich minstens uit tot aan het Fochteloërveen
(zie bijlage 8). De diepe ondergrond komt grotendeels overeen met die van
het systeem van het Plateau van Langelo. Potklei komt hier echter wel voor,
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zij het op een relatief grote diepte van 20 tot 30 meter. Keileem komt
eveneens in het gehele gebied voor, zij het met veel erosiegeulen, die de
keileem echter niet of nauwelijks geheel doorsnijden.
De invloed van het systeem op de aangrenzende beekdalen is niet geheel
duidelijk. Slechts plaatselijk worden goed ontwikkelde gradiëntsituaties
aangetroffen in de aangrenzende landschapseenheden (Tempelstukken). Tussen
de keileem en potklei kan een watervoerend pakket aanwezig z1Jn, dat voor
zijn voeding volledig aangewezen is op door de keileem infiltrerend water.
Deze infiltratie is sterk afhankelijk van de dikte en verweringstoestand
van de keileem. Het systeem oefent, mede gezien de soortsverspreidingspatronen in de aangrenzende landschapseenheden, waarschijnlijk slechts een
geringe invloed uit in het gebied van de Tempelstukken en Tusschenbruggen
(landschapseenheden lB, 2B en 2D).
Het ondiepe, over de keileem afstromende grondwater kan daarentegen een
belangrijkere rol spelen. Afstroming zou daarbij via de in de keileem
aanwezige erosiegeulen kunnen gaan. Het isohypsenpatroon van het ondiepe
grondwater (bijlage 4) geeft een waterscheiding van Veenhuizen naar Bovensmilde. Een fijnere verdeling in afstroomgebieden is hierop echter niet
herkenbaar. Dit ondiep afstromende water komt terecht in de bovenlopen van
het Grote Diep.

5.3.1.3. Systeem van de Zuursche Duinen
Het systeem strekt zich uit van Een tot het Mensingebosch. In het oosten
wordt het begrensd door het dal van het Grote Diep, in het noordwesten door
het dal van het Steenbergerloopje (zie bijlage 8).
Het gebied bestaat uit een naar het noorden en zuiden smaller wordende rug.
De geologie van de diepere ondergrond is gelijk aan die van het systeem van
Langelo. Onder het noordelijke deel van de rug is potklei aanwezig op een
diepte die varieert van 2 tot 24 meter ,onder het maaiveld. Keileem komt
alleen in het zuidelijke deel veel voor, slechts plaatselijk in het noordelijke deel. Plaatselijk zijn stuifzanden aanwezig.
Gezien de ligging van de waterscheiding, vrij dicht langs het dal van het
Grote Diep, kan verwacht worden dat het grootste deel van het diepere
grondwater zal afstromen in westelijke en noordwestelijke richting. De voeding naar de westelijke flank van het Grote Diep is gering, zeker vergeleken met de voeding vanuit het systeem van Langelo naar de oostflank.
Dit heeft tot gevolg dat er een minder uitgesproken gradiënt in de vegetatiesamenstelling en de grondwaterkwaliteit aanwezig is ten opzichte van de
oostflank (Everts & De Vries). In de aangrenzende landschapseenheden
(3Awest en 3B; zie figuur 20) ontbreken soorten die duiden op goed ontwikkelde gradiëntsituaties als gevolg van toestroming van grondwater met
verschillende rijping vanuit het eerste watervoerende pakket.
Ook hier kan de potklei een belangrijke rol spelen bij de bepaling van de
stroming binnen het eventuele watervoerende pakket tussen de potklei en de
keileem.
Omdat de waterscheiding van het ondiepe grondwater relatief dicht op het
dal van het Grote Diep is gelegen, zullen ook de hoeveelheden freatisch
af stromend grondwater beperkt zijn. Ook hier kan de potklei echter een
belangrijke rol spelen, omdat deze, ook vergeleken met de keileem, zeer
slecht doorlatend is. Daar waar de potklei zeer dicht onder het maaiveld is
gelegen, zullen aanzienlijke hoeveelheden ondiep water af kunnen stromen
naar het beekdal, omdat wegzijging naar de diepere ondergrond verhinderd
wordt.
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5.3.1.4. Systeem van Roden
In hoeverre hier van een apart systeem gesproken mag worden is niet duidelijk. Het gebied heeft door de zeer ondiepe ligging van de potklei echter
wel specifieke geohydrologische eigenschappen, waardoor het zich onderscheidt van de andere gebieden.
Het gebied wordt in het zuiden begrensd door het Steenbergerloopje. In het
oosten en noordoosten grenst het aan het grote kwelgebied van het regionale
systeem in de benedenlopen van het Peizerdiep en het Eelderdiep (zie
bijlage 8).
Het gebied wordt in de eerste plaats gekenmerkt door ondiep liggende dikke
potklei. Oorspronkelijk lag deze potklei dieper in de ondergrond, en is
deze door bodemopheffing aan de oppervlakte gekomen. Verschillende erosiefasen kunnen daarbij zorggedragen hebben voor een uitermate grillig patroon
van het potklei-oppervlak. Daarnaast kan ook de dikte van plaats tot plaats
sterk variêren, en kunnen er plaatselijk gaten in de potklei aanwezig zijn.
In het noorden van het gebied is in een warm interglaciaal een erosiedal in
de potklei uitgesleten, waarin grof rivierzand van lokale oorsprong is
afgezet. Dit dal begint bij Roden en loopt onder het Leekstermeer door naar
het noorden (Everts & De Vries, 1986).
In het zuidelijke deel van het gebied is nog relatief veel keileem aanwezig, in het noordelijke deel slechts sporadisch. In het noordelijke deel
komen daarnaast een aantal dekzandruggen voor.
Wegens de oppervlakkige ligging van de ondoorlatende potklei kan grondwater
uit diepere systemen niet opkwellen in het gebied. Het gebied wordt daarom
voornamelijk gevoed door grondwater uit lokale systemen vanaf de hogere
gronden ten zuiden van de lijn Nietap-Leutingewolde-Foxwolde (landschapseenheden 7west, 6Awest, 5B, SA en 4A) en de lokale zandruggen bij Roderwolde en Sandebuur (landschapseenheden 6Aoost en 7oost). Daarnaast treedt
kwel op van water vanuit het Leekstermeer (landschapseenheden 6Awest, 6B,
6Aoost en 5Dwest) (zie figuren 23 en 24).
Ondanks de geringe diepte van het in dit gebied toestromende grondwater
lijken aanzienlijke hoeveelheden kalk op te lossen vanuit de zeer kalkrijke
potklei. Hierdoor ontstaan binnen deze lokale systeem calcium-bicarbonaatachtige grondwatertypes (Everts & De Vries, 1987). Of dit werkelijk gebeurt
staat ter discussie. Mogelijk kunnen deze watertypes het gevolg zijn van
een hiaat in de geologische en hydrologische kennis van dit systeem.

5.3.1.5. Systeem van het Noordsche veld.
Het systeem strekt zich waarschijnlijk uit van Zeijen in het zuiden tot
Peize in het noorden. In het westen ligt de grens bij de beekdalen van het
Oostervoortsche Diep en het Peizerdiep, in het oosten bij de Grote Masloot
en het ten zuiden van Bunne en het Eelderdiep tussen Bunne en De Horst (zie
bijlage 8).
Het gebied bestaat uit twee ruggen, van elkaar gescheiden door het vroegere
Bunnerveen. Het Grote Diep en Oostervoortsche Diep vormden vroeger een
onderdeel van het stroomgebied van het Eelderdiep. Ter hoogte van Bunne en
Winde is deze verbinding verbroken door dekzandafzetting. Door stagnatie in
de waterafvoer kon het Bunnerveen ontstaan. Het Grote Diep forceerde een
doorbraak door de potklei ter hoogte van Lieveren en ging deel uitmaken
van het stroomgebied van het Peizerdiep.
De noordelijke en zuidelijke rug verschillen in de opbouw van de ondergrond. Op de zuidelijke rug komt keileem voornamelijk in het zuidelijke
deel voor, en ontbreekt de potklei. Onder de noordelijke rug is daarentegen
oppervlakkig liggende potklei en een aaneengesloten keileemdek aanwezig.
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Hoewel het gebied uit twee van elkaar gescheiden ruggen bestaat, kan op
grond van het isohypsenpatroon van het ondiepe grondwater (bijlage 4)
slechts één systeem onderscheiden worden. Weliswaar heeft elke rug een
aparte waterscheiding, maar de vroegere beekloop ter hoogte van het Bunnerveen uit zich niet meer in het isohypsenpatroon. Het diepere grondwater in
de zuidelijke rug zal ten dele afstromen naar de oostflank van het Oostervoortsche Diep (landschapseenheden 2Anoord, 2Azuid, 2Cnoord en 2Czuid).
Omdat de waterscheiding echter dicht op het beekdal gelegen is, kan verwacht worden dat het merendeel van het water in oostelijke richting zal
afstromen, naar het beekdal van de Grote Masloot. Omdat dit gebied geen
deel uit maakt van het onderzoeksgebied kan dit niet getoetst worden aan de
hand van de verspreiding van plantensoorten. Dit komt echter wel tot uiting
in de vegetatiesamenstelling in bovengenoemde landschapseenheden. Soorten
die wijzen op een sterke toestroming van licht tot matig verrijkt grondwater ontbreken langs de oostflanken.
Langs het Oostervoortsche Diep komt keileem voor, waardoor ondiep grondwater over de keileem kan afstromen. Gezien de ligging van de waterscheiding
zal ook dit niet met grote hoeveelheden kunnen gebeuren.
De noordelijke rug van Peize bevat zowel keileem als potklei. De dikte en
facies van de potklei is onduidelijk, waardoor de mate waarin regenwater
kan infiltreren niet goed voorspelbaar is. Waarschijnlijk gaat het echter
om relatief dunne potkleipakketten. Wanneer regenwater (plaatselijk} door
de keileem en potklei kan infiltreren, en zodoende een dieper watervoerend
pakket kan voeden, zal dit water voornamelijk afstromen in noordwestelijke
en noordoostelijke richting, gezien de vorm van het isohypsenpatroon
(bijlage 4). Het water kwelt dan op langs het Peizerdiep ten noorden van
Roden, en langs de randen van de brede benedenloop van het Eelderdiep, ten
noordoosten van Peize. Een belangrijk deel van het water kan echter ook
oppervlakkig af stromen in deze richtingen. (Indicaties voor} mineraalarme
tot licht verrijkte grondwatertypes zijn hier aangetroffen (landschapseenheden SE, 4A en SA}.

