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In 1975 werden aan de Tweede Kamer het Interimadvies over de nationale land
schapsparken, het eindadvies over de nationale parken en de nota betreffende de re
latie landbouw en natuur- en landschapsbehoud aangeboden. In deze drie zoge
naamde groene nota's komt het streven naar het behoud van waardevolle natuurge
bieden en cultuurlandschappen tot uiting. In dit kader worden 21 gebieden genoemd
die van voldoende omvang en kwaliteit geacht worden om als nationaal park te kun
nen fungeren. Hierbij wordt onder een nationaal park verstaan: een aaneengesloten
gebied van ten minste 1.000 ha, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bos
sen, met een bijzondere landschappelijke gesteldheid en planten- en dierenleven.
Deze nationale parken vereisen een beheer dat gericht is op instandhouding en
verdere ontwikkeling van de aanwezige ecologische, landschappelijke en cultuurhis
torische hoedanigheden. Het Dwingelderveld is een van de potentiële parken. Het
Staatsbosbeheer en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
beheren het grootste deel van dit gebied. Zij hebben het initiatief genomen tot deze
studie, vooral om te komen tot een onderlinge afstemming van het beheer.
Teneinde dit beheer zo effectief mogelijk te laten zijn en zo gefundeerd mogelijke
ingrepen te plegen, zijn basisinventarisaties van de verschillende biotische en abiotische facetten van het landschap een vereiste. In augustus 1982 werd hier de basisin
ventarisatie gestart met een hydrologisch onderzoek. In augustus 1983 werd dit on
derzoek uitgebreid met een geomorfologische en een vegetatiekundige bijdrage,
waardoor een geïntegreerde, op de landschapsecologie gebaseerde visie op het ter
rein ontwikkeld kon worden.
Aan het voor u liggende werkstuk liggen drie zogenaamde basisrapporten ten
grondslag:
1. Het Dwingelderveld. Geologie, Geomorfologie en Bodemgesteldheid (I.I.Y. Castel, 1984);
2. Het Dwingelderveld. Geohydrologie (T. W. M. Bakker, 1984);
3. Het Dwingelderveld. Vegetatie (F. H. Everts en N. P. J. de Vries, 1984).
Deze rapporten zijn te bestellen bij het Staatsbosbeheer te Utrecht (1, 2, 3), de
Universiteit van Groningen, afd. Plantenoecologie (3) en bij de Universiteit van
Amsterdam, het Fysisch-Geografisch en Bodemkundig Lab. (1).
Dit werkstuk bevat een verkorte versie van de basisrapporten. Daarnaast is hier
de integratie van de drie basisonderzoeken verwoord, waarbij de landschapsecologische kaarten en het vegetatieontwikkelingsplan de belangrijkste resultaten zijn.
Doordat het onderzoek breed is opgezet, kon de problematiek ten aanzien van de

achteruitgang van de natuurwaarden van het Dwingelderveld vanuit verschillende
invalshoeken worden bestudeerd, en konden de aanbevelingen ten behoeve van be
leid en beheer in een breed kader worden geplaatst.
Het onderzoek heeft medewerking ontvangen van c.q. is begeleid door de vol
gende instanties: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, PWS-Drenthe, PPD-Drenthe, waterschap 'De Wold Aa', waterschap 'De oude Vaart', LD-Drenthe, Zuive
ringsschap Drenthe, RIN.
De organisatie van het onderzoek berustte bij het Staatsbosbeheer, terwijl de on
derzoeksgelden beschikbaar werden gesteld via de voorlopige commissie nationale
parken door het Ministerie van Landbouw en Visserij. Deze commissie maakte te
vens de publikatie mogelijk, waarbij ook bijdragen zijn ontvangen van de Vereni
ging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en van het Staatsbosbeheer.
Door vele instellingen en personen is medewerking verleend aan het onderzoek.
Het is ondoenlijk allen hier met name te noemen. De auteurs volstaan dan ook met
een algemeen woord van dank aan een ieder die, op welke wijze dan ook, heeft bij
gedragen aan de totstandkoming van deze publikatie, in het bijzonder de gastauteurs. We willen slechts een uitzondering maken voor drs. G. J. Baaijens, medewer
ker van het RIN. Hij kent het Dwingelderveld als geen ander en wij zijn hem dank
baar voor zijn belangrijke suggesties, raadgevingen en inbreng in de eindredactie
van het uiteindelijke rapport.
De onderzoekers,
dr. ir. T. W. M. Bakker (hydroloog),
drs. I. I. Y. Castel (fysisch-geografe),
drs. F. H. Everts (vegetatiekundige),
drs. N. P. J. de Vries (vegetatiekundige).
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Inleiding

1.1

Tengeleide

In het zuidwesten van de provincie Drenthe ligt een uitgestrekt natuurgebied, het
Dwingelderveld', dat zich onder andere kenmerkt door z'n grote rijkdom aan plante
en diersoorten. Met name de grote oppervlakte aan natte-vochtige heide maakt dat
het binnen de natuurgebieden van Nederland een bijzondere plaats inneemt. Derge
lijke heiden zijn uitsluitend bekend uit N.W.-Europa. Drenthe vormt binnen dit be
perkte gebied het centrum van de verspreiding, zodat de betekenis van het Dwingel
derveld zelfs op wereldschaal groot is. Naast deze biotische kwaliteiten valt het ge
bied op door het in hoge mate gave reliëf, terwijl plaatselijk op kleine schaal geomorfologische processen nog ongestoord hun gang kunnen gaan.
Het behoud van deze natuurlijke rijkdommen is derhalve een zaak van nationale
en internationale betekenis. Dat dit op landelijk niveau wordt erkend, blijkt uit het
feit dat het Dwingelderveld is aangewezen als gebied dat kan functioneren als natio
naal park.
In figuur 1 is de ligging weergegeven van het potentiële nationaal park. Tevens is
daarin aangegeven welk gebied in het kader van deze studie in beschouwing is geno
men.
Het huidige karakter van het Dwingelderveld is in nauwe samenhang met mense
lijke activiteiten tot stand gekomen. Vooral bepaalde vormen van de vroegere agra
rische cultuur zoals extensieve beweiding, maaien, kappen, branden en plaggen van
heide, hebben de landschappelijke variatie bepaald. De laatste eeuw echter, en met
name de afgelopen decennia, hebben een sterke verandering in de menselijke gedra
gingen te zien gegeven. Vooral de huidige landbouwkundige activiteiten in en in de
omgeving van het Dwingelderveld, die zich onder andere kenmerken door de aan
voer van grote hoeveelheden meststoffen en het nastreven van lage waterpeilen in
de winter, vormen een bedreiging voor de natuurwaarden van het Dwingelderveld,
speciaal met betrekking tot de natte heiden. Naast deze landbouwkundige verande
ring is ook de toename van de uitstoot van gassen door landbouw, industrie en ver
keer en de daarmee gepaard gaande luchtverontreiniging een ernstige bedreiging

1. De omschrijving 'Dwingelderveld' gebruiken we hier in ruime zin. Het omvat het gehele
onderzoeksgebied (zie paragraaf 1.2.1.). Officieel omvat deze omschrijving een beperkter
deel van het onderzoeksgebied.

grens onderzoeksgebied
grens potentieel nationaal park

Figuur 1. Ligging Dwingelderveld met daarin de grenzen van het potentiële nationale park en
van het bestudeerde gebied.

voor de natuurwaarden van het Dwingelderveld.
Bij een op behoud van natuurlijke rijkdommen gericht beleid en beheer ten aan
zien van het Dwingelderveld heeft men derhalve met problemen van complexe aard
te maken. De wenselijkheid van landbouwkundige en industriële expansie en inten
sivering dient te worden afgewogen tegen de wens vochtige en voedselarme natuur
gebieden te behouden. Beleidsinstanties op nationaal, provinciaal en gemeentelijk
niveau hebben te maken met het uitstippelen en laten uitvoeren van een beleid dat

het belang van het natuurbehoud erkent en in het licht daarvan de verenigbaarheid
met andere functies moet afwegen. Beheersinstanties moeten zich met de daadwer
kelijke uitvoering van het beleid en met het concrete terreinbeheer bezig houden.
Beide categorieën, beleid en beheer, zijn gebaat bij een goed overzicht van de aan
wezige rijkdommen, inzicht in het functioneren van een (half-)natuurlijk landschap
en de gevolgen van activiteiten van de mens.
Om hierin te voorzien is het landschapsecologisch onderzoek Dwingelderveld op
gezet. In eerste instantie beperkte dit zich tot hydrologisch onderzoek dat in augus
tus 1982 is gestart. In augustus 1983 werd dit onderzoek uitgebreid met een geomorfologische en een vegetatiekundige bijdrage.
Op grond van deze basisonderzoeken is een geïntegreerde, op de landschapsecolo
gie gebaseerde visie op het gebied ontwikkeld. Deze is verwoord in het voor u lig
gende rapport.
Toen het landschapsecologisch onderzoek Dwingelderveld op 1 augustus 1983
startte, waren twee notities en een onderzoeksvoorstel voorhanden, die gefungeerd
hebben als leidraad voor het onderzoek. Op grond van deze stukken zijn de vol
gende doelstellingen voor het onderzoek geformuleerd:
-het verschaffen van een overzicht van eertijds en thans nog aanwezige natuurwaar
den in het Dwingelderveld, onder andere door middel van een kartering;
- het inventariseren en beschrijven van de randvoorwaarden die bepalend zijn voor
de milieu-omstandigheden van het Dwingelderveld;
- het aangeven van beheersmogelijkheden ten behoeve van het behoud en eventueel
herstel van de ecologische kwaliteiten van het Dwingelderveld.
Vanaf het begin van het onderzoek is gestreefd naar een geïntegreerde aanpak
van het onderzoek, waarbij de werkmethoden van de drie betrokken disciplines
(geomorfologie, hydrologie en vegetatiekunde) sterk op elkaar afgestemd waren. De
werkmethodiek stoelde op landschapsecologische uitgangspunten zoals eerder toe
gepast bij het TNO-Duinvalleionderzoek (Bakker et al., 1979) en bij het Drentsche Aa-onderzoek (Everts et al., 1984). Deze methodiek zullen we in paragraaf 1.3
nader toelichten.
Het team dat het landschapsecologisch onderzoek heeft uitgevoerd, stond voor de
taak in betrekkelijk korte tijd, ruim twee jaar voor de hydroloog en acht maanden
voor de twee vegetatiekundigen en de geomorfologe, te voldoen aan de doelstellin
gen. Dit bracht met zich mee dat niet aan alle aspecten evenveel aandacht besteed
kon worden.
Bij het geven van prioriteiten hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld.
Van de verschillende in het landschap werkzame componenten (zie fig. 4) hebben
we vooral aandacht besteed aan die welke in de basisonderzoeken zijn bestudeerd:
geomorfologie, hydrologie en vegetatie. Daarnaast hebben we hooggeplaatste com
ponenten als klimaat en geologie wat uitgebreider behandeld. Aan de fauna is
slechts zeer beperkt aandacht geschonken. Enige specifieke faunistische kwaliteiten
zijn in paragraaf 2.8. door middel van bijdragen van externe auteurs, kort toege
licht.
In hoofdstuk 2 wordt elk van de componenten afzonderlijk besproken.

De rol van de mens binnen het landschap komt in hoofdstuk 3 aan de orde.
Ten slotte worden in hoofdstuk 4 aanbevelingen gedaan om de ecologische kwali
teiten van het gebied te behouden, te herstellen en te vergroten. Een vegetatieont
wikkelingsplan wordt gepresenteerd.
1.2
1.2.1

Het Dwingelderveld, een eerste verkenning
Begrenzing en korte karakterisering

Het Dwingelderveld is een gebied met een duidelijk herkenbaar, samenhangend
en eigen karakter, dat in vele opzichten afwijkt van gebieden elders in Nederland.
Als zodanig is het onderdeel van een van de hoofdlandschappen van Nederland: het
grondmorenelandschap of meer in het bijzonder het Drentse keileemplateau. Voor
beelden van andere hoofdlandschappen zijn de schorren, het duingebied, de veenen zeekleipolders, het rivierenlandschap, het löss- en krijtlandschap.
Grote delen van het Drentse keileemplateau, dat zich uitstrekt tot in de aangren
zende Friese en Groningse zandgebieden, hebben hun oorspronkelijk reliëf en ka
rakteristieke vegetatie verloren. Het vroegere gevarieerde landschap is omgezet in
een monotoon cultuurlandschap. Slechts in relatief kleine enclaves is de oorspronke
lijke situatie terug te vinden. Het Dwingelderveld is een van de grootste enclaves.
Het uitgestrekte heideveld met z'n zwak golvende dekzandruggen en lokaal grillige
stuifzandplekken, met daarin talrijke vennen en plassen, doorsneden door slenken
en omgeven door vlakke beekdalen en esdorpen, laat op kleine schaal zien hoe
Drenthe eruit moet hebben gezien voordat de grote heideontginningen en andere
grootschalige cultuurtechnische ingrepen een aanvang namen.
Teneinde uitdrukking te geven aan de landschappelijke en functionele samenhang
tussen heide, beekdalen en esdorpen, is het onderzoeksgebied niet beperkt tot het
huidige natuurgebied. De beekdalen van Oude Vaart en Wold Aa zijn eveneens bij
het onderzoeksgebied betrokken. De afgrenzing van het onderzoeksgebied aan oost
en westzijde is veel willekeuriger geweest. Als oostgrens hebben we de snelweg Assen-Hoogeveen gekozen, als westgrens een noord-zuidlijn over het dorp Ansen. In
figuur 1 staat het zo ontstane onderzoeksgebied afgebeeld.
Binnen het Dwingelderveld zijn twee hoofdlandschapstypen te onderscheiden, het
hoge, boven de keileem gelegen centrale deel, en de beekdalen (zie fig. 2).
Het keileemgebied kenmerkt zich door z'n reliëfrijke zandpakket en voedselarme
bodem. De grondwateraanvulling vindt uitsluitend plaats door de neerslag, die ver
volgens door verdamping en neerwaartse (door de keileem) en zijdelingse (over de
keileem) stroming wordt afgevoerd. Van nature komen hier voedsel- en mineraalarme omstandigheden voor, juist vanwege het voedselarme moedermateriaal (dekzand) en doordat de voeding uitsluitend via neerslag plaatsvindt.
In de beekdalen, waar de keileem afwezig dan wel zeer fragmentair aanwezig is,
heersen geheel andere omstandigheden. Er vindt daar niet alleen wateraanvoer
plaats via de neerslag, maar er kwelt ook diep, mineraalrijk grondwater op. Van na
ture komt in de beekdalen dan ook een grote variatie aan milieuomstandigheden

BEEKDAL

CENTRALE DEEL
hooggelegen, reliëfrijk, voedsel- en mineraalarm, keileem
aanwezig, zandpakket boven keileem wordt uitsluitend
gevoed door neerslag; vooral podzolbodems

BEEKDAL
laaggelegen, keileem
veelal afwezig,
waardoor invloed
van opkwellend diep
grondwater in maaiveld,
mineraalrijker; vooral
moerige en venige
bodems

Figuur 2. Geschematiseerde N-Z dwarsdoorsnede van beekdal naar beekdal van het Dwingelderveld.

voor, die aanleiding geeft tot een grote rijkdom aan plantesoorten. In de huidige si
tuatie is deze variatie praktisch geheel uitgewist ten gevolge van de diepe ontwate
ring en de inbreng van grote hoeveelheden meststoffen ten behoeve van de land
bouw.
Het hoge centrale deel van het Dwingelderveld heeft z'n voedselarme en vochtige
karakter goeddeels kunnen bewaren, vooral dankzij z'n hydrologische isolatie en
doordat het directe menselijke ingrijpen betrekkelijk gering is gebleven. De milieu
variatie is hier tot op de dag van vandaag groot. Dit is voor een groot deel een gevolg
van de afwisseling van de wat hogere droge dekzandruggen met lage natte slenken
(zie fig. 3). Grondwater stroomt van de ruggen naar de slenken, waardoor de slen
ken wat voedselrijker zijn en de ruggen steeds meer uitlogen. Stroming op zich heeft
al tot gevolg dat, afhankelijk van de stroomsnelheid, op de ene plaats per tijdseen
heid meer voedingsstoffen worden aangevoerd dan op een andere, waardoor ook
sprake kan zijn van voedselverrijking.
De slenken vormen een zeer gevarieerd milieu met talloze overgangen van open
water naar drogere plekjes. Plaatselijk komt veenvorming voor. De droge hellingen
en ruggen zijn in principe wat minder gevarieerd. Het grondwater is hier overwe
gend buiten bereik van de vegetatie en brengt dan ook geen variatie met zich mee.
Wel zorgt het microreliëf voor verschillen in 'micro'-waterhuishouding en in bestra
ling door de zon en daarmee voor verschillen in vegetatie. Daarenboven ontstaan
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Figuur 3. Geschematiseerde doorsnede van een slenk en een aangrenzende dekzandwelving.

hier verschillen die samenhangen met de variatie in betredings- en begrazingsintensiteit, met onder andere heischrale elementen langs schaapsdriften en wegen.
1.2.2

Betekenis in nationaal en Noordwesteuropees verband

Uitgestrekte gebieden die zich kenmerken door voedselarme en vochtige omstan
digheden zijn in de afgelopen eeuw zowel in Nederland als in de rest van N.W.-Eu
ropa uiterst zeldzaam geworden. In tabel 1 is de ontwikkeling voor heiden en hoog
venen voor de provincie Drenthe geschetst.
De ontwikkeling in het heide- en stuifzandgebied van het Dwingelderveld steekt
hier gunstig bij af. Hoewel ook hier de natuurwaarden zijn teruggelopen, heeft zich
tot op de dag van vandaag een rijk en gevarieerd planten- en dierenleven kunnen
handhaven. Alleen al om deze reden is de betekenis van het Dwingelderveld zeer
groot.
Van nature komen heidevegetaties met struikheide en dopheide weinig voor. Ze
beperken zich tot een smalle strook langs de kusten van de Noordzee en Atlantische
Oceaan en zijn daarmee niet algemeen in Europa (zie ook paragraaf 2.2.3.). Dit van
nature beperkte areaal is sinds het midden van de negentiende eeuw door ontginnin
gen en grondwaterstandsdaling in snel tempo gedecimeerd. De Smidt (1975) geeft
een overzicht van de ontwikkeling in N.W.-Europa. Hij concludeert: 'Dopheidevelden en stuifzanden zijn in het buitenland zo goed als verdwenen, maar bij ons nog in
enige omvang bewaard gebleven. Aan struikheidevelden op zandgrond heeft ons
land meer dan de andere landen samen.'
Wanneer we bovendien weten dat van de in Nederland voorkomende uitgestrekte
en aaneengesloten natte tot vochtige heidegebieden die van Drenthe de belangrijk
ste zijn, dan geeft dit niet alleen het unieke karakter van het Dwingelderveld binnen
Nederland, maar ook in N.W.-Europees verband aan.

Tabel 1. Overzicht van afgegraven c.q. ontgonnen oppervlakten hoogveen en heide in Dren
the in de periode 1833 tot 1960 (Bakker, 1984).

1833
1888
1920
1938
1950
1960

Aanwezige oppervlakten

Verveend

Ontgonnen heide

hoogveen
(ha)

heide
(ha)

per periode
(ha)

gem./jr. per periode
(ha)
(ha)

gem./jr.
(ha)

40.000
30.000
18.000
10.000
7.000
4.500

140.000
113.000
94.000
50.000
23.000
16.500

10.000
12.000
8.000
4.000
2.500

200
400
450
330
250

500
600
2.500
2.200
750

27.000
19.000
44.000
36.000
7.500

Speciale aandacht verdienen de voedselarme vennen en plassen. Dit milieutype is
de afgelopen decennia zeer zeldzaam geworden. Bijna overal is voedselverrijking
opgetreden. Ook hierin onderscheidt de ontwikkeling in het Dwingelderveld zich in
gunstige zin. Nog steeds kenmerken ze zich door grote ecologische variatie en vor
men zo hoogtepunten in de natuurwaarden van het Dwingelderveld, waarmee het
om in termen uit Wilde Planten, deel 1 te spreken: 'een milieutype is dat tot in wijde
omtrek een bijzonder zeldzame verschijning is waarop we niet zuinig genoeg kunnen
zijn'.
Niet alleen als natuurgebied is het Dwingelderveld uiterst belangrijk, het is tevens
een cultuurhistorisch monument van de eerste orde. Menselijke activiteiten hebben
een belangrijke stempel op het gebied gedrukt. De karakteristieke afwisseling van
heiden met hooi- en graslanden, essen en esdorpen die tot het eind van de 19e eeuw
in grote delen van Drenthe voorkwam, was een typische uitdrukking van de toenma
lige agrarische cultuur. Met de opkomst van de moderne landbouw is dit landschap
in snel tempo verdwenen. Slechts hier en daar zijn nog fragmenten van dit landschap
te vinden. Het Dwingelderveld is een van de fraaiste van deze restanten, in de woor
den van De Smidt (1975): 'Nergens in Noordwest-Europa is de samenhang tussen esdorpen, heide en groenlanden zo gaaf bewaard gebleven als in de streek van Dwingeloo, Kraloo en Ruinen'. Daarbij dient men zich echter wel te realiseren dat veel
van de procesmatige samenhang verloren is gegaan.
Ten slotte nog iets over de andere, meer abiotische kwaliteiten van het terrein.
In slechts twee gebieden in N.W.-Europa kunnen met het Drentse keileemplateau
vergelijkbare grondmorene-keileemlandschappen verwacht worden:
- in het laagland van Zuid- en Midden-Engeland, en
- in grote delen van Noord-Duitsland en Denemarken.
Hoewel uit het zuiden van Engeland keileemplateau's bekend zijn, hebben deze
gebieden meer reliëf dan het Dwingelderveld en zijn dan ook niet goed vergelijkbaar
met dit gebied (Sparks & West, 1981).
Het grootste aaneengesloten glaciale accumulatiegebied is het vlakke, aan Neder
land grenzende land van Noord-Duitsland en Denemarken: het gebied dat evenals
Drenthe door de Scandinavische ijskap bedekt is geweest. Van Noord-Duitsland zijn

een aantal grote, zwak golvende grondmoreneterreinen bekend (Woldstedt & Duphorn, 1974). Pyritz (1972) beschrijft van verscheidene delen van Niedersachsen en
Oost-Friesland zwak golvende grondmoreneterreinen, bedekt met dekzand, waar te
vens stuifzandgebieden voorkomen. Ook blijken hier uitgestrekte veengebieden
voor te komen. De variatie binnen de stuifzandgebieden lijkt in deze gebieden min
der groot dan in het Dwingelderveld. Ten gevolge van de toch vrij grote overeen
komsten kan echter gesteld worden dat het keileemplateau in N.W.-Duitsland met
zijn dekzanden en stuifzanden globaal als equivalent te beschouwen is van het
Drentse onderzoeksgebied.
In Denemarken komen eveneens zeer uitgestrekte grondmorenegebieden voor
(zie voorbeeld Krüger, 1983). Het zijn hier zowel zwak golvende gebieden, die in het
Saalien gevormd zijn, als terreinen die door het landijs in het Weichselien zijn ont
staan. Deze laatste zijn het meest verbreid. Ze zijn geologisch gezien echter zeer
jong (ca. 20.000 jaar), waardoor ze nog slechts een korte verweringsgeschiedenis
achter de rug hebben. Deze terreinen kenmerken zich dan ook door vrij veel reliëf
en zijn niet vergelijkbaar met het Dwingelderveld. Alleen het westelijke gedeelte
van Jutland, dat in het Saalien is gevormd, zou vergelijkbaar zijn met het onder
zoeksgebied. Dit deel mist echter de grote geomorfologisch variatie van het Dwin
gelderveld.
In het algemeen kan men stellen dat er alleen al op grond van de geologie en de
geomorfologie nauwelijks vergelijkbare gebieden in West-Europa te vinden zijn.
1.3
1.3.1

Landschapsecologie
Een verkenning

De termen land en landschap bestrijken een breed scala van opvattingen, beelden,
definities en gevoelens (zie bijv. Zonneveld, 1972 en Lemaire, 1970). Binnen de
landschapsecologie wordt een beperkte opvatting van het begrip landschap gehan
teerd, het landschap wordt gezien als een functionele eenheid, als een systeem. Een
systeem dat bestaat uit een stelsel van onderdelen, de landschapscomponenten, die
elkaar wederzijds beïnvloeden.
Een landschap is in deze opvatting een uiterst ingewikkeld systeem dat bestaat uit
talloze componenten en bijbehorende relaties. De opvatting dat het landschap als sy
steem te beschouwen is, brengt voor de landschapsecoloog met zich mee dat hij of zij
de volgende punten onder ogen dient te zien:
- de componenten (klimaat, geologie, geomorfologie, hydrologie, bodem, vegetatie,
fauna en mens) in hun afzonderlijke hoedanigheid;
- de processen die in het landschap spelen. Deze processen bepalen de patronen van
de verschillende componenten. Dit impliceert dat de processen bestudeerd kunnen
worden aan de hand van ruimtelijke patronen van de componenten. Dit betekent te
vens dat relaties tussen patronen van de verschillenden componenten ook inzicht ge
ven in deze processen.
Het is gebruikelijk in de samenstellende componenten van het landschap een aan

tal hoofdgroepen te onderscheiden. Een belangrijk onderscheid is dat tussen de nietlevende, abiotische, componenten als klimaat, gesteente, reliëf, grondwater en bo
dem, en de levende, biotische, componenten als planten, dieren en mensen. Binnen
een landschap verkeren al deze componenten in wisselwerking met elkaar.
De gedachtengang dat levende en niet-levende componenten met elkaar in wissel
werking verkeren, sluit nauw aan bij de definitie van een ecosysteem. De ecosys
teembenadering binnen de landschapsecologie is de laatste decennia dan ook sterk in
opkomst. Er blijken goede toepassingsmogelijkheden te zijn voor ruimtelijke or
dening en natuurbeheer.
In elk ecosysteem zijn drie facetten te onderscheiden: de materialen waahiit het is
opgebouwd (zoals lucht, zand, water, biomassa), de wijze waarop deze ruimtelijk
zijn verdeeld (de ruimtelijke ordening of structuur), en ten slotte de processen die in
het systeem werken en die in feite de relaties tussen de componenten bepalen. Dit
kan aan de hand van de volgende voorbeelden worden toegelicht.
In de ondergrond van het Dwingelderveld bevindt zich keileem, die bestaat uit
zand, leem, grind en keien (materiaal). Dit is onder invloed van de vermalende,
mengende en samenpersende werking van het landijs (proces) omgevormd tot de
kenmerkende keileemstructuur. Boven op de keileem ligt het dekzandpakket, dat
bestaat uit zand (materiaal) dat door de wind (proces) zijn karakteristieke uiterlijk
(structuur) van ruggen en laagtes heeft verkregen.
Van de drie onderscheiden facetten - materiaal, proces en structuur - zijn het de
processen die bepalend zijn voor de structuur van het landschap en voor veranderin
gen in de tijd.
Als de processen met elkaar in evenwicht zijn zal de structuur van een landschap
gelijk blijven en het uiterlijk weinig tot niet veranderen. Wanneer zich binnen een of
meer componenten echter een verandering voltrekt, dan zal zo'n evenwicht verscho
ven worden en zal zich een verandering in het landschap voordoen. In dit geval spe
len zich in het landschap veranderingsprocessen af. Een voorbeeld kan dat wellicht
verduidelijken.
In een landschap kan zich een stabiele grondwatersituatie voordoen. De aanvoer
van water via de neerslag verkeert in evenwicht met de afvoer via verdamping en on
der- en bovengrondse waterstroming. Wanneer nu, bijvoorbeeld door een klimaats
verandering, de hoeveelheid neerslag toeneemt, dan zullen tevens de verschillende
termen van de (grond)waterstroming veranderen en daarmee de grondwatersituatie.
Na verloop van tijd kan zich een nieuwe evenwichtssituatie instellen.
In de gevallen waarbij aan- en afvoer met elkaar in evenwicht zijn, spreken we van
een dynamisch evenwicht. Over korte tijdsperiodes gerekend, enkele decennia tot
enkele eeuwen, komen dergelijke situaties regelmatig voor. Zeker op de langere
duur overheerst het ene proces het andere, waardoor veranderingsprocessen in het
landschap optreden.
Ook de mens is van invloed op dynamische evenwichten en veranderingsproces
sen. Een mooi voorbeeld is de menselijke activiteit op de heide. Eeuwenlang haalde
hij er plaggen en maaisel vandaan en weidde er z'n schapen. Hiermee zorgde hij
voor afvoer van nutriënten en organische materiaal. Wanneer deze afvoer gelijke

tred hield met de aanvoer van nutriënten vanuit de atmosfeer en vanuit de bodem,
was er een min of meer stabiele situatie aanwezig en kon de heide zich handhaven.
Werd de druk van de mens te groot, c.q. haalde hij teveel plaggen en maaisel van de
heide, dan verstoorde hij dit dynamische evenwicht en zette hij een veranderingspro
ces in werking. De afvoer van nutriënten overtrof de aanvoer, de heide dege
nereerde, soms zodanig dat uitgebreide verstuivingen konden ontstaan.
Op het ogenblik verkeren we in een tegengestelde situatie: de aanvoer van nu
triënten vanuit de atmosfeer is, als gevolg van de luchtverontreiniging, sterk toege
nomen. Maaien en plaggen werd, tot voor kort, niet of nauwelijks meer gedaan. Er
was sprake van een zodanige ophoping van organisch materiaal dat het milieu voor
heide steeds minder geschikt werd. De vergrassing van de heide die de afgelopen de
cennia sterk op de voorgrond is getreden, evenals de struweel- en bosvorming in de
heide, zijn veranderingen die sterk samenhangen met onder andere deze ontwikke
ling.
De mens is niet alleen van invloed op de van nature voorkomende dynamische
evenwichten en veranderingsprocessen, hij bewerkstelligt ook veranderingen die
puur aan de mens gebonden zijn, zoals de aanleg van wegen en het bouwen van hui
zen.
Vooral de veranderingsprocessen ten gevolge van natuurlijke en sommige mense
lijke oorzaken zijn voor de landschapsecoloog van belang. Deze zal proberen de
aanwezigheid en de geaardheid (eventueel kwetsbaarheid) van evenwichtssituaties
in het landschap te doorzien en de effecten van ingrepen in processen en daardoor op
gang gebrachte veranderingsprocessen te beschrijven en te voorspellen. Juist in dat
laatste aspect ligt de bruikbaarheid van landschapsecologisch onderzoek voor het na
tuurbehoud en -beheer.
1.3.2

De componenten en hun onderlinge relaties

In paragraaf 1.3.1. werd de benadering van het landschap als ecosysteem bij on
derzoek ten dienste van natuurbeheer en -behoud belicht. De natuur is echter een ui
terst gecompliceerd en moeilijk te doorgronden geheel. Het verzamelen, verwerken
en hanteerbaar maken van gegevens van allerlei aard vereist een voortdurende se
lectie, ordening en afweging van de gegevens door de onderzoekers.-Er is in dit rap
port naar gestreefd om de gegevens met betrekking tot de 'statische' landschapscom
ponenten, hun onderlinge relaties en de werkzame processen in het landschap te or
denen volgens een vast stramien, dat in de praktijk een bruikbaar model vormt en
dat steunt op theoretische beschouwingen. Deze methodiek, die is geïnspireerd op
onder andere de uitgangspunten van de Samenvatting globaal ecologisch model
(1977), berust op het dominantieprincipe. In het kort komt het hier op neer dat er bij
relaties tussen landschapscomponenten (bijv. dieren, planten) weliswaar sprake is
van wederzijdse beïnvloeding, maar dat deze invloeden in de regel van ongelijke
grootte of belang zijn.
Deze ongelijkheid is bruikbaar voor het aanbrengen van een hiërarchische or
dening ofwel groepering van componenten naar belangrijkheid. De achterliggende

theorie is verder uitgewerkt in Bakker et al. (1981). In dit bestek volstaan wij met
een enkel voorbeeld. Planten en dieren beïnvloeden elkaar. Dieren zijn echter naar
bestaansmogelijkheid (voedsel!) en bijgevolg naar soortensamenstelling en -aantal
sterker afhankelijk van planten dan omgekeerd. Dat dieren op de plantengroei ech
ter ook uiterst belangrijke invloeden uitoefenen, blijkt onder andere uit het in stand
houden van de heide door middel van begrazing met schapen en uit de afbraak van
plantenresten door de bodemfauna, die daardoor weer voedingsstoffen aan de plant
levert. Niettegenstaande de wederkerigheid in deze relaties is de mate van afhanke
lijkheid ongelijk van grootte. In termen van relatie: planten domineren over dieren.
Het dominantieprincipe is consequent toegepast bij de ordening van land
schapscomponenten en de processen en dit heeft uiteindelijk geleid tot een rangorde- of hiërarchisch model (fig. 4). Daarbij is een aantal niveaus te onderscheiden
met van boven naar beneden een afnemende dominantie. Er zijn drie kolommen
aangebracht: de middenkolom geeft de materiële en structurele aspecten aan (de
landschapscomponenten), terwijl de natuurlijke oorzaken van veranderingsproces
sen links zijn aangegeven en de invloeden van de mens op het landschap en de na
tuurlijke veranderingsprocessen rechts.
De verticale dikke en dunne pijlen symboliseren de belangrijkheid van de invloe
den tussen de verschillende niveaus. In principe beïnvloeden 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 (bijv.
klimaat) zeer sterk kunnen doorwerken op alle lagere niveaus. Dat neemt niet weg
dat ook de omgekeerde weg wordt afgelegd. Zo kan onder hydrologisch gunstige
omstandigheden veenvorming een aanvang nemen, een voornamelijk puur biotisch
gebeuren. Wanneer dit echter voldoende lang aanhoudt, kan vanuit een kleine natte
kern een groot, in aanleg voor veengroei ongeschikt, gebied overwoekerd worden
met grote bodemkundige en hydrologische consequenties. De wijze waarop en de
mate waarin veranderingen op een lager ordeningsniveau doorwerken op een hoger
niveau is schaalafhankelijk. Naarmate een verandering op grotere schaal of met ho
gere intensiteit plaatsvindt, zullen de effecten op hogergeplaatste componenten gro
ter zijn. Men kan hierbij denken aan de voorspelde gevolgen van het kappen van de
tropische regenwouden op het klimaat over de hele wereld. Meer aansluitend bij het
Dwingelderveld, kan men denken aan het ontstaan van verstuivingen in het verleden
als gevolg van intensieve beweiding door schapen. In het model zijn de belangrijkste
componenten en hun nderlinge relaties plus enkele van de belangrijkste verande
ringsprocessen opgenomen. Het wordt verder gebruikt bij het rangschikken van de
onderzoeksthema's en bij het maken van landschapsecologische kaarten.
De werking van het Dwingelderveld als landschappelijk systeem kan aan de hand
van dit rangordemodel als volgt geïllustreerd worden. Het klimaat is een component
die een hoofdstempel op het landschap gedrukt heeft.
Voor het huidige klimaat geldt dat het het voorkomen van karakteristieke vegeta
ties als heide en hoogvenen mogelijk maakt, en dat het bepalend is voor de hydrolo
gische omstandigheden ter plaatse en daarmee samenhangend voor typerende bo-

Figuur 4. Uitgebreid rangordemodel van het Dwingelderveld.
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demtypen als podzolen en veenbodems.
De klimatologische omstandigheden van het verleden werken in het heden vooral
door via de geologie. Zo is de aanwezigheid van de voor het landschap zeer bepa
lende afzettingen als keileem en dekzand een direct gevolg van de klimaatsomstan
digheden in het verleden. De geologische opbouw op haar beurt is weer sterk bepa
lend voor de grootte en de richting van de grondwaterstroming en bepaalt daarmee
tevens in belangrijke mate welke kwaliteit grondwater op een bepaalde plaats aan
wezig is (zie fig. 2).
De geologie werkt ook via andere wegen sturend in het landschap. Dat zich in
Drenthe stuifzanden hebben kunnen vormen, is in de eerste plaats een gevolg van de
aanwezigheid van gemakkelijk door de wind verplaatsbaar materiaal: het dekzand,
waarmee de geologie medebepalend is voor de geomorfologie. Op haar beurt stuurt
de geomorfologie de hydrologie. Water stroomt vanaf en vanuit de dekzandruggen
naar de lagergelegen slenken en verplaatst zich vandaar via oppervlakkige stroming
naar de beekdalen. Daarmee is de geomorfologie bepalend voor de grondwaterstro
ming.
De hydrologische omstandigheden op hun beurt bepalen in belangrijke mate de
bodemontwikkeling. Op droge dekzandruggen zal podzolering optreden, terwijl in
de vochtige slenken moerige en venige bodems tot ontwikkeling komen.
Al deze variatie wordt ten slotte weerspiegeld in de vegetatie, die de expressie is
van de totale variatie aan milieuomstandigheden.
In bijlage 4 wordt nader ingegaan op de verschillende typen van relaties die in het
landschap te onderscheiden zijn. Tevens komt daar de in deze studie toegepaste me
thodiek voor het vervaardigen van kaarten aan de orde.

2

De componenten van het landschap

2.1

Inleiding

Landschapsecologische studies als deze richten zich op het landschap als samen
hangend geheel. Toch is ook in dit geval een analytisch gedeelte, waarin de land
schapscomponenten min of meer afzonderlijk worden besproken, op zijn plaats. Het
is wenselijk, zowel voor de onderzoeker als voor de gebruiker van de gegevens, eerst
inzicht te verwerven in de functionele samenhang van de verschillende onderdelen
van het landschap. Daarna kunnen deze inzichten worden samengevoegd tot een ge
ïntegreerde visie op het eigenlijke studieobject: het landschap.
Er is niet gestreefd naar een uitputtende beschrijving van de onderwerpen. Als lei
draad bij de selectie gold de relevantie van de gegevens voor het verschaffen van in
zicht in de functionele samenhang van het landschap en waar mogelijk de bruikbaar
heid voor het natuurbeheer. Per landschapscomponent is de actuele situatie kort ge
karakteriseerd en is aangegeven welke randvoorwaarden van belang zijn (geweest)
voor het ontstaan of voortbestaan ervan. Tevens is getracht om aan te duiden wat de
oorzaken (kunnen) zijn van veranderingen in verleden, heden en toekomst.
De volgorde van de te behandelen componenten komt overeen met de in para
graaf 1.3.2. gepresenteerde ordening van landschapscomponenten in het hiërarchi
sche model. Eerst wordt de sterk dominante component klimaat behandeld, waarna
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Figuur 5. Vereenvoudigd rangordemodel van het Dwingelderveld.

de andere componenten, geologie, geomorfologie, hydrologie en bodems volgen in
volgorde van afnemende dominantie. Besloten wordt met de vegetatie, die direct of
indirect van alle voorgaande componenten afhankelijk is. Om een en ander te ver
duidelijken is in figuur 5 een sterk vereenvoudigd hiërarchisch model afgebeeld.
2.2
2.2.1

Klimaat
Algemeen

Het klimaat vormt binnen landschappen een component met een sterk domine
rend karakter. Zo zijn, op wereldschaal gerekend, de verschillende landschapstypen
sterk gebonden aan de verdeling van klimaatzones op aarde.
Ook voor het Drentse keileemplateau met z'n karakteristieke begroeiing van
heide en hoogveen geldt dat het ontstaan is in nauwe samenhang met en gedomi
neerd door de klimaatsomstandigheden in het verleden en heden. Zo is een zeer do
minerende factor binnen dit landschap, de keileem, hierheen gevoerd dankzij de
werking van het landijs in een tijd dat hier een poolklimaat heerste. Voor de huidige
tijd geldt dat de kenmerkende heide- en hoogveenbegroeiing slechts binnen enge klimaatsgrenzen voorkomt, waardoor het areaal van deze vegetaties binnen Europa
beperkt is.
2.2.2

Klimaatschommelingen in het verleden

Onder het klimaat verstaan we het totaal van de weersomstandigheden die op een
bepaalde plaats kunnen voorkomen. Wanneer het ene weertype vervangen wordt
door een ander weertype, waarbij beide behoren tot de weersomstandigheden die
binnen dat klimaat mogelijk zijn, spreken we van een weersverandering. Wanneer
echter weertypen optreden die tot die tijd niet of zelden voorkwamen, spreken we
van een klimaatsverandering.
Het klimaat heeft in de loop van de tijd zeer grote veranderingen gekend.
Ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden begon een geologisch tijdvak dat zich ken
merkte door zeer dramatische en grote klimaatsveranderingen. Dit was het tijdvak
van de ijstijden, het Pleistoceen. In de koude perioden van dit tijdvak, de ijstijden of
glacialen, kon het landijs zich vanuit de poolstreken over grote delen van het landop
pervlak van Noord-Amerika en Eurazië uitbreiden. Tijdens de warmere perioden,
de tussenijstijden of interglacialen, smolt het ijs weer af en werden er, evenals mo
menteel, nog maar relatief kleine oppervlakten met ijs bedekt. Voor de ontwikkeling
van het Dwingelderveld zijn vooral de twee jongste ijstijden en het geologische tijd
vak hierna, het Holoceen, van belang geweest. In figuur 6 is het verloop van de tem
peratuur sinds het begin van de voorlaatste ijstijd weergegeven.
Ongeveer 200.000 jaar geleden daalde de gemiddelde zomertemperatuur zeer
sterk, hetgeen het begin van de op één na jongste ijstijd, het Saalien, betekende. De
laagste temperaturen in het Saalien werden tussen ca. 150.000 en ca. 130.000 jaar
geleden bereikt. Het landijs breidde zich toen vanuit Scandinavië verder uit dan ooit

Figuur 6. Verloop van de gemiddelde zomertemperatuur gedurende Pleistoceen en Holoceen.
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Figuur 7. Landijsbedekking van Nederland gedurende het Saaliën.

tevoren. Zelfs een deel van Nederland, ongeveer tot de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen werd met ijs bedekt (zie fig. 7).
Na deze ijstijd werd het warmer. Het landijs smolt en er kon een bosvegetatie tot
ontwikkeling komen. Deze tussenijstijd, het Eemien, duurde tot ca. 90.000 jaar ge
leden, waarna de laatste ijstijd, het Weichselien, begon. Het werd toen droger en
kouder in deze streken. De vegetatie had zwaar te lijden van deze omstandigheden,
af en toe was in het geheel geen vegetatie aanwezig. Nederland veranderde in een
poolwoestijn. Het landijs bereikte ons land in deze koudeperiode niet en beperkte
zich tot Denemarken en Noord-Duitsland.
Ongeveer 10.000 jaar geleden trad een nog steeds voordurende klimaatsverande
ring op: het Holoceen nam een aanvang. Dit is het tijdvak waarin we nu leven. Ook
het Holoceen kenmerkt zich door kleine klimaatschommelingen: warmere en kou
dere, nattere en drogere perioden zijn voorgekomen.
2.2.3

Het huidige klimaat

Hoewel heel Nederland een zeeklimaat kent, kunnen binnen Nederland toch aan
zienlijke klimaatsverschillen worden onderscheiden. De invloed van de zee wordt in

landinwaartse richting snel kleiner, waarbij vanaf ongeveer 50 km van de kust het
continentale karakter van het klimaat toeneemt. Voor Drenthe komt dat tot uiting in
onder andere het grote aantal vorstdagen, gemiddeld 18-24, in vergelijking tot WestNederland, dat er gemiddeld slechts 10-14 kent.
Een andere factor die speciaal voor het Dwingelderveld van belang is, is de in
vloed van het reliëf. Over het algemeen gesproken geldt dat de hogere delen van Ne
derland de grootste neerslag kennen, samenhangend met stuwing van wolken tegen
hogere terreindelen. Hoewel dit effect vooral bekend is van bergketens met heel uit
gesproken hoogteverschillen, is het ook in ons land te constateren. Voor het Dwin
gelderveld geldt dat de met de overheersende westenwinden aangevoerde wolken
door de Hondsrug opgestuwd worden en daardoor eerder regen zullen afstaan. Met
een neerslag van meer dan 800 mm/jaar behoort het Dwingelderveld te zamen met
delen van de Veluwe en Zuid-Limburg tot de neerslagrijkste delen van Nederland.
In algemene bewoordingen geschetst geldt dat het Dwingelderveld binnen Neder
land gekenmerkt wordt door een grote neerslaghoeveelheid en -overschot, koude
winters en wat warmere zomers. In tabel 2 is een aantal klimaatsgegevens voor het
Dwingelderveld weergegeven.
Algemeen gesproken geldt dat het klimaat in Drenthe als boreo-atlantisch geken
merkt kan worden. Drenthe heeft de koudste nachten en de koudste winters van Ne
derland, terwijl ook de zomers koel zijn. Een en ander komt onder meer tot uiting in
het voorkomen in Drenthe van een groot aantal boreale flora- en fauna-elementen,
maar ook in het afwijkende gedrag van sommige bos- en bosrandsoorten, die hier in
korte vegetaties voor kunnen komen (bijv. guldenroede, dagkoekoeksbloem).
Het belang van deze klimaatsomstandigheden komt onder andere tot uiting in de
voorwaarden waaronder de twee, voor het Dwingelderveld zeer kenmerkende land
schapselementen, nl. heide en hoogveen, kunnen ontstaan en zich handhaven.
Laaglandheiden zijn in hun verspreiding beperkt tot de vochtige klimaten met een
hoge luchtvochtigheid en een tamelijk gelijkmatig over het jaar verdeelde neerslag.
Voorts moeten de winters zacht zijn, terwijl de gemiddelde temperatuur in de zo
mermaanden niet boven de 22° C mag komen, terwijl deze voorts in ten minste
4 maanden minimaal 10° C moet bedragen. Uit het verspreidingsgebied van heiden
in Europa (zie fig. 8), blijkt dat deze klimaatsomstandigheden maar in een zeer be
perkt gebied optreden.
.

Tabel 2. Waarden van enkele klimaatsfactoren in het Dwingelderveld (zgn. normaalwaarden: gemiddel
den over de jaren 1931 t/m 1960).
Jaar

jan. feb. mrt. apr. mei

juni

juli

59

91

aug.

sep.

okt. nov. dec.

100

74

74

gem.
Neerslag (mm)

822

Gem. temp. (°C)

1,1

Rel. vocht. (%)
E(l( verdamp. *)(mml

69

656

* Verdamping open water.

56
1,4

46
4,3

55
7,9

54

11,8 14,9

16,5

16,5

14,0

9,6

78
5,7

66
2,5

84

79

70

64

59

63

68

67

69

74

84

85

4

15

38

73

107

120

113

92

58

26

8

2

gebieden met laaglandheiden

Figuur 8. Verspreiding van heiden in West-Europa.

Het blijkt dat deze klimaatsomstandigheden binnen Drenthe voorkomen, zodat er
plaats is voor beide vegetatietypen. Het zijn topografische omstandigheden en de
mens die bepalen welk van de twee vegetatietypen voorkomt. In natte, slecht ontwa
terde gebieden kan zich hoogveen ontwikkelen. Op drogere plaatsen kan zich heide
vormen, mits een factor voorhanden is die voorkomt dat de bodem dichtgroeit met
struiken en bomen.
2.2.4

Het microklimaat

Binnen het zojuist beschreven macroklimaat komt in de buurt van het maaiveld
een luchtlaag voor met sterk afwijkende klimaatseigenschappen. Dit wordt het
microklimaat genoemd. Onder invloed van verschillen in expositie ten opzichte van
de inkomende zonnestraling (noord- en zuidhellingen), de afstand van het grondwa
ter tot het maaiveld, bodemverschillen en de mate en soort van begroeiing kent het
microklimaat binnen een gebied grote verschillen. Wanneer kaal zand begroeid
raakt en de vegetatie zich ontwikkelt tot struweel en bos, worden de schommelingen
in de microklimatologische omstandigheden kleiner: het microklimaat wordt gema
tigder.
Een indruk van de veranderingen van het microklimaat bij het begroeid raken van
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Tabel 3. Verschillen in bodemtemperatuur van noord- en zuidhellingen met kaal zand en
heide (A: gegevens Stoutjesdijk, 1959) en minimum en maximum bodemtemperatuur van een
aantal vegetatietypen (B: gegevens Barkman, pers. meded.).
A

Noordhelling
(°C)

Vlakte
(°C)

Zuidhelling
(°C)

Luchttemperatuur
(°C)

Kaal zand

13,6
4,4
14,8

24,8

31,4
25,0
16,2

18
10
15

Heide

12,9
6,6

13,0
6,2

14,2
7,2

B

Grasveld
Kraaiheide
Struikheide
Buntgrasvegetatie
Korstmos
begroeiing

Afstand
(cm)
meetpunt
tot
maaiveld

Max. temp.
(°C)

Min. temp.
(°C)

Verschil
(°C)

op extreem
hete
zomerdag

op zeer
koude
winterdag

in heel
seizoen

+ 10
0
0
0

34
21
42
59

- 14
- 8
- 17

48
29
59

0

65

- 19

84

kaal zand is te ontlenen aan de gegevens aan de gegevens van tabel 3. Duidelijk is te
zien dat de verschillen tussen noord- en zuidhellingen bij kaal zand in het seizoen
groot kunnen zijn. Onder heide zijn ze klein.
2.2.5

De invloed van de mens op het klimaat

De oorzaken van klimaatsveranderingen zijn van complexe aard en ten dele slecht
bekend. Er zijn aanwijzingen dat in recente tijd ook de mens van invloed is op de
ontwikkeling van het klimaat. De sterke industrialisatie die de afgelopen anderhalve
eeuw is opgetreden, heeft ervoor gezorgd dat de warmteafgifte aan de atmosfeer,
het C02-gehalte, het gehalte aan zwevende stof en de concentratie van een groot
aantal andere stoffen in de atmosfeer is toegenomen. Hierdoor is in West-Europa
onder andere een daling van de pH van de neerslag van ongeveer 6 tot ongeveer 4
opgetreden.
Daarnaast is het mogelijk dat onder invloed van lokale, grote warmteafgifte, zoals
bij grote industriegebieden, en via het zogenaamde broeikaseffect (minder warmteuitstraling door de aarde als gevolg van de C02-toename), verandering van de luchtcirculatie en stijging van de temperatuur optreden. Echter het voorspellen van het
totaaleffect van deze, en vele andere menselijke activiteiten op het verloop van het
klimaat is vrijwel onmogelijk. Wel is het zeker dat eventuele klimaatsveranderingen
grote en grootschalige effecten zullen "hebben op de landschappen op aarde.

2.3
2.3.1

Geologie (drs. M.W. ter Wee)
Algemeen

De geologische opbouw van de ondergrond is voor de hoedanigheid van land
schappen van groot belang. Het is niet voor niets dat in de term 'het Drentse keileemplateau' een geologische formatie de naam van het landschap bepaald.
Niet alleen de aan het oppervlak gelegen afzettingen bepalen het landschap, ook
de dieper gelegen afzettingen zijn van belang, al is dat veelal indirect, met name via
het grondwater. We zullen aan de afzettingen in de diepere ondergrond dan ook
enige aandacht besteden. In figuur 9 is een overzicht gegeven van de belangrijke
geologische formaties die in het Dwingelderveld voorkomen.
2.3.2

De diepere ondergrond

Op een diepte van ruim 100 m bevindt zich de bovenkant van een aantal, uit het
Tertiair stammende, afzettingen. Overwegend zijn deze zodanig van samenstelling
dat ze beschouwd kunnen worden als de basis van het, onder de keileem gelegen,
watervoerende pakket.
Op deze basis is een dik pakket van over het algemeen goed doorlatende zanden
afgezet. Deze zijn aangevoerd door rivieren, waarbij twee aanvoerroutes zijn te on
derscheiden. Van ongeveer 100 tot 50 m diepte zijn door rivieren zanden aange
voerd vanuit Zuid-Scandinavië en Noord-Duitsland (Formatie van Harderwijk).
Bovenop dit pakket ligt een pakket van 20-30 m dikte, bestaande uit zanden die
zijn aangevoerd door het toen noordelijker gelegen Rijn-Maassysteem (Formatie
van Urk). Hoewel ook in deze periode, waarin de activiteiten van grote riviersyste
men overheersten, de temperatuur schommelingen vertoonde, kregen de koude pe
rioden na die tijd het karakter van ijstijden. Tijdens deze ijstijden kon het landijs
zich vanuit de poolstreken sterk in zuidelijke richting uitbreiden. Tijdens de eerste
ijstijd, het Elsterien, bereikte het landijs ons land niet. Wel werden hier toen fijne
zanden afgezet, die afkomstig waren uit het smeltwater dat voor he landijsfront uit
stroomde (Formatie van Peelo).
Op dit pakket fijnere zanden ligt een grofzandiger pakket, waarvan de herkomst
niet helemaal duidelijk is.
Al deze afzettingen vormen te zamen het zogenaamde diepe watervoerende pak
ket, dat aan de bovenzijde wordt begrensd door een moeilijk doorlatende laag, de
keileem.
2.3.3

Keileem, dekzand en stuifzanden

Toen het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, ons land naderde,
daalde de temperatuur geleidelijk. Naarmate het kouder werd, had de vegetatie
steeds meer te lijden. De fijnzandige afzettingen uit de voorgaande tussenijstijd
kwamen bloot te liggen en werden door wind en smeltwater verplaatst. Te zamen
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Figuur 9. Overzicht van de verschillende geologische tijdvakken en bijbehorende afzettingen.

met de periglaciale smeltwaterzanden werd zo de Formatie van Eindhoven gevormd.
Toen het landijs ons land bereikte was het hier al zodanig koud dat de ondergrond
geheel bevroren was. Langzaam schoof het landijs over dit verstijfde land en be
dekte het met een ijslaag van een paar honderd meter dikte. Op het grensvlak van
land en ijs werd een grondmorene afgezet. Deze bestond uit materiaal dat door het
ijs op z'n weg van Scandinavië naar hier was opgenomen, rotsblokken, grind, zand,
klei en leem. Dit materiaal is tijdens het transport onder en onderin het ijs kapot ge
malen en door elkaar gekneed tot een vrij homogene massa van zandige leem met
stenen en grind en een enkel groot rotsblok. Na afsmelting van het ijs bleef het als
keileem achter.
Dankzij het feit dat de ondergrond bevroren was toen het ijs eroverheen oprukte,
is de grens tussen de keileem en de eronder liggende periglaciale zanden meestal
scherp. Soms zijn kleine vervormingen aan de bovenkant van de periglaciale zanden
geconstateerd.
De keileem kan het best gekarakteriseerd worden als een zandige leem met grind
en stenen. Zandlenzen, in diverse richtingen, waarvan de dikte kan wisselen van
10 cm tot enkele meters, komen veelvuldig voor.
Tijdens het afsmelten van het ijs werd door het smeltwater weer zandig materiaal
afgezet. Vroeger bedekte dit over grote oppervlaktes de keileem. Latere intensieve
erosie heeft het echter bijna overal opgeruimd. De Benderse Berg is een van de wei
nige restanten van deze smeltwaterafzetting.
Het oorspronkelijke keileemoppervlak had vermoedelijk een zeer onregelmatig
uiterlijk, dat slechts voor een gedeelte door de smeltwaterzanden geëffend was. Ge
durende de warme tijd die volgde op deze ijstijd, het Eemien, zijn de depressies op
het plateau verder opgevuld met zand-, leem- en kleilagen. Plaatselijk zijn ook veen
lagen ontstaan. In deze tussenijstijd was een dichte bosvegetatie aanwezig. Door de
bodemvorming die onder het bos plaats had, is de keileem verweerd en uitgeloogd.
Praktisch alle kalk, inclusief de kalksteen is uit de keileem verdwenen.
Na het Eemien daalde de temperatuur weer en volgde de laatste ijstijd, het
Weichselien. Het landijs bereikte toen niet ons land. Drenthe kreeg slechts te maken
met de indirecte gevolgen van de ijsuitbreiding. Doordat veel water in de vorm van
ijs in de ijskap werd opgeslagen, daalde de zeespiegel. Hierdoor konden de rivieren
zich dieper en verder landinwaarts insnijden. In de koudste fasen van de ijstijd was
hier slechts een spaarzame vegetatie van voornamelijk grassen, mossen en korstmos
sen aanwezig. Smeltwater stroomde in grote hoeveelheden over het gebied, waar
door een groot deel van het aan oppervlak liggende materiaal (onder andere de
Eembodem en de smeltwaterzanden) werd afgevoerd. Van de keileem werd vooral
het fijne materiaal weggespoeld, waardoor een erosieresidu achterbleef dat voorna
melijk uit grof zand, grind en stenen bestaat, het zogenaamde keizand. Plaatselijk is
het hele pakket keileem op deze wijze aangetast en is er nog slechts een laag grind
en stenen overgebleven, die direct op de, onder de keileem afgezette, periglaciale
zanden (ook wel aangeduid als 'premorenaal' zand) ligt. Dit is onder andere het ge
val op enkele plaatsen in het heidegebied en over grote oppervlakten bij Dwingeloo
en Lhee.

