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Interne rapporten van het Hugo de Vries-Laboratorium,
Universiteit van Amsterdam, gevolgd door het nummer.

Voorwoord.
Dit hydrologisch onderzoek vond pXaa.tr> op verzoek van dc
Vex-eniging tot Behoud van Îiatuurwcmunonten in "edcriard, in verband
met beheersproblemen in het natuurgebied de "ï/ieden" in noordwestOverijssel. Het onderzoek maakt deel uit van liet meer omvangrijke
promotieondersoek van drs. 0. van v/irdum naar do eigenschappon var.
het water en de betekenis daarvan voor de vegetatie in het ki'&g/*elatï< irchap
van Tîoordv/est-Overijssel en het aangrenzende deel van Friesland ;
dit onderzoek werd door hem begeleid. Het promotieonderzoek vindt
plaats vanuit de afdeling Vegetatiekunde en Experimentele Oeco'iogä
van het Hugo de Vrien-laboraiorium van de Universiteit van /.nnt^rctaa
onder supervisie van drs. J. van 'Qonselaar van dit laboratorium (pronkt o- •}
en prof.dr.ir. V/.H, van der Molen (co-promotor). Dit onderzoek ia
onder de nummers 122 en 12.3 opgenomen in de serie stages van boven,->,«*>•»'
afdeling van het Hugo de Tries-laboz^atoriu>r.. Hit hydrologisch ondarao^'
vormt eer. onderdeel van het hoofdvak (Jultuurtechniek (prof.dr.ir«
V/.H. van der "olen) en het vak Natuurbohoer (prof.dr. I.ï.F. Merzer
voor hot ingenieursexamen in de studierichting Cultuurtechniek aan do
Landbe'uwhogeschool. ITct is bij de afdeling natuurbeheer vermeid o.Kl de projoctnummers L'I.iTB.74.20 en LH.i;'<5.74.21. In de periode van

-t

tot november 1974 zi$n er op enkele uitzonderingen na elke voe" ,>-dx
één, twee of drie dagen veldv/aarnemingen gedaan. De tijd van no-'er^i;:,1974 tot februari 1975 is in Vageningen aan de uitwerking van elzze
waarnemingen besteed» Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van r\c
onderzoekgegevens van G. Kaeyrnaekers, die in de zomer van 1974 o~~
enkele percelen in de "V/ieden" een vegetatieopname heeft gemaal..,
eveneens in het kader van het onderzoek van var: V/irdum.
Gaarne willen we bij deze de heer G. van Wirdum bedanken ynor
de prettige samenwerking; tevens de heren L.G. Kop en J. 3'1oï var- ie
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Hedcrland en de bxer
II. Uneken van de Waterleidingmaatschappij "Overijssel" H» V«,
Voor het onderzoek- is subsidie ontvangen van het RijksirurbitxUrr.
voor Natuurbeheer door bemiddeling van. Vlrs. J.ö. Gwittcnberg,, Overs
van gegevens uit deze scriptie is slechts ;ncjelijk in overleg met
drs. G. van V/irdum en de schrijvers*
'.Vagoningen, februari 1973
J.C. van der Perk
K.J. Smit
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Hoofdstuk 1: Inleiding.
1�·1.Beachrijving -v·an het gebied,
Het gedeelte van Overijssel waarin zich ons onderzoaksgebi,ed
bevindt,word.t wel het Land van Vollenhove genoemd. Het ligt ten
noorden van het Meppelerdiep en het Zwarte Water. { zie figuur,:1)

Het moerasgebied ve:p- Noordwest-overtjssel is een gebied vàn
circa 17;000ha. ,ruwweg omsloten d'oor een lijn Kuinre-Ossenzijl-f./Ieppel
Zwartsluis-Blokzijl-Blankenham-Kuinre. Dit landschap strekt zich

uit tussen de hogere pleistocene gronden van het Drentse plateau 9
het hoge Land van Vollenhove en de vroegere Zuiderzee. Een deel van
dit gebied is in de laatste kwart eeuw ontgonnen tot moderne landbouwpolde�a;
6100ha.is als natuurreservaat behouden: het·c.R.M.reserva.at

"de Weerribben" van 2JOOha. en het J800ha. grote ! nat:uu.rt�ser·v.1rit
de''wieden",grotendeels eigendom van de Vereniging tot Behoud va.:r�

Natuurmonumenten in Nederland.
Op grond van de geoiogisohe opbouw e� de bodemgesteldheid k�4i
men de volgende indeling van het gebied maken:,
1). Het pleistocene gebied van Volle�ove-st.Jansklooste:r-.Ba:rsbf.•,g!� 1
met zand- en zand-op-keileemgronden: 8 l: lOm boven N;'A�'P., naar. .het
westen en zuidwesten aflopend tot ca. N.A.P. Deze terrei.nverheff':i..ng

bestaat hoofdzakelijk uit keileem (Rissglaciaal) , die met een �eer
of minder dikke laag dekzand (wi.deh:selieh·_) is bedekt:· Men treft
er zandgronden en lemige zandgronden aan, al of niet met keileem
in de ondergrond"
2)�"i Het gebied van de klei-op-veengronden: een vlak gebied, 0"30-0"5û".!l.
-N�'A�P., wat binnen de voormalige Zuiderzeedijken ligt. Het .stréld
zich uit aan de noord- en de zuidoostzijde van het pleistocene law:scr:s,p
van Vollenhove. De grond �astaat uit een laag klei, die ligt op eer,
enkele meters dikke laag veen en dit r�st op het pleistocene zand�
(Vfeic,hselien ) De kleilaag varieert in dikte van 9.20 tot i.oom.
3). Het verveende gebied met ,trekgaten en kra.ggegronden.
Vervening heeft hier op grote schaal plaats gevonden, waardoor het

natuurlijke landschap geheel vernield iso ln het uitgeveende gebied
zijn trekgaten ontstaan, die soms tot grotere of kleinere plassen
zijn samengevloeid. Deze plassen met de in vers<'.:hillende .. stad.ia va.n
verlanding verkerende trekgaten geven ae.:n het landschap het karakter
van een moeras. De ontsluiting ·van het gebied i.s zeer slecht; wegen

kc.men er bijna niet in voor en bi::moninc ��s r�r ,;0k bij na niet� ·

alleen per boot goed toegankelijk� Het oorspronkelijke
profiel komt slechts in een klein� niet verveend. gedeelte voor. men

Het r:ebied is

treft dit aan bij een brede strook langs de voormalige Zuiderzeedijk;
langs de Linde• het Zwarte Water en het Meppelerdiep. (zie klei-op

veengro�den) .Na het vergraven van het land voor de turfbereiding t
is veel land weer tot cultuurland aangemaakt. Dit gebeurd.a als de
verlanding na de vervening ver genoeg gevorderd was; er werd dan
hooiland of soms weiland van gemaakt.
40. Veenontginningspolders met zand- en veengronden.
S�mmige delen van het uitgeveende gebied zijn omkaad en na verlagi,Jf;
van de grondwaterstand ontgonnen tot hoogwaardige oultuurgron1.

5); De Zuiderzeekust-zand-en kleigronden;
Deze komen voor in het zgn. uiterdijkengebied. Buiten de zeedijken
is na de aanleg hiervan het veen w�gg-eslag-� en zij:n zand-, zavel-;

en kleigronden afgezet in de vorm van kustwallen. Het is een vrtj
vlak gebied, dat echter toch wat meer reliëf vertoont dan het klei.

op-veengebied. De hoogteligging varieert van 0.50m -N.A.P� tot+
1.·50m +N�A�·P. �};etgeen
een gevolg is van de aanwezigheid van de
.
.

kustwallen en de laagten ertussen en erachter� De uiterdijken worden
als bouw- en grasland gebruikt.

1"2;,/De geologische ontstaanswijze van het gebied,.!.,vnl. naar ter WeQ" 19G.6J_._
1.2.1.Het Pleistoceelh
Het gebied behoorde in het Vroeg-Pleistoceen tot het randgebied
van de Amstelien- en de Lcenienzee. De ·mariene sedimentatie geschiedde
in een· tektonisch dalend bekken.· De ma:r::i.ene sedimenten bevinden zich
op +
- 130m diepte. Op de mariene sedimenten ligt een pakket fijne

en grove fluviatiele zanden, dat tot de Formatie van Hárderwij'k_
behoort. De bovenkant van deze formatie komt voor op een diepte
tussen 40 en 60m. De Formatie van Ha.rderwi.jk bestaat uit een vrij
dik pakket grove. grindhoudende zanden. Zeer .plaatselijk komen d;:;;,n.ne
leemlagen voor met een maximale diktej van 0�50m.

De I.c.enienzee heeft zich waarschijnlijk geleidelijk in
noordwestelijke· richting teruggetroklcen, waardoor het gebied. J.n d,e,
invloedssfeer van een rivierstelsel met een noordoostelijke he·r:co:,,nt
kwam te liggen.
Op de Formatie van Harderwijk worden meestal erofza.ndige 11

- J ...

fluviatiele afzettingen 21.r.,__vigetroffeno De!2'.(i. !'Iv1erzanden bevatten
grind, dat afkomstig is ui+, de stroomg.at:s.er.:.En van Elbe en Weser.

Zij behoren tot de Formatie van Enschede. D� diept�ligging van de
bovenkant van deze formatie varieert van 30 tot 60m. -N.A.P. en de
dikte bedraagt 10 tot 15m.

Op de·Formatie van Enschede wordt een pakket fluviatiele
· zanden aangetroffen, dat als een Rijnafzetting beschouwd moet

worden. Deze·nuviatiele
Rijn.afzettingen tussen de Formatie van
' .
Enschede en de periglaciale en e!entueel glaciale-afzettingen van
het Saalien zijn in·&�n formatie, de Formatie van Urk, ondergebracht.
De _diepteligging van de bovenkant van deze formatie is vrij uniform,
15 tot �Om onder maaiveld. De diepte van de baèis varieert van 40
tot 60 meter.
De zuidelijke fluviatiele aanvoer werd afgebroken door de komst
van het Saale-landijs. Tussen de afzettingen van de Formatie van
Urk en de grond.morene van het Sa.ale-landijs wordt echter nog een

pàkket fijne zanden aangetroffen. Deze zanden bestaan uit fiuvio
periglaciale zanden, dekzanden en ook zanden, welke mogelijk het

best als bekkenafzettingen gekwalificeerd kunnen worden. Deze
periglaciale afzettingen die voor de komst van de ijsbedekking
werden gevormd, zijn afgezet tijdens het begin van het Saalien.
Zij behoren tot de Formatie van Eindhoven. Deze formatie wordt in

het grondmorenelandachap overal aangetroffen, met uitzondering van

het ameltwate�vari de Vecht (waarop het huidige moera.sgebie_d gelegen
is) en de andere beekdalen. Daar is door glaciale en.postglaciale
erosie de Formatie van Eindhoven weggenomen� We vinden deze formatie
alleen nog op de stuwwallen van Steenwijk en Vollenhove. De diepte
ligging van de bovenkant van deze formatie varieert ve.n 6m -N�A-�-p.

t·ot 25,60m + N.·A"P. De dikte wisselt zeer sterk, nl. va� 7 tot JOm.
De grote variatie in hoogteligging en dikte i� veroorzaakt door
glaciale stuw-lng. De grootste dikten treffen we aan, waar deze
formatie hoog is opgestuwd, terwijl de geringe dikten zich daar
bevinden, waar de keileem door glaciale stuwing verdikt is. Deze
afzetting besta.at uit uiterst fijne tot fijne zanden,; plaatselijk
komen leew1agen voor.
In de Saalien-vergletschering (Formatie van Drente) zijn volgens
Maarleveld(l953) en Ter Wee (1962) een vijfta,l vergletscheringsfasen
te onderscheiden. De onderscheiding van de fasen geschiedt op grond
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va.n hun stuwrichting, stv.\·imorEmes en g:condmorener::1.

Voor het gelobde ijsfront van de vierdn vercletscheringsfa.se
ontstond een diep smeltWfl.terdai: het Vechtdal. Gedurende het
afsmelten van het landijs van de vierde faao werd het smeltwaterde.1
van de Vecht reeds gedeeltelijk opgevuld met aan stenen rijke,
fluvioglaciale zanden, welke ook onderin de gletsohertongbekkens

De Rijn stroomde reeds áan het slot· van deze vierde fase
via het IJsseldal en het smeltwaterdal van de Vecht naar zee" De
afzettingen van de toenmalige Rijn, grove ·au gïetrijke zanden, w�llr.E·
in het weste*ijk deel van het Vechtdal worden aangetroffen, behoren
tot de Formatie. van KreftenheyeI (Saalien). Deze afzettingen komen
alleen voor in het smeltwaterdal van de Vecht, maar slechts zeer
plaatselijk doordat latere erosie de a:fzettingen zeer sterk aange'tast
voorkomen;

heeft. Deze formatie ie aan de oever van de

Beulakkerwijde een keer

aangèboord op een diepte van 18m. De afzettingen bestaan uit grove,

gesorteerde, grindhoudende zanden.
·Gedurende althans een deel van het Eemien werden' in het gedeeltel:tjk
opgevulde smeltwaterdal van de Vecht fluviatiele kleien en mo�elijk

slecht

ook fluvi.atiele zandtr1n afgezet. Ze bestaan dan uit grijze, soms humeuza,

kleien me,.,; plantenre:.'lten, de Formatie vari Krefte1lheyen�·
1

Tijdens de laat:':!te ijst ijd, het Weicheeliens heeft het· lar�dijz
Nederland niet bereikt" In het Weichaelien zijn

een serie pex•:'l.gL:::,2i?..\le

afzettinge'n gevormd: de Formatie .van Twente; deza omvat alle afz,,. ·t�:t;:).f;�,n.

welke gevormd zijn onder- periglaciale omat;sJ?.11:igi.. �i:!.r,;:
van de lantste ijsti.�!d�'
van lokale herkomst�

In het Vroegstarl.iaal I werden i.."l het glad.ale dal- en

tongbekkensysteem f'lmr.i.oporiglaoiale zanden afgezet" Tijdens he·�
daarop volgende Amers:foort-interstadia.al vormde zich, zeex· lökar:i.:.,
veen en werd• eveneens zeer lokaal, humeuze leem a.:fgezet" V'el'.'YólgeY..:.8
had in het Vroegetadiaa1 :n. fluviatiele sedimentatie in de .bekki;ms
en dalen plaats" In het daarop volgend Brprup-interstadiaal ,1erd
weer veen gevormd op

plaatsen, waar de omstandigheden gunstig v:a:con.,

veranderden rle o:r..stn.n.1:i.r:h.::-rien
.
rigoureus. De rivieren en beken begonnen zich in te
erosie had voornamelijk plaats in het glaciale dal- .m
In het begin van het Plenielaciaa.l A
•!

-tongbekkeneysteem. Er zijn echter ook nieuwe dalen sevc,:r·,nd. ,; o. ,·. ..,

:�i'Jt dal van de Oude Smildevàart tussen Havel te en' i'litt�l te,, Door
tarugani,j Jsnde erosie vanuit het Vechtdal ::-1.:::.b:L�i Ha·,rel t0 o.ntutox1à
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het dal van de Oude Smildevaart, waarin nabi;!- Wit telt e- onthoofding
van de Steenwijker Aa plaats vond.
Na deze eroBiefase begon weer de opvulling van hst dals^steea.»
Het Vechtdal werd gedurende net Pleniglaciaal A opgevuld roet grovsre
fluviatiele sedimenten: Formatie van KrefteriheyeUT , jonger dan
Eemien. Hiervan varieert de diepteligging van de bovenkant van 4*00
tot 6.00m -N,A«P» De diepteligging van de basis ligt vermoedelijk
tussen de 25 en 35m -N.A.P. Deze afzettingen bestaan in hoofdzaak
uit grove, slecht gesorteerde zanden} grind komt vrij regelmatig
voor ;tevens dunne leemlaagjes van 0.10 à 0»20m dikte. De Vecht heeft
daarna zijn karakter'als grote rivier verloren.
Het jongste Pleistoceen behoort tot de- Formatie van Twente en
is gevormd tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien'. Een klein
deel bestond uit glaciaal hellingmateriaal, zgni keizand, afkomstig
van verweerde grondmorenes. Het grootste deel van de Formatie van
Twente zijn fluvio-periglaciale afzettingen, ze bestaan uit fijne
zanden, die detritus bevatten. Plaatselijk afgewisseld met dunne
leem- en veenlaagjes. Ben derde onderdeel van de Formatie van Twente
zijn de dekzanden. Deze fluviatiele sedimentatie nam een einde op
de overgang van Pleniglaciaal A naar Pleniglaciaal B* Gedurende het
Pleniglaciaal B werd het oude dekzand gevormd. Deze aeolische vorraiïïg
wijst op een droger wordend klimaat. Dit oude dekzand komt slechts
sporadisch voor. Het jonge dekzand I, gevormd tijdens ,het Vroege
Dryas-stadiaal, heeft in dit gebied een grotere verbreiding dan het
oude dekzand.
Tenslotte werd gedurende de koude slotfase van het Laatglaciaali
het Late Dryas-stadiaal, het jonge dekzand H gevormd. Deze dekaand.<m
hebben de grootste verbreiding, praktisch het gehele grondmorenegebied
en een deel van de beekdalen werd ermee bedekt. Tijdens de dekzandvormag
in het Pleniglaciaal B en het Laatglaciaal handhaafde zich in de
stroombeddingen van de beekdalen de fluviatiele sedimentatie»
Van de laatglaciale dekzandvorming kan gezegd worden, dat àbzeIn het algemeen egaliserend heeft gewerkt« De oude dëkzanden treffan
we voornamelijk aan In de depressies van de grondmorene. Het jbngft
dekzand I is het dikst ontwikkeld in de koppen van de beekdalen en
tegen hellingen van terreinculminaties. Tenslotte ligt het jonge
dekzand II als een deken over de grondmorene» het oude dekzand' en
het jonge dekzand ï heen.