5.3.1.6. Systeem van Vries
Het systeem wordt in het westen begrensd door het systeem van het Noordsche
Veld, in het oosten door de beekdalen van de Drentse Aa (zie bijlage 8).
Het gebied bestaat uit een complex van ongeveer noord-zuid lopende ruggen,
en wordt doorsneden door een aantal beekdalen: het Eelderdiep en het
Zeegserloopje. Keileem komt voor op de rug tussen Tynaarlo en Eelderwolde,
ten noorden van Donderen en ten zuiden van Vries. Onder het zuidelijke
gedeelte, ten zuiden van Vries, komen dikke potkleipakketten voor. Ook ten
noorden van Eelde komt potklei voor (zie bijlage 3).
Ten zuiden van Loon heeft het Looner Diep de zgn. Rolderug doorsneden. De
vroegere loop door het dal van het Zeegserloopje is daarbij verlaten.
De geohydrologie van het gebied blijft vooralsnog onduidelijk. Dit komt
voornamelijk voort uit het feit dat grote delen van het gebied niet binnen
het gebied van dit onderzoek vallen. Het is niet ondenkbaar dat het gebied
opgedeeld kan worden in meerdere kleinere systemen, mede gezien het voorkomen van een aantal beekdalen. Op grond van het isohypsenpatroon van het
ondiepe grondwater (bijlage 4), is dit vooralsnog niet gedaan. De rug
tussen Oudemolen en Loon kan een belangrijke rol spelen in de voeding naar
de aangrenzende landschapseenheden in het Drentse Aa-gebied, zowel via het
diepere grondwater, als via ondiep afstromend grondwater. Het noordelijke
deel van deze rug heeft waarschijnlijk een grotere invloed dan het zuidelijke deel: langs het Taarlosche Diep (landschapseenheid ES; zie figuur 31)
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werden geen mineraalarme tot licht verrijkte grondwatertypes gevonden,
langs het Oudemolensche Diep (landschapseenheid D5) echter wel. Het water
uit het gebied rond Vries kan wellicht in het Zeegserloopje omhoog kwellen,
en zodoende het hoofddal van de Drentse Aa niet bereiken.
Het diepere grondwater uit de rug van Tynaarlo beïnvloedt het beekdalgedeelte tussen Westlaren en het Noordlaarderbos (landschapseenheid D6).
Ten noorden hiervan reikt de invloed waarschijnlijk niet verder dan de
beekdalflank. Ook de invloed van het ondiepe, over de keileem afstromende
grondwater zal, gezien de breedte van het dal, beperkt blijven tot de beekdalflank.
Langs de westrand van de rug tussen Paterswolde en Eelderwolde, waarop
keileem plaatselijk aanwezig is, worden mineraalarme, tot matig mineraalrijke grondwatertypes gevonden. De invloed hiervan blijft beperkt tot de
flank van het beekdal van het Eelderdiep (landschapseenheden 8B, lD, 8D en
SF).
Het patroon van waterscheidingen, dat voortkomt uit de isohypsen van het
ondiepe grondwater (bijlage 4), geeft aan ~at het ondiepe grondwater in het
gehele gebied af stroomt naar de verschillende beekdalen in en rondom het
gebied.

5.3.1.7. Systeem van het Plateau van Rolde
Het systeem ligt ingeklemd tussen de beide zuidelijke takken van het
stroomgebied van de Drentse Aa. Naar het zuiden gaat het geleidelijk over
in het hooggelegen centrale gebied van Drenthe, waar de infiltratiegebieden van het regionale systeem liggen (zie bijlage 8).
Het plateau van Rolde is een voortzetting van de noordelijker gelegen
ruggen van Rolde en Zeijen (zie fig 11). Deze zijn doorsneden door het
Looner en Taarlosche Diep. Langs de noordoostrand van dit plateau ontbreekt
de keileem. Dikke potklei komt voor ten zuidwesten van de lijn Loon-Rolde.
Het systeem heeft een radiaal af stromingspatroon in de richting van de
beide zuidelijke takken van het stroomgebied van de Drentse Aa. Afstroming
naar het Deurzerdiep en het Looner Diep vindt plaats over de potklei, wat
de diepte van het systeem beperkt (zie figuur 30). In deze beekdalen worden
matig tot zelfs sterk verrijkte watertypes gevonden, wat wijst op een
toestroming van, eventueel door de potklei verrijkt grondwater vanuit het
Plateau van Rolde. Naar de dalen van het Anderense, Rolder, Gasterense en
Taarlosche Diep kan het water dieper wegstromen, enerzijds vanwege het
ontbreken van potklei, anderzijds omdat de keileem over grotere oppervlakten ontbreekt langs deze beekdalen (zie figuren 32 en 33). Hier worden goed
ontwikkelde gradiënten in de waterkwaliteit aangetroffen: licht verrijkt
grondwater op de beekdalflanken tot sterk verrijkt grondwater (uit het
tweede watervoerende pakket) in het centrum van het dal. Hier stroomt
grondwater toe met een verschillende rijpingsgraad, afkomstig uit het
Plateau van Rolde. Afstroming van het ondiepe grondwater over de keileem
tot aan de beekdalf lank, zal met name in het westelijke deel op kunnen
treden, omdat hier keileem aanwezig is. Dit wordt hier bevestigd door zowel
de aangetroffen waterkwaliteiten als de gevonden soortencombinaties. Langs
de andere beekdalf lanken wordt slechts plaatselijk mineraalarm grondwater
aangetroffen langs de beekdalflanken.
Over het centrum van het plateau van Rolde is één hoofdwaterscheiding te
onderscheiden. Daarnaast zijn een aantal kleinere waterscheidingen aanwezig, die in het westen gebonden zijn aan kleinere zijdalen, waarop de
afstroming gericht zal zijn.
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5.3.1.8. Systeem van de Hondsrug
Het systeem wordt gevormd door de Hondsrug en begrensd door de stroomdalen
van de Drentse Aa en de Hunze. In het zuiden wordt het waarschijnlijk
begrensd door de doorbraak door de Hondsrug door het Voorste Diep, met
daarin het huidige kanaal Buinen-Schoonoord (zie bijlage 8).
Het gebied wordt gevormd door de Hondsrug en de voortzetting van de rug van
Tynaarlo, die doorbroken is door het Oudemolense Diep. Tussen beide ruggen,
ligt het dal van het Anlosche Diepje. Ten zuiden hiervan is het ondiepe
dal van het Scheebroekerloopje gelegen. Beide beekjes ontspringen op het
Eexterveld, op de flank van de Hondsrug, waar een uitgebreid systeem van
erosiegeulen in de keileem en potklei aanwezig is. Ook ten noorden van
Zuidlaren komen enkele kleinere zijdalen in de Hondsrug voor: het Wilde
Veen en de Besloten Venen.
Onder het gebied komen dunne en dikke potkleilagen voor (zie bijlage 3b en
3c). Ten noorden van Schipborg komt de keileem vrijwel ononderbroken voor.
Ten zuiden van Schipborg blijft de keileem meer beperkt tot het centrum van
de Hondsrug en wordt op de hogere gronden langs de beek geen keileem
gevonden.
De grote oppervlakte van het gebied kan tot gevolg hebben dat een aanzienlijk subregionaal systeem opgebouwd kan worden. De potklei speelt
echter een belangrijke rol, waardoor infiltratie naar diepere lagen niet
mogelijk is op een aantal plaatsen. Het water zal hier door de oppervlakkige ligging van de potklei vrij ondiep afstromen. Dit gebeurt met name in
het zijdal van het Scheebroeker Loopje (Landschapseenheden A2 en A4; zie
figuur 34). Ook kan elders toestroming over de potklei optreden naar het
hoofddal. Daar waar de potklei ontbreekt of slechts dun ontwikkeld is kan
wel een aanzienlijke toestroming plaatsvinden van matig verrijkt, subregionaal grondwater.
In het gebied kunnen op grond van het isohypsenpatroon van het ondiepe
grondwater (bijlage 4) twee hoofdwaterscheidingen onderscheiden worden: ten
zuiden en ten noorden van de Besloten Venen. Daarnaast worden twee kleinere
waterscheidingen gevonden die de af stroomgebieden naar het Anlosche Diepje
en het Scheebroekerloopje afgrenzen.

5.3.2. Zuidwest-Drenthe.
De begrenzing en geohydrologie van de meeste hydrologische systemen in
Zuidwest-Drenthe (de systemen van de Havelterberg, het Dwingelderveld, het
Echtenerveld, Zuidwolde, Ruinerwold en de Reest) z1Jn gebaseerd op de
hydrologische systeemanalyse die in het gebied is toegepast (Oude Munnink,
1985; Gieske, 1987).
In de figuren 37, 38 en 39 worden de verspreidingen van het calciumgehalte
en de EGV van het grondwater in een gedeelte van het onderzoeksgebied
gegeven. De figuren 40 en 41 geven de begrenzingen van de hydrologische
systemen in dit gebied, respectievelijk volgens Oude Munnink en volgens
Gieske.

5.3.2.1. Systeem van Vledder
Het systeem wordt gevormd door een rug die in het zuidoosten wordt begrensd
door de Vledder Aa en door de Linde in Friesland in het noordwesten. In het
noordoosten gaat deze rug over in de hogere gronden bij Appelscha (zie
bijlage 8).
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De diepte van bovenkant van de slecht doorlatende tertiaire kleipakketten
bedraagt 60 tot 80 meter. Daarboven is een dik pakket goed doorlatende zanden aanwezig, dat bestaat uit de formaties van Harderwijk, Enschede, Urk en
Eindhoven. Keileem komt vrijwel ononderbroken voor. Hierop is een in dikte
wisselend dekzandpakket afgezet. Plaatselijk komt stuifzand voor.
De belangrijkste stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is waarschijnlijk gericht naar het westen, zuidwesten en
zuiden. Het beekdal van de Vledder Aa ontvangt waarschijnlijk slechts
plaatselijk grondwater uit dit systeem (landschapseenheden 3 en 4). Bier
worden soorten aangetroffen die wijzen op licht tot matig verrijkte grondwatertypes, hetgeen, gezien de overheersende stromingsrichtingen binnen
het eerste watervoerende pakket voornamelijk zal wijzen op toestroming
vanuit het systeem van Diever. Een ander deel van het water zal opkwellen
in het beekdal van de Wapserveense Aa (landschapseenheid 6). Het belangrijkste deel van het grondwater zal, gezien de overheersende stromingsrichting echter naar het zuidwesten in de Friese beekdalen opkwellen. De
status en begrenzing van het systeem blijft aan de hand van de in dit
onderzoek gevolgde methode echter onzeker.
Aan de hand van het isohypsenpatroon van het ondiepe grondwater (bijlage 4)
kan een waterscheiding van het freatisch grondwater onderscheiden worden
over de lengterichting van de rug. Het water ten zuiden van deze rug
stroomt af naar de beekdalen van de Vledder Aa en de Wapserveense Aa, waar
langs de beekdalf lanken soorten aangetroffen zijn die wijzen op de toestroming van mineraalarm grondwater. Met name de Nijensleeker Schipsloot zal
een belangrijke functie kunnen vervullen bij de afvoer van het ondiepe
grondwater uit het gebied ten westen van Vledder. Deze mondt uit in de
Wapserveense Aa ter hoogte van de Provinciegrens met Overijssel.

5.3.2.2. Systeem van Diever
De noordgrens van het systeem is niet bekend. De zuidrand is gelegen langs
de Wapserveense Aa, de Zekte en het kwelgebied van het regionale systeem in
het stroomdal van de Dwingelder- en Beilerstroom, de westgrens langs de
Vledder Aa. Het systeem zet zich wellicht tot het gebied ten oosten van
Beilen voort. Het gebied wordt doorsneden door een aantal kanalen: de
Drentse Hoofdvaart, de Beilervaart en het Oranjekanaal (zie bijlage 8).
Het gebied bestaat uit een aantal keileemplateaus, van elkaar gescheiden
door een aantal zijdalen van de Dwingelder- en Beilerstroom: een deel van
de Drentse Hoofdvaart ten zuiden van Geeuwenbrug, de Vorrelveenslake, de
Noordlake en de Bruntingerleek. Op deze plateaus komen kleinere en grotere
dekzandruggen, stukjes stuifzand en slenkvormige depressies voor.
Onder Diever is de oorspronkelijke loop van de Oude Vaart door het dal van
de huidige Zekte afgesneden. Op deze rug ontspringen de huidige bovenlopen
van de Wapserveense Aa.
De bovenkant van de tertiaire kleiaf zettingen ligt op een diepte van 6080 meter. Hierboven worden van onder naar boven de formaties van Enschede,
Urk, Peelo en plaatselijk Eindhoven gevonden. Behalve in de zijdalen komt
een vrijwel aaneengesloten keileemdek voor. In de zijdalen worden fluvioglaciale afzettingen van de Formatie van Twente aangetroffen, langs de
randen soms boven een dikke keileemlaag. Hierbovenop heeft zich veen
gevormd.
Wegens de aanwezigheid van een aantal relatief grote zijdalen kan het
systeem wellicht onderverdeeld worden in een aantal subsystemen. Deze zijn
in bijlage 8 weergegeven. Over de geohydrologie is verder weinig bekend.
Omdat de loop van de Oude Vaart ten zuiden van Diever geblokkeerd is,
Lb-BBD

125

...

0

1

S!

0

"

~

-'1
0

"
0

1

""'

_I_
1

_,
Ll.I

0..
0..

l&J

:1:

Figuur 37. Calcium

in mg/l;

diepte

25

(Naar Oude Munnink, 1985).