De beekdalsystemen van de Oude Vaart en de Wold Aa konden zich ook dieper
insnijden en sterk verbreden. Het grootste deel van deze beekdalen sneed zich zover
in de keileem in dat ze deze over soms aanzienlijke oppervlakten geheel opruimden.
De Oude Vaart kon zich tot 15 m diepte insnijden, de Wold Aa was ca. 7 m diep. De
Wold Aa had in deze tijd nog niet zijn huidige loop, maar liep vanaf Spier via het
Holtveen en De Hoorns naar Ruinen. Dit dal is aan het eind van het Weichselien
door dekzand afgesnoerd, waardoor het zijn afwaterende functie verloor. Uit het feit
dat het oude dal dieper is dan het huidige dal van de Wold Aa ten oosten van Anholt
en uit de bedekking met dekzand, lijkt het duidelijk dat dit de belangrijkste loop van
de Wold Aa was, voordat het later aangevoerde dekzand het dal afsnoerde. Hierna
zocht het water een andere weg en kwam via de waarschijnlijk al als onbelangrijke
rivierloop aanwezige beek ten oosten van Anholt tot afstroming.
Naderhand zijn deze beekdalen, onder koude maar neerslagrijke omstandighe
den, weer opgevuld met sedimenten, die aan de basis bestaan uit grof zand met
grind. Dit is het grofste materiaal uit de keileem dat bij grote stroomsnelheden is af
gezet. Later werden ook fijnere sedimenten zoals fijn zand en leem afgezet, zodanig
dat de dalen bijna geheel werden opgevuld. Het Dwingelderveld bestond zo'n
30.000 jaar geleden uit een zwakgolvend keileemgebied dat doorsneden werd door
iets lager gelegen dalvlakten, waarin door smalle stroomgeulen water werd afge
voerd.
In de laatste fase van het Weichselien was het nog steeds koud, maar droog. Dit in
tegenstelling tot de periode ervoor. De vegetatie degenereerde; Drenthe werd om
gevormd tot een poolwoestijn. Onder deze omstandigheden werd het droge zand van
de spaarzaam begroeide dalvlakten en van het verweerde en uitgespoelde keileemoppervlak door de wind opgenomen en elders in de vorm van dekzand afgezet (For
matie van Twente). Dit dekzand dankt zijn naam aan het feit dat het als een deken
over vrijwel het gehele landschap heen is afgezet. In deze periode is het dal van de
Wold Aa ten oosten van de Kraloër Plas afgedamd.
Het dekzand vult vaak depressies op in het keileemoppervlak, ook dekzandruggen
op het oppervlak komen voor. De dikte van het dekzand kan lokaal sterk wisselen,
van ca. Vi m tot meer dan 2 m. Het zwak golvende karakter van de dekzanden duidt
op 'n eolische ontstaanswijze en is karakteristiek voor 't dekzandlandschap.
Na deze laatste ijstijd wordt het klimaat geleidelijk warmer en vochtiger en komen
we in de huidige tijd, het Holoceen. In deze periode zijn drie formaties gevormd die
een belangrijk stempel op het landschap van het Dwingelderveld hebben gedrukt.
Onder invloed van het warmere en vochtigere klimaat steeg de grondwaterstand
en kwam de vegetatie weer tot volle ontwikkeling. In het centrale deel van de beek
dalen kon veenvorming plaatsvinden. Er ontwikkelde zich riet- en zeggeveen in pak
ketten van maximaal enige meters dikte (Formatie van Singraven). Vanwege de toe
stroming van relatief voedselrijk, diep grondwater en het sterke verhang kon zich
over het algemeen in de relatief smalle boven- en middenlopen van de Drentse beek
dalen geen veenmosveen ontwikkelen. Slechts in afgesloten depressies in het dekzandgébied zoals in pingo's en in het afgesnoerde dal van de Wold Aa ten noorden
van Kraloo (het Holtveen) kon zich voldoende regenwater ophopen, waardoor veen-

mosveen tot ontwikkeling kon komen (Formatie van Griendtsveen).
De derde afzetting die in het Holoceen ontstaan is, is het stuifzand (Formatie van
Kootwijk). Bij het ontstaan hiervan heeft de mens een doorslaggevende rol ge
speeld. Doordat de heide te intensief beplagd werd, kwam de ondergrond bloot te
liggen en werd het zand door de wind opgenomen en elders weer afgezet. Na
derhand zijn deze stuifzanden weer vastgelegd, doordat de mens bossen aanplantte.
2.3.4

De hydrogeologische interpretatie

De hiervoor geschetste geologische opbouw is als volgt te schematiseren wat be
treft de betekenis voor de grondwaterstroming. Tussen de ondoorlatende basis op
100 à 150 m beneden maaiveld en de keileem is een goed doorlatend watervoerend
pakket aanwezig, dat geen belangrijke ondoorlatende lagen bevat. Dit is het zoge
naamde diepe watervoerende pakket, dat een zeer grote doorlaatbaarheid heeft
(kD-waarde van 3.000-4.000 m2/dag; de kD-waarde is een maat voor het vermogen
van een watervoerend pakket om water door te laten).
Dit diepe watervoerende pakket wordt over grote oppervlakten aan de bovenkant
afgedekt door de keileem. Dit is een moeilijk doorlatende afzetting, die voor de
grondwaterstroming van het grootste belang is. Kennis van de hoedanigheid en ver
spreiding van de keileem in het Dwingelderveld is dan ook een eerste vereiste. Aan
de hand van gegevens van de Rijksgeologische Dienst is het in figuur 10 weergege
ven overzicht van keileemverspreiding samengesteld.
Voor een goed inzicht in de hoedanigheid van de keileem is het van belang te we
ten dat in de 100.000 à 150.000 jaar die verlopen zijn sinds de afzetting van de kei
leem, deze sterk is aangetast door erosieve processen. Chemische verwering, uitlo
ging, uitspoeling en wegspoeling van de keileem zijn opgetreden. Soms is de keileem
geheel verdwenen en is slechts een erosieresidu in de vorm van een dunne laag kei
zand, of alleen maar een grind- en stenenniveau aanwezig.
De interpretatie van de keileem in hydrologische zin wordt door deze erosie be
moeilijkt. Daarbij komt dat de keileem niet erg homogeen is, zandige aders en zandinsluitingen komen voor. De weerstand van de keileem tegen de verticale waterbe
weging (de zgn. c-waarde, de weerstand die een laag biedt tegen de verticale water
beweging) verschilt dan ook aanzienlijk van plaats tot plaats, zeker wanneer op
Tabel 4. Hydrologische weerstand van de kei
leem (c-waarde) in relatie tot de dikte (Bakker,
1984).
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Figuur 10. Voorkomen van keileem in het Dwingelderveld.
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kleine schaal gekeken wordt. Wanneer we wat grotere oppervlakten in beschouwing
nemen, enige tot enige tientallen hectares, en deze door één c-waarde trachten te
karakteriseren, blijkt dat erosieve processen de bovenste 1,5 à 2 m van de keileem
sterk hebben aangetast. De weerstand van keileempakketten van minder dan 2 m
zal dan ook gering zijn. Naarmate de keileem dikker wordt, zal de weerstand toene
men en dan zeer groot kunnen worden. In tabel 4 is de relatie keileemdikte/c-waarde
weergegeven.
Boven de keileem ligt het pakket dek- en stuifzanden dat overwegend goed door
latend is. De k-waarde van deze zanden bedraagt 2-4 m/dag.
In de beekdalen is de keileem niet meer aanwezig. Daar komt vanaf het maaiveld

tot aan de ondoorlatende basis op 100-150 m diepte één watervoerend pakket voor.
Plaatselijk komen, boven in dit pakket, beekleemlenzen voor met een aanzienlijke
weerstand tegen de verticale waterbeweging (c-waarde 100 tot enige honderden
dagen). De verspreiding van deze beekleem is helaas niet in detail bekend.
2.4
2.4.1

Geomorfologie
Inleiding

Een van de zaken die het Dwingelderveld tot zo'n waardevol gebied maakt, is het
in hoge mate ongeschonden, natuurlijke reliëf. Waar elders in Drenthe dit reliëf ver
gaand is uitgewist en nog steeds verder wordt uitgewist, kunnen in het Dwingelder
veld processen die het natuurlijke reliëf bewerkstelligd hebben, op beperkte schaal
nog steeds hun gang gaan.
De geomorfologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de
vormen van het aardoppervlak. Daarbij kunnen twee hoofdthema's onderscheiden
worden:
- studie van de patronen: omschrijving van de vormen en karakterisering van het re
liëf;
- studie van de processen: onderzoek naar ontstaanswijze en ouderdom van de vor
men.
In het kader van deze studie naar de patronen van het Dwingelderveld zijn twee
geomorfologische kaarten vervaardigd, de geomorfologische basiskaart 1:10.000
(Castel, 1984) en de geomorfologische facetkaart 1:25.000, die als bijlage 1 aan dit
rapport is toegevoegd.
De processen worden in de hiernavolgende paragrafen beschreven. Dit aan de
hand van de vier grote geomorfologische eenheden die, globaal genomen, in het ge
bied onderscheiden kunnen worden (zie fig. 11):
- het centrale dekzandgebied;
- de dekzandruggen;
- de stuifzanden;
- de beekdalen.
Ten slotte wordt aandacht geschonken aan een afzonderlijk en voor het Dwingel
derveld belangrijk fenomeen:
- vennen, plassen en pingo's.
2.4.2

Het centrale dekzandgebied

Hoewel het hele Dwingelderveld deel uitmaakt van het Drentse keileemplateau, is
alleen in het centrale gedeelte sprake van een directe invloed van de keileem in de
ondergrond op de geomorfologie. In de rest van het gebied wordt het land
schapsbeeld vooral bepaald door geologisch jongere afzettingen, waarbij de keileem
overigens wel van indirect belang is.
De keileem is vrijwel overal bedekt door een laag dek- en/of stuifzand. Soms is

Figuur 11. Overzicht van de belangrijkste geomorfologische typen.
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deze zandbedekking zeer dun, zoals tussen de Schaapskooi en de Hoornse Plas, waar
ze gemiddeld slechts 10-30 cm dik is. Gemiddeld is het pakket ongeveer 1 m dik, met
maxima van 2 m.
Het centrale dekzandgebied is het centrale deel van het Dwingelderveld, waar keileem ondiep in de ondergrond voorkomt en waar deze bedekt is met een dunne laag
dekzand. Dit gebied kenmerkt zich door een zwak golvend oppervlak, waarin enkele
afzonderlijke ruggen, met in het algemeen een geringe hoogte (<ll/2 m), te on
derscheiden zijn. Tussen de ruggen in het natuurgebied en het deel van het dekzand
gebied dat als cultuurgrond in gebruik is, o.a. het Noordenveld, bestaat een opval
lend verschil. De ruggen in het natuurgebied zijn grillig van vorm, terwijl die in het
cultuurgebied gekenmerkt worden door sterk afgeronde vormen. Ook zijn er in het

cultuurgebied geen kleine ruggen meer te onderscheiden. Deze zijn hier door bo
dembewerking nagenoeg geheel geëgaliseerd.
Vooral in het natuurgebied treffen we in het dekzand vele met water of veen ge
vulde depressies aan, terwijl zich daarnaast door dit gebied een aantal ondiepe slen
ken slingeren, die in de winterperiode water voeren. Deze langgerekte dalen zijn in
het Weichselien door het sneeuwsmeltwater gevormd. Ze zijn alleen nog in het cen
trale dekzandgebied te herkennen. In de huidige stuifzandgebieden zijn ze tijdens de
verstuivingsfasen vrijwel alle onder zand bedolven. Slechts in de vorm van een aan
tal op rij gelegen plassen zijn daar nog restanten van deze slenken terug te vinden.
Zo heeft een tak van een slenk zich ooit uitgestrekt tot het Blanke veen en het
veentje hier ten zuiden van, aansluitend op het dal in het bos dat ook nu nog als zo
danig te herkennen is. Een andere afvoer werd gevormd door een dal dat van het
huidige Zandveen via het Groote Veen en het Lange Veen aansloot op het systeem
in het noordoosten van het Noordenveld. Ook de ligging van Poort I, Poort II en
Schurenberg doet vermoeden dat hier vroeger een dal aanwezig was.
Uit geologische doorsneden (fig. 12) blijkt dat in elk geval een aantal, maar zeker
niet alle slenken in het dekzand liggen en dat ze dus deels tijdens en na de dekzandsedimentatie zijn gevormd. Er zijn aanwijzingen dat sommige slenken al bestonden
voor zich dekzand afzette. Vermoedelijk is dit niet geval geweest voor de slenk
waarin het ven Schurenberg ligt. Het is denkbaar dat deze slenken bijgedragen hebE
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Figuur 12. Geologische doorsnede van een deel van het Dwingelderveld.

ben aan de vormgeving van het dekzand, in die zin dat deze al wat vochtiger laagten
zich uitgebreid hebben tot min of meer ronde uitstuivingsplekken, die uitgestoven
zijn tot op het niveau van het grondwater of van het schijngrondwater. Ze zullen dus
vergelijkbaar zijn met uitgestoven duinpannen; ook die zijn vaak min of meer cirkel
rond. Op deze analogie heeft Thijsse al eens gewezen! Zonder een gedetailleerde
keileem- én keizandkaart, die het reliëf nog meer zichtbaar maken, blijven dit echter
vermoedens.
Een andere kenmerkende geomorfologische eenheid binnen dit dekzandgebied is
de smeltwaterheuvel, de Bendersche Berg, midden op de heide. Deze heuvel is
ca. 3 m hoog en loopt naar alle zijden geleidelijk af. Mede door de op deze heuvel
aangeplante bomen vormt hij een landschappelijk zeer fraai geheel.
2.4.3

Dekzandruggen

In het centrale dekzandgebied is een groot aantal dekzandruggen met geringe
hoogte te onderscheiden. Langs de randen van het natuurgebied ligt echter een aan
tal grote dekzandruggen (fig. 11), die zijn ontstaan doordat de wind aan het einde
van het Weichselien plaatselijk dikke pakketten zand afzette. Tot enkele tientallen
jaren geleden waren deze hooggelegen dekzandruggen de enige plaatsen binnen het
Drentse keileemplateau die geen wateroverlast kenden. Om deze reden en vanwege
de voor landbouw zeer geschikte eigenschappen van dekzanden, werden ze als essen
in gebruik genomen. Hierdoor hebben ze een zeer specifieke ontwikkeling meege
maakt. Er ontstond onder andere een voor deze gronden zeer kenmerkend bodem
profiel, de zogenaamde zwarte enkeerdgronden (zie verder paragraaf 3.4.3.).
De dekzandruggen liggen ca. IV2 tot 4 m hoger dan de omgeving. De randen er
van kunnen zeer steil zijn en vormen dan abrupte overgangen in het landschap. Dit is
onder meer het geval bij de Westereinder es bij Dwingeloo en aan de noordzijde van
de Anser es. In beide gevallen heeft de mens echter de randen van de dekzandrug
gen gedeeltelijk afgegraven, waardoor de toch al abrupte overgangen nog extra
geaccentueerd zijn.
Bij een aantal ruggen wordt de relatief grote hoogte mede veroorzaakt door een
opwelving in de onderliggende keileem. In een ontsluiting aan de noordrand van de
Anser es werd de keileem bijvoorbeeld al op 60 cm diepte aangetroffen. Uit keileemdieptegegevens blijkt dat ook onder de Westeinder es, de rug bij Ruinen en de
Lheebroeker es de keileem plaatselijk op minder dan 1 m diepte voorkomt.
Van verschillende plaatsen in Nederland is een geleidelijke ophoging van de essen
door overstuiving bekend. In het Dwingelderveld is hier waarschijnlijk, op geringe
schaal, sprake van bij de Oosteres bij Lhee. Deze dekzandrug wordt namelijk slechts
zeer gedeeltelijk door vegetatie tegen overstuiving beschermd. Dit in tegenstelling
tot de Kraloër es, waar aan de westzijde een randwal aanwezig is, die de rug vrijwel
geheel tegen overstuiving beschermd heeft.

2.4.4

De beekdalen

Het Dwingelderveld wordt begrensd door De Oude Vaart en De Wold Aa. Deze
beken hebben zich in het Weichselien diep in de onderliggende afzettingen ingesne
den. Door een jongere opvulling met sediment is echter nauwelijks meer iets van
deze dalvormen te herkennen en hebben we momenteel met uitgestrekte vlakke ter
reinen te maken langs de noord- en zuidgrens van het Dwingelderveld. Vooral het
met veen opgevulde centrale deel van het dal van de Oude Vaart is nogal vlak. Ten
noordoosten van Lhee is een aantal oude smeltwaterdalen te herkennen, die hier in
het dal van de Oude Vaart uitkomen. Aan de westzijde van het gebied heeft de Oude
Vaart zich in het Weichselien in een aantal takken gesplitst. Deze zijn nu nog als zo
danig te herkennen, maar zijn later geblokkeerd geraakt door dekzandruggen.
Het dal van de Wold Aa is veel smaller en er wordt vrijwel geen veen aangetrof
fen. Er is hier dan ook meer reliëf, met in het algemeen hoogteverschillen tot ca.
IV2 m. Opvallend is de keileemrug in het dal ten westen van De Hoorns. Deze is
voor erosie gespaard gebleven en vormt nu een markante geomorfologische eenheid.
Een aantal van de al eerder beschreven langgerekte, smalle dalen die zich over het
centrale keileemplateau slingeren, komen uit op dit dal van de Wold Aa.
2.4.5

De stuifzanden

In figuur 11 is te zien dat een vrij groot gedeelte van het Dwingelderveld door
stuifzanden ingenomen wordt. De grootste aaneengesloten zone is die van het Lheeder Zand, die zich uitstrekt van Torentjeshoek naar het noordoosten tot aan de bos
rand, bijna tot het dal van de Oude Vaart. Deze strook stuifzanden wordt verder in
zijn geheel als het 'Lheeder Zand' aangeduid. Behalve deze strook vormt ook het
stuifzandgebied van de Anser Dennen en de Wiltzangh een vrij groot aaneengeslo
ten terrein. Een derde strook stuifzanden wordt gevormd door het stuifzandgebied
dat zich vanaf de Wold Aa bij Anholt, langs het Holtveen en het Westerveen, tot ten
noorden van Spier uitstrekt. Hoewel dit een niet geheel aaneengesloten terrein is,
zal het toch als één geheel behandeld worden. Naast deze drie grote stuifzandgebieden komt er nog een aantal kleinere voor, zoals bij Engeland en ten westen en zuid
westen van het Moordenaarsveen. Alle genoemde stuifzandgebieden zijn inmiddels
door de vegetatie vastgelegd. Slechts heel plaatselijk komt in het gehele Dwingelder
veld nog wel eens een stukje min of meer actief stuifzand voor, en wel bij het Kolenveen ten oosten van de schaapskooi en hier en daar in het Lheebroekerzand.
Hieronder zal een beschrijving gegeven worden van de drie genoemde stuifzand
gordels om een indruk te geven van de geomorfologie van de stuifzandgebieden in
het Dwingelderveld. Voordat hiertoe overgegaan wordt, wordt eerst iets over de al
gemene kenmerken en over de ontstaansvoorwaarden voor stuifzanden vermeld.
Stuifzanden bestaan uit eolisch afgezet zand met een gemiddelde korrelgrootte
van 150 tot 180 micrometer en zijn ontstaan door lokale verstuiving. De dikte van de
stuifzandafzettingen kan over zeer korte afstanden sterk variëren: van 1 m tot 10 m
(Zagwijn en Van Staalduinen, 1975). De geomorfologie van de stuifzanden wordt

gekenmerkt door een zeer grillig reliëf. De dikste stuifzandafzettingen in het Dwingelderveld zijn te verwachten in de gebieden met het grootste reliëf.
Voor het ontstaan van stuifzanden moet aan een aantal voorwaarden worden vol
daan:
- er moet voor winderosie gevoelig materiaal aan de oppervlakte aanwezig zijn, dat
wil zeggen fijne, gesorteerde zanden;
- het materiaal moet droog en los zijn;
- een beschermend vegetatiedek moet ontbreken.
Als leverancier voor het zand komen in eerste instantie de al door de wind gesor
teerde dekzanden in aanmerking, evenals andere fijnkorrelige zanden, zoals de fijne
zanden van de Formatie van Eindhoven (zie par. 2.3.3.). Deze laatste komen in het
gebied echter slechts op enkele plaatsen aan de oppervlakte voor. De meeste stuif
zanden zullen dan ook ontstaan zijn door winderosie van de dekzanden in het ge
bied.
Aan de tweede voorwaarde wordt voldaan op de hogergelegen delen van het aard
oppervlak en op de overgangen van hoge en lage gronden. In de vorige paragraaf
werd al opgemerkt dat de hooggelegen dekzandruggen tot voor kort de enige plaat
sen in het gebied waren die niet met wateroverlast te kampen hadden. Het ontbre
ken van een beschermend vegetatiedek op deze plaatsen, de derde voorwaarde, kan
een natuurlijke oorzaak hebben, maar is meestal een gevolg van het ingrijpen door
de mens. Vanaf het Preboreaal (fig. 6) kunnen stuifzanden ontstaan zijn door na
tuurlijke invloeden, de grootste uitbreiding heeft echter plaatsgevonden in het Subatlanticum onder invloed van de mens.
Er kunnen twee perioden met zandverstuivingen onderscheiden worden: oude
verstuivingen uit het begin van de Ijzertijd (ca. 700 jr v. Chr.), samenhangend met
de bewoning van de celtic fields, en jongere verstuivingen uit de Middeleeuwen sa
menhangend met de brinkdorpbewoning (Ter Wee, 1979).
Celtic fields zijn akkercomplexen die bestaan uit een netwerk van min of meer
vierkante akkers, gescheiden door lage wallen. De afstand tussen de wallen, die on
geveer 30-100 cm hoog zijn, bedraagt overwegend 30 à 40 m (Van der Poel,
1960/61). Hoewel in het Dwingelderveld slechts één celtic field aangetroffen is (zie
fig. 38), hebben er in deze tijd waarschijnlijk wel zandverstuivingen plaatsgevonden,
samenhangend met de groeiende bevolkingsdruk. Juist buiten het "gebied bij Ansen
en Ruinen en aan de oostzijde zijn namelijk meerdere celtic fields aangetroffen.
Vermoedelijk zijn er meer in het gebied aanwezig geweest, maar zijn ze onder de la
ter aangelegde essen verdwenen (Brongers, 1976).
Het areaal aan bos nam af met de groeiende bevolking. Dit werd vooral verwij
derd om voldoende weidegronden te crëeren. Heide kon zich ontwikkelen. Deze
werd op haar beurt kaalgebrand om met name jong, eiwitrijk voer voor schappen
(en koeien) te hebben.
Van zeer grote invloed op het ontstaan van zandverstuivingen is de opkomst van
de esdorpen geweest, vanaf de 4e eeuw n. Chr. Vooral de methode van bemesting
op de essen is van groot belang geweest. Hiervoor gebruikte men vooral potstalmest,
waarbij in de potstal heideplaggen gebruikt werden voor de absorptie van de faeca-

liën en urine van de dieren. Door overexploitatie, en dan vooral door overbeweiding
werd de vegetatie over grote delen van het terrein vernield en werd de onderlig
gende zandondergrond aan winderosie blootgesteld. Deze overbeweiding zal plaats
hebben gehad langs de oude schaapsdriften, waarlangs de voornaamste stuifzanden
dan ook geconcentreerd zijn. Vanuit de dorpen was er een gradiënt in beweiding en
betreding langs de driften. Dichtbij het dorp was de intensiteit het grootst. Vooral in
drogere tijden zullen de hogere delen van deze terreinen aan winderosie hebben
blootgestaan.
Het oppervlak aan zandverstuivingen zal vooral na de 12e eeuw sterk zijn toege
nomen, aangezien pas in deze tijd deze landbouwmethode in Drenthe een grote
vlucht nam. Uit de ligging van het Lheeder Zand, aansluitend aan de essen van
Dwingeloo en Lhee, en de Anser Dennen, bij de Anser en Ruiner es, lijkt bovenge
schetst verband: de ligging van de dorpen en essen en het ontstaan van de stuifzan
den, zeer waarschijnlijk.
Het Lheeder Zand wordt gekenmerkt door een sterk toenemend reliëf van west
naar oost. Het gebied tussen Torentjeshoek en de Davidsplassen bestaat voor een
groot gedeelte uit een reliëfarm, praktisch tot op de keileem uitgestoven terrein.
Tussen de Davidsplassen en Lhee komen ook veel uitgestoven laagten voor, met
daarin echter aanzienlijk meer reliëf, terwijl ook meer stuifzandruggen met een
hoogteverschil van IV2S m, en soms zelfs hoger, voorkomen. Ten oosten hiervan is
het terrein in het algemeen reliëfrijk, met vele gedeelten met een lokaal maximaal
hoogteverschil van 5-121/2 m, slechts het terrein ten noorden van het Zandveen en
Poort II heeft in het algemeen geringere reliëfverschillen, van Wi-5 m. Er komen
depressies voor die door uitstuiving zijn ontstaan, maar later weer gedeeltelijk volgestoven zijn, waardoor ze een onregelmatig reliëf hebben (onder andere ten zuiden
van de Reigerspias en ten noorden van het Droseraveen). Het gebied ten oosten van
de verharde weg Kraloo-Lhee wordt bovendien gekenmerkt door een groot aantal
(voormalige) plassen. Het Modderveen, het Slichteveen en de depressie bij de
brandtoren zijn momenteel als weiland in gebruik, maar zijn in het verleden plassen
geweest, die door de vegetatie zijn dichtgegroeid en met zand overstoven.
Waarschijnlijk is het reliëfarme uitgestoven gedeelte aan de westzijde ontstaan
omdat binnen het onderzoeksgebied de wind daar het eerst en het meest vat op zal
hebben gehad. Onder invloed van de overheersende zuidwestenwinden werd het
hierdoor aan de wind blootgestelde dekzand naar het noordoosten getransporteerd,
waar het vastliep in een vochtig terrein2, dat ook nu nog door vele plassen geken
merkt wordt. In dit gebied werd het stuifzand afgezet op het oudere dekzand. Dat dit

2. Ook de eswallen spelen een rol: niet toevallig komen daar, ook langs de bosrand, zeer hoge
stuifduinen voor. Interessant is dat juist waar een doorbraak was in die wal, zowel bij Lhee als
bij Dwingeloo, de verstuivingen tot op de es plaats konden vinden. Op deze wijze ontstonden
het stuifzandgebiedje, waarop het Jodenkerkhof is aangelegd (tegenover de Torentjeshoek)
en het ruggetje bij Lhee, waaronder de kelder van een vroeg-Middeleeuwse boerderij is ge
vonden.

dekzand op veel plaatsen nog aanwezig is onder het stuifzand, blijkt onder andere uit
de aanwezigheid van vele relatief hoog gelegen plassen, waarvan het water stagneert
op een horizont van het bodemprofiel dat in het dekzand ontwikkeld is. Op veel
plaatsen kon de winderosie echter doorgaan tot op de onderliggende keileem, die
niet gevoelig is voor deze erosie.
De Anser Dennen en de Wiltzangh vormden oorspronkelijk twee afzonderlijke
stuifzandgebieden, die echter zo dicht bij elkaar lagen dat ze aan elkaar gegroeid
zijn. Ze onderscheiden zich door een geheel verschillende geomorfologie. Het ge
bied van de Anser Dennen is ontstaan in samenhang met de Anser es en heeft aan de
westzijde enkele reliëfarme uitgestoven vlakten, terwijl ten oosten hiervan het ge
bied veelal zeer reliëfrijk is (l'/2-12 m hoogteverschil). Door de overheersende zuid
westenwinden zijn uit dit gebied enkele min of meer geïsoleerde ruggen gevormd,
om het Drostenveen. Aan de westzijde van de Anser Dennen, ten noorden van de
es, zijn om de depressie waarin de ijsbaan is uitgegraven, eveneens stuifzandruggen
ontstaan. Bij de Wiltzangh is het reliëf in het algemeen geringer en het gehele cen
trale deel bezit niet meer dan ca. IV2 m hoogteverschil. Dit stuifzandgebied is ont
staan in samenhang met de Ruiner es. Tussen de twee genoemde essen aan de
noordoostzijde komt nog een klein stuifzandgebied voor. Het grootste deel van dit
tussenliggende terrein wordt gekenmerkt door zacht glooiende dekzanden met een
gering reliëf (V2-V/2 m).
Binnen de smalle oostelijke stuifzandgordel tussen Anholt en Spier kunnen twee
geomorfologische eenheden onderscheiden worden. Het zuidelijke gedeelte tot aan
het Moddergat wordt gekenmerkt door enkele zuidwest-noordoost gerichte ruggen,
gescheiden door een tot op de keileem uitgestoven laagte. Plaatselijk zijn deze rug
gen met elkaar verbonden. Ten zuiden van de weg Kraloo-Lhee ligt aan de westzijde
om de Kraloër es een randwal. Deze asymmetrische wal is ca. 5 m hoog en heeft de
steilste helling aan de westzijde, waar het terrein ook veel lager is. De wal is ont
staan doordat de vegetatie het opdringende stuifzand uit het westen tegenhield.
Deze vegetatie is hier door de mens aangeplant mede om de es tegen overstuiving te
behoeden.
Een andere opvallende vorm is het plateaurestduin ten westen hiervan. Dit duin
heeft een vlakke top en ligt ca. 3 m hoger dan de uitgestoven vlakte aan de westkant
ervan. Aan de westzijde is op een aantal plaatsen op ca. 1-1Vi m boven de onder
grens het oude bodemprofiel in het dekzand ontsloten. Hieruit blijkt dat het duin
door overstuiving ontstaan is. Vroeger was op de plaats van dit plateaurestduin of
fort (Koster, 1978) een vochtige laagte in het zwak golvende dekzandoppervlak aan
wezig. Toen dit landschap door de wind werd aangetast, werden eerst de hogere,
drogere delen geërodeerd. Het zand dat van deze plaatsen afkomstig was, liep vast
in de vegetatie in de vochtiger depressies (zie figuur 14). Op plaatsen waar de vege
tatie met de overstuiving mee kon groeien, kon op deze wijze het duin steeds hoger
worden, terwijl in de omgeving de erosie het landschap steeds verder verlaagde. Dit
proces had dan ook een omkering van het reliëf tot gevolg, waarbij op de plaats van
de oorspronkelijke vochtige depressies in het dekzandoppervlak de hoge plateaurestduinen ontstonden. Bij het grote plateaurestduin ten noordwesten van Kraloo

doet zich bovendien nog de bijzonderheid voor dat op het oude bodemprofiel het wa
ter stagneert, waardoor een grote, vrijwel geheel uitgeveende plas aanwezig is. Hoe
wel plateaurestduinen niet schaars zijn in Nederland, komen er weinig, qua grootte
en qua morfometrie vergelijkbaar mooie exemplaren voor. Ook in het noordelijke
deel van deze stuifzandgordel, ten noorden van het Westerveen komen enkele heu
vels voor die vermoedelijk op deze wijze zijn ontstaan. De bodemprofielen in het
dekzand zijn echter nergens ontsloten. Dit deel wordt verder gekenmerkt door de
aanwezigheid van een aantal vennen, die vermoedelijk in oude smeltwatergeulen ge
legen zijn (zie ook par. 2.4.2.) met een sterk wisselend reliëf met lokale hoogtever
schillen tot 5 m.
Voor het ontstaan van de hierboven beschreven oostelijke stuifzandgordel is niet
alleen de betreding door schapen, maar ook de aanwezigheid van de postweg van
Meppel naar Beilen van belang. Door het veelvuldig gebruik dat van deze weg ge
maakt werd, werd de vegetatie vernield en kon de wind ook hier het kale zand voor
verstuiving aangrijpen.
2.4.6

Vennen, plassen en pingo's

In het Dwingelderveld komt een groot aantal laagten voor, die veelal gevuld zijn
met water en soms zijn dichtgegroeid. Globaal gezien zijn ze in twee gebieden ge
concentreerd: in het oostelijke gedeelte van het Lheeder Zand3 en op de heide. De
ontstaanswijze van deze laagten is voor een deel niet met zekerheid vastgesteld. Op
de geomorfologische kaart staan deze laatste aangegeven als 'overige depressies'.
Hieronder wordt in het kort een overzicht gegeven van de mogelijke ontstaanswij
zen voor de depressies. De meest voor de hand liggende genesen worden nader ver
klaard.
De Gans (1976) geeft als mogelijke verklaring voor het ontstaan van dobben
(ovale tot ronde, komvormige, afvoerloze depressies) op het Drents plateau een
aantal theorieën, gebaseerd op literatuuronderzoek:
- gletsjerkommen: kolkgaten, ontstaan door het van grote hoogte van het landijs
afstortend smeltwater;
- doodijsgaten: depressies, ontstaan door het afsmelten van met sediment overladen
blokken ijs, die niet meer in verbinding staan met de zich terugtrekkende gletsjer;
- thermokarstdepressies: depressies, ontstaan door het lokaal afsmelten van bodem
ijs;
- pingoruïnes;
- uitblazingsbekkens.

3. De kartering geeft hiervan echter een vertekend beeld, omdat de overstoven veentjes niet
in ogenschouw zijn genomen. In het westelijk gedeelte van het Lheederzand liggen nogal wat
van dergelijke veentjes. Deze waren bij de oudere bosarbeiders goed bekend, omdat er drink
water kon worden 'gewonnen'.

Aan deze laatste twee theorieën zal hier nader aandacht worden besteed, onder
andere omdat recenter onderzoek van De Gans (1981) heeft uitgewezen dat dit de
meest voorkomende ontstaanswijzen van de dobben zijn. Daarnaast wordt ook aan
dacht besteed aan het voorkomen van vennen op een ondoorlatend bodemprofiel.
Pingoruïnes
Pingo's ontstaan doordat water in de bodem bevriest. Er ontstaat een ijskern die
aangroeit, zodanig dat zich een bodemijslens vormt. Door het groeien van deze lens
wordt het bovenliggend bodemmateriaal omhooggedrukt, waardoor een heuvel ont
staat. De omhoog gedrukte bodemlagen staan onder invloed van de zwaartekracht
en verplaatsen zich langzaam hellingafwaarts. Door voortgaande groei van de ijslens
kan de beschermende bodemhuid scheuren en wordt de ijslens aan de zonnestraling
blootgesteld, waardoor hij af zal smelten. Het resultaat zal zijn dat er een depressie
overblijft, met eromheen een wal van hellingmateriaal. Deze depressie heet een pingoruïne (zie fig. 13).
Het ontstaan van de pingo's op het Drents plateau is door De Gans (1983) geda
teerd tussen ca. 25.000 en 18.000 jaar geleden; het verval tot pingoruïne tussen
18.000 en 13.000 jaar geleden. Depressies dieper dan 2 m op het Drents plateau zijn
vrijwel steeds pingoruïnes. Indien in deze depressies bovendien een laat-glaciale
meerafzetting gevonden wordt (13.000-10.000 jaar geleden), is een andere ont
staanswijze vrijwel uit te sluiten. De aanwezigheid van een wal om de depressie
blijkt, in tegenstelling tot wat men in het verleden veelal aannam, geen duidelijk cri
terium, aangezien vele pingoruïnes geen wal bezitten, terwijl uitblazingsbekkens
soms juist wel een wal, echter van dekzand, hebben.
Op grond van bovengenoemde kenmerken werden vier pingoruïnes onderschei
den: Diepveen, Smitsveen-Benderse, Smitsveen-telescoop en Moordenaarsveen.
Uitblazingsbekkens, plassen
Deze bekkens zijn ontstaan doordat bij de dekzandsedimentatie plaatselijk het
dekzand werd opgenomen en op andere plaatsen werd afgezet. Hierdoor ontstonden
laagtes die in het algemeen minder dan 2 m diep zijn, samenhangend met de dekzanddikte. Uitblazing van deze bekkens heeft plaatsgevonden in de laatste fase van
de dekzandsedimentatie, dat wil zeggen aan het eind van het Weichselien, mogelijk
zelfs in het begin van het Holoceen. Depressies die op deze wijze ontstaan zijn, heb
ben dan ook geen laat-glaciale meeropvulling.
Waarschijnlijk is het grootste gedeelte van de depressies op de heide op deze wijze
ontstaan. De grillige vorm en geringe diepte van de meeste depressies duiden
hierop. Ook ronde tot ovale depressies kunnen echter op deze wijze ontstaan zijn. In
het algemeen worden deze depressies aangeduid met plassen, zodat we deze term
voor dit type laagtes gebruiken. De systemen van de Bendersche plassen en van de
Davidsplassen en de plassen ten oosten hiervan kenmerken zich doordat ze deel uit
maken van erosiegeulen, dalen in het keileemoppervlak. Deze dalen zijn nu echter
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Figuur 13. Ontstaan van pingo's en pingoruïnes, schematisch uit De Gans (1983).

niet meer als zodanig te herkennen, aangezien ze door de dekzandsedimentatie geë
galiseerd zijn. De Gans (1981, 1983) vond in de bovenloop van de Drentse Aa even
eens een relatie tussen het voorkomen van plassen en dalen in het onderliggende keileemoppervlak. Hij vond deze relatie echter uitsluitend voor pingoruïnes. De uitblazingsbekkens vertoonden deze relatie niet. In het Dwingelderveld lijkt er echter wel
een relatie te zijn tussen de uitblazingsbekkens en de oude dalen in de keileem.

Depressies op een bodemprofiel in dekzand
Zoals al eerder is opgemerkt is het mogelijk dat het water stagneert op een ondoorlatende, concave laag in een bodemprofiel, en dat zich een zogenaamde schijn
grondwaterspiegel voordoet. Het ontstaan van deze ondoorlatende bodemlagen
wordt in paragraaf 2.6. besproken. Deze ondoorlatende lagen liggen ten grondslag
aan een zeer opvallend geomorfologisch fenomeen dat in figuur 14 is weergegeven.
In een laagte van het dekzandpakket ontwikkelt zich in samenhang met een ondoor-

oorspronkelijk oppervlak met mogelijk
moeilijk/ondoorlatende laag

Figuur 14. Schematische voorstelling van het ontstaan van stuifzandhoogten en hooggelegen
vennen en veentjes.
*

latende laag een veenpakket. Bij een latere verstuivingsfase kan dit veenpakket
overstoven raken en zich als een natte bult in een overigens droog gebied handha
ven. Vennen en veentjes die op deze wijze ontstaan zijn, zijn slechts dan eenvoudig
te herkennen wanneer ze relatief hoog ten opzichte van hun omgeving liggen. Dit is
het geval bij een groot aantal vennen in de oostelijke stuifzandgordel en in het oos
telijk gedeelte van het Lheeder Zand.
Vele vennen in het gebied lijken aan een systeem van oude dalen gebonden te zijn
(zie fig. 15). In paragraaf 2.4.2. werd al vermeld dat een aantal vennen in het ooste
lijk gedeelte van het Lheeder Zand in eikaars verlengde liggen en vermoedelijk indi
catief zijn voor oude smeltwaterdalen. Dit is onder meer het geval voor het systeem
Zandveen - Groote Veen - Lange Veen.

Figuur 15. Ligging van vennen en plassen in relatie tot de terreinhoogten.

2.4.7

Bespreking van de geomorfologische facetkaart 1:25.000

De geomorfologische kaart 1:25.000, bijlage 1, is direct afgeleid uit de geomorfo
logische basiskaart 1:10.000 (Castel, 1984). Bij het vervaardigen van deze kaart is
gebruik gemaakt van de hoogtepuntenkaart 1:10.000 en van de luchtfoto's 1:10.000,
die van dit gebied in 1981 gevlogen waren. Als legenda werd gekozen voor de Le
genda van de Geomorfologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Ten Cate en
Maarleveld, 1977) met enkele kleine aanpassingen. Hierbij wordt het landoppervlak
op het hoogste niveau ingedeeld naar het reliëf en naar de terreinvormen. Het reliëf
is de mate van oneffenheid van het landoppervlak, uitgedrukt in hoogteverschillen
en hellingbedragen. Bij de terreinvormen worden verschillende vormgroepen onder
scheiden. De ontstaanswijze wordt eerst op een lager niveau aangegeven. Elke
vormeenheid wordt gekarakteriseerd door een code, opgebouwd uit:
- een getal dat het reliëf weergeeft;
- een letter die de vormgroep aanduidt;
- een getal dat de ontstaanswijze representeert.
Voor een nadere bespreking van de werkmethoden, legenda-opbouw en -achter
gronden wordt naar het basisrapport verwezen (Castel, 1984).
Op de geomorfologische facetkaart wordt de ligging en de vorm van de verschil
lende geomorfologische eenheden met een zo groot mogelijke nauwkeurigheid weer
gegeven. De hierboven gegeven beschrijving per geomorfologische hoofdeenheid
kan beschouwd worden als een algemene beschrijving van de kaart.
Uit de kaart is onder andere duidelijk dat er op de centrale heide zeer veel klei
nere en grotere dekzandruggen voorkomen. Ook de grote verspreiding van de voch
tige depressies is hier zeer opvallend.
Hoewel binnen de stuifzandgebieden een vrij groot aantaj ruggen afzonderlijk ge
karteerd zijn, is het onmogelijk om op schaal 1:25.000 alle ruggen aan te geven. De
meeste ruggen zijn dan ook samengevat in de complexe eenheden 'stuifzandruggen
met bijbehorende vlakten en laagten'.
2.5
2.5.1

Hydrologie
Algemeen

De vochtige, voedselarme milieutypen binnen Nederland worden in ernstige mate
bedreigd. Waar de natuur in Nederland over de hele linie sterk achteruit gaat van
wege het omzetten van natuurgebieden in gebieden met een andere functie, geldt
deze achteruitgang nog eens extra voor de vochtige elementen van de natuur. In de
laatste restanten natuurgebied zijn zij het vooral die aangetast worden door grenso
verschrijdende effecten van waterwinning, peilverlaging in landbouwgebieden, en
luchtverontreiniging.
Voor het Dwingelderveld geldt het bovenstaande eveneens. De natte-vochtige
heiden vórmen te zamen met vennen en plassen niet alleen de meest waardevolle na
tuurelementen, maar zijn tevens degene die het sterkst in waarde achteruit zijn ge
gaan en gaan.

Natte heiden zijn gebonden aan terreinen die 's winters onder water staan en waar
de grondwaterstand 's zomers tot maximaal een meter onder maaiveld daalt. Een
daling van de gemiddelde stand met enkele decimeters betekent vaak een aanzien
lijk verlies aan variatie in de vegetatie, terwijl bij een daling van een halve meter en
meer het natte karakter meestal totaal verloren gaat.
2.5.2

De kringloop van het water en het grondwaterregime

Water bevindt zich meestal niet op een vaste plaats in de ondergrond, maar is
voortdurend in beweging. In het veld is deze dynamiek het best te constateren aan
de hand van de stroming van het water in beken en sloten.
Op wereldschaal komt dit beeld van het altijd stromende water tot uitdrukking in
de zogenaamde hydrologische kringloop. Via de neerslag wordt water aan het aard
oppervlak toegevoegd. Dit water komt vervolgens, onder invloed van de zwaar
tekracht, tot afstroming en wordt uiteindelijk aan de zee toegevoegd. Tenslotte
komt water via de verdamping weer in de atmosfeer terecht, waarmee de kringloop
gesloten is.
In beperkte vorm en op kleinere schaal is een vergelijkbaar beeld te schetsen van
de grondwaterstroming van het Dwingelderveld. Ook hier wordt via de neerslag wa
ter aangevoerd, dat via de verdamping en ondergrondse of oppervlakkige stroming
aan de omgeving wordt afgegeven. Er is sprake van een dynamisch evenwicht tussen
aan- en afvoer van water. In figuur 2 is het hoofdpatroon van de grondwaterstroming
van het Dwingelderveld weergegeven; in figuur 19 is dit verder uitgewerkt.
De drijvende kracht achter de grondwaterstroming is de neerslag uit de atmosfeer.
Factoren als geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, verdamping
door de vegetatie en menselijke invloeden bepalen hoe de afstroming van de neer
slag plaatsvindt, ondergronds of bovengronds, diep of ondiep. De wijze van afstro
ming bepaalt tevens in belangrijke mate de kwaliteit van het grondwater. Wanneer
water door de ondergrond stroomt, lossen er grondbestanddelen in op, zodat op den
duur een wat mineraalrijker grondwater ontstaat. Wanneer dit water aan de opper
vlakte komt, worden ter plaatse wat mineraalrijkere omstandigheden gecreëerd.
Het geheel van de hydrologische hoedanigheden op een bepaalde plaats duiden
we aan met de term grondwaterregime. Daaraan kunnen de volgende facetten wor
den onderscheiden.
gehalten aan en onderlinge verhoudingen

regime
(grond)water
kwantitatief

gemiddelde stand

fluctuaties

Het grondwaterregime verschilt van plaats tot plaats, en is veelal ook in de tijd
niet constant.
Hierna zullen we de factoren die voor de grondwaterstroming en daarmee voor de
grondwaterregimes van belang zijn, nader bestuderen. Er zal daarbij vooral aan
dacht worden geschonken aan de veranderingen die deze factoren in de afgelopen
eeuw hebben ondergaan en aan de wijze waarop deze hebben doorgewerkt in de
grondwaterstroming.
2.5.3

Neerslag, verdamping en luchtverontreininging

Zoals gezegd is de neerslag de drijvende kracht achter de grondwaterstroming.
Gemiddeld genomen valt in het Dwingelderveld jaarlijks 820 mm neerslag (P =
820 mm/jr), verdeeld in 390 mm in het winterhalfjaar (oktober t/m maart) en
430 mm in het zomerhalfjaar (april t/m september).
De klimatologische omstandigheden zijn niet alleen bepalend voor de neerslag,
maar ook ten dele voor de verdamping. De hoeveelheid energie die vanuit de atmos-

Figuur 16. Verloop van de grondwaterstand gedurende het jaar en het gemiddelde per jaar in
twee grondwaterstandbuizen in het Dwingelderveld voor de periode 1951 (1963)-1983.

feer het aardoppervlak bereikt, bepaalt samen met de mate en soort van begroeiing
de grootte van de verdamping. Een maat voor deze hoeveelheid energie is de ver
damping van open water volgens Penman, de Eü. Voor het Dwingelderveld bedraagt
deze 670 mm/jaar, verdeeld in 100 mm/winterhalfjaar en 570 mm/zomerhalfjaar,
jaar.
Een en ander betekent dat in de winter sprake is van een neerslagoverschot, ter
wijl in de zomer vaak een verdampingsoverschot optreedt. We zien dan ook dat de
grondwaterstand in de zomer daalt en in de winter stijgt. Aan het eind van het win
terhalfjaar ontstaat een dynamische evenwichtssituatie. Aanvoer van water via de
neerslag en afvoer via sloten en beken en via de ondergrond zijn met elkaar in even
wicht, waardoor de grondwaterstand nog maar weinig verandert. In het zomerhalf
jaar wordt zo'n dynamische evenwichtssituatie niet bereikt. Aangezien de afvoer van
water dan vooral plaatsvindt via verdamping en ondergrondse afstroming, is sprake
van een constant dalende grondwaterstand. Er wordt ingeteerd op de watervoorraad
die in de winter is opgeboud. Naarmate de zomerse omstandigheden langer duren,
zijn de gevolgen duidelijker merkbaar. Eerst vallen sloten en beken droog, waarna
de grondwaterstand verder daalt. Pas wanneer in het najaar de verdamping afneemt
en er weer een neerslagoverschot ontstaat, komt aan deze dalende tendens een
einde en stijgt de grondwaterstand weer.
In figuur 16 is voor twee buizen in het Dwingelderveld aangegeven hoe het gedrag
van de grondwaterstand in de tijd is. Duidelijk is het sterk gekartelde verloop van de
grondwaterstand te zien, met hoge winter- en lage zomerstanden. Voorts is te zien
dat ook de gemiddelde jaarstand fluctuaties kent. Deze zijn het gevolg van natte en
droge jaren.
Naast natte en droge jaren zijn ook langer durende natte en droge perioden te on
derscheiden, met daarin hoge resp. lage gemiddelde standen. Al met al een uiterst
dynamisch gebeuren dat een aanzienlijke fluctuerende grondwaterstand tot gevolg
heeft. De volgende grondwaterfluctuaties zijn te onderscheiden:
Totaal fluctuatie
traject

Seizoenfluctuatietraject
(zomer-winter)

Jaarfluctuatietraject (natte en
droge jaren)

Langjarige fluctuaties
(natte en
droge perioden)

1,5-2,5 m

0,4-1 m

0,4-0,7 m

ca. 0,5 m

In paragraaf 2.2. is besproken dat het klimaat de afgelopen eeuwen vrij constant is
geweest. Met name geldt dit voor de neerslag en verdamping, zoals te zien is in fi
guur 17, waar voor drie neerslagstations, Hoofddorp, Assen en Dwingeloo, een
neerslagreeks over de afgelopen eeuwen, respectievelijk eeuw, is afgebeeld.
Hieruit blijkt dat er geen sprake is van een trendmatige toe- of afname van de
neerslag. Een eventuele droger of natter worden van het Dwingelderveld kan dan
ook niet het gevolg zijn van klimatologische ontwikkelingen. Wel zijn natte en droge
perioden te onderscheiden.

gemiddelde
jaarneerslag
(mm)

gemeten neerslag

Figuur 17. Verloop van de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag voor drie neerslag
stations, Hoofddorp, Assen en Dwingeloo, voorde periode 1774-1983, resp. 1900-1983.

Luchtverontreiniging
Via de atmosfeer worden niet alleen neerslag en verdamping bepaald, er worden
ook deeltjes, bestaande uit stof, zand, klei, zeezout, resten van vulkaanuitbarstin
gen, soms met bijmengsels als S02, NH3, H2S, 03, stikstofoxiden en koolwaterstoffen
aan het aardoppervlak toegevoegd.
De laatste decennia is er sprake van een sterke toename van deze depositie. In ta
bel 5 is een overzicht gegeven van de huidige depositie in het Dwingelderveld, ter
wijl daarnaast zogenaamde achtergrondwaarden zijn opgenomen. Deze laatste vor
men een indicatie voor de van nature aanwezige aanvoer.
Het zal duidelijk zijn dat voor sommige stoffen sprake is van een sterke toename
van de depositie. Dit werkt langs vele, goeddeels weinig onderzochte, wegen door
op de flora en vegetatie van natuurgebieden. Vooral het effect van zogenaamde zure
regen op naaldbomen staat volop in de belangstelling.
Hier besteden we enige extra aandacht aan de invloed van de toegenomen stik
stofbelasting op de vergrassing van heiden. Bemestingsproeven met kunstmest leren
dat een toediening van 30 kg N/ha.jaar gedurende 4 jaar voor een dramatische toe
name van de vergrassing zorgt, van ca. 10% in de onbemeste tot ca. 60% in de be
meste situatie.

Tabel 5. Overzicht van de via de atmosfeer aangevoerde hoeveelheden van bepaalde stoffen
voor de meetpunten Beilen en Witte Veen over de jaren 1979, 1980 en 1981, en van de zoge
naamde achtergrondaanvoer.

Nitraat
Sulfaat
Orthofosfaat
Ammonium
Chloride
Natrium
Kalium
Calcium
Magnesium
Zuurgraad (pH)
Elektrisch
geleidings
vermogen

Dwingelderveld 1979-1981

Achtergrondaanvoer

20-40
ca.50
1- 2
15-25
25-40
15-20
2- 5
5-10
2- 4
4,5- 5

(kg/ha.jr.)

< 4
<14
< 2
<2
<40
<20
<3
<7
< 3
5-8

ca. 5

(mS/m)

(kg/ha.jr..)

Op het ogenblik is de stikstofaanvoer via de atmosfeer 15 à 20 kg N/ha.jaar. Ver
geleken met de achtergrondaanvoer van 3 kg N/ha.jaar betekent dit een extra aan
voer van ca. 15 kg N/ha.jaar en dat niet gedurende 4 jaar maar gedurende vele ja
ren.
Het lijkt duidelijk dat bij de, overigens betrekkelijke geringe, vergrassing van
droge heiden naast achterstallig beheer, de luchtverontreiniging een van de belang
rijkste en misschien wel de belangrijkste factor is.
Bij de natte heiden ligt dat vermoedelijk anders. Hier speelt de toegenomen mine
ralisatie ten gevolg van de grondwaterstandsdaling waarschijnlijk een doorslagge
vende rol. De effecten van achterstallig beheer en luchtverontreiniging versterken
dit nog.
2.5.4

Opbouw van de ondergrond

Wanneer het neerslagwater de aardbodem heeft bereikt en naar de ondergrond
wegzijgt, wordt het opgenomen in en onderdeel van de grondwaterstroming. Van
grote invloed op deze stroming is de geologische opbouw van de ondergrond. In het
Dwingelderveld betreft dit vooral de keileem.
In het gebied waar de keileem aanwezig is, zorgt deze voor een duidelijke schei
ding tussen het bovengelegen dek- en stuifzandpakket en het eronder gelegen diepe
watervoerende pakket. De wegzijging van de neerslag, vanuit het dek- en stuifzand
pakket naar beneden wordt door de keileem bemoeilijkt. Aan het eind van de win
terperiode, wanneer het dekzandpakket voor een groot deel met water is verzadigd,
stroomt een aanzienlijk deel (25 à 30%) van de neerslag via sloten en beken zijde
lings af; de rest zijgt weg naar het diepe watervoerende pakket. Bij de wegzijging
van water door de keileem is de potentiaal, de grondwaterdruk, in het diepe water-

keileem
zand verzadigd met
grondwater
droog' zand

grondwaterstandsbuis met waterstand

grondwaterstand
maaiveld

Figuur 18. Relatie tussen grondwater boven en onder de keileem, geschematiseerd. Links een
weinig tot niet voorkomende situatie; rechts de overwegend voorkomende situatie.
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voerende pakket van belang. In figuur 18 is een veelgehoord misverstand betref
fende de relatie tussen het grondwater boven en onder de keileem afgebeeld. Vol
gens de figuur links wordt het grondwater boven de keileem niet beïnvloed door het
grondwater eronder. Deze situatie komt in werkelijkheid echter niet, of 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 el
kaar. Er is sprake van een verschil in druk tussen beide. Naarmate de druk van het
water onder de keileem lager is, zal de wegzijging van water door de keileem toene
men. Dit ten koste van de afvoer via sloten en beken. Deze situatieJieeft zich voor
gedaan toen in de afgelopen decennia de winterpeilen in de beken en beekdalen van
Oude Vaart en Wold Aa zijn verlaagd (zie fig. 20).
De centrale en hoge ligging van het gebied met keileem in de ondergrond maakt,
te zamen met de isolerende werking van de keileem, dat dit deel van het Dwingelderveld uitsluitend gevoed wordt door de neerslag, zodat zeer voedselarme situaties
kunnen optreden.
In de gebieden waar de keileem ontbreekt, met name in de beekdalen van Oude
Vaart en Wold Aa, is de situatie juist andersom. Het diepe en mineraalrijkere
grondwater kan vrij tot in het maaiveld doordringen. In de beekdalen bestaat de wateraanvoer dan ook niet alleen uit neerslag vanuit de atmosfeer, maar ook uit opkwellend diep grondwater. Zoals gezegd heeft dit diepe grondwater een vaak lange

qh = KD i

qh = kD i

Figuur 19. De belangrijkste componenten van de grondwaterstroming.

weg door de ondergrond afgelegd, waarbij dankzij het contact met de zandkorrels in
de ondergrond enige minerale verrijking is opgetreden. Met het opkwellende diepe
grondwater wordt dan ook een aanzienlijke hoeveelheid mineralen aangevoerd,
waardoor in de beekdalen van nature wat voedselrijkere omstandigheden voorko
men met wat graziger vegetaties. Het is niet toevallig dat hier van oudsher de grasen hooilanden van de plaatselijke bevolking gelegen waren.
Dat de keileem de allesoverheersende factor is bij de tweedeling van het Dwingelderveld in zure, voedselarme heidevelden en grazige graslanden, blijkt wondermooi
uit een vergelijking van de Franse topografische kaart uit 1812 (zie bijlage 3), met
het kaartje waarop het keileemvoorkomen is afgebeeld (fig. 10). Er is een frappante
overeenkomst tussen de ligging van de hooi- en graslanden op de Franse kaart en de
keileemloze gebieden op de keileemdieptekaart.
Een laatste belangrijk geologisch/bodemkundig fenomeen is de aanwezigheid van
ondoorlatende bodemlaagjes onder de meeste vennen. In paragraaf 2.6.2. komt de
vorming van deze laagjes uitgebreid aan de orde. Op deze laagjes kan zich zoge
naamd schijngrondwater handhaven en kan open water ontstaan dat onafhankelijk is
van de omgeving. De voeding vindt hoofdzakelijk plaats via de neerslag, terwijl
soms enige oppervlakkige toestroming vanuit de omgeving optreedt. Deze uiwisseling met de omgeving is echter minimaal. Extreem voedselarme omstandigheden zijn
hiervan het gevolg.
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Figuur 20. Verloop van de gemiddelde zomer- en winterstand (gemiddelde van dagelijkse
waarnemingen in resp. augustus t/m oktober en januari t/m maart), en het gemiddelde over pe
rioden van tien jaar van het peil van De Oude Vaart te Beilen over de jaren 1867-1874 en
1900-1943 (gegevens PWS-Drenthe).