Het dekzand is een -iS.i

-nieter 'glóoièn-iib vxaicte" aie vanaf

Meppel via het Kierse Wi„d > (i.JC'fn -N.-Avïy) ufdfinvt naar de
Belterwijde.(2.00m -N.À.P.) Iri de omgéving van BeTt'scHutsloot .
komt het dekzand plaatselijk aan dé oppervlakte; het bereikt bij
de vroegere Zuiderzee een diepte van 3.'50m -N.A.P. Naast een aantal
ruggen en koppen vinden we ook geulen die het dekzand doorsnijden;
deze werden door riviertjes

uitgeschuurd voor het veen begon te

groeien. Een duidelijk geulenpatroon is te zien bij Zwartsluis en
in de Barsbeker Binnenpolder. Deze geulen zijn waarschijnlijk door
de Vecht gevormd en worden vaak door hogere zandruggen begrensd.
Veenenbos (1950) spreekt van rivierduinen. Voorbeelden zijn te vinden
in de Barsbeker Binnenpolder en langs het Meppelerdiep.
Op de dekzandondergrond heeft zich in afgesloten laagten soms
een meerbodem ontwikkeld (zeer fijn humeus zand) of tussen zand en
meerbodem heeft zich eerst een laagje veen ontwikkeld. De eerste
veenvorming vond dus reeds in het Pleistoceen plaats.
1.2.2»Het Holoceén.
De klimaatsomslag van het periglaciale- naar het warmere
holocene klimaat had een grote verandering van de omstandigheden
tot gevolg. De zeespiegel steeg, het verhang in de beekdalen werd
geringer, de grondwaterspiegel steeg door de grotere neerslag,
zodat de omstandigheden in dit gebied gunstig werden voor de
vorming van veen. Afhankelijk van de omstandigheden ontwikkelde
zich het meso- en eutrofe veen (rietzeggeveen en mosveen) en op de
meer geïsoleerde plaatsen het oligotrofe veenmosveen* Er kwam een
einde aan de veengroei door een sterke transgressiefase van de zee
- 300 na Chr. In het kustgebied werd toen een kleilaag afgezet.
De reeds in de Middeleeuwen aangevangen verveningen hebben het
gebied tenslotte z'n huidige aanzien gegeven.

l*3.D^j;^s^hiedenis_ van _het_ gebied.
Van het oorspronkelijke laagveengebied is weinig meer over.
Door de talrijke menselijke activiteiten, zoals het kappen,en rooien
van moerasbos, het vervenen ten behoeve van de turfwinning, het
maaien en oogsten van riet, biezen, zeggen, hooi en veenmos, branden,
vissen, jagen, kooien, bemalen, het graven van vaarwegen» bemesten,

inpolderen en sandwimien, heeft hei landè'2h&p «rM totaal ander
aanzien gekregen. De invloed van de mens was toi; on met de tiende
eeuw gering. Het moerasgebied in het Land van Vollsnhove is
+

•

"

»

|
1

waarschijnlijk vanaf - 1100 bewoond. In de 13" eeuw was éi* in het

'

Zuiderzeegebied nog veel landverlies# men is toen begonnen met de

,

bedijking van het gebied. De oudste menselijke ingreep was vermoedelijk

r

het rooien van Elzen- en Berkenbroek, waarna hst land gebruikt wei'd
voor landbouw, extensieve beweiding en hooiland. Het aanvankelijk
ruim voorhanden zijnde hout leverde'de brandstof. Uit 1494 is een
kapverbod bekend, waaruit blijkt dat de voorraad opraakte; waarschijnlijk
is er toen een geleidelijke overgang naar de turfmakerij ontstaan.
In de buurt van Giethoorn is in de IIe of 12e eeuw een begin
met de vervening gemaakt. Volgens sommige beweringen waren het de
monniken van het Franciscaner Convent die het eerst het turf snijden
of steken ter hand hebben genomen. De eenvoudigste manier is het
steken van turven in gaten van enkele vierkante meters, waarbij door
snel te werken het veen tot een diepte van £ 75 cm onder het
grondwater kon worden gewonnen. Grotere gaten zouden te snel vollopen.
Het was individueel, kleinschalig werk. Elke nieuwe exploitatie
betekende een nieuw putje. Afhankelijk van de economische situatie
werd er meer of minder turf gestoken. In tijden-dat het landbouwbedrijf
niet voldoende opbracht werd dat aangevuld met turfmakerij. In de
0
O
16 tot de 18 eeuw werd de turftaakerij steeds belangrijker; in
Blokzijl en Zwartsluis waren belangrijke turfhavens.
Geleidelijk àan was men ook overgeschakeld van turf steken op
iiurf baggeren. Hierbij kon het veen met handkracht tót 2.50m en met
machinale hulpmiddelen tot op de zandondergrond worden .weggebaggerd.
De uitgebaggerde specie werd fijngemaakt (het mengen in de mengbak)
en te drogen gelegd op de legakkers en als het stevig genoeg was
geworden in blokjes gesneden, die verder gedroogd werden tot de harde
kleine turven. De aldus ontstane petgaten waren veel groter dan de
kleine veenputjes.
Yeel land is verloren gegaan door erosie, wanneer de wind vat
kreeg op het uitgeveende landschap en de legakkers aantastte. Veel
grotere en kleinere plassen ontstonden aldusj ook zijn zo dé "Wieden"
ontstaan. Doorbraken van de Zuiderzee in 1755» 1776.en 1825, toen
het Beulakkerwij'de z'n huidige uitbreiding kreeg, hebben dit proces
nog versterkt. Het voormalige dorp Bs-ulalcé is in 1776 geheel in de
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De wilde ve:r"'�tenirig duurde voort tot :::.h J·,ai,
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vervenirig tot in de ti.neede Wereldoor�og is doorgega.a�-�

,rarl :,,,:;r het

1

oms'treeks 19_20 izijn 5:;rote beteker.ds"
Om. de dre:tgenè!.e ''govaren" va.."l. inpoldering en ontgiï;nj_ng rw·�
hoo:fd te kt,r.men bieden is .ie Verenigi:ng tot Behoud yan Uatuu:.."fr.r.)lï:t.Üne;.·rèêZl.
in 193'!�, met d.e �ankovp van d.e Bak:ke:i:-�koo:i,. begonnen grote deL�n

van

het u'i tgeveende gebied or, ·ce kcpën"

Een ' :??:ieuwe -�ed::reiging vormt de anel j,;oenemende water'7€1't.'·1t1.ülir:g.,

veroorzaakt dc,ör een steeds me6r ma.sss.le rac:rea.tie 1 d.,:') la-:'.ü:'bï':u\v 1>

.

de induatriè en . •l'le.ar· het gebied toest:r-ome:G.d ste:rk vervuild -,·•,·t'é':
'

schade.

'·

De s'ne1 6:z;-,,.,1i end.e populat:!.e ( oorsp'.rorikelijk �c,:I>it :Ltili.�et,11>i.':l)

.

knobbelzwa.:ni:in v,:,r-ch=:h · een plaag en rloh"èen ver:.'1ie1il,,;N� G,1:':. cl;:!
rietoultuur t"g,,,t·, d1..unping, door inv?er' Vf_:,1. goedko0p :t;,ë\,-,t utt

Oost-E.'uropa�· Ü.$JXI,7ktg is de prijsontwikk,e-'.::.:L:r.g hE>t laátste ,ié.1c1.:r ueic:c

gunstig gew"""�
. Deze l:iedr�� ·ran het gebied doez: -':isheerapr::,1'.>J.e,me!: ontf·tac';'.t
t.a.v. de W3 t,,-rt:vu:-J.:!. têi"t: 9 het in sva:nd. �óuè'.e::. vm, 'hepaalde
verlandingsa t.adie.

0'."l

de soms tegenges-telè.2 belangen'· van na:t1.:·:1rber:_;:;-,.:uT

en recreat;ï.'ë,:.

Door :"(C>t '. .-13:�•n. ""

t

..

.

,;ti L)_Il<tn enkele rirlertjes: (::..-

Aa en t.{;,

:·d.iop. v1ellce veel water a±'ï.'oez'e:.·.r V-'

achterlar:..-

..::.;rr·e loopt een dijk !:r.;aar- de :,..t,,;e.: ,::

'"''..,,:_� · · �
.- ,,.,.,.e 'oedraa"'t
i..:, 20.) u r..,1\.,'
. 1
.•.,,.'J_..
o,,;;;erv1akte van lB.07: ,1:.,
,,

Het pe:tl
).920 word het
d� Zuid8rzee gèloosd. Men is· toen ovargefr,:.;..-1 tet stichting van het
stoomger.iaal �'A"F.Stroin.k" (thans een dieselgem::,cl)" aan de Ettelandse
kolk, waar eerst de Ettelandse uitwateringsalnis viàs gebouwd, in

.-le zeedijk tussen Vollenhove en Blokzijl. Nu is ar een constant peil
�,,,,,...
van het oppervla.ktewater: het zomerpeil is 0"70m -N.A.P. en het
z,,,,.. --:;
winterpeil 0,80m -N.A;'p• (dit bevordert het verlandingsp:roc� "'�';t;�kio,,J
� ./��
Toe1i de boezembemaling tot stand was gèkomen 11 is in de

dertiger jaren begonnen met een grootscheepse ontginning van de
uitgeveende gronden. Steeds werd een oppervlakte van 5ÓO tot lOOOha.

omkaad en door bemalen áe grondwaterstand verla.agd. Zo verkreeg men
de bouw- en gra.slandpolders (polders Giethoorn� Gelderingen, Halfweg

en Wetering).

Door de aanleg ve.n de diep ontwaterde Noordoostpolder werd het
hydrolog1.sch evenwicht .verstoord; de rietlanden in het westen va.n
het gebied gin.gen verdrogen. Dit resulteerde in omzetting in grasland
of bevloeiing met behulp van winQmolens. Ten gevolge van de goede·
doorlatendheid van de dikke zandlaag onder het veen trad een daling
op van de waterstanden in de klei-op-veengronden in het randgebied.

Door een grootscheeps ,infiltratiesysteem werden de schadelijk�
gevolgen beperkt.O�k nu is er nog wegzijg1.ng naar de Noordoostpolder.
De terreinverheffingen bij Steenwijk en Vollenhove reiken tot
10 à 15m +N.A.P. -Dit gebied heeft een natuurlijke afwatering. Over
de keileem en door openingen in de keileemlaag loopt het overtollige

water weg naar de ·omliggende lagere gebieden. Van het Hoge land van
Vollenhove loost 1060ha vrij op ·het Zwarte Water en _ 150ha op de boezem"

Het uiterdijken.gebied is bekaad met zomerkaden; enkelé''\Jomplexen
bij Zwartsluis en de·wendelerdijk worden bemalen, de rest heeft een
natuurlijke afwatering; behalve het gebied noordelijk van de nieuwe
havenmond van Blokzijl, ti!at het overtollige water in de Noor�oostpoldér
kwijt kan.
De Barsbeker Binnenpolder loost op het Zwarte·water.
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Hoofdstuk II: De v.,a�;erba,f�J��:!"il :i..n ',het g-eü:i'ed.
2a�De keuze van een proefgel:::,;k�.fü. ·
j · ·
b
Om een min c,f meer volledig- overzicht
van de wa:tar' eweg:ing
'
te kunnen maken is in de nwiaden"'een bepaald proi;;:fgehiP.d. gekozen.

Dit is het gebied begTenad door de Arembergergraoht t de Venewég,
*:
de Barsbeek,en de Woldweg (zie figuur 2). Het is een binnen het
.
1
.
.
natuurgebied min of meer duidelijk beg1·ensd geheel. Van dit
gehele
_
1
'
gebied zal getracht worden een zo volledig mogelijke vraterbala.1)8
J.

·.

1

,("'

.

te geven. Met het oog hierop zijn in dit gebied diverse metir..gen
verricht, namelijk:
-het met�n van de stijghoogten van het grondwater in diepe- en
ondiepe grondwaterstandsbuizen, in verband met eventuele kwel of

·
.
I

.•

1

wegzijging.

-het· meten van dè st:t·oomrichting in de· diverse vaarten en sloten ..
· -enkele debie:tffletin.gan aan de grenzen van het gebied.

-het meten van waterstanden in enkele golfdempers.
-metingell; van het E.G.V.(elektrlscJ:i geleidingsvermogen) in het
oppervlaktewater.
-hot meten van waterstanden, maaive_ldshoogte, E.G"V., pH en

temperatuur .in de kragge.
-metingen
het E.G. Vo in de ondergrond met behulp van een sond.e.
Getracht zal worden van elke meting een zo volledig mogelijke
uitwerking, te geven" Badachtmoet wel worden dat de metine;a!1. vaak
niet vol<toende gegevens opleverden, zodat. bepaalde aannarnas moesten

van

worden gedaan.
*De JJ.r,1.rr..:"'.::;eC'1'-, v-r'-'<�,SE>:r- een. wat!':·rloop 1 is. thans een wee.

2.2.Het bel>l'¾-len der�r-01:iele :wel of wagzijging.'
' A�vorens de methode van meting te bespreken eerst iets ,;ver
het in het gebied voo1:·!�omende bodemprofiel. Voor het d.i.epe::.··o PT•:-tf:te1
zijn de gegeven::; ontlfHm:d aan hoorstaten die gemaakt zijn in. opd;r3.cht

van de Waterleiding Mae.tsc'i1app:tj "Overijssel" N" v.$ we\.lre te St�,I,mekl,)ost.e�"
een pompstation exploiteert dat ook wat·er aan de ond,1:rcrcmd var; het

proe:fgebied on.ttrekt. :Ooor de Geologische Dienst :is een. d.1.ep<:l ·,,or:i.ng
verricht aan .de oever ve:.n de füru:lakker,zie bijlage nr: 1 ) .. Verder

zijn bij de zelfgeplaatste grondwa.tersta.ndsbuizen profièlbes,-:h.i·Ijvinr:e:n
gemaakt; deze gaan ·cot maxime.al 5.5om· diepte (zie bijlage nr�? '\J.
Afgaande op bovengenoemde gegevens i::: een "gemiddel,1 .:rn:·ofielv'
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voor het gehele nroefge'bied aangenomen (si,?

3)» De kleilaag

die tussen 14 en 18m «rr.aa.iveld voorkomt ia plaatselijk afgezet, waardoor
de weerstand tegen verticale stroming toch niet zo groot is. Over
de cl-laag is een sti3ghoogteversch.il gemeten (zie bijlage nr. 3 ).
In totaal zijn in het proefgebied 13 diepe grondwater sta *>dsbuizen
geplaatst (Dl t/m D13)» Dit is gebeurd met behulp van een, veen/kraggeboor»
zandboor, pulsboor en mantelbuis. De mantelbuis is niet in alle
gevallen gebruikt. Meestal kon met alleen de zandboer in de zandondergrond
doorgedrongen worden. Geboord is tot een dieptes minder dan de lengte
der langste buis. Daarna werden de buizen geplaatst» waarbij de diepe
buis met een hamer over de laatste 10 tot 40cm in de zandondergrond
werd vastgeslagen. Deze diepe buizen zijn dan verder als vaste punten
beschouwd en gewaterpast ten opzichte van het N.A.P. Per punt zijn
2 of 3 grondwaterstandsbuizen geplaatst: een korte buis (k) met een
lengte van 0.80m, een middellange buis (m) met het filter juist boven
de cl-laag en een lange buis (1) met het filter beneden de cl-laag
(zie figuur 3)»
In het algemeen fluctueren de waterstanden in de korte- en
middellange buizen sterker dan die in de lange buizen (zie bijlage nr.4 )»
hetgeen kan wijzen op een meer directe invloed van regenval en
bemaling op de waterstanden boven in het profiel (dit geldt voor
de buizen Dl en D5 t/m D13)» Bijna altijd is de waterstand in de
lange buis lager dan die in de korte- en middellange buis. Dit wijst
op de aanwezigheid van een verticale„stroming in benedenwaartse
richting (wegzijging). Langs de Barsbeek kan na een regenrijke
periode ook kwel optreden» wat veroorzaakt wordt door afstroming
van water van het Hoge Land via de ondergrond. Na langdurige regenval
werd kwel waargenomen bij buis D2« De waterstand in buis D4 vertoont
ook een duidelijke stijging na regenval. Het peilversohil tusöen
de korte- en middellange buizen is meestal zeer gering, waaruit blijkt
dat de weerstand tegen verticale stroming in de bovenste 2.50m van
het profiel zeer gering is. Om een grootte-orde van de wegzijging
in het gebied te kunnen schatten is dan ook alleen gekeken naar het
stijghoogteversch.il van het grondwater boven efi onder de cl-laag.
Ten aanzien van de wegzijging is het van belang een grootte-orde
t .'te bepalen van: de wegzijging in ;het proefgebied, de hoeveelheid
horizontaal toestromend water, de wegzijging naar de Noordoostpolder
en de kwel en wegzijging langs het Meppelerdiep.