Lb-BBD

126

tot 50 m.-NAP. Schaal 1:100.000.

C>
C>

~1

_I
1

5 à 10 (Naar: Oude Munnink, 1985).
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in Zuidwest-Drenthe volgens

blijft de vraag open, in hoeverre de oorspronkelijke geohydrologische
structuren ook tegenwoordige nog functioneren. Omdat het grondwater in de
hydrologische systemen van Zuidwest-Drenthe een overwegend naar het zuidwesten gerichte stroming heeft, bestaat de mogelijkheid dat een deel van
het grondwater uit het gebied ten oosten van de Drentse Hoofdvaart onder de
rug bij Diever doorstroomt en in het beekdal van de Wapserveense Aa (landschapseenheid 5) naar boven kwelt. Hier worden soorten gevonden die kenmerkend zijn voor de toestroming van licht tot matig verrijkt grondwater,
wat echter ook uit het gebied rond Diever afkomstig kan zijn. Een ander
deel van dit water zal naar het dal van de Dwingelder-en Beilerstroom
(landschapseenheid 7) stromen, en met name naar de zijdalen hiervan. Hier
worden veel soorten aangetroffen die duiden op een toestroming van licht
tot matig verrijkt grondwater. Het water uit het gebied rond Diever zal in
ieder geval rechtstreeks naar de dalen van de Wapserveense en Vledder Aa
stromen (landschapseenheden 3, 4 en 5).
Wat betreft het ondiepe grondwater kunnen waarschijnlijk twee grotere
afstroomgebieden onderscheiden worden, ten westen en ten oosten van de
Drentse Hoofdvaart. Op grond van het isohypsenpatroon van het ondiepe
grondwater (bijlage 4) kan ten westen van de Drentse Hoofdvaart één waterscheiding getrokken worden. Het water ten noordwesten van deze waterscheiding stroomt af naar de Vledder Aa. Het water ten zuidoosten van deze waterscheiding verzamelt zich in het bovenlopensysteem van de Wapserveense Aa,
waar soorten, indicatief voor voeding met mineraalarm grondwater veelvuldig
voorkomen.
In het gebied ten oosten van de Drentse Hoofdvaart is de situatie moeilijker te beoordelen. Er lopen een aantal kanalen door dit gebied. de invloed
daarvan op het isohypsenpatroon is niet herkenbaar. Wel zijn een aantal
waterscheidingen te herkennen die afstroomgebieden naar de zijdalen van de
Vorrelveenslake, de Brunstingerleek en misschien de Drentse Hoofdvaart afgrenzen.

5.3.2.3. Systeem van de Havelterbera
Het gebied wordt in het noorden begrensd door het beekdal van de Wapserveense Aa, in het oosten door het dal van de Oude Vaart en volgt in het
zuiden min of meer de plateaurand. Naar het westen zet het systeem zich
voort over de provinciegrens met Overijssel (zie bijlage 8).
Het infiltratiegebied van dit systeem wordt gevormd door het stuwwallencomplex van de Havelterberg met als hoogste punt 19.6 m +NAP. In het gebied
komen twee grotere keileemcomplexen voor, van elkaar gescheiden door een
oude erosiegeul, welke na het afsmelten van het landijs in het Saalien
ontstaan is. Hieronder worden zanden van de formaties van Eindhoven, Urk,
Enschede en Harderwijk gevonden. De diepte van de bovenkant van de slecht
doorlatende kleiaf zetting aan de basis van de laatste formatie ligt op 60 à
80 m -NAP. De ondergrond is tot op grote diepte uitgeloogd. Langs de randen
van het Havelterberggebied en in de erosiegeulen worden erosieresten van de
keileem, bestaande uit stenen en grove zanden gevonden. Deze worden gerekend tot de formatie van Twente. Op de keileem zijn dekzanden van de formatie van Twente afgezet, variërend in dikte. Met name in de eerder genoemde
erosiegeul zijn stuifzanden aanwezig.
Het centrum van het gebied wordt ingenomen door natuurgebieden. Hier zijn
ook de belangrijkste infiltratiegebieden gelegen. Alleen langs de randen
bij Havelte en Uffelte en langs de noordrand worden grotere concentraties
landbouwgebied gevonden (Oude Munnink, 1985).
Het centrum van het gebied wordt gekenmerkt door lage Ca-gehaltes en EGV's
tot op aanzienlijk diepte, als gevolg van de relatief diep gelegen kalkLb-BBD
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grens. Naar de randen nemen deze geleidelijk toe. (Ca 2 +: 30 mg/l; EGV: 300
µS/cm; figuren 37, 38 en 39).
De afstroming van het diepere grondwater is radiaal. De belangrijkste
stromingscomponent van het diepere grondwater is naar het zuidwesten
gericht en kwelt op langs de zuidrand van de Havelterberg (Oude Munnink,
1985). Daarnaast vindt ook afstroming plaats naar het oosten. Oude Munnink
(1985) en Gieske (1987) leggen hierbij de grens van het systeem bij de
huidige loop van de Oude Vaart. Waarschijnlijk strekt de invloed zich
echter verder naar het oosten uit, tot aan de vroegere loop van de Oude
Vaart. Bier treedt kwel op vanuit het tweede watervoerende pakket. Grondwater, afkomstig uit het Dwingelderveld kan zodoende het beekdal van de Oude
Vaart niet passeren. Langs de noordrand van het gebied kwelt een deel van
het water op langs de flanken van het stroomdal van de Wapserveense Aa,
gezien het voorkomen van soorten die indicatief zijn voor licht tot matig
verrijkt grondwater.
Bet systeem wordt beïnvloed door een pompstation in de omgeving van Havelte. Deze grondwateronttrekkingen maken het systeem kleiner en zullen de
grenzen doen verschuiven (Oude Munnink, 1985).
Stijghoogtemetingen van het freatisch grondwater in het gebied zijn niet
beschikbaar. Waarschijnlijk kunnen echter twee waterscheidingen op beide
keileemschollen onderscheiden worden (zie bijlage 8). Een deel van het
freatisch grondwater zal daarbij, gedeeltelijke via sloten, afstromen naar
het beekdal van de Wapserveense Aa. Als gevolg van de aanwezigheid van een
aantal dekzandruggen die zich in dit beekdal uitstrekken, kan de invloed
van mineraalarm water zich hierdoor plaatselijk ver uitstrekken. Een ander
deel van het freatisch grondwater stroomt af naar het dal van de Oude
Vaart, Rheebruggen en het gebied ten zuiden van de Havelterberg. De erosiegeul tussen beide keileemschollen kan fungeren als verzamelbekken van het
afstromende freatisch grondwater. Een deel hiervan zal alsnog infiltreren
naar het diepere grondwater, een ander deel in oostelijke en westelijke
richting kunnen afstromen.

5.3.2.4. Systeem van het Dwinaelderveld
Bet systeem wordt in het noorden en westen begrensd door de kwelgebieden
van het regionale systeem. In het zuidwesten gaat het systeem geleidelijk
over in het lokale systeem van Ruinerwold. In het zuiden wordt het systeem
begrensd door de Wold Aa (zie bijlage 8).
De geologie en geomorfologie van het gebied zijn uitgebreid onderzocht
(Castel, 1984; Bakker et al., 1986). De tertiaire klei-afzettingen die de
hydrologische basis vormen liggen op ruim honderd meter diepte. Hierboven
liggen respectievelijk rivierafzettingen van de Formaties van Harderwijk en
Urk en fluvioglaciale af zettingen van de Formaties van Peelo en Eindhoven.
Op deze afzettingen is een vrijwel aaneengesloten keileemdek afgezet, waarvan de dikte en verweringstoestand sterk varieert. Op de keileem is een
vrijwel aaneengesloten dekzandpakket afgezet, in dikte variërend van % m
tot meer dan 2 m. In het Holoceen heeft zich in de beekdalen en in depressies op de hogere gronden veen gevormd. Tevens zijn over grote oppervlakten
stuifzanden gevormd.
Op het Dwingelderveld is het oorspronkelijke reliëf in hoge mate bewaard
gebleven. Hierbij zijn vier geomorfologische hoofdeenheden te onderscheiden:
- het centraal gelegen dekzandgebied, waarbinnen afzonderlijke dekzandruggen van geringe hoogte zijn te onderscheiden.
- slenken in het dekzandgebied, die al dan niet door erosie zijn ontstaan
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en rijken tot op of in de keileem. Deze verzorgen de waterafvoer vanaf
het dekzandgebied naar de beekdalen.
- stuifzandgebieden, waarvan het Lheederzand het belangrijkste is, grotendeels vastgelegd met bossen.
- de beekdalen van de Wold Aa en de Oude Vaart.
Daarnaast zijn vele kleinere karakteristieke elementen te onderscheiden,
zoals vennen, plassen en pingoruines. Vele vennen en plassen zijn gebonden
aan de (voormalige) slenksystemen.
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Figuur 42. Stromingsrichtingen van het grondwater op een diepte van ca.
22,5 m.-RAP. Schaal 1:100.000. (Naar Gieske, 1987).
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Een klein deel van het infiltratiegebied wordt gebruikt voor de landbouw,
maar het grootste deel bestaat uit heide met vennen en bossen. In het
noorden en westen van het gebied komen uitgebreidere landbouwgronden voor,
welke echter grotendeels buiten de infiltratiegebieden vallen.
De zanden tussen de tertiaire kleiaf zettingen en de keileem vormen één
watervoerend pakket, dat een zeer grote doorlatendheid heeft. De slechter
doorlaatbare keileem vormt een scheiding tussen dit diepe watervoerende
pakket en het freatisch grondwater in de dekzandpakketten. Ook dit dekzand
is goed doorlatend. Door de daling van de potentiaal van het diepe grondwater, als gevolg van ontwateringsmaatregelen in de beekdalen is de hoeveelheid ondiep water die via de keileem verticaal wegzijgt naar het diepe
watervoerende pakket sterk toegenomen. Ook de aanplant van bossen op de
stuifzanden heeft aanleiding gegeven tot een sterkere verdroging als gevolg
van een toegenomen verdamping (Bakker et al., 1986). De hoeveelheid mineraalarm freatisch grondwater die al dan niet via sloten naar de beekdalen
stroomt is daarom aanzienlijk kleiner geworden. Dit heeft tot gevolg dat de
menging van grondwatertypen in de beekdalen, waardoor een zeer gevarieerd
milieu kan ontstaan, verdwenen of sterk afgenomen is.
Het diepere grondwater heeft een overwegende stromingsrichting naar het
zuidwesten (Gieske, 1987) (figuur 42). Een deel stroomt echter ook in
zuidelijke en zuidoostelijke richting. In het centrum van het gebied is het
grondwater tot op grote diepte laag gemineraliseerd, hetgeen zich uit in
lage EGV's en Ca-gehaltes. Zowel de EGV als het Ca-gehalte nemen daarbij in
de stromingsrichting, naar de randen van het systeem toe (Oude Munnink,
1985). Het naar het zuidwesten stromende grondwater kwelt op in een zone
langs de zuidwestrand van het systeem. Het gaat hierbij geleidelijk over
in het diepe grondwatersysteem van het Centraal Plateau. Opvallend is dat
de invloed van het Dwingelderveldsysteem hierbij ver in de stroomdalen van
de Oude Vaart en de Wold Aa kan doordringen. Of dit ook in de vegetatiesamenstelling tot uiting komt is niet duidelijk. In deze gebieden (landschapseenheden 11, 12, 18 en 19) worden soorten aangetroffen die duiden op
toestroming van sterk verrijkt grondwater. Het grondwater binnen het
systeem van het Dwingelderveld kan, mede door de grootte van het systeem,
relatief sterk verrijkt zijn. Dit maakt het onderscheid met het regionale
systeem, zeker aan de hand van indicatiewaarden van plantensoorten, moeilijk. Waarschijnlijk komen binnen de hierboven genoemde landschapseenheden
zones voor die de overgang vormen tussen kwelgebied van het Dwingelderveldsysteem en van het regionale systeem: Langs deze beide uitlopers van
het Dwingelderveldsysteem (het zgn. hoefijzer van Oosteinde) "wijzen de
hier voorkomende soorten op een naar de uiteinden van beide benen toenemende invloed van relatief kalkrijk grondwater" (zie Baaijens, 1987). Tussen
beide uitlopers is het lokale systeem van Ruinerwold gelegen. Het naar het
zuiden en zuidoosten stromende water kwelt op in het stroomdal van de Wold
Aa, ongeveer tussen Oldenhave en Anholt (landschapseenheid 17), waar
soorten voorkomen die wijzen op licht tot matig verrijkt grondwater. Het
naar het westen stromende water kwelt op in het stroomdal van de Oude Vaart
(landschapseenheid 8). De grens van het systeem is hier gelegen bij de oude
loop van de Oude Vaart, waar kwel optreedt uit het tweede watervoerende
pakket (regionale systeem).
In hoeverre het systeem invloed uitoefent op de beekdalen van de Beiler- en
Dwingelderstroom is niet duidelijk. Zowel Oude Munnink (1985) als Gieske
(1987) noemen geen naar het noorden gerichte stromingscomponent. Vegetatiegegevens wijzen echter wel op het toestromen van matig verrijkt grondwater
in deze beekdalen (zie ook Everts & De Vries, 1984). Ten zuiden van de beek
kan alleen het Dwingelderveldsysteem hiervoor verantwoordelijk gesteld
worden.
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Het slenkensysteem in het centrale dekzandgebied zorgt in de wintersituatie
voor de afvoer van water. In figuur 43 is zichtbaar dat het zijdelings
toestromende water zich verzamelt in de slenken. Een gedeelte hiervan zal
alsnog wegzijgen door de keileem, een ander gedeelte wordt afgevoerd via
sloten of beekjes. Als gevolg van een toegenomen verdamping door de aanplant van bossen en een toename van de wegzijging door de keileem zal de
beek- of slootafvoer eerder in het voorjaar stagneren dan vroeger het
geval was. De totale hoeveelheid mineraalarm water die zodoende toestroomt
in de beekdalen zal hierdoor eveneens sterk afnemen.
In zuidelijke richting zijn drie slenkensystemen van belang voor de afvoer
van ondiep grondwater (figuur 44}:
1. Het slenkensysteem dat via het Noordenveld en de Kraloërplas uitmondt in
de Hoorns in het beekdal van de Wold Aa.
2. Het slenkensysteem dat vanaf het Noordenveld, via de Bendersche plassen
uitmondt in het beekdal van de Wold Aa ten noordoosten van Ruinen.
3. Het slenkensysteem dat vanaf de Davidsplassen loopt naar het beekdal van
de Oude Vaart.
Ook de vroegere loop van de Wold Aa (het huidige Holtveen} kan fungeren als
een dergelijk slenkensysteem.
Deze slenken kunnen naar het noorden doorgetrokken worden, onder het grote
stuifzandcomplex van het Lheeder zand, en zijn hier te herkennen aan de
ligging van de vennen. Langs de noordrand van het Dwingelderveld komen
enkele kleinere slenken voor. Deze liggen eveneens verborgen onder het
stuifzand.
Op basis van het isohypsenpatroon van het ondiepe grondwater (bijlage 4} is
een waterscheiding getrokken over het Dwingelderveld die ook globaal de
afwatering volgens de bovenbeschreven slenkensystemen scheidt (zie bijlage
8). Binnen de zo verkregen afstromingsgebieden kunnen wellicht kleinere afstromingseenheden onderscheiden worden. Wegens het grillige verloop van de
slenken en onbekendheid met het verloop van het keileemoppervlak is er van
afgezien om deze op te nemen in bijlage 8.
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slenkensysteem.

