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Voorwoord
Dit verslag beschrijft een onderzoek naar de waterhuishouding van het natuur
gebied 11 de Weerribben 11 ten bate van het beheer.
Dit onderzoek is verricht als onderdeel van de doctoraalvakken cultuurtechniek en
natuurbeheer aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Technische Zaken
van het Natuurbehoud van Staatsbosbeheer.
Het veldwerk werd verricht in de maanden mei tot en met september 1979.
De begeleiding was in handen van J. Schouwnaars (L.H., Cultuurtechniek),
D. van der Hoek (L.H., Natuurbeheer) en J. Streefkerk (S.B.B.).
Met G. van Wirdum (Rijksinstituut Natuurbeheer) is het onderzoek een aantal malen
doorgepraat.
J. Csonka (T.N.O.) heeft geholpen bij de interpretatie van de geoëlektrische
metingen. Van H. Uil (T.N.O.) zijn een aantal gegevens over het T.N.0.-buizennet
verkregen.
A. Knipscheer heeft ons op de hoogte gebracht van diverse zaken betreffende het
waterschap Vollenhove.
J. van Hoorn en C. Hijnekamp (beide L.H.) hebben ons bijgestaan bij de pompproe
ven. Met prof. Van der Molen zijn de berekeningen van de waterstromen besproken.
N. van der Weide en R. Dubbelt (beide S.B.B.) hebben ons verblijf ter plaatse
verzorgd en veel informatie over het reservaat verstrekt. Vele andere medewerkers
van Staatsbosbeheer hebben geholpen bij het veldwerk.
Diverse gegevens werden verkregen van het K.N.M.I., Rijkswaterstaat, het Insti
tuut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding en het Rijksinstituut voor Drink
watervoorziening.
Thea Huijsmans
Frans Zwietering
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1.

Samenvatting
De waterhuishouding van het natuurgebied "de Weerribben" is de laatste
decennia ingrijpend veranderd. Aan de westzijde van het reservaat lag vroeger
de Zuiderzee. Nu ligt er de Noordoostpolder met waterstanden ver beneden die
van de vroegere Zuiderzee. Hierdoor zijgt water uit het natuurgebied weg en
zijn de grondwaterstanden drastisch gedaald. Aan de oostzijde ontving het
gebied water vanaf het Drents plateau. Tegenwoordig wordt de afwatering door
een aantal sloten en kanalen verzorgd.
Het gebied is onderdeel van dë boezem van het waterschap Vollenhove geworden.
Door betere peilbeheersing (gemaal Stroink, 1919; gemaal Zwartsluis, 1973)
zijn peilfluctuaties sterk verminderd en is het gemiddeld peil van het
oppervlaktewater gedaald. Via het gebied wordt de afwatering en inlaat van
enige omliggende polders verzorgd. Hierdoor, en vanwege de beheersing van
het boezempeil, treedt in het oppervlaktewater veel stroming op. Hierdoor
verdwijnen eventueel aanwezige verschillen in waterkwaliteit. In de zomer
moet vaak water worden ingelaten vanuit de Friese boezem om het boezempeil
te handhaven. Dit water is tamelijk voedselrijk.
In het verleden is het gebied verveend. Daarbij ontstonden stukken open
water. Hierin kwamen verlandingsvegetaties in verschillende, elkaar opvol
gende successiestadia voor. Het huidige beheer is erop gericht om deze ver
schillende stadia te behouden. Door de eutrofiëring van het oppervlaktewater
en de diepere grondwaterstanden worden verschillende vegetaties echter in
hun voortbestaan bedreigd.
Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de waterhuis
houding van het gebied; en om met behulp van de verkregen kennis van de
waterhuishouding beheersmaatregelen te kunnen formuleren ter afwending van
de bedreigingen van het reservaat.
Een belangrijke onbekende post van de waterbalans voor dit gebied was de
wegzijging. Om deze te kunnen berekenen is de bodemopbouw nader bekeken.
Verder zijn de stijghoogten van het grondwater op verschillende diepten in
de bodem gemeten.
Na interpretatie van een aantal boringen van de Geologische Dienst leek de
profielopbouw grofweg te zijn: van 0 tot 3 m onder maaiveld veen, dan tot
13 m een zandlaag, dan een klei- of veenlaag. Van deze laatste laag was het
onbekend of die plaatselijk voorkwam of aaneensluitend was. Onder deze laag
ligt een zandpakket tot 200 m diepte.
De doorlatendheid van de veenlaag is bepaald met behulp van doorlatendheidsmetingen. Deze bleek niet groot te zijn. Op verschillende diepten in de laag
was deze niet even groot. De doorlatendheid van het zandpakket £ot 13 m
diepte is bepaald met behulp van pompproeven. De geleidbaarheid van dit
pakket bleek ongeveer 100 m2/etm. te zijn. De geleidbaarheid van het onder
ste zandpakket is bepaald met behulp van korrelgrootteanalyses en door
interpretatie van het verhang der stijghoogten in die laag. De geleidbaarheid
bleek ongeveer 5000 m2/etm. te zijn.
onder "geleidbaarheid" (transmissibilitiet) van een grondlaag wordt verstaan
het produkt var» de dikte D en de doorlatendheid k van deze laag
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Uit geoëlektrische metingen bleek dat de laag op 13 m niet overal aanwezig
was. Ook uit vergelijking van de stijghoogten van het grondwater boven en
onder die laag bleek dat deze geen afsluitende betekenis had.
Uit vergelijking van het freatisch water met stijghoogten op 4 m onder maai
veld bleek dat daartussen wel een slecht doorlatende laag moest zitten. Die
moest dus in het veen of boven in het zand voorkomen.
Met het doel om de wegzijging rechtstreeks te kunnen meten zijn een aantal
opmalingen gestopt. De daling der waterstanden in de bemalen percelen is
daarna gemeten.
Interpretatie van deze daling toonde aan dat niet de wegzijging naar de
diepere zandlagen gemeten was, doch de afvoer van water via een goed door
latende laag onderin het veenpakket. Daarmee werd duidelijk dat de slecht
doorlatende laag bovenin het zandpakket moest zitten.
Met de kennis over de verschillende bodemlagen kon toen de wegzijging bere
kend worden. Van het ZW naar het NO van het reservaat verliep die van
0,5 mm/etm. tot 0,05 mm/etm.
Door vergelijking met neerslagoverschotten bleek vooral het eerste van deze
twee cijfers erg groot te zijn.
De wegzijging is ook bepaald als restpost van een waterbalans van een afge
damd stuk óppervlaktewater.
O

t»