2.5.5

Verdamping door de vegetatie, bebossing

De hoeveelheid neerslag die ten goede komt aan het grondwater, dat wil zeggen
de neerslag min de verdamping, wordt in eerste instantie bepaald door de klimatolo
gische omstandigheden. Bij de grootte van de verdamping speelt echter ook de mate
en soort van begroeiing een belangrijke rol. In tabel 6 is voor een aantal begroeiings
typen, op grond van uitgebreid literatuuronderzoek (zie Bakker, 1984) aangegeven
hoe groot de gemiddelde verdamping per jaar en per winter- en zomerhalfjaar is.
Het zal duidelijk zijn dat het vervangen van het ene begroeiingstype door het an
dere, bijvoorbeeld het bebossen van onbegroeid terrein, een sterke toename van de
verdamping en daarmee daling van de grondwaterstand met zich meebrengt. In de

Tabel 6. De werkelijke verdamping van een aantal begroeiingstypen gedurende het jaar en
gedurende het zomer- en winterhalfjaar onder normale klimaatsomstandigheden in het Dwingelderveld (P = 820 mm/jr., E„ = 670 mm/jr.).
Begroeiingstype

E jaar
E, = 670
(mm)

E zomer
E„ = 570
(mm)

E winter
E„ = 100
(mm)

onbegroeid terrein
droge heide
vochtige heide
vennen en venen
droog loofbos
vochtig loofbos
droog naaldbos
vochtig naaldbos
cultuurgrasland

200
450
500
650
450
525
525
600
400

150
300
325
500
300
350
300
350
300

50
150
175
150
150
175
225
250
100

eerste decennia van de twintigste eeuw is dit op grote schaal gebeurd, toen de stuif
zanden zijn vastgelegd met naaldbos. Hierbij zijn tevens op de nattere plaatsen ontwateringssloten aangelegd om de grondwaterstand te verlagen. Naderhand, toen het
bos goed groeide en de verdamping was toegenomen, vielen deze sloten droog of
praktisch droog.
2.5.6

Peilen van de beekdalen

De waterpeilen in de beekdalen zijn voor de waterhuishouding van het centrale
keileemplateau van het grootste belang. In figuur 19 is aangegeven hoe de water
stroming van het centrale keileemplateau is voor te stellen.
De waterbalans voor het zandpakket boven de keileem luidt als volgt:
neerslag = verdamping + slootafvoer + zijdelingse afstroming + wegzijging door
keileem.
De hoeveelheid water die door de keileem wegzijgt (q() is gelijk aan:
qinfm= J l ^ L , , waarbij
c
h = grondwaterstand boven keileem;
0= potentiaal grondwater onder de keileem;
c = weerstand keileem tegen verticale waterbeweging.
De potentiaal van het diepe grondwater onder de keileem wordt vooral bepaald
door de peilen van de beekdalen. Worden deze peilen omlaag gebracht, dan daalt
ook de diepe potentiaal. Het verschil tussen h en (I> wordt groter, waardoor de infil
tratie door de keileem toeneemt, qi wordt groter. Aangezien neerslag en verdamping
niet veranderen, betekent een en ander in de waterbalans dat slootafvoer en zijde

lingse afvoer kleiner worden. Het uiteindelijke gevolg is dat de grondwaterstand h
van het zandpakket ook daalt, zij het overwegend wat nvnder dan®, aangezien de
verminderde slootafvoeren en de afgenomen zijdelingse afstroming voor gedeelte
lijke compensatie zorgen.
Wanneer we nu de ontwikkeling van de waterpeilen in de beekdalen gedurende de
afgelopen eeuw bekijken, blijkt het volgende. Tot ongeveer 1900 was in de bedrijfs
voering van de boeren het gebrek aan meststoffen de allesoverheersende factor.
Teneinde beter gebruik te kunnen maken van de mineralen die in het water van de
beken aanwezig waren, werden beken in de winter door middel van zogenaamde
schutten opgestuwd, waardoor de lager gelegen hooi- en graslanden overstroomden.
Kleine kaden verhinderden het terugstromen van het water. Dit stuwen van de be
ken had tot gevolg dat in de wat hoger gelegen gronden de grondwaterstand tot bo
ven het maaiveld kwam. Ook in die gebieden werden kleine kaden aangelegd om het
wegstromen van het water te verhinderen. Deze ingrepen zorgden ervoor dat de
hoeveelheden mineralen die voor de vegetatie beschikbaar waren, toenamen. Te
vens hadden ze tot gevolg dat in sommige beekdalen, met name in de Oude Vaart, in
de winter grote delen onder water stonden.
Met de komst van de kunstmest werden deze zogenaamde bevloeiingen overbodig
en zelfs ongewenst vanwege de kans op overstromingen tot Iaat in het jaar, met
name op de hoger gelegen gronden, en de ermee gepaard gaande uitspoelende wer
king. In de afgelopen decennia werd het, onder invloed van de toegenomen mecha
nisatie, noodzakelijk geacht om 's winters het land te kunnen berijden. Dit bracht de
wens tot lage winterpeilen met zich mee. In de afgelopen eeuw hebben zich dan ook
overwegend sterke dalingen van de winterpeilen in de beekdalen voorgedaan.
In het beekdal van de Oude Vaart zijn de eerste veranderingen in de waterhuis
houding in de jaren dertig uitgevoerd. De beek werd rechtgetrokken, de bevloeiingsschutten opgeruimd, terwijl sloten in het eigenlijke beekdal werden verbreed en uit
gediept.
De ontwikkeling in deze periode kan geïllustreerd worden aan de hand van peilwaarnemingen aan het Rijkskeerschut te Beilen over de periode 1867-1874 en 19001943. In figuur 20 en tabel 7 zijn deze waarnemingen verwerkt.

Tabel 7. Gemeten peilen in de Oude Vaart te Beilen, gedurende een aantal jaren. Alle waar
den in cm t.o.v. peil (peil 1900-1943 is 11,60 m +N.A.P.; peil 1867-1874 niet met zekerheid
bekend, vermoedelijk ook 11,60 m +N.A.P.).
Winter (jan. , febr. , mrt.)

1867-1874
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1934-1943

gem. stand

gem. max.

+ 15
+ 11
+ 16
- 1
-26

+44
+50
+54
+43
+41

Zomer (juli. aug., sept.)
gem. min.

- 8
-30
-24
-34
4 -60

gem. stand

gem. max.

gem. min.

-18
-36
-37
-34
-30

- 6
- 1
+15
+12
+13

-25
-54
-64
-57
-45

In 1958 is met de tweede grootschalige verandering van de waterhuishoudkundige
situatie begonnen. De Oude Vaart is toen verder rechtgetrokken, uitgediept en ver
breed, terwijl de detailontwatering van het eigenlijke beekdal verder werd vergroot.
Al met al zijn in de afgelopen eeuw de volgende veranderingen bewerkstelligd:

winterpeil
zomerpeil

Oude Vaart (beek)

Detailontwatering

0,6 à 0,8 m gedaald
0,2 à 0,3 m gedaald

ca. 1 m gedaald

Daarnaast zijn de watergangen aanzienlijk uitgediept en verbreed.
De veranderingen in het beekdal van de Wold Aa zijn minder groot geweest. Pas
in de periode 1947 tot 1950 is de inrichting van dit beekdal veranderd. Voor die tijd
hebben slechts kleine aanpassingen plaatsgevonden. Aangezien de Wold Aa stroom
opwaarts van Ruinen tot het zogenaamde bovenlooptype gerekend kan worden, zijn
bevloeiingen door middel van schutten hier nooit aan de orde geweest. (Bovenlopen
van beken kenmerken zich onder andere door de betrekkelijk geringe voeding met
diep mineraalrijk grondwater. Hun voeding bestaat vooral uit regenwater. Be
vloeringen zijn hier weinig zinvol.)
De veranderingen in de afgelopen eeuw zijn als volgt samen te vatten:

winterpeil
zomerpeil

Wold Aa (beek)

Detailontwatering

0,2 à 0,3 m gedaald
weinig veranderd

0,6 à 0,8 m gedaald

Al deze ingrepen hebben niet alleen in de beekdalen zelf een zeer grote verande
ring van de milieuomstandigheden tot gevolg gehad, ook het tussen de beekdalen ge
legen dek- en stuifzandgebied is hierdoor aanzienlijk droger geworden. In de beek
dalen, die tot ca. 1900, natte tot zeer natte gras- en hooilanden kenden met overwe
gend voedselarme omstandigheden en talloze subtiele overgangen van mineraalarme
naar wat mineraalrijkere omstandigheden, is nu een vochtig tot weinig vochtig mi
lieu gecreëerd, dat dankzij de inbreng van grote hoeveelheden mest overal zeer
voedselrijk is. De grote milieuvariatie van vroeger is hierdoor volkomen uitgewist.
2.5.7

Ontginningen en slootaanleg in het centrale dekzandgebied

In het centrale dekzandgebied is sinds het begin van deze eeuw een aantal ge
bieden als landbouwgebied in gebruik genomen. Hiertoe werden onder andere slo
ten gegraven, en werden soms de slenken, die van nature voor waterafvoer zorgen,
uitgediept.
Op het ogenblik zijn de meeste van deze ontginningen weer verlaten. Slechts in
het Noordenveld wordt nog over aanzienlijke oppervlakten, vele tientallen hectares,
intensieve landbouw bedreven. Dit brengt met zich mee dat ter plaatse de grondwa

terstand wordt verlaagd en dat aanzienlijke hoeveelheden meststoffen worden inge
bracht.
Vooral wanneer in de winter mest wordt aangevoerd op onbegroeid bouwland
(maïsakkers!), spoelt hiervan een deel uit naar de omgeving. Zo is de eutrofiëring
van de slenk van de Bendersche Plassen in z'n geheel een gevolg van het uitspoelen
van meststoffen vanuit het Noordenveld.
Verder zijn in het kader van de bebossing van de stuifzanden een aantal sloten ge
graven, waardoor de grondwaterstand omlaag is gebracht.
2.5.8

Waterwinning

Een laatste belangrijke randvoorwaarde met betrekking tot het grondwater die we
hier behandelen, is de winning van grondwater.
In tabel 8 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de waterwinning in
het Dwingelderveld met omgeving. Naast drinkwater zijn ook gegevens opgenomen
betreffende de hoeveelheden industrieel water die onttrokken worden.
Wat betreft de invloed van deze winningen op de grondwaterstanden in het Dwin
gelderveld vallen we terug op berekeningen die zijn uitgevoerd door de Cogrowa.
Slechts de waterwinning in Beilen heeft op de grondwaterstanden in het uiterste
noordoosten van het gebied een zeer geringe invloed; maximaal een daling met
enige centimeters. Wel heeft deze waterwinning tot gevolg dat de stroming van diep
grondwater vanuit het oosten naar het Dwingelderveld afneemt. Dit zal voor de
kwalitatieve aspecten van het grondwater in het beekdal van de Oude Vaart van enig
belang zijn.
2.5.9

De hydrologie van slenken

De slenken van het centrale dekzandgebied zorgen in de wintersituatie voor
afvoer van water. In figuur 21 is schematisch weergegeven hoe de hydrologie van
een slenksysteem is voor te stellen. De voeding van een slenk bestaat uit neerslag en

Tabel 8. Overzicht van de opgepompte hoeveelheden grondwater voor de drink- en indu
striewatervoorziening over de periode 1950 t/m 1981 (gegevens PWS Drenthe^Lokatie

Hoogeveen
Beilen
Dwingeloo
Ruinerwold

Soort
winning
drinkwater
industrieel
drinkwater
industrieel
drinkwater
industrieel
drinkwater
industrieel

Gewonnen hoeveelheid per periode ( 10fi m1/'jr.)
1950-1960

1960-1970

1970-1979

1980

1981

2-4

4,1
0,7
3,3
3
0,3
0
1,2
0,2

4,3

ca. 0,3

2-2,5

4-5
0,8
3-3,5

ca. 0,1

0,5-1

1-1,5

3,0
3,3
0,3
0
1,2
0,3

neerslag

verdamping

î î Î

zijdelingse
toestroming

afvoer via
sloot of beek

fceiteem

verticale wegzijging

Figuur 21. Hydrologische werking van het slenksysteem (geschematiseerd).

zijdelingse toestroming van grondwater. In de wintersituatie komt deze voeding in
evenwicht met de wegzijging door de keileem en de oppervlakkige afvoer van water
via sloot of beek. Wanneer we de ontwikkeling van de verschillende factoren in de
afgelopen eeuw onder de loep nemen, dan blijkt dat:
- de neerslag niet is veranderd;
- de zijdelingse toestroming veelal verminderd is, aangezien de vegetatie op aan
grenzende dekzandruggen en stuifzanden is toegenomen (bebossing!), waardoor de
verdamping is toegenomen;
- de wegzijging door de keileem eveneens toegenomen is. In paragraaf 2.5.6. is aan
gegeven dat de potentiaal van het diepe grondwater ten gevolge van peildalingen in
de beekdalen is gedaald met een halve tot een hele meter in de winter.
Een en ander heeft tot gevolg dat de afvoer van water vanuit de slenk via sloot of
beek in de afgelopen eeuw sterk moet zijn afgenomen. De stand van het water in de
verschillende slenken in de winterperiode is daarentegen overwegend weinig veran
derd. De slootafvoer is op te vatten als een regulerende factor, waarbij de toestand
van het systeem, de (grond)waterstand, min of meer gelijk blijft. Dit betekent onder
andere dat er in een slenksysteem betrekkelijk grote veranderingen kunnen optre
den, zonder dat dit in de hoogte van de winterstand tot uitdrukking komt. Wat ech
ter wel verandert is de tijdsduur gedurende welke zo'n winterstand optreedt.
Wanneer bijvoorbeeld de potentiaal van het diepe grondwater gedaald is en de in
filtratie door gliedelaag en keileem toeneemt, zal de afvoer van water via sloot of
beek kleiner zijn en zal de afvoer eerder stagneren.
Ogenschijnlijk is er in de wintersituatie van de slenksystemen dus weinig veran
derd. Nog steeds komen hoge grondwaterstanden voor. Echter wanneer in het voor
jaar de verdamping toeneemt en de voeding door de neerslag kleiner wordt, zal de
beek- of slootafvoer al snel stagneren, veel eerder dan vroeger het geval was. Hier
door zullen de (grond)waterstanden van de slenken in de zomerperiode in de huidige
situatie veel verder wegzakken dan vroeger, met mogelijk belangrijke gevolgen voor

onder andere de gliedelaag.
Overwegend geldt dat de slenksystemen veel dynamischer zijn geworden dan
vroeger, de winterstanden zijn min of meer vergelijkbaar, de zomerstanden zijn la
ger. Daarbij komt dat de hoeveelheid water die uit het systeem verdwijnt via sloten
of beken, aanzienlijk is afgenomen. Dit betekent tevens dat de hoeveelheid voe
dingsstoffen die in het systeem achterblijft, toeneemt. Dit laatste wordt nog ver
sterkt door de luchtverontreiniging.
2.5.10

Veranderingen van het grondwaterregime in de afgelopen eeuw

De grondwatersituatie in het Dwingelderveld is de afgelopen eeuw aanzienlijk
veranderd. Over grote oppervlaktes hebben zich grondwaterstandsdalingen voorge-

Tabel 9. Overzicht van berekende grondwaterstandsdalingen (alle waarden in cm) in een aan
tal gebieden van het Dwingelderveld gedurende de periode 1900-1983 in winters met normale
klimatologische omstandigheden. De totale daling en het aandeel van drie belangrijke mense
lijke ingrepen in respectievelijk beekdalen, bossen en Noordenveld zijn weergegeven.

Slenk Davidsplassen
Ah
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Plassen
Ah
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Slenk Kraloër plas
Ah
A(J)
Beekdal Oude Vaart
Ah
A(p
Beekdal Wold Aa
Ah
A4)
Boswachterij
Ah
Ad)
Noordenveld
Ah
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Benderse weg
Ah
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Daling
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78
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6
7
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44
45

16
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5
6
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Noordenveld
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daan en is de verhouding tussen wegzijging en zijdelingse afvoer van water veran
derd. Op het in tabel 9 gegeven overzicht is aan de hand van berekeningen met een
simulatiemodel een indruk gegeven van de grootte van de grondwaterstandsdalingen
in de verschillende deelgebieden van het Dwingelderveld.
Hoewel oude terreinbeschrijvingen schaars zijn en grondwaterstandsgegevens pas
vanaf 1950 beschikbaar zijn, hebben we toch een aantal gegevens die bovenstaande
mening staven. In de eerste plaats zijn dit vegetatiekundige en floristische verande
ringen, zoals weergegeven in paragraaf 2.7. Voorts is belangrijke informatie te ont
lenen aan een artikel van Thijsse (1930). Hij bezocht het Dwingelderveld in de zeer
droge zomer van 1929, en beschreef de Kraloër Plas toen als volgt:
'Het zou nu bij den abnormaal lagen waterstand ... de plassenwereld lag voor ons:
één grote plas en daaromheen kleinere droge vlakke plekken, meerendeels gelijk
matig dichtgegroeid met de witte snavelbies. De grote plas was natuurlijk danig ge
slonken ...'.
Hieruit en uit de rest van het verhaal blijkt dat de Kraloërplas toen altijd, zelfs in
droge zomers, water bevatte. In de huidige situatie valt de Kraloër Plas elke zomer
droog. Dit vormt een eerste aanwijzing dat de grondwaterstand in de afgelopen
eeuw aanzienlijk is gedaald. Verdere informatie is te ontlenen aan de resultaten van
de modelberekening van de grondwaterstroming. Ook deze geven aan dat de water
huishouding van het Dwingelderveld sterk is veranderd in de afgelopen eeuw. Dit
wordt in de hoofdstukken 3 en 4 verder toegelicht.
2.5.11

De huidige situatie

Teneinde de huidige hydrologische situatie vast te leggen, is in de zomer van 1983
een kartering van het gebied uitgevoerd. Grondwaterregimes zijn vastgelegd, en wel
zodanig dat ze in ecologische zin informatief zouden zijn. De relatie grondwater-vegetatie heeft daarbij centraal gestaan.
Op de hydrologische facetkaart, bijlage 2, zijn deze grondwaterregimes afge
beeld. In figuur 22 zijn de kwalitatieve zaken nader toegelicht.
Met betrekking tot de kwalitatieve zaken is het volgende op de merken. De van
nature aanwezige gradiënt van voedsel- en mineraalarme omstandigheden in het ge
bied met keileem in de ondergrond naar de wat rijkere omstandigheden in de beek
dalen (zie fig. 23) is praktisch volledig uitgewist door de sterke bemesting in de
beekdalen.
De voedselarme omstandigheden in het huidige natuurgebied handhaven zich re
delijk. Slechts plaatselijk, zoals in het Noordenveld en omgeving, is sterke voedselverrijking opgetreden. Luchtverontreiniging en landbouwkundige activiteiten in het
gebied vormen de belangrijkste bedreiging voor de voedselarme omstandigheden.
Met name de intensieve landbouw in het Noordenveld doet afbreuk aan de natuur
waarden ter plaatse en in de slenk van de Benderse Plassen.
Via de twee afwateringsloten die aan de oostkant het gebied binnenstromen,
wordt landbouwwater, dat aanzienlijke hoeveelheden voedingsstoffen bevat, het ge
bied binnengevoerd.

V////X

gebied waar meststoffen aan bodem en grondwater worden toegevoegd

» directe uitstroom van landbouwwater naar aangrenzend natuurgebied
Qebied waar in het recente verleden meststoffen aan bodem en grondwater werden toegevoegd

Figuur 22. Overzicht van punten, c.q. gebieden waar directe aanvoer van landbouwmeststoffen plaatsvindt.
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Bodems
Algemeen

Onder een bodem verstaan we het bovenste deel van de aardkorst, met eigen
schappen die verschillen van het onderliggende gesteente (moedermateriaal) ten gevolge van de werking van klimaat, reliëf en levende organismen.
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Figuur 23. Verloop van zones met voedsel- en mineraalarme omstandigheden naar wat rijkere
zones in relatie tot keileemvoorkomen en grondwaterstroming (geschematiseerd).

Globaal genomen kan men zich de bodemvorming als volgt voorstellen. Op het
aan de oppervlakte gelegen moedermateriaal vestigt zich een vegetatie. Het organi
sche materiaal van deze planten komt op het grondoppervlak terecht en wordt daar
door bodemdieren en micro-organismen omgezet in anorganische stoffen en min of
meer complexe organische verbindingen, waaronder humus. Een deel van deze stof
fen wordt weer door de planten opgenomen, de rest accumuleert in de bovenste bo
demlaag of spoelt uit. Aangezien bij de afbraak van de organische plantenresten humuszuren ontstaan, zal het naar beneden sijpelende grondwater enigszins zuur zijn
en daardoor de zandkorrels en de eventueel aanwezige mineralen aantasten. Op wat
grotere diepte slaan deze humeuze stoffen en opgeloste bestanddelen weer neer.
Door deze processen ontstaan lagen met verschillende eigenschappen, de zoge
naamde bodemhorizonten. Van boven naar beneden worden de volgende drie
hoofdhorizonten onderscheiden:
- A-horizont, de humeuze bovengrond, waaronder de uitspoelingshorizont van het
moedermateriaal ;
- B-horizont, inspoelingshorizont;
- C-horizont, het niet of slechts weinig veranderde moedermateriaal.
Op grond van de aard van deze horizonten kunnen verschillende bodemeenheden
onderscheiden worden. In een gematigd klimaat met een neerslagoverschot, zoals
het onze, worden in zandig moedermateriaal voornamelijk podzolgronden gevormd.
In het Dwingelderveld is dit dan ook de meest voorkomende bodemeenheid.
In figuur 24 is de verspreiding van de verschillende bodemeenheden in het Dwin
gelderveld globaal weergegeven. Vrijwel alle podzolgronden die voorkomen, zijn
onder meer of minder vochtige omstandigheden gevormd, en behoren tot de groep
der 'hydropodzolgronden'. Dit geldt zowel voor de veldpodzolgronden die in de
's zomers relatief droge, hogergelegen delen van het centrale dekzandgebied voor
komen, als voor de moerige podzolgronden die in de lagergelegen, steeds vochtige,
slenken wijd verbreid zijn. Veldpodzolgronden worden gekenmerkt door een dun
humeus bovendek, waarin duidelijke sporen van uitloging voorkomen. De B-hori-
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Figuur 24. Verspreiding van de verschillende bodemeenheden.
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zont is tot op grote diepte ontijzerd, enerzijds door het uitspoelingsproces, ander
zijds door de hoge grondwaterstanden die tijdens het ontstaan van deze bodems
veelvuldig voorkwamen. Bij de dorpen komen nog oude veldpodzolgronden voor,
waarbij door plaggenbemesting een humeus bovendek is ontstaan van 30-50 cm
dikte, waardoor ze nu gerekend worden tot de laarpodzolgronden. De moerige podzolgronden worden gekenmerkt door een humeus bovendek van meer dan 15 cm

met een organische-stofgehalte van meer dan 15%. Ze zijn onder zeer vochtige om
standigheden ontstaan.
De in het gebied voorkomende haarpodzolgronden zijn de enige hier voorko
mende podzolgronden die onder droge omstandigheden gevormd zijn. Ze behoren
dan ook tot de 'xeropodzolgronden'. Ze zijn ontwikkeld in de mineralogisch arme
dekzanden op relatief hooggelegen plaatsen. Momenteel komen ze vrijwel alleen
voor in de stuifzandgebieden, waar ze meestal door stuifzand zijn overstoven. Ze
worden gekenmerkt door een sterk uitgeloogde grijze A;-horizont. In de inspoelingshorizont valt meestal een zone te herkennen waarin de humusinspoeling maximaal is
(B2h-horizont). Hieronder ligt soms nog een horizont met maximale ijzerinspoeling
(B2ir-horizont). Aangezien deze horizonten zeer compact kunnen zijn, hebben ze
vaak een grote invloed op de wegzijging van water naar beneden. In para
graaf 2.6.2. zal nader worden ingegaan op het ontstaan en de betekenis van derge
lijke lagen.
Andere bodems die onder steeds vochtige omstandigheden voorkomen zijn de
veengronden. Ze bestaan tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan 40 cm uit moerig
materiaal, dat wil zeggen materiaal dat voor meer dan 15% uit organische stof be
staat. Ze komen voor op plaatsen waar veengroei mogelijk is geweest. In figuur 24
zijn alleen de meest uitgestrekte voorkomens van deze gronden aangegeven, name
lijk in het centrale gedeelte van het dal van de Oude Vaart. Op de overgang naar het
centrale dekzandgebied met keileem in de ondergrond komen nog moerige eerdgronden voor, gekenmerkt door een humeuze bovenlaag met meer dan 15% organi
sche stof, die binnen 40 cm op een minerale ondergrond ligt.
Ook de hydrozandeerdgronden, die behalve in het dal van de Oude Vaart ook in
dat van de Wold Aa voorkomen, zijn tijdens hoge grondwaterstanden ontstaan. Be
halve door kenmerken die hiervan een gevolg zijn, worden ze ook gekarakteriseerd
door een humeuze bovenlaag van minder dan 50 cm. Ze zijn in zandige sedimenten
ontwikkeld.
De meest voorkomende eenheid die onder droge omstandigheden gevormd is, is
de zwarte enkeerdgrond. Deze bodems komen voor bij de dorpen op de grotere, ho
gergelegen dekzandruggen; zij worden gekenmerkt door een humeus bovendek van
meer dan 50 cm dikte, ontstaan onder invloed van de mens (zie paragraaf 3.3.).
Door de gunstige hydrologische condities van het dekzand en door de bemesting zijn
deze gronden bijzonder geschikt voor de akkerbouw.
In de stuifzandgebieden wordt een grote variatie aan bodemeenheden aangetrof
fen, samenhangend met de variatie in geomorfologie van dit gebied. In de grote, tot
op de keileem uitgestoven vlakten komen oude kleigronden voor. Op de uitgestoven
vlakten waar nog zand aanwezig is, zijn het voornamelijk vlakvaaggronden. In feite
zijn dit onthoofde podzolgronden. Deze beide gronden worden in natte tijden geken
merkt door een ondiepe grondwaterstand, terwijl in droge tijden het grondwter diep
kan wegzakken. In de opgestoven terreindelen komen vooral duinvaaggronden
voor, gronden waarbij het grondwater steeds dieper dan 80 cm ligt. Alle vaaggronden worden gekenmerkt door slechts een zeer dun (of in het geheel geen) humeus
bovendek. Dit heeft uiteraard een grote invloed op de vegetatie in deze gebieden,

die van nature op deze standplaatsen vooral door pioniersoorten gekenmerkt zal
worden.
2.6.2

Het ontstaan van ondoorlatende bodemhorizonten

Wat ontstaanswijze en aard betreft kunnen drie soorten van ondoorlatende bo
demlagen onderscheiden worden:
- waterhardlagen;
- gliedelagen;
- ijzerbandjes.
Ook zijn er aanwijzingen dat een combinatie van deze wat betreft ontstaanswijze
zeer verschillende lagen in het Dwingelderveld voorkomt, waarbij tevens keileem
een rol speelt.
Waterhard- en gliedelagen
In grote delen van Drenthe is in het Holoceen op natte plaatsen veengroei op gang
gekomen. Vanuit een lage, natte kern, waar zich in eerste instantie gyttja ('sapropelium'), riet- en zeggeveen vormde, kon veenmosveengroei op gang komen, zodanig
dat ook de drogere en in de oorspronkelijke situatie voor veengroei ongeschikte om
geving overwoekerd kon worden.
Bij de afbraak van het zich ophopende dode veenmateriaal wordt disperse humus
gevormd, die met het wegzijgende regenwater naar de ondergrond afstroomt en
neerslaat bovenin het onderliggende zandprofiel. Zo kan zich een sterk smerende,
voor water praktisch ondoorlatende, zogenaamde gliedelaag vormen (de c-waarde
van deze laag kan vele duizenden dagen bedragen). De vorming van deze laag heeft
onder andere tot gevolg dat de neerwaartse waterbeweging stagneert. Het neerslag
water moet horizontaal worden afgevoerd, via beken en via het veenpakket. De zij
delingse grondwaterbeweging brengt met zich mee dat de meegevoerde disperse hu
mus aan de rand van het veen wordt afgezet, zodat daar ophoping van humus plaats
vindt. Mogelijk treedt dan het verschijnsel waterhardlaag op. De disperse humus
slaat dan niet bovenin de zandondergrond neer, maar op enige afstand daaronder,
veelal in de B-horizont. Een laag met een 'kazige' consistentie, een zogenaamde wa
terhardlaag ontwikkelt zich. Overigens is er nog een andere 'ondoorlatendheidsverklaring' mogelijk en wellicht is de zaak nog gecompliceerder, omdat verschillende
verklaringen door elkaar heen spelen. Zo zal zich in een kom, onafhankelijk van het
type ondergrond, altijd enige humus ophopen door onder andere verspoeling van or
ganische stof na heftige regenbuien. Ook dat kan tot een gliede-achtig laagje leiden.
De gliede kan dus ten dele of in aanvang grotendeels (bijv. in uitgestoven laagten)
van elders afkomstig (allochthoon) zijn.
De plaats waar de humus neerslaat, is van een aantal factoren afhankelijk:
- de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- een sprong in de pH van de bodem; een verandering in de pH van 0,1 kan al vol
doende zijn om de humus te doen neerslaan;

- een textuursprong.
Dat het voorkomen van waterhardlagen kan samenhangen met een textuursprong,
blijkt uit het veelvuldig voorkomen van deze lagen op de overgang van het dekzand
naar de eronder liggende keileem. Vermoedelijk zijn deze lagen alleen ontstaan op
plaatsen waar het dekzandprofiel geheel met water verzadigd was, zodat de humus
niet hoger in het profiel al neer kon slaan.
Een recente publikatie van Grootjans et al. (1982) en een eerdere publikatie van
Booy en Van Oosten (Stiboka 1978) geven aan dat er nog onduidelijkheden heersen
over de ontstaanswijze van waterhard- en gliedelagen, en over de condities waaron
der deze in stand blijven. De eersten merken op dat waterhardlagen hun ondoor
dringbaarheid te danken hebben aan het feit dat ze van onderen door het grondwater
nat worden gehouden. Bij daling van de grondwaterstand zou een waterhardlaag z'n
ondoorlatend vermogen kwijtraken. De laatsten, daarentegen, beweren dat een een
maal gevormde waterhardlaag z'n ondoorlatende eigenschappen niet meer verliest,
wat de vochtcondities ook mogen worden. Wellicht sluiten beide theorieën elkaar
niet uit en is de verklaring van deze verschijnselen afhankelijk van de plaats waar het
zich in het landschap voordoet. Het door Grootjans et al. beschreven verschijnsel
komt voor op dalranden, nl. op de overgang van hogere gronden naar een beekdal,
en wel op de 'heidekant' van de dalrand. Aan de eis van een pH-sprong wordt hier
voldaan. Centraal op het plateau zal bijvoorbeeld een textuursprong een rol spelen.
Ze zullen in beide situaties ook heel verschillend op aantastingen, met name grond
waterstandsdaling, reageren. Op de dalflanken, waar het onderliggende grondwater
een rol speelt bij het ontstaan en voortbestaan, zal mogelijk eerder een effect te ver
wachten zijn van verlaging van de grondwaterstand dan hogerop, waar eerder een
'hard' kenmerk als structuur of textuur de aanwezigheid van waterhard bepaalt. Na
der onderzoek naar dit fenomeen is gewenst.
Het voorkomen van waterhard- en gliedelagen is vooral te verwachten bij veidpodzolen, een bodemtype dat een zeer grote verbreiding in het gebied heeft.
Uzerbandjes
IJzer is in zandig materiaal een relatief eenvoudig verplaatsbaar bestanddeel. On
der anaërobe omstandigheden zal het (dan tweewaardige) ijzer in oplossing gaan,
om elders onder aërobe condities als driewaardig ijzeroxide weer neer te slaan. Hier
door kan zich plaatselijk ophoping van ijzeroxide voordoen. Een sprekend voor
beeld hiervan is de vorming van ijzeroerbanken in de beekdalen. Deze ontstaan
doordat anaëroob water uit de diepte omhoog kwelt en aan de oppervlakte met lucht
in contact komt, waardoor het (bruine) driewaardige ijzer neerslaat.
Een ander proces waarbij eveneens ophoping van ijzer plaatsvindt, is de vorming
van de zogenaamde ijzerbandjes in podzolgronden. Heidevegetaties leveren een
moeilijk afbreekbare, donkere, colloïdale humus, die zeer zuur is en die daardoor de
zandmineralen aantast, waardoor onder andere ijzer en mineralen worden vrijge
maakt. Onder heiden vormt zich dan ook een compacte zwarte B-horizont, waar
deze humus zich te zamen met het meegevoerde ijzer en mineralen ophoopt. Deze

humuslaag kan zodanig compact worden dat er water op stagneert. Hierdoor ont
staat een anaëroob milieu. Het aanwezige ijzer zal in oplossing gaan en zich met het
wegzakkende water neerwaarts verplaatsen. Zodra echter een beter doorluchte bo
demlaag wordt bereikt, zal het ijzer neerslaan. Er vindt ophoping van ijzer plaats.
Dit kan zolang doorgaan tot een enkele centimeters dikke, keiharde en ondoorlatende laag, een zogenaamde iron pan, is gevormd.
Vele vennen in Brabant en op de Veluwe, die vele meters boven het grondwater
gelegen zijn, danken aan dit fenomeen hun bestaan. In hoeverre dit proces op het
Dwingelderveld, mede gezien de hoge ligging van de vele veentjes boven het grond
water, een rol speelt of gespeeld heeft, is onduidelijk.
IJzerbandjes met humusinspoeling
Er zijn aanwijzingen dat de verklaring van het ontstaan en blijven bestaan van
open water op ondoorlatende bodemhorizonten in het Dwingelderveld berust op
processen die beide voorgaande verschijnselen in zich verenigen.
In een laagte in het dekzandpakket verzamelt zich water en organisch materiaal.
In eerste instantie zal dit, op de wijze zoals hiervoor beschreven, de vorming van een
ijzerbandje tot gevolg hebben. De vochtigheid in de laagte neemt verder toe, waar
door zich tenslotte veenmosveen kan vormen. Hierdoor wordt het milieu ter plaatse
zeer zuur, zodanig dat het ijzerbandje wordt aangevreten en z'n ondoorlatende ei
genschappen verliest. Dit kan zodanige vormen aannemen dat een veentje leegloopt
en verdroogt.
Soms is echter tijdens de veenvorming een zodanig dik veenpakket en een onder
liggende gliedelaag gevormd dat de verticale waterbeweging, ook zonder het ijzer
bandje, vrijwel onmogelijk is en een schijngrondwaterspiegel gehandhaafd kan blij
ven.
Ontstaanswijze vennen en veentjes in Dwingelderveld
Afhankelijk van verschillende omstandigheden zoals a) de lokale vegetatie, b) de
aard van de ondergrond, en c) de hoogte van de grondwaterspiegel kunnen zich op
verschillende wijzen vennen en veentjes vormen. Deze kunnen al dan niet met de
'buik' in het grondwater hangen, al dan niet beginnen op een keileemkern, etc.
Daarbij dient bedacht te worden dat veel veentjes, of vennen, met uitzondering van
wellicht pingo's, betrekkelijk jong zijn en pas ontstonden op de overgang van subboreaal naar subatlanticum, dus in een nattere periode en vermoedelijk nog groten
deels in de toen bestaande bossen. Dit blijkt onder andere uit pollenanalysen en ge
vonden kienhout. Overigens hoeft niet overal de kern van het veentje uit bos te zijn
ontstaan, want niet in alle veentjes vinden we lagen met stobben. Sommige kennen
vanuit de basis veenmosveen. Elders vinden we aan de basis voedselrijke, limnische
sedimenten. Dit laatste lijkt zich vooral voor te doen bij veentjes aan de rand van
beekdalen en bij pingo's (zie fig. 25). Bij beide is voeding met diep grondwater mo
gelijk. Bij pingo's hangt dit samen met hun ligging, waarbij het grondwaterniveau
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Figuur 25. Ligging van pingo's, plassen en vennen in het Dwingelderveld en hun wijze van
voeding via neerslag- en grondwater (schematisch).

aangesneden wordt. Zoals al eerder gezegd zijn dit soort systemen dan ook uiter
mate gevoelig voor grondwaterstandsverlagingen. Op het Dwingelderveld vinden we
op de dalrand nauwelijks (meer) van dit soort veentjes.
Men kan zich voorstellen dat dalrandveentjes ontstaan zijn door afsnoeringen met
dekzand in oorsprongen en bovenlopen waar de keileem is weggeërodeerd. In ze
kere zin is het Holtveen als een dergelijk veen te beschouwen.
Het lijkt niet toevallig dat vennen, met name die met aan de basis veenmosgroei,
in hun ligging de oude keileemslenken weerspiegelen. Dit zullen dan zeer oude ven
nen zijn, of vennen die ontstaan zijn na vernietiging van de oorspronkelijke bosvegetatie. Daarin kunnen ook landbouwkundige activiteiten van de mens een grote rol
gespeeld hebben en geleid hebben tot verstuivingen, waardoor afsnoeringen ontston
den in het keileemslenken. Slechts daar kan een laagte, periodiek of permanent, met
water gevuld raken. De organische stof, die nodig is om de slecht doorlatende gliede
en/of waterhardlaagjes te veroorzaken, kan öf vanuit de omgeving via het water toe
stromen of afkomstig zijn van de ter plaatse groeiende vegetaties. Secundair wordt
in het hierboven gegeven beeld veenvorming mogelijk.
Behalve door afsnoering in de slenken, kan men zich ook voorstellen dat vennen
en veentjes door op- en uitstuiving aan de randen van de slenken ontstaan. Veenvor
ming doet zich dan primair voor op gliedelaagjes die geheel of gedeeltelijk alloch
toon kunnen zijn. Verplaatsing van een deel van de gliede levert dan een waterhardlaagje op, dat zelfs verticaal kan komen te staan. Dat laatste zal zich voordoen wan
neer de bodem onder het veentje slecht doorlatend is, maar de randen aanvankelijk
wel redelijk doorlatend zijn. Er worden dan disperse humus, sesquioxiden, ijzer en
aluminium getransporteerd en afgezet op grond van anaërobie of aërobie. De anaërobie wordt daarbij door het veenpakket in stand gehouden, de aërobie door de
slenk.
Ons inziens laten vele veentjes zich via de hierboven gepresenteerde modellen (of
door combinaties daarvan) verklaren. In ieder geval is duidelijk dat we bij het ont-

Figuur 26. Schematisch overzicht van ondoorlatende en moeilijk doorlatende lagen in de on
dergrond van een voormalig veentje bij Spier (gegevens afkomstig van G.J. Baaijens).

staan van veentjes met een vaak gecompliceerd mechanisme van met elkaar samen
hangende factoren te maken hebben (zie fig. 26). Van belang is dat veel vennen op
het centrale deel van het keileemplateau ontstaan zijn onder grondwaterafhankelijke condities en daarmee in principe gevoelig kunnen zijn voor veranderingen in de
grondwaterstand.
2.7

Vegetatie

Als onderdeel van het landschapsecologisch onderzoek vond in 1983 in het Dwingelderveld ook een vegetatieonderzoek plaats. Daartoe werd op een schaal 1:10.000
een vegetatiekartering uitgevoerd.
De voornaamste resultaten van het vegetatieonderzoek zullen hier gepresenteerd
worden. Voor een gedetailleerde verantwoording en een meer uitputtende beschrij
ving van de vegetaties wordt verwezen naar Everts en De Vries (1984).
2.7.1
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Karakterisering van het gebied

Plantengeografisch gezien maakt het Dwingelderveld deel uit van het Drents di
strict, dat zich binnen Nederland klimatologisch onderscheidt door veel neerslag en
koude nachten en winters (zie paragraaf 2,2.). In flora en vegetatie worden de ver
schillende klimaatsaspecten van het district weerspiegeld (Westhoff en Barkman,
1968). Het specifieke boreo-atlantisch karakter van het Drents district is een floris
tisch kenmerk dat op het Dwingelderveld goed vertegenwoordigd is.
Vertegenwoordigers van het atlantisch element zijn rankende helmbloem, hulst,
dopheide, stekelbrem, beenbreek, vleugeltjesbloem, duizendknoop, fonteinkruid,
veenbies, Sphagnum molle en waarschijnlijk enkele braamsoorten. De dopheideve
getaties (Ericetum tetralicis) vinden zelfs hun hoofdverbreiding wat hun werelda
reaal betreft in het Drents district. Wat nog resteert aan natte heide, vinden we nu
voor een groot deel op het Dwingelderveld. Het atlantisch karakter blijkt ook uit het

afwijkende ecologische gedrag van sommige soorten zoals bosanemoon, salomonsze
gel, rankende helmbloem en rode bosbes, maar ook bij een algemene soort als dag
koekoeksbloem. Als gevolg van de hoge luchtvochtigheid kunnen deze soorten, die
in Midden-Europa, maar in Midden- en Zuid-Nederland tot de bossen beperkt zijn,
in het Drents district ook buiten de bossen voorkomen. Op de Kralose heide wordt
bijvoorbeeld rode bosbes op meerdere plaatsen in de heide aangetroffen, terwijl op
kapvlakten rankende helmbloem massaal tot ontwikkeling kan komen.
Het boreale element wordt op het Dwingelderveld, behalve door meerdere mos
sen en korstmossen, vertegenwoordigd door hogere plantesoorten als wolverlei,
noordse zegge, lange zonnedauw, kraaiheide, éénarig wollegras, Linnaeusklokje,
stekende wolfsklauw, drijvende egelskop, zevenster, lavendelheide, veenbes, draadzegge, malaxis, klein wintergroen, etc. Het Linnaeusklokje, de stekende wolfsklauw
en ook de dennenorchis zijn daarvan neofyten, veelal als gevolg van het aanplanten
van uitgestrekte bossen met groveden en lariks. Voor de andere soorten vormt het
Drents district waarschijnlijk van nature de zuidgrens van hun areaal. De droge hei
den met kraaiheide vormen op vegetatieniveau de vertegenwoordiging van het bo
reale element. Op het Dwingelderveld komt dit type veelvuldig, hoewel overwegend
op kleine oppervlakten, voor. Ook in dit opzicht fungeert het Dwingelderveld voor
de genoemde soorten als een belangrijk reservaat.
In het voorgaande is duidelijk geworden dat het Dwingelderveld een karakteris
tiek deel van het Drents plateau is, waarbinnen geologie, geomorfologie en hydrolo
gie voor de vegetatie de voornaamste sturende factoren zijn. In de van nature op het
plateau aanwezige trofiegradiënt van arm naar rijk omvat de kern van het Dwingel
derveld de voedselarme component.
Het belang van dit gebied wordt geïllustreerd aan de hand van het voorkomen en
de verspreiding van een twaalftal plantenassociaties en meer dan 35 soorten hogere
planten die voor Nederland zeldzaam tot uiterst zeldzaam zijn. Daarbij gaat het om
soorten of vegetaties uit de hier nog vrijwel volledig voorkomende oligotrofe veenserie, uit de heideserie en dan met name de natte heide, en bijvoorbeeld ook de jene
verbesstruwelen. Juist de vegetaties van voedselarme èn natte milieus worden al se
dert decennia in hun voortbestaan sterk bedreigd door ingrepen als ontwatering en
eutrofiëring, en ten dele zijn ze ook op het Dwingelderveld niet onveranderd en on
bedreigd, zoals hierna en elders in dit hoofdstuk wordt aangegeven.
In de beekdalen komt de mineraalrijkere component voor. Zoals hiervoor al is ge
zien is hiervan hoegenaamd niets overgebleven en is de rijkdom van deze gebieden
verdwenen onder de grauwsluier van bemesting en ontwatering. Hetzelfde geldt
voor de overgang van het veld naar het beekdal, die het specifieke milieu vormde
voor de zeer soortenrijke, min of meer heischrale, grazige vegetaties. Deze graslan
den waarvan het bestaan en voortbestaan sterk afhankelijk is van een groot opper
vlak aan voedselarme gronden, zijn als eerste ontgonnen toen de kunstmest in ge
bruik kwam, Grote oppervlakten moeten gelegen hebben in De Hoorns, het Schiet
veld, het Westerse Veld en in Stroovledder. Slechts blauwe knoop herinnert plaatse
lijk nog aan deze graslanden.

2.7.2

Van stuifzand naar bos

Het Dwingelderveld kent verschillende grotere en kleinere stuifzandgebieden, zo
als het Lheeder en Lheebroeker zand, de Anser dennen. Zoals ook elders in ons
land zijn deze op grote schaal in deze eeuw door bebossing vastgelegd. Wel werd
eerder, op kleinere schaal, stuifzand bebost. Zo is al rond 1800 begonnen met de be
bossing van stuifzanden ten zuiden van de Westeinder es. Daarbij is veel gebruik ge
maakt van het krentenboompje, dat daaraan ook het 'Drents' te danken heeft. Ook
vond al vanaf het midden van de vorige eeuw plaatselijk bebossing plaats in de stuif
zanden tussen Lhee en het Westeinde. In Dwingeloo schakelde men namelijk als
eerste in Drenthe over op het gebruik van koemest en stadsvuil uit HoUand. Daar
mee verloor de schaapskudde haar voornaamste functie en werd als één van de eer
ste in Drenthe opgeheven. De daarmee gepaard gaande veranderingen in het land
bouwsysteem maken begrijpelijk dat hier eerder dan in de rest van Zuidwest-Drenthe bebossingen op heide en stuifzanden tot stand kwamen.
Van actieve, levende zandverstuivingen met een daarbijbehorende karakteristieke
vegetatie is in het hele onderzoeksgebied dan ook nauwelijks meer sprake. Het aan
zien van de voormalige stuifzanden wordt nu in hoofdzaak bepaald door het veelal
aangelegde bos en hier en daar door een heidevegetatie.
De stuifzanden in Nederland konden zich vanaf de Middeleeuwen tot in de vorige
eeuw sterk uitbreiden door overexploitatie (kappen bossen, overbeweiding en te fre
quent branden en plaggen van de heide vegetaties). Hierdoor werd een voor planten
bijzonder extreem milieu geschapen. Grote voedselarmoede, droogte, een extreem
microklimaat en stuivend zand vormen de leefomstandigheden voor plantegroei in
stuifzanden.
Bij het vastleggen van stuifzand veranderen de omstandigheden geleidelijk en
komt een successie in de plantegroei op gang, waarbij verschillende stadia zijn te on
derscheiden (fig. 28). Karakteristiek zijn hierin de buntgras-zandzeggevegetaties.
Komt een stuifzand tot rust, dan is deze successie lineair en zal na een stadium met
heide uiteindelijk bosvorming plaatsvinden. Door beschadiging van de vegetatie, bij
voorbeeld door beweiding en betreding, kan de successie teruggezet worden en zijn
beginstadia, vermoedelijk ook voor langere tijd, in stand te houden.
Van de voor een stuifzand karakteristieke pioniervegetaties is in het onderzoeks
gebied van het Dwingelderveld zeer weinig overgebleven. Slechts hier en daar en op
kleine schaal vinden we de relicten daarvan op door beweiding of door betreding
door recreanten opengehouden zanden. Verder vinden we in het Lheederzand in de
bossen nog sporadisch zandzegge en helm.
Aan het begin van deze eeuw kwamen karakteristieke vegetaties echter nog op
uitgebreide schaal voor. Uit beschrijvingen van Beijerinck over het Lheebroekerzand is op te maken dat op de begroeide stuifduinen naast korstmossoorten ook
zandblauwtje, grasklokje, klein tasjeskruid, buntgras, tijm, heidespurrie, honds
viooltje, havikskruid en schapegras algemeen verbreid waren. Ook speelden in de
stuifzandreeks, en dan vermoedelijk vooral in de latere stadia, kruipwilg en kraaiheide, en niet te vergeten jeneverbes een belangrijke rol. Kruipwilg en zandzegge

veranderende (a) biotische omstandigheden

Figuur 27. Successiereeks van stuifzanden.

kunnen zich uitstekend in verstuivingen handhaven, doordat ze boven het ingevan
gen zand uit kunnen groeien.
Ook nu vormt het jeneverbesstruweel een karakteristiek element van de stuifzandgebieden. In de boswachterij komt in het natuurreservaat het Lheebroekerzand over
een groot oppervlak een, dankzij een adequaat beheer, bijzonder fraai ontwikkelde

vorm voor, evenals op de hei bij de radiotelescoop. Aan de rand van de Kraloëres en
Lheebroekeres komen veel minder uitgestrekte struwelen voor, die sterk bedreigd
worden door boomopslag. Ook elders vinden we op kleine, vaak niet karteerbare
schaal aaneengesloten groepjes van jeneverbesstruiken. Zouden ook de solitaire
struiken als vegetatietypen beschouwd worden, dan is deze voor Nederland zeld
zame vegetatie algemeen verbreid in het gebied. Zo vinden we in de stuifzandgebieden (Lheederzand, Lheebroekerzand, Anserdennen en de stuifzanden bij Spier en
Kraloo) met grote regelmaat jeneverbes in de struiklaag van de bossen. Daar is ze
echter bedreigd, omdat ze geen schaduw kan verdragen.
Het jeneverbesstruweel is in Drenthe in het algemeen beperkt tot droog stuifzand.
De struwelen zijn ontstaan na een periode van overbeweiding (jeneverbes kiemt bij
voorkeur in open zand), gevolgd door een periode van onderbeweiding, die de strui
ken de kans geeft het grazen te overleven (Westhoff en Barkman, 1968). In het
Lheebroeker- en ook Lheederzand zijn de struwelen ontstaan nadat de schaaps
kudde van Lheebroek in 1890 opgeheven werd. De struiken zijn hier alle ongeveer
van dezelfde leeftijd. Verjonging treedt eigenlijk nauwelijks op. Dit vormt met een
overwoekering van loofbossoorten en/of groveden de voornaamste bedreiging van
deze struwelen.
De onbeweide jeneverbesstruwelen van Drenthe vormen volgens Barkman (1968)
een speciaal subtype met een enigszins nitrofiel karakter. Soorten die daarop wijzen
zijn o.a. wilgeroosje, boskruiskruid, hennepnetel en bitterzoet. De struwelen zijn
bijzonder rijk aan hogere planten, mossen en korstmossen, en vooral paddestoelen.
Per opname kunnen zo'n 30-70 soorten worden aangetroffen.
De stuifzandgebieden worden tegenwoordig vooral gekarakteriseerd door bosvegetaties. Deze werden aangeplant om het zand vast te leggen en ingericht als produktiebos. Latere uitbreidingen vonden plaats in aangrenzende dekzandgebieden.
Het zijn overheersend naald- of gemengde naald-/loofbossen. In hun ondergroei zijn
deze bossen min of meer verwant met de eikenberkenbossen op dezelfde gronden.
Daarbij dient men zich te realiseren dat de oorspronkelijke natuurlijke eiken-berkenbossen aanzienlijk rijker zijn geweest. Toch zijn er wel verschillen aan te wijzen
binnen deze bossen. Lariksbossen zullen in het algemeen soortenrijker zijn. Het
soortenrijkste bos binnen de boswachterij is echter het essenbos op de voormalige
kwekerij. Alleen al aan mossen vinden we hier ongeveer 40 soorten. Verschillen in
de ondergroei vallen veelal niet samen met verschillen in de samenstelling van de
boomlaag en vormen een betere afspiegeling van het abiotisch milieu. De variatie in
deze vochtige tot droge bossen houdt vooral verband met verschiiïèïi in vochtomstandigheden, substraat en dichtheid van het bos (licht, microklimaat). Karakteris
tieke verschillen in expositie zullen door de bebossing in meer of mindere mate uit
gewist zijn. Toch verloochenen de grond en de voormalige vegetatie (of het ontbre
ken daarvan) zich nog steeds niet, net zo min als de voorbehandeling. Zo werden bij
het aanplanten van de bossen onder andere diepspitten en/of landbouwvoorbouw
toegepast, waarbij compost en/of lupinen werden gebruikt. Voorbehandelde perce
len laten veel meer 'vergrassing' zien dan niet-voorbehandelde. Dit is vooral zicht
baar op stuifkoppen, die evenals keileem- en keizandgronden in het algemeen niet

werden voorbehandeld. Juist hier vinden we een ondergroei met veel korstmossen,
kraaiheide, dopheide en struikheide, maar op den duur vindt ook daar 'vergrassing'
plaats.
Op drogere maar niet al te voedselarme standplaatsen overheerst in de ondergroei
bochtige smele. Op vochtige standplaatsen gaat deze soort samen met of wordt ver
vangen door pijpestrootje. Ook zijn tot de stuifzandgebieden de bostypen met kraai
heide beperkt (zie fig. 28). In deze bostypen vinden we ook regelmatig verspreid je
neverbes. Ook hier worden verschillen in vochtig en droog aangegeven door pijpe
strootje en bochtige smele. Vooral in uitgestoven dalen of vlakten met keileem on
diep in de ondergrond komt kraaiheide nu nog abundant voor, vermoedelijk een sa
menspel van microklimaat ('vorstvlakten') en minder vitaal, open bosopstand op keileem (meer licht en mineralisatie). Ook de noordhellingen van stuifduinen bieden
aan kraaiheide een geschikte standplaats. Op de duinen zelf is kraaiheide nu meestal
nog slechts ijl in de ondergroei van de bossen te vinden, waarbij het aspect veelal be
paald zal worden door bochtige smele. De soort is goed bestand tegen enige overstuiving en gedijt uitstekend in het voedselarme en humusarme stuifzand.
In dit verband dient ook het gaffeltandmos-eikenbos genoemd te worden (Bark
man, 1974). Dit zijn naald- en mengbossen, beperkt tot de vastgelegde stuifzandge
bieden (z-hellingen en toppen) en met een duidelijke andere mossoortencombinatie
dan die van de eikenberkenbossen. Het gaffeltandmos-eikenbos kenmerkt zich door
een mosrijke ondergroei, waarin grassen en dwergstruiken weinig en verspreid voor
komen, en is bovendien rijk aan paddestoelen. Kenmerkende mossoorten zijn:
breekblaadje, pluisjesmos, kaboutermos en een aantal soorten die hier op de grond
groeien, terwijl die in andere gemeenschappen op de bomen groeien. Dergelijke
bossen zijn niet toevallig beperkt tot koppen en zuid(-west) hellingen. De be
staansvoorwaarde is dat slechts zeer weinig strooisel accumuleert. Door de wind
worden de zuidhellingen en de koppen 'leeggeblazen' en het blad accumuleert aan
de noordhellingen (de lijzijde).
2.7.3

Overige bossen en struwelen

De verschillende bostypen karakteriseren duidelijk verschillende delen van het
landschap, zoals de verspreidingspatronen laten zien (fig. 28). Dit geldt niet alleen
voor de stuifzandgebieden, waar ze voor een groot deel de stuifzandvegetaties ver
vangen, ook de vochtiger dekzandgebieden met een bosaanplant zijn goed te onder
scheiden. Het meest algemeen is hier het meest vochtige bostype met in de onder
groei een overheersend aspect van pijpestrootje. Vooral in het dekzandgebied in het
oostelijk deel van de boswachterij worden de bossen, en dan met name de recentere
aanplant, gekenmerkt door soorten van droge en/of natte heide, zoals struikheide en
dopheide.
Overwegend komen in het gebied vochtig-droge bossen voor met een vrij voedselarm karakter. Zeer beperkt, en dan vermoedelijk vooral in oudere bossen met een
redelijk ontwikkeld humusdek zoals de oude esbosjes rond de essen van Lhee, Kraloo en Dwingeloo, zijn de iets rijkere bossoorten, zoals veelbloemige salomonszegel
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(6T) vochtig-droog bos met (lokaal) kraaiheide en
bochtige smele: op droge delen stuifzandgebied

(4T)

vochtig-droog bos met aspect pijpestrootje:
op vochtig dekzarïdgebied (met vooral veld
en moerige podzolen)

(7T) vochtig-droog bos met kraaiheide, bochtige
smele en pljpestrootje: in enigszins vochtige
dalen en op randzones stuifzandgebieden

(9T) vochtig-droog bos met veeibloemige
salomonszegel: voornamelijk oude esbosjes
op dekzand (vooral laarpodzolen)

Figuur 28. Verspreiding van verschillende bostypen. Codes (6T. 9T etc.) verwijzen naar de le
genda van de 1:10.000 vegetatiekaart in Everts & De Vries, 1984.

en dalkruid, te vinden. Soms komt in de bossen ook blauwe en/of rode bosbes voor.
Alleen op nog iets voedselrijkere standplaatsen, zoals aan de rand van het beekdal
van de Wold Aa, vinden we lokaal een bostype met hulst en hazelaar, dat op te vat
ten is als een fragment van het eiken-beukenbos.
In deze vochtig-droge bossen komen algemene mossen voor zoals klauwtjesmos,
bronsmos, gewoon gaffeltandmos, kussentjesmos e.d. Ze lijken niet echt beperkt tot

bepaalde bostypen. In vrijwel alle bossen zijn mosrijke vormen te onderscheiden,
waarbij de Hypnumgroep meer dan 10% van het gekarteerde oppervlak bedekt.
Mosrijke vormen lijken optimaal verbreid te zijn in de bossen met een boomlaag van
uitsluitend naaldbomen en/of gemengd naald-/loofbomen. Vermoedelijk hangt dit
mede samen met de dichte kroonsluiting van deze bossen, waardoor ondergroei aan
hogere planten ontbreekt en zo een gunstig microklimaat (koel, donker, vochtig)
voor de mossen aanwezig is.
Een bijzonderheid van vooral de aangeplante bossen in het gebied is tevens het
voorkomen van een aantal zeldzame hogere planten, zoals dennenorchis en verschei
dene wolfsklauwen; verder het Linnaeusklokje, klein en rondbladig wintergroen, ge
bogen beukvaren en gevlekte niervaren.
Naast vochtig-droge bossen komen op zeer beperkte schaal in het onderzoeksge
bied ook op zeer natte standplaatsen moerasstruwelen en moerasbossen voor.
Het berkenbroek komt plaatselijk voor, vooral aan de randen van vennen of in
ontwaterde vennen. Karakteristiek is een nat, voedselarm, zij het licht verrijkt, mi
lieu met een venige bodem, dat gevoed wordt met mineraalarm en vrij zuur grond
en regenwater. Bij de meeste vennen ontstaat deze lichte verrijking door mineralisa
tie als gevolg van verdroging. In een enkel geval kan deze lichte verrijking ook ont
staan door grondwaterstroming en inwaaiend zand (resp. Kliploo en Schurenberg).
In sterk door eutrofiëring gedegenereerde, oorspronkelijk oligotrofe vennen tref
fen we wilgestruwelen aan, vooral het struweel met berk en vuilboom met in de
kruidlaag mesotrofe en eutrofe soorten. Deze vinden we met name in landbouwge
bieden, zoals de voorheen met heide begroeide dekzandgebieden als het Noor
denveld, en in het beekdal van de Oude Vaart.
Gagelstruweel en elzenbroekbos zijn op te vatten als beekbegeleidend. Het gagel
struweel is zeer zeldzaam en komt alleen voor aan de rand van een min of meer ge
degenereerd hoogveentje, de isbaan van Ansen. Karakteristiek voor het gagelstru
weel is een vrijwel permanent hoge grondwaterstand en de geringe toevoer van voe
dingsstoffen. Deze struwelen lijken in Drenthe vooral voor te komen aan de randen
van infiltratiegebieden en markeren (of markeerden) de grens tussen kwel- en infiltratiegebieden, zoals het randgebied van de stroomdalen, bovenlopen en stroeten.
Zij zullen daarbij het zeer oligotrofe centrum van het oorspronggebied van beken
boven de keileem mijden, waar geen diep grondwater kan toetreden. Uit de woor
den van Thijsse (1929) valt af te leiden dat het gagelstruweel aan het begin van deze
eeuw op en rond het Dwingelderveld al weinig algemeen was. Vermoedelijk hangt
dat samen met de wellicht betrekkelijk vroege ontginning van de beekdalranden. In
verband met de iets grotere voedselrijkdom van deze randen zijn ze als eerste in cul
tuur gebracht. Dat was ook gemakkelijk, omdat ze grensden aan het grasland, en dat
werd in Dwingeloo al vroeg bemest.
Het elzenbroek vormt in feite de voedselrijke, en waarschijnlijk ook nog iets nat
tere tegenhanger van het berkenbroek - omstandigheden die zich op het voedselarme keileemplateau veelal niet voordoen. De elzenbroekbossen zijn van nature
voedselrijk en zeer nat, waarbij het grondwater veelal meer dan de helft van het jaar
boven het maaiveld staat. Daarbij zijn deze bossen afhankelijk van een sterke toe

stroming van het diepere, mineraalrijke grondwater. In het Dwingelderveld zijn ze
dan ook beperkt tot het beekdal van de Oude Vaart. Hier komt een tweetal elzenbroekbosjes voor, waarvan het bosje bij het Lhee (het Heiveen) het mooist ontwik
kelde type vormt. Door Baaijens (1982) werd hier onder andere de ronde zegge aan
getroffen.
2.7.4

Heide

Het centrale deel van het Dwingelderveld wordt ingenomen door de heide, die
door haar omvang en variatie in de vegetatie een zeer grote natuurwaarde vertegen
woordigt. Heiden zijn vooral onder invloed van de mens ontstaan. Tot het eind van
de 19e eeuw vormden ze een belangrijke, om niet te zeggen onmisbare schakel in het
landbouwsysteem op de pleistocene zandgronden (zie paragraaf. 3.3.).
De introductie van kunstmest heeft uiteindelijk een eind gemaakt aan dit eeuwen
oude landbouwsysteem en bedreigt daarmee in sterke mate het voortbestaan van en
in ieder geval de variatie binnen de heidevegetaties. Zo brengt het steken van plag
gen, overwegend in de natte hei, onder andere met zich mee dat soorten als bruine
snavelbies en moeraswolfsklauw uitgebreid kunnen voorkomen.
Naast het beheer, verschillen in bodemgesteldheid en het grondwaterregime is
vooral de relatieve voedselrijkdom van de bodem, die onder heide overwegend als
zeer voedselarm kan worden gekenschetst, van belang. Plaatselijk kunnen kruidenrijke vegetaties gevonden worden, vooral daar waar de keileem aan de oppervlakte
komt. Wolverlei, een soort die de laatste tien jaar sterk is achteruitgegaan, gulden
roede, klokjesgentiaan, blauwe zegge en kruipwilg zijn soorten van dergelijke stand
plaatsen. De eerste twee soorten komen veelal in een drogere heidevegetatie voor
en vertegenwoordigen een tot Drenthe beperkt type. De laatste vinden we vooral in
natte heidevegetaties.
Wanneer we over droge heiden spreken, is dat vooral relatief: de struikheidevegetaties tegenover de natte dopheidevegetaties. Ook de variatie in droge heiden wordt
namelijk behalve door verschillen in substraat bepaald door verschillen in vochtcondities. De droge heiden komen voor op droog-vochtige standplaatsen, waarbij de
droge typen uit de struikheidereeks in het studiegebied relatief weinig voorkomen
(zie fig. 29).
Op relatief mineraalrijke bodems (bijvoorbeeld lemige grond) komt een type met
tandjesgras voor. Plaatselijk kunnen op dergelijke plaatsen ook soorten worden aan
getroffen als wolverlei, guldenroede en gevlekte orchis. Een dergelijjç fraai ontwik
keld vegetatietype kwam in het begin van de jaren zeventig nog voor op de heide bij
de Sterrenwacht. Secundair kan het voorkomen langs wegen (onder meer de weg
Spier-Lhee en sommige wegen in het bos). Wolverlei is, waarschijnlijk door de zure
regen, in de jaren zeventig zeer sterk achteruitgegaan (Van Dam, 1983).
Tot zeer mineraalarme dekzanden en vastgelegde stuifzanden is een korstmosrijk
type van de droge heiden beperkt. Dit type komt zelden voor.
Een relatief soortenarm struikheidetype, zonder eigen differentiërende soorten, is
wat algemener en staat in mineralenvoorziening tussen de twee voorgaande typen in.

droge strulkheidevarianten (typische varianten van
G.C. cladonietosum en typicum: 3J, 5J):
voornamelijk op door grondwater beïnvloede delen
van grondmorenewelvingen

weinig vochtige-vochtige struikheidevarianten
(varianten met Erica van G.C. sieglingietosum,
cladonietosum en typicum: 2-J. 4J, 6J, 7J):
algemeen op nog door grondwater beïnvloede
delen van grondmorenewelvingen; mijdt de natte
slenken

korstmosrijke struikheiden (G.C. cladonietosum:
3J. 4J): voornamelijk op mineraalarme
stuifzandgebieden

struikheiden met tandjesgras, borstelgras (G.C.
sieglingietosum: 2J): waarschijnlijk vooral op
veldpodzolen met relatief mineraalrijke (lemige)
bovengrond

Figuur 29. Verspreiding van droge heiden.