(Uit:

Bakker et

Figuur 44. De ligging van slenken op het Dwingelderveld.

5.3.2.5. Systeem van het Echtenerveld
Het Echtenerveldsysteem wordt in het zuidoosten begrensd door het kwelgebied van het regionale systeem langs het Oude Diep en de Echtener stroom
en in het zuidwesten door de Koekanger Aa. In het noordwesten ligt de grens
bij de Wold Aa en het kwelgebied van het regionale systeem vanaf Oldenhave
(zie bijlage 8).
De geologische opbouw is in grote lijnen gelijk aan die van het Dwingelderveld. Het gebied bestaat uit keileemvlaktes waarop dekzand is afgezet.
Slechts plaatselijk komen dekzandruggen voor. Evenals op het Dwingelderveld
komen ook hier slenkachtige systemen voor. Plaatselijk zijn kleine stuifzandcomplexen aanwezig. In het gebied ten oosten van Koekange ontbreekt de
keileem.
Tot op de diepte waarop het systeem reikt (60 m -MV) wordt zeer mineraalarm
water aangetroffen, met lage EGV's en Ca-gehaltes. Naar de randen van het
systeem nemen EGV en Ca-gehalte toe. Omdat de infiltratiegebieden van het
systeem samenvallen met de natuurgebieden, is er geen sprake van vervuiling
van het grondwater. De stromingsrichting varieert voornamelijk tussen
noordwest en zuidoost, met een belangrijke stromingscomponent in zuidwesLb-BBD
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telijke richting. Het naar het noordwesten stromende water kwelt op in het
stroomdal van de Wold Aa, gezien het voorkomen van soorten die licht tot
matig verrijkt grondwater indiceren. Aan de zuidzijde kwelt het water op in
het stroomdal van het Oude Diep en de Koekanger Aa (landschapseenheden 23
en 24). In het dal van het Oude Diep treedt kwel op vanuit het tweede
watervoerende pakket, waardoor de invloed waarschijnlijk beperkt blijft tot
een zone langs de beekdalflanken. Dit blijkt ook uit de soortsverspreiding.
Het dal van de Koekanger Aa wordt, gezien de voorkomende soorten voor het
grootste deel gevoed door grondwater uit het Echtenerveldsysteem. Baaijens
(1987) vermeldt echter dat, in tegenspraak met de soortsverspreidingsgegevens, de potentiaalverschillen tussen diep en ondiep grondwater voor het
grootste gedeelte van het gebied kwel van diep grondwater naar het maaiveld
in feite onmogelijk maken.
Evenals op het Dwingelderveld zijn ook hier enkele grotere en kleinere
slenksystemen aanwezig die een belangrijke rol kunnen spelen bij de afstroming van het ondiepe grondwater. De grootsten hiervan zijn:
1. Een lange smalle slenk, beginnend ten oosten van Pesse en uiteindelijk
zuidelijk van Ruinen in het beekdal van de Wold Aa uitmondend. In deze
slenk is een grote sloot aanwezig.
2. Een slenkensysteem dat vanaf een aantal vennen, de Gijsselterkoelen naar
het beekdal van de Wold Aa ten zuiden van Ruinen loopt.
3. Een slenkensysteem op het Pesserveld, uitmondend in het Oude Diep ten
westen van Fluitenberg.
4. Een kleinere slenk rond de Boerenveense plassen, uitmondend in het Oude
Diep bij Zwartschaap.
De op grond van het isohypsenpatroon van het ondiepe grondwater {bijlage 4)
getrokken waterscheidingen scheiden
de
af stromingsrichtingen volgens
bovenbeschreven slenken goed. Het grootste deel van het ondiepe grondwater
zal daardoor af stromen naar het beekdal van de Wold Aa ten zuiden van
Ruinen, een kleiner deel naar het beekdal van het Oude Diep. Stroming van
ondiep grondwater naar de Koekanger Aa zal waarschijnlijk slechts zeer
beperkt optreden wegens het ontbreken van keileem ten oosten van Koekange.

5.3.2.6. Systeem van Drijber
Het systeem van Drijber is op grond van de gegevens, gebruikt voor dit
onderzoek niet goed te begrenzen. In het westen grenst het waarschijnlijk
aan het Oude Diep. De overgangen naar het noorden, waar een uitgebreid
bovenlopensysteem aanwezig is, en naar het zuidwesten, naar de veenkoloniale ontginningsvlakte bij Hoogeveen zijn niet duidelijk {zie bijlage 8).
De tertiaire klei-afzettingen, die de hydrologische basis vormen, liggen op
een diepte van ca. 60 m -NAP. Daarboven zijn de Formaties van Harderwijk,
Urk, Peelo en Eindhoven gelegen, die tesamen het diepe watervoerende pakket
vormen. Keileem is op het gehele gebied aanwezig, bedekt door een dunne
laag dekzand. Het gebied bestaat uit keileemvlaktes met dekzandafzettingen. Plaatselijk zijn kleine dekzandruggen en een stukje stuifzand aanwezig. Slenken zijn niet bekend.
Zowel de begrenzing als het karakter van het hydrologische systeem ten
oosten van Drijber blijven onduidelijk. Ten aanzien van het Oude Diep kan
gesteld worden dat in het noordelijke deel rond Drijber, voornamelijk
ondiep afstromend grondwater vanaf de hogere gronden toe zal stromen, omdat
het beekdal zich hier niet door de keileem heen heeft gesneden. De voorkomende soorten wijzen hier eveneens op toestroming van alleen mineraalarm
tot licht verrijkt grondwater. Het beekdalgedeelte ten noorden van HoogeLb-BBD
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veen kan ook water dat van onder de keileem toestroomt ontvangen, gezien
het optreden van soorten die wijzen op meer verrijkt grondwater.
Op grond van de isohypsen van het ondiepe grondwater (bijlage 4) kan een
waterscheiding getrokken worden van Hoogeveen, via Nieuw-Balinge naar
Witteveen. Het gebied ten noordwesten van deze waterscheiding kan beschouwd
worden als toestromingsgebied van mineraalarm freatisch grondwater naar het
Oude Diep.