Ter vermindering van de eutrofiëring van de grondwaterstanden zijn nu de
volgende maatregelen geformuleerd. Deze zijn niet verder uitgewerkt tot con
crete plannen.
Uit een aan te leggen kanaal langs de voormalige Zuiderzeedijk zal
water naar de ondergrond infiltreren. Daardoor zal de wegzijging uit
het reservaat verminderen. Naar analogie van elders aangetroffen situa
ties mag men verwachten dat een dergelijk kanaal zeer breed zou moeten
zijn (minstens enkele honderden meters) om een belangrijke uitwerking
te hebben.
Door grotere fluctuaties in het oppervlaktewater toe te staan zal neer
slagwater uit de winter opgespaard kunnen worden voor het zomerseizoen.
Door de functie van het reservaat als aan- en afvoerweg van water naar
en van de omliggende polders te beëindigen, zal minder stroming hoeven
op te treden en minder water uit de Friese boezem door het reservaat te
stromen.
Een veranderd beheer van het peil van het oppervlaktewater ten opzichte
van de rest van de boezem noodzaakt misschien tot een afdamming van het
reservaat. Door afdammingen kan ook het patroon van stromingen van het
oppervlaktewater veranderd worden. Er kan nog onderzocht worden in hoe
verre bepaalde delen van het reservaat een zekere hydrologische iso
latie ten opzichte van het boezemwater hebben of dit door een kleine
ingreep kunnen krijgen.
Bij de situering der beheersvormen rekening houden met de grootte van
de wegzijging en de waterkwaliteit in de verschillende gedeelten van
het reservaat.
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2.

Inleiding
Het gebied "de Weerribben" ligt tussen de voormalige Zuiderzee en het
plateau van Drenthe (figuur 1 en 2). Het is een ca. 3000 ha groot natuur
gebied waarin moerasvegetaties in diverse verlandingsstadia voorkomen.
De inrichting van het gebied is bepaald door zijn ligging en door de ver
vening.
Vanaf het Drents plateau vond in het verleden oppervlakkige en ondergrondse
afvoer plaats naar het gebied. Aan de westzijde lag de Zuiderzee met zijn
wisselende waterstanden. Soms werd het land overstroomd door de zee. Andere
keren kon het water, dat van Drenthe kwam, niet snel genoeg afstromen en
zette het land blank.
Van de 15e tot de 20e eeuw is er in dit gebied veen gewonnen. Hierbij ont
stonden stukken open water. Op den duur verlandden deze weer. Hierdoor is er
een patroon ontstaan van percelen in een verschillend stadium van verlan
ding. In ieder stadium komen specifieke plantesoorten voor.
In de afgelopen decennia zijn er veranderingen opgetreden in de waterhuis
houding van de Weerribben.
Door de bouw van het gemaal Stroink in 1919 zijn de fluctuaties in het peil
van het oppervlaktewater verminderd en is het peil gezakt. Sinds de aanleg
van de Noordoostpolder treedt er wegzijging op. Na de bemaling van het
Meppelerdiep (gemaal Zwartsluis, 1973) is het bovendien in natte tijden niet
meer nodig het gebied van het waterschap Vollenhove voor tijdelijke water
berging te benutten. Door al deze oorzaken zijn de schommelingen in de
waterpeilen sterk verminderd.
Om het peil van het oppervlaktewater te kunnen handhaven moet soms water in
gelaten worden vanuit de Friese boezem. Dit water is tamelijk voedselrijk,
omdat op deze boezem (bemeste) landbouwgronden afwateren en omdat op deze
boezem water ingelaten wordt vanuit het IJsselmeer. Het IJsselmeer ontvangt
via de IJssel water uit de Rijn.
Het oppervlaktewater van de Weerribben wordt bovendien als boezem gebruikt
voor een aantal rondom het gebied liggende polders. Zodoende wordt er in de
winter eutroof water op geloosd en wordt in de zomer water onttrokken.
Ten gevolge van deze veranderde waterhuishouding treden diepe grondwater
standen op en wordt het water verrijkt met voedingstoffen. Dientengevolge
worden nog bestaande kenmerkende vegetaties steeds meer in hun voortbestaan
bedreigd.
In het verleden zijn reeds vele studies verricht naar de waterhuishouding
van kleine delen van het reservaat, in het kader van het promotieonderzoek
van de heer G. van Wirdum. Door het I.C.W. is een onderzoek verricht, dat
voornamelijk gericht was op het ondiep voorkomende grondwater.
Uit al deze onderzoeken bleek er een zekere wegzijging te bestaan, maar de
grootte ervan werd nooit bepaald.
In het hier beschreven onderzoek zijn de veranderingen in de grondwater
standen gekwantificeerd. Verder is het proces van de wegzijging onderzocht
en is de grootte ervan bepaald. Daartoe is een onderzoek verricht naar de
bodemopbouw en de stroming van het grondwater. Ook door het opstellen van
een waterbalans en door meting van het effect van stopzetten van een aantal
opmalingen, kon een schatting van de wegzijging worden gemaakt.
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In de volgende hoofdstukken zullen eerst de geologische opbouw, de bodem, de
cultuurhistorie, de waterstaatkundige situatie, de vegetatie en fauna en het
beheer van het gebied beschreven worden. Daarna volgt een beschrijving van
het hydrologisch onderzoek. Tot slot zullen maatregelen besproken worden die
de wegzijging kunnen verminderen, alsook maatregelen die de negatieve
effecten van ingelaten water verminderen.
De in dit gebied optredende wegzijging is een grootschalig proces. Hierdoor
stond de schaal, waarop het hydrologisch onderzoek moest plaatsvinden, vast.
Ditzelfde geldt voor de uitkomsten van het onderzoek.
Wil men de uitkomsten vertalen naar cijfers op perceelsniveau, dan zullen
ook plaatselijke variaties b.v. in de ondergrond een rol gaan spelen.
Inrichting en beheer op perceelsniveau, naar aanleiding van deze uitkomsten,
zal bovendien pas kunnen geschieden nadat ook andere belangen afgewogen
zijn, die buiten het bestek van dit onderzoek vallen.
Doel van het onderzoek is dus om maatregelen te formuleren, dienende om de
veranderingen in de hydrologische omstandigheden teniet te doen of om het
effect van deze veranderingen te compenseren.
Hiertoe is de hydrologische situatie, en met name de grondwaterstroming,
onderzocht.

- 8 -

3.