; als in figuur 28.
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Binnen deze typen kan steeds een variant worden onderscheiden met dopheide
en/of pijpestrootje. Deze varianten komen voor in een wat vochtiger milieu. Het
grondwater bevindt zich het hele jaar onder het maaiveld, maar oefent wel enige in
vloed uit op de vegetatiesamenstelling (zie fig. 31).
Ook in de bodemgesteldheid zien we deze verschillen wesrspiegeld. De droge va
rianten zijn volgens de bodemkaart beperkt tot gebieden met haarpodzolen en stuifzandgronden. De vochtig-weinig vochtige varianten komen vooral voor in de ge
bieden met veldpodzolen.
De vochtige varianten zijn veel algemener dan hun drogere tegenpolen; met name
die van het soortenarme type is zeer algemeen.
De natte dopheidevegetaties (Ericetum tetralicis) vormen een zeer karakteristiek
element van de Dwingelose en Kraloërheide (zie fig. 30). Ze stellen hoge eisen aan
het grondwaterregime. Relatief kleine verschillen in grondwaterregime zijn vooral
verantwoordelijk voor de variatie in de natte heide (zie fig. 31).
Wanneer het grondwater in de winter tot boven het maaiveld stijgt en in de zomer
tot niet meer dan 40 à 60 cm onder het maaiveld daalt, zijn omstandigheden voor
handen die karakteristiek zijn voor het veenmosrijke type van de natte heide. Dit
doet zich vooral voor in de centrale en natste delen van de heideslenken. Het veen
mosrijke dopheidetype is als een natuurlijke en in principe boomloze vegetatie te be
schouwen en vormt in feite een voorloper van hoogveenvorming. Jonge berken kun
nen zich er wel vestigen, maar wat grotere boompjes blijven in jaren met relatief
veel neerslag te lang met hun wortels in zuurstofloze omstandigheden en sterven af.
In het dopheidetype van kruipwilg, klokjesgentiaan en blauwe zegge, het meest al
gemene, relatief soortenarme type, zullen de zomerstanden lager zijn. Deze natte
heidetypen zullen ook veelal een antropogene oorsprong en uitbreiding gekend heb
ben. Ze zullen zich ook niet zelfstandig kunnen handhaven; zonder actief heidebeheer zal zich hier bos ontwikkelen.
Het grondwater onder heiden is steeds mineraalarm en heeft nog sterk het karak
ter van regenwater. Soms vindt in natte heiden enige verrijking plaats door over het
keileem afstromend grondwater, waardoor per tijdseenheid meer voedingsstoffen
beschikbaar zullen zijn voor de planten. Dit vormt het milieu van natte heiden met
soorten als beenbreek, maar ook gevlekte orchis, heidekartelblad en klokjesgen
tiaan. Vegetaties met de laatstgenoemde soorten kunnen echter ook voorkomen in
milieus met oppervlakkig gelegen keileem. Hier is de verrijking met mineralen te
danken aan deze keileem. In het verspreidingspatroon van het dopheidetype met
klokjesgentiaan zien we dit terug (fig. 30). Het komt vooral voor in de minder natte
delen van de heideslenken en op de randen van de grondmorenewelving, waar kei
leem oppervlakkig aanwezig is.
Plaggen en betreding door grazers (schapen en dergelijke) in de natte heidevegetaties stimuleert de ontwikkeling van een karakteristieke pioniervegetatie met
bruine snavelbies, moeraswolfsklauw en dergelijke.

vegetatie van wolfsklauw en bruine snavelbies
(Lycopodio-Rhynchosporetum: 51): pionier
op kale. zandige plagplaatsen in natte heide

veenmosrijke dopheiden (Ericetum tetralicis,
sphagnetosum: 11); voornamelijk in zeer natte delen
van de slenken in de heide

i
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I
\
m
• 500 x 500 m
dopheiden met kruipwilg, klokjesgentiaan
( Ericetum tetralis, typicum: 2 I, 3 I ) : op enigszins met
leem verrijkte, natte randen van slenken en van

relatief soortenarmedopheiden (Ericetum
tetralicis.fr. typicum: 4 I): niet op hogere delen
grondmorenewelvingen; vochtig-nat

grondmorenewelvingen

Figuur 30. Verspreiding van natte heiden. Codes als in figuur 28.
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A. verloop van de grondwaterstand in 1970 en 1971 voor een aantal vegetatietypen (naar Lache, 1974)
oontal Wanûn

•

i

T

360

i

Jl

i—

40-

maaiveld

veenmosrijke dopheide (1 I)

rel. soortenarme dopheide (4 I)

weinig vochtige-vochtige
struikheidevarianten met dopheide,
pijpestrootje (2J, 4J, 6J, 7J)

B. duurlijnbundels afgeleid uit A

Figuur 31. Relatie tussen grondwater en heiden.

2.7.5

Vergrassing

Een van de belangrijkste beheersproblemen voor het in stand houden van heidevegetaties is de vergrassing. In droge struikheidevegetaties zal bij vergrassing vooral
bochtige smele gaan overheersen; in vochtige struikheiden en natte dopheidevegeta
ties vooral pijpestrootje. Uiteindelijk kunnen volledig vergraste bestanden van boch
tige smele of pijpestrootje ontstaan.
Aan vergrassing kan een complex van oorzaken ten grondslag liggen, zoals ver
waarloosd beheer, en, vooral in natte heiden, grondwaterstandsverlaging, terwijl te
genwoordig ook meer en meer de toegenomen luchtverontreiniging (verhoging Naanvoer) als probleem genoemd wordt.
De sterk tot volledig vergraste heiden zijn vrij algemeen verbreid in het Dwingelderveld. Ze zijn geconcentreerd aan de randen van het reservaat en in de slenken of
op de randen (c.q. lagere delen) van de aangrenzende grondmorene. We hebben
hier vooral te maken met pijpestrootjebestanden, die ontstaan zijn uit de natte vege
taties en ook wel uit de meest vochtige varianten in de droge heide.
Het oppervlak aan sterk vergraste droge heiden is op het Dwingelderveld veel
minder groot. Dat laatste wijst er op dat eerder grondwaterstandsverlagingen dan
luchtverontreiniging een rol spelen.
2.7.6

Vennen, hoogvenen en heideplassen

Karakteristiek voor het Dwingelderveld zijn naast de uitgestrekte natte en droge
heiden de vennen, heideplassen en restanten van hoogvenen. We vinden hier een
bijzondere rijkdom aan vegetaties van oligotrofe, permanent waterverzadigde mi
lieus. Gemiddeld komen zo'n 5-8 (vaak zeldzame) vegetatietypen voor en vooral in
(verlande) vennen en hoogveencomplexen in een ingewikkeld, kleinschalig vegeta
tiemozaïek. De vennen, hoogvenen en heideplassen zijn in groepen te ordenen, die
steeds door een bepaald vegetatiecomplex gekarakteriseerd worden. In figuur 32
zijn voor deze vegetatiecomplexen successiereeksen opgesteld. Deze geven tevens
een beeld van de gevarieerdheid in het gebied.
In hun vegetatieontwikkeling zijn de in hoge mate van het grondwater in de omge
ving onafhankelijke (vennen en hoogvenen) en de afhankelijke systemen (heideplas
sen) duidelijk te scheiden. We vinden dit ook in de fluctuaties van de waterstand te
rug. In vennen bedragen deze 30-50 cm, in de mede door het grondwater gevoede
heideplassen zijn deze meer dan 50 cm, vaak zelfs veel meer.
Zoals we nog zullen zien, is dit geen strikt onderscheid: grondwaterafhankelijk
zou op de zeer lange duur (weer) in meer of mindere mate grondwateronafhankelijk
kunnen overgaan. Andere differentiërende factoren in de successiereeksen zijn ver
schillen in uitgangssituatie en successiestadia die samenhangen met verschillen of
veranderingen in trofiegraad, en in waterdiepte en ook eutrofiëring en ontwatering.
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eutroof |beekdalen)
rheotroof

oligotroof (ombrotroof), dystroof, schijngrondwaterspiegel op moeilijk doorlatende bodem
stuifzand

dekzand
niet verlande plassen

metYnl,

water

niet verlande vennen met vnl. open water I
eventueel vennen met als voorstad»
lum een mesotrofe verlandingsserie,
Iw.o.: - rietkragge
[- vegetaties m. snaveIzegge e.d.

verlandende plassen m
- gele plomp e.d.
- rietgemeenschappen

T

niet verlande vennen met vnl.open water 1

weinig verlande vennen met vnl. open
water en/of (ondergedoken) Sphagnum
cuspidatum vegetaties, met eventueel in
ondiepe vennen, snavelzegge vegetaties,
in geïsoleerde delen: klein blaasjeskruid

I

als de nevenstaande weinig verlande dekzandvennen, maar soortenrijker m.Sphag
num crassicladum, waterdrieblad, knolrus
e.d.; en in ondiepe delen eventueel
draadzegge

H

ï

weinig verlande vennen meteen sterke ontwikkeling van Sphagnum recurvum vege
taties m. veenpluis en/of witte snavelbies

als de nevenstaande weinig verlande dek
zandvennen, maar soorten rijker m.
Sphagnum majus
.

verlande vennen met - naast goed ontwik
kelde "slenkvegetaties"- een sterke ont wikkeling van hoogveenbuiten vegetaties
m. Sphagnum magellanicum, veenbes
e.d.

°iiÈO'n

als nevenstaande, vedande
dekzand vennen, maar soortenrijker m.
beenbreek, gevlekte orchis

uitdroging (rel, grote fluktuaties)
verlande vennen met vnl. eénarig
wollegras vegetaties
verlande vennen met - naast goed ontwik
kelde slenkvegetaties- een ontwikkeling
van hoogveenbuiten vegetaties m.
dwergstruiken (dop-, kraai- en struikheide)

stilstandsfase

vervening met tijdelijke
ontwatering, geringe
grondwaterstandsdaling

±

i-

verlande vennen met - naast
goed ontwikkelde veenmosslenken en buitenvegetaties vooral op zetwallen een
ontwikkeling van uitgedroogde
buitenvegetaties met vnl.
dwergstruiken, pijpestrootje

als nevenstaande, verlande
dekzandvennen, maar soortenrijker m.
beenbreek, Leucobryum glaucum

stilstandsfase |- -

permanente verlaging, grote
daling, gr. w.stand
onder gunstige omstandigheden
verdergaande veenvorming

verlande venneirmet een sterke
ontwikkeling van gedegradeerde,
uitgedroogde bulten en slenken

onder gunstige omstandigheden:
verdergaande veenvorming

Figuur 32. Ontwikkelingsreeksen voor vennen en plassen, opgesteld op basis van ruimtelijke
vergelijking (naar Everts & De Vries, 1984).

88

oligotroof, dekzand, {deels) droogvallend

eutrofiëring
X^heideplassen met
/ overheersend aandeel ^
• van waterbies, pitrus
\ en/of grote lisdodde
vegetaties

afnemende waterdiepte, c.q. toenemende mate van droogvallen

In dystrofe (= oligotroof rijk aan humuszuren) milieus met een schijngrondwater
spiegel vindt veenvorming plaats volgens de geschetste ontwikkeling4
De verschillende stadia worden gekenmerkt door een beperkt aantal karakteris
tieke veenmossoorten en hogere planten, die vaak in vast omschreven zones domine
ren. Te beginnen met een stadium met ondergedoken veen.nos en in ondiepere de
len ook snavelzegge, ontstaan zones met veenpluis, witte snavelbies, Sphagnum recurvum en dergelijke. Dit zijn zogenaamde slenkenvegetaties. Op den duur echter
kan het veen boven de waterspiegel uitgroeien, waaidoor zich plaatselijk echte veenmosbultengemeenschappen ontwikkelen. Deze kunnen bij een verder uitgroeien bo
ven de waterspiegel of door ontwatering overwoekerd raken met dwergstruiken
(dopheide, struikheide en kraaiheide) en grassen als pijpestrootje. In een volledig
verland ven vormen uiteindelijk de slenkenvegetatie vooral die van veenpluis en die
van witte snavelbies met emerse veenmossoorten een ingewikkeld en kleinschalig
vegetatiemozaïek met de hoogveenbultengemeenschappen.
Met de geschetste verlanding gaat een verandering in milieuomstandigheden ge
paard. Zo neemt bij het boven de waterspiegel uitgroeien de afstand tot de water
spiegel toe. De bulten zijn dan ook iets droger dan de slenken. De karakteristieke
veenmossen van de bulten zoals Sphagnum mageUanicum verdragen veel minder
goed een langdurig onder water staan. Ook de pH verandert bij het boven water uit
groeien van het veen en zal dan lager zijn. Dit zou overeenstemmen met het gegeven
dat slenkvegetaties een enigszins mineraalrijker milieu indiceren dan de veenmosbulten. Hierbij gaat het dan om minieme verschillen binnen een in haar geheel zeer
voedselarm milieu.
De oorzaak van de grote overeenkomsten in de vegetatie van de verschillende
vennen alsook de hoogvenen is gelegen in de extreme voedselarmoede die ze ge
meen hebben. De meeste voeding komt letterlijk uit de lucht vallen. De mineralen
worden met de neerslag of met de wind aangevoerd en komen zo in de vegetatie en
in het open water terecht. Bij het voortschrijden van de verlanding raakt het groot
ste deel van de vegetatie geïsoleerd van de voedingsstoffen in het venwater, en is
dan vooral aangewezen op de voeding uit het regenwater. De typische hoogveen
soorten hebben dan ook een scala van aanpassingen ontwikkeld aan extreme
voedselarmoede. Bekende voorbeelden zijn vleesetende planten als zonnedauw en
blaasjeskruid. Een ander, minder bekend voorbeeld is dat veel hoogveensoorten in

4. In feite moeten we deze successiereeksen ziens als een hernieuwde (secundaire) verlanding
onder omstandigheden die vaak sterk afwijken van de oorspronkelijke (historische) verlan
ding. In de oorspronkelijke verlandingsreeksen speelden soorten als snavelzegge en veenpluis
vaak niet of nauwelijks een rol, maar zij 'verzompten' een vochtige heide en op den duur ook
het aangrenzende bos. Verlandingen in open water zullen zich oorspronkelijk vrijwel niet heb
ben voorgedaan, terwijl daarvan in de secundaire verlandingen (in het algemeen na verve
ning) juist wel sprake is. Het laat zich vermoeden (overigens niet in figuur 32 onderscheiden)
dat een hernieuwde verlanding via twee wegen kan plaatsvinden: in ondiepe plassen zal opvul
ling vooral vanuit de randen moeten plaatsvinden, waarbij de zogenaamde kraggen een rol
kunnen spelen.

Staat zijn om regelmatig en veel water te verdampen, waardoor een constante naar
boven gerichte waterstroom in het veenmospakket ontstaat. Zo'n circulatie van wa
ter is belangrijk, want als er in het water weinig voedingsstoffen zitten, kan het voe
dingsaanbod van de plant alleen verhoogd worden door het water sneller langs de
wortels te laten stromen. Daarin schuilt ook de verklaring voor het merkwaardige
verschijnsel dat ondanks de overmaat aan water de uitwendige bouw van veel soor
ten lijkt op die van soorten van droge voedselarme milieus (scleromorf). Het ver
klaart ook dat zowel dop- als struikheide ook onder aanzienlijk minder natte omstan
digheden kunnen groeien: dezelfde aanpassing die er op gericht is om ook bij sterke
verdamping de huidmondjes open te houden, werkt ook op zandgronden. Het aan
passingsvermogen van planten is echter niet onbegrensd. Daarom komt dopheide op
vochtiger plaatsen voor dan struikheide, terwijl veenbes en lavendelheide op mine
rale gronden ontbreken.
Al met al is een fijn mechanisme aanwezig, dat gemakkelijk door relatief kleine
veranderingen in de waterhuishouding verstoord kan worden, met vérdragende con
sequenties voor de veenmosvegetaties.
Een verder onderscheid in de successie is de ligging van het ven in stuif- of dekzand. De in stuifzand gelegen vennen vorm(d)en in de eerste plaats door inwaaiend
stuifzand een mineraalrijkere, naar het mesotrofe neigende uitgangssituatie, wat tot
uiting komt in soorten als draadzegge, waterdrieblad, beenbreek etc.
De stuifzandvennen doorlopen in hun ontwikkeling dezelfde stadia als de dekzandvennen, maar zijn steeds iets soortenrijker. Ze zijn karakteristiek voor de oost
zijde van het Lheeder- en Lheebroekerzand. Opvallend is dat beenbreek hier veelal
voorkomt aan de rand van vennen, waar (door de ligging van het ven ten opzichte
van zijn omgeving) toe- of afstroming van water mogelijk is.
In een deel van de heideplassen spelen andere factoren een rol. Er zijn aanwijzin
gen dat het merendeel van deze plassen vroeger met veen opgevuld is geweest. Door
vervening of door het branden van de hoogveentjes ten behoeve van de boekweitcul
tuur is dit type plassen in Drenthe aanmerkelijk uitgebreid. De variatie in deze plas
sen hangt vooral samen met de diepte en grootte van de plas, de mate van droogval
len, en in hoeverre de plassen tot op het zand zijn uitgeveend of nog enigszins dystroof zijn. Deze factoren bepalen uiteindelijk het type verlanding en het tempo daar
van. In de ondiepe, (deels) droogvallende en tot op het zand uitgeveende plassen
met de daarvoor karakteristieke vegetaties van knolrus en oeverkruid, zal (vrijwel)
geen verlanding optreden door de snelle afbraak van het organische materiaal bij
droogvallen. Ook kan deze mineralisatie een bron van voedingsstoffen opleveren
voor de plantengroei. Vallen plassen minder snel droog of zijn ze iets dieper, dan zal
ook hier een proces van veenvorming optreden. Daarbij verandert eerst het oligotrofe milieu in een dystroof milieu. Dat betekent dat vegetaties van oligotrofe mi
lieus, zoals die met oeverkruid, op den duur hun eigen milieus opheffen door de vor
ming van humus en humuszuren, en door inspoeling daarvan uit de omgeving zal de
ingezette verlanding enigszins afwijken van die van een dystroof ven met schijnspiegel.

Uiteindelijk zouden hier hoogveenbultengemeenschappen kunnen ontstaan,
waarin vermoedelijk vooral éénarig wollegras sterk op de voorgrond treedt, een aspectbepalende soort in milieus met grotere fluctuaties van de waterstand. Deze laat
ste is een gevolg van een grotere afhankelijkheid van de heideplassen van het grond
watersysteem van de omgeving dan bij vennen het geval is.
2.7.7

Verdroging en eutrofiëring

Bedreigingen van vennen, hoogvenen en heideplassen zijn vooral eutrofiëring en
ontwatering. Voor zover dit in de vegetatie tot uitdrukking komt, zullen we dit kort
bespreken.
Zoals ook elders in dit hoofdstuk aangegeven wordt, vallen heideplassen tegen
woordig vaker droog dan aan het begin van deze eeuw. In veel plassen treedt dan
ook een stagnerende veenontwikkeling op. Dit is het meest opvallend in het oostelijk
deel van het Dwingelderveld, met name het gebied rond de Benderse en Kraloërplassen. Het gebied rond de Davidsplassen steekt daarbij betrekkelijk gunstig af.
In goed ontwikkelde vennen en hoogvenen zijn de jaarlijkse schommelingen in de
waterstand relatief gering. Ontwatering heeft al snel desastreuze gevolgen. Verdro
ging heeft een min of meer vast patroon in de veranderingen van de vegetatie tot ge
volg.
- Allereerst vinden veranderingen plaats in de vorm en samenstelling van de veenmosbulten en slenken. Dit treedt vooral op bij een relatief geringe verlaging van de
grondwaterstand, zonder erg grote schommelingen. Soorten als witte snavelbies en
zonnedauw ruimen dan al gauw het veld, soms na een kortstondige opleving. De
veenmosgroei wordt sterk gereduceerd.
- Vervolgens gaan pollenvormers als eenarig wollegras en pijpestrootje overheer
sen, eveneens bij een geringe verlaging, maar met relatief grote schommelingen.
Eenarig wollegras treedt sterk naar voren bij minder sterke ontwatering; pijpe
strootje treedt op de voorgrond bij sterkere ontwatering.
- Tenslotte is er sprake van overheersing met dwergstruiken als dopheide, kraaiheide en struikheide, en een sterke afname of volledig verdwijnen van veenmossen.
Dit wijst op een permanente en relatief sterke verlaging van de waterstand. De vege
tatie krijgt sterk het karakter van heide. Bij de meest dramatische verlagingen zal
een eenvormige pijpestootjevegetatie gaan domineren.
In figuur 33 is een overzicht gegeven van de vennen en hoogvenen met verdrogingsverschijnselen. Dit geldt onder meer voor het tweetal hoogveenrestanten op
het,Dwingelderveld: het Holtveen en het Witte Veen. De degradatie van venen en
veentjes is vooral een gevolg van ontwateringsingrepen ten behoeve van de land
bouw (Holtveen); deels Witte Veen en waarschijnlijk ook de vennen op de Lheebroekeresch), de bosbouw (deels Witte Veen) en vervening (Holtveen, vennen in
het oostelijk deel van de boswachterij). In alle gevallen leidt dit tot een permanente
verlaging van de waterstand, in het gehele ven of hoogveen, tot uiting komend in een
degradatiefase met in het gunstigste geval een aspect van éénarig wollegras of
dwergstruiken en een sterke reductie van de veenmosgroei. Een andere oorzaak van

Figuur 33. Overzicht van vennen en venen met verdrogingsverschijnselen in de vegetatie.

verdroging kan zijn het verminderen van de voeding als gevolg van bebossing.
Daarom zou, zoals in verschillende gevallen al is gebeurd, een bosvrije zone rondom
de vennen moeten worden gerealiseerd.
Indicaties van eutrofiëring in de oligotrofe vennen en plassen vormen de sterke
uitbreiding van vegetaties met pitrus, met grote lisdodde, waterbies en soorten als
waterpeper, tandzaad en moeraszuring. In figuur 34 wordt een overzicht van de
geëutrofieerde vegetatiecomplexen gegeven.
Eutrofiëringsverschijnselen treden vooral op in vennen en plassen gelegen in het
heidereservaat en in de landbouwgebieden of daaraan grenzend. De vennen in de
bossen zijn vrijwel van eutrofiëring gevrijwaard gebleven. Mogelijke bronnen van
eutrofiëring zijn vooral:
- guanotrofie: bemesting door vogels (met name broedconcentraties kokmeeuwen);
- eutrofiëring als gevolg van instromend landbouwwater of ook wel door inwaaiende
kunstmest.
In het heidereservaat zullen beide oorzaken een rol hebben gespeeld (zie fig. 34).
De aantallen broedende kokmeeuwen zijn de laatste jaren sterk teruggelopen c.q.
teruggedrongen tot een beperkt aantal plassen, onder andere door het rapen van eie
ren. Guanotrofie is voor een deel historisch te noemen. Wat de landbouwvervuiling
betreft, vormt tot op heden het Noordenveld een voortdurende bron van eutrofië
ring en frustratie voor het beheer van een gebied als dat van de Bendersche Plassen.
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B. hoofdwaterlopen voor afwatering
landtjouwenclaves

A. eutrofiëringsklassen (op basis van vegetatie):

afwatering Davidshoeve (inmiddels
afgedamd)

• matig
• sterk
•

afwatering Noordenveld

lok. sterk
matig, lok. sterk

oud tracé afwatering Noordenveld

i
j
i
m

5.

1

3

m

/LX
• 500 x 500 m
C. verbreiding kokmeeuwenkolonies in 1963en1969
(broed paren)
• 50
• 50-100
• 100-500

• 500-1000
? aantallen onbekend
opm. plaatsaanduiding is globaal

D. verbreiding kokmeeuwenkolonies 1976 en
1982-1983
•- • 1 9 7 6
* —5(^1982-1983
(Geg. SBB, Helming & Van der Bilt, 1976;
Van Dijk et al., 1982)

Figuur 34. Overzicht van vennen en plassen met eutrofiëringsverschijnselen in de vegetatie.
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2.7.8

Graslanden

Graslandvegetaties komen voor in en langs de beekdalen, in (deels oude) landbouwenclaves, zoals Noordenveld, Davidshoeve, Benderse berg, en in de oude afgegra
ven venen in de bossen, zoals het Slichteveen, Modderveen.
Door intensieve bemesting en ontwatering is de variatie in de graslanden gering.
Verschillen in vochtomstandigheden en soms in bemestingstoestand zorgen nog voor
enige verscheidenheid. De variaties in de vegetatie als gevolg van verschillen in bo
dem en in een voor de beekdalen belangrijke factor als waterkwaliteit zijn nagenoeg
geheel uitgewist.
De cultuurgraslanden met Engels raaigras, en met name de weinig vochtige va
riant daarvan, zijn zeer algemeen verbreid, om niet te zeggen op dominerende wijze
aanwezig (zie fig. 35). Een vochtiger variant van Engels raaigras en geknikte vossestaart en nog nattere geknikte vossestaartvegetaties komen maar in zeer geringe
mate voor in het gebied, vrijwel uitsluitend in relatienotagebieden als De Hoorns en
het Noordenveld. De schrale graslanden, zoals witbolgraslanden en kamgrasweilanden, beperken zich vrijwel uitsluitend tot het Noordenveld en enkele ontginningen
bij het Anserveld.
Opvallend is de vrijwel volledige afwezigheid van dotterbloemvegetaties of zelfs
fragmenten daarvan in het hele gebied. Dit graslandtype was aan het begin van deze
eeuw nog de meest algemene vegetatie in de beekdalen. Zo zijn nog slechts spora
disch bij het onderzoek in sloten of slootranden van de Oude Vaart en Wold Aa en
kele kenmerkende soorten van deze gemeenschappen zoals dotterbloem, Noordse
zegge en bosbies aangetroffen, die de getuigen zijn van een volledig verdwenen si
tuatie. Voor de ruilverkaveling was overigens bijv. de dotterbloem beslist nog geen
zeldzaam soort.
In figuur 36 wordt geschetst hoe verschillende vegetatietypen in elkaar overgaan
door een beheer van maaien en afvoeren zonder bemesten. De geschetste ontwikke
lingsreeks heeft overigens een schematisch karakter. De trofie-as geeft geen abso
lute, maar alleen relatieve verschillen aan. In de praktijk zijn afwijkingen op het
schema mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld droge en natte jaren een afwijkend beeld
veroorzaken. Soms kunnen ook stadia worden overgeslagen (Everts et al., 1984).
Dit verschralingsschema is vooral toepasbaar op een bovenloop als De Hoorns.
De vegetatiegradiënt wordt in dit type bovenloop sterk bepaald door over de keileem afstromend, mineraalarm grondwater, terwijl ook de toestroming van diep, mi
neraalrijk grondwater van invloed is op de vegetatie. Eertijds bestond de vegetatie
in dit soort gebieden vooral uit blauwgraslanden met aan de rand heischrale graslan
den. Over de vraag of dit soort ontwikkelingen naar bijv. blauwgrasland nog moge
lijk zijn, valt slechts te speculeren. Om dit te bereiken, zullen ingrijpende verande
ringen in zowel bodem als waterhuishouding noodzakelijk zijn.
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(2B) als 1B met geknikte vossestaart, fioringras,
mannagrase.d. (Poo-Loliëtum, variant
Alopecurus): vochtig cultuurgrasland
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(4-6B) geknikte vossestaartveg. (RumiciAlopecuretum): nat cultuurgrasland

(1-8D) kamgrasweilanden (Lolio-Cynosuretum
en Festuco-Cynosuretum): meest
verschraalde graslanden in onderzoeks
gebied

Figuur 35. Verspreiding van de verschillende graslanden.

- De codes verwijzen naar gekarteerde (series van) vegetatietypen
- Vooral toepasbaar op infiltratiegebieden en bovenlopen
'////tV/'/Z overgang als gevolg van verschraling
'///door middel van maaien en afvoeren
" of beweiding zonder bemesting eventueel in combinatie met
" andere beheersmaatregelen

Figuur 36. Verschralingsschema voor graslanden.
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2.8
2.8.1

Enkele faunistische aspecten
Algemeen

De faunistische kwaliteiten van het Dwingelderveld zijn overwegend matig tot
slecht bekend. Slechts van enkele diergroepen zoals vogels, loopkevers, vlinders,
sommige amfibieën en reeën is gedetailleerdere kennis betreffende het voorkomen
en de verspreiding voorhanden.
Van andere soorten zoals vos, haas, konijn, bunzing, hermelijn, wezel, egel, eek
hoorn, ringslang, adder, kleine hagedis, bruine kikker, heidekikker en bruine pad is
bekend dat ze in het Dwingelderveld aanwezig zijn. Meer informatie ontbreekt
vaak.
Binnen het rangordemodel neemt de fauna de laagste plaats in. Dit betekent on
der meer dat de totale milieuvariatie die door de andere landschapscomponenten be
werkstelligd wordt, het best tot uitdrukking zou komen in de faunistische variatie.
Een goede methode om deze variatie vast te leggen is nog niet voorhanden, zodat
het karteren van verspreidingspatronen meestal ophoudt bij de vegetatie. Zo ook bij
dit onderzoek. Toch hebben we gemeend enige aandacht aan de fauna te moeten be
steden en wel vanuit twee oogpunten:
- nagaan in hoeverre faunistische elementen de verschillende landschapstypen mede
van elkaar onderscheiden;
- aangeven welke specifiek faunistische waarden in het Dwingelderveld voorhanden
zijn die daardoor een verder argument vormen voor de bescherming van dit gebied
en mogelijk bij het formuleren van beheersmaatregelen van belang zijn.
Daarbij hebben we ons tot drie groepen beperkt: de loopkevers en de vogels, ter
wijl in paragraaf 2.9. nog enkele faunistische aspecten aan de orde komen bij de be
spreking van de hydrobiologie van vennen, plassen en pingo's.
2.8.2

Loopkevers (dr. P.J. den Boer)

In het onderzoek naar de aantalsfluctuaties, handhaving en vestiging van loopke
verpopulaties dat door het biologisch station Wijster sinds 1959 wordt uitgevoerd,
speelt de heide van het Dwingelderveld een belangrijke rol. Allereerst omdat popu
laties die een groot en vrijwel ononderbroken woongebied tot hun beschikking heb
ben, een gegeven vormen dat op slechts weinig plaatsen in ons land nog kan worden
bestudeerd. Daarnaast zijn vooral de nattere delen van het heideveld bijzonder ken
merkend voor een binnen dit deel van West-Europa vrijwel verdwenen langschaps
type. Overigens zijn voor de loopkevers (en voor oppervlakte- en bodemfauna in het
algemeen) niet de allernatste delen, zoals de slenken en venen, de belangrijkste, maar
meer de natte-vochtige heiden op grondmorenen. Deze wat hoger gelegen delen
kunnen een overmaat aan water meestal redelijk goed afvoeren, zodat de milieuomstandigheden in het seizoen voor loopkevers daar minder wisselvallig zijn. Hier vin
den we soorten als de boreo-montane Agonum ericeti, die buiten Drenthe in ons
land slechts in enkele veenmosveentjes in Twenthe is aangetroffen. Buiten Neder-

land is de soort alleen bekend uit zure veenmosvegetaties (vooral in oude hoogve
nen) in Scandinavië en Noord-Duitsland, en verder uit een aantal montane hoogve
nen in Midden-Europa. Daar de soort brachypteer is (vleugels rudimentair), ver
breidt ze zich slecht en wordt daardoor ernstig bedreigd in haar voortbestaan door de
voortdurende afname van geschikte habitats en de sterke isolatie van de nog aanwe
zige woongebieden. In Drenthe wordt deze soort nog gevonden in enkele veenresten
bij Zwarte Meer en Dalerpeel, in een paar veenmosveentjes bij Wijster, maar
vooral in de dopheidevegetaties van het Dwingelderveld, dat door zijn grote opper
vlakte waarschijnlijk het laatste enigszins betrouwbare refugium van deze soort in
ons land vormt.
Naast Agonum ericeti treffen we in natte-vochtige heiden van het Dwingelderveld
nog een aantal karakteristieke soorten aan, zoals de zeer zeldzame Agonum krychnicki en Agonum obscurum. Naast deze drie aan natte heiden gebonden Agonumsoorten treffen we daar dikwijls in grote aantallen twee andere soorten aan, die vrij
wel beperkt zijn tot heiden - maar dan niet alleen de natte - namelijk Bradycellus ruficollis (= similis) en Trichocellus cognatus, waarvan de laatste in Nederland onge
veer de zuidgrens van zijn subboreale areaal bereikt. Hetzelfde geldt voor de boreomontane Cymindis vaporariorum, die echter in veel kleinere aantallen wordt gevan
gen.
Naast deze loopkeversoorten van natte-vochtige heiden zijn nog vijf groepen te
onderscheiden, die meer of minder talrijk en/of regelmatig in het Dwingelderveld
kunnen worden aangetroffen. Bij elkaar betreft dit een kleine 60 soorten:
a. soorten van het cultuurland, die meestal tijdelijk populaties op de heide vesti
gen;
b. soorten van schrale graslandvegetaties; soorten, vooral Amara's en bijv. Pterostichus diligens, die we vooral in de dikwijls uitgestrekte pijpestrootjevelden vinden;
c. soorten van tijdelijk geïnundeerde plaatsen (zoals oevers van plassen en venen):
4-8 soorten, waarvan de Oosteuropese Amara famelica waarschijnlijk de interes
santste is;
d. soorten van al of niet begroeid stuifzand;
e. soorten van heide die geen voorkeur hebben voor de nattere delen en waarvan
een aantal ook in het cultuurland leeft.
De onder d. en e. genoemde groepen bevatten te zamen meer dan de helft van het
aantal loopkeversoorten dat op het Dwingelderveld gevonden wordt. Hieronder zijn
enkele biologische kostbaarheden die we nader zullen bespreken.
Allereerst Bembidion nigricorne, een kleine, brachyptere loopkever, waarvan het
areaal beperkt is tot de landen rondom de Noordzee. Evenals de hier aanwezige Tri
chocellus- en Bradycellus-soorten en de stuifzandsoort Amara infima (dimorf met
1,3% gevleugelden) plant Bembidion nigricorne zich vooral in de winter voort. Op
de opgestoven delen vinden we verder de brachyptere en vooral tot Oost-Europa be
perkte Cymindis macularis en sinds 1964 ook de boreo-alpine Miscodera arctica. In
1963 werd de laatste soort tegelijkertijd op verschillende plaatsen in het oosten van
het land voor het eerst binnen onze grenzen aangetroffen. Sindsdien is het een blij
vend - hoewel zeldzaam - bestanddeel gebleven van de loopkeverfauna van opgesto-

ven zand, ook in het Dwingelderveld. Verder verdient de goudgroene Carabus nitens bijzondere vermelding, niet alleen omdat het waarschijnlijk onze mooiste en ui
terlijk meest opvallende loopkever is, maar vooral omdat hij ernstig in zijn voortbe
staan wordt bedreigd. In Duitsland schijnt Carabus nitens al te zijn uitgestorven en
hier werd hij sinds 1966 nog slechts incidenteel aangetroffen. Als tamelijk kenmer
kende heidesoorten - vooral voor het Dwingelderveld - dienen ten slotte nog te wor
den vermeld: Harpalus fuliginosus (vooral in heidemozaïekvegetaties), Olisthopus
rotundatus, Metabletus foveatus, Amara equestris en de zeer zeldzame Cicindela
germanica (brachypteer).
Het zal zijn opgevallen dat de loopkeverfauna van het Dwingelderveld vrij veel
noordelijke elementen herbergt. Dit geldt niet alleen voor loopkevers, maar voor
vrijwel alle plante- en ongewervelde diergroepen uit dit gebied (in de afgelopen
20 jaar werden daar bijv. nog twee voor ons land nieuwe, opvallend staalblauwe
haantjes ontdekt: Haltica britteni op struikheide en dopheide en Haltica ericetorum
op dopheide; beide zijn slechts bekend uit Noordwest-Europa, vooral Schotland).
De biologische waarde van dit gebied is dan ook niet alleen gelegen in de aanwezig
heid van de elders bijna verdwenen natte heidevelden en in de oligotrofe plassen,
maar evenzeer in zijn geografische ligging, waardoor de flora en fauna wezenlijk
verschilt van die in andere heidegebieden in Nederland.
2.8.3

Vogels (drs. A.J. van Dijk)

Voor veel vogels vormt het Dwingelderveld een vrijwel onmisbaar onderdeel van
hun leefgebied of zijn ze er voor een belangrijk deel van hun leven van afhankelijk.
Zo brengen broedvogels er hun jongen groot en vinden winter- en trekvogels op het
Dwingelderveld voldoende van hun gading om de winter door te komen of om reser
ves aan te leggen voor de trek naar broed- of overwinteringsgebieden.
Bij de beoordeling van het belang van het Dwingelderveld voor vogels zijn een
aantal ontwikkelingen gedurende de afgelopen eeuw van belang geweest. Zo zijn
heidevelden met venen, vennen, plassen en stuifzanden in de loop van de
20e eeuw schaars geworden, en als gevolg daarvan zijn ook typische vogels van dit
landschap schaars of plaatselijk al uitgestorven. Door ontginning en bebossing daar
entegen ontstonden in dezelfde periode nieuwe landschapstypen met vaak bijzon
dere overgangssituaties, waarin zich een deels nieuwe vogelbevolking kon ontwikke
len. Door meer recente ontginningen, ontwatering, intensivering in de landbouw,
aanleg van wegen en verblijfsrecreatieterreinen en verder door de milieuverontreini
ging en biotoopvernietiging in het algemeen, is echter ook veel verloren gegaan.
De ontwikkeling van het Dwingelderveld steekt hier gunstig bij af, zoals uit het
hiernavolgende zal blijken. Bij de beschrijving zal de nadruk liggen op de functie en
het belang van het Dwingelderveld voor broed-, winter- en trekvogels. De samen
stelling en (mogelijke) ontwikkeling van de vogelbevolking zal daarbij gerelateerd
worden aan de variatie in het landschap, aan de waterhuishouding en het beheer.

Tabel 10. Kenmerkende en potentiële broedvogels voor een aantal biotopen van het Dwingelderveld.
Kenmerkende broedvogels

Potentiële broedvogels

Water en moeras
bergeend
bruine kiekendief
dodaars
geoorde fuut
kokmeeuw

visdief
waterral
wintertaling
zomertaling
zwarte stern

Open heide
boomleeuwerik1
graspieper
grutto
kievit
korhoen

kuifeend
rietgors
slobeend
sprinkhaanrietzanger
tafeleend
nachtzwaluw'
oeverzwaluw1
patrijs
tapuit'
tureluur

veldleeuwerik
watersnip
witte kwikstaart'
wulp

Opslag en overgang van open heide naar bos of cultuurland
boompieper
kneu
roodborsttapuit
geelgors
torenvalk
matkop
zwarte kraai
grasmus
paapje

blauwborst
krakeend
pijlstaart
porseleinhoen

blauwe kiekendief
bosruiter
duinpieper'
grauwe kiekendief
goudplevier
kemphaan
kwartel
velduil
bosrietzanger
grauwe klauwier
klapekster

Bos
appelvink
boomvalk
buizerd
fluiter2
glanskop2
havik

houtsnip
kleine bonte specht
kruisbek'
kuifmees'
nachtegaal2
ransuil

sperwer
vuurgoudhaantje'
wespendief
wielewaal
zwarte mees'
zwarte specht

bergfluiter
boomklever
bosuil2
draaihals
rode wouw
sijs2
slechtvalk

Cultuurland
gele kwikstaart
grasmus6
graspieper
grauwe vliegenvanger'1
grote lijster''
grutto4
kerkuil6

kievit
knobbelzwaan'
kwartel5
paapje4
patrijs4
roek
scholekster

slobeend4
steenuil6
torenvalk
tureluur4
veldleeuwerik
watersnip4
zomertaling4

kemphaan4
kwartelkoning4
kuifleeuwerik
ortolaan"
ooievaar4

voornamelijk stuifzand (en kaalslagterrein)
loofbos
' voornamelijk naaldbos
4 voornamelijk grasland
5 voornamelijk akkerland
6 voornamelijk houtwallen, oude erf-, weg-, en randbeplantingen en oude gebouwen
1

2 voornamelijk

Broedvogels
Gedurende de broedtijd zijn de meeste vogels twee tot zes maanden gebonden aan
het Dwingelderveld, waarbij ze hoge eisen stellen aan hun biotoop voor wat betreft
voedsel,nestgelegenheid en rust. In elk landschapstype of biotoop worden kenmer
kende broedvogels aangetroffen. Dit zijn enigszins bijzondere broedvogels die in de
periode 1970-1984 (vrijwel) jaarlijks voornamelijk in één biotoop hebben gebroed.
Daarnaast is er sprake van potentiële broedvogels, waarmee bijzondere broedvogels
worden bedoeld die elders in de Nederlands-Duitse laagvlakte in het betreffende
biotoop broeden of die in de 20e eeuw (incidenteel) op het Dwingelderveld hebben
gebroed (zie tabel 10).
De broedvogelbevolking van het Dwingelderveld bestaat uit 126 soorten en dat is
90% van alle in Drenthe en 65% van alle in Nederland broedende soorten. In de pe
riode 1975-1984 lag het totale broedbestand tussen 19.000 en 26.000 paren. In de
loop van de 20e eeuw hebben zeker twintig soorten het Dwingelderveld en omgeving
als broedvogel verlaten of zijn sterk in aantal teruggelopen. Deze ontwikkeling deed
zich vooral voor bij soorten van natte, vochtige milieus en stuifzanden. In het alge
meen gaat het om zeldzame soorten, die thans in grote delen van West-Europa be
dreigd worden. In dezelfde periode hebben zich op het Dwingelderveld en omgeving
ca. 50 soorten gevestigd of zijn sterk in aantal toegenomen. Het gaat hierbij meren
deels om bosvogels en om thans volledig beschermde soorten.
Water en moeras
Water- en moerasvogels leven in allerlei diepe en ondiepe, grote en kleine open en
deels verlande wateren, waar ze naast beschutte open-watergedeelten (voedsel en
rust) ook drassige en moerassige plekken (voedsel en nestplaats) tot hun beschikking
moeten hebben. Dit type biotoop is aan te treffen in de natste delen van de heideslenken, plassen en vennen. Sprinkhaanrietzanger en rietgors prefereren bovendien
enige opslag van gagel, wilg en berk. De meeste water- en moerasvogels verblijven
min of meer permanent in hun biotoop, maar andere, zoals de bruine kiekendief,
kokmeeuw en zwarte stern zoeken hun voedsel tot op enkele kilometers afstand van
de heide.
Vooral sedert de jaren vijftig is de waterstand op het Dwingelderveld en in de om
geving ervan sterk gedaald. In dezelfde periode veranderde de vegetatie soms dras
tisch en vond waterverontreiniging plaats. Vogelkundig bezien trad er kwalitatieve
verarming op, maar het totale bestand nam toe, vooral omdat de kokmeeuw zich
sterk uitbreidde. Vanaf het eind van de jaren zeventig is door het dempen en afdam
men van afwateringssloten de afwatering op het Dwingelderveld plaatselijk gestopt.
Water- en moerasvogels hebben zich hierdoor gunstig kunnen ontwikkelen. De ont
watering en afwatering van de omliggende cultuurlanden is niet gestopt, zodat de ne
gatieve invloed hiervan op de water- en moerasvogels op de heide en in de bossen
zich nog steeds voordoet.
Voor een gunstige water- en moerasvogelstand is het noodzakelijk een blijvend

hoge waterstand te handhaven, waardoor naast open water ook grote stukken dras
sige heide zullen voorkomen. In hoofdstuk 4 worden ingrepen aangegeven waarmee
dit te bereiken is.
Open heide
Onder open heide wordt hier een landschap verstaan dat bestaat uit drassige,
vochtige en droge heide waarin ook stuifzand kan voorkomen. Het kenmerkt zich
door een afwisselende, korte en ruige begroeiing en onbegroeide delen, waaronder
stuifzand. In drassige delen broeden bijvoorbeeld grutto en watersnip, in vochtige en
droge delen graspieper en wulp, en in de stuifzanden nachtzwaluw, oeverzwaluw en
tapuit. Grutto, korhoen, oeverzwaluw, patrijs en wulp zijn voor een (groot) deel van
hun voedselvoorziening afhankelijk van grasland of akkerland in de omgeving (zie fi
guur 37).
Onder invloed van de algemene ontwatering, inkrimping van het heideareaal, on
der andere door bebossing van stuifzanden en intensivering van landbouwkundig ge
bruik van cultuurlanden, zijn verscheidene kenmerkende open-heidevogels in aantal
afgenomen of plaatselijk uitgestorven. Beheersmaatregelen zoals begrazen, afplaggen, maaien en soms ook afbranden van de heide heeft in het algemeen een positieve
invloed op de vogelstand van de open heide, zeker in combinatie met het stoppen
van de ontwatering en soms met de verwijdering van opslag. Op cultuurlanden zal
minder intensieve weidebouw, naast kleinschalige akkerbouw voor voedselzoekende
heidevogels waarschijnlijk de meeste vruchten afwerpen.
Grote open stuifzanden waar kenmerkende vogels zoals duinpieper, boomleeuwe
rik en nachtzwaluw goed kunnen gedijen, ontbreken op het Dwingelderveld. Om de
bestaansmogelijkheid van deze soorten in het Dwingelderveld te vergroten kan er
naar gestreefd worden een stuifzandgebied te creëren. Een dergelijk gebied zal ver
scheidene honderden ha groot moeten zijn en aan moeten sluiten op open heide.
Open-heidevogels zijn gevoelig voor verstoring; toegang tot open heide zal dan
ook zoveel mogelijk beperkt moeten worden.
Voor een gunstige vogelstand op de open heide is het van belang een groot aan
eengesloten gebied met afwisselend drassige tot droge heide, hier en daar onderbro
ken door stuifzanden, te handhaven en te ontwikkelen. Dit kan bewerkstelligd wor
den door begrazing, in combinatie met plaggen en maaien. Op cultuurlanden zullen
minder intensieve vormen van landbouw doorgevoerd moeten worden.
Opslag en overgang van open heide naar bos of cultuurland
Deze meestal structuurrijke biotopen vinden we veel in rand- en overgangssitua
ties, ze herbergen vaak een rijke planten- en dierenwereld (voedsel, dekking en
nestgelegenheid). In solitaire bomen, bosjes of aan bosranden nestelen boompieper
en zwarte kraai, alsmede de incidentele broedvogels grauwe klauwier en klapekster.
De geelgors leeft vooral op geleidelijke overgangen van heide naar bos of cul
tuurland. Typisch voor opslag zijn onder andere grasmus (struiken), matkop (bosop-

Figuur 37. Waargenomen voedselvluchten van wulpen in 1982-1984. Elke pijl geeft aan waar
de vogels vandaan komen (broedplaats) en waar ze naar voedsel zoeken.
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slag), paapje (struiken of solitaire loofbomen, veel op overgangen van hoog naar
laag en nat naar droog) en roodborsttapuit (als paapje maar ook in takkenruigten,
onder andere op kaalslagterreinen).
De vogelbevolking van dit biotoop wordt sterk beïnvloed door het kap-, maai-,
brand- en graasbeheer en door dit beheer kunnen zowel geschikte broedplaatsen
ontstaan als verloren gaan. Open gebieden zullen geleidelijk aan weer dichtgroeien.
Het is dan ook moeilijk na te gaan hoe de stand van deze vogels zich ontwikkelt. Het
meer eenvormige karakter van deels ontwaterde en sterk vergraste heide en de afta
keling van gradiëntrijke overgangen van vooral heide naar cultuurland heeft de
stand van het paapje, grasmus, geelgors en grauwe klauwier waarschijnlijk geen

goed gedaan. Abrupte overgangen van heide naar bos kunnen beter een geleidelijk
verloop hebben door bijvoorbeeld slingerende bosranden of percelen met halfopen
boomheide te ontwikkelen, waarbij in deze grenssituaties dan geen wegen moeten
lopen.
Een goed ontwikkelde vogelbevolking van opslag en overgangen van open heide
naar bos of cultuurland wordt aangetroffen in dichte of open, lage of hoge begroeiin
gen onder zowel natte als droge omstandigheden. Overgangen zullen zoveel moge
lijk een geleidelijk verloop moeten hebben en op open heide zullen hier en daar soli
taire bomen, bosjes of struiken voor moeten komen. Dit kan mede bewerkstelligd
worden door een kapbeheer en mogelijk ook door extnsieve begrazing.
Bos
Bosvogels leggen een voorkeur aan de dag voor loofbos, naaldbos of gemengd
bos. Tevens stellen ze eisen aan de leeftijd (jonge, oude, dode bomen), structuur
(afwisseling hoog-laag, dicht-open, onderbegroeiing, randen en gradiënten), opper
vlakte van het bos en verschillende biotopen, alsmede aan de waterstand en aan de
situatie in de omgeving van het bos. Grote delen van de bossen bestaan op het ogen
blik uit eenvormige naaldhoutaanplantingen, hetgeen tot uiting komt in de samen
stelling van de bosvogelbevolking. Naaldbosvogels zoals kruisbek, kuifmees en
zwarte mees zijn goed vertegenwoordigd ter wijl loofbosvogels als glanskop en fluiter
matig zijn vertegenwoordigd. Structuurrijke, deels vochtige oude loofbossen ontbre
ken nagenoeg en daarmee ook hun typische bewoners als bergüuiter, boomklever en
bosuil. Voor onder andere roofvogels is behalve de situatie in het bos (nestplaats,
voedsel) ook die in omliggende heidevelden, vennen en cultuurlanden van belang
(voedsel).
De bosvogelbevolking heeft zich in de loop van de 19e en 20e eeuw kunnen vesti
gen en ontwikkelen, hoewel er historisch gezien veeleer sprake is van hervestiging.
In bossen liggen voor vogels grote mogelijkheden besloten. Er zal dan gestreefd
moeten worden naar een zich spontaan ontwikkelend afwisselend bos, waarin loof
bomen de boventoon voeren en waar overgangen naar open landschappen een gelei
delijk verloop hebben (bijv. boomheide).
Cultuurland
De vogelbevolking van cultuurland vertoont overeenkomsten met die van open
heide en heide met opslag. In vochtig-drassige graslanden worden grutto, watersnip
en zomertaling aangetroffen, in kruidenrijke akkers kwartel en patrijs en in allerlei
opgaande begroeiingselementen grasmus en grauwe vliegenvanger. Op en rond oude
erven nestelen kerk- en steenuil.
Tot in de jaren vijftig waren cultuurlanden in het algemeen gebrekkig ontwaterd
en werden minder intensief of extensief gebruikt. De verschillende type beplantin
gen werden onderhouden en bijvoorbeeld regelmatig gekapt. In deze cultuurlanden
kon zich een rijk geschakeerde flora en fauna handhaven, met onder andere kemp

haan, ortolaan en ooievaar. Tamelijk recente ontwikkelingen als kanalisatie van wa
terlopen, ontwatering, ruilverkaveling, intensivering van landbouwkundig gebruik,
rooien van beplanting en dergelijke hebben van deze vogelstand weinig overgelaten
en zijn ook van invloed op de vogelbevolking op de heide. In cultuurlanden weten
zich thans voornamelijk wat algemenere vogelsoorten te handhaven, zoals graspie
per, kievit, knobbelzwaan en scholekster. Van alle landschappen op het Dwingelderveld zijn cultuurlanden verreweg het meeste afgetakeld. Deze ontwikkeling zet zich
nog steeds voort.
Voor een gunstige ontwikkeling van de vogelbevclking in cultuurlanden is het van
belang af te zien van af- en ontwatering en over te schakelen op minder intensieve en
extensieve weidebouw (mesten met ruige stalmest en maaien na half juli) en klein
schalige akkerbouw (met braakliggende akkers). Overgangen van cultuurland naar
open heide of bos zullen een geleidelijk verloop moeten hebben en opgaande be
groeiingselementen zullen hersteld en zo nodig onderhouden moeten worden.
Winter- en trekvogels
Het gehele jaar worden winter- en trekvogels op het Dwingelderveld waargeno
men. Totaal zijn er 218 soorten waargenomen en dit is 81% van alle ooit in Drenthe
en 58% van alle in Nederland waargenomen soorten. Zo'n 61% van de soorten
wordt elk jaar gezien en 39% incidenteel. Het totaal aantal dat op één dag aanwezig
is, ligt waarschijnlijk tussen de 15.000 en 50.000 vogels.
Onder invloed van trekbewegingen en weersomstandigheden wisselt het aantal
aanwezige vogels met de dag en vindt er een zekere doorstroming plaats. Het totale
aantal vogels dat elk jaar voor korte of lange duur verblijf houdt op het Dwingelder
veld, beloopt enkele 100.000-den vogels.
Winter- en trekvogels worden aangetroffen op open heide en in open cultuurlan
den (2/3 van alle soorten) en in bossen (1/3). Eenderde van alle soorten komt bo
vendien voor op zowel heide, cultuurland als in het bos, waarmee de onderlinge rela
tie tussen deze landschappen wordt onderstreept. De meeste winter- en trekvogels
zoeken op het Dwingelderveld voedsel en vinden er rust en dekking. Het gaat hierbij
vooral om grote aantallen watervogels, steltlopers, meeuwen en zangvogels. Verder
is het relatief grote aantal roofvogels opvallend. Voor 31 soorten functioneert het
Dwingelderveld tevens als veilige en rustige slaapplaats. Deze vogels zoeken over
dag voedsel in de wijde omgeving van het Dwingelderveld en voor de overnachting
verzamelen ze zich massaal in of aan randen van vennen (ganzen, steltlopers, meeu
wen) of in lage en hoge begroeiing (duiven, zangvogels). Van ganzeaen steltlopers is
bekend dat ze tot op 20 km afstand van de slaapplaats voedsel zoeken in vochtige
graslanden in beekdalen, ongeveer in het gebied tussen Westerbork, Hollandscheveld, Balkbrug, Meppel, Vledder en Hoogersmilde. Van twaalf soorten zijn maxima
van meer dan 1.000 exemplaren op de slaapplaats geteld:
rietgans 2.100, wulp 1.500, kauw 25.000, zwarte kraai 1.100, grutto 15.500, zilver
meeuw 5.500, roek 10.000, kramsvogel 6.000, regenwulp 4.500, kokmeeuw 2.500,
bonte kraai 4.500, spreeuw 2.000.