5.3.2.7. Systeem van Zuidwolde
Het systeem wordt in het noordwesten begrensd door het kwelgebied van het
regionale systeem langs het Oude Diep en de Echtener Stroom. Bij Hoogeveen
is de grens van het systeem niet duidelijk. In het zuiden wordt het systeem
waarschijnlijk begrensd door de Reest (zie bijlage 8).
De tertiaire kleiafzettingen die de hydrologische basis vormen liggen ook
hier op een diepte van ca. 60 tot 80 m. Tussen de formaties van Urk en
Eindhoven is op een aantal plaatsen een ongeveer 5 meter dik pakket van
kleilagen met inschakelingen van grove zandlagen en veen aanwezig, de
Eemformatie. Deze ligt op een diepte van 15 à 20 m - MV. Met name in het
westelijke deel ontbreekt de keileem over aanzienlijke oppervlaktes. Het
gebied bestaat uit een hoge noord-zuidlopende rug (tot 17 m +NAP) bij
Zuidwolde, en een kleinere bij Veeningen (tot 8 m +NAP). Langs de Reest in
het zuiden van het gebied komen eveneens enkele hoger gelegen delen voor.
Het systeem kan onderverdeeld worden in twee subsystemen, waarvan de
infiltratiegebieden gelegen zijn rond Zuidwolde en bij de Veeninger Es. De
stromingsrichting van het grondwater is voornamelijk in noordelijke en
westelijke richting. Het water van het oostelijke subsysteem stroomt
gedeeltelijk in noordelijke richting en kwelt ten zuidwesten van Hoogeveen
in het gebied van de Hoogeveensche Vaart op. Een gedeelte van dit water kan
wellicht doorstromen tot aan het kwelgebied van het regionale systeem in
het dal van het Oude Diep (landschapseenheid 23). Het water van het westelijke subsysteem stroomt gedeeltelijk in noordwestelijke richting, onder
de slecht doorlatende ·1agen van de Eemformatie door, en buigt dan naar het
westen af. Een ander deel van dit systeem stroomt in westelijke richting
naar het dal van de Reest (Oude Munnink, 1985).
De Ca-gehaltes ZlJn in het gehele gebied laag, tot op een diepte van 60 à
70 meter (10-20 mg/l). De EGV's nemen met de diepte en in de stromingsrichting van het water toe (tot 200 à 300 µS/cm).
Omdat de infiltratiegebieden, vergeleken met de systemen van het Dwingelderveld en het Echtenerveld, minder uit natuurgebieden bestaan zijn de
chloride- en sulfaatgehaltes relatief hoog (resp. tot 60 à 70 mg/l en tot
66 mg/l). De hoge concentraties van deze stoffen zullen het gevolg zijn
van landbouw en bewoning en mogelijk de inlaat van gebiedsvreemd water.
Door de winning van grondwater bij Zuidwolde wordt de infiltratie in het
gebied nog verhoogd. Omdat goede geologische en geomorfologische kaarten
van het gebied ontbreken, kan de stroming van het freatisch grondwater
minder goed beschreven worden, vergeleken met de voorgaande systemen"in
Zuidwest-Drenthe. Op grond van het isohypsenpatroon van het ondiepe grondwater (bijlage 4) is één waterscheiding zichtbaar, parallel aan de noordzuidgerichte rug, waarop Zuidwolde gelegen is. Het water aan de westzijde
van deze waterscheiding wordt waarschijnlijk zowel naar de Hoogeveensche
vaart als naar de Reest afgevoerd, via een patroon van wijken. Het water
aan de oostzijde van de waterscheiding wordt voornamelijk naar de Reest
afgevoerd via de Vogelzangsche Wijk. Het ondiepe grondwater in het zuiden
van het gebied wordt waarschijnlijk direct naar de Reest afgevoerd.
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5.3.2.8. Systeem van Ruinerwold
Het systeem is gelegen tussen de dalen van de Oude Vaart in het noorden en
de Wold Aa in het zuiden (zie bijlage 8).
Het gebied wordt gevormd door een laaggelegen dekzandplateau. Plaatselijk
komen veenpaketten voor, die gedeeltelijk afgegraven zijn. Het gebied ligt
in het oerstroomdal van de Vecht. Keileem ontbreekt in het gehele gebied.
De tertiaire kleipakketten liggen op een diepte van 60 tot 80 meter. Tussen
de formaties van Urk en Twente is de Formatie van Kreftenheye aanwezig:
fluvioglaciale afzettingen bestaande uit grove, grindhoudende zanden.
Oude Munnink (1985) deelt het gebied in bij het grote kwelgebied van het
Centraal Plateau-systeem. Op grond van modelberekeningen komt Gieske (1987)
tot de conclusie dat in het gebied een langgerekt infiltratiegebied aanwezig is, ongeveer gelijk lopend aan de occupatie-as Ruinerwold-Oosteinde.
De diepte van het systeem bedraagt 12 tot 15 meter. Het is gesuperponeerd
op het regionale Centraal Plateau-systeem. De stroming vindt voornamelijk
in zuidwestelijke richting plaats, waarbij het water voornamelijk ten
westen van Ruinerwold weer opkwelt. Over de kwaliteit van dit water is
niets bekend.
De verandering van kwelgebied tot infiltratiegebied wordt geïllustreerd
door de afname van een aantal kwelindicerende soorten als Dotterbloem,
Moeraszegge, Grote Boterbloem en Noordse Zegge (zie\ Jansen & Van Diggelen,
1987).

5.3.2.9. Systeem van de Reest
Het Drentse deel van dit systeem wordt in het zuiden begrensd door de
Reest, in het oosten door het systeem van Zuidwolde, in het noordoosten
door de Koekanger Aa en in het noorden door het kwelgebied van het regionale systeem langs de Wold Aa (zie bijlage 8).
Evenals het systeem van Ruinerwold bestaat het gebied uit een laaggelegen
dekzandrug, gelegen in het oerstroomdal van de Vecht. Onder een gedeelte
van het gebied worden slechtdoorlatende kleilagen van de Eemformatie
gevonden, die waarschijnlijk niet aaneengesloten voorkomen. Keileem ontbreekt in het gebied.
Oude Munnink (1985) deelt het gebied in bij het kwelgebied van het regionale Centraal Plateau-systeem. Gieske (1987) onderscheidt echter een apart
infiltratiegebied
op
grond van modelberekeningen, grondwatertrappen,
bodemgebruik en isohypsenpatroon. Het grondwater vertoont een min of meer
radiaal afstromingspatroon, waarbij het water opkwelt langs de Koekanger
Aa (landschapseenheid 24), de Wold Aa (landschapseenheid 21) en de Reest.
De Hoogeveensche Vaart vormt geen zichtbare belemmering voor de stroming
van het diepere grondwater. De kleilagen van de Eemformatie zullen de
diepte van het systeem plaatselijk waarschijnlijk beperken tot een diepte
van 15 à 20 meter. Over de kwaliteit van het grondwater zijn geen gegevens
beschikbaar.
Bij de af stroming van het freatisch grondwater kan de Hoogeveensche Vaart
wel een rol spelen. Op grond van het isohypsenpatroon van het ondiepe
grondwater (bijlage 4) kan een waterscheiding onderscheiden worden ten
noorden van de Hoogeveensche Vaart. Het freatisch grondwater ten noorden
van deze waterscheiding zal afstromen naar de Koekanger Aa en de Wold Aa.
Het water ten zuiden hiervan zal wellicht door de Hoogeveensche Vaart
worden weggevangen.
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Hoofdstuk 6. Bemestinasinvloeden via het freatisch arondwater.
6.1. Inleidina.
De Wet op de Bodembescherming biedt mogelijkheden om in gebieden, die via
het grondwater relaties onderhouden met elders gelegen waardevolle (natuur) gebieden, een specifiek beschermingsniveau in te stellen. Hierbij kan
een beperking van de belasting van het grondwater met meststoffen inbegrepen zijn. Gegevens over de ruimtelijke relaties tussen bemesting op de
hogere gronden en eutrof iëringsverschijnselen in de beekdalen zijn echter
beperkt voorhanden.
Grootjans et al. (1987) tonen aan dat met name het ondiepe grondwater dat
toestroomt vanaf de beekdalflanken, ernstig vervuild is. Plaatselijk heeft
vervuiling in de onderzoeksgebieden het grondwater op grotere diepte (tot
20 meter) reeds aangetast. In de door hen onderzochte gebieden bleek alleen
het grondwater in de kwelgebieden van het diepe grondwater nog echt schoon
te zijn. In figuur 45 komt dit tot uiting in een IR-diagram. Verschuiving
van monsters naar de rechterkant van het diagram kan worden geïnterpreteerd
als een toenemende vervuilingsinvloed.
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Met name de gebieden in de overgangszone tussen kwel en infiltratie (poikilotrofe zones) z1Jn zeer gevoelig voor vervuiling door grondwater uit
bemeste landbouwgebieden op de beekdalflanken. Dit sulfaatrijke water met
een hoge zuurgraad gaat een reactie aan met het bicarbonaatrijke grondwater. Juist in de contactzone met relatief lage Ca 2 +- en HCOa--concentraties
verdwijnt dan het bicarbonaat, en daarmee het buffermechanisme tegen
verdere verzuring. De vegetaties in deze contactzone, met daarin vaak
zeldzame soorten, worden daarbij niet alleen blootgesteld aan verhoogde
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concentraties aan voedingsstoffen, maar ook aan verzurende invloeden vanuit
de atmosfeer (Grootjans et al., 1987).
Door transport van nutriënten in met name het ondiepe grondwater kunnen op
korte termijn in de beekdalen dus de sterkste eutrof iëringsinvloeden
verwacht worden.
Naast bemesting kunnen ook ontwatering en inlaat van vervuild oppervlaktewater aanleiding geven tot eutrofiëring. Een daling van de grondwaterstand
in veenbodems kan een toename van nutriënten tot gevolg hebben omdat, door
een betere zuurstofvoorziening, de mineralisatie van stikstof zal toenemen.
Een toename van de hoeveelheid infiltratiewater zal onder ander tot gevolg
kunnen hebben, dat door verzuring de calciumfosfaten weer in oplossing
gaan. Door verzuring wordt anderzijds de mineralisatie van de organische
stof geremd, evenals de opname van nutriënten (vooral stikstof) door de
wortels (Vissers et al., 1985).
Inlaat van gebiedsvreemd water heeft tot gevolg dat gedurende het seizoen
de oppervlaktewater-samenstelling sterk wisselt. In het winterseizoen
hebben de beken een overwegend drainerende functie. Ze voeren dan voornamelijk water af van het calciumbicarbonaat-type, het normale niet verontreinigde (grond)watertype. In de zomer wordt in veel gebieden water met een
andere chemische samenstelling aangevoerd. Dit water is van het natriumchloride-type (Oude Munnink, 1985). Naast hoge concentraties c1- en S04 2-,
kunnen ook aanzienlijke concentraties van nitraat en fosfaat verwacht
worden in dit vervuilde oppervlaktewater.
Om gerichte maatregelen met betrekking tot de bemestingsdruk in de herkomstgebieden te kunnen treffen, is het van belang inzicht te verkrijgen
in het aandeel van bemestingsinvloeden in de eutrofiëringsverschijnselen.
Om de eutrofiërende effecten van bemesting en andere factoren bovengenoemde factoren te kunnen scheiden is gezocht naar gebieden, waarin andere, tot
eutrofiëring leidende ingrepen, niet of in geringe mate aanwezig ZlJn.
Daarnaast dienden inventarisatiegegevens van plantesoorten op km2-schaal
beschikbaar te zijn. Alleen het stroomgebied van de Drentse Aa en een
gedeelte van het stroomgebied van de Wold Aa bleken in dit verband in
aanmerking te komen.

6.2. Werkwijze.
Omdat gegevens over bemestingsintensiteit en landgebruik niet, of slechts
in zeer globale vorm (gemeentelijk niveau), ter beschikking stonden, konden
eventuele effecten van bemesting alleen achterhaald worden uit verspreidingspatronen van een aantal geselecteerde plantensoorten op km-hok-basis
en de indicatiewaarde van deze soorten voor een aantal met nutriëntenaanvoer verband houdende factoren.
Aanvankelijk was de opzet verschillen in soortsverspreidingspatronen direct
te interpreteren in verschillen in bemestingsinvloed. Dit bleek echter
geen duidelijke resultaten op te leveren omdat op basis van verspreidingspatronen op km 2 -schaal geen duidelijke, door bepaalde soorten of soortencombinaties te karakteriseren gebieden af te scheiden waren.
Om dit probleem te ondervangen werd een onderzoeksopzet gevolgd, gebaseerd
op indicatiewaarden voor fosfaat en nitraat volgens De Lyon en Roelofs
(1986). Zij geven voor een aantal waterplanten en helofyten de respons voor
een groot aantal fysisch-chemische factoren. Uit deze respons berekenen zij
per factor een gemiddelde waarde. Middels een chi-kwadraattoets wordt de
betrouwbaarheid van deze waarde als indicatiegetal bepaald. Voor een
diepergaande methode-beschrijving en toegepaste statistiek wordt verwezen
naar De Lyon en Roelofs (1986).
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De volgende factoren zijn in dit onderzoek betrokken:
Fosfaatgehalte
Fosfaatgehalte
Nitraatgehalte
Nitraatgehalte

in
in
in
in

de waterlaag
het bodemwater
de waterlaag
het bodemwater

Hoewel door De Lyon en Roelofs niet expliciet genoemd, kan verondersteld
worden dat met het begrip bodemwater, het interstitiële water in de slootbodems bedoeld wordt.
Per kilometerhok werden voor elke factor het gemiddelde en de standaarddeviatie van de optimumwaarden van de voorkomende soorten berekend. Dit
gemiddelde geeft een globale indruk van de indicatie die de soortensamenstelling van een kilometerhok geeft voor een bepaalde factor. Door
vervolgens aan te nemen dat een indicatie voor hogere waarden van een
bepaalde factor geïnterpreteerd kan worden als een grotere aanvoer van
nutriënten, kunnen verschillende kilometerhokken met elkaar vergeleken
worden. Naast bemesting vinden andere tot eutrofiëring leidende ingrepen
niet of nauwelijks plaats. Grotere aanvoer van nutriënten dan op grond van
de natuurlijke verrijking verwacht kan worden, kan daarom geïnterpreteerd
worden als bemestingsinvloed.
Omdat gegevens over bemestingsdruk ontbreken kon de bemestingsinvloed niet
getoetst worden. Vel is nagegaan of verschillende vormen van grondgebruik
op de hogere gronden aanleiding geven tot een verschillende mate van bemestingsinvloed in de beekdalen. Door verschillende situaties op de beekdalflank te onderscheiden voor wat betreft grondgebruik en opbouw van de
ondergrond (tabel 14), en deze te vergelijken met de indicatieve waarden
zoals die berekend werden in het beekdal kon onderzocht worden of er een
relatie aanwezig is tussen grondgebruik en een bepaalde mate van bemestingsinvloed.

landgebruik op de
beekdalf lank

wel keileem

geen keileem

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

natuurgebied
natuurgebied-grasland
natuurgebied-akkers
natuurgebied akkers-grasland
grasland
akkers-grasland
akkers
etc.