De Weerribben
3.1. Algemeen
In Nederland worden verschillende gebieden beheerd als natuurgebied. Dit
gebeurt om een aantal waarden in stand te houden of waar mogelijk te ver
groten.
Zo worden uit cultuurhistorische motieven een aantal heidevelden, houtwal
landschappen en complexen van petgaten en legakkers in stand gehouden. Op
andere plaatsen gaat het vooral om het landschappelijk schoon. Vanwege
natuurwetenschappelijk onderzoek worden bepaalde vegetatietypen en zeldzame
plantensoorten beschermd. Ook het onderwijs is gebaat bij het behoud van
deze waarden. Voor natuurbehoud pleiten ook ethische motieven.
Bij de keuze welke terreinen te beheren wordt er ingespeeld op de aanwezige
en de potentiële waarden.
Natuurterreinen worden beheerd om een aantal belangrijke oecosystemen in
stand te houden en eventueel te ontwikkelen.
De natuur, zoals we deze in Nederland kennen, is in hoge mate bepaald door
de mens. Hij beheerde de natuur, die hem binnen bepaalde oecosystemen bestaansbronnen verschafte. Vele van deze bestaansbronnen zijn onrendabel ge
worden. De bijbehorende oecosystemen dreigen dan te verdwijnen, als de mens
zijn beheer staakt. Dan kan door middel van natuurbeheer de voortzetting van
het beheer verzekerd worden en daarmee de natuurwaarden behouden blijven.
Door een aantal randvoorwaarden echter wordt de beheerder beperkt in zijn te
voeren beheer, zodat het gevoerde beheer niet alleen bepaald wordt door de
potentiële of aanwezige natuurwaarden.
Het gebied "de Weerribben" is onderdeel van het laagveen-moerasgebied van
N.W.-Overijssel.
Elders in Nederland komen soortgelijke gebieden voor in het zuiden van
Friesland, het Hollands-Utrechtse Vechtplassengebied, Waterland en de
plassen van Nieuwkoop en Noorden. Buiten Nederland komen grote complexen van
dit soort verveende gebieden nauwelijks voor (wel onverveende gebieden:
N.W.-Duitsland).
De opbouw van het gebied is allereerst bepaald door zijn ligging tussen het
Drents plateau en de voormalige Zuiderzee. Daardoor is er altijd veel water
geweest.
Voor het ontstaan van de kenmerkende eigenschappen van het gebied is de ver
vening van groot belang geweest.
In de laatste decennia zijn grote veranderingen opgetreden in de waterhuis
houding van het gebied.
In de volgende paragrafen zullen van het gebied de volgende karakteristieken
beschreven worden: geologie en bodem, cultuurhistorie, waterstaatkundige
situatie en de veranderingen ten opzichte van vroeger, vegetatie, fauna, het
abiotisch milieu en het huidige beheer.

3.2. Geologie en bodem
In deze paragraaf wordt summier de geologie en de bodem van N.W.-Overijssel
behandeld.
Voor zover van belang voor dit onderzoek wordt elk onderdeel afgesloten met
een nadere specificering van het behandelde voor de Weerribben.
Op de geologische tijdschaal wordt begonnen met het Pleistoceen (zie de
stratigrafische tabel, fig. 3).
%

Het Pleistoceen
De basis van het pleistocene pakket ligt op 150 à 200 m -NAP, rustend op
mariene, kleiige afzettingen uit het Tertiair. Deze pleistocene afzettingen
worden gevormd door een dik pakket fijne tot grove fluviatiele zanden.
In het Saalien bereikte het landijs ons land, waarbij het landijsfront een
tijd ter hoogte van de lijn Havelte-Steenwijk-Oldemarkt heeft gelegen (zie
fig. 1). Tot daar is ook de keileem afgezet. Voor dit ijsfront langs ont
stond een smeltwaterdal, het oerstroomdal van de Vecht, welke zich in de
fluviatiele zanden insneed. Dit dal werd later weer gedeeltelijk opgevuld
met smeltwaterafzettingen en meestal grofzandige rivierafzettingen van Rijn
en Maas (Formatie van Kreftenheye 1).
Gedurende de hierop volgende periode van temperatuurstijging in het Eemien
werd dit dal verder opgevuld door rivierafzettingen. Door de zeespiegel
stijging kregen de rivieren een kleiner verhang waardoor er fijn materiaal
sedimenteerde. Bovendien trad er plaatselijk veenvorming op (Formatie van
Asten). Het gesedimenteerde materiaal was in deze Eemienperiode niet meer
alleen van de rivieren afkomstig maar ook van de zee (Formatie van Kreften
heye 2).
In de laatste ijstijd die hierop volgde, het Weichselien, werd een deel van
dit Eempakket weer weggeërodeerd en werden de geulen opgevuld door fluvia
tiele afzettingen. In deze periode bereikte het landijs Nederland niet.
Onder invloed van het toen heersende toendraklimaat kregen de jongste afzet
tingen uit het Pleistoceen een golvend reliëf door de afzetting van fijnere
dekzanden (Formatie van Twente). In de dalen zijn fluvio-periglaciale afzet
tingen neergelegd.
Ten slotte is in het Holoceen, o.i.v. de transgressie van de zee, hierop een
veendek gevormd.
Het gebied van de Weerribben ligt in het oude stroomdal van de Vecht (zie
fig. 4). Het pleistocene zandoppervlak duikt net ten noorden van het kanaal
Steenwijk-Ossenzijl weg onder de Weerribben, naar het zuidoosten. Gemiddeld
wordt het zand van de Formatie van Twente onder de Weerribben op een diepte
van 2 tot 3 m onder maaiveld aangetroffen. In het reliëf van dit zandpakket
zijn twee opduikingen te onderscheiden, te weten een flauwe zandrug ter
hoogte van de Hamsgracht (ongeveer 2 m -maaiveld) en een oud rivierstroompje
van Oldemarkt naar Baarlo (zie fig. 5). Dit rivierstroompje is waarschijn
lijk een zijtak van de Linde geweest. Het heeft in het oppervlakkige zand
pakket geulen en rivierduintjes achtergelaten, waarbij sommige rivierduintjes tot aan maaiveld reiken (Haans en Hamming, 1962).

Naar Ter Wee, 1966
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Het Holoceen
In de volgende tijdsperiode, het Holoceen, zijn twee processen te onder
scheiden, namelijk de vorming van het Hollandveen en de afzetting van een
dun kleidek op dit veen. Daarna is door de mens het veen grotendeels afge
graven; deze vervening werd gevolgd door een hernieuwde veenvorming (verlan
ding). In het betreffende gebied ontbreken de mariene afzettingen van Calais
uit het het Oud-Holoceen (aangegeven in fig. 3). Dit is een gevolg van de
relatief hoge ligging van het Pleistocene oppervlak ten opzichte van het
toenmalige zeeniveau.
In het laatste gedeelte van deze tijdsperiode is de invloed van de mens
groot geweest. De vervening werd door hem op kleine schaal en gefaseerd ter
hand genomen, wat resulteerde in een rijke variatie aan verlandingsstadia.
Aan het eind van het Pleistoceen begint de veenvorming onder invloed van een
langzaam stijgende zeespiegel. Langs de riviertjes en de kust ontwikkelt
zich op de plaats van het huidige veengebied van W-Overijssel door het
voedselrijke water rietzeggeveen (eutroof veen) en zeggeveen (mesotroof
veen). In de plekken daartussen, die door regenwater gevoed worden, ontwik
kelen zich eilanden veenmosveen (oligotroof veen).
In de Weerribben zelf is grotendeel veenmosveen gevormd (zie fig. 5). Alleen
in een strook tot + 1 km ten westen van het zandstroompje ligt zegge- en
rietzeggeveen met een licht kleidek, welke onder invloed van dit riviertje
is neergelegd.
Door een snelle transgressie van de zee komt rond 300 n.Chr. een eind aan de
veenvorming. Er wordt door de Zuiderzee een mineraal dek afgezet. Hiervan
ligt nu een strook met een breedte van 1 km in het ZW van de Weerribben
(fig. 5). Ter hoogte van de Zuiderzeekust is deze laag nog ongeveer 1 m dik.
Naast het minerale dek, welke door de Zuiderzee is afgezet, zijn er in het
noorden van de Weerribben minerale afzettingen door de rivier de Linde neer
gelegd.
Rond 1400 begint de mens in dit gebied met de vervening, welke in paragraaf
3.3., over de cultuurhistorie, besproken zal worden.
Deze vervening resulteerde in een landschap van trekgaten en legakkers.
In de verlaten trekgaten begint het verlandingsproces op gang te komen. Dit
proces is de aanvang van de nieuwe veenvorming en wordt in paragraaf 3.5.,
over de vegetatie, behandeld.
De verlanding duurt meestal enige tientallen jaren.
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Hydro-geologie
Nu wordt de betekenis van de verschillende lagen voor de waterhuishouding
besproken.
Onder de Weerribben ligt een 150 tot 200 m dik pakket fijne tot grove
fluviatiele zanden welke onder de Noordoostpolder doorloopt naar het westen
(zie fig. 4). De tertiaire mariene sedimenten waarop deze zanden rusten,
vormen de basis van het bovenliggende watervoerend pakket.
Rond de -14 m NAP komen enkele schollen van de Formatie van Asten voor
("Eemformatie" vlgs de Rijks Geologische Dienst, 1979). Deze schollen
bestaan uit fijne zanden, klei- en veenafzettingen en zijn dus slechter
doorlatend. In hoeverre deze laag aaneengesloten is, was tot dusver onbe
kend. Daardoor was ook niet bekend of er een goed hydrologisch contact is
tussen de zanden boven en onder deze Formatie van Asten.
Het zand wordt afgedekt door veen. De overgang van het zand naar het veen
wordt vaak gevormd door een gliede-laag, welke slecht doorlatend is. Moge
lijk kan deze slechte doorlatendheid plaatselijk versterkt zijn door het
terugstorten van de minerale bovengrond in het petgat.
Samenvattend komen we tot het volgende schema voor de hydrogeologische
situatie (zie fig. 6).