Voor winter- en trekvogels is het van belang voldoende zekerheid te bieden ten
aanzien van voedsel, dekking en rust. In het algemeen geldt dat aanbevelingen voor
de verschillende broedvogelbevolkingen ook van toepassing zijn op winter en trek
vogels en dit geldt ook voor gebieden waar vogels voedsel zoeken die op het Dwingelderveld hun gezamenlijke slaapplaats hebben.
Conclusie
De vogelkundige waarde van het Dwingelderveld ligt besloten in het voorkomen
van flinke oppervlakten van in Nederland zeldzame landschappen zoals open voch
tige heide met vennen en bossen. In combinatie met open en besloten cultuurlanden
kenmerkt het Dwingelderveld zich door een afwisselend landschap, met allerlei
overgangen en gradiënten, dat borg staat voor een potentieel rijkgeschakeerde vo
gelbevolking. In vergelijking met andere heidevelden in Nederland heeft het Dwin
gelderveld de meest complete en soortenrijke vogelbevolking (Opdam & RetelHelmrich, 1982). Door het grote aantal winter- en trekvogels strekt de waarde van
het Dwingelderveld zich ook uit tot ver over de grenzen van Nederland. Op grond
van het aantal rietganzen, grutto's en regenwulpen op slaapplaatsen wordt het Dwin
gelderveld gerekend tot een 'wetland' van internationaal belang (Osieck, 1982).
2.9
2.9.1

Hydrobiologie van vennen en plassen (drs. J.C. Smittenberg)
Inleiding

Het Dwingelderveld kent een groot aantal vennen en plassen en staat daar van
ouds om bekend. Sommige daarvan zijn door Beijerinck (1924, 1926) al uitvoerig
onderzocht. Later is meer speciaal onderzoek gedaan aan jukwieren (desmidiaceeën) in 1953 door Wartena (1954) en in 1972-1973 door Smit (Coesel & Smit,
1977), en aan kiezelwieren (diatomeeën) in 1979-1980 door De Vries (1984).
In de jaren 1979-1981 is door de Provinciale Planologische Dienst een hydrobiologisch onderzoek uitgevoerd van beken, bronnen en vennen in Drenthe (van Gijsen
en anderen, in voorbereiding). Bij dat onderzoek waren in totaal 21 vennen betrok
ken binnen het Dwingelderveld. Het had betrekking op met het blote oog waar
neembare waterdieren (zogenaamde macrofauna) en desmidiaceeën en diatomeeën
als representatieve groepen van de microscopische algen (microfyten). Daarnaast
zijn ook de hogere onderwaterplanten onderzocht. Deze blijven hier buiten be
schouwing.
2.9.2

Organismen in het water

De bodem en de levende of afgestorven planten in de vennen en plassen vormen
het substraat voor de waterorganismen. Een belangrijk deel van deze organismen
bevindt zich dicht op of bij dit substraat. Slechts een klein deel is vrij zwevend of
zwemmend in het water aanwezig.
De aard van de levensgemeenschappen in vennen of plassen wordt bepaald door
de samenstelling van het water, de aard van het substraat en de wijze waarop het

substraat de samenstelling ('kwaliteit') van het water beïnvloedt. Een zandbodem
geeft mineralen af aan het water, die als voedingsstoffen kunnen dienen voor plant
aardige organismen. Veen vormt onder meer ingewikkelde humuscomplexen met de
in het water aanwezige ionen. Vooral veenmossen zijn in staat om actief hun omge
ving te beïnvloeden door de uitwisseling van verschillende soorten ionen. Afhanke
lijk van deze factoren kunnen zich binnen één ven voor waterorganismen zeer ver
schillende omstandigheden voordoen. Er kunnen verschillende levensgemeenschap
pen naast elkaar aanwezig zijn. Daarom wordt er bij de bemonstering van een ven in
de eerste plaats op gelet of er in het water zwevende veenmossen voorkomen en of
er plekken zijn met een onbedekte zandbodem. Uit de aangetroffen desmidiaceeën
en diatomeeën kan vervolgens worden afgeleid in hoeverre de invloeden van veen
mossen en zandbodem worden overschaduwd door watervervuiling of verzuring.
Desmidiaceeën komen in grotere soortenaantallen voor in water dat voedselrijker is
(bijv. door vervuiling).
Een klein aantal soorten van zowel desmidiaceeën als diatomeeën kan wijzen op
een sterke verzuring van het watermilieu.
Uit de samenstelling van de macrofauna kan iets worden afgeleid over het gehele
ecosysteem. Het voorkomen van veel soorten libellen, kokerjuffers en waterwantsen
wijst op een stabiele, voedselarme situatie. Bloedzuigers, waterpissebedden en som
mige waterkevers wijzen op voedselrijke of gestoorde situaties.
2.9.3

De huidige situatie

Vennen in de boswachterij
De meeste van de vennen in de bossen zijn venig en kunnen worden gerekend tot
het oligo-mesotrofe tot oligo-dystrofe water. In sommige is plaatselijk een open
zandbodem aanwezig (Kliplo, Schurenberg, Zandveen). De waterdiepte varieert
van enkele decimeters tot ruim 1 meter. Sommige van de ondiepe vennen kunnen in
een droge zomer vrijwel droogvallen. Meestal hebben deze vennen langs de oever
een hoogveenvegetatie. In het water zijn vrijwel steeds de onderwaterveenmossen
Sphagnum cuspidatum (waterveenmos) en Sphagnum crassicladum var. obesum aan
wezig, zij het in verschillende verhoudingen en bedekkingen. De variatie in soor
tenrijkdom van de desmidiaceeën kan per ven zeer groot zijn. Het aantal soorten
liep per ven uiteen van 8 (Droseraveen) tot 45 (Kliplo). Algemeen aangetroffen
soorten zijn: Cylindrocystis brebissonii, Euastrum binale, Staurastrum margaritaceum en Cosmarium Cucurbita.
Daarnaast zijn onder meer de soorten Nitrium digitus, Micraterias truncata, Cos
marium pyramidatum, Closterium idiosporum en Staurastrum polymorphum alge
meen in de wat beter ontwikkelde vennen.
Kliplo hoort met zijn 45 soorten tot de aan desmidiaceeën rijkste vennen, samen
met het ven bij Anholt, het Kruidsveen en het Oxycoccusven bij Wijster. Bijzondere
soorten die vrijwel alleen in deze vennen zijn aangetroffen, zijn onder meer Stauras
trum hystrix, Cosmarium sphaeroideum, C. pseudopyramidatum, Closterium didy-

motocum en Sphaerozasma granulatum. Opvailend is dat in Poort 2 ook enkele van
dergelijke meer bijzondere soorten werden aangetroffen, zoals Staurastrum brachiatum en Closterium acutum. Het Diepveen is wel even soortenrijk als Poort 2, maar
bevatte minder bijzondere soorten.
De Vries (1984) geeft een overzicht van de diatomeeëngemeenschappen in de
door hem onderzochte vennen. De belangrijkste, meest kenmerkende gemeenschap
wordt gedomineerd door Frustulia rhomboides var. saxonica, Eunotia lunaris,
E. veneris var. rhomboidea en Tabellaria flocculosa, terwijl Nitzschia gracilis, en
Navicula subtilissima ook frequent voorkomen. Deze gemeenschap is door hem aan
getroffen op veenmos en soms op riet. Op stengels van drijvend fonteinkruid en in
het open water werden van deze gemeenschap soortenarmere varianten gevonden.
In boven water uitgroeiende veenmossen bleek een diatomeeëngemeenschap voor te
komen die gedomineerd wordt door Eunotia paludosa.
Uit de tot nu toe bewerkte gegevens van de PPD komt naar voren dat Langeveen,
Zandveen, Poort 2 en Droseraveen tamelijk arm zijn aan soorten diatomeeën en dat
in Kliplo, Schurenberg en Diepveen meer en ook meer voedselrijke soorten voorko
men.
Macrofauna (met het blote oog waarneembare waterdieren). Algemene soorten
die regelmatig in de vennen werden aangetroffen zijn: de waterspin Argyroneta
aquatica en de muggelarve Bezzia. Meer karakteristiek zijn de waterwants Cymatia
coleoptrata, en verschillende libellenlarven.
Van de libellenlarven zijn Leucorrhinia dubia en L. rubicunda kenmerkend voor
venige, zure vennen, zoals Droseraveen, Poort 2, Lange veen en Veenpias Dwingelo. Venige vennen met plaatselijk een open zandbodem, zoals Diepveen en Zand
veen, worden daarnaast gekenmerkt door de haftelarve Leptophlebia vespertina, de
kokerjuffers Holocentropus dubius en Dasystegia obsoleta en de muggelarve Ablabesmya phatta. In Kliplo zijn daarnaast nog soorten aangetroffen als de waterwant
sen Sigara scottie en A. distincta en de waterkever Hygrotus inaequalis, wat wijst op
een wat voedselrijkere situatie.
Overige vennen en plassen
De andere twee tamelijk uitgebreid onderzochte vennen liggen in het heidege
bied. Het zijn het Smitsveen (telescoop) en een veenput in het Holtveen. De veenput in het Holtveen heeft evenals de vennen in de boswachterij een overwegend
voedselarm en venig karakter. De rijkdom aan desmidiaceeën, diatomeeën en ma
crofauna-soorten is echter zeer gering, wat duidt op een vrij sterk gestoorde situatie.
Ook het voorkomen van de waterwantsen Collicorixa praeusta en Sigara semistriata,
de waterkever Ilybius en de muggenlarven Chironomus en Endochironomus wijst
daarop. Waarschijnlijk is vooral een sterke schommeling van de waterstand hier de
storende factor.
Het Smitsveen is een voedselrijke plas met een nogal van de overige vennen afwij
kende levensgemeenschap. Langs de oever staan pitrus, grote lisdodde en riet, en in
het water groeit, oppervlakkig gezien, vrijwel niets: in elk geval geen veenmossen of

andere waterplanten. Er zijn bij het onderzoek zes soorten desmidiaceeën aange
troffen en tenminste 22 soorten diatomeeën, waaronder veel soorten uit de geslach
ten Eunotia en Pinnularia. Bij de macrofauna wijzen enkele waterkevers, de water
wants Sigara striata, de kokerjuffer Limnephilus flavicornis en de muggenlarven
Procladius en Chiionomus op een voedselrijke situatie.
^
Veel minder volledig zijn een aantal andere vennen en plassen onderzocht. Be
halve de Reigerspias en het Karreveen in de boswachterij zijn deze op de heide
(Moordenaarsveen, Kraloër Plas, Davidsplassen, Smitsveen (Bendersche), Veentje
Kralo en de Bendersche Plassen) of in landbouwgebied (Rundveen) gelegen. Van
deze vennen vertoonden de Reigerspias en het Veentje Kraloo de meeste overeen
komst met de voedselarme, venige vennen in de boswachterij. De soortenrijkdom
was echter tamelijk gering (10-12 soorten), wat in nog sterkere mate geldt voor het
Karreveen, de Kraloër plas, de Davidsplassen en het Smitsveen (Bendersche) (6-8
soorten). In deze vennen komt nog wel een veenmoszone voor langs de oever,
maar het water zelf maakt een tamelijk gestoorde indruk. Om daar meer inzicht in te
krijgen zouden ook diatomeeën en macrofauna onderzocht moeten worden.
In de Bendersche Plassen werd slechts één soort desmidiacee aangetroffen (Closterium pronum, een weinig specifieke soort), in het Moordenaarsveen niet één. Het
laatste ven is sterk geëutrofieerd door een grote meeuwenkolonie. In het Rundveen
werd nog waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) aangetroffen, maar in de monsters
zaten geen desmidiaceeën. Evenwel heeft Smit hier in 1972-73 nog wel 10 soorten
desmidiaceeën gevonden, speciaal tussen het veenmos.
2.9.4

Veranderingen in deze eeuw

Zoals gemeld heeft Beijerinck (1926) in de jaren 1924 en 1925 een aantal vennen
nauwkeurig onderzocht. Hij richtte zich daarbij op alle zoetwaterwieren (dus niet al
leen op desmidiaceeën en diatomeeën). In het ven Schurenberg werd door Beije
rinck een zeer groot aantal (80) desmidiaceeën aangetroffen. Ook zijn beschrijving
van de vegetatie duidt er op dat dit ven in die tijd een grote biologische rijkdom be
vatte. Momenteel is Schurenberg een ven met een gemiddelde kwaliteit. Er werden
bij het onderzoek van de PPD slechts 15 soorten desmidiaceeën gevonden. De Vries
(1984) meldt ook een sterke achteruitgang van de karakteristieke diatomeeënflora.
Ook in de achteruitgang of het verdwijnen van typerende hogere planten, zoals vlot
tende bies, draadzegge, langbladige zonnedauw en dergelijke, komt dit tot uiting.
In tegenstelling tot Schurenberg is de situatie in Kliplo sinds Beijerinck tamelijk
gelijk gebleven. De soortenrijkdom aan desmidiaceeën is nog steeds zeer groot. Wel
geldt ook voor Kliplo en voor de andere vergelijkbare vennen dat verschillende spe
cifieke desmidiaceeënsoorten zijn verdwenen, zoals Euastrum ampullaceum, E.
crassum, Cosmarium quadrifarium, C. ralfsii en Micrasterias oscitans var. mucronata (Coesel & Smit, 1977).
Er zijn aanwijzingen dat enerzijds eutrofiëring en anderzijds verzuring tot een
grotere uniformiteit van de vennen hebben geleid. Ook het vastleggen van het stuif
zand door bebossing heeft waarschijnlijk vroeger aanwezige verschillen (onder an-

dere verrijking door inwaaiend zand) tussen de vennen doen vervagen.
Andere vennen waarbij vergelijking met gegevens van Beijerinck mogelijk is, zijn
Diepveen, Poort 2 en Zandveen. In Diepveen en Poort 2 is de soortenrijkdom aan
desmidiaceeën toegenomen. Dit zou samen kunnen hangen met een na de vervening
geleidelijk plaatsvindende ontwikkeling van de levensgemeenschap. Het zou ook
kunnen wijzen op een lichte eutrofiëring.
Met betrekking tot het Zandveen wordt door Coesel en Smit (1977) melding ge
maakt van een achteruitgang van de desmidiaceeënrijkdom, met als mogelijke oor
zaak de aanwezigheid van een kokmeeuwenkolonie. Bij het PPD-onderzoek is in het
Zandveen een goed ontwikkelde desmidiaceeëngemeenschap aangetroffen. De laat
ste 15 jaar is er in dit ven geen kokmeeuwenkolonie meer geweest. Mogelijk heeft
het verdwijnen van de meeuwen in dit ven tot herstel van de voedselarme situatie ge
leid.
2.9.5

Conclusies

Vooral de vennen in het bosgebied van het Dwingelderveld herbergen een grote
rijkdom aan voedselarme tot matig voedselarme waterlevensgemeenschappen. Droseraveen is een goed voorbeeld van een dystroof ven. Poort 2 heeft naast een zeer
fraaie hoogveenvegetatie ook een goed ontwikkelde desmidiaceeënflora. Het ven
Kliplo is relatief zeer rijk aan desmidiaceeën. De heideplassen zijn over het alge
meen biologisch minder rijk als gevolg van eutrofiëring van het water en grotere
schommelingen van de waterstand.
Uit natuurbehoudsoogpunt zijn de dystrofe vennen het meest karakteristiek en
vereisen een zeer zorgvuldig beheer. In de andere vennen is het voor de variatie van
de levensgemeenschappen van belang dat naast elkaar veenmosbegroeiingen en ge
deelten met een open zandbodem voorkomen. De invloed van (enigszins minerotroof) grondwater, dat over de keileem vanuit de voedselarme omgeving toestroomt,
is waarschijnlijk een gunstige factor. Dit geldt ook voor plaatselijk instuivend zand.
De nu vrij sterk gestoorde en vervuilde vennen en heideplassen worden in de regel
gekenmerkt door een aanzienlijke hoeveelheid organische modder. Door deze mod
der althans plaatselijk te verwijderen, kan enerzijds een bron van overbemesting
worden weggenomen en anderzijds door contact met de onderliggende zandbodem
een minder zuur milieu ontstaan. Beide komen de variatie aan levensvormen en le
vensgemeenschappen ten goede.
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3

Veranderingen in het landschap en menselijke invloeden

>

3.1

Inleiding

Hoewel het Dwingelderveld algemeen beschouwd wordt als een natuurgebied, is
het niet zo dat het huidige uiterlijk geheel dankzij natuurlijke processen tot stand is
gekomen. Eerder is het tegengestelde waar: menselijke activiteiten hebben in sterke
mate bijgedragen tot wat het Dwingelderveld nu is.
Zichtbaar en op grote schaal ingrijpen in het landschap is pas relatief laat een ken
merk geworden van de menselijke samenleving. Zo ook in Drenthe, waar pas vanaf
ongeveer 3000 v. Chr. groepen mensen begonnen met het aanleggen van kleine ak
kertjes in het bos. Daartoe verwijderden ze met behulp van stenen bijlen en vuur bo
men en ondergroei. Te zamen met een kleine klimaatsverandering, ongeveer
2000 v. Chr., hadden deze landbouwkundige activiteiten van de mens tot gevolg dat
zich toen in grote deJen van Drenthe een min of meer permanente heidebegroeiing
kon vestigen. Vanaf die tijd vertoont de bewoning van Drenthe ook een zekere con
tinuïteit, zij het met een zeer veel kleiner aantal individuen dan tegenwoordig. Harsema komt op grond van rekenwerk tot een zeer voorzichtige schatting van ongeveer
5000 inwoners in heel Drenthe in 500 v. Chr.
In paragraaf 3.2. wordt deze bewoningsfase geschetst en wordt aangegeven welke
sporen hiervan zijn terug te vinden in het huidige Dwingelderveld.
Vanaf ongeveer 1000 na Chr. ontwikkelen zich landbouwkundige systemen, waar
bij het potstalsysteem centraal staat. Esdorpen met rondom zich de essen, die als
bouwland in gebruik waren, de beekdalen met daarin de hooi- en graslanden en de
dekzanden met hun uitgestrekte heidevelden, die als bron van heideplaggen dien
den, werden aspectbepalend voor de hogere delen van Drenthe.
In de lagere delen waren uitgestrekte hoogvenen tot ontwikkeling gekomen die in
eerste instantie voor de mensen van weinig belang waren. Vanaf ca. 1500 na Chr.
komt in dat laatste verandering, wanneer turf op grote schaal als brandstof gaat die
nen. Het afgraven van de uitgestrekte hoogvenen begon.
Het potstalsysteem handhaafde zich tot in het begin van de 20e eeuw. In para
graaf 3.3. wordt deze ontwikkeling geschetst.
Ten slotte wordt in paragraaf 3.4. de stormachtige ontwikkeling in de periode
sinds ca. 1850 geschetst.
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3.2

Menselijke invloeden tot de middeleeuwen (dr. O.H. Harsema)

Toen zich omstreeks 3000 v. Chr. de eerste landbouwers in Drenthe vestigden,
was, voor het eerst, sprake van een aanzienlijke menselijke beïnvloeding van het
landschap.
Ook voor die tijd waren hier weliswaar mensen aanwezig, maar de samenlevingen
tot welke zij behoorden, waren heel anders van karakter en worden gerekend tot de
pré-agrarische. Jagers-verzamelaars zwierven door het land en kenden slechts tijde
lijke kampementen. Hun invloed op het landschap was nog zeer gering.
Van deze pré-agrarische samenlevingen zijn ook in het Dwingelderveld sporen te
ruggevonden. De eerste dateren zowel uit de laatste koude periode van het Pleisto
ceen, van zo'n 12.000 jaar geleden, toen hier een toendravegetatie voorkwam, die
geleidelijk in een licht berken-dennenbos overging, als uit het postglaciaal (Holoceen), toen het loofbos zich ging ontwikkelen.
De archeologische kaart (zie fig. 38) geeft een overzicht van vondsten uit deze pe
riode. Het betreft zowel vindplaatsen van archeologisch materiaal (vuurstenen werk
tuigen, afval, aardewerkscherven), als van zichtbare objecten, bijvoorbeeld grafheu
vels (monumenten).
Als we de vindplaatsen in chronologische volgorde nagaan, blijken de oudste,
laatglaciale overblijfselen gering in aantal. Slechts ten zuidwesten van Spier en ten
noordwesten van Kraloo zijn enkele vuursteenvondsten gedaan, die afkomstig kun
nen zijn van het verblijf ter plaatse van laatglaciale rendierjagers. Het is waarschijn
lijk dat de overblijfselen van soms maar zeer kort bewoonde kampementen van deze
jagers ook elders in het gebied voorkomen, maar de plaatsen zijn niet te voorspellen.
Talrijker zijn de kampementen van mesolithische jagers (Mesolithicum 80005000 v. Chr.) uit het begin van het Holoceen. Ook deze kunnen we alleen maar uit
vondsten van vuurstenen gebruiksvoorwerpen en vuursteenafval afleiden. Meestal
treffen we deze aan op de rand van een open water of veentje. Gezien de ouderdom
van deze vondsten bestaat dan de mogelijkheid dat we te maken hebben met een
pingo.
De omvang van de eigenlijke kampementen kon sterk verschillen. We kennen
heel kleine jacht- of exploratiekampen van enkele m2 (bepaald op grond van de ver
spreiding van de vuursteen), en grote, langer bewoonde basiskampen, met vuur
stenen verspreid over een oppervlak van enkele tientallen tot enkele honderden m'.
Ook deze basiskampen zullen echter maar kort (één seizoen) zijn bewoond. Het is
echter wel mogelijk dat ze een aantal jaren achtereen in dat seizoen bezocht zijn.
De werkelijke aard van zowel de laatglaciale kampementen met vuursteenvond
sten, als die van de holocene, Midden Steentijd-jagers laat zich zonder uitgebreid
veldonderzoek niet vaststellen. Dit onderzoek aan Steentijd-vindplaatsen heeft in dit
gebied helaas nog niet plaatsgevonden.
De hunebedbouwers zijn, zo niet de vroegste landbouwers in Drenthe, dan toch
de eersten die een duidelijk stempel op dit landschap hebben achtergelaten. Hoewel
in het Dwingelderveld geen hunebedden gevonden zijn, kennen we wel enkele vond-
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Figuur 38. Overzicht van archeologische vindplaatsen in het Dwingelderveld.
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sten van materiaal die op bewoning in het Neolithicum (5000-2000 v. Chr.) wijzen,
zowel in het oostelijk deel van het natuurgebied als ten noorden van Ruinen, direct
er buiten. De werkelijke betekenis van deze vondsten is echter moeilijk aan te ge
ven. Wel is duidelijk dat vanaf ca. 3000 v. Chr. een agrarische bestaansvorm mag
worden aangenomen met langdurige (d.w.z. jarenlange) bewoning. Of zich nog
meer van dergelijke woonplaatsen op het Dwingelderveld bevinden, kan niet wor

den voorspeld. Ook hier is een intensieve verkenning een eerste vereiste.
Naast hunebedden zijn in het Neolithicum grafheuvels voor de bijzetting van do
den gebruikt. Het is niet uitgesloten dat de grafheuvel ten westen van Kraloo en wel
licht een tweede ten noordwesten van Kraloo, uit het eind van het Neolithicum date
ren (ca. 2000 v. Chr.). De grafheuvels markeren mogelijk een prehistorische weg
die ten noorden van Anholt de Wold Aa kruiste.
Bij het Smitsveen (telescoop) liggen ten minste twee grafheuvels. Deze zijn ge
deeltelijk onderzocht en nadien gerestaureerd (in de Tweede Wereldoorlog waren
ze in onderkomens voor Duitse soldaten veranderd). Beide dateren uit de Midden
Bronstijd, ca. 1100 à 1200 v. Chr. Bij Elp (gem. Westerbork) is een dergelijke graf
heuvel opgegraven waarnaast zich de nederzetting bevond. Ter plaatse was bewo
ning geweest, waarschijnlijk niet continu, maar in ieder geval herhaaldelijk gedu
rende langere perioden in een tijdsbestek van vijf eeuwen, tussen ca. 1300 en 800
v. Chr. Een dergelijke Bronstijdnederzetting van één of twee boerderijen kan ook
nabij het Smitsveen (telescoop) vermoed worden.
De grote groep grafheuvels die tussen Dwingeloo en Ansen in het bos is gelegen
dateert (hoofdzakelijk) uit de Ijzertijd. Het is niet uitgesloten dat een enkele heuvel
al eerder is opgeworpen, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen.
Een dergelijke grafheuvel-necropool wijst op een uitgebreidere en langdurige be
woning, misschien gedurende enkele eeuwen, in de periode van 500-200 v. Chr.
Vergelijkbare situaties kennen we o.a. bij Zeijen (Noordse Veld), gem. Vries, bij
Balloo, gem. Rolde, en bij Hijken, gem. Beilen. In alle drie gevallen gaat met zo'n
grafheuvelgroep samen een zgn. celtic field, een akkercomplex van met walletjes af
geperkte veldjes in regelmatig schaakbordpatroon. Het celtic field van de grafheu
vels tussen Dwingeloo en Ansen valt te verwachten in het westelijk deel van het bos
en in het aangrenzende cultuurland, begrensd door de Stroovledderweg. Een opper
vlak van vele tientallen ha is voor een celtic-fieldcomplex niet ongewoon. Met dit ak
kerland was de nederzetting verweven. Perkjes waren soms als akkerperceeltjes,
soms als huiserf in gebruik.
IJzertijdbewoning is ook ten oosten van Ansen (celtic field), Ruinen (grafveld),
bij de Galgenberg ten westen van Anholt (celtic field), bij Eursinge/Pesse (nederzet
ting) en Lhee (nederzetting) vastgesteld.
Nederzettingen uit de periode na de Ijzertijd treffen we vaak aan onder de (rand
van de) essen. De nederzetting onder de es van Lhee uit de Romeinse tijd is wellicht
de opvolger van de IJzertijdnederzetting die zich eveneens bij Lhee bevond. Zelfs
kunnen we in dit gebied de bewoningsgeschiedenis over een nog langere periode ver
volgen. Aan de oostkant van Dwingeloo lag nl. een uitgebreid urnenveld uit de aan
de Ijzertijd voorafgaande Late Bronstijd (1000-700 v. Chr.). In Lhee is ook middel
eeuwse bewoning, uit ca. 11e eeuw aangetoond.
Een grafveld uit de vroege Middeleeuwen bevond zich ca. 2 km ten westen van
Pesse; bewoning uit de vroege Middeleeuwen bevond zich zowel direct ten westen
als ten oosten van Pesse.
In het algemeen kan worden aangenomen dat de territoria van de oude woonker
nen, in dit gebied - de in het begin genoemde plaatsten Dwingeloo-Lhee, Ruinen en

Pesse-Eursinge tenminste vanaf de Ijzertijd, en Dwingeloo-Lhee wellicht al vanaf de
(Late) Bronstijd - continu bewoond zijn geweest.
Gedurende deze hele periode zal het gebruik van het Dwingelderveld extensief en
marginaal zijn geweest. Alleen in de Ijzertijd heeft zich in het westelijk deel van het
Dwingelderveld een omvangrijke IJzertijdnederzetting bevonden.
Een voorname betekenis voor de prehistorische mens had het Dwingelderveld
vooral in de oudere perioden: Laat Palaeolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, en
gedeeltelijk nog in de Bronstijd, d.w.z. voor jagers/verzamelaars en zich nog regel
matig verplaatsende akkerbouwers. Omdat grote delen van het gebied niet zijn ont
gonnen, kunnen deze woonplaatsen nog in goede staat verkeren. Ze zijn echter
moeilijk te lokaliseren en concretere uitspraken zullen zeker niet zonder intensief
veldwerk gedaan kunnen worden.
Op de archeologische kaart (fig. 38) zijn de verschillende vindplaatsen weergege
ven. Het gaat om een betrekkelijk gering aantal, waarvan de meeste buiten het ei
genlijke natuurgebied liggen. De verklaring voor dat laatste is dat het natuurgebied
zich slecht leent voor het doen van waarnemingen en het verzamelen van materiaal.
Vooral regelmatig geploegde percelen geven op het oppervlak een beeld van de ar
cheologische inhoud. Waar het terrein bedekt wordt door een permanente vegetatie,
zijn de waarnemingsmogelijkheden gering. Verzamelaars worden dan niet aange
trokken. De kaart geeft daarom geen beeld van de reële archeologische betekenis
van het gebied. Prehistorische woonplaatsen kunnen onder de heide wel degelijk
aanwezig zijn. Men kan zelfs zeggen dat door het bodemgebruik voor deze woon
plaatsen een tamelijk ongestoord behoud aangenomen kan worden.
3.3

Menselijke invloeden vanaf de middeleeuwen tot ca. 1850

De landbouwcultuur, die zo'n belangrijk stempel op het Drentse landschap heeft
gedrukt, heeft na de periode van de jagers/verzamelaars drie belangrijke fasen ge
kend. De eerste was het zogenaamde landnamsysteem, vanaf ongeveer 3000 v. Chr.
tot ca. 500 na Chr. Daarna, vanaf ca. 800 na Chr. tot ca. 1850 was het heidepotstalsysteem de gangbare landbouwkundige praktijk. Vanaf ca. 1850 veranderen de men
selijke ingrepen in sterke mate. Deze derde fase in de menselijke beïnvloeding zul
len we gemakshalve de moderne cultuur noemen.
Het is vooral het heidepotstalsysteem geweest dat, binnen de natuurlijke gegeven
heden, bepalend is geweest voor het huidige uiterlijk van het Dwingelderveld. De
Smidt (1975) geeft een overzicht van dit systeem en beschrijft ook het landnamsys
teem. Hier beperken we ons tot een beschrijving van de effecten van het potstalsys
teem op het landschap.
Omstreeks 1000 na Chr. bestonden de hogere delen van het landschap al voor een
belangrijk deel uit heide en waren daarmee vergelijkbaar met de huidige situatie.
Vanaf die tijd wordt het heidepotstalsysteem steeds belangrijker voor het land
schap. In dit systeem nam de heide een centrale plaats in. Via de schapen die er
graasden, was het de bron van mest voor het bouwland op de essen, terwijl er tevens
plaggen en turf werd gestoken, die als brandstof dienden. Verder leverde de heide

zoetstof door de honing. De heide was, om met woorden van De Smidt te spreken
'de kurk waar het landbouwsysteem van de Middeleeuwen op dreef. Het grondge
bruik kon dankzij het heidepotstalsysteem worden geïntensiveerd, een grotere be
volking kon zich handhaven.
De grote kuddes schapen die werden gehouden in dichtheden van 1 schaap per
1 à 2 ha, zorgden niet alleen voor het in stand houden van de heide. Vooral in de
omgeving van de potstallen kon de vegetatie door de dagelijkse gang van en naar het
veld, gemakkelijk degenereren. Hierdoor en door de degeneratie als gevolg van het
steken van plaggen konden uitgebreide stuifzanden ontstaan.
Andere menselijke activiteiten hadden vooral betrekking op de veentjes in het
veld. In eerste instantie werd hier boekweit verbouwd, waarbij de zogenaamde
boekweitbrandcultuur werd toegepast. Later werden de veentjes ook afgegraven ten
behoeve van de turfwinning.
Vanaf het eind van de 16e eeuw werd ook in de benedenlopen van de beken op
grote schaal veen afgegraven. De behoefte aan turf is zo groot geweest dat van de
oorspronkelijk in Drenthe aanwezige oppervlakte van 55.000 ha hoogveen op het
ogenblik nog slechts enkele honderden hectares over zijn. Ook in en in de omgeving
van het Dwingelderveld is praktisch alle hoogveen afgegraven.
Bij het ontstaan van de stuifzanden speelde niet alleen betreding door schapen,
maar ook het plaggen van gronden een rol. Naarmate de bevolking toenam, namen
ook de verstuivingen toe.
Behalve de heiden en de stuifzanden heeft het heidepotstalsysteem nog een ander
kenmerkend landschapselement opgeleverd, de essen. Essen zijn de oude, rond de
bewoningskernen gelegen bouwlanden, die een heel kenmerkende bemestingsge
schiedenis hebben, waardoor ze een heel karakteristiek bodemprofiel hebben. De
esgronden, die behoren tot de zwarte enkeerdgronden, zijn ontwikkeld in zandig
moedermateriaal (dekzand) en hebben een zwarte humeuze bovenlaag van meer
dan 50 cm dikte. Ze zijn ontstaan door ophoging van het oorspronkelijke oppervlak
met mest afkomstig uit de potstallen. In het algemeen is door deze bemesting een ophogingsdek van 60 tot 80 cm ontstaan. Er zijn in Nederland plaatsen bekend die een
dek van meer dan 100 cm bezitten. In het Dwingelderveld is het bemestingsdek ech
ter meestal ca. 40 cm diep. Alleen de Kraloër es heeft een dek van ca. 80 cm dikte.
Hoewel de essen vanaf de 4e eeuw na Chr. zijn ontstaan, is de ophoging met plaggemest in dit gebied waarschijnlijk pas na de 12e eeuw van belang geworden. Van
Drenthe is het bekend dat men bij het bemesten van de essen uitsluitend gebruik
heeft gemaakt van schapemest, terwijl tevens bekend is dat pas na de 12e eeuw grote
hoeveelheden schapen in Drenthe voorkomen. Voor de opvang van de faecaliën in
de potstallen werden voornamelijk heideplaggen gebruikt. Koemest is veel natter
dan schapemest, zodat bij het gebruik van schapemest veel minder plaggen nodig
zijn. Mogelijk is hieruit de geringe dikte van het ophogingsdek te verklaren. Bo
vendien werden in Drenthe van najaar tot voorjaar de schapen 'op de es geperkt',
waardoor een deel van de bemesting zonder bijmenging van plaggen plaatsvond.
Vermoedelijk in de 17e of 18e eeuw, maar zeker niet eerder, is een begin gemaakt
met de bevloeiingsactiviteiten in de beekdalen. Bekend was dat op plaatsen waar

diep grondwater opkwelde, een graziger vegetatie aanwezig was dan daar waar de
vegetatie van vocht werd voorzien door water dat slechts korte tijd in de ondergrond
had verkeerd. Om een beter gebruik te maken van het mineraalrijke diepe grondwa
ter dat via de beekjes afstroomde, ging men er in de beekdalen toe over zogenaamde
bevloeiingen te introduceren. In de beken werden schutten gebouwd waarmee water
opgestuwd kon worden. Dit opgestuwde beekwater stroomde over de oeverlanden
en de in het water aanwezige mineralen kwamen op die manier aan de oeverlandve
getaties ten goede.
Deze techniek is in het beekdal van de Oude Vaart op grote schaal toegepast. De
bevloeide oppervlakte moet zeer groot geweest zijn. Stroomopwaarts van het Lheebroekerschut was dit al 1000 ha.
In het midden van de 19e eeuw was een landschap aanwezig dat gedomineerd
werd door de landbouwkundige techniek van die tijd: het potstalsysteem. Uitge
strekte heidegebieden met daarin stuifzanden en al dan niet afgegraven veentjes wa
ren aspectbepalend en werden begrensd door de bouwlanden op de essen en de hooi
en weilanden in de beekdalen. Het schreeuwend gebrek aan meststoffen was de ke
ten die heide, beekdal en es met elkaar verbond. Toen deze in de tweede helft van
de 19e eeuw verbroken werd door de uitvinding van de kunstmest, was het met het
potstalsysteem gedaan. Grote en grootschalige veranderingen zijn in de erop vol
gende periode opgetreden.
3.4
3.4.1

Het landschap sinds ca. 1850
De situatie in de eerste helft van de 19e eeuw

Toen Hogendorp en Van Lennep in 1823 door Drenthe wandelden, troffen zij een
land dat het eindstadium van de in paragraaf 3.3. geschetste ontwikkeling goed aan
toont.
'Nu opende zich voor ons een stuifzandzee, geweldig door de wind in ons aange
zicht gedreven. Niet lang echter hield dezelve aan: eene heide doorgetrokken zijnde,
..., en kwamen daarna in de essen (zoo noemt men hier de korenvelden)
En elders, bij de Smildersvaart: '... vonden wij ons spoedig weder in de heide.
Aan weerskanten echter waren blijken van werkzaamheid: nieuwe hutten worden
opgericht; hoopen met plaggen (heizooden) en turfstapels vertoonden zich alom. Na
ÎV2 uur gaans kwamen wij aan de Smilde, ... Een menigte van turfschepen zeilde
statig op en neer. De vaart is zeer bezocht, doch niet van de beste, en door de laagte
van het water somtijds onbruikbaar..
En elders bij Zweelo: '... en wandelden verder, of liever doorploegden een akeligen zandgrond. Ras bevonden wij ons op eene onafzienbare heide, ...; wij zagen hier
om ons zoo wijd het oog reiken kon niets dan lucht en heide.'
Dit beeld, van stuifzanden, heiden, essen en verveningen is uitstekend van toepas
sing op het Dwingelderveld uit die tijd. Dat valt tenminste op te maken uit de zoge
naamde Napoleonkaart uit 1812 (zie blijlage 3).
De heide strekte zich toen vanaf het beekdal van de Wold Aa in noordelijke rich-

ting uit tot het beekdal van de Oude Vaart en werd slechts onderbroken door de
stuifzanden, de essen en de vennen, plassen en venen. Bossen kwamen nauwelijks
voor. In de beekdalen bevonden zich de wei- en hooilanden van de bewoners van de
esdorpen.
Op de heide waren in de venen op aanzienlijke schaal verveningen gaande.
Op de topografische kaart uit 1860 is deze situatie nog grotendeels terug te vinden.
De belangrijkste verandering lijkt zich te hebben voorgedaan in het gebied tussen
De Hoorns, Ansen en Ruinen, dat ontgonnen is en van sloten voorzien. De topogra
fische kaart uit 1874 geeft nog vrijwel hetzelfde beeld als die van 1860.
3.4.2

Veranderingen in het landschap

Met de introductie van de kunstmest aan het eind van de 19e eeuw werd een
nieuwe fase in de landbouwkundige praktijk ingeluid. De chronische schaarste aan
meststoffen die het landbouwbedrijf tot die tijd gekenmerkt had, was voorbij. De
heide verloor zijn landbouwkundige betekenis en werd, in het beste geval, aan zijn
lot overgelaten. Veelal echter werd de heide omgezet in landbouwgrond, waarbij de
waterafvoer in de ontgonnen situatie groter en sneller was dan in de periode ervoor.
De wateroverlast in de beekdalen nam toe. Te zamen met veranderde landbouwkun
dige inzichten noodzaakte dit tot grootschalige ingrepen in de beekdalen. Beekjes
werden uitgediept, verbreed en recht getrokken. De winterpeilen werden verlaagd.
Toen vanaf de eerste helft van de 20e eeuw met de toegenomen mechanisatie de
wens naar voren kwam het land 's winters te berijden, werden nog lagere winterpei
len noodzakelijk geacht. Dit heeft de tendens tot ingrijpen in de waterhuishouding
van de beekdalen verder versterkt.
Naast de veranderingen in de landbouwkundige praktijk kenmerkte de periode
van na 1850 zich tevens door andere veranderingen in de menselijke gedragingen,
met belangrijke gevolgen voor het Dwingelderveld. Zo zijn de ontsluiting en bereik
baarheid van het gebied sterk toegenomen en werken grensoverschrijdende proces
sen als luchtverontreiniging op het gebied in.
Al deze activiteiten hebben hun weerslag op het landschap. We zullen dit in het
hiernavolgende bespreken, waarbij we vier landschapselementen afzonderlijk be
handelen:
a. de beekdalen;
b. de heide;
c. de stuifzanden;
d. vennen, venen en heideplassen.
a.

De beekdalen

Op een Franse topografische kaart uit 1812 (Koeman, 1970; zie bijlage 3) is het
verkavelingspatroon en daarmee de ligging van hooi- en weilanden zeer gedetail
leerd weergegeven. Opvallend is dat de afgrenzing van deze hooi- en weilanden naar
het centrale heidegebied nauwkeurig overeenstemt met de grens van de keileem en

met de gebieden waar de samenstelling van slootvegetaties kwel van diep grondwa
ter indiceert. Dit illustreert duidelijk de sterke gebondenheid van het oude land
bouwsysteem aan de natuurlijke gegevenheden in het landschap en de wijze waarop
deze benut werden. Vooral bij het toendertijd grote mesttekort zal de produktiviteit
afhangen van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Deze is in de beekdalen afhan
kelijk van het type grondwater en de mate van veraarding van het veen. In kwelgebieden van de beekdalen was de bodemvruchtbaarheid, dankzij de toestroming van
het mineraalrijkere, diepe grondwater, groter dan in de aangrenzende heidegebie
den, die alleen gevoed werden met regenwater. Kennelijk wist men dit verschijnsel
eertijds uitstekend naar waarde te schatten door juist die beekdalen als hooi- en
graslanden (madelanden) in gebruik te nemen. De produktiviteit kon daarbij langdu
rig gewaarborgd blijven door eenvoudige ingrepen als bevloeiing van de madelanden
met voedselrijk beekwater. Vooral in het stroomdal van de Oude Vaart vond be
vloeiing op grote schaal plaats.
De (vroegere) vegetatie in de beekdalen hangt samen met het type beekdal zoals
oorsprong, boven-, midden- en benedenloop. De Oude Vaart zal naar alle waar
schijnlijkheid het karakter hebben gehad van een middenloop en benedenloop,
waarbij de sterke kwel bepalend was voor de vegetatie. De Wold Aa vormt veeleer
een bovenloop met een overgang naar de middenloop, waarbij de vegetatiegradiënt
sterk bepaald wordt door 't over de keileem afstromende, ondiepe grondwater en in
overgangen naar de middenloop (De Hoorns) mede door kwel van diep grondwater.
Bovenlopen hebben eertijds waarschijnlijk veelal bestaan uit blauwgraslanden
met aan de rand heischrale graslanden. Middenlopen bestonden deels uit blauwgrasland en op plaatsen met regelmatige overstromingen kwamen de dotterbloemhooi
landen voor. De benedenlopen werden gekenmerkt door grote zeggemoerassen,
veelal aan de rand van het dal geflankeerd door kleine zeggemoerassen. Indien deze
moerassen oppervlakkig ontwaterd konden worden, zullen dotterbloemhooilanden
ook hier de plaats hebben ingenomen van de grote zeggemoerassen en blauwgraslan
den die van de kleine zeggemoerassen.
In het beekdal van de Oude Vaart zullen dotterbloemhooilanden overheerst heb
ben, aangezien blauwgraslanden slecht bestand waren tegen overstroming met beek
water.
Uit het bovenloopkarakter van het beekdal van de Wold Aa valt af te leiden dat
hier heischrale graslanden en blauwgraslanden voorheen de overhand hadden.
Van dit alles is hoegenaamd niets meer over. In paragraaf 2.5. is aangegeven hoe
de waterhuishouding van de beekdalen in de afgelopen halve eeuw veranderd is.
Winterpeilen zijn sterk verlaagd, terwijl daarnaast grote hoeveelheden meststoffen
zijn ingebracht.
Het beekdal van de Oude Vaart bestaat nu uit zwaarbemeste raaigrasweiden,
waarbij met name de drogere typen overheersen. Slechts op een enkele plaats wor
den nu nog restanten van de vroegere situatie teruggevonden, zoals dotterbloem,
bosbies (in 1983 3x), noordse zegge (in 1983 2x) en scherpe zegge (in 1983 3x).
Langs de Wold Aa is de achteruitgang minder groot geweest. De peilverlagingen
zijn hier kleiner geweest en hoewel ook hier de graslanden zwaar worden bemest,

kunnen met name in De Hoorns nog steeds interessante soorten worden gevonden
zoals gevlekte orchis, die plaatselijk massaal voorkomt in een slootrand, dotter
bloem, waterkruiskruid en moeraszegge. In potentie heeft vooral De Hoorns nog
een hoge waarde.
b.

De heide

Tussen de beekdalen van Oude Vaart en Wold Aa ligt het zogenaamde veld.
Rond 1850 bestond dit vooral uit heidebegroeiing, overgaand in stuifzand. De heide
zal toendertijd overwegend van het natte-vochtige type zijn geweest, met name op
de overgang van de dekzandruggen naar de lagergelegen slenken. De belangrijkste
veranderingen van dit heideareaal sinds 1850 en vooral in deze eeuw zijn terug te
voeren tot twee processen:
- ontginning en bebossing;
- grondwaterstandsdaling en eutrofiëring.
Ontginningen
Tussen 1906 en 1932 vinden de eerste ontginningen aan de randen van de beekda
len plaats. De ontginningen in het gebied ten noordoosten van Ruinen breidden zich
uit, het gedeelte tussen de Ruiner en Anser es werd ontgonnen, evenals het westelijk
gedeelte van het Anser veld. Uit de kaart van 1932 blijkt tevens dat de heide tussen
de stuifzanden van het Lheeder en Lheebroeker zand en het van oudsher in cultuur
zijnde beekdal van de Oude Vaart toen grotendeels als weiland gebruikt werden.
Ook het terrein ten noorden van het Zwarte Turfveen, het Slichteveen, het Modderveen en de depressie bij de brandtoren waren in die tijd als weiland in gebruik.
Het gebied rond het toen nog aanwezige Groot Koelevaartsveen was in ontginning.
Ook hebben de eerste ontginningen op het centrale heidegebied al plaats gevonden,
nl. een klein weiland bij de Davidshoeve, bij de Bendersche Berg, een weiland bij
het Smitsveen bij de telescoop en enkele weilanden ten oosten hiervan. Kort hierna,
vóór 1936, begon men het Noordenveld op grote schaal te ontginnen en werden ook
op andere plaatsen op de heide kleine weilanden aangelegd. Ook aan de zuidwest
zijde van de heide namen de ontginningen toe, waardoor een aantal plassen ver
dween. Hoewel de ontginning van de heide snel voortschreed, was pas in 1960 het
gehele Noordenveld in cultuur gebracht, evenals het gebied ten westen van de hui
dige heide, het Anser veld en het terrein tussen de schaapskooi en Ruinen.
Plaatselijk is ook enige heide aan het areaal van rond 1850 toegevoegd. Zoals ver
veende hoogvenen: omgeving Kraloërplas en het gebied tussen de Anser dennen en
het Spaarbankbosch.
Grondwaterstandsdalingen en eutrofiëring
Vooral ten gevolge van de peilverlagingen in de beekdalen en tevens door een toe
genomen verdamping (verband houdend met de toegenomen en veranderde be-

groeiing en de aanleg van ontwateringssloten) is de grondwaterstand aanzienlijk ge
daald. Hoewel dit vooral van belang is voor de natte milieus in de slenken, worden
ook de vochtige overgangen van de slenken naar de hogere delen hierdoor getroffen.
Een andere belangrijke verandering is de grotere aanvoer van voedingsstoffen als
gevolg van luchtverontreiniging en de inbreng en uitspoeling van meststoffen in de
landbouwenclaves.
Uit oude beschrijvingen blijkt dat de heidevelden van het Dwingelderveld een
schat aan zeldzame en bijzondere plantesoorten herbergden. Verder komt naar vo
ren dat tot ca. 1960 heidevegetaties, zowel natte als droge, in een kwalitatief zeer
goede staat voorhanden waren. Na die tijd zijn vooral de natte heiden sterk achteruit
gegaan. De veranderingen van de droge heiden zijn veel minder groot geweest. Van
wege de onafhankelijkheid van het grondwater en dankzij het gevoerde interne be
heer is de vergrassing beperkt gebleven.
Een aantal karakteristieke soorten van droge heiden is de afgelopen tien jaar wel
sterk achteruit gegaan. Vermoedelijk onder invloed van luchtverontreiniging en
daarmee samenhangende zaken geldt dat voor gevlekte orchis, wolverlei en waar
schijnlijk ook voor rozenkransje en moeraswolfsklauw.
c.

De stuifzanden

Tot in het begin van deze eeuw kwamen in het Dwingelderveld grote stuifzandgebieden voor zoals de Anser dennen, het Lheeder zand en de stuifzanden bij Spier en
Kraloo. Vanaf die tijd is men ertoe overgegaan de stuifzanden door bebossing vast te
leggen.
Bebossing
In deze tijd werd het westelijke gedeelte van de Anser dennen, tussen de ijsbaan
en het Theehuis, bebost. Verder is toen het Nuiler Bos sterk uitgebreid, ongeveer tot
de huidige omvang, ook werden het Ruiner zand (ten zuiden van de Anser dennen)
en een deel van het stuifzand ten noorden van de Bendersche weg bij Spier bebost.
De bebossing van het Lheeder zand werd sterk uitgebreid: het gehele Lheeder zand
ten westen van de weg Nuil-Lhee werd bebost, evenals het gedeelte tussen de brandtoren, de zuidzijde van het Slichteveen, het Zandveen, Poort I en het Modderveen.
Tussen 1906 en 1932 werden wederom grote delen van het gebied bebost. In het
westen van het Dwingelderveld werd de bebossing van de Anser dennen verder oost
waarts uitgebreid. Het gedeelte ten noorden van de Anser es, in de omgeving van de
huidige ijsbaan, dat in de vorige periode bebost werd, was weer heide geworden.
Ook het Lheeder zand wordt in deze tijd verder bebost. Naar het westen breidden
de bossen zich uit tot aan de Westeinder es, terwijl in 1932 naar het oosten een vrij
wel gesloten bebossing tot de lijn Diepveen-Zandveen-Kliploo aanwezig is. Ook het
meest noordoostelijke deel van de boswachterij Dwingeloo werd bebost. De bebos
sing van de stuifzandgordel westelijk van Spier beperkte zich tot een smalle strook
ten noorden van het Blanke Veen. Een groot deel van het Lheeder zand, ten noor-

den van de Davidsplassen, dat al eerder bebost werd, was toen weer heide of kapvlakte. Ook het oostelijk deel van de boswachterij Dwingeloo, het gedeelte tussen
het Zandveen, Diepveen, Zwarte Turfveen en de weg Beilen-Lhee, bestond toen uit
vochtige heide. Dit laatste gedeelte werd bebost vóór 1936, evenals een strook naar
het zuiden tot het Moddergat, zodat in die tijd de bebossing ongeveer dezelfde om
vang had als tegenwoordig.
Op het ogenblik zijn de stuifzanden praktisch in hun geheel met bos bedekt,
slechts sommige vennen en de jeneverbesstruwelen hebben een spontane vegetatie.
Het merendeel van de bossen is, met de nodige variaties, in hun ondergroei ver
want aan de eiken-berkenbossen. Ze zijn voor een groot deel in gebruik als produktiebos (o.a. boswachterij Dwingeloo).
Sommige lariksbossen en loofbossen hebben zich ontwikkeld tot zeer soortenrijke
vegetaties, vooral wat betreft mossen en paddestoelen. De vegetatiekunde onder
scheidt zelfs een tweetal associaties met kenmerkende soorten voor deze bossen: het
Dicrano-Pinetum (een mosrijk naaldbos) en het Dicrano-Quercetum (een eikenbos,
arm aan hogere planten en rijk aan mossen en paddestoelen, op vastgelegd zand).
Naast allerlei nieuwe mossoorten heeft zich ook een aantal vaak zeldzame hogere
planten in het nieuwe bos gevestigd, zoals: verschillende wolfsklauwen, dennenor
chis, Linnaeusklokje, klein- en rondbladig wintergroen en stippelvaren.
Ook kan hierbij een interessant bostype, waarin kraaiheide domineert, genoemd
worden. Dit fraai ontwikkelde type komt bijvoorbeeld over grote oppervlakten ver
breid voor aan de westzijde van het stuifzandcomplex van Lhee. De keileem zit daar
steeds zeer ondiep.
Als we de ontwikkeling van de bossen in deze eeuw verder bekijken, zien we dat
de laatste 10 à 20 jaar ook met betrekking tot deze 'nieuwe soorten' niet gunstig
blijft. De stekende wolfsklauw en de dennenorchis gaan achteruit, de laatste zelfs
sterk. Ook een zeldzame mossoort als etagemos (Hylocomium splendens) en kabou
termos (Buxbaumia aphylla) zijn verdwenen of sterk achteruit gegaan. De oorzaken
daarvan zijn onduidelijk, maar een verdergaande verdroging lijkt niet uitgesloten.
d.