Tabel 14. Verschillende vormen van landgebruik op de heekdalflank.

6.3. Resultaten en discussie.
In grote lijnen komt uit
volgende beeld naar voren.
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beschreven

onderzoeksopzet het

De indicatie voor fosfaat neemt geleidelijk af van de benedenloop naar de
bovenloop. Binnen deze gradiënt komt ook dwars op de beek een gradiënt
voor, met hoge indicaties langs de beek en lage indicaties op de beekdalflanken.
De indicatie voor nitraat vertoont in grote lijnen een tegenovergesteld
beeld: een toenemende indicatiewaarde van benedenloop naar bovenloop,
hogere waarden op de beekdalflanken, lagere langs de beek.
In het Wold Aa-gebied is een vrijwel identiek beeld aangetroffen.
Bij nadere beschouwing van dit beeld en koppeling aan verschillende vormen
van landgebruik blijkt het volgende:
- De gradiënt die naar voren komt uit de indicatiewaarde van de plantesoorten voor fosfaat komt overeen met de natuurlijke trofiegradiënt binnen
een beekdal. Verschillen in landgebruik op de beekdalflanken komen niet
tot uiting in duidelijk verschillende indicatiewaarden in het beekdal.
Een verband tussen bemesting en indicatie voor verhoogde fosfaatgehaltes
is met de gevolgde methode derhalve niet aantoonbaar.
De indicatiewaarden voor nitraat zijn met name hoog in de bovenloopsystemen en op de beekdalflanken. Dit geldt met name voor die plaatsen
waarvan de herkomstgebieden van het ondiepe grondwater bestaan uit
natuurgebieden. Dit kan enerzijds een gevolg zijn van het karakter van de
indicatiewaarden van de gebruikte indicatorsoorten (zie onder). Anderzijds kan het denitrificatieproces hierbij een rol spelen. Op plaatsen
met lagere of onregelmatige grondwaterstanden (dus o.a. op de beekdalflanken) is de denitrificatie veel groter. Op de hogere gronden met diepe
grondwaterstanden vindt denitrificatie niet of nauwelijks plaats. Een
goed onderscheid tussen natuurlijke belasting en nitraatinvloeden ten
gevolge van o.a. bemesting is derhalve niet mogelijk.

Soort

Pw

Ondergedoken Moerasscherm
Haaksterrekroos
Kruipende Egelskop
Gesteeld Glaskroos
Waternavel
Drijvende Waterweegbree
Teer Vederkruid
Waterpostelein
Duizendknoopfonteinkruid
Vlottende Bies

0.9
0.5
0.5
1.0
0.9
0.5
1.1
0.5
0.8
0.3

*
***
*
***
**
**
**
***
**
**

Pb

Nw

Nb

15.0 *

44.4 **
107.0 **
67.6 **
4.7 **

127
205
110
111
136
139
137
112
132
243

-

9.6
6.8
6.7
8.1
12.7
12.2
7.4
5.5

*
**
**
**
**
*
*
**

-

114.9
118.5
58.4
113.1
133.8

**
*
**
*
**

*
**
*
**
*
**
**
*
**
**

Pw = Fosfaatgehalte in de waterlaag (µmol/l)
Pb = Fosfaatgehalte van het bodemwater (µmol/l)
Nw = Nitraat in de waterlaag (µmol/l)
Nb = Nitraatgehalte van het bodemwater (µmol/l)
indicatiegewicht: * matig
** hoog *** zeer hoog
Tabel 15. Indicatiewaarden voor fosfaat en nitraat van een aantal soorten
van goed ontwikkelde gradiêntsituaties. (Naar De Lyon en Roelofs,
1986).
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Discussie
Bij nadere beschouwing van de door De Lyon en Roelof s genoemde waarden
blijken de zeldzame soorten van overgangsmilieus veelal zeer hoge indicatiewaarden voor nitraat te hebben, tegenover zeer lage indicatiewaarden
voor fosfaat. De indicatiewaarden voor nitraat van deze soorten hebben over
het algemeen een hoog indicatiegewicht (=hoge betrouwbaarheid). Dit wordt
geïllustreerd door tabel 15.
Omdat deze soorten van nature voorkomen in goed ontwikkelde gradiëntsituaties op de beekdalflanken, kunnen de hoge indicatiewaarden voor nitraat
een vertekend beeld opleveren. Juist daar waar ondiep grondwater uit
natuurgebieden toestroomt kunnen dergelijke gradiënten verwacht worden. Het
voorkomen van één of meerdere van bovenstaande soorten, doet de gemiddelde
indicatiewaarde per kilometerhok sterk stijgen, hetgeen de hoge indicaties
voor nitraat op de beekdalflanken kan verklaren.
De hoge indicatiewaarden die voor deze soorten door De Lyon en Roelof s
genoemd worden vinden hun oorsprong in het feit dat een ongestoorde situatie in Nederland niet of nauwelijks meer aangetroffen kan worden. De
indicatiegetallen volgens de Lyon en Roelofs (1986) zijn afkomstig van een
groot aantal metingen verspreid door Nederland. Het freatisch grondwater in
de zandgebieden van Nederland is echter vrijwel overal reeds belast met
hoge concentraties nitraat. In de metingen die aan de indicatiegetallen ten
grondslag liggen is nitraatvervuiling reeds meeberekend. Soorten die
kenmerkend zijn voor goed ontwikkelde gradiënten onder mesotrofe omstandigheden (de zgn. poikilotrofe zones), lijken zodoende indicatief voor hoge
tot zeer hoge nitraatconcentraties in het grond- en oppervlaktewater.
Gesproken dient dan ook eerder te worden van tolerantiewaarden, in plaats
van optimumwaarden. Het optreden van deze soorten vindt zijn oorsprong in
de (nog) lage fosfaatconcentraties. Fosfaat treedt in deze situaties op als
beperkende factor, waardoor eutrafente soorten zich nog niet kunnen uitbreiden.
Daarnaast traden bij de door ons gevolgde werkwijze eveneens statistische
problemen op. De standaarddeviaties waren over het algemeen zeer hoog (vaak
gelijk aan de gemiddelden), wat het gevolg is van een sterke variatie in
indicatiewaarden van de soorten, voorkomend binnen een kilometerhok. Dit
kan erop duiden dat de variatie in eutrofiëringsgraad binnen een kilometerhok zeer sterk is. Daarnaast traden sterke verschillen op in het aantal te
gebruiken soorten per kilometerhok.
Uit het bovenstaande kan afgeleid worden, dat met behulp van de gevolgde
methode hoge indicatiewaarden voor nitraat niet direct geïnterpreteerd
kunnen worden als een sterke toestroming van met nitraten verontreinigd
ondiep grondwater. Wel zouden gebieden, waarin nu een hoge indicatiewaarde
voor nitraat gevonden wordt, beschouwd kunnen worden als, ten aanzien van
eutrofiëring, kwetsbare gebieden. Met name in deze gebieden komen soorten
voor die kwetsbaar zijn voor een verhoging van het fosfaatgehalte in het
ondiepe grondwater. Na opheffing van de fosfaatbeperking zullen deze
soorten verdwijnen, en plaats maken voor meer eutrafente soorten. Dit
laatste zal een sterke achteruitgang van de natuurwaarden betekenen, die
momenteel nog aanwezig zijn.
Bovenbeschreven methode levert geen duidelijk beeld op van de invloeden die
bemesting op de beekdalflanken kan hebben op de nitraat- en fosfaatgehaltes
van het (grond)water in de beekdalen. Voor een belangrijk deel is dit te
wijten aan niet op de juiste WlJZe tot stand gekomen indicatiewaarden.
Daarnaast is ook de schaal waarop gewerkt is te grof gebleken.
Opvallend is het feit dat in de door De Lyon en Roelofs opgestelde lijsten
geen soorten te vinden zijn die indicatief zijn voor én hoge nitraatconcentraties, én hoge fosfaatconcentraties.

'
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Bij gebruik van plantesoorten als indicatoren voor eutrofiëring dient
derhalve gezocht te worden naar indicatiewaarden, die gebaseerd z1Jn op
metingen in ongestoorde, niet vervuilde omstandigheden. Dit stuit echter op
een aantal problemen.
Pietsch (1982) stelde indicatiewaarden op voor een aantal water- en moerasplanten, gebaseerd op metingen in Oost-Duitsland. De indicatiewaarden voor
nitraat en fosfaat worden gekenmerkt door een grote spreiding. Slechts
weinig soorten bezitten een betrouwbare indicatiewaarde voor hoge nitraaten/of fosfaatconcentraties:

soort

fosfaat

Bultkroos
Wortelloos Kroos
Veelwortelig Kroos
Glanzig Fonteinkruid
Stompbladig Fonteinkruid
Doorgroeid Fonteinkruid
Klein Fonteinkruid
Grof Hoornblad
Aarvederkruid
Stijve Waterranonkel
Klimopwaterranonkel
Gewone Waterranonkel
1

2
3
4
5

4-5
4-5
2-5
2-3(4)
2-3(4)
2-4
2-3
3-5
2-4
(2)4-5
2
1-2

nitraat

5
2
4-5
3-5
(2)4-5
3-4(5)
3-4
4-5
4
3-5
4-5
3-5

= extreem fosfaat/nitraat-arm water.
= fosfaat/nitraat-arm water.
= matig fosfaat/nitraat-rijk water.
= fosfaat/nitraat-rijk water.
= zeer fosfaat/nitraatrijk water.