We^t*

Oost"

y

dîefAe m wi
o

y

>//////fJ//y///X///////K////,

J

J

400 M

V7\
I

*
(y

Vfee» netg/**^

4
*1
*!
zandpakket
Y///////b:
://///////,
va, /Ist».

'3
15"

jiguur

Y

f

sleckt doorlatende lagen

^œd doorladende lägen
' waterstromen

Hydrojjeologi&ch seinem

J

•2ôvndp3tclcet

- 15 -

3.3. Cultuurhistorie
Met de vestiging van de mens in dit gebied werd het landschap ingrijpend
gewijzigd .
Vestiging werd mogelijk toen men met behulp van ontwatering in staat was de
veenmoerassen te ontginnen.
In de 13e eeuw trof men in deze streek weilanden voor vetweiderij en akker
land aan. De ontginning vond plaats loodrecht op een weg, dijk of gracht.
Achter de hoeven zette men lange kavelstroken uit, gescheiden door sloten
voor afwatering, de zgn. weren. Deze liepen in dit gebied zelfs van de Lakeweg tot de Hamsgracht (zie fig. 2, bron: J. Kroes en T. Hol, 1979). Hierbij
ontstond dus de karakteristieke verkaveling van het gebied, die nu nog in
het landschap is terug te vinden.
Door deze landbouwactiviteiten en daarmee gepaard gaande ontwatering trad er
klink- en oxydatie van het veen op. De maaiveldsdaling die hiervan het gevolg
was, maakte het de boeren steeds moeilijker hier nog landbouw te bedrijven.
Ondertussen had echter een andere bestaansbron zijn intrede gedaan: de ver
vening.
Oorspronkelijk begon men met "droge vervening", de vervening van hoogveen,
boven de grondwaterspiegel. Later ging men over op de "natte vervening", de
vervening van laagveen of baggerveen, vaak onder de grondwaterspiegel.
Eerst werden de gebieden met het beste turf verveend: de veenmosvenen.
Daarna ging men over op veen van mindere kwaliteit, de (riet)zeggevenen. Op
plaatsen waar het minerale dek te dik was of het zand te ondiep voorkwam
werd niet verveend en bleef het oorspronkelijke bodemprofiel behouden.
Bij de vervening ontstond het patroon van legakkers en trekgaten.
Trekgaten zijn langwerpige, rechthoekige waterplassen. Deze ontstonden op
plekken waar veen werd gebaggerd. Vaak werden de trekgaten tot op het zand
uitgegraven. Dikwijls ook liet men echter een laag veen achter omdat het te
diep was of omdat het van slechte kwaliteit was (zie fig. 7).
Legakkers zijn smalle stroken grond waarop het uitgebaggerde veen verwerkt
werd. Ze zijn onder te verdelen in zetwallen, met een verwerkt bodemprofiel,
en ribben, met een oorspronkelijk bodemprofiel. Bij de methode waarbij
ribben ontstonden werd de onbruikbare bovengrond van het trekgat in het
water teruggestort.
Tijdens de vervening bleef de vorm van de oorsponkelijke werenverkaveling
behouden (Kroes en Hol, 1979). Wel werden er ten behoeve van de afvoer van
het turf nieuwe kanalen gegraven.
De vervening was hier aan regels gebonden, waardoor er geen grote watervlak
ten ontstonden zoals in andere verveende gebieden.
Vanuit Kalenberg en Ossenzijl werd eerst op systematische wijze het veenmosgebied zonder klei afgegraven (zie fig. 5). Daarna kwamen de klei-op-veen
gebieden en het zeggeveen aan de beurt. Zelfs tot in de tweede wereldoorlog
werd nog zeggeveen verveend.
Langs het zandstroompje was het veen ongeschikt voor turfbereiding en bleef
het onvergraven.
Naar Zuiderveen Borgesius-Groot, 1977.
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Rond 1900 begon het veen op te raken. Het landschap bestond toen vrijwel
alleen nog uit trekgaten en legakkers. De overgebleven onverveende weide
gronden konden maar aan enkelen een bestaan bieden. In het gebied werden nu
echter nieuwe bronnen van bestaan gevonden. Dankzij de verlanding van de
open trekgaten werd het nieuwe handelsprodukt riet. Bovendien was door het
vele open water visserij mogelijk en door de aanleg van twee eendekooien bij
Kalenberg werd de vangst van eenden mogelijk.
De periodiek terugkerende wateroverlast was in het begin van deze eeuw aan
leiding tot de bouw van het gemaal Stroink in 1919. Hierdoor werd het gemid
deld peil van het open water verlaagd en de fluctuaties in het peil vermin
derd. Dat had als gevolg dat de bovengrond van het veen verder veraarde en
dat de verlanding versneld werd.
Na de aanleg van de Noordoostpolder in 1941 werden door de wegzijging deze
processen versterkt. De rietgroei ging hierdoor achteruit. Om het proces van
de verlanding te vertragen ging men in de jaren '50 °vgr tot het kunstmatig
verhogen van het waterpeil in de kragge met windmolens .
In de crisisjaren begon men in NW-Overijssel met de herontginning van de
kraggelanden en ontstonden de zgn. domeinpolders zoals Gelderingen,
Weteringen-Oost en Wetering-West. In de jaren '50 werden deze ontginningen
stopgezet en bleef de Weerribben als natuurgebied gespaard. Geleidelijk is
het grootste deel van het gebied aangekocht door C.R.M.; het wordt nu door
Staatsbosbeheer beheerd als natuurreservaat.