Vennen, venen en heideplassen

Gezien de beperkte informatie die over de vroegere situatie van deze land
schappelijke elementen voorhanden is op kaarten en in de literatuur, is de verande
ring hiervan slechts globaal aan te geven.
De hoogvenen die nu nog in het gebied voorkomen (Holtveen, Witte Veen en
Westerveen) vormen een flauwe afspiegeling van de situatie rond 1800. In de tijd
van Napoleon strekte het Holtveen zich uit in noordoostelijke richting tot aan Spier.
Op de plaats van de huidige Kraloër Plas en Bendersche plassen was toen eveneens
hoogveen aanwezig. Verder is ten ZO van de Anser dennen hoogveen aangegeven.
Op de Franse topografische kaart (zie bijlage 3) is in een aantal van deze venen
menselijke activiteit aangegeven. Ten behoeve van vervening en boekweitcultuur
werden de hoogvenen oppervlakkig ontwaterd en ten dele afgegraven. Deze ontwik
keling is in de negentiende eeuw verder voortgeschreden, zodanig dat rond 1900 veel

van deze venen verdwenen waren, zoals het veen bij de Anser dennen en dat bij de
huidige Kraloër Plas.
In de huidige tijd vinden we rond de Kraloër Plas nog veenresten met een vegeta
tie die duidt op verdroogde omstandigheden. Het Holtveen is tot minder dan de helft
van zijn oorspronkelijke omvang teruggebracht. In nog maar een klein deel van het
Holtveen, en ook in het Witte Veen, zijn enige restanten van levend hoogveen terug
te vinden. De rest is sterk ingedroogd en ter plaatse wordt het aspect bepaald door
pijpestrootje. Andere venen, zoals het Groot Koelevaartsveen, zijn volledig afge
graven. Uit de toponiemen van een tweetal graslandcomplexen in de boswachterij
(Modderveen en Slichteveen) is nu nog af te leiden dat het ooit vennen of hoogvenen
zijn geweest.
De ontwikkeling van de vennen is wat beter te volgen. Op de kaart van 1812 staat
wel een aantal vennen aangegeven, met name in de huidige boswachterij op de over
gang van het stuifzandgebied naar het centrale dekzandgebied. De positie van deze
vennen komt overeen met die van de nu bestaande vennen.
Verscheidene vennen zijn in het verleden ontwaterd, ten behoeve van de verve
ning. Soms werden ze van een overloop voorzien om overtollig water af te voeren.
Ook zijn vennen onder stuifzand bedolven geraakt. Om deze laatste te kunnen ver
venen moest eerst het bovenliggende zandpakket worden afgegraven.
Doordat vennen in de ondergrond een ondoorlatende bodemlaag bezitten, zijn ze
wat hun waterhuishouding betreft, in hoge mate onafhankelijk van de omgeving.
Daardoor hebben ze, zeker in eerste instantie, weinig tot geen last gehad van ingre
pen in de waterhuishouding elders. Hoe deze beïnvloeding op de lange duur zal zijn,
is echter niet te zeggen. Naast de grondwaterstandsdaling is de luchtverontreiniging
een factor die in de vennen onverkort werkzaam is. Er zijn echter aanwijzingen dat
vanwege de aanzienlijke hoeveelheden organisch materiaal die in de vennen aanwe
zig zijn, een zekere buffering aanwezig is. Deze maakt dat de effecten van de lucht
verontreiniging tot op heden niet sterk doorwerken in de biotische componenten van
de vennen. De oever- en veenvegetaties zijn de afgelopen 50 jaar dan ook weinig
veranderd. Hetzelfde geldt voor de diatomeeënsamenstelling.
Anders is het gesteld met de heideplassen. Aangezien deze geen ondoorlatende
bodemhorizonten hebben, worden ze in aanzienlijke mate door hun omgeving beïn
vloed. Niet alleen hebben ze daardoor vaak een grondwaterstandsdaling ondergaan,
maar ontvangen ze ook toestromend grondwater uit aanliggende gebieden. Op de
oude kaarten (1812, 1860, 1900) staan geen heideplassen aangegeven. Pas in 1930
wordt door Beijerinck een kaartje gegeven waarop de huidige plassen voor het over
grote deel staan afgebeeld. Het is de vraag of het ontbreken van heideplassen op de
oude kaarten (volledig) te wijten is aan een te geringe detaillering. Waarschijnlijk
moeten we eerder denken aan een verklaring waarbij het merendeel van de heide
plassen ontstaan is na de intensieve vervening in de 19e eeuw. Zo valt de huidige po
sitie van de Kraloër Plas en de Benderse plassen volgens de kaart van 1812 samen
met een hoogveen dat toen al verveend werd en deels, met name op de plaats van de
huidige Kraloër Plas, gebruikt werd voor de boekweitcultuur. Van de Kraloër Plas is
bekend dat deze ontstaan is door een uit de hand gelopen branden van veen ten be-

hoeve van de boekweitcultuur. In de naamgeving van veel plassen of vennen, die nu
uit open water bestaan of waarin een aanzet tot dystrofe verlanding (weer) aanwezig
is, is eveneens terug te vinden dat ze eertijds met veen waren opgevuld. Uit toponie
men als Drostenveen, Stapelveen, Smitsveen, Kolenveen, Aardrijksveen en Moor
denaarsveen is dit af te lezen. Naamgevingen met de aanduiding plas (Davidsplassen, Kraloër Plas, Bendersche Plassen, Meeuwenpias) zouden dan historisch gezien
van recentere datum zijn dan die met het achtervoegsel -veen.
De heideplassen hangen, in tegenstelling tot de hiervoor genoemde vennen, sterk
met hun omgeving samen. Daardoor kunnen ze gemakkelijk door ingrepen in de
beekdalen beïnvloed worden. Grondwaterstandsdaling is hier dan ook bijna overal
opgetreden, terwijl daarnaast de luchtverontreiniging de waterkwaliteit heeft beïn
vloed. Sommige heideplassen worden bemest met uitgespoelde landbouwmeststoffen.
3.4.3

Enige belangrijke menselijke activiteiten

Aan de hiervoor geschetste ontwikkelingen ligt veelal menselijk handelen ten
grondslag. Dit geldt zowel voor de vroegere als huidige tijd. Om beter na te kunnen
gaan wat de gevolgen van het huidige menselijk handelen op het landschap zijn,
wordt hierna een aantal menselijke activiteiten kort besproken. In tabel 11 is een
overzicht gegeven van de belangrijkste menselijke activiteiten. Tevens is aangege
ven wat de effecten daarvan zijn op de drie aspectbepalende componenten van het
landschap: reliëf, grondwater en vegetatie. Deze verschillende activiteiten en veran
deringsprocessen zullen we hierna kort bespreken.

Tabel 11. Overzicht van de belangrijkste menselijke activiteiten en hun effecten op reliëf,
grondwater (kwantiteit en kwaliteit) en vegetatie.
Reliëf

1. Aanleg en gebruik van wegen
en parkeerplaatsen
2. Agrarische activiteiten, intensief
3. Open bebouwing en campings
4. Ophogingen
5. Afgravingen
6. Bebossing
7. Grondwaterstandsdaling
8. Luchtverontreiniging
9. Agrarische activiteiten, extensief
+ positief effect
0 geen effect
- negatief effect
— sterk negatief effect
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Aanleg en gebruik van wegen en parkeerplaatsen
Ten behoeve van de landbouwkundige activiteiten in de beekdalen en op de essen
was de rand van het Dwingelderveld van oudsher al vrij goed ontsloten. Voor het
heide- en stuifzandgebied op het centrale keileemplateau was dit veel minder het ge
val. De belangrijkste wegen waren echter al aanwezig, zoals de Bendersche weg, die
het gehele gebied centraal ontsloot. In het noorden was de weg langs De Poort, zo
geheten omdat ze ook in de winter droog bleef, en tussen Diepveen en Heideveen
ook al aanwezig. De ontsluiting van de gronden waar men verveende en/of boekweit
verbouwde, was niet slecht.
Toen in het begin van deze eeuw de ontginningen op de heide begonnen en de be
bossing een aanvang nam, nam het aantal paden en wegen toe. Zo werden toen de
wegen Kraloo-Lhee en Spier-Lhee verhard. In het Lheeder zand werd een uitge
breid stelsel van paden aangelegd.
Samenhangend met de verveningen op de heide kwamen paden vanuit Ruinen
naar de Bendersche Plassen, de Hoornse Plas en de Kraloër Plas tot ontwikkeling.
Ook ten noorden van de Bendersche weg doorsneed toen een groot aantal paden het
landschap. Rond 1960 waren deze laatste paden weer goeddeels verdwenen en restte
slechts het verharde fietspad van de Bendersche Berg naar de radiotelescoop. In
1972 werd de snelweg Hoogeveen-Assen aangelegd.
Naast deze wegen en paden zijn er de laatste decennia verschillende parkeerplaat
sen in het gebied aangelegd, al dan niet verhard.
Bij al deze activiteiten worden het reliëf en de vegetatie ter plaatse van de ingreep
sterk aangetast of geheel vernietigd, terwijl daarnaast verontreiniging van bodem en
grondwater plaatsvindt. Deze bij het normale gebruik niet groot te noemen veront
reiniging blijft dan beperkt tot de directe omgeving van de activiteit, en hangt samen
met lekkage van olie of andere stoffen, het strooien van zout bij gladheidsbestrijding
en het wegwerpen van afval. Soms, in het geval van een auto-ongeluk of een andere
calamiteit, kan echter over grote oppervlakten een sterke verontreiniging van bo
dem en grondwater plaatsvinden.
Een ander effect is dat op de fauna: direct, door het doodrijden van beesten, en in
direct, door het doorsnijden van het gebied, wat een zekere onrust met zich mee
brengt, en door de zogenaamde barrièrewerking. Met name de verspreiding van
slangen, amfibieën en loopkevers kan ernstig verstoord worden door wegenaanleg.
Agrarische activiteiten, intensief
Tot ca. 1900 was er nauwelijks sprake van een intensieve agrarische activiteit. Het
in paragraaf 3.3. beschreven systeem functioneerde volop. Daarna hebben zich in
snel tempo grote veranderingen in de agrarische praktijk voorgedaan. Delen van de
heide werden ontgonnen en in bouw- of grasland omgezet.
Intensieve landbouw brengt door het egaliseren van het terrein en de aanleg van
sloten en greppels een sterke verstoring van het reliëf met zich mee. Daarnaast
wordt de vegetatie sterk aangetast en soms geheel vernietigd. Bovendien ondergaat

het grondwaterregime een, soms sterke, verstoring. De waterstand in de winter en in
het voorjaar daalt, terwijl het water door de inbreng van meststoffen van voedselarm
tot zeer voedselrijk kan worden. Deze effecten werken, soms sterk, door naar de
omgeving.
Deze activiteit heeft zeer sterk om zich heen gegrepen in de beekdalen van Oude
Vaart en Wold Aa en in het Noordenveld.
Open bebouwing en campings
Op terreinen met een open bebouwing, zoals bungalowparken, campings, zwem
bad, sportvelden, tuinen en plantsoenen, is het reliëf vaak in lichte mate verstoord,
de vegetatie verarmd, terwijl bodem en grondwater soms enigszins verontreinigd
zijn en het grondwaterregime wat verstoord kan zijn. Deze veranderingen, die
vooral in de directe omgeving van de genoemde voorzieningen, maar ook in iets wij
dere omgeving optreden, zijn een gevolg van de lozing van afvalwater, waterwin
ning, bronbemaling, het wegwerpen van afval en een toenemende recreatiedruk in
het omliggende terrein, met alle daarmee samenhangende effecten.
De opkomst van de verblijfsrecreatie dateert al van de dertiger jaren. De VVV
werd al in 1928 in Dwingeloo opgericht. Heide en krentenbossen vormen toendertijd
belangrijke attracties. In de vijftiger jaren vond een verdere uitbreiding plaats,
waarop de aanleg van het zwembad bij Dwingeloo, evenals het theehuis bij Ansen
wijzen. Ook ontstond in die tijd het eerste kampeerterrein, Zonnetij, in 1948; de
Noordster dateert van 1953. In het begin van de zestiger jaren breidde het aantal
kampeerterreinen zich sterk uit, o.a. met het park de Wiltzangh, en werden er huis
jes op het terrein van de Noordster gebouwd. De bebouwing van de radiotelescoop
is sinds 1952 in het gebied aanwezig.
Afgravingen en ophogingen
Deze activiteiten hebben zich in het Dwingelderveld slechts op kleine schaal voor
gedaan. Voorbeelden zijn de stort van zand dat vrijkwam bij de aanleg van de snel
weg Hoogeveen-Assen ten zuiden van het Moddergat, en de zandwinning in het oos
telijk deel van het onderzoeksgebied, die later weer volgestort werd met asfalt en
dergelijke.
Bij ophogingen wordt een vaak eeuwenoude bodemontwikkeling ongedaan ge
maakt, terwijl ook de oorspronkelijke vegetatie wordt vernietigd. Als bij een opho
ging materiaal met een heel andere samenstelling wordt aangevoerd dan het oor
spronkelijke moedermateriaal, kan zich een niet-karakteristieke vegetatie ontwikke
len.
Terreinen die zijn afgegraven, hebben een sterke aantasting van het reliëf gekend,
terwijl de oorspronkelijke vegetatie, uiteraard, geheel is vernietigd. Bovendien be
staat de kans dat bij afgravingen ondoorlatende bodem- of grondlagen worden door
broken, waardoor 'lekkage' van bijvoorbeeld vennen kan worden veroorzaakt.

In gebieden waar zich een grondwaterstandsdaling heeft voorgedaan, vormt afgra
ven een middel om de oorspronkelijke vochtigheidsgraad te benaderen.
Bebossing
Bij bebossing wordt het reliëf meestal in geringe mate aangetast, onder andere
doordat in eerste instantie slootaanleg noodzakelijk is. De aanleg van de bossen in
het Dwingelderveld is voorafgegaan door een vrij intensieve bodembewerking: de
len zijn geploegd, elders zijn plaggen aangevoerd, is lupine gezaaid als groenbemester of is bemest met kunstmest. Soms werden veentjes bezand (onder andere Grooten Klein Koelevaartsveen).
Het grondwaterregime is meestal aanzienlijk verstoord, vooral door de vaak
sterke toename van de verdamping die bebossing met zich meebrengt. Wanneer bij
bebossing gebruik is gemaakt van soorten die van nature voorkomen, zoals sommige
loofhoutsoorten, is de schade vrij gering. In de uitgestrekte naaldhoutbossen is ech
ter een duidelijke achteruitgang opgetreden. Ook voor de bodemfauna zijn naald
bossen zeer ongunstig. De diversiteit is in deze bossen zeer laag. Zo komen in de
naaldbossen in dit gebied slechts een drietal loopkevers voor (Den Boer, 1968).
Vooral wanneer vegetaties die landelijk en soms zelfs internationaal gezien zeld
zaam zijn, vervangen worden door veel algemenere vegetaties die in het Dwingel
derveld niet thuishoren, is sprake van een sterke achteruitgang. Dit geldt met name
voor het beplanten van de verlandingszones van vennen, hoewel dit in veel gevallen
inmiddels ook weer ongedaan is gemaakt.
Grondwaterstandsdaling
De belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang van de natuurwaarden is, behalve
de ontginningen, de verandering van het grondwaterregime. In paragraaf 2.5. wordt
nader ingegaan op de oorzaken van veranderingen van grondwaterstroming in het
Dwingelderveld, terwijl in de paragrafen 2.7.5., 2.7.7. en 4.2. voor een aantal ge
bieden de achteruitgang in vegetatie geschetst zal worden die het gevolg is van deze
veranderingen van grondwaterregime.
Luchtverontreiniging
Luchtverontreiniging is een factor die de laatste decennia in toenemende mate
herkend is als belangrijke bedreiging van natuurwaarden. Op het ogenblik staat de
verzuring van het milieu, die nauw verband houdt met de luchtverontreiniging, in het
brandpunt van de belangstelling. In paragraaf 2.5. is de mate van luchtverontreini
ging gekwantificeerd. In de paragrafen 2.7.5. en 2.7.7. worden enige belangrijke ef
fecten op flora en vegetatie besproken.

Agrarische activiteiten, extensief
Het zal duidelijk zijn dat het huidige uiterlijk van het Dwingelderveld mede tot
stand is gekomen dankzij de extensieve agrarische activiteiten in de afgelopen dui
zend jaar. Met dit extensief gebruik trad echter ook al een verarming op. Het ver
dwijnen van de soortenrijke oerbossen op het plateau en de veenvormende vegeta
ties in de beekdalen zijn daarvan voorbeelden.
De overgang van extensief- naar intensief agrarisch gebruik heeft echter, meer
dan voorheen het geval was, een achteruitgang in natuurwaarden bewerkstelligd.
Op het ogenblik worden bepaalde vormen van deze vroegere agrarische activitei
ten zoals beweiding, plaggen en branden weer gebruikt om de natuurwaarden van
het oude cultuurlandschap veilig te stellen.

4 Een landschapsecologische indeling van het
Dwingelderveld

4.1

Inleiding

In hoofdstuk 1 is aangegeven vanuit welke visie we het landschap in deze studie
benaderen. Na de in hoofdstuk 2 gepresenteerde bespreking van de verschillende
componenten die in het landschap werkzaam zijn, wordt in dit hoofdstuk het Dwin
gelderveld in z'n totaliteit, als landschap, behandeld.
Bij de analyse van landschappen staan ons in principe twee wegen ter beschikking:
de integratie en de aggregatie.
De integratie wil een analyse van het landschap geven, zodanig dat alle variatie
die in het landschap aanwezig is, op een kaart tot uitdrukking komt. Elke onder
scheiden kaarteenheid is inwendig homogeen, wat betreft de onderzochte landschapskenmerken en onderscheidt zich van de aangrenzende eenheden.
Bij de aggregatie staat meer de werking van het landschap centraal. De samen
hang van de verschillende eenheden die bij de integratie zijn onderscheiden en de
onderlinge beïnvloeding van die eenheden zijn thema's die de inhoud van een aggregatiekaart sturen.
In paragraaf 4.2. worden deze kaarten kort besproken. Een uitgebreidere theore
tische verhandeling over de totstandkoming van deze kaarten is te vinden in bij
lage 4.
In paragraaf 4.3. worden, met de eenheden van de zogenaamde aggregatiekaart
als achtergrond, mogelijkheden tot behoud en herstel van natuurwaarden geschetst.
4.2
4.2.1

Landschapsecologische kaarten
Algemeen

Voor een goed beheer van een gebied is kennis van de relaties tussen de verschil
lende componenten van het landschap en de heersende processen van groot belang.
Het verleden heeft voldoende voorbeelden opgeleverd (en ook nu zijn deze voor
beelden nog legio voorhanden) waarbij ondanks zorgvuldig terreinbeheer de natuur
waarden van een gebied geleidelijk afnemen. Men denke daarbij maar aan de grens
overschrijdende effecten van ingrepen in de waterhuishouding of aan luchtverontrei
niging.
Met kennis van de landschapscomponenten en hun onderlinge relaties, die al dan
niet expliciet in beeld gebracht worden op de verschillende landschapsecologische

kaarten, is het mogelijk uitspraken te doen over de gevolgen van een ingreep in de
ene plaats op de componenten op andere plaatsen. Ook is het beter mogelijk be
paalde gewenste ontwikkelingen te realiseren en oorzaken van bepaalde problemen
op te sporen.
Het voorgaande geeft al enigszins aan dat in het landschap verschillende typen re
laties zijn te onderscheiden en op verschillende wijze zijn weer te geven. De invals
hoek van waaruit het landschap bekeken wordt, bepaalt als het ware de waargeno
men relatie en uiteindelijk wat voor type landschapseenheid op een kaart wordt ge
zet. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Een veentje kent een karakteristiek pa
troon van bulten en slenken, en wellicht nog een flink stuk open water. Op de iets
drogere bulten vinden we soorten als dopheide, veenbes en Sphagnum magellanicum; in de nattere veenslenkjes vooral veenpluis, snavelzegge, Sphagnum cuspidatum en Sphagnum recurvum; in ht open water naast Sphagnum cuspidatum wellicht
plaatselijk klein blaasjeskruid. Weliswaar zal elk ven er net weer iets anders uitzien
dan een ander, of nog sterker, binnen één ven zal zelfs de ene bult, respectievelijk
slenk, behoorlijk kunnen verschillen van een andere, toch zien we deze karakteris
tieke variatie van bulten en slenkjes steeds weer terugkeren in onze vennen. Op mi
croniveau zouden we in één ven al verschillende landschapselementen ('ecotopen')
kunnen onderscheiden: de iets drogere bulten, de nattere slenkjes, het open water
en de venranden. Al deze elementen zijn betrekkelijk homogeen naar hun abiotische
en biotische componenten: de slenk is nat, de bult is droog. Een vergelijkbaar voor
beeld op dit niveau vormt de beschrijving van een veenmosrijke dopheide in relatie
tot de daarvoor karakteristieke bodem- en hydrologische condities, of van een
struikheidevegetatie met inbegrip van de relevante abiotische of andere biotische
(faunistische!) componenten. In feite houdt men zich hier vaak bezig met een vorm
van standplaatsonderzoek, waarbij op één bepaalde plaats vooral de relatie tussen
de verschillende componenten onderzocht wordt. Centrale vragen over dit type rela
tie (waarbij dan vooral zogenaamde operationele en conditionele factoren onder
zocht worden) zijn onder andere:
- aan welke voorwaarden moeten de verschillende componenten (klimaat, geologie,
etc.) voldoen om het daar aanwezige landschapselement in stand te houden?
- hoe werkt een verandering in één van de componenten op een bepaalde plaats
door in de andere componenten op die plaats?
Keren we terug naar het voorbeeld van het veentje. Dit kan ook in zijn totaliteit
beschouwd en dan gezien worden als een min of meer zelfstandig, functioneel ge
heel, dat gekenmerkt wordt door een karakteristieke abiotische en biotische varia
tie.
Elk ven wordt bij wijze van spreken gekenmerkt door natte en zeer natte en aan
de randen wat drogere omstandigheden, door oligotrofe of op zijn hoogst enigszins
mesotrofe condities, en wordt overwegend gevoed door regenwater met wellicht nog
enige toestroming vanuit de omgeving en daarbij horende vegetaties. Een ven kan
nu bestudeerd worden in relatie tot zijn omgeving. Zo zal een ven te midden van
stuifzand andere soorten kennen dan een ven in dekzand.

Door inwaaiend zand zal bijvoorbeeld een iets rijkere situatie ontstaan of ontstaan
zijn, waardoor we in stuifzandvennen soorten als draadzegge en Sphagnum majus
aantreffen. Ook de ligging van een ven ten opzichte van zijn omgeving kan informa
tie opleveren over de variatie binnen zo'n ven. Een relatief lage of juist een hoge lig
ging van een ven maakt toe- resp. afstroming van water naar resp. uit een ven moge
lijk, waarop dan weer het voorkomen van beenbreek aan de randen van zo'n ven
kan wijzen. Maar het ven en het omringende stuifzand staan niet alléén, want even
verderop liggen nog méér veentjes, die vaak allemaal op een rij blijken te liggen. De
'rij' blijkt een oude erosiegeul te zijn, die door verstuivingen is afgesnoerd en die uit
eindelijk uitkomt op het beekdal. De zandbarrières remden daarbij de waterafvoer
zodanig dat zich in de afgesnoerde delen de condities voor dit type veenvorming kon
den ontwikkelen. In de boswachterij zijn verscheidene van deze venreeksen nog
steeds, hoewel soms met enige moeite te herkennen (Baaijens, 1984; Castel, 1984).
Vanuit deze invalshoek nemen we derhalve vaak een ander type landschapseen
heid ('ecochoren'), en een ouder type relatie (positionele factoren) in beschouwing.
Bij de eerder beschreven landschapslementen ging het - onder verwaarlozing van
enige inwendige variatie - nog om naar de onderscheiden componenten (bodem, hy
drologie, vegetatie en dergelijke) redelijk homogene ruimtelijk eenheden. Het hier
besproken type landschapseenheid kenmerkt zich daarentegen door een karakteris
tieke heterogeniteit, die in hoofdlijnen dezelfde is: een ven met al wat daar bijhoort,
of zelfs een reeks van vennen met bijbehorende stuifzandgedeelten en al wat daar
bijhoort, etc. Binnen dit type eenheid wordt met andere woorden de ruimtelijke sa
menhang beschreven tussen landschapselementen die naast of op enige afstand van
elkaar gelegen zijn. en de daarbij heersende of sturende processen (positionele rela
ties). Onderzoek aan deze landschapseenheden in relatie tot hun omgeving kan dan
ook bij uitstek aan de beheerders inzicht verschaffen over de mogelijkheden voor
het behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. De centrale vraag die daarbij bin
nen dit kader past is 'hoe werkt een ingreep op de ene plaats dóór op de andere
plaats?'
Zo kan bijvoorbeeld de invloed van bebossing rondom een ven op de voeding van
dat ven worden nagegaan (hogere verdamping en daardoor verminderde toevoer
naar de omgeving), of kan de invloed van peilverlagingen in de beekdalen op de 'bovenstrooms' gelegen, oude, afgesnoerde erosiegeulen met een reeks van vennen
worden nagegaan.
Dit onderscheid in type landschapseenheid en type relatie ligt ten grondslag aan de
twee typen landschapsecologische kaarten, de integratie- en de aggregatiekaart. In
bijlage 4 wordt nader ingegaan op de theoretische achtergronden van deze kaarten.
Hier beperken we ons tot een korte beschrijving.
4.2.2

De landschapsecologische integratiekaart

De landschapsecologische integratiekaart, die als bijlage 5 aan dit rapport is toe
gevoegd, wil een overzicht geven van de ruimtelijke variatie die in het terrein aan
wezig is. De onderscheiden gebieden zijn het best te beschouwen als ecotopen en

kunnen, vereenvoudigend omschreven worden. Een belangrijke consequentie van
deze (ecotoop)benadering is dat vooral relaties tussen de afzonderlijke land
schapscomponenten (geomorfologie, hydrologie, vegetatie etc.) die binnen een een
heid werkzaam zijn, op deze kaart tot uitdrukking komen.
De uitgebreide en tijdrovende patroon- of standplaatsanalyse is vanwege het grote
tijdsbeslag achterwege gelaten. Er is volstaan met het bestuderen van literatuur, met
als belangrijkste gevolg dat de legenda's volgens welke de basiskarteringen werden
uitgevoerd, zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.
Bij het weergeven van dit type relaties op een kaart speelt de hiërarchie van de
landschapscomponenten volgens het rangordemodel een belangrijke rol, vooral bij
het samenstellen van de legenda. Theoretisch zou het klimaat een eerste legendaonderscheid moeten bewerkstelligen. Aangezien de macroklimatologische verschillen
binnen het Dwingelderveld echter minimaal zijn, heeft dit geen praktische betekenis
en is pas op het tweede ordenende niveau, dat van de geologie, een belangrijk on
derscheid te constateren. Dit betreft het voorkomen van de keileem. Belangrijke
landschappelijke verschillen hangen hiermee samen. De geologische verschillen zijn
niet afzonderlijk in de legenda verwerkt, maar zijn in de geomorfologische eenheden
opgenomen en komen daar impliciet in tot uitdrukking. De geomorfologie bepaalt
de hoofdindeling van het landschap en is als eerste bepalend voor de legenda. Een
verdere onderverdeling vindt plaats op grond van de hydrologie, terwijl de vegetatie
voor een tweede onderverdeling resp. verfijning zorgt. De bodem is nauwelijks in de
legenda opgenomen, omdat de bodemvorming in belangrijke mate bepaald wordt
door het moedermateriaal en de hydrologie, terwijl de vegetatie slechts secundair in
vloed op de bodemvorming gehad heeft. Verschillen als gevolg van grondbewerking
zijn op dit niveau verwaarloosd. Slechts enkele belangrijke fenomenen, zoals de aan
wezigheid van ondoorlatende bodemhorizonten, zijn meegenomen in de geomorfo
logie.
Op grond van deze legendaopbouw zijn eenheden op de kaart afgegrensd. Een
veel voorkomend probleem daarbij was dat de grenzen volgens de diverse facetkaarten niet precies samenvielen. Bij de definitieve afgrenzing is, met het rangordemodel
als achtergrond, gekozen voor het toekennen van meer gewicht aan een verschijnsel
met een hogere ordende functie (zoals de geomorfologie) boven een met lagere or
denende functie (zoals de vegetatie).
Speciale aandacht verdient de hydrologie. Het vaststellen van grenzen op puur hy
drologische gronden is een tijdrovende bezigheid, die zeer veel boringen vereist,
waarbij zich bovendien problemen voordoen zoals in de loop van het seizoen veran
derende stromingsrichtingen, waterscheidingen en dergelijke. Er is gekozen voor
een systeem waarbij voor het afgrenzen van de hydrologische eenheden gebruik is
gemaakt van vegetatiegrenzen, aangezien de vegetatie in hoge mate indicatief is
voor de hydrologische omstandigheden, zowel voor wat betreft permanente als inci
dentele gebeurtenissen. Ook de laatste, bijv. inundatie eenmaal in de 10 jaar, zijn
voor vegetaties van belang, maar ontsnappen bij kortlopend hydrologisch onderzoek
gemakkelijk aan de waarneming.
Het kaartbeeld spreekt voor zich. Gebieden met een grote landschappelijke varia-

tie, zoals de stuifzanden, zijn duidelijk te onderscheiden van de zeer uniforme beek
dalen. Aangezien de landschappelijke variatie binnen de vennen, plassen en veent
jes zeer groot is, is het niet goed mogelijk deze variatie op de kaart weer te geven.
Gezien het belang van een goede weergave van deze meest waardevolle natuurge
bieden van het Dwingelderveld is besloten de landschappelijke variatie afzonderlijk
weer te geven en wel op bijlage 7.
4.2.3

De landschapsecologische aggregatiekaart

Bij het maken van deze kaart, die als bijlage 6 aan dit rapport is toegevoegd, is ge
streefd naar het afgrenzen van chorologische eenheden die opgebouwd zijn uit de
ecotopen van de integratiekaart. Het belangrijkste doel daarbij was dat de ruimte
lijke betrekkingen tussen de verschillende ecotopen zichtbaar werden.
De chorologische eenheden van de aggregatiekaart kenmerken zich doordat de
processen binnen de afgegrensde ruimtelijke eenheden een zekere samenhang ken
nen. Deze processen zijn overwegend van hydrologische aard.
In principe liggen aan de eenheden van de aggregatiekaart bron-putrelaties ten
grondslag (zie bijlage 4). Deze kenmerken zich onder meer door overgangen zonder
scherpe grenzen. Een probleem dat zich dan voordoet, is de afgrenzing van de een
heden. Dit vooral vanwege de ruimtelijke betrekkingen die zich vaak zeer ver uit
strekken. Zo hebben we in paragraaf 2.5. al gezien dat de hydrologische omstandig
heden in de beekdalen in hoge mate bepalend zijn voor de hydrologische omstandig
heden van het keileemplateau, zodat er theoretisch gezien geen scherpe grens tussen
deze gebieden valt te trekken. Om toch tot een scherpe afgrenzing van geaggre
geerde eenheden te komen, zijn eenheden van de integratiekaart samengenomen.
Daarbij heeft tot leidraad gediend de bronnen en putten zoveel mogelijk van elkaar
te scheiden. Bij het opstellen van de legenda is weer de hiërarchie van het rangor
demodel gebruikt. Aangezien geologie (voorkomen keileem) en geomorfologie
(dekzandruggen - slenken) erg bepalend zijn voor de hydrologische omstandighe
den, zijn zij gekozen als het hoofdcriterium voor de indeling van de legenda.
Een tweede criterium is de aard en de mate van menselijke beïnvloeding binnen
het landschap. Dit houdt mede verband met het feit dat de aggregatiekaart de basis
vormt voor de ontwikkeling van een lange-termijnbeheer, een beheer waarbij de
mens een zeer centrale rol speelt.
De verschillende eenheden van de aggregatiekaart worden in paragraaf 4.3. be
sproken. Per landschapseenheid wordt de situatie anno 1983 geschetst. Tevens wor
den ontwikkelingsmogelijkheden voor de natuurwaarden aangegeven

4.3
4.3.1

Mogelijkheden tot behoud en herstel van natuurwaarden
Inleiding

Het hiervoor gepresenteerde kaartmateriaal is niet het enige einddoel van deze
studie. Doordat verondersteld mag worden dat in een landschapsecologische syn
these de voornaamste processen en relaties in ruimte en tijd al dan niet expliciet ver
werkt zijn, zijn deze kaarten vooral toepasbaar bij het beheer en de inrichting van
een gebied. Zo vormen de eenheden van de aggregatiekaart als het ware 'natuur
lijke', dat is logisch samenhangende, beheerseenheden. Deze eenheden (of comple
xen daarvan) zijn als min of meer zelfstandig en onafhankelijk van elkaar functione
rende systemen te beschouwen, hoewel ook hier grensoverschrijdende, vooral met
de hydrologie verband houdende processen werkzaam kunnen zijn. In een beheers
en inrichtingsplan voor het Dwingelderveld zullen onder meer de beheersdoelstellin
gen en -maatregelen geconcretiseerd moeten worden. Daarin zal voor zowel het in
terne als externe beheer aangegeven moeten worden wat men waar gaat doen. Zo'n
beheers- en inrichtingsplan is het resultaat van een afwegingsproces, waarin naast
natuurbehoud ook andere belangen een rol kunnen spelen, en waarin de keuzen met
betrekking tot het beheer voor de toekomst vastgelegd worden.
Het maken van keuzen impliceert dat er wat te kiezen valt. Aan de besluitvorming
zal dan ook een onderzoeksfase vooraf moeten gaan, waarin alternatieven opgesteld
en uitgewerkt worden. Voor het behoud en herstel van natuurwaarden leidt dit tot
het doordenken over de vraag 'wat is waar zoal mogelijk?' of anders gesteld: 'wat
zijn de potenties van de onderscheiden landschapseenheden?'.
Daarbij dient benadrukt te worden dat in principe vele ontwikkelingen mogelijk
zijn, waarbij de keuzemogelijkheden - soms nadrukkelijk - bepaald zullen worden
door cultuurhistorische overwegingen. Men ziet graag, in de woorden van
Beijerinck, 'een purperen oceaan in het licht van de ondergaande augustuszon', of
woorden van soortgelijke strekking. Toch dient men zich daarbij te realiseren dat
heiden in hoge mate 'Ersatz'-gezelschappen zijn, waarvan de soortenrijkdom betrek
kelijk gering is, vergeleken met de natuurlijke plantengezelschappen op deze gron
den. We hebben er in feite geen idee meer van hoe het oorspronkelijke bos, met iep,
beuk, linde en eik eruit heeft gezien. De fragmenten, met soorten als wilde appel,
kardinaalsmuts, bosmuur, bosviooltjes, boslathyrus en tientallen andere soorten la
ten daarvan nog maar een zeer beperkte afspiegeling zien. Heide en bos verschillen
nogal wat, al was het alleen maar in termen van benutting van de ondergrond (ver
schillen in bewortelingsdiepte) en de aanwezigheid van strooisellaag en diepere beworteling. Voor de ontwikkeling van rijke bossen zijn verschillende dingen van be
lang, waarvan we vooral de tijd moeten noemen. We moeten dan ook denken in ter
men van honderden jaren, waarin enigerlei vorm van beheer niet kan worden ge
mist. In veel gevallen zal het daarbij gaan om een beheer met behulp van grotere en
kleinere grazers en knagers, die in feite fungeren als vervangers van oerrunderen,
elanden, bevers, wisenten, bostarpans, en andere dieren.
Bos en heide verschillen niet alleen qua strucuur en fysiognomie, maar ook in eco-

logische zin. Heiden zijn daarbij te beschrijven als 'lekke' systemen, met andere
woorden slechts matig in staat om nutriënten vast te houden. Zo ontbreekt een echte
strooisellaag (belangrijk stadium in de recirculatie van nutriënten) en een diepe beworteling (van belang zowel ten aanzien van de benutting van mineralen: er kan een
grotere voorraad worden aangesproken, als ter voorkoming van uitspoelingsverliezen).
Nu is het een kwestie van keuzen wat men precies waar wil laten ontwikkelen.
Daarbij kan men er onder meer toe overgaan om plaatselijk een ontwikkeling te sti
muleren in de richting van bos. Beschouwt men het hele studiegebied, dan valt te
overwegen dat juist de meest 'lekke' systemen wel eens voor een dergelijke ontwik
keling in aanmerking zouden kunnen komen. Die liggen dan onder andere op het
Noordenveld. Hiér zou bosbouw zegenrijk kunnen werken. Men zou kunnen denken
aan extensieve beweiding, maar evengoed aan hakhoutcultuur. Met het laatste
wordt nog wat afgevoerd. In feite past hier een overweging als: hoe voorkom ik dat
de recente gigantische input aan mineralen geheel afstroomt naar en door de rest van
het gebied. Denkbaar is dan dat men toch nog enige tijd blijft maaien en afvoeren.
Zonder deze overwegingen te kort te willen doen, zal de bovengenoemde vraag
hier toegespitst worden op de ontwikkelingsmogelijkheden wat de vegetatie van de
landschapseenheden van de aggregatiekaart betreft. De uiteindelijk gerealiseerde
vegetatieontwikkeling zal binnen een klimatologisch homogeen gebied van een drie
tal factoren afhankelijk zijn:
- uitgangssituatie: elke landschapseenheid kent één of meer karakteristieke milieugradiënten) (bijv. gradiënten droog-nat, voedselarm-voedselrijk) en een daarmee
samenhangende vegetatiezonering. De vegetatieontwikkeling zal niet in alle zones
dezelfde zijn. Verder zal het in de uitgangssituatie van belang zijn of de voor een
landschapseenheid kenmerkende abiotische condities optimaal zijn, of dat deze door
ingrepen als ontwatering en eutrofiëring aangetast zijn;
- extern beheer: optimale abiotische condities vormen de randvoorwaarden voor de
vegetatieontwikkeling binnen een landschapseenheid. De maatregelen gericht op
handhaving en herstel van deze optimale abiotische condities behoren tot het ex
terne beheer en zullen in hoge mate de realisering van potenties bepalen. De oorza
ken waardoor de systeemvoorwaarden aangetast worden, zijn soms grotendeels of
ten dele buiten de omgrenzing van een landschapseenheid gelegen, zoals in het geval
van de invloed van beekdalpeilen op de heideslenken;
- intern beheer: natuurtechnische maatregelen als begrazen, maaien en nietsdoen
zullen eveneens richting geven aan de vegetatieontwikkeling, en kunnen soms, af
hankelijk van de gekozen beheersvorm, het tempo van de ontwikkelingen versnel
len.
Aan de hand van een aantal schema's (fig. 39 t/m 51) zullen de vegetatieontwikke
lingen per (groep van) landschapseenheden geschetst worden. De schema's zijn als
volgt opgezet (fig. 39).
De alternatieven zijn in eerste instantie gericht op het externe beheer, met name
op het herstel van de karakteristieke abiotische milieuomstandigheden. Daarbij is
steeds voor elk alternatief een tweedeling aangehouden voor (a) ontwikkeling an-

Figuur 39. Opzet van schema's van vegetatieontwikkingsplannen.
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ders dan bos, en (b) ontwikkeling gericht op spontane bosvorming. In het eerste ge
val (a) wordt voor de interne beheersmaatregelen slechts aangegeven in hoeverre ze
een positief of negatief effect op de geschetste vegetatieontwikkeling zullen hebben.
Dit is toegespitst op de effecten van begrazen, maaien, en plaggen. Deze geven glo
baal een reeks weer waarin de afvoer van nutriënten toeneemt vanaf begrazen naar
plaggen. Verder heeft natuurlijk elke maatregel nog zijn eigen merites (plaggen:
soms verwijderen gestoorde bovengrond; begrazen: variatie in vegetatiestructuur).
Elk van deze natuurtechnische maatregelen is nog sterk te variëren, bijv. plaggen
met de hand of machinaal of tot verschillende diepte. Deze maatregelen zullen deels
gericht zijn op het in stand houden van bepaalde vegetaties. Dit aspect blijft hier ver
der buiten beschouwing. We kunnen hier de term ontwikkelingsbeheer tegenover instandhoudingsbeheer stellen.
We willen hierbij benadrukken dat we slechts een raamwerk kunnen geven van de
te verwachten ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat daarbij de voornaamste alterna
tieven en hun gevolgen vanuit natuurbehoudsoogpunt duidelijk worden. Een con
crete uitwerking, bijvoorbeeld naar de vraag op welke wijze hydrologische condities
hersteld moeten worden, blijft hier buiten beschouwing.
Lange-termijnonderzoek over vegetatieontwikkeling in de tijd ontbreekt vrijwel.

Om toch een schets van de ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen geven, staan drie
wegen ter beschikking:
- ruimtelijke vergelijking van de vegetatiekundige (en abiotische) variatie, waarbij
bedacht moet worden dat ruimtelijke variatie op zich niet altijd is gelijk te stellen
aan verandering in de tijd;
- reconstructie van vroegere situaties aan de hand van literatuur (oud kaartmate
riaal, vegetatiekundige beschrijvingen);
- toepassing, met het nodige voorbehoud, van elders in min of meer vergelijkbare si
tuaties verworven kennis.
Op basis van deze drie wegen zijn successie- of ontwikkelingsreeksen opgesteld
voor verschillende vegetatiegroepen, zoals graslandvegetaties, verlandingsvegetaties
van vennen en heideplassen, en pioniervegetaties van zandverstuivingen (zie
Everts & De Vries, 1984). De veronderstelde vegetatiereeksen zijn daarbij gerela
teerd aan abiotische milieuomstandigheden als vochtigheid en trofieniveau.
Op grond van deze gegevens en van de ligging in het landschap en de daar heer
sende milieuomstandigheden zijn interpretaties over de potentiële vegetatieontwik
keling van de landschapseenheden te geven. Voor de uiteindelijke realisering van
deze potenties zijn vooral het externe en interne beheer van belang.
Zoals gezegd speelt bij deze interpretaties de reconstructie van het landschap in
het verleden een belangrijke rol. Dit vormt als het ware een referentiekader: het
oude landschap geeft aan wat de ontwikkelingsmogelijkheden van het huidige land
schap zijn. Ten overvloede wellicht wordt hier opgemerkt dat de reconstructie van
het oude landschap niet inhoudt dat dat nu de toestand is waar we met het huidige
landschap naar toe willen. Het dient vooral om een idee te krijgen van de moge
lijkheden en onmogelijkheden van de landschapsontwikkeling.
De reconstructie bestrijkt de periode vanaf begin 1800 tot begin 1960. Voor de
periode van vóór 1800 ontbreken de gegevens. Het oudste kaartmateriaal is een
kaart van 1812 uit de tijd van Napoleon, die een goed beeld geeft van de situatie om
streeks 1800. Op de latere topografische kaarten zijn de veranderingen tot op zekere
hoogte te volgen (o.a. vervening, ontginning). Aan Beijerinck danken we vegetatie
kundige beschrijvingen, die enigszins een beeld geven van de situatie aan het begin
van deze eeuw.
In de tekst zullen ook indicaties gegeven worden van de termijn waarop de ont
wikkelingen naar ons oordeel kunnen plaatsvinden:
korte termijn:
middellange termijn:
lange termijn:
zeer lange termijn:

< 10 jaar
10-30 jaar
30-100 jaar
> 100 jaar.

Dit is deels gebaseerd op eigen inzichten en op de vervangbaarheidsindeling van
Everts et al. (1982) voor ecotooptypen.
De vegetatieontwikkelingsmogelijkheden zullen vooral aangegeven worden voor
gebieden binnen de grenzen van het (potentiële) nationale park en de aangrenzende

of daarbinnen gelegen relatienotagebieden. Voor de essen en het beekdal van de
Oude Vaart zullen geen ontwikkelingsmogelijkheden worden geschetst. Slechts de
situatie anno 1983 zal worden behandeld en het eventuele belang voor aangrenzende
gebieden zal worden geschetst.
4.3.2

Essen

Essen zijn de al eeuwenlang als bouwland in gebruik zijnde gronden bij de dorpen,
die op de hogergelegen terreingedeelten zijn aangelegd. Deze hogergelegen terrei
nen kunnen keileemopwelvingen zijn, maar ook grote, geheel uit dekzand opge
bouwde ruggen. In dit gebied blijkt het om een keileemopwelving te gaan onder de
zuidwestelijke uitloper van de es bij Dwingeloo, terwijl plaatselijk onder de essen
van Ansen, Ruinen en Kraloo de keileem eveneens ondiep voorkomt. De grootste
delen van deze essen, de zuidelijke en oostelijke helft van de es bij Dwingeloo, de
Oosteres bij Lhee en de relatief laaggelegen Lheebroeker en Nuiler es, zijn echter
op dekzandruggen aangelegd, waar keileem diep onder het oppervlak zit.
Uit bodemkundig onderzoek blijkt dat de meeste oude bouwlanden op oude bos
gronden zijn aangelegd. Vermoedelijk zijn ze op verschillende open plekken in de
bossen ontstaan en zijn ze later naar elkaar toegegroeid. In de geschriften van Harm
Tiesing is te lezen dat bij de samenvoeging van de percelen de tussenliggende wallen
werden geslecht, terwijl door gemeenschappelijke samenwerking een nieuwe wal om
de gehele es werd aangelegd.
De eerste aanleg van de essen geschiedde al in de 4e eeuw na Chr., maar pas in de
12e en 13e eeuw breidden de essen zich sterk uit, dit als gevolg van de groter wor
dende bevolkingsdruk. Ook de ophoging van de essen met plaggenmest nam in deze
tijd sterk toe.
In het algemeen zijn de essen droog, dat wil zeggen dat de gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG) meer dan 2 m onder het maaiveld ligt. Slechts op een klein
deel van de es bij Ruinen en op de relatief laaggelegen Nuiler es ligt de GLG 1,5 tot
2 m onder maaiveld. Plaatselijk kan als gevolg van moeilijk doorlatende bodemlagen
de vochtvoorziening wat beter zijn. Dergelijke plaatsen zou men aan de hand van de
vegetatiekartering gedeeltelijk kunnen opsporen.
Hoewel de essen van oudsher bouwlanden waren, is momenteel als gevolg van de
veranderde economische waarden een groot deel van de essen als weiland in ge
bruik. In dit gebied blijkt dat het geval te zijn voor het grootste deel van de es bij
Dwingeloo en voor ongeveer de helft van de Oosteres bij Lhee en de es van Kraloo.
4.3.3

Stuifzandgebieden (landschapseenheid 2a t/m 2d)

Het Dwingelderveld kent een aanzienlijk oppervlakte aan stuifzandgebieden,
waarbinnen een viertal landschapsecologische eenheden onderscheiden is (zie
fig. 40).
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Figuur 40. Voorkomen van de verschillende landschapstypen (zie ook bijlage 6).
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Landschapseenheid 2a: stuifzand met vennen; de vennen worden als afzonderlijke
eenheid besproken in par. 4.3.6.
Landschapseenheid 2b: stuifzand met in de lagere delen keileem nabij het opper
vlak.
Landschapseenheid 2c: stuifzand met grote aaneengesloten oppervlakten keileem in
het maaiveld.
Landschapseenheid 2d: overige stuifzanden.
De vegetatieontwikkeling zal hier geschetst worden aan de hand van elementen
die karakteristiek zijn voor stuifzandgebieden en die deze vier landschapseenheden
ten dele gemeen hebben. Naast het voorkomen van oppervlakkig gelegen keileem,
zijn vooral expositie (noord- en zuidhellingen) en vochttoestand als differentiërende
factoren voor de ontwikkelingsmogelijkheden te beschouwen.
Situatie anno 1983
De stuifzanden zijn door bebossing vastgelegd, en zoals in een groot deel van het
Lheeder- en Lheebroekerzand, overwegend in gebruik als produktiebos, met hier en
daar het accent op de natuurwaarden, zoals bij de jeneverbesstruwelen, de vennen
en sommige kraaiheidevegetaties.
De situatie anno 1983 (fig. 41) is voor de vier onderscheiden eenheden als volgt
kort te schetsen.
- Stuifzand met vennen
In de overwegend weinig vochtige tot droge stuifzanden zijn gebieden aanwezig
die zich kenmerken doordat er vele, al dan niet overstoven vennen in voorkomen.
Deze vennen hangen samen met een slecht doorlatende inspoelingshorizont in het
onderliggende haarpodzolprofiel van het overstoven dekzand. De aangeplante bos
sen worden in hun ondergroei vooral gekenmerkt door bochtige smele en kraaiheide, en lokaal door laagten met pijpestrootje. Dat het hier vaak om een jonge heidebebossing gaat (na ca. 1930) is op veel plaatsen nog te herkennen aan de struikheide en de dopheide, die nog veel worden aangetroffen. In het noordwestelijk ge
deelte van dit gebied komen grote aaneengesloten terreinen met jeneverbesstruwe
len voor.
- Stuifzand met in de lagere delen keileem aan het oppervlak
In deze gebieden is de keileem in de lagere terreindelen zeer ondiep aanwezig.
Soms wordt ze zelfs in het maaiveld aangetroffen. Behalve een grote aaneengesloten
eenheid binnen de noordelijke stuifzandgordel komen er enkele kleinere eenheden
voor ten oosten van Kibbelhoek en ten noorden van het Westerveen. Vanwege het
ondiepe voorkomen van de keileem kunnen vrij langdurige inundaties optreden en is
de vochtvoorziening beter dan die van de overige delen van het stuifzandgebied. In
droge perioden kan het grondwater bij deze schijnspiegels verder wegzakken dan de
hoge winterstanden zouden doen vermoeden. Dit maakt dat deze gebieden wat het

grondwater betreft een aparte categorie vormen.
Het zijn vooral de kleine uitgestoven laagten die kenmerkend zijn voor deze een
heid. Deze vlakten zijn begroeid met kraaiheide. In de bossen in dit gebied is de
kraaiheide soms zelfs faciesvormend.
- Stuifzand met grote aaneengesloten oppervlakten keileem in het maaiveld
Binnen deze subeenheid van de stuifzanden komt kraaiheide wel als gesloten ve
getatie voor. Het verband tussen het voorkomen van de kraaiheide en het ondiep
aanwezig zijn van de keileem is duidelijk en wordt vermoedelijk mede veoorzaakt
door de relatieve openheid van de boomlaag, die dat gebied tevens kenmerkt en
waardoor de concurrentie van de kraaiheide krachtiger is.
- Overige stuifzanden
Als vierde landschapsecologische stuifzandeenheid zijn alle stuifzanden aangege
ven waarop niet één van de vorige omschrijvingen van toepassing is. In het algemeen
zijn het opgestoven en overstoven stuifzanden met een lokaal maximaal hoogtever
schil van V/2 tot 5 m. Alleen op enkele zeer kleine oppervlakten binnen de Anser
Dennen komt de keileem ondiep voor. Deze oppervlakten zijn droog en bebost met
bossen waarin in de ondergroei bochtige smele overheerst, met lokaal kraaiheide op
de noordhelling. Een uitzondering hierop is het plateaurestduin ten noordwesten van
Kraloo, dat ten gevolge van het relatief ondiep voorkomen van een ondoorlatend bo
demprofiel (ca. 2 m) nat is (-1 < GLG < -0,5 m). Op dit plateaurestduin is zelfs
een grotendeels uitgeveende plas aanwezig. Behalve in de randzone langs deze
plas vindt er slechts weinig bosopslag plaats en overheerst een heidevegetatie.
Ontwikkelingsmogelijkheden
De potentiële vegetatieontwikkeling zal vooral bepaald worden door de vraag of
de stuifzanden in hun huidige vastgelegde vorm gehandhaafd zullen blijven of dat ge
streefd wordt naar een actief, rusteloos stuifzand. Daartoe is een viertal alternatie
ven uitgewerkt (zie ook fig. 41):
- alternatief A: uitgangssituatie;
- alternatief B: voortzetting huidige beheer;
- alternatief C: ontwikkeling spontaan bos;
- alternatief D: kappen bos; j a. ontwikkeling anders dan stuifzandvegetaties;
[ b. ontwikkeling stuifzandvegetaties.
Bij voortzetting van het huidige bosbeheer (alternatief B) zullen de veranderingen
waarschijnlijk niet groot zijn. Nu al vinden we in grote delen van de beboste stuif
zanden, vooral waar het accent minder sterk op produktie gericht is, veel opslag van
loofbomen. Vermoedelijk zal deze trend zich voortzetten in de richting van een ge
mengd loof-/naaldbos met meer soorten van het eiken-berkenbos. Vooral in dichtere
bosbestanden kan men een afnemende vitaliteit van verspreid aanwezige jenever
besstruiken verwachten.
Bij de ontwikkeling naar spontaan bos (alternatief C) zal de menselijke beïn
vloeding gering zijn. Men kan hier evenwel denken aan het uitkappen van exoten en

het toepassen van een extensieve begrazing. Het uitkappen van exoten: om een
sterke verzuring van de bodem tegen te gaan; begrazing: om variatie aan te brengen
in zowel de structuur als de soortensamenstelling van het bos en om de vergrassing in
de hand te houden. Op de voedselarme stuifzandgronden, waarin de bodemvorming
nog vrijwel niet heeft plaatsgevonden en zich op zijn hoogst micropodzolen ontwik
keld hebben, zal zich in eerste instantie een relatief arm eiken-berkenbos ontwikke
len, met in de ondergroei nog veel heidesoorten en aspecten van bochtige smele en
in vochtige delen ook pijpestrootje. Op de zeer lange duur zal een sterke humusvorming optreden en nemen vermoedelijk de heidesoorten in abundantie af. Deze ont
wikkeling is verder moeilijk te voorspellen, doordat over dit soort lange-termijnontwikkelingen in stuifzandgebieden weinig bekend is. Wel zullen de omstandigheden
(zuur en mineraalarm substraat) uiteindelijk eerder tot de vorming van humuspodzolen dan tot moderpodzolen leiden. Juist de laatste vormen een voedselrijker sub
straat en maken de ontwikkeling naar rijkere bostypen mogelijk. De activiteit van
bodemorganismen (regenwormen, micro-organismen) is voor het ontstaan van moderhumus belangrijk. Deze activiteit wordt onder zure en voedselarme omstandighe
den echter sterk geremd. Op zeer lange termijn zal men zich op deze humuspodzolen
wel een iets rijker eiken-berkenbos voorstellen met soorten als kamperfoelie (Lonicera periclymenum), dalkruid (Maianthemum bifolium) en bosbes (Vaccinium myrtillus en ook wel V. vitis-idaea).
Verder is het voorstelbaar dat variatie in de bossen ontstaat door ophoping van
humus in de lage delen als gevolg van afspoeling vanaf de duinen (vergelijk de duin
bossen aan de binnenduinrand). Op die plaatsen zal een voedselrijkere situatie ont
staan waar soorten als valkruid en salomonszegel zich kunnen vestigen. Op de uitge
spoelde armere koppen zou men plaatselijk een gaffeltandmos-eikenbos kunnen ver
wachten.
Door op grotere of kleinere schaal bos te verwijderen, waarbij het vastgelegde ka
rakter gehandhaafd blijft (alternatief Da), zal op redelijk korte termijn een heidebegroeiing kunnen ontstaan, mits daarbij wel een intern beheer van begrazing of
maaien plaatsvindt. Verschillen in expositie zullen tot uitdrukking komen in de vege
tatieontwikkeling, terwijl ook door het kappen van bos en de daarmee gepaard
gaande vermindering van de verdamping de verschillen in droog-nat versterkt zullen
worden. De invloed op de grondwaterspiegel zal groter zijn naarmate over grotere
oppervlakten bos verwijderd wordt. Hierdoor wordt mogelijk ook een stijging van
de grondwaterstand in de aangrenzende heideslenken bewerkstelligd.
In dit alternatief is van veel belang de mogelijke ontwikkeling van een Cladoniarijke struikheide op geëxponeerde zuidhellingen, van kraaiheiderijke struikheidevegetaties en van dopheidevegetaties met klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)
en kruipwilg (Salix repens) op de leemrijkere standplaatsen. Niet alleen betekent dit
de uitbreiding van oppervlakte aan bijzondere, nu weinig frequent voorkomende ve
getatietypen, maar ook kan daarmee de variatie in heidebegroeiingen in een droognat reeks aanmerkelijk naar de droge kant uitgebreid worden, o.a. met Cladoniarijke struikheiden. De droge heideserie is nu nog sterk ondervertegenwoordigd in
het gebied.