2.2.1.D© wogzijging^ln^he^groefgebiea^
Ter bepaling van de wegzijgiiifs is Bè'" gewenst enig inzicht te
hebben in de eigenschappen van de ondergrond, Deze kunnen worden
verkregen met behulp van pompproeven«
Wil men deze eigenschappen op de hier gevolgde wijze bepalen»
dan dienen de grondwaterstromingen äan de volgende algemene voorwaarden
te voldoen:
a)de watervoerende laag is zeer uitgestrekt»
b) de watervoerende laag is homogeen, isotröop en van constante
dikte.
c) het onttrokken debiet is constant.
d) de winput is volkomen (over de gehele dikte van de watervoerende
laag wordt water onttrokken).
ej voor de onttrekking was het piezometrisch vlak nagenoeg horizontaal.
Of aan voorwaarde d) wel geheel wordt voldaan is onzeker, aangezien
uit de boorstatén van het waterleidingbedrijf niet blijkt tot welke
diepte de ondergrond,bestaande uit grof zand,, voorkomt. Deze eventuele
fout is hier verder verwaarloosd.
Omdat geen pompproeven in het gebied zijn gedaan, is getracht
met behulp van waarnemingen van de grondwaterstandsbuizen van de
waterleidingmaatschappij een pompproef te reconstrueren. Als centrum
van de wateronttrekking is het middelpunt van het pompstation gekozen.
Verondersteld is een cirkelvormige wateronttrekking, waarbij het
debiet onttrokken aan dé ondergrond van het proefgebied is bepaald
door een cirkelsegment als evenredig deel uit het totale debiet te
beschouwen. Gekozen zijn de grondwaterstandsbuizen 41P1, 42P5, 66P8
en 42P6 (zie figuur 4). De berekening is gemaakt aan de hand van
de waarnemingen van deze buizen op de volgende data: 13 februari,
17 april, 14 juni, 14 augustus en 14 oktober 1974. Uitgegaan is van
de waarnemingen van de buizen met een filterdiepte van X 70m -ra.v.
Als debiet is aangenomen het gemiddelde debiet van de zeven dagen
voorafgaande aan deze data. Er is hier uitgegaan van een stationaire
toestand.
Men meet nu de dalingen van de stijghoogtes ten opzichte van
de toestand voor de onttrekking. Als oorspronkelijk peil is
aangenomen 75cm -N.A.P. (» het gemiddelde van zomer- en winterpeil)«.
Gezien het bodemprofiel doet zich hier het stromingsgeval voor
van onttrekking onder een semi-permeabele laag met weerstand c, waarboven

het freatisch vlak door aanvoer op peil %fertlt gohöuden. Hiervoor
geldt de formule van De Glee (1930)':
s a

Qo

K

2TrkD

(**/ I») » waarin:

°

s «= daling freatisch vlak (m) •
Q ns debiet van de put (drinkwaterpompstation) (m'/etm)
o
k = doorlaatfactor van de laag waaraan watar onttrokken
wordt (m/etm)
D => dikte van deze laag (m)
K » gemodificeerde Besselfunctie, tweede soort, orde nul
L (=^) = VkDc^ = de spreidingslengte (m)
r = afstand tot het punt waar daling van het freatisch vlak
wordt gemeten (m)
Op dubbellogaritmisch papier is de daling s uitgezet als functie
van de afstand r en op een ander vel de Besselfunctie K^(x) als
functie van x (standaardöurve). De beide functies zijn zo goed
mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht. Het punt A(l,l) op
de standaardcurve heeft dan op de grafiek s tegen r de volgende
coördinaten:
- op de s-as:

s*=

waaruit kD volgt
2rricD

- op de r-as:

r^.= L = VkDc

waaruit c volgt

De resultaten zijn weergegeven in bijlage nr: 5

; gevonden werden

de volgende gemiddelden:
kD =e 4OOO m^/etm
c » 600 etm
De weerstand c dis hier is gevonden, is echter in werkelijkheid
de soa van de weerstanden cl en c2 en de weerstand van de tussenliggende
zandlaag« Men kan cl en c2 beschouwen als in serie gesehakelde
weerstanden (vertikal© sirowing)* De weerstand van de tussenliggende
zandlaag wordt hier ten opsiehie vsri cl en c2 als verwaarloosbaar
beschouwd# De hier bepaalde? kD vaarde is die van de, onderste
zandlaag, waaraan het drinkwater onttrokken 'wordt. Nu ontstaat
echter de moeilijkheid hoe de waard ea, van.cl en c2 apart- te bepalen.
Wegens het ontbreken van voldoende gegsvezia zijn, de volgende 'waarden
voor cl en c2 aangenomen:

cl « 500 evm<.

c2 = IOC etra
Voor de c2-laag is een geringe weerstand aangenomen» omdat deze -
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plaatselijk is afgezet. ;<? ci-ifiag: hóèit; < rlh .-/rotere v/eerstand,
want behalve het in de

Vï'jf

het profiel

veelvuldig voorkomende versrneerbare laagje op de grens' met de
zandondergrond, komen er in (leze bovenste vijf meter ook nog
plaatselijk klei- en leeralaagjes voor. Verder is de bovenkant van
de zandondergrond vaak verkit of zeer verdicht» Ook komt plaatselijk
wel eens een oerbank voor (bv* tegenover net pompstation). Eén en
ander maakt het aannemelijk te stellen dat zich bovenin het profiel
een laag met grote weerstand bevindt.
Nu kan de grootte der wegzijging worden berekend met de
formule s = £h , waarin:
o
s = wegzijging (m/etra)
Ab= het verschil in stijghoogte van het grondwater in de korteen lange buizen van Dl t/m Dl3 (m)
c - de weerstand van de semi-permeabele laag; hier: c-cl=500etm
Daar de verschillen in stijghoogtes, Ah, van het grondwater in de
korte- en lange buizen van Dl t/m D13 in de tijd gezien slechts geringe
schommelingen vertonen, is hier uitgegaan van de gemiddelde waarden
van

h in de tijd (zie bijlage nr:6J. De oppervlakte van het

proefgebied is verdeeld over de buizen Dl t/m D12 en per buis is
dan over.het bijbehorende oppervlak de wegzijging bepaald (zie
figuur 5 en bijlage nr:7 ). Uit de berekening volgt een wegzijging
in het proefgebied var» 0,277mm/etm. Daar het proefgebied 686ha groot
is, komt dit overeen met 1899*3m /etm.-Stel het door het drinkwaterpompstation onttrokken debiet is bijvoorbeeld 10.000m /etm (zie
. bijlage nrsB ). Bij veronderstelling van een cirkelvormige onttrekking
wordt .dan aan de ondergrond van het proefgebied één vierdé deel
van dit debiet onttrokken? dit is 2500m"Vetm. In vergelijking met
3
dit debiet kan een wegzijging van 1899,3m /etm wel aanzienlijk
genoemd.worden»
Uit de waarnemingen van D13» welke in de Barsbeker-Binnenpolder
is geplaatst, blijkt dat hier ook wegzijging is. Een grootte-orde
van deze wegzijging is echter moeilijk te geven, daar er slechts
één buis is geplaatst en deze ook nog een keer omver is gereden.
2.2.2.De_hoeveelheid horizontaal toestromend water.
Door de wateronttrekking van het drinkwaterpompstation aan de

(,

Wva/O^»- •
Isohypsenkaartje van de waterstanden in de I-buizen van Dl t/nj

Dia»

schaal: 1:25.000
datum:14 augustus -1974.

RONDRITE

hWv/o.-te-rPo

Veheiiolch

.

i-fo-îl. -t.'l'.).

5:^
1 — 2 .

!,x u

U*~~

^
U4 "2. o oo />»-v'
Or

Uv^_ JJ^_ k-o-vCt^-Le. /~bja^_cbtcL.cA-<j ,

juJLd

- 15 -

ondergrond, vindt ook horizontal^'toestroming vimi water plaats in
de zandlaag tussen de cl-laag sn de c2-laag* Da-"' de toestroming
in deze laag naar de winptiiten van de waterleiddngraaatschappij
ten opzichte van het totale onttrokken debiet ni et groot i3, kan
bepaald worden aan de hand van bijvoorbeeld het isohypsenkaartje
van de in deze laag waargenomen waterstanden in de diepe buizen van
Dl t/m D12 op 14 augustus 1974 (aie figuur 6).

oegepast kan worden >

de wet van Darcy: Q = -k.i.A» waarin:
Q « toegestroomde debiet (m /etrn)
k = doorlaatfactor

(m/etm)

i » het verhang
i = dh,
(Jg

dh = hoogteversci il
ds = afstand

A = de oppervlakte door welke 5 passeert
Aan de hand van de profielbeschrijvingen van bijlage nr$ls is voor
k een waarde aangenomen van 4m/etm. A = 2000m (ïengte) . 11,40m (-dikte
2

van de tussenliggende zandlaag in het ideaalproiiél) = 22.800m .
De waarden voor dh en ds kunnen uit het isohypsc akaartje worden
bepaald: dh = l»10m eft. ds « 3380m. Voor Q wordt dan gevonden: Q « 297m"'/otm5
Het door het pompstation onttrokken debiet is op 14 augustus 1974
10.852m /etm. Stel dat Sén vierde gedeelte van cit debiet aan de
ondergrond van het proefgebied wordt onttrokken, dit is dan 2713m"Ve tm.
297/2713 = 0,1095. Ous. iets meer dan 10% van hel aan de ondergrond
van het proefgebied orttrokken debiet strooist tea vanuit deze laag.
Deze orde van grootte is min of meer constants, öaar de
isohjrpsenjcaartj^s op andere data ongeveer hetzelfde beeld te zien
geven (zie bijlage nr: 9)'«
2.2.3.De welzijging naar de Noordoostpolder.
Sinds de drooglegging van de Noordoostpoldc •£• treedt er in
Noordwest-Overijssel wegzijging*op, welke in de'polder als kwel
tot uiting icorat. Orri nu een grootte—orde van (lese wegzijging te
kunnen geven is aangenomen dat de gevonden waardén voor kD en c
over het gehele gebied constant zijn. De 'diepe zandondergrond welke
we in het proefgebied aantreffen, kómt ook onder de Noordoostpolder
voor. Gebruikt is de formule: q

= ff-ah , waarin:
2+B/X

qQ »• debiet wat wegstroomt naar de ondergrond (m^/m,etm)
p « \jW~

ƒjóöo^ = 2,58

U/ötsi)

Xe^{

pi*pjeJL

/V9~- L*k p^we^eJLgJ- , (rp |4 oui-^vfrU^ - lyjij .
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Ah a peilVerschil tassen de

en 'ie Noord oostpolder (m)

In de "Wieden" is het boezempeil op Oj75®-—$*£,.£» gesteld en in de
Noordoostpolder is het polderpeil van de minst diepe afdeling
4,50m -N.A.P. Dit geeft voor Ah een waarde van 3s75nu
X = de spreidingslengte; X = VIcDcT = 1550 nieter.
B = de breedte van de dijk, deze is verwaarloosbaar ten
3
opzichte van X» De formule gaat dan over in: q = 1/2./?.Ah = 4 »03m /rn9etra.
,1
- o
I
Stel dat de"kwel in de Noordoostpolder merkbaar is•over een afstand
van 2500m uit de dijk. De grootte van de lev,-el zou dan zijn:
O "V"'
4,83m /2500m = l996mm/etm, "Volgens de kwelkaart van de Noordoostpolder
is er in het gebied tussen Vollenhove en Kraggenburg een kwel van
0,2 tot l,5ram/etm en plaatselijk komt 5mm/etra voor.
De afstand van het proefgebied tot de Noordoostpolder is
ongeveer 4300m. De \"/egzijging in het proefgebied Is berekend met:
e-

X

, -^
.ê
X
,waarin:

s n de wegzijging
O
q^= 4,83m /m,etm
X = 1550m
x - x^ =» dé afstand waarover de wegzijging plaatsvindt
Gesteld is dat de invloed van de Noordoostpolder ten aanzien van
de wegzijging zich uitstrekt over een afstand van 3
4650m; dus -x - x^ = --3

X»

X»

dit is

Gevonden is: s = 0,155mm/etm.

Op grond van bovenstaande benadering zou gezegd kunnen worden
dat de reeds van nature aanwezige wegzijging van 0,155mm/etm door
de drinkwateronttrekking wordt verhoogd met 0,122mm/etm tot 0,277mm/etm.
Er vindt dan in het profiel een stroming plaats zoals schematisch
is weergegeven in figuur 7o
2.2.4.Kwel_en_wegzijging_langs het Meppelerdieg»
Hier zijn op de Vlakte vijf diepe grondwaterstandsbuizen geplaatst;
M-p^t/m Mjj^(zie bijlage nr: 10). Helaas is het aantal waarnemingen gering„
daar de buizen pas in september 1974 zijn geplaatst. Hier komt op de
zandondergrond ook een versmeerbare laag voor» aangenomen is dat deze
ook een c-vv&arde van 500etm heeft (zie bijlage nr: 11). Uit de waarnemingen
blijkt dat bij de buizen

en IVL^ kwel optreedt vanuit het Meppelerdiep

ter grootte van 0,i>ram/etma In de kragge(M^ t/m M^} treedt welzijging
op naar de. diepe ondergrond en naar de polder» ter grootte van 0,oémm/etïE.
(zie bijlage nr: 12).

- 17 -

• De berging van het gebied.
Gedurende de maanden april tot november 1974 is wekelijks op
enkele percelen in de Wieden de waterstand en de maaiveldshoogte
opgenomen. Daartoe zijn in lengte- en dwarsraaien over de percelen
stukken betonijzer van + 2,50 m (afhankelijk van de zanddiepte) in
de zandondergrond vastgeslagen. Hierdoor zijn vaste punten ontstaan
in het overigens zeer bewegelijke gebied. Aan deze stang is een
waterstandsbuisje bevestigd (d.i. een stuk elektriciteitsbuis van
80 cm, waarin aan de onderkant over een lengte van + 20 cm een
reeks gaatjes is geboord, die omwonden zijn met nylonweefsel, om
inspoeling van gronddeeltjes te voorkomen). Met behulp van een peilklokje kon in deze buisjes de waterstand worden opgenomen.
Om deze stang (met buis) is een blik geschoven met een gat in
de bodem. De onderrand van dit blik is tandvormig ingeknipt en deze
tanden zijn vervolgens' naar buiten gebogen, waarna het blik met
behulp van deze tanden zo stevig mogelijk in de kragge is vastgezet.
De bewegingen van het blik (dus van het maaiveld) konden zo worden
gemeten ten opzichte van het vaste punt. (figuur 9 )
Figuur ? : Schets van de meetopstelling

Wil men deze methode van werken nogmaals toepassen, dan is het
aan te raden de stang gelijk af te zagen met de bovenkant van de
buis, zodat controle van de hoogte eenvoudig is. Bij onderstaand
onderzoek is de hoogte van de buis ten opzichte van de^stang vast
gelegd met een zaagsnede, doch deze is door roestvorming in de loop
van de tijd steeds moeilijker terug te vinden.