De rietcultuur is eigenlijk per definitie een tijdelijke zaak omdat deze
gebruik maakt van een bepaalde fase van de verlanding.
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3.4. Waterstaatkundige situatie
De waterwegen in het gebied zijn een onderdeel van het boezemwater van het
waterschap Vollenhove. Rondom het gebied liggen enige poldertjes die hun
water op het gebied lozen (zie fig. 8). Bij Ossenzijl kan water vanuit
Frieslands boezem worden ingelaten. Via het Steenwijkerdiep komt een kleine
hoeveelheid water vanuit Drenthe binnen.
Afwatering geschiedt via de Wetering, via een kanaal door het dorpje Neder
land en via het kanaal Steenwijk-Ossenzijl. Via dit laatste kanaal komt soms
ook water het gebied binnen.
Dwars door het gebied loopt de Kalenbergergracht. Het zomerpeil van de
boezem is -0,70 m NAP en het winterpeil -0,80 m NAP.
De boezem wordt bemalen met behulp van het gemaal Stroink op het Vollenhovenerkanaal, dat gewoonlijk via het Zwarte Meer in open verbinding staat
met het IJsselmeer.
Aan de zuidwest- en zuidoostzijde van de Weerribben liggen de diep bemalen
polders: de Noordoostpolder (peil ongeveer -5,70 m NAP) en de polder Wetering
(peil -2,80 m NAP).
Door de stichting van het gemaal Stroink in 1919 konden de waterstanden
worden geregeld. Hierdoor werden de peilfluctuaties in de tijd minder.
De drooglegging van de Noordoostpolder in 1941 had als gevolg dat er in de
Weerribben wegzijging optrad.
Daarom moest vanaf de jaren '60 water in het gebied ingelaten worden om het
boezempeil te handhaven. Dit Fries boezemwater is vrij voedselrijk.
In de noordwesthoek van de polder Wetering ligt een klein gebied van Staats
bosbeheer: het Woldlakerbos. In dit bos wordt via een smal slootje constant
water ingelaten vanuit de Weerribben.
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3.5. Vegetatie
Het reservaat is een onderdeel van de zóne laagveenmoerassen van NW-Overijssel
en ZW-Friesland. Het is ontstaan uit een vergraven veengebied (zie par.
3.3., Cultuurhistorie).
Deze vervening gebeurde in verschillende tijden. Daarbij ontstond open
water. De daarin optredende verlanding komt daarom nu in verschillende
successie-stadia voor. Resultaat is een rijke schakering aan plantengemeen
schappen, die voor de Weerribben zo karakteristiek is.
Dit verlandingsproces kan op verschillende wijzen plaatsvinden, afhankelijk
van de diepte van het water, de uitgestrektheid (waardoor meer golfwerking),
de kwaliteit van het water, de aard van de ondergrond en het al of niet
optreden van kwel.
Aan de hand van de verschillende verlandingsstadia wordt nu een beschrijving
gegeven van een aantal verschillende plantengemeenschappen in de Weerribben
(zie figuur 9, bron: Westhof e.a., 1970).
In een ondiep, uitgestrekt water met zandige bodem en weinig verontreiniging
begint de verlanding met kranswieren, bronmos, brede waterpest en aarvederkruid. Is het water dieper en iets meer verontreinigd, dan komt glanzig
fonteinkruid en aarvederkruid. Wordt het water meer bewogen, dan komt er
doorgroeid fonteinkruid voor.
Aan de loefzijde van de plas gaan gele plomp en witte waterlelie groeien,
waarna mattebied, kleine lisdodde en riet volgen.
Onder invloed van de wind stroomt het oppervlaktewater van een plas vanaf de
lijzijde enigszins richting loefzijde. Daardoor is er onderin de plas een
stroming van het water terug. Deze voert sapropelium mee, dat aan de lij
zijde wordt opgehoopt. De bodem wordt daar vaak snel hoger. Hierop ver
schijnt nu krabbescheer. Dit heeft een grote droge-stofproduktie, waardoor
het water helemaal dichtgegroeid raakt: als hierop dan planten als water
scheerling en cyperzegge in groepjes verschijnen, spreken we van drijftil
len. Deze gaan op den duur over in horsten van pluimzegge, waartussen riet
kan groeien.
Zowel aan loef als aan lijzijde kan na het riet houtgewas opslaan en wel de
grauwe wilg en zwarte els.
Maar veelal komt in dit stadium de rietteler, die jaarlijks gaat maaien,
waardoor de rietgroei bevorderd wordt. Er ontstaat dan een rietland met veel
moerasvaren erin.
Op den duur verarmt dit en verzuurt: er komt veenmos en zonnedauw in, het
begin van hoogveenvorming. Op sommige plaatsen verruigt het zodat ook
gewone wederik, leverkruid en zelfs bramen kunnen optreden.
Als nu gestopt wordt met maaien vestigt zich een ander houtgewas: zachte
berk, grauwe wilg, sporkehout en gagel.
De verlanding in een kleiner, minder voedselrijk water, waarin kwel optreedt,
geschiedt anders.
Als eerste komen hier o.a. waterviolier, klein-, spitsbladig- en stompbladig
fonteinkruid en kransvederkruid.
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Later verschijnen holpijp, snavel- en draadzegge en waterdrieblad. Soms ont
staat een veld van alleen galigaan. Langzamerhand groeit dit tot een soort
mat aaneen. Dan komen ronde zegge, slank wollegras, sturmia en veel mossoor
ten. Er is dan sprake van een trilveen. Door zijn grote soortenrijkdom,
waarbij vele zeldzame plantesoorten, worden trilvenen tot de belangrijkste
vegetatietypen van het gebied gerekend.
Ook in trilvenen treedt verzuring op en er komt veenmos in. Het gaat dan erg
lijken op veenmosrietland en moet jaarlijk gemaaid worden, wil er geen hout
in opslaan.
Behalve de verschillende verlandingsvegetaties komen er in de Weerribben nog
enkele andere vegetaties voor (zie ook fig. 10, de globale vegetatiekaart).
Oudere bomen treft men in de twee eendekooien (zie fig. 10). In deze bossen
komen ook vele korstmossen voor.
Er komen verschillende soorten graslanden voor: schraallanden en cultuur
graslanden.
De schraallanden zijn niet of weinig bemeste hooilanden op vaste veengronden
met een bloemrijke vegetatie. Vroeger werden de legakkers gemaaid voor het^
hooi. Daarnaast kende men de onverveende percelen en aangemaakte rietlanden .
Hier vond men vroeger de echte blauwgraslanden.
Veel van deze graslanden zijn overgegaan in cultuurgraslanden: bemeste en
vaak beweide graslanden- Daarbij ging de soortenrijkdom sterk achteruit.