De geschetste ontwikkeling zal sterk bevorderd worden door interne beheers
maatregelen als plaggen, maaien en begrazen, vooral waar in deze bossen grassen
als bochtige smele en pijpestrootje het aspect bepalen. Begrazen lijkt daarbij de
meest geëigende maatregel in de reliëfrijke stuifzandgebieden.
Voor een actief levend stuifzand (alternatief Db) zal men moeten denken aan een
omvang van enkele honderden hectares. Over grote oppervlakten zal daartoe de ve
getatie, en eventueel de humuslaag, verwijderd moeten worden, opdat wind en weer
vat krijgen op het droge zand. Of een en ander te realiseren valt en/of in de hand ge
houden kan worden, is natuurlijk de vraag. Om stuifzandmilieus te creëren valt ech
ter ook te denken aan het aanleggen van betredings- c.q. begrazingsgradiënten door
dieren, waarbij ook de recreant nog een nuttige functie kan vervullen. Dan zouden
stuifzanden van kleinere omvang geschapen en instand gehouden kunnen worden,
waarbij de noodzakelijke dynamiek (beweeglijk zand) gehandhaafd wordt door
menselijke en dierlijke invloeden.
Actieve stuifzanden zijn tegenwoordig marginaal aanwezig op het Dwingelderveld. De vegetatiereeks van stuifzanden komt sporadisch en zeer fragmentair voor,
en dan hoogstens op zeer kleine oppervlakten. Zowel in geomorfologisch als in bio
logisch opzicht is dit een belangrijk milieutype. Waar kunnen in ons binnenland nog
geomorfologische processen ongestoord hun gang gaan? In biologisch opzicht bete
kent dit voor zowel fauna (zie paragraaf 2.8.) als vegetatie een extra verrijking,
waarbij in het laatste geval gedacht kan worden aan de volledige stuifzandreeks
vanaf open zand en pioniervegetaties met zandzegge (Carex arenaria) en buntgras
(Corynephorus canescens) naar korstmossteppen en Cladonia-rijke struikheidevegetaties. Ook deze vegetatieontwikkeling lijkt een zaak van korte-middellange termijn
te zijn.
Randvoorwaarden
Naar aanleiding van de voorgaande geschetste vegetatieontwikkelingen moge dui
delijk zijn dat het niet om een öf/of keuze hoeft te gaan. Verschillende alternatieven
kunnen hier heel wel naast elkaar bestaan. In een deel van de stuifzandgebieden zou
bijvoorbeeld een tweede schaapskudde geïntroduceerd kunnen worden. Daarmee
zou een afwisseling van een open naar een gesloten landschap gecreëerd kunnen
worden, waarbij spontaan bos (alternatief C), heidevegetaties (alternatief Da) en
stuifzandvegetaties (alternatief Db) elkaar afwisselen door het aanleggen van begrazings- en betredingsgradiënten. Als geschikte lokaties zouden daarvoor bijvoorbeeld
delen van het Lheederzand in aanmerking komen, gezien haar oppervlakte en land
schappelijke variatie.
Het Drentse cultuurlandschap kenmerkte zich onder andere doordat vanaf de ver
schillende dorpskernen (Dwingeloo, Ruinen, Ansen, Lhee, etc.) naar het heidereservaat gradiënten in gebruiksintensiteit aanwezig waren. Tegenwoordig zijn deze
tot één beperkt, vanaf de schaapskooi bij Ruinen.
In andere delen van de stuifzandgebieden zou het accent op bosbeheer gericht
kunnen blijven, zowel ten aanzien van produktiebossen als van een meer spontaan
bos.

De effecten van de vroegere grondbewerking bij de bosaanleg zullen in de hier be
handelde stuifzandgebieden vermoedelijk van weinig betekenis zijn in de geschetste
ontwikkeling. Alleen in uitgestoven vlakten en dalen hebben intensievere grondbe
werkingen plaats gehad met spitten tot ongeveer 40 cm. Wellicht kan het effect van
spitten in uitgestoven laagten met keileem nabij het oppervlak verwaarloosd wor
den.
Tenslotte nog iets over de hydrologische gevolgen van eventuele ingrepen. De
verdamping van naaldbos is aanzienlijk groter dan die van loofbos (zie tabel 6). Om
zetting van naaldbos in loofbos brengt dan ook een aanzienlijke reductie van de ver
damping in het winerhalfjaar met zich mee. Zo'n ingreep zou een stijging van de ge
middelde voorjaarsgrondwaterstand van 25 cm in het eigenlijke bosgebied en van
10 cm in het aangrenzende heideterrein met zich meebrengen.
Wanneer enige honderden hectaren kaal stuifzand gerealiseerd worden, neemt de
verdamping nog verder af. Ter plaatse van de ingreep zal hierdoor een grondwater
standsstijging van ca. 0,5 m ten opzichte van de huidige situatie gerealiseerd wor
den.
Wanneer we de slenk van de Davidsplassen in beschouwing nemen, blijkt dat deze
weinig gevoelig is voor ingrepen in de stuifzanden. Slechts wanneer het hele stuifzandgebied ten noorden van de Davidsplassen, ongeveer vanaf de radiotelescoop
naar het westen, omgezet zou worden in kaal stuifzand, is een toename van de buffe
ring te verwachten, waardoor deze langer water blijft afvoeren, wat tevens inhoudt
dat de (grond)waterstanden 's zomers minder ver zullen wegzakken (zie ook tabel
13).
4.3.4

Hoogvenen, vennen en heideplassen

Hoogvenen (landschapseenheid 3a)
In het gebied komen nog de restanten van een tweetal hoogveencomplexen voor:
het Holtveen en het Witte Veen. Daarnaast is in het gebied nog een beperkt aantal
volledig afgegraven venen (landschapseenheid 3b) te vinden. Deze zullen verder
buiten beschouwing worden gelaten.
- Situatie anno 1983
Hoogvenen zijn venen die zich onafhankelijk van het grondwater ontwikkelen. De
belangrijkste veenvormende plant is het veenmos, terwijl ook soorten als wollegras
en snavelbies kenmerkend zijn. Deze venen ontstaan doordat een gröhdwaterstandsafhankelijke veenvormende vegetatie (rheotroof veen) zo ver doorgroeit tot ze
buiten het bereik van het grondwater komt. Daarna kan veenmosgroei op gang ko
men en zich ombrotroof veen vormen.
Op de kaart zijn alleen die plaatsen als hoogveen aangegeven die nu nog in het
veld als zodanig te herkennen zijn. Voorts zijn depressies waarvan bekend is dat ze •
ontstaan zijn als gevolg van het afgraven van hoogveen, als zodanig aangegeven.
Als sterk aangetast hoogveen zijn nu nog het Witte Veen, het Westerveen en het
HoltVeen te herkennen. Het Witte Veen en het Westerveen zijn sterk ontwaterd,

waardoor ze in plaats van het zeer natte karakter dat ze oorspronkelijk hadden, nu
nog slechts vochtig zijn. Beide zijn grotendeels verveend; er komen heel weinig
veenvormende vegetaties meer voor.
Het Witteveen kenmerkt zich door een min of meer natte heidebegroeiing, die
sterk vergrast is. Slechts in enkele putten treffen we nog fragmenten aan van vegeta
ties van hoogvenen. Het Westerveen kent een nagenoeg volledige bedekking met
pijpestrootje.
Ook de vegetatie van het oostelijk deel van het Holtveen is sterk gedegradeerd.
Het bestaat voor het overgrote deel uit een bultig veen, waarin pijpestrootje over
heerst. Dit deel is echter nog steeds zeer nat (-0,5 < GLG < 0 m m/v)). Plaatse
lijk is het vermoedelijk geëutrofieerd door vogels. Het westelijk en noordoostelijk
gedeelte van het Holtveen zijn vooral gekenmerkt door de vele rechthoekige gaten
waarin het water blijft staan. Deze gaten zijn ontstaan als gevolg van de vervening.
Hier is een soortenrijke hoogveenvegetatie aanwezig, met o.a. veenmosveenbulten
(Sphagnum magellanicum), veenbes, lavendelheide en kraaiheide.
In een ontsluiting aan de noordwestzijde van het Holtveen is te zien dat de grens
tussen het onderliggende dekzand en het veen zeer scherp is. Waarschijnlijk is dit
het gevolg van het zijdelings over het dekzand heengroeien van het veen vanuit het
centrale gedeelte van het dal. Dat het hier om een veen gaat dat in eerste instantie in
een dal is ontstaan, blijkt duidelijk uit de eenheid die aan de noordoostzijde van het
Holtveen hierop aansluit, een geheel afgegraven hoogveen. Uit de integratiekaart
blijkt dat het hier gaat om een vochtig, grotendeels bebost dal, waarin nog restanten
veen als een moerige tussenlaag in het podzolprofiel aanwezig zijn. De oorzaak van
de veengroei in het dal is waarschijnlijk het door dekzandsedimentatie stroomaf
waarts afgesnoerd raken van het voormalige beekdal van de Wold Aa, waardoor wa
terstagnatie optrad en veenvorming mogelijk was. Op de Napoleonkaart staan ook
in dit deel van het dal, dat eveneens als Holtveen bekend staat, verveningen aange
geven.
Als geheel afgegraven hoogveen zijn verder enkele alzijdig gesloten depressies
aangegeven. Ten noorden van het Witte Veen werd nog een restant veen van
ca. 30 cm dikte in de depressie aangetroffen.
Momenteel is in deze vochtige depressie geen hoogveenvegetatie aanwezig, maar
een volledig vergraste natte heide. Het Slichteveen en het Modderveen zijn als cul
tuurland in gebruik, maar uit de namen van deze depressies en uit oude topografi
sche kaarten mag worden afgeleid dat op deze plaatsen vroeger eens veen gegroeid
heeft.
Ontwikkelingsmogelijkheden
Het weer op gang komen van veenvormende processen houdt in de allereerste
plaats in dat de hydrologische randvooorwaarden hersteld worden. Dit betekent dat
geen water naar de omgeving mag weglekken, niet horizontaal (via sloten) en niet
verticaal (door de gliedelaag).
De horizontale stroming kan beperkt worden door sloten te dempen of ze te ver

vangen door een goed gesloten buis (Witte Veen).
Beperking van de verticale wegstroming is moeilijker. De grootte van deze stro
ming wordt bepaald door de potentiaal van het grondwater in de zandondergrond en
de weerstand van de gliedelaag. Is deze laatste nog intact, dat wil zeggen niet door
verdrogingsverschijnselen aangetast, dan is de diepe potentiaal van weinig belang. Is
echter de gliedelaag wel aangetast, dan wordt herstel van de hydrologische rand
voorwaarden een zeer tijdrovende kwestie. Allereerst dient de diepe potentiaal op
een zodanig niveau te worden gebracht dat hij tot in de basis van het veenpakket
reikt. Vervolgens kan vanuit veenputten de veengroei weer op gang komen.
Het Holtveen wordt aan de oostelijke zijde ontwaterd door een leiding, die water
uit het landbouwgebied ten oosten van de snelweg afvoert. Nu al zijn door de be
heerders maatregelen genomen om de drainerende werking van de leiding te ver
minderen via kleine stuwtjes. Gegeven de zeer lage zomerpeilen in de diepe ontwateringssloot lijkt dit onvoldoende voor consolidering van het veen. Slechts de vervan
ging van deze leiding door een gesloten buis, of het dempen en het verzorgen van
een andere afvoerweg voor het water van het landbouwgebied ten oosten van de
snelweg, bieden voldoende garanties voor herstel van de hydrologische situatie, zo
danig dat voor het hele Holtveen hoogveenontwikkeling mogelijk is. Bij het dempen
van de leiding dient een ondoorlatende laag te worden aangebracht, aansluitend bij
de doorsneden keileem en gliedelagen.
In het Witte Veen is het hoofdprobleem de ontwaterende werking van een in en
om het veen gelegen systeem van diepe afwateringssloten. Om enigszins tot een hy
drologisch herstel te komen, dienen deze sloten gedempt te worden, of vervangen
door een goed sluitende buis. Of dit op korte termijn tot een regeneratie van het ge
degenereerde veen zal leiden, is twijfelachtig.
Voor het sterk gedegenereerde Westerveen gelden dezelfde aanbevelingen. Ook
hier dienen ontwateringssloten in het veen en in de omgeving gedempt te worden,
waarna op de middellange termijn hoogveenvorming weer tot de mogelijkheden be
hoort.
Vennen
Het Dwingelderveld is fameus om het grote aantal goed ontwikkelde vennen.
Door de aanwezigheid van ondoorlatende lagen zijn ze grondwateronafhankelijk
en voor hun voeding voornamelijk afhankelijk van wat uit de atmosfeer komt. Soms
kan door een lagere ligging in het landschap enige toestroming vanuit de omgeving
plaatsvinden.
In figuur 32 zijn ontwikkelingsreeksen voor vennen weergegeven.
De mooiste vennen liggen in de thans beboste stuif- en dekzandgebieden. Vooral
in het oostelijk deel van de stuifzandgebieden van het Lheebroekerzand en Lheederzand komen fraai ontwikkelde vennen met een geheel eigen karakter voor. Dit is
mede een reden geweest om dit gebied, vermoedelijk een oud dal dat deels overstoven is geraakt, als een aparte landschapseenheid (eenheid 2a) te onderscheiden.
We willen hier nog enkele problemen aansnijden:

- eutrofiëring: Meeuwenveen (kokmeeuwen); Rundveen, ven Lheebroekeres en
Moddergat (landbouw);
- ontwatering:
a) aangrenzende ontwateringssloten (Blanke Veen, ijsbaan Anserdennen, lokaal
Diepveen);
b) lekkende ondoorlatende lagen (mogelijk ven Lheebroekeres);
- bladval;
-doorsnijding met wegen: o.a. ven in bossen ten zuiden van de Dwingelderes en
Poort 2.
In tegenstelling tot de situatie bij de heideplassen, komt bij slechts een beperkt
aantal vennen eutrofiëring voor. Voor de vennen in de landbouwgebieden moeten
voorzorgen worden genomen tegen de verdere uitbreiding van eutrofiëring. De pro
blemen in het Zandveen door kokmeeuwenkolonies lijken beperkt te blijven, nu de
aantallen teruggedrongen worden.
Aangezien vennen zich kenmerken door de aanwezigheid van een ondoorlatende
bodemhorizont, zijn ze, in ieder geval op de korte termijn, in hoge mate onafhan
kelijk van en ongevoelig voor ingrepen in de waterhuishouding van de omgeving.
Wel heerst er nog onduidelijkheid over de mate waarin de ondoorlatende eigen
schappen van deze bodemhorizont op de lange duur aangetast worden door grond
waterstandsdalingen. Mocht dit laatste zich voordoen, dan werkt een grondwater
standsdaling op de lange duur wel door op vennen. Nader onderzoek hiernaar is ge
wenst.
Wanneer we afzien van deze onzekerheid, vormen ingrepen in het ven zelf, zoals
aanleg van drainagesloten, doorsnijding van de ondoorlatende horizont en toename
van de verdaming door bosaanplant in verlandingszones, de grootste hydrologische
bedreigingen. Tevens zijn dit de zaken die ter beschikking staan om een eventuele
verdroging teniet te doen. Sloten kunnen worden gedicht, waarbij ook herstel van de
ondoorlatende horizont noodzakelijk is. Bosaanplant in de verlandingszones kan te
niet worden gedaan.
Om een teveel bladval tegen te gaan, zou soms de bosrand verder teruggezet kun
nen worden, vooral wanneer deze nu nog op de rand van het ven staat.
De aanleg van een weg dwars door een ven is toch wel uiterst storend voor het
karakter van het ven.
Heideplassen
De vegetatieontwikkeling van de heideplassen wordt in de paragrafen 2.7.6. en
4.3.7. geschetst. Hier belichten we slechts enkele aspecten.
Het overgrote deel van de heideplassen is door vervening ontstaan en sommige
vertonen aanzetten tot hernieuwde veenvorming. De plassen worden niet alleen ge
voed door de neerslag, er vindt veelal ook toestroming van grondwater vanuit de
omgeving plaats.
De vegetatieontwikkeling zal sterk afhangen van de uitgangssituatie. Met name de
vragen in hoeverre ze dystroof (= rijk aan humuszuren) en in hoeverre ze droogge
vallen of geëutrofieerd zijn, zijn daarbij van belang. In fig. 32 zijn ontwikke-

lingsreeksen van de heideplassen weergegeven. Daarin is ook te zien dat het onder
scheid tussen een ven en een heideplas vaag is en wellicht zelfs volledig kan verdwij
nen: een heideplas zou op den duur een ven kunnen worden, mits hij door de vor
ming van ondoorlatende lagen onafhankelijker van zijn omgeving wordt.
In principe zullen de plassen weer dystrofer worden, zelfs al zijn ze volledig tot op
het humusarme zand uitgeveend of uitgebrand, zoals bij de Kraloërplas. Dit proces
van verrijking met humuszuren vindt plaats door inspoeling vanuit de omgeving
(heide, bos), waar namelijk door de oligotrofe en zure condities de dierlijke en mi
crobiologische activiteit sterk geremd wordt en derhalve de humus slecht wordt afge
broken. Ook in de plas zelf zal slechts onvolledige afbraak van organische stof
plaatsvinden.
In feite zijn daarmee oligotrofe plassen met een humusarm, zandig substraat wei
nig karakteristiek voor het Dwingelderveld en daarmee ook de milieus voor oeverkruidvegetaties. IJswerking (= natuurlijk plaggen) van de randen van de plassen
maakt dat deze vegetaties zich in deze milieus kunnen handhaven.
Voor de vegetatieontwikkeling zal oligotrofe veenvorming veelal het uitgangspunt
zijn. De volledigheid of haalbaarheid daarvan hangt af van de mate van droogvallen
resp. eutrofiëring.
Aangezien heideplassen geen ondoorlatende bodemhorizont hebben, hangen ze,
in tegenstelling tot de vennen, met de omgeving samen. Ze zijn dan ook gevoelig
voor ingrepen in de waterhuishouding. Vrijwel alle heideplassen hebben in de afge
lopen decennia daling van de waterstand gekend. Voor de oorzaken en voor de mo
gelijkheden tot herstel wordt verwezen naar paragraaf 4.3.6.
4.3.5

Beekdalen (landschapseenheden 4a en 4b)

Situatie anno 1983
Als beekdalen zijn slechts de beekdalen van de Oude Vaart en van de Wold Aa
aangegeven. De relatief kleine, dalvormige laagten van het centrale dekzandgebied
zijn als aparte geaggregeerde eenheden, zogenaamse slenken, opgenomen, aange
zien ze duidelijk verschillen van de genoemde beekdalen.
Beide beekdalen hebben zich zo diep in de ondergrond ingesneden dat de keileem
ter plaatse verdwenen is, waardoor kwel van diep, mineraalrijk grondwater op
treedt. Dit blijkt onder andere uit de aanwezigheid van plantesoorten als dotter
bloem, holpijp, liesgras en waterviolier. Ze verschillen duidelijk van elkaar. De
Oude Vaart heeft tussen Beilen en Dwingeloo een middenloopkarakter, terwijl de
Wold Aa ten noordoosten van Ruinen veeleer als een bovenloop is te karakterise
ren. Dit verschil manifesteert zich onder andere doordat in bedoeld deel van het
beekdal van de Oude Vaart een dik veenpakket aanwezig is. Voorts is de menselijke
beïnvloeding in het beekdal van de Oude Vaart veel groter dan in dat van de Wold
Aa. De ontwatering is er veel sterker, hetgeen zich vooral uit in de afwezigheid van
natte graslanden. Ook wordt het veel sterker bemest.
Dit verschil in geologie en in menselijke beïnvloeding heeft ertoe geleid dat in vrij

wel het gehele dal van de Oude Vaart eenzelfde vegetatie voorkomt van voorname
lijk cultuurgrasland met Engels raaigras. In het dal van de Wold Aa bedekt deze ve
getatie slechts een geringe oppervlakte. Het grootste gedeelte van dit dal wordt inge
nomen door het vochtig type cultuurgrasland van Engels raaigras en geknikte vossestaart, terwijl plaatselijk een nat grasland met geknikte vossestaart voorkomt. De
graslanden in het dal van de Wold Aa zijn plaatselijk wat soortenrijker dan die in het
dal van de Oude Vaart.
Ontwikkelingsmogelijkheden De Hoorns (landschapseenheid 4b)
We concentreren ons hier op de ontwikkelingsmogelijkheden van De Hoorns
(fig. 42 en 43). De oorspronkelijke vegetatie in beekdalen hangt in het algemeen sa
men met het type beekdal zoals oorsprong, boven-, midden- en benedenloop. Aan
deze indeling liggen hydrologische omstandigheden ten grondslag, met name welk
type grondwater met welke intensiteit toestroomt en hoe de menging met andere wa-

^ voeding grondwater
~~C> afvoer
5^^ detailontwatering
JR& indicatie diep grondwater
2Ë3 aan de hand van slootvegetaties

1B

- weinig vochtig cultuurgrasland
met Engels raaigras (Poo-Lolietum)
6B/2B - vegetatiecomplex met afwisselend
nat cultuurgrasland met geknikte
vossestaart
en vochtig cultuurgrasland met Engels
raaigras en geknikte vossestaart
(Poo-Lolietum)

Figuur 42. Milieuvariatie in het beekdal De Hoorns.
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tertypen verloopt. Uiteindelijk komt deze variatie aan hydrologische omstandighe
den in de vegetatie tot uitdrukking.
De Hoorns is te karakteriseren als een bovenloop en wordt gevoed door ondiep,
zijdelings over de keileem afstromend grondwater en door opkwellend diep grond
water met een mineraalrijke samenstelling. De invloed van het ondiepe grondwater
overheerst. Van nature zijn bovenlopen daardoor ook slecht gebufferde systemen,
die met relatief eenvoudige ingrepen in cultuur gebracht kunnen worden.
In het oude Drentse cultuurlandschap hebben bovenlopen eertijds waarschijnlijk
veelal bestaan uit blauwgraslanden, met aan de dalrand heischrale graslanden.
Voor De Hoorns zijn op grond van de huidige ontwatering en bemesting de vol
gende alternatieven uitgewerkt:
- alternatief A: uitgangssituatie;
- alternatief B: voortzetting huidig beheer;
- alternatief C: opheffen ontwatering;
- alternatief D: opheffen bemesting;
- alternatief E: opheffen ontwatering en bemesting.
Voor elk van deze alternatieven wordt een uitwerking gegeven naar een ontwikke
ling anders dan bos (variant a) en naar spontaan bos (variant b).
Bij voortzetting van het huidige agrarische beheer zijn geen veranderingen in de
vegetatie te verwachten (alternatief Ba).
Wanneer de ontwatering wordt opgeheven (alternatief C) zullen, zolang de be
mesting gehandhaafd wordt, de voornaamste veranderingen bestaan uit een uitbrei
ding van de natte cultuurgraslandtypen en, naar de randen toe, ook vochtige typen.
Een natuurlijker differentiatie onder invloed van de waterkwaliteit zal dan niet in de
vegetatie tot expressie komen (alternatief Ca).
Door de bemesting te staken zai al vrij snel de natuurlijke variatie in watertypen
en bodem tot uitdrukking komen. Dit mits een verschralend beheer wordt toegepast.
Zoniet, dan zullen meer ruderale ruigten met brandnetel ontstaan vanwege de nog
steeds hoge bodemvruchtbaarheid.
Op korte-middellange termijn zal dit kunnen leiden tot een vegetatiegradiënt met
dotterbloemhooilanden, kamgrasweilanden en kleine zeggenelementen. Hydrolo
gisch weerspiegelt deze gradiënt een afnemende invloed van diep grondwater en toe
nemende invloed van ondiep grondwater naar de randen van het dal toe. Op lange
tot zeer lange termijn is een ontwikkeling naar schralere vegetatie mogelijk, zoals
heischraal grasland en in kwelzones wellicht ook weer naar blauwgraslandelementen. Op de aangrenzende zandgronden zullen zich via stadia van een kamgrasweiland op lange termijn heischraal grasland en heide kunnen ontwikkelen (alternatief
Da).
In natte kwelgebieden blijken verschralingsprocessen vaak sneller te verlopen dan
op drogere infiltratiegronden. Zaken als een gunstiger, relatief minder gedegra
deerde uitgangssituatie en de deregulering van het fosfaataanbod door ijzer uit het
diepe grondwater, spelen daarin een rol. Op zandgronden is bovendien het humusgehalte van invloed op de ontwikkeling. Naarmate dit hoger is, en de bodem dus meer
voedingsstoffen bevat, verloopt de vegetatieontwikkeling trager (zie ook paragraaf

4.3.6.) en kan lang stagneren in een relatief soortenarm kamgrasweilandstadium van
vooral gewoon struisgras, rood zwenkgras, reukgras e.d.
Een interessante bosontwikkeling is pas mogelijk in al verschraalde situaties (al
ternatieven Db en Eb). In de huidige uitgangssituatie zijn de voedingsniveaus van de
bodem te hoog en ontstaan bostypen met ruderale ondergroei van brandnetels, bra
men en graslandsoorten met slechts enige differentiatie in nat en droog (alternatie
ven Bb en Cb). In verschraalde situaties zullen zich veeleer de meer karakteristieke
bosvegetaties kunnen ontwikkelen.
Randvoorwaarden De Hoorns
De realiseerbaarheid van een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de doel
stellingen die voor dit relatienotagebied opgesteld zullen worden. Wil men daarbij
tot een karakteristieke beekdalvegetatie komen, waarbij ontwikkelingen met en
zonder bos gecombineerd kunnen worden, dan zal in het bijzonder het herstel van de
hydrologische variatie aandacht verdienen. In principe is dit op eenvoudige wijze te
realiseren. Het dempen van alle sloten in De Hoorns brengt een stijging van de
grondwaterstand in het voorjaar van ca. 10 cm met zich mee. De kweldruk van het
diepe grondwater blijft daarbij voldoende hoog om aanvoer van dit mineraalrijke
diepe grondwater tot in het maaiveld mogelijk te maken. Wordt bovendien het win
terpeil van de Wold Aa enige decimeters opgestuwd, dan is een verdere stijging van
de voorjaarsgrondwaterstand in De Hoorns met 5 cm te verwachten, terwijl dan te
vens een voldoende hoge kweldruk voorhanden blijft.
Deze ingrepen als dempen van sloten en extra stuwing van de Wold Aa zijn niet
alleen voor De Hoorns van belang, maar werken ook door in het verdere natuurge
bied. Dit geldt des te meer als ook het winterpeil in het beekdal van De Oude Vaart
omhoog wordt gebracht (zie tabel 12).
De Oude Vaart (landschapseenheid 4a)
Het beekdal van de Oude Vaart is geheel in intensieve landbouwcultuur. Ontwik
kelingsmogelijkheden voor dit gebied worden niet aangegeven, aangezien dit niet
realistisch lijkt. Wel zal worden aangegeven hoe eventuele ingrepen in de hydrologie
doorwerken in het aangrenzende natuurgebied.

Tabel 12. Berekende effecten van ingrepen in de beekdalen van de Oude Vaart en World Aa
op de grondwaterstand van het tussengelegen dek- en stuifzandgebied.
Ingreep

Effect diepe potentiaal (stijging in cm)

(zie tekst)

Davidsplassen

Bendersche Plassen

Kraloër Plas

Noordenveld

a
b
c

10
24
3

10
31
0

10
24
0

12
24
0

Zoals in paragraaf 2.5.6. vermeld werd, is in dit beekdal in de afgelopen decennia
een daling van de winterpeilen met 0,5 tot 1 m bewerkstelligd. In tabel 9 (zie para
graaf (2.5.10) is aangegeven hoe groot hierdoor de daling van de potentiaal van het
diepe grondwater in het aangrenzende natuurgebied is.
Het lijkt niet realistisch uit te gaan van een herstel van de vroegere situatie. We
zullen enige varianten geven die mogelijk wel te realiseren zijn:
a. in het beekdal van zowel Oude Vaart als Wold Aa worden alle winterpeilen 10 cm
hoger;
b. in het beekdal van zowel Oude Vaart als Wold Aa worden alle winterpeilen 30 cm
hoger;
c. diepe leiding in Anserveld terugbrengen tot oude formaat.
In tabel 12 is aangegeven hoe groot het effect van deze ingrepen is op de poten
tiaal van het diepe grondwater van een aantal slenken.
4.3.6
Slenken (landschapseenheid 5) en aangrenzende grondmorenewelving
schapseenheid 6d)

(land

Alvorens in te gaan op de vegetatieontwikkeling van de afzonderlijke slenken zal
enige aandacht worden besteed aan de karakteristieke milieuvariatie van een onge
stoord slenkensysteem (zie fig. 44). De slenken zijn dalvormige of min of meer kom
vormige laagten op het Drentse keileemplateau, waar zich water verzamelt. Voor
hun voeding zijn ze afhankelijk van neerslag en van mineraalarm grondwater dat
vanuit de omgeving over de keileem toestroomt. Zeer geleidelijk wordt dit grondwa
ter afgevoerd, enerzijds via wegzijging door de keileem naar de diepere watervoe
rende pakketten, en anderzijds via oppervlakkige afvoer over de keileem naar de
aangrenzende beekdalen, vooral via de hier ontspringende heidebeekjes. De slen
ken op het Dwingelderveld vormen daarmee nog de meest gave restanten van een in
Drenthe vrijwel verdwenen landschapselement: de brongebieden van de Drentse be
ken en beekjes.
Met de hydrologische verschillen hangt de vegetatiekundige en ook de bodemkundige variatie in het slenkensysteem nauw samen. Op de aan de slenken grenzende
grondmorenewelving vinden we overwegend veldpodzolen, met een weinig vochtige
tot vochtige struikheidevegetatie met soorten als dopheide (Erica tetralix) en pijpestrootje (Molinia caerulea). Het grondwater kan hier 's zomers tot diep onder het
maaiveld (>150 cm) wegzakken. Naar de randen van de slenk gaat deze struikhei
devegetatie over in een vochtiger, vaak relatief soortenarme dopheidevegetatie. Op
iets rijkere, vermoedelijk vooral leemrijkere standplaatsen kan hier een soortenrijkere dopheidevegetatie voorkomen, met soorten als klokjesgentiaan (Gentiana
pneumonanthe) en kruipwilg (Salix repens). In de eigenlijke slenk overheersen veel
nattere condities. Daar vinden we over grote oppervlakten moerige podzolen en
veenmosrijke dopheiden, terwijl op afgeplagde plaatsen vegetaties met bruine snavelbies (Rhynchospora fusca) karakteristiek zijn. De veenmosrijke dopheidevegeta
ties wijzen op een hoge grondwaterstand, die zelfs in de zomer tot vlak bij het maai
veld reikt: een milieu met een geringe afvoermogelijkheid ('horizontaal weinig be-

I

I

;

Figuur 44. Milieuvariatie van slenken.

weeglijk') en geringe schommelingen in het grondwaterniveau ('verticaal weinig be
weeglijk'). Op standplaatsen met nog enigszins horizontaal beweeglijk grondwater is
in een dopheidevegetatie dan ook wel beenbreek (Narthecium ossifragum) aan te
treffen. Deze milieus kan men zich bijvoorbeeld denken aan de randen van de slen
ken, waar toestromend grondwater voor enige verrijking zorgt en tegelijk nog enige
afstroming naar het centrum plaatsheeft. In de laagstgelegen delen van een slenk
treffen we veelal open water aan: de heideplassen.
De meeste heideplassen waren in voorgaande eeuwen met veen gevuld en zijn
ontstaan na vervening, vooral in de 19e eeuw. Door onvolledige vervening of door
inspoeling vanuit de omgeving zijn deze oligotrofe plassen veelal rijk aan humuszuren
(dystroof). Nu al zijn vaak indicaties van beginnende veenvorming aanwezig, zoals
vegetaties met Sphagnum cuspidatum en met knolrus (Juncus bulbosus) en andere
veenmossen. In principe is een verdergaande veenvorming mogelijk in de nu nog
sterk door het grondwatersysteem van de omgeving beïnvloede heideplassen. Dan
dienen deze echter niet droog te vallen, waardoor de bodem dicht kan slaan door de
vorming van ondoorlatende (gliede)laagjes. Op de oevers of in volledig droogval
lende laagten of heideplasjes (vooral indien sprake is van een zandig substraat) zijn
in een slenk vegetaties te vinden met kruipend struisgras (Agrostis canina), maar
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ook met bruine snavelbies, en zelfs een enkele keer met oeverkruid (Littorella uniflora).
Niet voor niets werd door Beijerinck aan het begin van deze eeuw deze variatie
treffend en kernachtig samengevat in de term 'veenheidelandschap'. De grens tussen
een veenmosrijke dopheide en oligotrofe veenvorming is miniem. Nu nog vinden we
bij reliëfversehillen van slechts een paar decimeter en daarmee samenhangende hy
drologische verschillen een mozaïek van veenmosrijke dopheide met, fragmentarisch
en op kleine schaal, vegetaties uit de oligotrofe veenvonningsserie. Hierbij komen
soorten voor als witte snavelbies (Rhynchospora alba), veenpluis (Eriophorum angustifolium) en veenmossen.
De grondwaterkarakteristiek van veenmosrijke dopheidevegetaties vormt daar
mee in hydrologisch opzicht de minimumrandvoorwaarde om de variatie in de slenk
te waarborgen. Dit betekent dat het grondwater over grote oppervlakten van een
slenk in de zomer voor een relatief korte periode niet dieper dan 40 à 60 cm wegzakt
en vanaf eind september/begin oktober tot eind mei/begin juni weer dicht onder het
maaiveld of zelfs daarboven komt.
Bij lagere standen zal de karakteristieke variatie van een slenk niet te waarborgen
zijn, met als gevolg vergrassing, achteruitgang in omvang en kwaliteit van de veen
mosrijke dopheide en droogvallende heideplassen met een stagnerende ontwikke
ling: processen die zich in verschillende gradaties voordoen in de slenken van het
Dwingelderveld, en waaraan nog eutrofiëring en ontginning als nivellerende proces
sen zijn toe te voegen.
Naar de aard en mate van de aantastingen van de heideslenksystemen is een vier
tal eenheden onderscheiden:
- landschapseenheid 5a: licht ontwaterde slenken;
- landschapseenheid 5b: ontwaterde slenken;
- landschapseenheid 5c: ontwaterde en geëutrofieerde slenken;
- landschapseenheid 5d: ontgonnen slenken.
Juist voor slenksystemen geldt dat ze in sterke mate samenhangen met aangren
zende gebieden. Ingrepen in de omgeving met gevolgen als grondwaterstandsda
lingen en -stijgingen werken in belangrijke mate door in de slenksystemen. Daarom
zullen ze hier behandeld worden in samenhang met aangrenzende delen van de
grondmorenewelving met dekzand (landschapseenheid 6).
De slenk van de Davidsplassen, landschapseenheid 5a
- Situatie anno 1983
Deze slenk is nat tot plaatselijk zeer nat en heeft overwegend een vegetatie van
soortenarme, natte heide, met lokaal veenmosrijke gedeelten en/of vegetaties met
witte en bruine snavelbies. Plaatselijk komen soortenrijkere varianten voor. Ten zui
den en oosten van het Drostenveen en ten oosten van de Davidsplassen zijn enkele
delen heide volledig vergrast met pijpestrootje. Ten oosten van de Davidsplassen
komt pijpestrootje zelfs horstvormend voor en is ook pitrus aanwezig. Dit duidt op
een sterk verhoogd aanbod van voedingsstoffen.

Sinds het begin van de jaren zeventig is een achteruitgang te constateren in om
vang en kwaliteit van de veenmosrijke dopheide. Het oppervlak aan relatief soortenarme dopheide is daarentegen vermoedelijk overeenkomstig toegenomen. Tege
lijk vindt een sterke vergrassing met pijpestrootje (Molinia caerulea) plaats, met
name aan de rand komen volledig vergraste gebieden met pijpestrootjevegetaties
voor. In de heideplassen, die in tegenstelling tot de andere slenken tot op heden nog
vrijwel niet droogvallen, zijn veelal beginfasen van een dystrofe verlanding te her
kennen.
De oorzaken van de achteruitgang zijn tweeledig. Enerzijds is de potentiaal van

Vegetatie:
/
- vegetatiecomplex
()

-lokaal

5C

-grasland met echte witbol
en rood zwenkgras e.d.

5D

- grasland met gewoon struisgrase.d.

6D

-grasland met gewoon struisgras
en kale jonker e.d.

4G

- veenpluis en Sphagnum recurvum

5G

- witte snavelbies. kleine zonnedauw
en Sphagnum recurvum

11

-veenmosrijke dopheide

21

- dopheide met kruipwilg, blauwe zegge

41

- (rel.) soortenarme dopheide

51'

- bruine snavelbies en kleine zonnedauw

5J, 6J

-struikheiden

1K

- volledig vergraste heide v. pijpestrootje

2K

- volledig vergraste heide v. pijpestrootje
(horstvormend)

3K

- volledig vergraste heide v. pijpestrootje
m. veenmos

^

voeding grondwater

~~£> afvoer
toegenomen afvoer c.q. drainage

Vegetatiecomplexen van heideplassen:
00

- open water

10

-open water-submers veenmostype

12

- snavelzegge - submers veenmostype

38

- pijpestrootje-veenpluistypem.
bruine snavelbies

Soorten:
-beenbreek
- klokjesgentiaan

Figuur 45. Milieuvariatie in de slenk van de Davidsplassen.
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het diepe grondwater gedaald, anderzijds speelt mogelijk ook de luchtverontreini
ging een rol. De effecten van dit laatste zijn slecht bekend en worden hier verder
niet in beschouwing genomen. We concentreren ons op herstel van de hydrologische
omstandigheden in kwantitatieve zin. Door de daling van de diepe potentiaal is de
wegzijging van water door de keileem naar het diepere watervoerend pakket toege
nomen (zie paragraaf 2.5.9. en fig. 21). Het systeem is als het ware minder gebuf
ferd. Hoewel de winterstanden niet zijn veranderd, daalt de waterstand in de zomer
sterker dan in de periode vóór 1970. Dit is de hoofdoorzaak van de verdrogingsverschijnselen in deze slenk.
Recent zijn door de beherende instantie compenserende maatregelen getroffen
om het water langer vast te houden door het afdammen en dempen van de drainage
systemen in de slenk.
Verderop in deze paragraaf zullen wij daar nader op ingaan. De huidige variatie in
de slenk weerspiegelt met name de situatie zonder deze compenserende beheers
maatregelen. Deze zullen wij hier in eerste instantie aanhouden als uitgangspunt
voor het beschrijven van de ontwikkelingsmogelijkheden.
Ontwikkelingsmogelijkheden
Naar aanleiding van de geschetste problemen in het slenkensysteem van de Davidsplassen zijn de volgende alternatieven uitgewerkt (zie fig. 46):
- alternatief A: uitgangssituatie;
- alternatief B: geen verandering in hydrologie:
a) ontwikkeling anders dan bos;
b) ontwikkeling spontaan bos in situatie a;
- alternatief C: herstel hydrologie:
a) ontwikkeling anders dan bos;
b) ontwikkeling spontaan bos in situatie a.
Zolang de karakteristieke hydrologische condities niet hersteld worden, is een ver
dere degradatie van de vegetatiekundige variatie in de slenk te verwachten. Op
korte-middellange termijn zal dit vooral tot uiting komen in het verdwijnen van
veenmosrijke dopheide, voorts in een verdere vergrassing met pijpestrootje en ver
vanging door relatief soortenarme dopheidevegetaties. Zolang de heideplassen niet
droogvallen, zal daar veenvorming mogelijk blijven (alternatief Ba).
Worden maatregelen genomen om de ontwatering op te heffen, waarvoor de rand
voorwaarden in de inleiding zijn omschreven, dan zijn de mogelijkheden .aanwezig
om de volledige vegetatiegradiënt van een slenk weer tot ontwikkeling te brengen
(alternatief Ca). Al vrij snel kan dit leiden tot de vestiging en uitbreiding, zelfs naar
de randen van de slenk, van veenmosrijke dopheide. Op afgeplagde plaatsen kunnen
zich vegetaties met bruine snâvelbies, en wellicht plaatselijk vegetaties met witte
snavelbies, veenpluis e.d. ontwikkelen. Ook de vestiging van dopheidevegetaties
met klokjesgentiaan, kruipwilg e.d. zal dan tot de mogelijkheden behoren. Deze
ontwikkelingen kunnen sterk gestimuleerd worden door beheersmaatregelen zoals
plaggen en maaien.

Spontane bosvorming zal leiden tot (eiken)berkenbossen met in de ondergroei heidesoorten, waarbij vooral vochtverschillen de differentiërende factor zullen vormen.
Dit stadium met heidesoorten zal zich niet langdurig kunnen handhaven, en vermoe
delijk zullen dan, evenals in de beboste stuifzandgebieden, grassen (vooral pijpestrootje) al snel gaan overheersen. Naarmate een slenk natter is, zal zich naar alle
waarschijnlijkheid minder bos kunnen ontwikkelen. Goed ontwikkelde veenmosrijke dopheiden kunnen als boomloos worden beschouwd. Door de permanent zuurstofarme bodemomstandigheden wordt opslag van met name zachte berk (Betula pubescens) verhinderd, en zo deze al plaatsheeft, zal de jonge boompjes vaak geen
lang leven beschoren zijn. In een karakteristiek ontwikkelde slenk zal bosvorming
vooral beperkt zijn tot de randen en de grondmorenewelving (alternatief Cb). In de
ontwaterde situatie zal ook in de centrale delen van de slenk bosopslag mogelijk zijn
(alternatief Bb).
Randvoorwaarden
De slenk van de Davidsplassen vormt, vergeleken met de overige slenken, het
meest gave en ongestoorde systeem en daarmee in principe een goede uitgangssitua
tie voor herstel. Allesbepalend is echter ôf de huidige problemen van ontwatering,
waarvan de oorzaken buiten het reservaat (Anserveld, beekdal Oude Vaart) gelegen
zijn, oplosbaar zijn. Hydrologisch kan men het slenkensysteem langs een aantal we
gen beïnvloeden:
Hydrologische parameters

Mogelijkheid tot beïnvloeding

afvoer

(1) wegwijzing door keileem

?

(2) oppervlakkig over keileem

+

voeding (3) neerslag
(4) toevoer vanuit omgeving

+

peilen Anserveld
beekdal Oude vaart
(bufferzones)
stuwen sloten
(stuw Anserveld)
kappen bos in aangrenzende
stuifzanden

Met stuwing van de sloten en vergroting van de toevoer zou de wegzijging door de
keileem gecompenseerd moeten worden. Daarbij dient echter bedacht te worden dat
dan weliswaar hoge standen gecreëerd zijn, maar dat het hydrologisch systeem toch
heel anders functioneert dan vroeger, toen een aanzienlijke afvoer van water, en
daarmee van mineralen en nutriënten, naar het beekdal plaatsvond. Verder valt te
verwachten dat vooral vanaf eind zomer tot in het voorjaar de grondwaterstanden
hoger worden dan in de periode voordat de peilverlagingen in de beekdalen werden
doorgevoerd, maar dat ze in de zomer nog onder het maaiveld zullen wegzakken
door wegzijging via de keileem. In feite worden daarmee grotere fluctuaties in het
systeem aangebracht. Ten slotte dient erop gewezen te worden dat het effect van
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Tabel 13. Berekende effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de hydrologie van de
slenk van de Davidsplassen.
Omschrijving ingreep c.q. situatie

1. Huidige situatie
2. Situatie ca. 1900
3. Aanpassen sloten Anserveld
4. Kappen bos ten noorden slenk
5. Verhogen peil beekdal Oude
Vaart en Wold Aa met 0,1 m
6. Als 5, echter met 0,2 m
7. Als 5, echter met 0,3 m
8. Ingrepen in De Hoorns
9. Ingrepen in het Noordenveld

Karakterisering hydrologische toestand
diepe potentiaal
(m)

benodigde voeding
via neerslag (mm/dag)

8,06
8,84
8,09
8,28

0,5
0.2
0,5
0,43

8,16
8,24
8,30
8,06
8,07

0,47
0,44
0,42
0,5
0,5

stuwing in sloten die door de keileem zijn gegraven, niet maximaal is. Hier zou eerst
de keileem moeten worden hersteld, of op andere wijze een moeilijk doorlatende
laag moeten worden aangebracht.
Nu al worden door de beheerders voor de slenk maatregelen genomen om door
het afdammen en dempen van drainagesystemen het grondwater langer vast te hou
den. Direct rond de Davidsplassen is daardoor het gebied aanmerkelijk natter ge
worden. Deels heeft dit gunstige effecten op de omringende vegetaties. Op geïnun
deerde, 's zomers droogvallende plaatsen zien we echter ook modderige oevers ontstßan en het verdrinken van de ongewenste pijpestrootjevegetaties, maar ook van
zeldzamere, oligotrofe vegetaties. Naast gunstige zijn op het eerste gezicht ook on
gunstige effecten zichtbaar. Men kan ook zeggen dat de vegetatie tijd en beheer
(plaggen, afbaggeren) nodig heeft om zich aan de gewijzigde omstandigheden aan te
passen.
Wanneer we de verschillende hydrologische varianten de revue laten passeren,
ontstaat het beeld van tabel 13.
Het is duidelijk dat de peilen in de beekdalen van de Oude Vaart en Wold Aa een
sleutelpositie innemen voor het beheer van de slenk van de Davidsplassen.
De slenk van de Kraloër Plassen (landschapseenheid 5b)
- Situatie anno 1983
Als volgende subeenheid kan men de slenk tussen De Hoorns en het Noordenveld
onderscheiden. In deze natte slenk overheerst een soortenarme natte heidevegetatie. Aan de west- en noordzijde van de Kraloër Plassen is de heide veenmosrijk, ter
wijl ook bruine snavelbies in de vegetatie voorkomt. Aan de zuidoostzijde van deze
plas is een gedegenereerd hoogveen aanwezig. Vermoedelijk zijn dit nog de restan
ten van wat vroeger een veel uitgestrekter hoogveengebied was.

De ontwateringsverschijnselen zijn hier veel minder recent dan in de slenk van de
Davidsplassen en stammen al uit de jaren vijfig-zestig. De mate van aantasting is ook
veel ernstiger (zie fig. 47).
De Kraloërplas valt tegenwoordig in de zomer vrijwel elk jaar volledig droog.
Rond de plas zijn nog gedegenereerde hoogveenrestanten terug te vinden. De plas
zelf wordt vooral gekenmerkt door vegetaties met knolrus en veenmos, wat zou wij
zen op een (hernieuwd) dystroof karakter van de plas. De slenk zelf wordt geken
merkt door volledig vergraste pijpestrootjevegetaties. Karakteristieke veenmosrijke
dopheiden ontbreken vrijwel volledig. Wel komen relatief soortenarme dopheideve
getaties voor. Ook op de grondmorenewelving zijn de struikheidevegetaties plaatse
lijk vergrast. De aantastingen zijn voornamelijk een gevolg van peilverlaging in de
beekdalen van Oude Vaart en Wold Aa, voorts van de aanleg van het afwaterings
systeem naar De Hoorns en van de in de slenk aanwezige of daaraan grenzende drainagesloten. De laatste zijn recent voor een deel afgedamd of gedempt. Ook zal de
watertoevoer verminderd zijn doordat de slenk van een groot deel van haar achter
land is afgesneden. Het Noordenveld en daarbovengelegen gebied watert nu vooral
af via de slenk van de Bendersche plassen. Daarnaast speelt de luchtverontreiniging
vermoedelijk een bijkomende rol.
Ontwikkelingsmogelijkheden
In figuur 47 zijn alternatieven uitgewerkt met betrekking tot de hydrologie, waar
bij een onderverdeling is gemaakt in vegetatie-ontwikkeling naar bos öf anders dan
bos.
Blijft alles bij het oude, dan zullen weinig veranderingen meer optreden (alterna
tief Ba). De verlanding van de Kraloër Plassen zal blijven stagneren in een pio
nierstadium met knolrus en waterveenmos door het herhaaldelijk droogvallen. De al
gedegenereerde veenrestanten zullen vermoedelijk verder vergrassen.
Door de hydrologische condities te herstellen zijn in principe mogelijkheden aan
wezig om de karakteristieke vegetatiekundige variatie van een slenk te regenereren
(alternatief Ca). In de plas zal dit op den duur leiden tot veenvorming en kan zich op
zandige delen van de oevers oeverkruid (Littorella uniflora) vestigen. In de gedege
nereerde veenrestanten zal aanzet tot hernieuwde veenvorming plaatsvinden met ve
getaties van witte snavelbies (Rhynchospora alba), veenpluis (Eriophorum angustifolium) en veenmos, vooral vanuit gegraven (of nog te graven) veenputjes. In de
slenk zullen zich weer veenmosrijke dopheide en vegetaties met bruine snavelbies
(Rhynchospora fusca) kunnen ontwikkelen, op de lagergelegen randen van de aan
grenzende grondmorenewelving wellicht dopheidevegetaties. De ontwikkelingen
zullen hier sterk gestimuleerd kunnen worden door plaggen of maaien, maar door de
ongunstige (immers sterk gedegradeerde) uitgangssituatie meer tijd en energie kos
ten dan in het geval van de slenk van de Davidsplassen.
Voor een ontwikkeling naar bos geldt hetzelfde als bij de slenk van de Davidsplas
sen (alternatieven Bb en Cb): (eiken)berkenbossen met in de ondergroei droge of
natte heidesoorten, en wellicht op de veenrestanten een berkenbroekachtig bostype.
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Naarmate de uitgangssituatie natter wordt, zal minder bosvorming te verwachten
zijn (alternatief Cb).
Randvoorwaarden
Zoals gezegd is de uitgangssituatie ongunstiger dan bij het systeem van de Davidsplassen. Aangezien de verdrogingsverschijnselen van lange duur zijn en het treffen
van compenserende maatregelen via afdamming van sloten niet is toegepast en even
min - vanwege het (nagenoeg) ontbreken van keileem in de ondergrond - in een
groot deel van deze slenk, is de grondwaterstand hier verder gedaald dan in de slenk
van de Davidsplassen. Een van de belangrijkste gevolgen van de grondwaterstands
daling is dat de gliedelaag van deze slenk ernstig is aangetast, waardoor de wegzijging van water naar beneden sterk is toegenomen, mede door het ontbreken van de
keileem. Herstel van de karakteristieke hydrologische omstandigheden in deze slenk
is dan ook minder gemakkelijk te bewerkstelligen. In tabel 14 is een overzicht gege
ven van mogelijke ingrepen en hun gevolgen.
De slenk van de Bendersche Plassen (landschapseenheid 5c)
- Situatie anno 1983
De slenk rond de Bendersche Plassen is ontwaterd en geëutrofieerd, zoals blijkt
uit de aanwezigheid van o.a. pitrus, tandzaadsoorten e.d. De chemische gegevens
van het hydrologisch onderzoek duiden erop dat de eutrofiëring van de Bendersche
slenk voornamelijk het gevolg is van de landbouwinvloeden, stroomopwaarts, in het
Noordenveld. In het hogergelegen gedeelte van de slenk, ten oosten van de Bender
sche Plas, overheerst een veenmosrijke natte heidevegetatie, waarin plaatselijk ook
bruine snavelbies aanwezig is. Effecten van de eutrofiëring zijn hier niet in de vege
tatie terug te vinden, dit in tegenstelling tot in de grotendeels verveende plassen ten
zuidwesten hiervan.

Tabel 14. Berekende effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de hydrologie van de
slenk van de Kraloër Plassen.
Omschrijving ingreep c.q. situatie

1. Huidige situatie
2. Situatie ca. 1900
3. Verhogen peil beekdalen Oude Vaart
en Wold Aa met 0,1 m
4. Als 3, echter met 0,2 m
5. Als 3, echter met 0,3 m
6. Ingrepen in De Hoorns
7. Ingrepen in het Noordenveld

Karakterisering hydrologische toestand
diepe potentiaal
(m)

benodigde voeding
via neerslag (mm/dag)

10,16
10,88

0,8

10,26

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

10,24
10,40
10.17

10.18

0,3

Naast ontwatering vormt eutrofiëring een belangrijk beheersprobleem. Dwars
door deze slenk loopt de afwateringssloot van het Noordenveld. Op de aan deze
sloot grenzende slenkgedeelten treffen we volledig vergraste pijpestrootjevegetaties
aan. Slechts lokaal en iets verder van de sloot gelegen zijn nog veenmosrijke dophei
devegetaties aan te treffen (zie figuren 48 en 49).
De invoer van landbouwwater vanaf het Noordenveld vormt een continue bron
van eutrofiëring in de Bendersche Plassen en plaatselijk in de slenk. Aan deze eutro
fiëring hebben, zeker in het verleden, ook broedkolonies van kokmeeuwen en de
soms bij duizenden overnachtende (en ruiende) steltlopers, ganzen en meeuwen bij-

voeding (regen en grondwater)
toegenomen afvoer c.q. drainage
ffk.
Uf\

afwateringssloot van het Noordenveld,
met gedeeltelijke bekading

Vegetatie:
/
-vegetatiecomplex

Vegetatiecomplexen van heideplassen:
00
-open-watertype

()

- lokaal

34

6D

-grasland met gewoon struisgras
en kale jonker

35
37

11
41

- veenmosrijke dopheide
- (rel.) soortenarme dopheide

38

SI

- bruine snavelbiesen kleine
zonnedauw

Specifieke toevoegingen aan vegetatiecompiexen
van heideplassen:
-1
- met pitrusvegetatie (10-25%)

2J,6J -struikheiden
1K
- volledig vergraste heide v. pijpestrootje
'2K
-volledig vergraste heide v. pijpestrootje
(horstvormend)

-2

- waterbiestype met hier veel pitrus.
waterpeper, tandzaad, moeraszuring ed.
- kruipend struisgrastype met zeer veel pitrus
- pijpestrootje - veenpluistype
- pijpestrootje - veenpluistype
met bruine snavelbies

- met pitrusvegetatie ( > 25%)

Figuur 48. Milieuvariatie in de slenk van de Bendersche Plassen.
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gedragen. De invloed van de luchtverontreiniging is klein vergeleken bij deze facto
ren. Een deel van de plassen valt onregelmatig droog. Vegetaties met pitrus (Juncus
effusus) en die met waterbies (Eleocharis palustris) en soorten als moeraszuring (Rumex palustris), tandzaadsoorten (Bidens div. spec.) en waterpeper (Polygonum hydropiper), duiden op een aanzienlijke eutrofiëring.
Ontwikkelingsmogelijkheden
De vegetatieontwikkeling zal afhangen van de vraag in hoeverre de eutrofiëring
en/of ontwatering van het slenksysteem opgeheven kunnen worden. Daarmee sa
menhangend kunnen de volgende alternatieven voor de vegetatieontwikkeling on
derscheiden worden:
- alternatief A: uitgangssituatie;
- alternatief B: voortzetten huidige situatie (geen verandering in hydrologie en eu
trofiëring);
- alternatief C: opheffen eutrofiëring (geen verandering in de kwantitatieve hydrolo
gische omstandigheden);
- alternatief D: opheffen ontwatering (geen verandering in eutrofiëring);
- alternatief E: opheffen ontwatering en eutrofiëring.
Voor elk van de alternatieven worden twee varianten geschetst:
a) ontwikkeling anders dan bos, en
b) ontwikkeling naar spontaan bos in variant a.
Bij voortduring van de huidige situatie is een verdere verarming te verwachten.
De voornaamste verandering zal een vervanging van de resterende veenmosrijke
dopheide door een relatief soortenarme dopheide zijn (alternatief Ba), een ontwikkèling die niet meer met beheersmaatregelen als plaggen e.d. te compenseren valt.
het aanpakken van deelproblemen, öf ontwatering of eutrofiëring opheffen, zullen
slechts deeloplossingen verwacht mogen worden. Wordt alleen de eutrofiëring stop
gezet, wat op den duur alleen bewerkstelligd kan worden door het stopzetten van de
bemesting op het Noorderveld, dan zullen zich in de slenk ontwaterde heidevegetaties handhaven. Door uitspoeling zal op middellange tot lange termijn de situatie in
geëutrofieerde delen van de plassen en de slenk zich enigszins kunnen herstellen en
is vestiging van oligotrofe vegetaties mogelijk. Een ontwikkeling die door maatrege
len in de zin van plaggen en maaien gestimuleerd kan worden en dan versneld kan
plaatsvinden (alternatief Ca).
Wordt door bijvoorbeeld opstuwing alleen de ontwatering opgeheven, dan-zullen
de eutrofiëringsverschijnselen zich zelfs kunnen uitbreiden door infiltratie van het
landbouwwater over grotere delen stroomopwaarts in de slenk. Herstel is dan vooral
te verwachten aan de verderafgelegen randen van de slenk en de grondmorenewelving, waar door het natter worden vestiging en uitbreiding van de veenmosrijke dop
heide en bruine snavelbiesvegetaties mogelijk zijn (alternatief Da). Alleen een inte
grale aanpak van zowel eutrofiëring als ontwatering kan leiden tot een herstel van de
volledige karakteristieke vegetatiediënt in dit slenksysteem (alternatief Ea).
Voor een ontwikkeling naar bos (alternatieven Bb-Eb) geldt in hoofdlijnen het

zelfde als opgemerkt voor de eerder behandelde ontwaterde slenksystemen, met
dien verstande dat in geëutrofieerde en ontwaterde delen van de slenk, naast berk,
wellicht ook opslag van wilg mogelijk is (met name alternatief Bb).
Randvoorwaarden
Alleen het laatste alternatief (E) vormt een voldoende garantie voor het ontwik
kelen van de aawezige potenties. Afgezien van de eutrofiëring, biedt de slenk een
betere, in sommige opzichten minder gedegradeerde uitgangssituatie dan in het ge
val van de Kraloër Plassen. Wel dient hier benadrukt te worden dat de problemen in
de slenk wat oorzaak (Noordenveld) betreft, deels met elkaar samenhangen, en der
halve om een integrale oplossing vragen.
De opmerkingen over het herstel van het grondwaterregime zijn analoog aan die
van de ontwaterde slenken (zie paragraaf 2.5.9. en begin van deze paragraaf). Re
cent zijn door de beheerders maatregelen genomen om water te stuwen, wat zoals
eerder besproken slechts een deeloplossing vormt.
Blijkens berekeningen betreffende de huidige situatie is de gliedelaag van deze
slenk nog redelijk goed intact, zodat daarvan geen grote belemmeringen voor het
herstel uitgaan.
In tabel 15 is een overzicht gegeven van mogelijke ingrepen en hun gevolgen.
Slenk van het Noordenveld (landschapseenheid 5d en aangrenzend 6d)
- Situatie anno 1983
In figuur 50 zijn de huidige situatie en de ontwikkelingsmogelijkheden geschetst.
Op het ogenblik is het Noordenveld overwegend in gebruik als landbouwgebied.
Door bodembewerking, ontwatering en intensieve bemesting is de oorspronkelijke
variatie in bodem, hydrologie en vegetatie grotendeels uitgewist. Soms zijn percelen
geëgaliseerd.