10 -

De hoogte van de stangkoppen is bepaald met een waterpastoestel
type Automaat. De nauwkeurigheid van deze meting is vrij groot, om
dat een vrij stevige zetwal als standplaats is gekozen en omdat bij
het gebruikte toestel de vizierlijn bij geringe afwijkingen uit het
horizontale vlak automatisch wordt gecompenseerd. Aangezien bij elk
proefperceel ook een stang in het open water is geplaatst, kon op
dagen met blakstil weer

aannemende dat het boezempeil dan overal

gelijk is)de relatieve hoogte van de stangkoppen worden omgezet in
absolute hoogte. Deze N.A.P.hoogte ia opgenomen op de peilschaal
van de Deukerssluis.
De maaiveldshoogten en de grondwaterstanden (bijlage 14 )zijn
allen omgerekend in N.A.P-hoogte. In bijlage 15 zijn deze waarden
grafisch uitgezet tegen de tijd. Onderbrekingen in deze lijnen zijn
het gevolg van vernielingen aan de waterstandsbuisjes en/of het
blik. Bij het perceel de Kleine Bollemaat (Giethoorn) aan de noor
delijke oever van de Beulakerwyde is dit waarschijnlijk het werk
geweest van recreanten. Dit is dan ook één van de redenen geweest
dat op dit perceel de waarnemingen eerder zijn stopgezet.
Bij de twee andere percelen zijn de verstoringen veroorzaakt
tijdens het maaien en hooien in de periode eind juli- begin augustus.
Van de verstoorde punten is

op de Vlakte (foeppelerdiep) niet meer

hersteld. Dit punt bevond zich op een zetwal om te onderzoeken of
ook hier de maaiveldshoogte veranderde met de waterstand. Uit de
voorgaande periode was reeds gebleken, dat dit niet het geval was,
zodat herstel niet noodzakelijk werd geacht.
Bij het bekijken van bijlage 15 valt op, dat sommige maaiveldslijnen geheel de waterstand volgen, terwijl bij andere punten het
maaiveld nauwelijks of in beperkte mate op de grondwaterstand rea
geert. Um dit verder te onderzoeken is voor alle punten de grond
waterstand tegen de maaiveldshoogte uitgezet.(bijlage 16) De ver
houding blijkt dan inderdaad van 0 (Mg) tot 1:1 (Mg en M^) te lopen.
Uit deze grafieken blijkt ook of het blik, na te zijn verstoord
op dezelfde hoogte is teruggezet. Is dit niet het geval, dan zijn
twee lijnen in de grafiek getrokken, waarbij de verticale afstand
tussen deze twee lijnen het aantal cm's bedraagt, dat het blik te
hoog of te laag is ingezet.

Bij het tekenen van deze grafieken

bleek, dat ook het blik van V0 en Vc na het maaien een andere hoogte had gekregen. Van V^ was bekend, dat hij met de maaimachine was

*
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geraakt. Van

is dit niet bekend en erg waarschijnlijk is het ook

niet, want deze stang steekt ruim 1 m boven het maaiveld uit. Een
verklaring zou kunnen zijn, dat door wieldruk de vrij stevige en
hooggelegen kragge (.haarmos-vegetatie) is samengedrukt bij het, af
halen van het hooi.
Aangenomen is steeds, dat het verband lineair z o u zijn. uit
is het zeker niet, hetgeen duidelijk blijkt uit punt h . Het verband
zal een S-vormig verloop hebben, omdat de kragge aan de zetwailen
vastgegroeid is. De ondergrens treedt op, als de kragge als het ware
tussen de zetwallen komt te hangen; de bovengrens als de kragge er
bol tussen zou staan. Over het algemeen liggen de waarden echter o p
het rechte stuk van de S-kromme.
Wat de oorzaak is van het vreemde verloop van de curve bij G^
is niet duidelijk. In de zeer droge maand april tot aan de hevige
regenbui op 14 mei lagen de punten op de lijn 1:1. Door deze bui is
de kragge gestegen tot 69,9 cm -N.A.P., waarna de punten steeds rond
de lijn 1:2 kwamen te liggen.
Nog één opmerking over 6^. Bit punt, waarvan het maaiveld ge
durende het gehele jaar onder water staat, heeft klaarblijkelijk
lange tijd nodig gehad om zich in te stellen na het plaatsen van
stang, buis en blik. Pas na 12 april (d.i. ruim 14 dagen na het
plaatsen) komen de punten op een "rechte" lijn te liggen.
Bovenstaande lijnen geven in feite weer,hoe groot de berging
is van een bepaald soort kragge. Gaat namelijk de grondwaterstand
bij een bepaald punt omhoog met b.v. 4 cm en er is een verhouding
geconstateerd van 1:2 ,dan gaat Ret maaiveld 2 cm omhoog. Deze vo
lumevergroting van het profiel is voornamelijk het gevolg van het
toestromen van (minimaal) 2 cm water. Het bergingspercentage bij
dat punt is dan op 50 $ gesteld, (figuur 10)
Figuur 10:Wijze van berging in een kragge-profiel.
I.

II.
— 2 cm maaiveld
4 cm waterstand

— 2 cm berging
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De berging van water in de kragge zelf ia praktisch nihil.
Omdat het grondwater zo dicht onder het maaiveld staat, is namelijk
het vochtgehalte nagenoeg gelijk aan dat van het verzadigde profiel.
Ter vergelijking moge dienen een veenprofiel, waarvan de volgende
vochtkarakteristiek bekend is.
zuigspanning(cm water)

vochtgehalte(vol.$)

0 (verzadigd)

86,2

2,5

65,5

10

83,4

31

81,7

100

76,2

200

70,7

In dit natte gebied zullen slechts de eerste 4 waarden voorkomen.
Als voorbeeld zal worden berekend, hoe groot de toename van de ber
ging is, als het water van 20 cm -m.v. naar 10 cm -m.v. stijgt (fig 11)
Figuur llsBergingsverschil bij 10 cm stijging van de waterstand.

0

25

SO

Z5

100 °/o vochtgehalte

jl

m.Vi

toename
II.

w.st.II.
w.st.i.

Het bergingspercentage is slechts met 0,32 fo toegenomen.
Voor het kraggemateriaal, dat de naam veen nog niet verdient,
zal dit bergingspercentage een minimumwaarde zijn.
In verhouding met de berging door stijging van het maaiveld is de
eigen berging van het kraggemateriaal zeer gering en daarom te ver
waarlozen.
Door G.A. Schut is in 1972 van het Natuurmonument de Wieden
een perceelsinventarisatie gemaakt (bijlage 17 ). De onderscheiden
eenheden zijn:

01

open water

02

trekgaten

03

riet

*) de maximumwaarde zal waarschijnlijk niet meer dan het tienvoudige
bedragen (3 » 2 $).
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04

ruigte

05

hooiland

06

bos

07

weiland

Van deze inventarisatie is gebruik gemaakt voor het bepalen
van een bergingspercentage voor het gebied, liggende tussen de Veneweg, de Barsbeek, de Woldweg en de Arembergergracht. Aan de diverse
kaarteenheden is een bergingspercentage toegekend aan de hand van
relatie grondwaterstand - maaiveldshoogte van de punten op de proefpercelen.
Voor open water en voor de trekgaten is dit vanzelfsprekend
100 fo. Voor rietland is 70 "jo berging aangenomen naar aanleiding van
de percentages, die op het rietperceel de Kleine Bollemaat bij Giet
hoorn zijn gemeten (zie bijlage 16 ). Hierbij dient men er op te
letten, dat G^ geen bergingspercentage heeft van 10 fo, maar van
100 <foy daar de kragge gedurende het gehele jaar onder water staat.
Als gemiddelde bergingspercentage voor ruigte is 40 i<> aangenomen.
Onder ruigte valt namelijk zowel het slappe jonge verlandingsstadium,
zoals het perceel de Vlakte bij het Meppelerdiep, als het vrij ste
vige bladriet - ribbehooi stadium (Havinga,1956). Voor hooiland is
een bergingspercentage van 20 % aangenomen. De punten V^ en V^ van
het perceel 't Kikkerland in het gebied van de Venematen zijn wat
betreft stevigheid te vergelijken met een hooilandperceel.
Bos bleek bij het aannemen van een bergingspercentape wel de
moeilijkste eenheid. Niet alleen, omdat op geen enkel perceel een
waarnemingspunt in een bosje is geplaatst, maar ook omdat tijdens
alle stadia van verlanding door verwaarlozing bos is ontstaan, zo
wel op zeer jonge slappe kraggen, zoals in de Schinkeilanden, als
op vrij stevige kraggen, zoals bij Klutenberg. In overleg is daarom
een gemiddeld bergingspercetage van 50 i° aangenomen.
Tenslotte is 5 ^ berging aangenomen voor weiland (en bouwland)
en 2 io voor de zetwallen en de bebouwde percelen. De lengte van deze
zetwallen is opgemeten op de bodemkaart van de Stiboka (Haans en
Hamming,1962), waarop ze gekarteerd stonden. Voor het bepalen van
de oppervlakte is gesteld, dat de gemiddelde breedte 2 m is.
De lengte van de brede en smalle sloten is op de topografische
kaart opgemeten, terwijl deze kaart tevens gebruikt is om de opper
vlakten van de niet door Schut gekarteerde hoek bij Ronduite op te
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meten. De overige oppervlakten zijn bepaald op de inventarisatiekaart
van Schut. Het is wellicht nuttig de oppervlakten van de wyden en
kolken in dit gebied apart te vermelden.
Boschwyde

*)

72.80 ha

Venematen

16.46

Dirkswyde

4-58

Masienbroekerkolk

2.49

Vossebelt

1.90

*)inclusief het deel van de Belterwyde ten westen van
de Arembergergracht
Het bergingspercentage van het gebied tussen de Veneweg, de
Barsbeek, de Woldweg en de Arembergergracht is als volgt berekend:
opp.(ha)
10 km brede sloten{+J m)

7.0

45 km smalle sloten(+2 m)

9.0

trekgaten

bergings-?6

9.37

open water

I

berging(m^) bij 1 cm
peilverschil

100

12466.0

99.29

rietland

258.74

70

16111.8

bos

106.83

50

5341.5

ruigte

54.34

40

2173.6

hooiland

53.85

20

1077.0

wei- en bouwland

70.72

5

353.6

2

32.8

47 km zetwal (+2 m)

9.4

bebouwd

7.0
totaal

685.55 ha

totaal

39556.3 m'/cin

Voor het gehele gebied is dus een berging mogelijk van :

"IR!'

ha™

-w.7*

Dit is hoger dan het percentage ,berekend volgens het rapport
van het ingenieursbureau Van Hasselt en de Koning. Hier neemt men
voor kraggegebieden (alles inbegrepen) een berging aan van 44
zodat voor dit gebied zou gelden:
open water
kraggegebied

99.29 ha

100 %

586.26 ha

44 io

9929.O

m^/cm
3;
25795.44 nr/cm

+

35724.44 m5/cm
Dit is over het gehele gebied genomen:
35724.44 mVcm
685.55 ha

52.1 io

**) door verwaarlozing van de'eigen'berging is dit een minimumwaarde,
de maximumwaarde is waarschijnlijk 60 à 65 i».
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Het bergingspercentage, zoals nu is berekend, geeft de poten
tiële berging van het gebied weer. Hoeveel water per tijdseenheid
bij een bepaalde stijging van de boezem in het gebied geborgen kan
worden, is afhankelijk van de natte doorsnede van de vaarten en
sloten en tevens van de doorlatendheid van de percelen. Wat betreft
dit laatste punt wordt verwezen naar hoofdstuk 2.5.

2.4. De waterbalans van het gebied.
De factoren, die de waterbalans van het gebied tussen de Veneweg, de Barsbeek, de Woldweg en de Arembergergracht bepalen,zijn :
neerslag, verdamping, wegzijging, toestroming vanaf het Hoge Land
van Vollenhove (zowel boven- als ondergronds) en de toevoer vanuit
of de afvoer op de Boezem van Vollenhove. Schematisch is het als
volgt samengesteld (figuurl2 ) z
Figuur12 s Schets van de waterbalans.

Voor de neerslag (P) is de gemiddelde neerslag van het waarnemingspunt van het K.N.M.I. te Giethoorn genomen. De verdamping is
evengroot aangenomen als de gemiddelde potentiële verdamping van
het meetstation Lelystad, waarbij voor het kraggeland een factor 1,0
is aangenomen voor de verhouding tussen potentiële evapotranspiratie
en potentiële transpiratie, berekend met de methode Penman.

Voor

grasland(het Hoge Land ligt grotendeels in gras) geldt volgens
Penman een factor 0,6 in de maanden januari, februari, november en
december, een factor 0,7 in de maanden maart, april, september en
oktober en een factor 0,8 in de maanden mei, juni, juli en augustus.
Een wegzijging (w) van gemiddeld 1/6 mm per etmaal^ls aangehouden
voor het gehele gebied (incl. onder het Hoge Land).
Van het Hoge Land watert +_ 150 ha af op het gebied, dat zelf
een oppervlakte heeft van 685 ha.
*) achteraf is gebleken, dat dit 0.277 mm/etm had moeten zijn (blz 16).
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Dey afstroming (,S) van h

s volgt berekend:

maand

P(mm)

W(mm)

jan.

57,9

5,2

febr.

47,7

4,7

9,6

33,4

9,6

33,4

50.100

maart

38,5

5,2

28,7

4,6

28,7

4,6

6.900

april

47,5

5,0

54,6

-12,1

52,5

-

-

mei

50,6

5,2

87,2

-41,8

76,4

-

-

juni

57,3

5,0

103,2

-50,9

76,3

-

-

juli

86,5

5,2

96,0

-14,7

85,3

-

-

aug.

89,9

5,2

80,8

3,9

80,8

-

-

sept.

71,8

5,0

45,5

21,3

45,5

-

-

okt.

66,8

5.2

21,0

40,6

21,0

-

-

nov.

70,7

5,0

6,6

59,1

6,6

55,9

83.850

dec.

57,0

5,2

2,4

49,4

2,4

49,4

74.100

E (mm) P-W-E (mm) E (mm)
S(mm)
ax '
Pv
Pv
3,0
3,0
49,7
49,7

S(m5)
74.550'

De actuele evapotranspiratie (E&) is gelijk aan de potentiële
evapotranspiratie (E^), als de neerslag groter is dan E^. Is dit
niet het geval dan is E

Sr

gelijk aan de neerslag verminderd met de

verandering in de berging. Voor deze berging is een exponentiëel
uitputtingsverloop aangenomen. (ST =

e

~A^k/ST0 , waarin

APWL het gesommeerde neerslagtekort is en voor ST0 = 100 mm is
aangenomen).
Nu de afstroming van het Hoge Land bekend is, kan ook de toeen afstroming van het gebied berekend worden.
P(B3)

wu3)

E s»E
a p

S„ _
H.L.

S(m3)

S(mm water
schijf)
+101,4

J

396.615

35.620

34.250

F

326.745

32.195

109.600

50.100 «

+235.05O

+ 59,4

M

263.725

35.620

280.850

6.9OO "

- 45.845

- 11,6

A

325.375

34.250

534.300

-

-243.175

- 61,5

M

346.610

35.620

746.650

-

-435.660

-110,8

J

392.505

34.250

883.65O

-

-525.595

-133,0

J

592.525

35.620

822.000

-

-265.095

- 67,0

A

615.815

35.620

691.850

-

-111.655

- 28,0

S

491.830

34.250

445.25O

-

+ 12.530

+

0

457.580

35.620

205.5oo

-

+216.460

+ 54,8

N

484.295

34.250

75.350

83.850 -

+458.545

+116,0

D

390.450

35.620

27.4OO

74.100-

+401.550

+101,4

74.550 " +401.295

5,1
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De omrekening van de toe- of afstroming van

naar mm water-

schijf heeft plaatsgevonden met inachtneming van het bergingspercen
tage van 57,7 tfo , dat voor het gebied berekend is. Hierdoor is het
mogelijk de fluctuatie van de waterstand te bepalen, indien het ge
bied van de boezem afgesloten zou zijn. Als de waterstand op 1 janu
ari 80 cm - N.A.P. is, dan zijn de waterstanden in een gemiddeld
jaar op s
1 februari

69,86 cm -NAP

1 augustus

104,31

1 maart

63,92

„

1 september

107,11

1 april

65,08

„

1 oktober

106,80

1 mei

71,23

„

1 november

101,32

1 juni

82,31

„

1 december

89,72

1 juli

95,61

„

31 december

79,58

Het is duidelijk, dat deze fluctuaties nog groter kunnen worden
(bijvoorbeeld na hevige regenval) binnen de periode van een maand.
Het grootste peilverschil zou in een gemiddeld jaar 43,19 cm bedra
gen, als het gebied zou worden afgesloten, terwijl bij extreem droge
zomers en extreem natte winters het peilverschil nog groter wordt.