Aangemaakt rietland is rietland waarop grond aangebracht is om het op te
hogen.
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3.6. Fauna
In het waterrijke gebied de Weerribben komt veel vis voor. Bijzondere
soorten hieronder zijn de kwabaal, grote modderkruiper en bittervoorn.
Bovendien leven hier een aantal visotters.
Ook vele soorten broedvogels komen hier voor, waaronder enkele zeer zeld
zame.
Op de krabbescheervelden en op bijeengedreven planteresten broedt de zwarte
stern. In de drijftillen en jonge rietlanden komen veel ralachtigen voor.
In de rietlanden en de struwelen broeden alle drie de soorten kiekendieven
en ook uilen. Op gemaaid rietland broeden wulpen. In een paar kolonies
broeden purperreigers.
De rijke plantenwereld van de Weerribben trekt ook vele insekten aan, waar
onder de zeldzame vuurvlinder.
In een groot natuurreservaat zoals de Weerribben komen natuurlijk ook meer
algemeen voorkomende diersoorten voor. Zo is het reeënbestand de laatste
jaren enorm toegenomen tot een aantal van ongeveer 300 dieren (mondelinge
mededeling beheerder).
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3.7. Abiotisch milieu
Zoals in de vorige paragrafen is gebleken, zijn voor de verschillende vege
taties en dieren verschillende milieufactoren van belang. Die factoren, die
afhankelijk zijn van de waterhuishouding zullen hier globaal behandeld
worden. Geprobeerd wordt de factoren grondwaterstand en wegzijging te kwan
tificeren.
In het begin van de verlanding is de waterdiepte, de waterkwaliteit en de
windinvloed van belang (par. 3.5.). Later is van belang of de bovengrond
voldoende regenwater kan vasthouden ondanks een eventuele wegzijging. Dan
zal immers het oppervlaktewater, dat meestal een andere samenstelling heeft
dan het regenwater, de wortels niet bereiken. Dit stelt eisen aan de doorlatendheid en het vochthoudend vermogen. De hoogte van het open water in de
sloten e.d. speelt aan het begin van de verlanding nog geen rol: de boven
grond gaat met het open water in meerdere of mindere mate mee op en neer. Op
het einde van de verlanding reageert de maaiveldshoogte nauwelijks meer op
waterstandsfluctuaties. Dan is de hoogte van het open water wel van belang
voor de grondwaterstanden in de bodem. Dit is ook in onvergraven terreinen
het geval.
In de literatuur is weinig bekend over eisen die dit soort vegetaties aan
grondwaterstanden stellen. In het verleden zal het open water in dit gebied
nooit ver beneden maaiveld zijn gezakt: het huidig maaiveld ligt ongeveer op
NAP.
Om een globale norm voor de maximaal toelaatbare wegzijging te bepalen is nu
een waterbalans berekend voor een hypotetische kolom van de bodem, die
omgeven is door oppervlaktewater.
Indien deze kolom een groot oppervlak heeft, dan zal bij zijdelingse uitstroming de verblijftijd van het water in de randen van de kolom reeds zo
lang zijn, dat een tijdelijk watertekort in een droog seizoen en zelfs in
een droog jaar er niet toe leidt dat oppervlaktewater ver in de kolom kan
doordringen. Voor een dergelijke kolom kan daardoor de gemiddelde jaarlijkse
toestand als maatgevend worden beschouwd.
Gemiddeld valt er op deze kolom 740tem neerslag per jaar (KNMI-station Giet
hoorn, gemiddelde van 30 jaren).
De open-water-verdamping zal zo'n 650 mm per jaar zijn (IJsselmeer). De
gewasfactor zal ongeveer gelijk zijn aan 1,0 en de actuele verdamping is
meestal gelijk aan de potentiële. De verdamping zal dus op zo'n 650 mm per
jaar uitkomen.
Er blijft dus jaarlijks 90 mm over dat zal wegzakken in de bodem. Door dit
overschot zal er netto geen oppervlaktewater van opzij de kolom indringen.
Dit zou wel gebeuren als er een tekort was.
Deze 90 mm zou ook door wegzijging mogen verdwijnen. Dan zou er nog geen
oppervlaktewater binnendringen. Dit komt neer op een wegzijging van 0,25 mm
per etmaal.
In ongeveer 25% van de jaren zal echter minder dan 650 mm neerslag vallen .
Dan mag dus geen afvoer naar de ondergrond plaatsvinden.
Geschat m.b.v. de frequentieverdeling der jaartotalen van station Hoofddorp,
van welk station 230 jaartotalen bekend zijn.
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Verder zijn de verblijftijden van water in de kolom grond nog onbekend.
Ook is onbekend in hoeverre vegetaties gevoelig zijn voor extreme situaties.
Resulterend kan men vaststellen dat een wegzijging groter dan 0,25 mm per
etmaal in ieder geval niet gewenst is. De invloed van kleinere waarden van
de wegzijging is onbekend.
De fauna van de Weerribben stelt eisen aan de vegetatie en daarmee aan het
abiotisch milieu. Daarnaast zal deze fauna ook rechtstreeks eisen aan het
abiotisch milieu stellen. Dat kunnen eisen zijn betreffende waterkwaliteit,
waterdiepte en uitgestrektheid van het open water. Het beheer houdt met deze
laatste eisen minder rekening.
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3.8. Huidig natuurbeheer
Het huidige natuurbeheer is erop gericht om de verschillende verlandingsvegetaties van open water tot aan bos, met de daarbij behorende dierenwereld
in stand te houden (Smittenberg, 1974).
Het natuurbeheer is daarmee gericht op het handhaven van de cultuurhisto
rische waarden van het gebied. Het beheer zou zich ook kunnen richten op de
eindstadia van de successie en wel op de climaxvegetaties van de verschil
lende verlandingsreeksen.
In de Weerribben vindt voortdurend een afweging plaats tussen de twee
bovengeschetste doelstellingen van het natuurbeheer. Mede door de grote uit
gestrektheid van het reservaat en de beperkte financiële middelen zal
slechts in een klein deel van het reservaat de verschillende verlandingsstadia in stand gehouden kunnen worden.
Hieronder worden de beheersmaatregelen besproken, die momenteel in de Weer
ribben plaatsvinden. Begonnen wordt met maatregelen ten aanzien van de vege
tatie. Daarna volgen de maatregelen ten aanzien van de fauna en de recreatie.
Niets doen
Op bepaalde plaatsen laat men de verlanding zijn gang gaan, waardoor er uit
eindelijk bos zal ontstaan. Of dit de eindfase van de verlanding zal zijn is
niet zeker. Vermoedens bestaan dat onder bepaalde omstandigheden de houtop
slag zal wijken voor een hoogveenvegetatie.
Maaien
Bij het maaien worden de bovengrondse delen van de vegetatie afgesneden en
zo goed mogelijk verwijderd. Hierdoor beïnvloedt men de verlanding en houdt
men een lage vegetatie van grassen en kruiden. Deze vegetatie kan enkel in
stand gehouden worden door te blijven maaien.
Er zijn meerdere vormen van maaibeheer.
In het water wordt, om het water open te houden, de watervegetatie gemaaid,
het zgn. watermaaien. Dit heeft tot doel voldoende licht en zuurstof in het
water te houden voor de vissen. De visstand dient dan weer als voedsel voor
de verschillende watervogels en de visotters.
Op het land wordt voornamelijk mechanisch gemaaid. Het nadeel van deze
mechanisatie is dat de differentiatie op kleine schaal, die ontstaat bij het
maaien met de zeis, verdwijnt. Daarmee verdwijnt dan ook de uitzonderlijke,
maar door zijn kleine oppervlakte kwetsbare, vegetatie die erbij hoort.
Voordeel van de mechanisatie is dat hiermee veel meer terrein met een be
paalde vegetatie in beheer kan worden gehouden. Door het maaien wordt
houtopslag en dus bosvorming (de natuurlijke verlanding) tegengegaan.
Het maaien op het land kan onderscheiden worden naar het tijdstip waarop
gemaaid wordt.
Zomermaaien wordt gedaan in het groeiseizoen, van juni tot augustus. Hier
door krijgen de lagere kruiden en grassen in een vegetatie de overhand. Van
de hooilanden, die hierbij ontstaan, zijn de trilvenen en de schraallanden
het belangrijkst.
Bij een continu en regelmatig beheer kunnen deze vegetaties tot een grote
soortenrijkdom aan planten en daardoor een grote soortenrijkdom aan insekten
leiden.
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Door bemesting en onregelmatig beheer kunnen cultuurgraslanden ontstaan, met
een minder grote soortenrijkdom maar die door een rijk bodemleven weer aan
trekkelijk zijn voor vogels.
Wintermaaien vindt plaats na het groeiseizoen en wel vanaf oktober tot in
het voorjaar. Hierbij verwijdert men vrijwel alleen afgestorven plantedelen,
zodat de ingreep niet zo groot is als bij het zomermaaien.
Wordt er in de herfst gemaaid, dan is het produkt bladriet.
Wordt er na de eerste vorstperiode, waarin het riet zijn blad verliest,
gemaaid, dan is het produkt dekriet. Mits van goede kwaliteit (o.a. met
weinig andere planten tussen het riet) levert het dekriet een goede prijs
opOp bepaalde plaatsen kan men ertoe overgaan om extensief te maaien, dat wil
zeggen niet jaarlijks meer maaien. De soortenrijkdom aan planten zal dan
minder zijn, maar bosopslag kan nog wel voorkomen worden.
Af en toe wordt er nog gebrand in het voorjaar. Het is geen normale beheers
maatregel omdat er de nodige risico's aan vastzitten zoals te diep inbranden
in het veen of het overslaan van het vuur naar andere percelen.
Beweiden
Een laatste mogelijkheid om gras- en kruidgewassen te beheren is extensief
beweiden. Momenteel wordt dit gedaan met jongvee van boeren en wordt er
geëxperimenteerd met Zweedse Fjällkoeien door het R.I.N. Door deze beweiding
behoudt het terrein zijn natuurlijke differentiatie. Door beweiding met
dieren die ook jong houtopslag eten, behoudt een terrein zijn openheid
(Smittenberg, 1974).
Beheer van de kooibossen
Een geheel ander biotoop zijn de oude moerasbossen, te weten de eendekooien.
Om deze in hun oorspronkelijke staat van hakhout te houden zou er regelmatig
in deze bossen gekapt moeten worden. Deze kooibossen hebben grote landschap
pelijke, floristische en ornithologische waarden.
Cyclisch beheer
In het reservaat streeft men naar de aanwezigheid van alle stadia van de
verlanding. Door de natuurlijke successie is dit alleen mogelijk door de
successie telkens opnieuw te starten bij het begin: het open water. Dit kan
alleen door een geheel nieuw petgat tot op het zand te graven.
Probleem hierbij is waar de opgegraven kragge en bagger gelaten moet worden.
Tot nu toe is dit in een strook van + 10 m aan de rand van het nieuw ge
graven petgat gestort. Na de uittreding van het water en de oxydatie van het
materiaal resulteert dit in een plaatselijke terreinverhoging van 1 à 1,5 m
met ruigtebegroeiing. Afvoer van het materiaal is echter economisch niet
haalbaar.
Van de tot nu toe uitgegraven petgaten zijn twee gaten door middel van een
dam van kraggen van het boezemwater afgesloten. De ontwikkeling van de open
gegraven petgaten wordt niet gevolgd.
De nieuwe petgaten worden in grote complexen uitgegraven omdat grote com
plexen water belangrijk zijn voor de visstand en daarmee voor de visotters
(zie fig. 10).
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Beheersmaatregelen ten aanzien van de fauna
Deze maatregelen zijn er voornamelijk op gericht om de stilte en de rust in
het gebied te bewaren.
Enkele vogels passen zich aan de drukte van de mens aan, maar de ralachtigen,
roerdompen en roofvogels verdwijnen bij rustverstoring.
De stilte en rust tracht men te bereiken door het afsluiten van gebieden
voor de mens.
De verscheidenheid van fauna tracht men in stand te houden door het hand
haven van de nu aanwezige biotopen. Door maaibeperkingen tracht men de
broedgelegenheid voor de weidevogels zo gunstig mogelijk te houden.
Er wordt niet regulerend opgetreden in de fauna, zodat bij uitbreiding van
een bepaald biotoop de bijbehorende diersoorten zich ook kunnen uitbreiden,
b.v. reeën. De jacht is dan ook beperkt tot het vangen van wilde eenden in
de eendekooi van Pen. Voor de visserij is een groot deel van het reservaat
opengesteld.
Beheersmaatregelen ten aanzien van recreatie
Vooral de recreatie geeft veel drukte in het gebied. Getracht wordt de druk
van de recreatie sterk te concentreren bij de bewoning. Daartoe is bij
Ossenzijl een recreatief complex aangelegd en is de rest van het gebied
zoveel mogelijk afgesloten.
Langs de Kalenbergergracht, de doorvaarroute naar Friesland, probeert men de
recreatie zoveel mogelijk in de hand te houden door het creëren van aanleg
plaatsen.
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4.