Tabel 15. Berekende effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de hydrologie van de
slenk van de Bendersche Plassen.
Omschrijving ingreep c.q situatie

1. Huidige situatie
2. Situatie ca. 1900
3. Verhogen peil beekdalen Oude
Vaart en Wold Aa met 0,1 m
4. Als 3, echter met 0,2 m
5. Als 3, echter met 0,3 m
6. Ingrepen in De Hoorns
7. Ingrepen in het Noordenveld

Karakterisering hydrologische toestand
diepe potentiaal
(m)

benodigde voeding
via neerslag (mm/dag)

9,28
10,00

0,6
0,25

9,38
9,47
9,59
9,29
9,29

0,55
0,5
0,45
0,6
0,6
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Graslanden en in mindere mate akkerbouw overheersen. De graslanden worden
vooral door een relatief droog vegetatietype met Engels raaigras (Lolium perenne)
gekarakteriseerd. Plaatselijk, en vooral in de voormalige slenken, komen vochtiger
of nattere vegetatietypen voor met geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus) en
soms Engels raaigras.
In enkele percelen wordt een verschralend beheer van maaien en afvoeren in com
binatie met begrazing toegepast. De resultaten daarvan zijn zichtbaar in de vorm van
witbolgraslanden of kamgrasweilanden, vaak met een dominantie van gewoon struis
gras (Agrostis tenuis). Vochtiger standplaatsen (oude slenken) worden ook hier
geïndiceerd door geknikte vossestaart. Voor zover nog van plassen gesproken kan
worden, zijn deze volledig geöutrofiecrd en dichtgegroeid met wilgenstruweel.

Ontwikkelingsmogelijkheden van het Noordenveld
Voor de beschrijving van de ontwikkelingsmogelijkheden houden wij de intensief
voor de landbouw gebruikte cultuurgraslanden als uitgangssituatie aan.
Onder het huidige agrarische beheer zullen in de vegetatie geen gunstige verande
ringen te verwachten zijn (alternatief Ba). Wordt minder sterk ontwaterd, dan zul
len plaatselijk verschuivingen optreden naar vochtiger cultuurgraslanden, waarin
geknikte vossestaart een rol speelt (alternatief Ca).
In een alternatief waarin de bemesting gestopt wordt, zullen zich op langere ter
mijn heidevegetaties kunnen ontwikkelen. Bij een blijvende ontwatering bestaan de
eindstadia daarvan voorai uit struikheidevegetaties, al dan niet met pijpestrootje en
dopheide (alternatief Da). Vanwege het huidige hoge voedingsniveau is dit een lang
durig proces. De ervaring van de Verniging tot Behoud van Natuurmonumenten is
dat het verschralingsproces langzamer verloopt naarmate het humusgehalte van de
bovengrond hoger is. Als vuistregel hanteert zij:
<2% humus: snelle verschraling, 2-5%: redelijke snelle verschraling,
>5%: zeer matige verschraling. Op het tempo van verschraling is natuurlijk ook
het gevoerde beheer van invloed, waarbij we refereren aan de reeks plaggenmaaien-begrazen. Onder verschralend beheer zal de vegetatie een aantal duidelijk
herkenbare stadia doorlopen naar heide. Al snel kunnen zich uit cultuurgraslanden
de zgn. witbolgraslanden ontwikkelen. Dit blijkt op deze gronden slechts een zeer
tijdelijk stadium te zijn, waarin al gauw gewoon struisgras gaat overheersen, waarna
kamgrasweilanden ontstaan. Deze vegetaties, die hier vooral gekenmerkt worden
door soorten als gewoon struisgras, reukgras, gewone veldbies en later ook wel tormentil en liggend walstro, met op vochtige standplaatsen gewone zegge, hazezegge
e.d., kunnen zich langdurig handhaven, zo leert de ervaring. Kennelijk blijft het
voedingsniveau, wanneer plaggen achterwege blijft, te hoog om een snellere ver
schraling mogelijk te maken. Pas op langere termijn zullen zich heideplanten gaan
vestigen en ontwikkelen zich heischrale graslanden.
De karakteristieke variatie van slenk naar grondmorene is alleen te ontwikkelen
door zowel de bemesting als de ontwatering op te heffen (alternatief Ea). In hoofd
lijnen gelden daarvoor dezelfde opmerkingen als voor het voorgaande alternatief,

Tabel 16. Berekende effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de hydrologie van het
Noordenveld.
Omschrijving ingreep c.q. situatie

Karakterisering van de situatie in het
Noordenveld
diepe potentiaal
(m)

1. Huidige situatie
2. Situatie anno 1900
3. Dempen/afdammen sloten
4. Verhogen peil beekdalen Oude
Vaart en Wold Aa met 0,1 m
5. Als 4, echter met 0,2 m
6. Als 4, echter met 0,3 m
7. Ingrepen in De Hoorns

grondwaterstand boven
de keileem (m)

10,37
10,90
10,56

10.83
11,10
10,88

10,48
10,55
10,61
10,37

10,92
11,00
11.07
10.83

met dien verstande dat in de ontwikkelingsreeksen vochtige tot natte vegetaties op
treden.
De bosontwikkeling hangt ook nauw samen met het voedingsniveau van de bo
dem. Als de bodemvruchtbaarheid nog hoog is, zijn sterk ruderale bossen te ver
wachten met graslandsoorten, grote brandnetel e.d. Vochtverschillen differentiëren
daarin nog enigszins (alternatieven Bb, Cb). Pas bij voldoende lage voedingsniveaus
zijn interessantere en voor dit landschap meer karakteristieke bosontwikkelingen
mogelijk (alternatieven Db, Eb).
Randvoorwaarden
De vegetatieontwikkeling hangt af van de doelstellingen die bij een inrichting als
nationaal park voor dit soort gebieden geformuleerd zullen worden.
In de ontwikkelingsschets ligt sterk de nadruk op de regeneratie naar heide. Heide
hoeft natuurlijk geen einddoel te vormen; andere combinaties zijn ook denkbaar.
Hierbij kan men door extensieve vormen van begrazing streven naar afwisseling van
heide, heischraal grasland en spontaan bos. Zoals eerder is opgemerkt, kan juist in
deze sterk bemeste situatie van het Noordenveld bosontwikkeling gunstig zijn voor
de ontwikkeling van de aangrenzende slenken.
Wat betreft ingrepen in de hydrologie het volgende. De belangrijkste factoren
voor regeneratie zijn in het gebied zelf gelegen. Stoppen van de bemesting en het af
dammen/dempen van de sloten zijn veruit de belangrijkste factoren, zoals uit het
overzicht in tabel 16 blijkt.

4.3.7 Overige grondmorenewelvingen bedekt met dekzand (landschapsheid 6b)
Als laatste zal de vegetatieontwikkeling van een ontwaterde en in dit geval ook be
boste grondmorenewelving besproken worden (zie fig. 51). Als voorbeeld is dit uit
gewerkt voor de grondmorenewelving in het oostelijk deel van de boswachterij.
Beboste en ontwaterde grondmorenewelvingen in de boswachterij (landschapseenhe
den 6b)
- Situatie anno 1983
Het gebied watert zowel in noordelijke als in zuidelijke richting af. Naar het zui
den toe vormde het eertijds een naturlijk afwateringssysteem op de slenken van het
Noordenveld en vandaar via de Kraloër Plassen naar de Wold Aa. In het verleden
raakte deze afwatering overstoven, maar bleef ten dele wel functioneren.
Op de eerste kaarten uit het begin van de 19e eeuw staat hier heide aangegeven.
Volgens de overleveringen was het een zeer nat gebied, zodat een afwisseling van
natte dopheide en struikheide aannemelijk is. Nu is het overwegend produktiebos.
Op de oorspronkelijk natte condities wijzen in deze naaldbossen nog lokaal het over
heersende aspect van pijpestrootje, evenals de verbreiding van het vochtige type van
pijpestrootje en bochtige smele. De bossen met pijpestrootje zijn vooral in het cen
trum van het gebied gelegen. Aan de randen worden de bossen ook wel gekenmerkt
door een ijl voorkomen van heidesoorten als struikheide en dopheide (zie fig. 51,
uitgangssituatie).
Om produktiebos mogelijk te maken, werd bij de aanleg een uitgebreid drainages
telsel van sloten en greppels aangelegd. Na de aanleg trad de hogere verdamping van
de bossen op de voorgrond. De afwateringssloten werden ten dele overbodig. Ver
der heeft voor de bosaanleg intensieve bodembewerking plaats gehad. Deze bestond
vooral uit het omspitten of omploegen tot ongeveer 40 cm, en bemesting, met name
via lupinevoorbouw, of met 400 kg thomasslakkenmeel/ha; dit laatste op zeker de
helft van het oppervlak.
Ontwikkelingsmogelijkheden
De ontwikkelingsmogelijkheden (zie fig. 51) zijn uitgewerkt voor een aantal situa
ties waarbij de ontwatering al dan niet opgeheven wordt, met daarbij steeds een
drietal varianten:
a. handhaven produktiebos;
b. kappen bos;
c. ontwikkeling spontaan bos.
Wordt de produktiedoelstelling en het ontwateringsstelsel gehandhaafd, dan zul
len zich weinig veranderingen voordoen. Door de vorming van een dik, slecht ver
teerbaar en zuur strooiselpakket van naalden zouden bossen zonder of met weinig
ondergroei aan hogere planten zich kunnen uitbreiden, waarbij mogelijk ook een af
name van het aandeel van mossen in de ondergroei plaatsvindt (alternatief Ba). Het
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Figuur 51. Ontwikkelingsmogelijkheden voor de grondmorenevlakte in de boswachterij. De
landschapseenheden corresponderen met die van figuur 40.

opheffen van ontwateringsingrepen zal in de produktiebossen nattere omstandighe
den met zich meebrengen. Hierdoor kan het bos in vitaliteit achteruitgaan. Een uit
breiding van vochtiger bostypen is dan te verwachten (alternatief Ca).
Door het kappen van het bos zal ook het grondwaterregime beïnvloed worden.
Hoeveel natter een gebied wordt, wordt bepaald door de schaal waarop het bos ver
wijderd wordt en in hoeverre de drainerende werking van het slotenstelsel ongedaan
wordt gemaakt. Op korte-middellange termijn zullen zich weer heidevegetaties kunnen ontwikkelen, zeker wanneer dit door beheersmaatregelen gestimuleerd
wordt. In het nu al nattere centrum zi jn relatief soortenarme dopheiden en in gedrai
neerde delen vooral pijpestrootjevegetaties te verwachten (alternatief Bb). Door
het dichtgooien van de drainagesystemen zullen dopheidevegetaties zich kunnen uit
breiden, en wellicht vestigen zich op den duur ook interessantere dopheidevegetaties
met klokjesgentiaan of veenmosrijke dopheiden (alternatief Cb).
Spontane bosvorming zal in eerste instantie ook hier leiden tot relatief soor
tenarme eikenberkenbossen, met in de ondergroei soorten als pijpestrootje, boch
tige smele, of heidesoorten. De ontwikkeling op zeer lange termijn is sterk afhanke
lijk van de bodemontwikkeling (zie paragraaf 4.3.6.).
Wellicht ontstaan hier op den duur iets rijkere bostypen, zoals het beukeneikenbos, met soorten als veelbloemige salomonszegel, hulst, bosanemoon e.d. (alterna
tief Bc). Door het opheffen van de ontwatering kunnen ook hier de omstandigheden
te nat worden voor bosvorming. Plaatselijk valt dan te denken aan een afwisseling
van boomloze natte heide en bos (alternatief Cc).
Randvoorwaarden
Ook dit gebied is geen geïsoleerd landschapselement. Zeker in voorgaande eeu
wen was er een duidelijke relatie aanwezig met het toenmalige (en huidige) heidege
bied. Bij de inrichting als nationaal park zouden dit soort karakteristieke relaties
weer tot ontwikkeling moeten worden gebracht.
Met begrazen zouden ook hier - wellicht in samenhang met aangrenzende delen
van de stuifzandgebieden (zie paragraaf 4.3.3.) - verschillende ontwikkelingsmoge
lijkheden naast elkaar te realiseren zijn: afwisseling van heide met spontaan bos en
elders ook handhaving produktiebos.
Hoewel daar thans weinig van blijkt in de vegetatie, zou de voormalige grond be
werking nog storend kunnen inwerken op de toekomstige vegetatieontwikkeling. Bij
spontane bosvorming ontstaan dan eerst bossen met een meer ruderale ondergroei
van gladde witbol en bramen, zo leert de ervaring van beheerders. De ontwikke
lingen zullen dan trager verlopen dan geschetst.
Ook voor deze grondmorenevlakte geldt dat de voornaamste mogelijkheden tot
sturing van de hydrologische omstandigheden in de beekdalen liggen. Ingrepen ter
plaatse, zoals het dempen van het slotenstelsel en het omzetten van naaldbos in loof
bos, zullen echter ook een aanzienlijke stijging van de grondwaterstand (met enige
decimeters) tot gevolg hebben.

Samenvatting

Het Dwingelderveld. het gebied dat centraal staat in deze studie, komt voor op
de lijst van potentiële nationale parken van Nederland.
In het algemeen geldt dat de ecologische en landschappelijke waarden van een ge
bied pas afdoende gewaarborgd zijn als de omvang van het gebied voldoende groot
is. Bij het ontwikkelen van nationale parken dient hiermee rekening te worden ge
houden. Een nationaal park wordt dan ook gedefinieerd als een gebied van ten min
ste 1.000 hectare, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen met een bij
zondere natuurlijke en landschappelijke gesteldheid en een bijzonder planten- en
dierenleven.
Ten behoeve van een optimale inrichting en dito beheer van het Dwingelderveld
heeft een geïntegreerd, op de landschapsecologie gebaseerd onderzoek plaatsgevon
den. Naast het vastleggen van de natuurwaarden, i.e. de milieuvariatie, ligt de na
druk van deze studie op het analyseren van de problemen ten aanzien van het beheer
en op de ontwikkeling van de natuurwaarden.
Bij de opzet van de studie heeft een zogenaamd rangordemodel centraal gestaan.
In dit model zijn een aantal, in het landschap te onderscheiden componenten, zoals
klimaat, geologie en geomorfologie, geordend volgens een hiërarchisch systeem.
Daarbij domineren hoger geplaatste componenten in zekere mate over lager ge
plaatste.
Het studiegebied maakt deel uit van het Drentse keileemplateau en omvat nog
steeds grote en karakteristieke delen van het Drentse heidelandschap, zoals heide
velden, stuifzandgebieden, vennen en heideplassen. Dit soort halfnatuurlijke ge
bieden is ontstaan in nauwe samenhang met de vroegere agrarische cultuur. Het
beëindigen van deze cultuur heeft gemaakt dat de processen die aan de patronen ten
grondslag liggen, zijn weggevallen. Daarmee komen de karakteristieke natuurwaar
den van dit soort gebieden op de tocht te staan. Het natuurbeheer dient hierop in te
spelen en zich af te vragen of men deze patronen in stand wil houden, en zo ja, welk
beheer in dat geval gevoerd moet worden.
In het kader van deze studie zijn twee landschapsecologische kaarten gemaakt
waarop de ruimtelijke patronen zijn weergegeven. Alvorens deze te handelen volgt
eerst een bespreking van de landschappelijke componenten die aan deze patronen
ten grondslag liggen. In het rapport is deze bespreking in hoofdstuk 2 terug te vin
den. Achtereenvolgens worden klimaat, geologie, geomorfologie, hydrologie, bo
dem en vegetatie behandeld, terwijl tot slot kort aandacht wordt geschonken aan en
kele faunistische elementen en de hydrobiologie van vennen en plassen.

Klimaat
Het huidige klimaat van dit gebied kenmerkt zich door een grote neerslaghoeveelheid, koude winters en wat warmere zomers. Het kan als boreo-atlantisch geken
schetst worden en het heeft de koudste winters van Nederland. Dit komt onder an
dere tot uitdrukking in het grote aantal boreale flora- en faunaelementen.
Voorts is het klimaat de afgelopen eeuwen, zeker wat neerslag en verdamping be
treft, opvallend constant geweest. Een eventueel natter of droger worden van het
Dwingelderveld in deze periode heeft dan ook zeker geen klimatologische oorzaak.
Geologie
De opbouw van de ondergrond werkt sterk door in de andere componenten van
het landschap. Zo bepaalt deze opbouw, en met name de aanwezigheid van keileem,
in sterke mate het reliëf. Verder is keileem van essentieel belang bij beschouwingen
over de grondwaterstroming en werkt het direct in op de vegetatie.
De hydrologische basis bevindt zich op ruim honderd meter diepte en bestaat uit
een uit het Tertiair stammende kleiafzetting. Het hierboven gelegen diepe watervoe
rende pakket is opgebouwd uit grof- en fijnzandige afzettingen van verschillende
herkomst.
Aan de bovenzijde wordt dit diepe watervoerende pakket afgedekt door de moei
lijk doorlatende keileem. Deze is te karakteriseren als een zandige leem die grind en
stenen bevat. Zandlenzen met dikten die variëren van tien centimeter tot enkele me
ters, komen veelvuldig voor. Dit maakt de hydrologische interpretatie van de kei
leem, zeker in detail, moeilijk zo niet onmogelijk. In grote delen van het gebied is de
keileem bedekt met een laag dekzand.
In het Holoceen hebben zich in het Dwingelderveld drie belangrijke afzettingen
gevormd. Allereerst is dit het riet- en zeggeveen in de beekdalen. In deze dalen is de
keileem over soms aanzienlijke oppervlakten weggeërodeerd, waardoor toestroming
van diep mineraalrijk grondwater kon plaatsvinden. Zeker in de betrekkelijk smalle
midden- en bovenlopen waar we in het Dwingelderveld mee te maken hebben, kon
zich hierdoor geen veenmosveen ontwikkelen.
De ontwikkeling van veenmos- of hoogveen, de tweede belangrijke afzetting ge
durende het Holoceen, was binnen het gebied slechts mogelijk in de afgesloten de
pressies van het dekzandgebied boven de keileem en in afgesnoerde voormalige
beekdalen, zoals dat van de Wold Aa ten noorden van Kraloo. In deze afvüerloze
laagten kon zich regenwater ophopen en kon dank zij de moeilijk doorlatende kei
leem geen diep mineraalrijk grondwater toestromen.
De derde in het Holoceen gevormde afzetting is die van de stuifzanden. Bij het
ontstaan hiervan heeft de mens een doorslaggevende rol gespeeld.

Geomorfologie
Een belangrijk aspect van het Dwingelderveld is het in hoge mate ongeschonden
reliëf, een zaak die in Drenthe inmiddels tot de bijzonderheden behoort. Er zijn vier
geomorfologische hoofdeenheden te onderscheiden.
Het grootste deel van het Dwingelderveld wordt in beslag genomen door het cen
traal gelegen dekzandgebied. Binnen dit gebied zijn afzonderlijke dekzandruggen
met een geringe hoogte te onderscheiden. In het verleden zijn deze veelal als essen
in gebruik genomen en door het opbrengen van potstalmest op den duur nog aan
zienlijk opgehoogd.
Binnen het dekzandgebied zijn voorts slenken te onderscheiden. Deze zijn door
erosie ontstaan en reiken tot op of in de keileem. Zij verzorgen de waterafvoer vanaf
hèt dekzandgebied naar de beekdalen.
De derde geomorfologische hoofdeenheid is het stuifzandgebied. De stuifzanden,
waarvan het Lheeder Zand de belangrijkste is, zijn inmiddels praktisch allemaal met
bossen vastgelegd.
De beekdalen vormen een vierde afzonderlijke eenheid. Zij liggen in hoofdzaak
buiten de feitelijke gebiedsomgrenzing van het potentieel nationaal park.
Naast deze geomorfologische hoofdeenheden zijn nog kleinere, karakteristieke
elementen te onderscheiden zoals vennen, plassen en pingo's. In paragraaf 2.4.6.
gaan wij nader in op de mogelijke ontstaanswijze van deze elementen. Het lijkt erop
dat de meerderheid ontstaan is als uitblazingsbekken, waarna zich in de ondergrond
soms een moeilijk tot ondoorlatende laag gevormd heeft. Opvallend is dat vele ven
nen en plassen gebonden zijn aan (voormalige) slenksystemen.
Hydrologie
Het grondwatersysteem van het Dwingelderveld valt grofweg uiteen in twee com
ponenten: het ondiepe, zich boven de kleileem bevindende systeem en het diepe
grondwater onder de keileem. Het ondiepe grondwater is mineraalarm van samen
stelling en lijkt nog sterk op regenwater. Het diepe grondwater daarentegen heeft
vaak al een lange reis door de ondergrond gemaakt, waarbij gronddeeltjes zijn opge
lost. Het is dan ook rijker aan mineralen.
In de beekdalen, waar de keileem ontbreekt, kwelt het diepe grondwater op en
kan tot in het maaiveld doordringen. Daar vindt menging van beide typen water
plaats, waardoor een zeer gevarieerd milieu ontstaat. Vrijwel overal echter is deze
natuurlijke gradiënt uitgewist door diepe ontwatering en bemesting. In het tussen de
beekdalen gelegen dek- en stuifzandgebied worden het diepe en ondiepe grondwater
van elkaar gescheiden door de keileem. Dat wil echter niet zeggen dat ze elkaar niet
beïnvloeden, met name de hoeveelheid ondiep water die via de keileem verticaal
wegzijgt naar het diepe watervoerende pakket, wordt in hoge mate bepaald door de
potentiaal van het diepe water. In de afgelopen eeuw is deze potentiaal, voorname
lijk als gevolg van ingrepen in de beekdalen, met 0,5-1 m gedaald in de voorjaarssi
tuatie. Hierdoor is de verticale wegzijging sterk toegenomen, met veelal lagere voor

jaarsgrondwaterstanden en daardoor tevens lagere zomerstanden als gevolg.
Binnen het natuurgebied hebben de bebossing van de stuifzanden en de daarmee
gepaard gaande toename van de verdamping en de ontginning en ontwatering van
het Noordenveld, ter plaatse en in de directe omgeving een soms aanzienlijke daling
van de grondwaterstand met zich meegebracht (voor een overzicht zie tabel 9). De
hierbovengenoemde factoren vormen niet alleen de belangrijkste oorzaken voor het
droger worden van het Dwingelderveld in de afgelopen eeuw, maar zijn tevens de in
strumenten waarmee een eventueel herstel in de richting van de vroegere situatie te
bewerkstelligen is.
Naast deze kwantitatieve aspecten is ook de waterkwaliteit in de afgelopen eeuw
veranderd. Als eerste oorzaak hiervan dient de luchtverontreiniging genoemd te
worden.
De aanvoer van stikstof via de atmosfeer is toegenomen van ca. 3 kg/ha. jaar in de
ongestoorde situatie tot 15-20 kg/ha.jaar in de huidige. Daarnaast vormt de bemes
ting op het Noordenveld ter plaatse en in de omgeving, met name de slenk van de
Bendersche Plassen, een belangrijke bron van verontreiniging. Ook elders zijn ven
nen en plassen in (of in de nabijheid van) landbouwgebieden door de bemesting ver
ontreinigd. Plaatselijk treedt bemesting op door vogels (broedkolonies en overnach
tende vogels).
Bodem
Het Dwingelderveld kent de voor de heersende klimaatsomstandigheden karakte
ristieke variatie aan bodemtypen. Podzolering speelt daarbij een belangrijke rol.
Een in ecologisch opzicht zeer belangrijk bodemkundig facet is de vorming van ondoorlatende horizonten. Deze bepalen namelijk in belangrijke mate de landschappe
lijke variatie van het gebied en vormen de eerste bestaansvoorwaarde voor vele ven
nen van het Dwingelderveld. Veel van deze ondoorlatende horizonten zijn ontstaan
in samenhang met het grondwater. Niet uitgesloten mag worden dat als gevolg van
de algehele daling van de grondwaterstand die is opgetreden in de afgelopen eeuw,
deze ondoorlatende lagen aangetast worden, met verdroging van de vennen als eind
resultaat. Nader onderzoek naar deze lagen is ten zeerste gewenst.
Vegetatie
Het typerende boreo-atlantische karakter van het Drents district komt in het
Dwingelderveld goed tot uiting in flora en vegetatie. Op wereldschaal gerekend vin
den de dopheidevegetaties in het Drents district zelfs hun hoofdverbreiding. Van het
beperkte restant van natte heiden is dat van het Dwingelderveld een van de belang
rijkste. Samen met het voorkomen van twaalf vegetatietypen en meer dan 35 plantesoorten die voor Nederland zeldzaam tot uiterst zeldzaam zijn, geeft dit enigszins de
betekenis van het gebied aan. Het zijn vooral vegetaties en plantesoorten van voedselarme tot zeer voedselarme, natte milieu's die het Dwingelderveld tot een natuur
gebied van internationaal belang maken.

Naast de heiden zijn dit vooral de hoogveenvormende vegetaties, die in sommige
vennen nog in ongeschonden staat aanwezig zijn.
De belangrijkste veranderingen in de vegetatie van het huidige natuurgebied han
gen samen met verdroging en eutrofiëring, waardoor de zeer waardevolle natte hei
den sterk in oppervlakte achteruit zijn gegaan en voor een deel vervangen zijn door
sterk vergraste vormen. Ook in een deel van de ven-en hoogveenvegetaties zijn verdrogingsverschijnselen waarneembaar.
Verder zijn eutrofiëringsverschijnselen waar te nemen in vele vennen en plassen,
met name in diegene die grenzen aan de huidige of voormalige landbouwgebieden.
Hierbij dient het Noordenveld in het bijzonder te worden genoemd.
Binnen dit onderzoek is geen speciale aandacht besteed aan het effect van de
luchtverontreiniging op de vegetatie. Volgens de literatuur is echter niet uit te sluiten
dat luchtverontreiniging, naast (of gekoppeld aan) grondwaterstandsdaling en ach
terstallig beheer, een rol speelt bij de vergrassing van heiden.
Fauna
Aangenomen moet worden dat het Dwingelderveld voor vele diergroepen een be
langrijk biotoop is. Voor twee groepen, nl. loopkevers en vogels, is dat nader aange
geven.
De loopkeverfauna herbergt vrij veel noordelijke (boreale) soorten. De waarde
van het Dwingelderveld voor deze fauna ligt in de aanwezigheid van natte heidevel
den en voedselarme plassen, in zijn geografische ligging, en in het grote aaneenge
sloten oppervlak natuurterrein. Omstandigheden die elders in Nederland niet of nau
welijks te vinden zijn.
Voor de avifauna is het voorkomen van kenmerkende potentiële broedvogels en
van winter- en trekvogels beschreven. Het blijkt dat in vergelijking met andere hei
develden in Nederland het Dwingelderveld de meeste complete vogelbevolking
heeft. Het grote aantal winter- en trekvogels maakt dat de waarde van het Dwingel
derveld zich tot ver over de grenzen van Nederland uitstrekt. Het wordt zelfs tot de
wetlands van internationaal belang gerekend. Ook voor de avifauna geldt dat de
waarden vooral samenhangen met de aanwezigheid van flinke oppervlakten vochtige
heide, van vennen en van bos.
Hydrobiologie
De hydrobiologische waarden liggen vooral in de vennen van het bosgebied. Deze
herbergen een grote rijkdom aan voedselarme tot matig voedselarme levensgemeen
schappen. De heideplassen zijn overwegend wat minder rijk als gevolg van eutrofië
ring en grotere schommelingen van de waterstand.
In hoofdstuk 3 worden de voornaamste veranderingen beschreven die door de
eeuwen heen in het Dwingelderveld zijn opgetreden. Wij gaan in op onder andere de
ontstaansgeschiedenis van het karakteristieke esdorpenlandschap. De nadruk ligt

echter op de veranderingen die zich deze eeuw hebben afgespeeld, zoals de zeer
grote cultuurtechnische ingrepen in de beekdalen, en de bebossingen. Verder geven
wij een overzicht en beoordeling van een aantal belangrijke menselijke activiteiten
in de huidige tijd.
In hoofdstuk 4 ten slotte wordt de samenhang van de verschillende componenten
beschreven en op kaarten weergegeven. Twee landschapsecologische kaarten zijn
vervaardigd: de integratiekaart en de aggregatiekaart. Aan deze kaarten ligt een
verschil in type relatie ten grondslag.
Bij de integratiekaart ligt het accent op de conditionele en operationele relaties
(de relaties tussen de landschapscomponenten binnen een homogene standplaats,
ook wel verticale relaties genoemd). Deze kaart geeft binnen de gehanteerde schaal
een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de landschappelijke variatie van het
Dwingelderveld.
Bij de aggregatiekaart ligt het accent op de positionele relaties (de relaties die
standplaatsen aan elkaar koppelen, waardoor zij elkaar beïnvloeden, ook wel hori
zontale relaties genoemd). De eenheden van de aggregatiekaart zijn goed te gebrui
ken als grote beheerseenheden. Op deze kaart zijn zes hoofdeenheden onderschei
den, met elk een onderverdeling naar de aard van menselijke beïnvloeding. Voor elk
van deze eenheden zijn mogelijkheden voor behoud en herstel van de natuurwaar
den gegeven en zijn alternatieve ontwikkelingen geschetst. Hierbij heeft de vegeta
tie centraal gestaan.
De geschetste alternatieven hangen samen met de abiotische omstandigheden (zo
als handhaven dan wel veranderen van de huidige hydrologische omstandigheden),
en verder met het type beheer (ontwikkeling naar bos dan wel heide). Bij de voorge
stelde ingrepen in de hydrologie wordt steeds aangegeven wat het effect van die in
greep is op de hydrologische omstandigheden ter plaatse en in de omgeving.
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Bijlage 4

Methodiek

Het maken van landschapsecologische kaarten
Algemeen
In paragraaf 4.2.1. zijn de begrippen ecotoop en ecochoor en de daarmee verband
houdende verticale en horizontale relaties binnen landschappen aan de orde ge
weest. Het fundamentele onderscheid tussen ecotoop, verticale relaties enerzijds en
ecochoor, horizontale relaties anderzijds ligt ten grondslag aan de twee analyseme
thoden van het landschap die hier geïntroduceerd worden: integratie en aggregatie.
In figuur 52 is een aan Harms en De Vos (1984) ontleend schema opgenomen, dat
aansluit bij deze analysemethoden. Er kunnen dan drie stappen worden onderschei
den, die in eikaars verlengde liggen:
1. patroon of topologische analyse ;
2. proces of standplaatsanalyse, dat wil zeggen de analyse van stromen van ener
gie, materie en informatie;
3. structuur of chorologische analyse.
De patroonanalyse is van deze drie de meest gangbare en richt zich op onderzoek
naar de verticale relaties in het landschap. Dit aan de hand van een vergelijking van
de gekarteerde patronen van geologie, geomorfologie, hydrologie en vegetatie. De
vergelijking vindt in principe plaats via homogene of topologische eenheden. De me
thode is in essentie correlatief, dit in tegenstelling tot de tweede methode.
De proces- of standplaatsanalyse is vooral gericht op het doorgronden van causale
achtergronden van de samenhang in het landschap. Autecologisch en synecologisch
onderzoek zijn hierbij zeer belangrijk. De standplaatsanalyse is zeer arbeidsintensief
en wordt in de landschapsecologische praktijk dan ook weinig uitgevoerd.
Een hulpmiddel om in korte tijd toch het nodige inzicht in de relaties tussen de
verschillende componenten te krijgen, bestaat hierin dat bij de patroonanalyse, bij
de kartering van de afzonderlijke componenten, zodanige typologieën (legenda's)
worden gebruikt dat onderlinge vergelijking mogelijk wordt. Met name geldt dit
voor de vegetatie. Deze is de expressie van alle in het landschap werkzame proces
sen en factoren. Dankzij de lange traditie van vegetatiekarteringen volgens de me
thode van de Frans-Zwitserse school is in de afgelopen eeuw zeer veel synecologisch
onderzoek uitgevoerd. Dit maakt dat bij de patroonanalyse van de vegetatie achter
liggende processen vaak in aanzienlijke mate bekend zijn. Veelal wordt daarmee de
noodzaak tot standplaats- of procesanalyse minder dringend, waardoor deze aan-

Patroonanalyse
(topologische analyse)

Procesanalyse (analyse
van stromen van energie,
materie en informatie)

Structuuranalyse
(chorologische analyse)

Figuur 52. Schematische voorstelling van drie analysemethoden van de ecosystemen A en B,
die elk uit drie componenten bestaan (naar Harmsen & De Vos, 1983).

zienlijk beperkt kan worden. Het is in de praktijk zelfs mogelijk landschapsecologische karteringen puur op vegetatiekundige basis uit te voeren (Doing, 1974).
De derde analysemethode, de structuur- of chorologische analyse, kan worden op
gevat als een combinatie van beide voorgaande methodes. Bij deze analysemethode
wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke, horizontale, betrekkingen tussen delen
van het landschap. Centraal daarbij staan de processen die plaatsvinden tussen ruim
telijk van elkaar gescheiden systemen. De inhoud van deze analysemethode kan
mooi geïllustreerd worden aan de hand van de theorie van Van Leeuwen. Binnen
landschappen kunnen zogenaamde putten en bronnen worden onderscheiden. Van
uit de bronnen gaat een materie-, energie- en informatiestroom in de richting van de
put, waarin dit alles zich verzamelt. Hierdoor doen zich twee systemen aan ons voor,
die weliswaar samenhangen, maar wezenlijk van elkaar verschillen. Zo zijn bijvoor
beeld de hoge, relatief voedselarme gebieden waar regenwater infiltreert, op te vat
ten als bronnen. Via het afstromende grondwater hangen deze samen met de lager
gelegen en relatief voedselrijke beekdalen, die als put fungeren.
Hoewel beide gebieden dus wezenlijk anders zijn, zijn hun eigenschappen bepaald
doordat ze ruimtelijk samenhangen. Ruimtelijke processen, hier het afstromende
grondwater, zijn daarvoor verantwoordelijk. Andere voorbeelden zijn land (bron)

en zee (put), die samenhangen via de hydrologische kringloop, en op kleine schaal
dekzandrug (bron) en slenk (put), die samenhangen via het grondwater.
Voor het maken van landschapsecologische kaarten is in de onderhavige studie ge
werkt volgens de hiervoor onder 1 en 3 genoemde analysemethoden. In onze termi
nologie zijn deze synoniem met integratie en aggregatie. De geïntegreerde land
schapsecologische kaart had tot doel om aan de hand van de gekarteerde patronen
van geomorfologie, hydrologie en vegetatie te komen tot het afgrenzen van eenhe
den die inwendig homogeen zijn. De onderscheiden elementen zijn op te vatten als
ecotopen. In principe is de definiëring en afgrenzing van ecotopen slechts afhanke
lijk van de gekozen landschapscomponenten en zijn ze derhalve homogeen naar die
kenmerken. De analyse van het landschap waarop de ecotopen zijn gebaseerd, is
dan ook onafhankelijk van de kaartschaal. Bij de weergave op een kaart echter legt
de schaal beperkingen op, waardoor ecotopen met verschillende graad van homoge
niteit ontstaan.
Vervolgens is een geaggregeerde landschapsecologische kaart gemaakt. Deze
richtte zich op het samenvoegen van ecotopen tot ecochoren. Dit op grond van hun
onderlinge geografische rangschikking en ruimtelijke relaties. Op deze wijze ont
staan grotere functionele en ruimtelijk samenhangende ecotoopcomplexen of eco
choren, waarbij de horizontale relaties centraal staan.

Werkwijze landschapsecologisch onderzoek Dwingelderveld
In het schema van figuur 53 zijn de verschillende stappen weergeven die nodig zijn
om tot een gefundeerde landschapsecologische kaart te komen. We zullen de ver
schillende stappen hier de revue laten passeren.
Stap 1. Opstellen legenda's
Om bij stap 4 tot een goede afgrenzing van inwendig homogene gebieden te kun
nen komen en om dan de verticale relaties die in het landschap spelen, te kunnen
doorgronden, is het van het grootste belang bij het opstellen van de legenda's van de
betrokken vakgebieden zodanige eenheden te kiezen dat onderlinge vergelijking
mogelijk wordt. Dit gebeurt in de praktijk vooral op grond van literatuurstudie,
waarbij de inbreng van de vegetatiekundigen centraal staat, juist omdat de vegetatie
expressie is van alle in het landschap werkzame componenten.
Stap 2. Basiskartering
Aan de hand van de in stap 1 opgestelde legenda's wordt de basiskartering uitge
voerd. Voor een uitgebreide beschrijving van de gevolgde werkmethoden wordt ver
wezen naar de basisrapporten Bakker (1984), Castel (1984), Everts & De Vries
(1984).

Figuur 53. Overzicht van de verschillende fasen bij het maken van landschapsecologische
kaarten.
1 Voorbereidingsfase
1

Opstellen legenda's t.b.v. karteringsgeomorfologie, hydrologie, vegetatie

II Kartering
2

Basiskartering 1:10.000
a. fotointerpretatie
geomorfologie, vegetatie
b. veldwerk
geomorfologie, hydrologie, vegetatie

III Landschapsecologische
synthese
4

5

Integratie 1:25.000
Patroonanalyse of topologische analyse
Accent op verticale relaties, ecotopen
Integratie van drie facetkaarten

Aggregatiekaart 1:25.000
Structuur- of chronologische analyse
Accent op horizontale relaties, ecochoren

Stap 3. De facetkaarten
De stappen 1 en 2 hebben geleid tot drie zogenaamde basiskaarten 1:10.000. Aan
gezien de geïntegreerde landschapsecologische kaarten op schaal 1:25.000 worden
gepresenteerd, was het noodzakelijk deze basiskaarten te verkleinen naar schaal
1:25.000. Daarbij werd informatie die voor de uiteindelijke landschapsecologische
kaart niet relevant werd geacht, weggelaten of samengenomen.
Deze facetkaarten 1:25.000 zijn, met uitzondering van die van de vegetatie, in dit
rapport opgenomen, naast de landschapsecologische kaarten. Dit biedt een aantal
voordelen:
- de gegevens per vakgebied komen op overzichtelijke wijze beschikbaar;
- de wijze van integreren wordt voor de gebruiker van de kaart duidelijk en contro
leerbaar;
- legenda's van de landschapsecologische kaarten zijn relatief eenvoudig en gemak
kelijk leesbaar, aangezien de facetkaarten steeds de mogelijkheid van aanvulling
en/of detaillering bieden.
De facetkaarten zijn in de betrokken paragrafen van hoofdstuk 2 besproken. Voor
uitgebreide informatie betreffende de vegetatie wordt verwezen naar het basisrap
port (Everts & De Vries, 1984). Het bleek binnen de beperkte tijd niet goed moge

lijk een vegetatiekundige facetkaart 1:25.OOÜ te maken. Bij het samenstellen van de
landschapsecologische kaarten is gebruik gemaakt van een kladkaart, waarvan de le
genda is weergegeven op de landsschapsecologische integratiekaart (bijlage 5).
De stappen 4 en 5 zijn besproken in de paragrafen 4.2.2. en 4.2.3.
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Vormgroepen
B

Code

Geïsoleerde hoge heuvels, 12B9
heuvelruggen en
dijkvormen

Vormeenheden

Reliëf

Hoge stuifzandruggen

5-12.5m

C Hoge heuvels en heuvel
ruggen met bijbehorende
vlakten en laagten

12C2

Hoge stuifzandruggen met bijbehorend#vlakten
en laagten

5-12,5m

K Geisoleerde lage heuvels,
ruggen, welvingen en lage
dijkvormen

3K6
4K11
3K14
3K19

Grondmorenerug, al dan niet bedekt met dekzand
Lage smeltwaterheuvel
Dekzandrug
Stuifzandrug
Stuifzandrug
Rivier-inversierug

0,5-1,5m
1,5-5m
0,5-1,5m
0,5-1,5m
1 ,5-5m
0,5-5m

4K19
3K26
L Lage heuvels, ruggen en
welvingen met bijbehoren
de vlakten en laagten

M Vlakten

Grondmorene al dan niet met welvingen, bedekt met
dekzand, relatief hooggelegen
3L2b idem, relatief laaggelegen
3L5
dekzandwelvingen
4L5
idem
Lage stuifzandruggen met bijbehorende vlakten en
3L8a
laagten, relatief reliefrijk
3L8b idem. relatief reliëfarm
Lage stuifzandruggen met bijbehorende vlakten
4L8
en laagten
3L21
Veenrest-ruggen
3L21 v Welvingen in afgegraven veengebied, geen duidelijke
restruggen zichtbaar
3L2a

0,5-1,5m
0,5-1,5m
0,5-1,5m
1.5-5m
0,5-1,5m
0,5-1.5m
1,5-5m
0,5-1,5m
0,5-1,5m

2M2
2M13
2M16
2M48

Grondmorenevlakte
Dekzandvlakte
Stuifzandvlakte
Vlakte ontstaat door afgraving en/of egalisatie

0.25-0.5m
Q25-0,5m
Q25-0.5m
0,25-0,5m

3N4

Laagte, moerassig
idem
laagte, niet moerassig
idem
idem. met stuifzandreliëf
Laagte, gevuld met hellingmateriaal met veen

0,5-1,5m
1,S-5m
0,5-1,5m
1,5-5m
1,5-5m
025-0,5m

Dalvormige laagte met veen
idem
Dalvormige laagte zonder veen
Beekdalbodem met veen
Beekdalbodem zonder veen

<0,25m
0,25-0.5m
0,25-0,5m
<0,25m
0,25-0,5mi

N Niet-dalvormige laagten

4N4
3N5
4N5
4N5a
2N11
R Ondiepe dalen

1R1
2R1
2R2
1R4
2R5

Overige onderscheidingen
Binnen de eenheden 12C2, 3L8 en 4L8 zijn afzonderlijke stuifzandruggen
onderscheiden met de volgende legenda:
a. stuifzandrug, reliëf 0,5-1,5m.
b. stuifzandrug, reliëf 1,5-5m.
c. stuifzandrug, reliëf 5-12,5m.

Open water
W 1 gegraven
W 2. pingoruine
W 3. depressie met duidelijke schijngrondwaterspiegel,
a. relatief hooggelegen
b. vlakgelegen
c. relatief laaggelegen
W 4 overige depressies
W 5. rivier e.d.

Diversen
Antropogeen verstoorde terreinen
Oude esgronden
f

| Plaatselijk vergraven en/of geëgaliseerd terrein
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- boekweit

sarrasins anciennement cultivée

- verlaten boekweitakkers

T

- bouwland

pa, pat

- hooiland

Bru et pat.

- mengvorm van heide en gras, vermoedelijk
heischrale graslanden

Pa H

- vochtige, natte hooilanden
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bru, bruy, br
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heide

bru humi= Bruyeres Humide

- vochtige heide

Tourbieres, tou, tour

- veen, veenderij

Bru et Tour

- veenheide

M, Ma

- moeras

ML, ml

molen

BT, bt

hakhout, kreupelbos

F

bos

B

- bos

bf

- loofhout

bs, bo, sap, sp

- naaldhout

Hu, Humi

- vochtig

poteau

- wegwijzer, grenspaal

sande

-stuifzand

ecluse

- sluis

sent, sentier

- pad

fossé

- sloot

Tb, Ta, Ts

• onbekend, waarschijnlijk veenboekweitcultuur

* de symbolen zijn ten dele geïnterpreteerd door medewerkers
van het Rijksarchief in Drenthe te Assen
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LANDSCHAPSECOLOGISCHE
INTEGRATIEKAART
SCHAAL 1:25 000
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Sleutel tot de legenda

Codering

Voorbeeld
Aa 50

•.terreinvorm
: grondwatersituatie
: vegetatie

hoofdletter
kleine letter
cijfer

A: Hoge stuifzandruggen, evt. met
bijbehorende vlakten en laagten
a: droog, natuurlijk, GLG <-2 m
50: jeneverbesstruwelen

GEOLOGIE

HYDROLOGIE

1/77771 Grondmorene ondiep « 4 0 cm)
K/L/M Grondmorene afwezig

Droog

I.
.I n
a
•
I . . . . ] brondmorene afwezig

Stiboka (1978)
Gegevens gebaseerd op kwelindicerende vegetaties

Stuifzandgebieden

Akkers
akkeronkruiden (1A)**

00

10

cultuurgraslanden m. Engels raaigras ed. zonder vochtindicatoren (1B, 3B)

11

vochtig cultuurgrasland m. Engels raaigras en Geknikte vossestaart (2A, 2B)

12

als 10 m. lok. 11 (1B, 3B m. 2B < 25%)

13

nat cultuurgrasland m. Geknikte vossestaart ed. (4B, 5B, 6B)

natuurlijk

14

als 10 m. lok. 13(1 B, 3B m. 4B, 5B, 6B < 25%)

met waterafvoer en inbreng van nutriënten

15

grasland m. Echte witbol, Gewoon struisgras, Kamgras ed. zonder vochtindicatoren
(1C, 3C, 5C, 4D, 5D)

16

vochtig grasland m. Echte witbol ed. en Geknikte vossestaart. Gewone zegge,
Hazezegge, Pitrus ed. (2C, 4C, 6C, 1 D, 2D, 3D, 6D, 7D, 8D)

17

als 15 m. lok. 16

18

grasland m. lok. heischraalgrasland (1 M, 2M, 3M < 25%, al dan niet in complex rn.
5D, 5F, 3C)

Weinig vochtig

Middelhoge stuifzandruggen, evt. met bijbehorende vlakten en laagten

Het grondwater komt nooit boven het maaiveld; slechts in zeer natte
perioden in de winter komt het tot aan het maaiveld

Veengebieden
D

GLG < - 2 i

Hoge stuifzandruggen, evt. met bijbehorende vlakten en laagten

Lage stuifzandruggen en stuifzandvlakten

Code Vegetatiekomplexen met overwegend:

Graslanden

Het grondwater komt nooit boven het maaiveld; geen invloed van
het grondwater in het maaiveld merkbaar

GEOMORFOLOGIE

VEGETATIE

-2 m < GLG <-1.5

natuurlijk

Natte heide

met waterafvoer

Ruggen en welvingen in gedeeltelijk afgegraven veengebieden

Dekzandterreinen

met waterafvoer en inbreng van nutriënten

E

Dekzandruggen

F

Welvingen en vlakten in dekzand

Vochtig

Beekdalen
G

(Voormalige) beekdalbodem met veen

natuurlijk

H

(Voormalige) beekdalbodem zonder veen

met waterafvoer

Grondmoreneruggen

met waterafvoer en inbreng van nutriënten

Nat

Grondmorenewelvingen

-1 m <GLG < -0.5

Grondwater elke zomer onder maaiveld en elke winter erboven

Grondmorenevlakten
natuurlijk

Smeltwaterheuvel
j

Depressies

Kunstmatige terreindelen
Vergraven en opgehoogde terreindelen

Plassen
Dichtgegroeide vennen
Pingoruines

Met een duidelijke schijngrondwaterspiegel
Overige

veenmosrijke dopheide, dopheide m. Bruine snavelbies (11, 51 m. 4G, 5G, 41, 3K < 25%)

23

dopheide m. Kruipwilg, Klokjesgentiaan ed. (21, 31 al dan niet in complex m. 41, 1K)

24

volledig vergraste heide m. Pijpestrootje

25

volledig vergraste heide m. Pijpestrootje in complex m. dopheide m. Bruine
snavelbies (1K, 2K, 5I)

26

volledig vergraste natte heide m. Pijpestrootje (horstvormend) (2K, 3K al dan niet m. 1K)

Droge heide
30

struikheide (1J, 3J, 5J)

31

struikheide m. Dopheide en Pijpestrootje (2J, 4J, 6J, 7J)

32

volledig vergraste heide m. Bochtige smele (2L)

33

volledig vergraste heide m. Pijpestrootje en Bochtige smele (1L)

Pioniervegetaties op stuifzanden
0.5 m < GLG < 0 m

Zeer nat

Grondwater iedere winter boven maaiveld; in nattere jaren ook in de zomer
niet droogvallend. Grond vrijwel altijd met water verzadigd

40

buntgrasvegetaties (1N, 2N, 3N al dan niet in complex m. 3J, 5J,4M) 3K 3L

Struwelen
50

jeneverbesstruwelen (10, veelal een complexvormend m. heidevegetaties)

natuurlijk

51

moerasstruwelen m. Geoorde wilg, Grauwe wilg ed. (20, 30, 40)

met waterafvoer en inbreng var, nutriënten

Broekbossen

Keileem ondiep « 40 cm)

Gegraven

22

met waterafvoer
met waterafvoer en inbreng van nutriënten

Depressies

soortenarme dopheide (4I)
als 20 m. lok. veenmosrijke dopheide en/of dopheide m. Bruine snavelbies (4I m.
11 en/of 5I < 25%)

-1.5 m < GLG < - 1

Het grondwater is bijna het gehele jaar onder maaiveld; alleen in
natte perioden in de winter erboven

Door of in relatie met landijs gevormde terreinen

20
21

's Winters water soms boven maaiveld, ook 's zomers soms
kortdurende inundaties, 's Zomers echter ook diep (< -2 m)
wegzakkend grondwater
Opkwellend diep grondwater dat van invloed is op de
samenstelling van het freatisch water

60

elzenbroekbossen (1R)

61

berkenbroekbossen (1S)

Vochtige tot droge bossen
(Eiken-Berkenbos, naaldbos, gemengd loof/naaldbos ed.)
bossen zonder ondergroei of aanplant op graslanden m. Echte witbol ed. (1T, 11T)

70

KLEURENSCHEMA

71

bossen m. Bochtige smele (21)

72

bossen m. Bochtige smele en Pijpestrootje (3T)

code grondwater

bossen m. Pijpestrootje (4T)

73

bossen m. heidesoorten als Struikheide, Dopheide ed. (5T)

74
75

bossen m. Bochtige smele en lok. Kraaiheide (6T)

76

bossen m. Bochtige smele, Pijpestrootje en lok. Kraaiheide (7T)

77

bossen m. faciesvorming Kraaiheide (8T)

78

bossen m. Veelbloemige salomonszegel (9T)

Vennen, hoogvenen en heideplassen*
80

open water m. vrijwel geen vegetatie (00)

81

weinig verland (ven) m. vegetaties v. submers veenmos, Snavelzegge ed. (10,11,12, 13)

82

weinig verland (ven) m. vegetaties v. Veenpluis, Witte snavelbies, submers
veenmos ed. (14, 15, 16)

83

verland (ven en/of hoogveen) m. vegetaties van (hoogveen)bulten (m. Veenbes,
Lavendelheide, Kraaiheide, Beenbreek, Sphagnum magellanicum ed.) en van slenken
(m. Witte snavelbies, Veenpluis, Sphagnum recurvum ed.) (20, 22, 23, 24)

84

verdrogende ven- of hoogveenvegetaties m. aspekt van Éénjarig wollegras (21)

85

gedegenereerd (ven of hoogveen) m. (Kraai)heide-bultenvegetatie (25)

86

vegetaties v. Knolrus en Waterbies, al dan niet m. Snavelzegge en Bruine snavelbies
(31,32, 33)

87

vegetaties v. Waterbies (34)

88

vegetaties v. Kruipend struisgras (35)

89

vegetaties v. Oeverkruid (36)

90

vegetaties v. Pijpestrootje (horstvormend) en Veenpluis al dan niet m.
Bruine snavelbies (37, 38)

*

_

»»

_

De code's met de toevoeging * zijn gestoorde vennen en/of plassen (pitrus bedekking
> 10% en/of Grote lisdodde)
De code's tussen haakjes verwijzen naar de code en legenda van de
vegetatiekaart 1:10 000 (zie Everts en de Vries 1984)
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LEGENDA
De Marke

1. Essen

IL h e'ë b;r oA<? /
f<0(Nat uu freservati l)

Ïakkumer
plas /—<•

2. Stuifzanden

^==c=l
/f/\Reigerspla .•

a. met plassen
b. met in lagere gedeelten grondmorene nabij de oppervlakte

weert.

c. uitgestoven vlakte, grondmorene nabij de oppervlakte
d. overige

3. Hoogvenen
VXA

[

De\ Poort.
Festeind<

a. ontwaterd, met vervening

I

b. geheel afgegraven

4. Beekdalen
a

met kwel, zonder veenpakket; ontwaterd en sterk bemest

b. met kwel, dik veenpakket; sterk ontwaterd en sterk bemest

5. Slenken
a. ongestoord

rct!

[ 'Koolf

b. ontwaterd

»nnev!

c. ontwaterd en geeutrofiëerd
l

d. ontgonnen

6. Grondmorenewelvingen bedekt met dekzand

West er veen

7. Depressies, anders dan afgegraven hoogvenen

Aardrijksveetu

Bebouwde kom

Moordenim/si edr.

lassen

'ILL
Hoofdwaterscheiding

Smit si
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CODERING
hoofdletter:

terreinvorm (zie samengestelde legenda)

kleine letter: (grond)watersituatie (zie kleurenschema)
cijfer :

fakkumer

vegetatie (zie bijlage 5)

Voorbeeld codering:
Wp80*

Zn«»

traint'

W

Pingoruine

p

GLG >0,5m, mesotroof

80

Open water met vrijwel geen vegetatie

Samengestelde legenda
(incl. legenda geomorfologie)

lèlveent

Diepte (grond)water
(m t o v maaiveld)

GLG >0,5m
n o p r

Kwaliteit (grond)water

^esteind«
terreinvormen

West ei n (fe
•
D" 7
id to ren

Oldenhq

V

Dichtgegroeid

W

Pingoruine

X

Gegraven

Y

Met duidelijke
schijngrond
waterspiegel

Z

Overige

S t

U

-0,5m < GLG <0m
w X

V

Vw Vx
Wp Wr
Xp

Xu

Yn Yo Yp Yr

Ys Yt

Zn Zo Zp

Zs Zt Zu Zv

Voorkomende vegetatie
typen

ifheuvel

0< GLG <0,5m

80 81

51 80 81 82 83

76 81 82 83

82 83

85 86 87 88 90

84 85 89

* gestoorde vennen en/of plassen (pitrus bedekking >10% en/of Grote lisdodde)

Westervfçp

KLEURENSCHEMA (legenda hydrologie)
trofiegraad
oligotroof

graf hei

oligo-mesotroof

mesotroof

hypertroof

GLG>0.5m (-m v.)

n

oligotroof
0
oligo-mesotroof
p
mesotroof

Aardrijksveeru

Moordena a r.s t et
Wr80

hypertroof
0<GLG <0,5m (-m.v.)
s
t

oligotroof

oligo-mesotroof

Meeuwenpias:

mesotroof

•^tb^

-Zii'i dhaar/sv

V

hypertroof
-0,5m <GLG <0 («m.v.)

w

.Rraloërplas

X
oligo-mesotroof

Mariahoevi

lollard

oligotroof

Smitsveen-

}

Wr80'

wfig

MHeidehof

3)jl\

Het J'osthui^j

^km')

>portpark_

(i),>steri"r
lein e\Eseh\ xu
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