2.5» De horizontale doorlatendheid.
Getracht is de horizontale doorlatendheid van de kraggeprofielen te bepalen met behulp van een waterbalans tussen twee opeenvol
gende meetdata. Van de neerslag zijn de dagcijfers bekend van een
in de nabijheid van het gebied staande regenmeter. De potentiële
verdamping, berekend volgens de methode Penman, is bekend (in decadecijfers) voor verschillende K.N.M.I.-stations in Nederland. Voor
dit onderzoek zijn de cijfers van Lelystad gebruikt, omdat dit
station door zijn eveneens waterrijke omgeving het beste te verge
lijken is met de Wieden, (bijlage 18 )
Volgens de literatuur kan voor moerasvegetaties een gewasfac
tor (f) 1,0 aangenomen worden. Dit houdt in, dat de actuele verdam
ping evengroot is als de potentiële verdamping.
Umdat geen dagcijfers van de verdamping bekend zijn, moest met
een gemiddelde verdamping (het decadecijfer gedeeld door h e t a a n t a l
dagen) gewerkt worden, hetgeen minder nauwkeurig zal zijn.
Up bovenstaande wijze is voor de periode tusnen twee meetdata
de neerslag (P) bepaald en de potentiële («=actuele) evapotranspiratie (E ) berekend. Dit verschil, het neerslagoverschot (+) of het
P
i) aangezien W te klein is aangenomen (blz 23) en het bergingspercentage
een minimumwaarde is (blz 2 2 ) zullen de waterstanden iets lager z i j n .

i
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neerslagtekort (-) vermeerderd of verminderd met het verschil in
maaiveldshoogte d.i. het bergingsverschil (^ST) is de hoeveelheid
water (S), die toe- (-) of af- (+) gestroomd is in die periode.
Bovenstaande is berekend voor alle punten gedurende de gehele
meetperiode en is weergegeven (in mm) in de bijlagen nrs.19 > 20
en 21. Wanneer het blik om de maaiveldshoogte te meten in een be
paalde periode door een of andere oorzaak een andere hoogte heeft
gekregen, hetgeen blijkt bij het tegen elkaar uitzetten van grond
waterstand en maaiveldshoogte (zie 2.3.)» dan is in het desbetref
fende vakje vooraST vermeld hoeveel mm deze verplaatsing bedroeg.
Dit aantal mm's dient bij afc>T te worden opgeteld als correctie op
het bergingsverschil in die periode.
Voor twee proefpercelen te weten 't Kikkerland en de Vlakte
is de horizontale doorlaiendheid tussen de opeenvolgende punten
van de lengteraai bepaald. Bij deze berekening is de aanname gedaan
dat het horizontale watertransport in het perceel alleen plaatsvindt
door de bagger- en kraggelaag. Omdat zich op de overgang van veen
(of bagger) naar zand meestal een smeerlaagje met een geringe door
latendheid bevindt, is de aanname ,dat de zandlaag bij het horizon
tale watertransport niet meespeelt, te rechtvaardigen.

2.5.1. _]_t_Kikkerland_ £de Venematen)^
Allereerst zal het perceel 't Kikkerland in het gebied van de
Venematen besproken worden (bijlage nr: 19). Hiervan is voor alle
meetdata de waterstand in de lengteraai van het perceel onder el
kaar uitgezet (bijlage nr: 22). De absolute hoogte is telkens rechts
van elke lijn te vinden in cm's - NAP.
Al direct valt op dat de lijnen tussen

en Vg gedurende de

gehele meetperiode nagenoeg horizontaal lopen. Hieruit valt op te'
maken ,dat tussen deze twee punten een waterscheiding ligt, waarbij
is aangenomen, dat vanaf het midden tussen

en Vg tot aan de Kik

kervaart de watervoorziening vanuit deze vaart plaatsvindt en dat
vanaf het midden tussen

en

tot achterin het perceel de water

voorziening van achteruit het perceel plaatsheeft. Dit is mogelijk,
daar in de zuidoost-hoek van het verlande trekgat een "opening" in
de zetwal aanwezig is. Aangenomen is, dat dit de toe- en afvoermogelijkheid is en niet het "gat" in de oostelijke ribbe. De water—
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stand bij

blijkt namelijk dikwijls hoger te zijn dan bij

op

een tijdstip, dat watertoevoer naar het perceel moet plaatsvinden.
Er wordt geen rekening gehouden met een verhang in de sloot
oostelijk van het Kikkerland. Aangenomen is, dat ook aan de zuid
kant van het perceel het slootpeil gelijk is aan V . Er is nu op
de volgende wijze geprobeerd een reële waarde voor de doorlatendheid
van het profiel te vinden. Uitgegaan is van de formule van Darcy:
Q = - k.i.A

met i * dh/L

waarin Q, = debiet

(m'/e^m)

k = doorlatendheid

(m/etm)

i = verhang

(-)

ah = verschil in waterstand(verval)

(m)

L « afstand tussen twee punten

(m)
2
A = oppervlak v/d doorstroomde dwarsdoorsnede(m )

Het debiet Q,, dat in een bepaalde periode van het ene punt naar
het andere moet zijn gestroomd, is te berekenen uit de hoeveelheid
toe- of afgestroomd water (S in de bijlage) per etmaal vermeerderd
of verminderd met de dagelijkse wegzijging (l/6 mm/etm)*^n verme
nigvuldigd met het bijbehorende oppervlak.
Omdat de grondwaterstand in een periode alleen bekend is op
de begin- en einddata, is voor zo'n periode het gemiddelde verval
genomen. Veor A is genomen de diepte van het zand (bij 't Kikkerland
+_ 1,50 m -mv.) vermenigvuldigd met de breedte van het verlande trek
gat (bij V1 15 o î bij V2 en V? 20 m).
Q is positief bij

afstroming uit het perceel en negatief bij

toestroming. Het verval is positief bij toestroming

en negatief

bij afstroming. Blijken zowel het debiet als het verval een gelijk
teken te' hebben, dan is de k-waarde vanzelfsprekend niet te bereke
nen. De oorzaak van dit verschijnsel moet gezocht worden in een
plotselinge verhoging of verlaging van het boezempeil, hetzij door
op- of afwaaiing, hetzij door afmaling. Wat dit laatste betreft,
is bekend, dat het gemaal A.F.StroInk per etmaal 7 cm waterschijf
uit het boezemgebied kan wegpompen.
In bijlage nr 23zijn de waarden gegeven van de debieten van
naar V^» van de zuidrand van het perceel naar Vg en van de vaart
naar V.,, vervolgens het gemiddelde verval van V, naar V?, van V
•l
y
Cp
naar V, en van V naar V.. en tenslotte de k - waarden tussen V, en
3
p
1
3
V^, tussen de achterkant van het perceel en
en tussen de voorkant
van het peroeel en V^.
*) zie voetnoot op blz 23.
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De gemiddelde k-waarde van de zuidkant van het perceel tot V^
is 177.5 m/etm; van

tot V,, is deze gemiddeld 43»7 m/etm en van

de voorkant van het perceel tot

is de k-waarde 19,5 m/etm.

Achterin het perceel is de kragge slap, hetgeen duidelijk cor
respondeert met een grotere doorlatendheid. Hond Vg en V^ is de krag
ge veel dikker en steviger. Voor het gehele noordelijke gedeelte
van het perceel is dan ook deze k-waarde van 43,7 m/etm aangenomen.
Door deze aanname is de bepaling mogelijk geworden van de doorla
tendheid van de + 3 m brede zetwal aan de noordkant van het perceçl.
Figuur 13 : Situatie aan de noordkant van 't Kikkerland.
14 m-

"3m
-pç-

II
^11
« Qjj

=

43»7 m/etm

= ft

&h

. -ahT+AhTT= ^4 +
tot.
I
II kj.A
43,7.A

17 _ 14
19,5 " 43,7

+

kT

19,5.A

kj- » 5»5 m/etm

De horizontale doorlatendheid van de zetwal is dus 5i5 m/etm.

2.5.2. Da_V_lakt£ ^M^pjaelerdtep)
Op het perceel de Vlakte bij het Meppelerdiep is de in 2.5.1.
berekende waarde van de horizontale doorlatendheid van een zetwal
gebruikt bij het bepalen van de k-waarden van dit perceel (bijlage
nr 20 ). Van de lengteraai van dit pereeel zijn weer onder elkaar
voor de verschillende data de grondwaterstanden uitgezet (bijlage
nr 24 ). Over het algemeen hebben de lijnen tussen M, en
een
5
10
vrij vlak verloop, wat duidt op een grote doorlatendheid. Een glo
bale berekening wees uit, dat de k-waarde ongeveer 1500 m/etm zal
zijn. Des te merkwaardiger is het, dat pieken en dalen in de wa
terstanden te zien zijn. Gesuggereerd is, dat deze pieken onder in
vloed van kwel uit het Meppelerdiep zouden ontstaan, doch bij een
zo grote horizontale doorlatendheid zou kwel op deze afstand van
het Meppelerdiep toch niet als piek in de waterstand te zien zijn.
De diepe grondwaterstandsbuizen wijzen trouwens ook niet in deze
richting.

#
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Meer aannemelijk is, dat het verschijnsel teweeg gebraoht wordt
door de manier van meten. Een waarnemer op een slappe kragge is na
melijk een soortgelijke situatie als een druk op een zuiger van een
vat.(figuur 14 )
Figuur 14 : Druk op een zuiger van een vat.
p
1

\'

Een druk op de zuiger zal de waterstand in het peilbuisje doen stij
gen. Evenzo zal het gewicht van de waarnemer, Indien de waterdruk
niet zijdelings weg kan, ook resulteren in het aflezen van een te
hoge waterstand.
Hoe groot de gemaakte fout is, is moeilijk te zeggen. Factoren
die deze fout weer zullen afzwakken,zijn de grote horizontale doorlatendheid en het feit, dat ook de waterstandsbuisjes een indrin-*
gingsweerstand voor het water hebben in de vorm van het nylonweef
sel en het beperkt aantal gaatjes in de buizen.
Er is ook enkele malen gewerkt met een verhangmeter, doch dit
is een veel tijdrovender zaak om wekelijks op te nemen, terwijl het
nogal veel geloop geeft door de vegetatie. Deze methode lijkt echter
wel nauwkeuriger, mits er aan het eind van de reeks afgesloten wordt
op een bekend peil. Wellicht is een permanente opstelling met verhangmeters mogelijk. Men kan deze opstelling dan zo maken, dat de
waarnemingen op de zetwal kunnen worden gedaan, zodat de nauwkeurig
heid nog groter wordt, daar niet meer over de kragge behoeft te wor
den gelopen.
De waterstanden op het perceel de Vlakte (bijlage nr 24 ) la
ten .ondanks alle onvolkomenheden toch telkens een wegzijging van
water zien naar de onderbemalen polder tussen het Meppelerdiep en
het natuurgebied. De grootte van deze wegzijging is geschat n^n de
hand van gegevens van het Kikkerland. De situatie is namelijk als
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volgt (figuur 15)s
Figuur

15 ! Situatie aan de zuidkant van de Vlakte.
-100 m

1 1
I
wal

25 m

II

'
i

bos

"V

III
kragge

Voor de wal langs de poldersloot is een k-waarde aangenomen
als van de zetwal op 't Kikkerland, dus 5»5 m/etm. De doorlatendheid van het profiel van

tot aan het bos is globaal berekend t

1500 m/etm. Aan het bes is een doorlatendheid toegekend van 300
m/etm, veel kleiner dan de 1500 m/etm van de gemaaide kragge, doch
groter dan de doorlatendheid van het zuidelijke deel van het Kik
kerland, dat zich in een ouder verlandingsstadium bevindt.
Het verval tussen

en de poldersloot (ah) is gelijk aan de

gesommeerde vervallen door kragge, bos en wal.
ûh = a h j +

+ a ^xil
+

kgg hl.A

5,5.A

,i«i
gem

k

5'5

+

-q-ioo
3OO.A

100

_2^_

500

1500

+

-q.25
I5OO.A

Hieruit volgt : kgeœiddeld - 86 m/etm, zodat ftpolder

- 20,7 . Ah

Nu het debiet naar de polder bekend is, kan op dezelfde manier
als bij het Kikkerland is toegepast, de k-waarde tussen de punten
van de lengteraai worden berekend (bijlage nr 25 ).
Omdat slechts weinig gegevens van dit peroeel bekend zijn,wat
betreft kwel of wegzijging naar de ondergrond, is deze factor hier
niet in de berekening opgenomen. Wegzijging zal hier waarschijnlijk
geringer zijn dan in het gebied van de Venematen, waar de invloed
van het pompstation van de waterleidingmaatschappij duidelijk merk
baar is.
Aangezien voor enkele perioden onwaarschijnlijk hoge k-waarden
berekend werden, is bij het bepalen van het gemiddelde een bovengrens
van 50OO m/etm aangenomen. De gemiddelde doorlatendheid van het ge
hele perceel blijkt 1762 m/etm te zijn, een zeer hoge waarde, doch
gelet op de geringe stevigheid van de kragge wel een re§le waarde.

9
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Ook voor het perceel de Kleine Bollemaat bij Giethoorn is be
paald, hoe groot de toe- of afstroming is tussen twee meetdata (bij
lage nr 21

). Omdat zowel het oppervlak van de doorstroomde dwars

doorsnede (A) als de afstand tussen de meetpunten (L) niet precies
bekend waren, kon van dit perceel geen horizontale doorlatendheid
berekend worden.

2.6. Be invloed van de wind.
Regelmatig is in de waarnemingsperiode de stroomrichting in
de diverse vaarten in het gebied ten westen van de Arembergergraeht
opgenomen (bijlage nr 26

).

De eerste tijd is gemeten met zogenaamde stokdrijvers. Deze
zijn gemaakt van electriciteitsbuis, +_ 50 cm lang en onderin van zo
veel gewicht voorzien, dat slechts + 5 « boven water uitsteekt.
Toch was de invloed van de wind op de kop van deze drijver af en
toe groter dan de waterstroom tegen het onderwatergedeelte. Dit
blijkt uit de kaartjes met stroomrichtingen; verschillende malen
kloppen deze richtingen niet en zijn de kringen niet gesloten.
Later is dit euvel enigszins teruggebracht door te meten met
een plastic fles aan een dobber. Op deze manier werd een grotere
weerstand onder water en een kleinere boven water tot stand gebracht.
Een nevenvoordeel was, dat door de lengte van het touw tussen fles
en dobber te variëren, de stroming op verschillende diepte kon
worden gemeten.
Al snel bleek, dat de stroming in het gebied samenhangt met
de wind. Op- of afwaaiïng van de Boschwyde lijkt grotendeels de
stroomrichting in de vaarten te bepalen. Bij zuidwesten wind bij
voorbeeld heeft hier afwaaiïng plaats. Het water in de vaarten
stroomt dan van de Arembergergraeht naar de Boschwyde. Het omge
keerde is het geval als opwaaiïng plaatsvindt bijvoorbeeld bij
noordoosten wind. Omkering van de stroomriohting in de vaarten
vindt plaats, als de wind uit zuidelijke of uit noordelijke rich
ting waait. Als aanwijzing deze kentering zijn bijvoorbeeld op 23
september 1974 bij krachtige zuiden wind zeer geringe stroomsnelheden geconstateerd, terwijl op verschillende plaatsen het water
in het geheel niet stroomde. Op deze plaatsen was het water helder
tot op de bodem van de vaart.
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Enkele malen is bij de ingangen van het gebied de stroomsnel
heid opgemeten om een indruk te krijgen hoever bij een bepaalde
windrichting vervuiling het gebied indringt. Za is op 2 juli 1974
in het Windgat, Diepheuven, Pikkersvaart , Zandgracht en Dwarsheuven gemeten (bijlage nr 27 ). De damwand in de Nieuwe Vaart was
toen gesloten. Windrichting en -kracht waren op di® dag West - 9è.
I
plaats
sstr.rioht.
T (m/sec)
Q (m/sec)
Windgat

uit

0,086

6,9230

Diepheuven

in

0,042

0,3822

Pikkersvaart

in

0,020

0,1094

Zandgracht

in

0,020

0,1544

Dwarsheuven

in

0,016

0,0902
3

6,1868 m/sec

uit het gebied

Dit zou een verlaging van het peil in het gebied inhouden van 0,56
i 6,1868.60.60 n
.
,
, ,
,
,
mm per uur l ='6855500 0 577^ *
zwakste punt in deze berekening
is de gemiddelde stroomsnelheid in het 60 m brede Windgat. Hier
staat of valt de hele berekening mee. tiet water, dat uit het gebied
zou stromen moet voor het overgrote deel door het Ganzendiep naar
x ^ ju•jggQ
m/sec
de Boschwyde. De stroomsnelheid zou hier dan n 2.9
zijn, hetgeen niet reëel is.
Een tweede maal, dat gemeten is, is dan ook de stroomsnelheid
in het Ganzendiep mee opgenomen. Op deze datum, 21 oktober 1974»
met een westenwind windkracht Ô was de damwand in de Nieuwe Vaart
geopend, doch de stroomsnelheid was nihil. Ook in Dwarsheuven was
geen stroming waar te nemen.
plaats
Windgat

str.richt.

v (m/sec)

Q (m^/eee)

uit

0,030

2,4150

Diepheuven

in

0,016

0,1456

Pikkersvaart

in

0,018

0,0985

Zandgracht

in

0,025

0,1930
1,9779 m^/sec uit het gebied

Dit zou overeenkomen met een peilverlaging van 0,18 mm per uur.
De stroomsnelheid in het Ganzendiep is 0,023 m/sec, hetgeen een
uitstromend debiet inhoudt van 0,2574 m^/sec. Via Pikkersvaart en
Zandgracht stroomt eohter 0,2915 m/sec binnen hetgeen een verho
ging van het peil zou betekenen van 0,003 mm per uur.
Als aangenomen wordt, dat het peil gelijk blijft, dan moet het

debiet door het Windgat gelijk zijn aan dat van Diepheuven en Ganzendiep samen. De gemiddelde stroomsnelheid in het Windgat zou dan
0,005 m/sec moeten zijn, zodat de drijvers 6x zo snel gaan.
De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het optreden van
een bovenstroom in de richting van de wind en een onderstroom retour
De stokdrijvers zullen door hun afmetingen grotendeels in de bovenstroom drijven. Daarbij komt nog het effect van de wind op de kop
van de drijvers. De fles aan de dobber kan, afhankelijk van de
lengte van het touw, de onderstroom of de bovenstroom meten. Tooh
is ook hier de golfslag tegen de dobber van invloed op de snelheid.
Een ander punt is, dat ook in horizontale richting de stroom
snelheid sterk kan verschillen. Uit de vorm van het dwarsprofiel
zou men kunnen opmaken, dat de stroomsnelheid aan de noordkant van
het Windgat groter is dan aan de zuidkant. De diepte is aan de noord
kant namelijk groter en dit zou veroorzaakt kunnen zijn door een
sterkere stroming. Gezien de ligging ten opzichte van de Boschwyde
is dit zeer goed mogelijk.
Er is ook op een andere manier getracht de stroomsnelheid in
diverse vaarten te bepalen. Bij de instromingsopeningen van Dwarsheuven (K^), Pikkersvaart (Kg) en Ganzendiep (K^) zijn daartoe
golfdempers geplaatst. Dit zijn kokers met onderin een klein gaatje.
Dit gat is zo klein gehouden, dat de waterspiegel in de koker de
korte golfbewegingen erbuiten niet kan volgen. De waterstand is op
deze manier zeer nauwkeurig te meten. figuur 16 )
Door de hoogte van deze golfdempers op een windstille dag ten
opziohte van N.A.P. vast te stellen,(aannemende dat dan het peil
overal gelijk is), kan het verval tussen de diverse punten gemeten
worden. Uit dit verval kan met behulp van de formule van ManningStrickler de stroomsnelheid worden bepaald.
Figuur 16 : Schets van een golfdemper.
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datum

K

l

K2

K3

K1-K3

c.