Het hydrologisch onderzoek
4.1. Doel en opzet van het onderzoek
Ten gevolge van de veranderde waterhuishouding worden de specifieke waarden
van het reservaat bedreigd.
Het hier beschreven onderzoek dient nu om deze verandering te kwantificeren;
daarnaast om het proces van de wegzijging te bepalen en daarna de grootte
van de wegzijging aan te geven.
Door meer bekendheid over de wegzijging zal het mogelijk zijn om hiertegen
maatregelen te nemen of om hier met het beheer op in te spelen.
De veranderingen zijn gekwantificeerd door vroegere waterstanden in het
gebied te vergelijken met de huidige. Het proces van de wegzijging is onder
zocht door eerst de bodemopbouw te bepalen, voor zover van belang voor de
stroming van grondwater.
Hiertoe zijn allereerst de resultaten van een aantal diepe boringen door de
Geologische Dienst geïnterpreteerd. Met behulp van geoëlektrische metingen
is de aanwezigheid van een slecht doorlatende bodemlaag op plaatsen tussen
de boringen onderzocht. Door vergelijking van stijghoogteverschillen op ver
schillende diepten in de bodem konden verticale doorlatendheden geschat
worden.
Horizontale doorlatendheden van de bovenste meters der bodem werden bepaald
met behulp van doorlatendheidsmetingen en pompproeven.
Doorlatendheden van diepere lagen werden berekend aan de hand van korrel
grootten van die lagen.
De stijghoogten van het grondwater in de onderscheiden lagen van de bodem is
gemeten.
Met behulp van het verhang in deze stijghoogten in horizontale richting en
de grootte van de doorlatendheden kon de wegzijging berekend worden.
Ter bepaling van de wegzijging is ook een waterbalans van een afgesloten
stuk oppervlaktewater opgesteld. Daarnaast zijn een aantal opmalingen (door
windmolens) gestopt, waarna de daling der waterstand in de bemalen percelen
werd gemeten.
Grondwaterstanden kunnen in de tijd veranderen. In dit onderzoek zijn ze
eens in de twee weken opgemeten. Om de representativiteit van deze metingen
te schatten is met behulp van een peilschrijver de grondwaterstand op één
plaats continu gemeten.
Als controle op de gemeten doorlatendheid van een dam bij het afgesloten
stuk oppervlaktewater, is aan weerszijden van de dam het geleidingsvermogen
van het water gemeten.
De methoden waarmee de diverse metingen zijn uitgevoerd staan in de volgende
paragrafen. Daarna volgen de resultaten der metingen en de interpretatie
daarvan. Deze resultaten worden aangevuld met door anderen verzamelde ge
gevens (par. 4.4.). Hierna wordt het geheel tot een hydrologische beschrij
ving van het gebied samengevat (par. 4.5.).
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4.2. Methoden van onderzoek
4.2.1. Geo-elektrische metingen
Met behulp van geo-elektrische metingen kan inzicht worden verkregen in be
paalde bodemeigenschappen.
In dit onderzoek is de geologische opbouw, zoals bekend uit vijftien geo
logische boringen, geïnterpoleerd met behulp van geo-elektrische metingen.
Hierbij ging het voornamelijk om de vraag of de formatie van Asten op -13 m
NAP al of niet aanwezig was.
In bijlage 1 wordt een stukje theorie over geo-elektrische metingen behan
deld.
In het gebied zijn 22 geo-elektrische metingen uitgevoerd.
Allereerst werd er gemeten op alle plaatsen waar geologische boringen waren
verricht, daarna op plaatsen tussen de boringen in, maar binnen de twee
raaien, waarin de boringen liggen. Tot slot werden nog een aantal metingen
buiten de raaien verricht. De lokaties der metingen staan in figuur 15.
De metingen werden uitgevoerd met behulp van een aardweerstandsmeter, een
zgn. Geohm (fa. Gossen), meestal gebruikt bij plaatsing van bliksemafleiders.
De opstelling van de elektroden was die volgens Schlumberger: de afstand der
stroomelektroden varieert, maar die van de meetelektroden wordt constant en
zo klein mogelijk gehouden (maar wel zo groot dat er nog enige spanning
gemeten wordt).
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4.2.2. Grondwaterstandsbuizen
Om een beeld te krijgen van de stijghoogten van het grondwater in het gebied
zijn de in het gebied aanwezige buizen tweemaal per maand opgenomen.
Om de situatie in de buurt van het kanaal Steenwijk-Ossenzijl beter te
kunnen beoordelen zijn hier nog enige buizen bijgeplaatst. Tevens zijn hier
twee punten vastgesteld ten opzichte waarvan het kanaalpeil gemeten kon
worden.
Waargenomen is van 14 mei tot en met 28 augustus 1979.
De plaatsen van de buizen en hun codering staan weergegeven in figuur 11.
De diepte der filters en de bodemlaag waarin deze zich bevinden staan in
bijlage 2.
Buizen waarvan de codering begint met "16D" zijn buizen van T.N.O.*-peilputten. Buizen beginnend met een "L" zijn T.N.O.-landbouwbuizen. Buizen met een
romeins cijfer zijn door onszelf geplaatst, evenals de buizen 4c en 16b. De
overige buizen zijn geplaatst ten behoeve van eerdere onderzoekingen van het
I.C.W. en de heer Van Wirdum.
Om de reeds aanwezige buizen, behalve die van T.N.O., te controleren op ver
stoppingen, is gemeten hoe ze uitzakten, nadat ze met water waren bijgevuld.
De buis 16D37 staat op ongeveer dezelfde plaats als waar vroeger buis 16D4
stond. De waarnemingen aan deze laatste zijn in par. 4.4.2. gebruikt.
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4.2.3. Peilschrijver
Stijghoogten van het grondwater vertonen in de tijd een zekere fluctuatie.
In dit onderzoek zijn de meeste stijghoogten eens in de veertien dagen opge
nomen. Om de representativiteit van deze waarnemingen voor de fluctuatie te
schatten is met behulp van een peilschrijver de fluctuatie van één buis
continu gevolgd.
De buis "6c", waarop deze schrijver stond, reikte tot ongeveer 1 m onder de
veen-zand-overgang. De schrijver was er een van het type "Fischer en Porter".
De stijghoogte werd ieder kwartier geregistreerd in de periode van 27 juli
tot en met 12 september 1979.