Tabel 16. Indicatiewaarden
(1982).

van

een

aantal

waterplanten

volgens Pietsch

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat slechts weinig soorten indicatief zijn
voor zowel hoge fosfaat- als nitraatconcentraties. Van deze soorten komt
alleen Grof Hoornblad regelmatig voor op het Drents Plateau. De andere
soorten zijn van nature gebonden aan de benedenloopgebieden en klei-opveengebieden. Fonteinkruidsoorten als Schedefonteinkruid, Glanzig Fonteinkruid, Gekroesd Fonteinkruid en Klein Fonteinkruid, die doorgaans
kenmerkend worden geacht voor vervuild water, blijken volgens Pietsch niet
in aanmerking te kunnen komen als eutrofiëringsindicator .
Ellenberg (1974) geeft voor een groot aantal soorten indicatiewaarden voor
stikstof. Deze waarden zijn uitgedrukt in een relatieve schaal. Op grond
van de omschrijvingen bij deze schaal lijken alleen soorten met een indicatiewaarde 8 ("uitgesproken stikstofindicatoren") en 9 ("op overmatig
stikstofrijke standplaatsen") in aanmerking te komen als indicatorsoort
voor stikstofrijke omstandigheden. De meeste van deze soorten zijn echter
kenmerkend voor akkers, ruigtes en sterk mineraliserende bodems, hetgeen
niet bruikbaar is voor het opsporen van nitraatvervuiling via het ondiepe
grondwater. Veel waterplanten vallen in de categorie 7 ("op stikstofrijke
plaatsen vaker voorkomend dan op stikstofarme"). Deze omschrijving voldoet
niet aan het criterium dat de soort uitgesproken indicatief is voor stikLb-BBD
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stofrijke omstandigheden.
onderzoek bruikbaar zijn:

De volgende

soorten zouden in het kader van dit

Grote Waterweegbree (8)2
Watergras (8)
Bultkroos (8)1
Klein Fonteinkruid (8)2
Grote Watereppe (8)2
Krabbescheer (8)1

Zwanebloem (8)2
Grof Hoornblad (8)1
Glanzig Fonteinkruid (8)2
Gele Waterkers (g)2
Bitterzoet (8)
Grote Lisdodde (8)2

Een nadeel is dat Ellenberg geen uitspraken doet over de indicatiewaarden
voor fosfaat. Vergelijking met de waarden voor fosfaatindicatie volgens De
Lyon en Roelofs (1986) geeft aan dat de met 1 gemerkte soorten wellicht indicatief kunnen zijn voor beide nutriënten. De met 2 gemerkte soorten z1Jn
volgens De Lyon en Roelof s kenmerkend voor fosf aatarme wateren, of zijn
indifferent m.b.t. fosfaat.
Samenvattend lijkt het gebruik van indicatorsoorten voor het opsporen van
bemestingsinvloeden via het ondiepe grondwater slechts zeer beperkt mogelijk te zijn. Slechts enkele soorten zijn op grond van literatuurgegevens
indicatief te noemen voor zowel hoge nitraat- als fosfaatgehaltes in het
oppervlaktewater. Grof Hoornblad lijkt vooralsnog de enige soort die veel
voorkomt binnen het Drents Plateau (zie figuur 46). Stijve Waterranonkel en
Bultkroos voldoen eveneens aan dit criterium, maar hebben van nature een
verspreiding die beperkt is tot de benedenlopen en de klei-op-veengebieden
(zie figuur 46). In hoeverre deze soorten bruikbaar zijn als eutrofiëringsindicator binnen het Drents Plateau is niet duidelijk. Indicatief voor hoge
fosfaatgehaltes is Wortelloos Kroos, waarvoor hetzelfde geldt. Als indicatorsoorten voor hoge nitraatgehaltes van het oppervlaktewater zouden de
volgende soorten gebruikt kunnen worden binnen Drenthe:
Stompbladig Fonteinkruid
Klein Fonteinkruid
Gewone Waterranonkel
Gele Waterkers
Bitterzoet

Glanzig Fonteinkruid
Doorgroeid Fonteinkruid
Aarvederkruid
Grote Waterweegbree
Grote Watereppe
Grote Lisdodde

Ter illustratie wordt in figuur 46 de verspreiding van deze soorten gegeven
in h.et Wold Aa-gebied en het Drentse Aa-gebied.
Uit deze verspreidingspatronen blijkt dat veel van deze soorten van nature
gebonden zijn aan de benedenloop, en zodoende gebruikt kunnen worden als
nitraatindicator in midden- en bovenloopsystemen. Andere soorten zijn zeer
algemeen, hetgeen interpretatie op km 2 -schaal moeilijk maakt. Veelal zijn
dit soorten van standplaatsen die van nature een eutrofer karakter hebben.
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GROF HOORNBLAD
(CERATOPHYLLUM DEMERSUM)

BUL TKROOS
( LEMNA GIBBA)

KLEIN FONTEINKRUID
( POT AMOGETON BERCHTOLDll)

GLANZIG FONTEINKRUID
(POT AMOGETON LUCENS)

STOMP FONTEH<RUID
(POTAMOGETON OBTUSFOLIUS)

DOORGROEID FONTEH<RllD
( POTAMOGETON PERFOLIATUS)

Figuur 46a. Verspreiding van een aantal indicatoraoorten voor nitraat en/of
fosfaat in het Drentse la-gebied.
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STINE WATERRANONKB.
(RANUNCll..US)

GROF HOORNBLAD
(CERATOPHYLLUM DEMERSUM)

WORTELLOOS KROOS
( WOLFFIA ARRHIZA)

AARVEDERKRUID
( MYRIOPHYLLUM SPICATUM I

AARVEDERKRUID
( MYRIOPHYLLUM SPICATUM I

KLEIN FONTEINKRUID
(POT AMOGETON BERCHTOLDll I

DOORGROEID FONTEINKRUID
(POT AMOGETON PERFOLIATUS I

Figuur Hb. Verspreiding van een aantal indicator1oorten voor nitraat en
fosfaat in het Wold Aa-gebied.
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Hoofdstuk 7.
methode.

Conclusies

en discussie met

betrekkina tot

de aebruikte

Ten aanzien van de gebruikte methode en de daaruit voortkome nde inzichten
·zijn een aantal meer algemene conclusie s te trekken. Deze geven de mogelijkheden en beperking en van de gebruikte onderzoek sopzet aan. Voor een
deel zijn deze conclusie s afkomstig van een tweetal discussieb ijeenkom sten,
met deskundig en van verschille nde disciplin~s.
1. De voor de landschap seenheden en systemen aangegeve n ecohydrol ogische
relaties hebben in veel gevallen een hypothese vormend karakter. Ze geven
een globaal inzicht in de ruimtelij ke variatie van ecohydrol ogische
relaties en de mogelijkh eden tot handhavin g, herstel of ontwikkel ing van
natuurwaa rden binnen de biotisch waardevo lle gebieden. Voor een fijnschaliger interpret atie zal een nadere toetsing van de opgesteld e
modellen c.q. hypothese n in veel gevallen noodzake lijk zijn.
2. De hierboven geconstat eerde onzekerhe den treden met name op tijdens de
fase waarin de soortsver spreiding spatronen met abiotisch e factoren
worden geconfron teerd. De oorzaak hiervan is gelegen in het ontbreken
van bepaalde abiotisch e informati e, de schaal en de dichtheid waarop
dergelijk e gegevens beschikba ar zijn en/of het feit dat verschille nde
bronnen tegenstri jdige informati e bevatten. Concreet kan daarbij aan de
volgende zaken gedacht worden:
a. Het ontbreken van gegevens over de chemische samenste lling van het
grondwate r in of direct onder het maaiveld. Dit geeft directe informatie over de relatie tussen de hydrologi sche omstandig heden en de
vegetatie samenste lling, en leidt tot een sterkere onderbouw ing van de
opgesteld e hypothese n. Met name in Zuidwest- Drenthe ontbreken dergelijke gegevens.
b. Het globale en vaak onbetrouw bare karakter van isohypsen patronen.
Verschill ende bronnen leveren, in een aantal gevallen, tegenstri jdige
of afwijkend e informati e. Daarnaast is de schaal van de isohypsen patronen veelal te grof, voor een betrouwba re toepassin g binnen dit
onderzoek .
c. De soms te beknopte of te grofschal ige informati e over de aanwezigheid en het karakter van slecht doorlaten de lagen of andere geologische formaties . In een aantal gevallen is de verspreid ing van slecht
doorlaten de lagen als keileem, potklei of Peeloklei niet eenduidig
bronnen hierover tegenstri jdige
bekend, en geven verschille nde
informati e. In dit onderzoek is daarom slechts uitgegaan van de in
3.2.1. genoemde bronnen. Vergelijk ing van de resultate n met andere
bronnen, zou kunnen leiden tot andere inzichten .
3. Indicator soorten geven rechtstre ekse informati e over de pH, de basenverzadiging en de trofiegra ad van de standplaa ts. Op basis van het voorkomen van (combinat ies van) indicator soorten alleen, kunnen geen uitspraken gedaan worden over de herkomst van het grondwate r in een betreffen d
gebied en de karakteri sering van het grondwate r in een gebied in termen
van hydrologi sche systemen. Alleen regiogebo nden mogen hieruit interpretaties gedaan worden over de verrijkin gstoestan d van het grondwate r.
Hiertoe dient de indicatie · die soorten indirect geven over de verrijkingstoes tand van het grondwate r, gekoppeld en geconfron teerd te worden
met andere abiotisch e gegevens. Wel kunnen in bepaalde gevallen veranderingen in soortenco mbinatie die duiden op een sterke veranderi ng in de
verrijkin gstoestan d van het grondwate r, aanleidin g geven tot de veronLb-BBD
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derstellin g dat stroomsys temen van
invloe~ uitoefene n in een gebied.

verschille -nde

orde

van

grootte

4. Uit bovenstaa nde volgt dat het koppelen van kwel- en infiltrati egebieden en het op deze wijze afgrenzen van beïnvloed ingsgebie den, alleen op
basis van de verspreid ing van indicator soorten, onmogelij k is.
5. Hoewel de systeeman alyse volgens T6th in principe goede mogelijkh eden
biedt tot de afgrenzin g van hydrologi sch gezien hiërarchi sche systemen
(lokale, subregion ale en regionale systemen) , was het binnen het kader
van dit onderzoek vrijwel niet mogelijk, om binnen dergelijk e systemen
infiltrati egebiede n af te grenzen, die via het grondwate r specifiek e
delen van de biotisch waardevo lle gebieden (i.c. specifiek e delen van
beekdalen ) beïnvloed en. Ten behoeve van dit laatste is gedetaill eerde
en specifiek e (geo)hydr ologische informati e benodigd, welke in veel
gevallen niet voorhande n is. Uiteinde lijk is dan ook een beeld ontstaan,
dat geïnterpr eteerd moet worden als een globale aanwijzin g voor de
ligging van hydrologi sche systemen. De grenzen tussen de daarbinne n
ondersche iden landschap seenheden blijven, om redenen genoemd in 3.2.2.,
vooral bepaald door de begrenzin g op grond van soortsver spreiding sgegevens.
6. In Zuidwest- Drenthe konden systeembe grenzinge n volgens de systeeman alyse
(Oude Munnink, 1985; Gieske, 1987) vergeleke n worden met de begrenzin gen volgens de hier gevolgde methode. Daarbij zijn een groot aantal
overeenko msten, maar ook verschill en gesignale erd. Met name de verschillen in interpret atie van de beïnvloed ing van (delen) van de beekdalen
van de Oude Vaart en de Wold Aa door grondwate r uit het subregion ale
Dwingeld erveldsyst eem, het
subregion ale Havelterb ergsysteem en het
regionale Centraal Plateausy steem springen in het oog (zie 5.4.2.3. en
5.4.2.4.) . Voor dergelijk e gebieden met gradiënts ituaties "van hogere
orde", welke beïnvloed worden door meerdere systemen, is nader onderzoek
nodig en moet hier worden volstaan met het karakteri seren van het type
grondwate r (kalkrijk , matig kalkrijk, kalkarm, etc).
7. De verspreid ing van indicator soorten is uitgewerk t op km2-schaa l. Deze
schaal voldoet bij het afgrenzen van landschap seenheden , met name op de
lengtegra diënt van beekdalen . Daarenteg en is afgrenzin g van dwarsgradiênten in beekdalen op deze schaal meestal niet mogelijk. Tevens spelen
bij het werken op km 2-schaal een aantal andere problemen (zie 3.1.2.).
Vervangin g van watertype n als gevolg van waterhuis houdkund ige ingrepen,
in combinati e met het naijlen van soorten, leidt in een aantal gevallen
(bijv. de Beiler- en Dwingelde rstroom) tot het naast elkaar voorkomen
van soorten, die sterk verschille nde'omsta ndigheden indiceren . Een meer
gedetaill eerde schaal van werken, zou deze problemen kunnen wegnemen,
maar valt buiten het kader en de opzet van dit onderzoek .
8. Hoewel (exacte) begrenzin g van beinvloed ingsgebie den en hydrologi sche
systemen niet goed mogelijk bleek, is in de meeste gevallen wel een goed
inzicht ontstaan in de binnen de onderzoch te gebieden aanwezige ecohydrologisc he relaties. Uitzonder ingen hierop worden gevormd door de
volgende gebieden:
- het systeem van de Tempelstu kken in het gebied van Roden-Norg (zie )
- het systeem van Vries in het Drentse Aa- gebied (zie 5.3~1.6.).
- het syste~m van Diever, ten noorden van de Beiler- en Dwingelde rstroom
in Zuidwest~Drenthe (zie 5.3.2.2.) .
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9. In verschillende onderzoeksgebieden zijn problemen gesignaleerd, die in
dezelfde of vergelijkbare vorm terugkeren in andere onderzoeksgebieden
en vermoedelijk samenhangen met de geologische opbouw van de diepere
ondergrond. Het gaat hier om fundamentele problemen, die niet oplosbaar
zijn binnen die onderzoeksgebieden zelf, maar slechts door een geintegreerd onderzoek over het gehele Drents Plateau. Dergelijke, telkens
terugkerende patronen zouden dan beter begrepen kunnen worden.
Het betreft de volgende zaken:
a. De opbouw en werking van het zogenaamde grote hydrologische (regionale) systeem.
Tot op heden wordt er van uit gegaan dat dit systeem met name in de
benedenlopen van de grotere beekdalen haar invloed zou doen gelden.
Op basis van. het isohypsenpatroon van het diepe grondwater lijkt dit
gerechtvaardigd. Gebleken is dat in de diepere ondergrond een aantal
bekkens aanwezig is, begrensd door. opstuwingen van de tertiaire
ondergrond. Ook binnen deze bekkens komen opstuwingen voor, zogenaamde drempels. Opstuwing van het diepe grondwater door deze tertiaire
drempels, leidt tot kwel vati grondwater uit het diepe watervoerende
pakket, bijvoorbeeld in de middenloop en bepaalde delen van bovenlopen van de Drentse Aa. De situering van deze bekkens en het gedrag
van het grondwater binnen deze bekkens, is echter vooralsnog voor een
belangrijk deel onbekend of onduidelijk.
In de benedenlopen van de grote beekdalen (Peizerdiep, Drentse Aa,
Hunze, Oude Vaart) speelt eveneens de problematiek rond de zoetzoutgrens. In plaats van invloed van het regionale systeem kan
gedacht worden aan gesloten bekkens met ''fossiel" water, of water dat
sterk beïnvloed wordt door ·verrijking over Eemkleien (zie o.a.
Hoogendoorn, 1986).
b. De invloed van een aantal geologische formaties op
het grondwater.