K 2 -K ?
0,0
-1,4
-0, 7
-0,9

9/7

76,8

76,9

76,9

-0,1

9

16/7

76,6

75,6

78,4
77,1
73,3
77,5
76,2
78,7

78,0

,4
-0, 3

+

23/7
31/7
5/8

77,0
78,7
77,9
74,1
78,9
76,4
78,2
81,2
76,4
80,5
78,0
79,2
79,0

1 3 /8

20/8
27/8
2/ 9
9/9
23/9

81,1

3/10

15/10
21/10

76,8
80,9
78,0
78,7
79,0

77,0
73,7
78,0
76,0
78,0

80,4
76,5
79,8
78,0
78,5
78,5

(cm

-0

V

-0,8

c.

windwind
richt. kracht

-

wzw

+

z

+

w

7
9

+

zw

8

-0,8

+

-0,4

+

N

9*

-1,4

?

+

ZW

3i

-0,2

-

-

NO

4

+

ZW

6À
5§

- NAP)

+0,5
-0,1

?

-0,9
-0,4
-0,2

-

-0,8

-

Z

+0,4

?

+0,1

?

ZV

+0,4

?

+

Z

H

0,0

?

?

z

-0,5

*

?

?

NNO

1

0,0

+

-0,7
0,0
-0, 7
-0, 5

+

W

6

(cm)

2

(cm)

Van de 14 maal, dat deze golfdempers opgenomen zijn, stemt het ver
val tussen

en

slechts 3 maal overeen (+) met de waargenomen

stroomrichting; 2 maal duidelijk niet (-) en 9 maal is de stroom
richting niet vast te stellen (?), omdat zowel bij

als bij

water het gebied in (of uit) stroomt.
Voor het verval tussen

en

is dit respectievelijk 8 maal

goed ^+), 3 maal fout (-) en 3 maal niet vast te stellen (?).
Deze laatste waarden komen dus veel vaker overeen.
Op 21 oktober zou, berekend met de formule van Manning-Strickler, de stroomsnelheid in de Pikkersvaart zijni
1/2
v - kM . R2/3. Sl/2 - 30 (0,89)2/3 (1823qoo ) - °»015 ®/seo
Hierin is v

- stroomsnelheid

(m/sec)
1/ 5
k^ = coëfficiënt van Manning (hier gekozen 30 m
/sec)
R

- hydraulische straal

(*)

S

= verhang

(-)

Dit komt redelijk overeen met de gemeten stroomsnelheid 0,018 m/sec.
Ook de stroomsnelheid van

naar

klopt op deze datum; beiden

zijn namelijk nul.
De reden, waarom de stroming van Dwarsheuven naar Ganzendiep
vauk anders is dan men uit de grootte van het verval zou verwachten
is waarschijnlijk gelegen in het feit, dat de plasjes, die in deze
route liggen zelf ook een opwaaiïng hebben. Opwaaiïng op de Kleine
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Belter sou weieens de oorzaak kunnen zijn, dat de stroming in de
Pikkersvaart een enkele maal tegengesteld is aan het verval.
Aan de hand van een empirische formule voor opwaailng:
S = 0,4 . 10"6. W2/ h
is getracht bovenstaande bevindingen theoretisch te staven. In deze
formule is

3 <= verhang

(-)

W = windsnelheid

(m/sec)

h = waterdiepte

(m)

Als waterdiepte voor de Boschwyde, de Belterwyde en de Venematen
is 1 m aangenomen. De waterdiepte van de Arembergergracht is ge
steld op 2 m.
In bijlage nr 28 is de strijklengte en de op- of afwaaiing bij
een windsnelheid van 10 m/sec genoteerd voor de volgende wateren:
a-c :Boschwyde tussen Ganzendiep en Windgat
c-r :Belterwyde tussen de ZO-hoek en Windgat
1-k »Venematen tussen beide vaartingangen
a-b sBoschwyde tussen Ganzendiep en Diepheuven
d-i :Arembergergracht tussen Meuwe Vaart en Belterwyde
Oit deze tabel op bijlage nr 28

blijkt, dat bij een windrichting

N-Z circulatie van het water in de vaarten niet of nauwelijks zal
plaatsvinden, hetgeen overeenstemt met de waarnemingen. Be opwaai
ing van de Boschwyde is dan namelijk practisch gelijk aan die van
de Belterwyde, terwijl ©ok de Arembergergracht een flinke opwaai
ing in dezelfde richting te zien geeft. De windsnelheid in deze
gracht zal echter minder zijn dan 10 m/sec, aangezien bomen en be
bouwing langs dit water

de wind zullen breken. Hoe groot de reduc

tie zal zijn, is moeilijk te zeggen.
Er is verder getracht voor ZW-wind eena na te rekenen wat bij
een windsnelheid van 10 m/sec de stroomsnelheid in de vaarten zal
zijn. De Boschwyde (a-c) vertoont dan een opwaaiing van 44 nun en
de Arembergergracht van 31,5 mm in tegengestelde richting. Er zijn
de volgende 8 terugstroommogelijkheden:
I. e-b : Diepheuven
II. f-a • Pikkersvaart, Ganzendiep

verval
(mm)
16,325

verhang
(.10 )
18,1

30,875

16,7

28,25

14,9

28,25

11,8

III. g-a : Zandgracht, Schuine Vaart, Pikkers
vaart, Ganzendiep
IV. g-a : Zandgracht, Dirkswyde, Vossebelt,
Dirk Klaversvaart, Ganzendiep
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verval
(mm)

V. h-a s Dwarsheuven, Schinkelvaart, Dirks-

verhang

(.10=®)

wyde, Zandgracht, Vossebelt, D.Klaversvaart, Ganzendiep

21,425

6,7

VI. h-a : Dwarsheuven, Kikkervaart, Venematen,
21,425

6,1

12,5

5,1

12,5

2,9

Vossebelt, D.Klaversvaart, G.diep
VII. i-a : Nieuwe Vaart, Schinkelvaart, Dirkswyde, Zandgracht, Vossebelt, D.Klaversvaart, Ganzendiep
VIII. i-a t Nieuwe Vaart, Schinkelvaart, Kik
kervaart, Venematea, Vossebelt, D.
Klaversvaart, Ganzendiep

Voor deze acht terugstroommogelijkheden is, een oonstant ver
hang aannemende, de stroomsnelheid in de diverse vaarten berekend
met de formule van Manning-Strickler. Se gegevens ever de hydrau
lische straal (R) van de vaarten (bijlage nr 23 ) zijn geleverd
door het Waterschap Vollenhove.
I.
e-b Diepheuven

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

TOI.

0,119

Ç-Q Pikkersvaart

0,115

o-n Pikkersvaart

0,115 0,109

n-a Ganzendiep

0,081 0 , 0 7 6 0 , 0 6 8 0 , 0 5 2 0, 0 5 0 0 , 0 5 6 0,035

g-p Zandgracht

0,097 0 , 0 8 6

p-o Schuine Vaart

0,103

p-q Zandgracht

0,086

q-m Zandgracht

0,068 0,052

m-n D.Klaversvaart

0 , 0 6 8 0 , 0 5 2 0 , 0 5 0 0 , 0 3 6 0,035

;

h-j Dwarsheuven

0,064 0 , 0 6 2

j-q Sohinkelvaart

0,049

0,035

j-k Kikkervaart

0,044

0,031

1-m Vensm.-Vosseb.

0,049

0,035

i-s Nieuwe Vaart

0,048 0 , 0 4 6

s-j Schinkelvaart

0,031 0,030
(m/see)

Deze snelheden zijn 4 à, 5 maal zo hoog als de gemeten snelhe
den. Oorzaken hiervoor kunnen vele zijn. Zo is bekend, dat de groot
te van de opwaaiïng afhankelijk is van de afmetingen van het water
oppervlak. Deze factor zit niet in de empirische formule verwerkt.
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Verder is de opwaaiing in de vaarten en op de vier plasjes in het
gebied verwaarloosd. Dat dit zeker wel belangrijk is, blijkt uit
de opwaaiïng van de Venematen (8mm), welke een tegengestelde stroom
richting zal veroorzaken. Op 13 en 27 augustus is dan ook te zien
(bijlage nr 26 ), dat een kringstroom Venematen-Mastenbroekerkolk-Dirkswyde-Vossebelt-Venematen optreedt.
Opwaaiïng op de Mastenbroekerkolk en op Dirkswyde kunnen de
stroming in respectievelijk Dwarsheuven en Zandgracht tot nul reduoeren of zelfs de stroomrichting omkeren.
Dat de wind ook vat heeft op de vaarten bleek af en toe tijdens
het opnemen van de stroomrichting. Als het water, tegen de wind in,
het gebied in stroomde ,gebeurde het wel, dat de drijvers bij aan
wakkerende wind weer terug dreven.
Al met al geven de theoretisch berekende stroomsnelheden toch
wel een indruk van de snelheidsverhouding tussen de verschillende
vaarten. Om de windinvloed op het gebied goed te bestuderen is eohter een heel net van golfdempers nodig, terwijl tevens windsnelheidsmeters nodig zijn. Om veranderingen in windrichting en -snelheid op
te nemen, komt men al gauw op het gebied van zelf-registrerende ap
paratuur. Dit zou een dusdanige hoeveelheid werk opleveren, dat het
geschikt is voor een apart onderzoek.
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Hoofdstuk III : Enige eigenschappen van het water ln relatie met
de vegetatie.
3.1. De waterkwaliteit
3.1.1. He_t opj3e£vlakte^watei?.
Een aantal malen ia het electrisch geleidingsvermogen van het
open water opgenomen met behulp van een sonde. Deze "prikstok", die
oorspronkelijk geconstrueerd is voor het meten van het E.G.V. op
verschillende diepte onder maaiveld, is tijdens het varen buiten
boord gehangen met het opnameëlement ongeveer een halve meter on
der de waterspiegel. Op deze manier konden grenzen van E.G.V.-waar
den worden gekarteerd(bijlage nr 29 ).
De waarden, die de sonde aangeeft, worden echter niet in /imho
per cm bij 25°C afgelezen. Correctie was mogelijk, doordat telkens
bij het Kikkerland naast bovenstaande waarde ook het E.G.V. met een
Cenco-meter is opgenomen. Äls omrekeningsfactor moest door 4» 2 ge
deeld worden, terw±jl na reparatie deze factor 3*7 bedroeg.
Uit bijlage nr 29 blijkt niet duidelijk, dat bepaalde wateren
constant een hogere E.G.V. hebben dan andere. Wel Is te zien, dat
bij meer geïsoleerde gebieden de veranderingen in het geleidingsver
mogen in de tijd geringer zijn dan in de grotere wateren, als de
Arembergergracht en de Boschwyde.
De verwachting, dat grotere vervuiling en hogere E.G.V. gelijk
op zouden gaan, is niet uitgekomen. Het tegengestelde bleek, toen
Belt-Schutsloot werd binnengevaren. In dit dorp, dat niet op een
rioolwaterzuiveringsinstallatie is aangesloten, was het E.G.V. lager
dan op de Kleine Belter en de Arembergergracht. Misschien is het
absorberend vermogen van de opgewervelde veendeeltjes hier oorzaak
van.
Dat ook hier de wind (als oorzaak van de stroming) het E.G.V.
op bepaalde plaatsen beïnvloedt, is te zien b.v. aan de zuidkant
van de Boschwyde. Is er opwaaiïng dan is het E.G.V. in het Ganzendiep praktisch gelijk aan die van de Boschwyde. Bij afwaaiïng is
de waarde in het Ganzendiep duidelijk hoger.
Omdat de watermonsters, die tijdens de waarnemingsperiode ge
nomen zijn nog niet geanalyseerd zijn, is gebruik gemaakt van de
wateranalysen van het jaar daarvoor (bijlage nr 30 ). De waterkwa
liteit binnen het gebied (monsterpunten 33» 34, 35 en 36) vertoont
nagenoeg geen verschillen. Alleen bij de stikstofbepalingen treden

*
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enige verschillen op. Waar het hogere gehalte bij monstexpunt J>6 aan
toegeschreven moet worden, is niet geheel duidelijk. Er ligt in de
nabijheid wel een stukje weiland, dat misschien bemest wordt. Wel
licht stroomt ook landbouwwater van de weilanden bij de diepe buis
D^ via de Loendert af op de vaart bij monsterpunt 36. Landbouwwater
van het Hoge Land kan echter niet de oorzaak zijn, omdat dan ook
punt 35 hogere waarden had moeten vertonen.
Dat de watersamenstelling bij monsterpunt 32 anders is, zal
veroorzaakt worden door de (spoel-)waterafvoer van de waterleiding
maatschappij. Ook vindt langs dit punt een klein deel van het riool
water van St.Jansklooster zijn weg naar de Wyden.
De waterkwaliteit in de Arembergergracht (31 en 37) zal beïn
vloed worden door huishoudelijk afvalwater uit Belt-Schutsloot en
wellicht ook nog enigszins uit Zwartsluis (Zwartsluis heeft een ri
oolwaterzuiveringsinstallatie met afvoer op het Zwarte Water). Ook
zal bij elke schutting van de Arembergersluis een hoeveelheid water
uit het Zwarte Water de boezem binnenkomen. Dat de waarden van bijna
alle bepalingen bij punt 31 lager zijn dan bij punt 37» doet vermoe
den, dat de wind op 4 juni 1973 uit westelijke richting heeft ge
waaid. Uit 2.6. bleek, dat dan een stroming in de Arembergergracht
van noord naar zuid plaatsvindt, zodat de waterkwaliteit bij mon
sterpunt 31 meer overeen zal komen met de waterkwaliteit van de
Wyden.

3.1.2. He_t water i_n_d«î diej?e_ bui.zen^
Om ook iets te weten te komen over de verschillen in waterkwa
liteit in verticale richting is verschillende malen het E.O.Y, van
het water in de diepe grondwaterstandsbuizen bepaald. Umdat de bui
zen een kleinere diameter hebben dan de electrode van de Cenco-meter
moest water uit de grondwaterstandsbuizen worden opgepompt. Hier
voor is een vacuümpompje geconstrueerd met behulp van een knijpballon (figuur 17 ).
De waarden van temperatuur, E.ü.V. en pH zijn weergegeven in
de tabel op bijlage nr 31 . Het electrisch geleidingsvermogen van
het water uit de lange (IJ, middellange (m) en de korte (k) buis
is in bijlage nr 32 uitgezet tegen de tijd. Omdat, zoals later (in
3.2.) nog zal blijken, de E.G.V.-waarden afhankelijk zijn van de
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Figuur 17 : Schets van het vacuümpompje.

mate van geïsoleerdheid van het meetpunt ten opzichte van de boezem,
zijn de waarden onderling moeilijk te vergelijken. Toch valt direct
op, dat het E.G.V. van

(tegenover de waterleidingmaatschappij)

vele malen hoger is dan van de overige punten. De waterstroom naar
de pompputten van het waterleidingbedrijf zal hiervoor verantwoor
delijk zijn.
Verder valt op, dat het E.U.V. van het diepe grondwater bijna
altijd hoger ia dan van het ondiepe, terwijl het water in de mid
dellange buis (+_ 50 cm boven de zandondergrond) over het algemeen
maar weinig lager is dan in de diepe buis. Waarschijnlijk ligt de
oorzaak van het met de diepte toenemen van het E.G.V. in de wegzijging, die in het gebied optreedt.

3.2«Enkele relaties tusBen de eigenschappen van het water en de vegetatie»
Door de vervening is het huidige landschap met petgaten en
zetwallen ontstaan. De petgaten zijn in het algemeen 30 tot 5Om
breed en tot vele honderden meters lang» De meeste petgaten zijn
nu verland en begaanbaar (kragge). De begroeiing bestaat uit riet
en kruiden, maar vaak ook uit bramen en struikgewas.
Na het ontstaan van een petgat begint het verlandingsproces.
De ontwikkeling der vegetatie in open water is afhankelijk van:
- de diepte van de plas of het petgat
- de uitgestrektheid: een rustig of sterk door wind bewogen wateroppervlak
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- de mate van watörv^rw

ing

- de aard van de ondergrond: sand, veen of klei
Verder spelen beheersmaatregelen ®n de mate van betreding in de
opvolgonde verlandingsstadia een grote rol» Al naar ,-elang de
omstandigheden kunnen in de kragge gaande van een v.-.^dselrij to
rnar een voedselarmer milieu de volgende vegetatietypes voorkomen:
grote zeggen vegetatie
paddenxs vegetatie

stijve zeggen vegetatie

paddorus vegetatie met | fijn© zegg m vegetatie
1
fijne zeggen
padderußvarisrit van
pijpe»stroot,jr vegetatie

pijpestrootje
vegetatie

|stijve zegge variant van
I pijnestrootje vegetatie

veenmo3rietlfnci roet
padderus
haaxmosvegetatie
Een relatie tussen enkele eigenschappen van het water» de
de ligging van het petgat en de vegetatie zijn nader bekeken op
het Kikkerland en de Vlekte (langs het Meppelerdiep) •
.2,1® Het Kikkerland.
Eet Kikkerland (ook wel de Provincie genoemd) is uitgekozen
voor een bestudering van de waterbeweging in en rond

ir-ajgge

(het ligt in het proefgebied bij buis D^). Deze waterbeweging kan
invloed hebben op de vegetatie® Factoren die hierbij een rol spelen
zijn de ligging van de kragge ten opzicht© van het ope'n wacer*^ hat
voorkomen van zetwallen en de weerstand die het in

of uit de kragge

tredende water ondervindt•
Op het Kikkerland doet zich de volgende situatie voor

*',ie fxcuu -

langs de oostelijke rand bevindt zich een sloot, die in verbinding
staat met d© vaart Venematen/Kastenbroekerkolk en doorloopt tot aan
het bosje bij punt I • De kragge loopt door tot aan da rand van deze

r
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Bloot, zódat hot iïi de kragge ia*- an uittredende water weinig
weerstand ondervindt« In puntTT valt een onderbreking ven de daar
aanwezige zetwal te constateren» doch erg duidelijk ia dese niet»
Een "boring in dit punt gaf een profiel te zien voornamelijk bestaand©
uit weinig vast» lichtbruin veen, wat vergeleken met do opboxtv.' van.
de zetwal ernaast een kleinere weerstand voor in- of uitstromend
water heeft. De andere metingen doen het vermoeden, dat via dit
punt ï water uit de sloot de kragge binnen kan stromen bevestigen*
In punt II bevindt zich ook een onderbreking van de zetwal. Het
profiel bestaat hier tot op de zandohdergrond, welke zich op

1,80®

-maaiveld bevindt, uit veen. Dit profiel wijkt af van het aan
weerszijden voorkomende kragge/water/veenprofiel. Ook heeft de
vegetatie in punt Ï.I; eenzelfde karakter als die op de rest van
de zetwal, In punt III doét zich een soortgelijke situatie voor
als in punt II, doch is het waarschijnlijk dat de weerstand van
het profiel tegen stromend water hier kleiner is dan die in punt II.
Langs de westelijke rand loopt ook een sloot, welke in verbinding
staat met de vaart. Langs deze sloot bevindt zich een smalle, min
of meer stevige wal, welke vexrooedelijk een redelijke weerstand heeft
tegen het in en uit de kragge tredende water. Langs de vaart bevindt
zich een brede, stevige wal, welke een grote weerstand vormt voor
de waterstroming tussen kragge en open water. Zeer weinig water zal
via deze wal de kregge in- of uitstromen (zie ook 2.5«.)•
Om een beeld te krijgen van de voedselrijkdom van het water
zijn in de kragge putjes gegraven (V^ t/ra

waarin van 5 april

t/m 16 oktober 1974 regelmatig de waarden van het E.G<>V. en de pH
zijn gemeten (zie bijlage nr:33)« In. veen zijn ten gevolge van het
vérzuringsproces veel H+ion@n aanwezig. Deze dragen niet bij tot
de voedselrijkdom van het er in voorkomende water. Daarom zijn de
E.G.V.-waarden gecorrigeerd met behulp van de gemeten waarden voor
de pH (zie bijlage hr:34). De gecorrigeerde E.G.V.-waarden zijn
weergegeven in bijlage nr.35. Op de kaartjes van bijlage nr.36 zijn
deze E.G.V.-waarden op de verschillende data weergegeven. Daarbij
zijn de volgende trajecten in de E.G.V.-waarden onderscheiden: van
100— 20Ç), 200 - 300, 300 — 400, 400 — 50G .en 500 - 6Ó0 umho/cm„
De binnen eenzelfde traject vallende waarden op een bepaalde dairöm
zijn omcirkeld. Door middel van pijltjes is het verhang der
waterspiegels tussen de grondwaterstandsbuizen

t/m

weergegeven*
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Als het verschil in stijghoogte in twee grondwaterstandsbuizen nu]
is of zeer klein (kleiner dan enkele ram), is het pijltje niet
getekend. De neerslagcijfers zijn ook op de kaartjes van bijlage m-o
vermeld»
Bezien we nu de waterbeweging in de kragge in de periode van
5 april t/ra 16 oktober -1974» dan valt liet volgende op: wanneer er
geen of weinig neerslag ie, dan vindt instroming toi oppervlaktewaterin de kragge plaats en de E.G.V.-waarden van het oppervlaktewater
zijn hoger dan die gemeten in de kragge zelf. Houdt de regenval, aan,
dan stijgen de E.G.V.-waarden in de kragge tot waarden die
overeenkomen met die van het E.G.V. van het oppervlaktewater,
terwijl er instroming in de kragge blijft plaatsvinden. WaarschijnXiVfc
is, dat de kragge en de veendeeltjes de in het water voorkomende
ionen bij aanhoudende watertoevoer in mindere mate gaan absorberen«,,
Dit heeft dan het stijgen van het E.G.V« in de kragte tot gevolg.
Gaan we verder in de tijd» dan zal het bij voortdurende neerslag
ook voor kunnen komesu dat stroming van water uit de kragge plaats
vindt (bijvoorbeeld op 23 september en 3 oktober 1974). Het water
wat het minst door de kragge wordt vastgehouden en waaruit nog de
minste ionen geabsorbeerd zijn, zal dan het eerste afstromen. Ook
heeft een voortdurende neerslag uitspoeling van ion n tot gevolg®
Dit veroorzaakt weer een daling van het E.G.V.
Samenvattend kan gezegd worden dat de E.G.V®-waarden in d©
kragge in het algemeen lager zijn dan die van het open water (zolang
geen uitstroming plaats vindt) ©n dat ze alleen na oen wat langere
periode van regenval die van het open water benaderen. Het beeld
wat de kaartjes van bijlage nr.36 geven, doet het vermoeden bevestigen
dat stroming van water in en uit de kragge plaats vindt volgens
de in figuur 18 aangegeven pijlen. Hieruit blijkt dnt de waarden
voor het E.G.V. lager worden naarmate de weg die het water af
moet leggen langer is en de weerstand die het water ondervindt
groter'is.
Behalve pH- ©n E.G.V.-metingen in de kragge» zijn er op het
Kikkerland ook E.G.V.—metingen gedaan "beneden de kmgge. Dit is
gebeurd met een sonde (zie bijlage nro? ). De metingen zijn verricht
bij de punten V^ t/m V,-. In bijlage nr »38

zijn de ,• evond en waarden

voor het E.G.V, grafisch weergegeven in relatie tot de diepte
onder het maaiveld. Doorgaans is niet verder dan to-1 de zanionder^rc
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welke zioh hier op £ 1,60 tot 2,00m bevu-idt, gemeten. De zandondergrond
vormt een te grote weerstand voor de sonde» De in bij Lage nr.38
getekende grafiekjes geven ook hier een overeenkomstig beeld als
bij de E.G«V.-metingen in de putjes

t/m V^g. In bijlage nr.3 9

zijn de waarden gemeten met behulp van d© sonde vergeleken met
die in die in de putjes
van

t/m V^. Hieruit blijkt dat d@ waarnemingen

t/m V^g in de richting van 7^ naar

een snellere afname

te zien geven dan de maximum E.G.Vo-waarden waargenomen met de sonde®
Deze m«-iHrmirn waarden worden waargenomen op een diepte van - 0,90
tot l,30m -maaiveld. Op deze diepte ondervindt het in- of uitstromende
meer voedselrijke water uit de sloten de minste weerstand en kan
dus op deze diepte gemakkelijk de kragge instromen. Dat het
voedselrijke water bij V. ©n V_ sneller instroomt blijkt ook wel
4
5
uit de hier gevonden grotere maximum waarden voor het E.G.V. Over
het algemeen neemt het E.G.V. toe met de diepte tot enkele tientallen
centimeters boven de zandondsrgrond. Dieper gaande zal men in de
sapropeliumlaag, dis zich op het zand bevindt % geraken. In deze
laag ondervindt het intredende water weer een grotere weerstand
en ook zullen hier door de veendeeltjes weer meer ionan uit het
water geabsorbeerd worden. Een tweed® veronderstelling is dat de
koolzuurspanning toeneemt met de diepte, waardoor er neer Ca+ ïönen
opgelost blijven. Dit veroorzaakt ook een stijging van het E.G.V.
met de diepte.
Naast het E.G.V. is soms ook de temperatuur gerne ;en. Het
temperatuurverloop in het profiel geeft een daling van de temperatuur
met de diepte te alen. Op een diepte van - 1,00 à 2y0<>m -maaiveld
nadert de temperatuur meestal tot een constante waard«

Hier zal

het water wel het meeste onder invloed van de grondvm ^erstroming
staan. Daarboven bevindt zich dan een overgangslaag nr.ar het water
boven in de kragge, waar de temperaturen in het algemeen hoger
zijn,(althans in da meetperlode),(zie ook bijlage nr.;7 )«,
Beide bovenomschreven metingen van het E.G.V. en de pïï geren
een indicatie omtrent het milieu waarin de vegetatie voorkomt® De
punten

en

Vv8

W ten opziohte van het voedselrijke open water

weinig geïsoleerd» Het water uit de sloot kan gemakkelijk in de
kragge komen. Hier treft men dan ook een voedselrijk milieu aar..
Min of meer hetzelfde geldt voor de punten V,. en V
De punt.eu
5
v7
Vv6 61
zijn ten opzichte van het open water el wat meer geïsoleerd..
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Het milieu is hier minder voedselrijk. Bij

Vv6

kan door mineralisatie

van de afgevallen bladeren van liet nabij gelegen bosje enige
voedselverrijking van de kragge plaats vinden, doch dit is in de
zomer waarschijnlijk niet meer merkbaar. Gaande van V^_ naar

Vv2

ligt de kragge ten opzichte van het open water steeds meer geïsoleerd
en wordt ze ook minder voedselrijk. Het gedeelte van de kragge rond
V

#

en V2 ligt het meest geïsoleerd ten opzichte van het open

water. Het milieu is hier het meest voedselarm.
De verschillende groeiomstandigheden op het Kikkerland zijn
nu vergeleken met de vegetatietypes die er voorkomen. Door Raeymaekers
is in de zomer van 1974 een vegetatiekartering verricht, welke is
bewerkt door van Wirdum (zie bijlage nr.40 )• Aan de hand van de
vegstatiekaart kunnen de vei«chiliende vegetaties ve 'geleken worden
met de waargenomen pH- en E.G.Y.-waarden. Op de wal langs de vaart
komt een biezenknoppenvegetatie voor# De invloed van het oppervlakte
water op deze wal is gering, zodat het milieu hier waarschijnlijk
niet zo voedselrijk is. Als de kragge meer geïsoleerd komt te liggen
treedt verzuring op. Naarmate dit isolement bij voortgaande
verlanding toeneemt krijgt de kragge een voedselarmer karakter.
Het intreden van de verzuring kenmerkt zioh door het voorkomen van
veenmossen. Het meest verzuurde milieu komt voor rond 7
t/m V
vi
v?
de waargenomen pH-waardsn liggen hier tussen 3,7 en 7,7. De haarraosvegetatie is in dit gedïelte ook zeer duidelijk waarneembaar en
overheerst. In het iets meer voedselrijke milieu rond

komt een

overgang tussen de haarmèsvegetatie naar een fijne zeggenvegetatie
voor* Ook komt plaatselijk een padderusvegetatie en een padderus
variant van een pijpestrootjevegetatie voor. In het voedselrijke s
milieu rond

treffen we een fijne zeggenvegetatie ©n pen padderus

vegetatie met fijne zeggen aan. Deze laatste komt ook voor op de
meest voedselrijke plaatsen van het Kikkerland, ni. rond V__ en
ti
5
en rond
en
Langs de westelijk gelegen sloot komt ook nog
een grote zeggenvegetatie voor. Deze komt langs de oostelijk gelegen
sloot ook voorj tevens komen hier voor een stijve zeggenvegetatie
en een padderusvegetatie. Een grote zeggenvegetatie is een duidelijke
indicatie van voedselrijk water. Ee:i eventueel verband tussen E.G.V.,
pH en vegetatie is in figuur 19 weergegeven.
là het algemeen heeft men bij deze kragge te maken met een
situatie waarbij oppervlaktewater de kragge instroomt. Slechts na
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langdurige regenval kan deze situatie soms andersom zijn« De hier
voorkomende situatie geeft een vegetatie in een milieu, waarbij
naast de neerslag oppervlaktewater van elders toegevoerd wordt en
er een wegzijglng naar de ondergrond is (buis D^)*
Op het Kikkerland heeft een verlanding plaats gevonden in
voedselrijk en minder voedselrijk open water, in vrij kleine
petgaten. Deze verlanding kan leiden tot het ontstaan van trilvenen.
De wijze waarop het oppervlaktewater in de verlande petgaten kan
toestromen kan later een diversiteit in de vegetatie teweeg brengen.
Aangezien het water hier rijk aan ijzerverbindingen is, kan het
binnenstromende oppervlaktewater ijzerverbindingen mee de kragge
Invóeren en op die plaatsen waar water op de kragge staat een
vliesdunne iriserende laag van op het water drijvende ijzerbaoterlen
doen ontstaan*
Dat het water ijzerrijk is, vindt waarschijnlijk z'n oorzaak
in de vroeger bestaande situatie. Toen voordat de vervening begonnen
was de gronden in het gebied In cultuur werden genomen, was er na
bemaling in het veengebied een waterpeil lager dan dat van de
omgeving (ook lager dan het peil van de Zuizerzee). Hierdoor trad
er kwel op. Met het kwelwater uit het omliggende land werden een
hoeveelheid mineralen het gebied binnen gevoerd (o.a. ijzer en kalk).
De in het water aanwezige ijzerverbindingen kunnen in niet
zuur milieu (V^g, V^, v^g) een belangrijk deel van de in het
oppervlaktewater opgeloste fosfaten binden en neerslaan. Hierdoor
wordt dit water fosfaatarm, terwijl het relatief rijk aan oarbonaten
blijft. Dit geeft een typisoh milieu voor de soortenrijke
kalkmoerassen, die vooral uit bepaalde kleine zegge—soorten en
blad- en levermoEsen zijn opgebouwd*
Naarmate de verlanding voortgaat wordt het milieu voedselarmer
door het meer geïsoleerd raken ten opzlohte van het open water.
In de eerste verlandingszone van het trilveen komen de volgende
soorten voor: Padderus, Draadzegge, Holpijp. en Waterdrieblad (V-).
v6
Sen trilveen drijft op het water en is begaanbaar, maar golft dan
onder de voeten* De meest kenmerkende trilveensoort is de Ronde Zegge
(Carex diandra). In het jonge trilveen komen o.a. voor: Stijve Zegge,
Moerasvaren, Waterdrieblad, Vleeskleurige Orchis, paarse Rietorchis,
Gevlekte Rietorohis, Veenpluis, Klein Valeriaan, Watermunt, Kleinbloemigen Moeras-wilgeroosje, Egelboterbloem, Pinksterbloem, Moeraswalstro,
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Riet en hier en daar verspreide ruigtkruiden als Koninginnekruid
en Kale Jonker; verder nog een jonge opslag van Zwarte Els, Grauwe
Wilg en Zachte Berk. Door de kragge êên keer per jaar te maaien
(in juli) wordt deze opslag verwijderd.
Bij het ouder worden van het trilveen voltrekt zich een proces
van verzuring, de floristische samenstelling wijzigt zich geleidelijk
en leidt tenslotte tot het Veenmostrilveen (V..-V _). Nu lcoraen ook
V4 v3
een aantal hogere planten voor, o.a» Tormentil, Kruipganzerik,
Gagel, Moerasviooltje, Kruipwilg, Sterzegge, Zompzegge. Waterdrieblad
komt hier niet meer voor# Bij verdere verzuring doen andere veenplawten
hun intrede, o.a. Gewoon haarmos, Ronde Zonnedauw, Blauwe Zegge en
Tantjesgras; soms Veenbes (V^ en
Ook is er een gradient in milieufactoren, ga?inde van de kragge
tot op de zetwal. De vegetatie op de zetwallen staat veel minder
onder invloed van het oppervlaktewater dan de kragge. Het milieu
is hier voedselarmer.