de verrijking van

- de Peelokleien.
In de Eelder- en Peizermaden bezit deze klei een grote verspreiding
en dikte (ca. 4 meter), en is zeer ondiep gelegen. Uit de chemische
samenstelling van het grondwater en de soortsverspreidingspatronen
kan echter geconcludeerd worden dat deze kleien zeker niet slecht
doorlatend z1Jn voor opkwellend grondwater. Of echter verrijking
optreedt tijdens verticale stroming door deze afzettingen is onbekend, en daarmee ook of het gaat om sterk verrijkt regionaal grondwater, of grondwater van meer lokale herkomst. Eveneens speelt hier
het probleem van de zoet-zoutgrens.
- de Potklei.
Er z1Jn enkele verschillende opinies over de invloed van deze
afzetting op verrijking van grondwater. Volgens Ter Wee (mond.
med.) geeft deze klei weinig mineralen af. Alleen langs de randen
van de potkleilichamen zou enige verrijking op kunnen treden. Hij
acht de potklei in ieder geval niet verantwoordelijk voor sterke
verrijking van lokaal grondwater. Zanden van de Formaties van Peelo
en Urk zijn daarentegen kalkrijk en zullen voor een belangrijk deel
verantwoordelijk zijn voor de verrijking van recent geinfiltreerd
grondwater.
Ook over de opstuwende werking van potklei op diepere grondwaterstromen, evenals stroming door zandige lagen in de potklei, bestaat
vooralsnog onvoldoende zekerheid.
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- de Eemklei.
Ligging van deze kleien, en de invloed ervan op de grondwatersamenstelling zijn voor een belangrijk deel onduidelijk. De door Baaijens (1986) veronderstelde opstuwing van grondwater door Eemkleien
bezit vooralsnog slechts een hypothetisch karakter.
- De invloed van vroegere beeklopen op de huidige hydrologie. Voorbeelden zijn de invloeden van bet Zeegserloopje op het stromingspatroon binnen het systeem van Vries (zie 5.3.1.6.), en de oude lopen
van de Oude Vaart bij Rheebruggen op het Dwingelderveldsysteem (zie
5.3.2.3. en 5.3.2.4.).
10. De voor de beantwoording van de tweede vraagtselling gehanteerde
methode levert geen duidelijk beeld op van de invloeden die bemesting
op de beekdalflanken kan hebben via de nitraat- en fosfaatgehaltes van
het (grond}water op de vegetatie:
- De gradiënt die naar voren komt uit de indicatiewaarde van de plantesoorten voor fosfaat komt overeen met de natuurlijke trofiegradiënt
binnen een beekdal. Verschillen in landgebruik op de beekdalflanken
komen niet tot uiting in duidelijk verschillende indicatiewaarden in
het beekdal. Een verband tussen bemesting en indicatie voor verhoogde
fosfaatgehaltes is met de gevolgde methode derhalve niet aantoonbaar.
- De indicatiewaarden voor nitraat zijn met name boog in de bovenloopsystemen en op de beekdalflanken. Dit geldt met name voor die plaatsen waarvan de herkomstgebieden van het ondiepe grondwater bestaan
uit natuurgebieden. Dit kan enerzijds een gevolg zijn van het karakter van de indicatiewaarden van de gebruikte indicatorsoorten (zie
onder}. Anderzijds kan het denitrificatieproces hierbij een rol
spelen. Op plaatsen met lagere of onregelmatige grondwaterstanden
(dus o.a. op de beekdalflanken} is de denitrificatie veel groter. Op
de hogere gronden met diepe grondwaterstanden vindt denitrificatie
niet of nauwelijks plaats. Een goed onderscheid tussen natuurlijke
belasting en nitraatinvloeden ten gevolge van o.a. bemesting is
derhalve niet mogelijk.
Naast statistische problemen is dit resultaat voor een belangrijk deel
te wijten aan de WlJZe waarop de hier gebruikte indicatiewaarden
volgens De Lyon & Roelofs (1986) tot stand gekomen zijn. Deze waarden
kunnen, zeker voor nitraat, in· veel gevallen beschouwd worden als
tolerantiegrenzen, in plaats van oecologische optima. Met name soorten
die kenmerkend zijn voor kwetsbare overgangsmilieus hebben hierdoor een
zeer hoge indicatiewaarde voor nitraat (zie tabel 15) . Op goed ontwikkelde gradiënten ontstaan juist daardoor de hoogste gemiddelde indicaties voor nitraat.
Betrouwbare indicatorsoorten voor zowel hoge nitraat- als fosf aatgehaltes ontbreken binnen de studiegebieden vrijwel geheel.

(
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Hoofdstuk 8. Aanbevelinaen voor verder onderzoek.
In hoofdstuk 4 en 5 zijn bij een aantal landschapseenheden en hydrologische systemen specifieke vragen gerezen. Beantwoording van deze vragen
noopt tot verder onderzoek. Hiertoe zijn meer gedetailleerde gegevens
gewenst.
De voor de landschapseenheden en systemen opgestelde modellen hebben in
veel gevallen een hypothesevormend karakter. Voor een fijnschaliger interpretatie zal een nadere toetsing van de opgestelde modellen c.q. hypothesen
in veel gevallen noodzakelijk zijn.
De volgende
gedaan:

concrete

aanbevelingen

voor

nader

onderzoek

kunnen worden

1. Om een sterker onderbouwde relatie tussen vegetatieverspreiding en
abiotische faktoren te kunnen leggen, is in gebieden waar geen of onvoldoende chemische analyses van het grondwater in de wortelzone van de
vegetatie beschikbaar zijn, nadere monstername noodzakelijk. De vaak ten
behoeve van hydrologisch onderzoek op grote(re) diepte verzamelde
grondwatermonsters geven onvoldoende inzicht in eerder genoemde relatie.
Zo kunnen dan ook situaties ontstaan, waarin interpretaties van plantesoortensamenstelling naar de chemische samenstelling van het grondwater in het freatische pakket tot andere conclusies leiden dan waarnemingen van de chemische samenstelling van het grondwater op grotere diepte.
Eenzijdige interpretatie van één der beide faktoren kan dan ook tot
onjuiste inzichten leiden. Een combinatie van beide faktoren, met
controle door monstername uit het ondiepe freatische grondwater, kan
daarentegen tot betere inzichten leiden.
2. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd geconstateerd, zijn in verschillende onderzoeksgebieden problemen gesignaleerd, die in dezelfde of
vergelijkbare vorm terugkeren in andere onderzoeksgebieden. Het gaat
hier om vrij fundamentele problemen, die niet oplosbaar zijn binnen die
onderzoeksgebieden zelf, maar slechts door multidisciplinair onderzoek
over het gehele Drents Plateau. Dergelijke patronen, vermoedelijk
samenhangend met de geologische opbouw van de diepere ondergrond, zouden
dan beter begrepen kunnen worden.
Het is dan ook wenselijk tot een nadere afstemming van onderzoek van de
diverse instituten en diensten te komen. Problemen zoals in bovenstaande
twee alinea's geschetst, kunnen dan opgelost c.q. beter begrepen worden.
Tevens worden gebieden op het Drents plateau dan meer in een onderlinge
samenhang bestudeerd, en niet zoals nu vaak het geval is als losstaande
eenheden. Op basis van de bij een op dergelijke wijze opgezet onderzoek
verworven inzichten, kunnen dan meer specifieke vraagstellingen aan de
orde komen en opgelost worden.
3. Indien ten behoeve van het beleid een meer exacte begrenzing van de beinvloedingsgebieden wenselijk is, zal nader onderzoek plaats dienen te
vinden. Een ecologische benadering is voor een verdere verfijning minder
geschikt. Wel kunnen de in dit type onderzoek gegenereerde modellen een
belangrijk hulpmiddel vormen, voor het met name in dit geval gewenste
hydrologische onderzoek. Zo kan gedacht worden aan een meer modelmatig
hydrologisch onderzoek, dat in staat is tot analyse van de verschillende
stroombanen. Dergelijk onderzoek geeft betere mogelijkheden tot begrenzing van hydrologische systemen; zeker wanneer tegelijkertijd een
confrontatie plaatsheeft met de vegetatie en de chemische samenstelling
van het ondiepe grondwater (zie boven). Met name in Noord-Drenthe zou op
deze wijze een beter inzicht verkregen kunnen worden in ligging, begrenLb-BBD
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zing en invloed van verschillende hydrologische systemen. Wanneer op
meer gedetailleerde schaal gegevens worden verzameld over soortsverspreiding en de samenstelling van het ondiepe grondwater, is het tevens
mogelijk een beter beeld te verkrijgen van de dwarsgradiënten in de
beekdalen. Scherpe overgangen in soortverspreidingspatronen en waterkwaliteit kunnen in die gevalien leiden tot een nauwkeuriger begrenzing van
de invloed van verschillende watertypen en grondwaterstromen en, met
enige voorzichtigheid, ook in de begrenzing van hydrologische systemen.
4. Ten behoeve van onderzoek naar de invloed van bemestingsniveau's op de
samenstelling van de vegetatie, leidt de hier gebruikte methode niet tot
de gewenste resultaten. De redenen daarvoor zijn aangegeven in de hoofdstukken 6 en 7. Van het grootste belang is dan ook dat (op een gedetailleerder niveau) bemestingsgegevens beschikbaar gesteld worden. Daarnaast
dient redelijk gedetailleerde informatie over de chemische samenstelling
van het oppervlakkige grondwater, alsmede over de vegetatiesamenstelling
beschikbaar te ZlJn. In een aantal geselecteerde onderzoeksgebieden
kunnen dan inzichten worden opgedaan, die vertaalbaar zijn naar andere,
vergelijkbare gebieden. De randvoorwaarden waaraan de onderzoeksgebieden
moeten voldoen zullen tevens scherper geformuleerd moeten worden. Dit om
verschillende elkaar overlappende of versterkende invloeden uit te
sluiten. Zo zal bijvoorbeeld de mate van ontwatering in verband met Nmineralisatie een complicerende f aktor kunnen vormen bij een juiste
interpretatie van de invloed van stikstof uit mest.
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