5.2.2. De_Vlakt«î X.Me^jDeI:erdiLejD)JL
Ook ©p het perceel de Vlakte is een enkele maal, naast het
opnemen van waterstanden en maaiveldshoogten, het E.G.V. en de pH
gemeten in putjes in de kragge. Deze waarden zijn weergegeven in
bijlage nrs 41 » waarbij de E.G.V.waarden nog niet gecorrigeerd
zijn voor de zuurgraad. In de figuren van bijlage nr:42

is deze

correctie wel aangebracht met behulp van bijlage nr:'34 . Daar op
11 juni de pH niet gemeten is, is aan de hand van de twee andere
waarnemingen de zuurgraad op deze datum geschat. In bijlage nr: 43
zijn de E.G.V.waarden in de lengteraai uitgezet. Duidelijk is te
zien, dat vanaf de sloot

het electrisch geleidingsvermogen

afneemt in de richting van het Meppelerdiep.
Dat op enige afstand van de sloot hogere waarden gevonden wor
den dan in de sloot zelf, kan veroorzaakt zijn door een hogere
E.G.V. in de sloot enige tijd voor de meting. Daar het slootwater
dikwijls tot

m22

v

Vm21^

âe kra®®e

overspoelt, kan de oorzaak

misschien ook een "ophoping" van zouten zijn door de constante
stroming van Noord naar Zuid (wegzijging naar de polder).
Bij V

vertoont het E.G.V. een enigszins hogere waarde. Dit
mlf
punt ligt echter naast een elzen-berken bosje, zodat deze lichte
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verhoging waarschijnlijk het gevolg is van mineralisatie van het
afgevallen blad.
Verder naar de polder levert de grafiek een beeld op van af
wisselend stijgen en dalen. Aangezien alleen een correctie op het
E.G.V. is toegepast bij plï's lager dan 4,20 »terwijl de zuurgraad
in dit gedeelte van het perceel rond de 4 à 5 ligt, is het mogelijk
dat de E.G.V.lijn in werkelijkheid vlakker verloopt. Waarom de lijn
echter aan het zuideinde weer omhoog gaat, is niet helemaal duide
lijk. Misschien is hier al invloed van het bos merkbaar (minerali
satie), maar het is waarschijnlijker, dat de oorzaak ligt in de
bemesting van de zetwallen tussen de bosjes (behorende bij boer
derij 't Wijde Zicht).
Doordat ook op het perceel de Vlakte een keer met de sonde
het E.G.V. van de diepere lagen is bepaald (bijlage nr: 44

)»

»

kon worden vastgesteld, dat het water inderdaad van Noord naar Zuid
het perceel moet doorstromen. In bijlage nr: 45 is te zien, dat
water met een hoge E.G.V.waarde bij

(het dichtst bij de sloot)

in een "breed front door het profiel stroomt. Hoe verder van de sloot
verwijderd des te lager wordt de E.G.V.waarde (absorptie), terwijl
de stroming ook meer als een tong onder de kraggelaag te zien is.
Het laatste punt, het weiland bij M^, hoort eigenlijk niet in
deze reeks. Hier stroomt het water namelijk van het weiland naar
de poldersloot (van Zuid naar Noord). De invloed van de bemesting
is hier echter duidelijk te zien. Om deze reden is het dan ook op
genomen in deze bijlage.
felkens wanneer de sonde met de punt in zandondergrond komt,
daalt het E.G.V., dit in tegenstelling tot wat gevonden wordt bij
de diepe grondwaterstandsbuizen. Hier is juist de E.G.V.waarde van
de diepe buis hoger dan die van de ondiepe. Of de constructie van
de sonde oorzaak van deze tegenstelling is (in het zand moet een
grotere druk op het apparaat worden uitgeoefend),zal eens moeten
worden nagegaan.
Uit bovenstaande metingen, zowel die in de putjes in de kragge
als die met de sonde, blijkt dat het E.G.V. afneemt van Noord naar
Zuid. Dit is ook hier te zien in de vegetatie. Deze is opgenomen
door G.Raeyaakers en werd daarna bewerkt door G.van Wirdum (bij
lage nr: 46

). Bij de instroomopening (noordzijde) bevindt zich

eerst een zóne grote zeggen, direct overgaande in de echte trilveen
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vegetatie met fijne zeggen. In beide zones is het E.G.V. hoog en
de zuurgraad ongeveer neutraal (pH=+6,5). Verder van de sloot
^ml8en ^œl7^ ^alen

E.G.V. en de pH (+ 5>5)« Naast nog enkele

stukjes fijne zeggen-vegetatie wordt Padderus (Junous subnodulosus)
hier de kenmerkende soort, hetzij als padderus-vegetatie, hetzij
als padderus-variant van pijpestrootje-vegetatie. Daarnaast komt
het voor als veenmosrietland met Padderus, waarschijnlijk op plaat
sen met een lagere pH.
Na het bosje daalt het E.G.V. verder en is de hier zeer slappe
kragge begroeid met een pijpestrootje-vegetatie, of een Stijve
Zegge-, of een Padderus-variant van pijpestrootje-vegetatie. Ook
hier sohoramelt de pH tussen 5 en 6.
Vanaf V^ zuidwaarts is de pH duidelijk lager (+_4)• De pijpe
strootje-vegetatie gaat hier dan ook over in een veenmosrietlandvegetatie met Padderus.
Samenvattend lijkt het er op, dat de fijne zeggen-vegetatie
gebonden is aan een vrij hoog E.G.V.(dicht bij de sloot) en een
bijna neutrale pH, terwijl een lage E.G.V.waarde een pijpestrootjevegetatie of een variant daarvan oplevert als de pH ongeveer 5 à 6
is en een veenmosrietland-vegetatie als de pH lager is dan _+5*
Padderus lijkt een storingsindicator (rooien van boompjes ?),
komt op het gehele perceel voor en lijkt binnen de hier waargeno
men grenzen niet gebonden aan E.G.V. en pH.
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Hoofdstuk XST: Beheersproblemen en -»maatregelen«
Hoewel men spreekt over het natuurgebied de "Wieden", in er
hier sprake van een gebied wat z*n huidige vorm in hog© mate te
danken heeft aan menselijk ingrijpen» De huidige ecologische
kwaliteiten van het gebied zijn in zeer belangrijke mate het gunstige
neveneffect van de vroeger gehanteerde, naar onze huidige maatstaven
primitieve middelen en methoden» Van veel betekenis voor de biologisch©
rijkdom waren de ouderwetse vormen van landbouw (speciaal met
betrekking tot de categorie der extensief beweide graslanden en
onbemeste hooilanden), rietcultuur, vervening, eendekooi en visserij«,
In het verleden hadden deze bedrijfsvormen in hoge mate een verfijnend
effect op hun omgeving, door het gebruik van eenvoudige, kleine
gereedschappen (zeis, sikkel, schop, bijl, roeiboot). Verder veranderden
de methodieken slechts zeer geleidelijk, of niet. Men werkte klein
schalig en gespreid in de tijd. Met de komst van de agrarischeen technische revolutie (kunstmest, zware machines, meer wegen, etc)
dreigden de langzamerhand opgebouwde milieuverschillen weggevaagd
te worden en ging men bepaalde gebieden als "natuurgebieden"
beschouwen« Wat eens door de agrarische activiteiten was opgebouwd
dreigt nu door diezelfde activiteiten weer te worden afgebroken.
Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat we ons nu in een situatie
bevinden waarin er een snelle verandering van methodiek is. Men
werkt nu grootschalig @n in korte tijd.
Wil men nu een gebied in een vroeger ontstane vorsn handhaven,
dan is een voorwaarde dat de (ouderwetse) bedrijfsvormen die in het
gebied werkzaam zijn gehandhaafd kunnen worden. Anderzijds rijst
de vraag in welke vorm men het gebied wil behouden. In het verleden
werd het immers gekenmerkt door een grote mate van dynamiek, welke
zich nu nog uit in de talrijke verlandingsstadia. Er vindt echter
een successie van verlandingsstadia plaats. Soms kan deze leiden
tot een situatie die minder gewenst wordt geacht. Dan ontstaat de
vraag of men in moet grijpen. Een successie is immer.* ©en spontane
verandering in de samenstelling van een ecosysteem, waarbij bepaalde
organismen of samenlevingen van organismen elkaar in de tijd opvolgen.
Vele terreinen bevatten echter ecosystemen die als zodanig slechts
kunnen bestaan onder invloed van een zekere mate van menselijk
ingrijpen (bijvoorbeeld hooiland, eendekooi). Het is belangrijk dan
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de juist© beheersmaatregelen toe te kunnen passen, liet behoud van
de biologische rijkdommen is het beste verzekerd w uineer de
behandeling van het terrein zoveel mogelijk aansluit bij de methoden
die voorheen ter plaatse werden toegepast (stabiliteit in methodiek).
Rekening houdend met bovengenoemde punten is het d m vanuit beheersoogpunt aantrekkelijk de vroegere technieken zovee

mogelijk in tact

te laten of her in te voeren. Wil men bijvoorbeeld de vroeger
aanwezige dynamiek in het gebied handhaven dan kan dit o.a. door
het voeren van een cyclisch beheert hetgeen wil ze een dat men
verlande petgaten weer opnieuw gaat uitbaggeren.
Momenteel

worït een deel van de werkzaamhede i in het gebied

door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland in
eigen beheer uitgevoerd. Gezien het grote aantal a rbeidsuren die
het beheer vergt» is de mogelijkheid meer particulieren hiervoor
in te schakelen misschien vanuit financieel oogpun; aantrekkelijker.
Een dergelijke beheersvorm zou goed passen in de d>elstellingen welke
staan in de "Nota inzake de relatie landbouw en nafeuur- en landschaps
behoud, waarin Noordwest-Overijssel als landschapspark wordt aan
gewezen» In-daae nota is formeel vastgesteld dat bieren een beheers
taak hebben in deze gebieden, waaraan vergoedingen worden gekoppeld.
Ook zijn omschreven vergoedingen voor. het verricht n van duidelijk
omschreven onderhouds- en beheerswerkzaamheden. Ho wel een groot
gedeelte van het natuurgebied reeds door de Verend ;ing tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland in eigendom'is v rworven, zou men
diverse werkzaamheden uit kunnen besteden. Dit zou ook goed passen
in de bedrijfsstructuur van de landbouw in het omi ggende gebied.
Men treft hier veehouderijbedrijven aan met een gei iddelde grootte
van 15ha» Taak is de rieteultuur ook al een bron vin (neven)inkomsten.
Er komt in het gebiad nog enige visserij voor. De - ervening is geheel
stop gezet (vermindering van dynamiek).
Invloeden van buitenaf kunnen beheersmaatrege en vergen welke
er op gerioht zijn deze te weren. Gedacht wordt in dit verband aan
het geheel of gedeeltelijk afsluiten van het kraggi gebied in verband
met de waterverontroiniging. Hoewel de boezem bij - olledige afsluiting
veel kleiner wordt [de verhouding kraggegebied:ope

water = 1:1),

blijkt deze z'n functie voldoende te kunnen blijvei vervullen.
Volgens Wesseling (nota 824 I.G.W. Wageningen) is Let te verwachten
waterbezwaar in de boezem van het waterschap Vollei hove zodanig,

dat gemiddeld eens per 1000 jaar een verhogi•~ ran het boesempell
van ongeveer 25 à 30ora zal optreden« Het afsluiten met behulp van
damwanden met een hoogte gelijk aan het maximaaL in de boezem
toegestane peil kan in noodgevallen het kraggeland toch weer een
boezemfunotie geven.
Beperken we ons tot het gebied ten westen van de Arembergergracht
(het proefgebied), dan kan ten aanzien van afsluiting van dit
kraggegebied het volgende opgemerkt worden: bij algehele afsluiting
zal er binnen het gebied een sterke peilfluotuatie binnen het jaar
ontstaan, welke het volgende verloop heeft (zie figuur: 20 en ook 2.4»)
Figuurs 20 ;het verloop van het waterpeil in het proefgebied
binnen het jaar, bij volledige afsluiting.

Uit deze figuur blijkt dat er gedurende de maanden juni tot
december instroming van water van elders moet plaats vinden, wil
het waterpeil niet op een onaanvaardbaar laag pall komen (gedeelten
vallen bij een peil van 107,Hom -N.A.P. droog. Vanaf het Hoge Land
stroomt per jaar 289.500m

(landbouw)water (dit is 193mm waterschijf)

het gebied binnen. Dit zal zich niet meer zo goed door het gebied
verspreiden, daar da circulatie van water (door de v-ind veroorzaakt)
bij afsluiting veel geringer zal zijn. Het water van het Hoge Land
hoopt zieh dan in het gebied op, hetgeen waarschijn]ijk een andere
samenstelling van het water tot gevolg zal hebben. Vanneer de
opstuwing van water in de Bosohwyde niet meer in hei Ganzediep tot
uiting komt, zal de circulatie Boschwyde«-*Arembergergracht via het
Ganzediep verbroken zijn. Een interne circulatie var Venematen*-*
Mastenbroekerkolk*—•Dirkswijde*—»Vossebelt blijft, maar deze zal
ook minder worden. Op veel plaatsen in het gebied zal het water min
of meer stil komen te staan. Dit geeft ten aanzien van de verlanding
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ook gunstiger voorwaarden. Een ander groot nadeel van afsluiting
is het ontoegankelijk maken van het gebied voor de mensen die er
beroepsmatig kom^n, waardoor de dynamiek van het gebied ook afneemt.
Een mogelijk voordeel is het weren van recreanten, doch dit is ook
te bereiken door (tijdelijke) afsluiting door middel van vaarbomen.
In het geval dat men water van buiten het gebied wil weren» kan een
gedeeltelijke afsluiting van het gebied plaats vinden; dit kan althans
de invloed van water van elders op het gebied doen verminderen. Als
bijvoorbeeld de ingang van de Boschwyde naar het Ganzediep afgesloten
wordt zal de circulatie van het water veroorzaakt door de wind ook
al sterk afnemen. Het afsluiten van afzonderlijke petgaten is een
weinig reeele oplossing, daar de groeiomstandigheden zich dan ook
wijzigen. De trilveenvegetatie is juist afhankelijk van het .voedsel
rijkere open water. Technisch gezien kan dit ook een zeer kostbare
zaak zijn.
Daar het wenselijk is dat bepaalde functies zo ongestoord
mogelijk in het gebied uitgeoefend kunnen worden, verdient het in
eerste instantie geen aanbeveling het kraggegebied geheel of gedeeltelijk
af te sluiten. Bedacht moet ook worden dat niet alleen de watervervuiling
veranderingen in het gebied teweeg brengt. Ook andere factoren spelen
hierin een grote rol, bijvoorbeeld de van nature aanwezige successie
der vegetatietypen (meer bos —— geheel andere groeiomstandigheden),
de veranderingen in het beheer, het toerisme (onrust, betreding).
Om een goed beheer over het gebied te kunnen voeren is het in
de eerste plâats van groot belang dat men een duidelijk beeld heeft
van de vorm waarin men het gebied wil behouden of zich wil laten
ontwikkelen.
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