4.2.4. Pompproeven
Bij een pompproef wordt water uit een bepaalde bodemlaag weggepompt. Tege
lijkertijd wordt de daling van het piëzometrisch niveau in die laag, op ver
schillende afstanden van het onttrekkingspunt, gemeten. Deze daling wordt
ook gemeten in de eventuele lagen erboven die via een minder doorlatend
laagje met de onttrekkingslaag zijn verbonden. Het onttrokken debiet wordt
gemeten en zoveel mogelijk constant gehouden.
Uit het verloop van de dalingen kan de geleidbaarheid (kD) van de onttrek
kingslaag en de verticale weerstand (c) van de eventueel slechter doorlatende
laag bepaald worden.
Ervan uitgaande dat op ongeveer 14 m onder maaiveld een minder doorlatende
laag aanwezig was, is op drie plaatsen een pompproef uitgevoerd in het
pakket van 3 tot 14 m onder maaiveld. Gekozen werden drie goed verspreid
liggende plaatsen, namelijk bij de grondwaterstandsbuizen 4, X en XI (figuur
11).

Bij de pompproef langs het Natuurpad (bij buis X) bleek dat op 7 m onder
maaiveld ook een minder doorlatend laagje aanwezig was. Dit laagje leek ook
bij de pompproef bij het Biologisch Station (bij buis 4) voor te komen.
Daarom is op deze twee plaatsen nog een tweede pompproef, nl. voor de laag
van 3 tot 7 m onder maaiveld, uitgevoerd.
Bij de pompproeven werden dalingen gemeten op afstanden van 5, 10 en 20 m
van de pompbuis, in de laag waaruit gepompt werd en in de daarboven liggende
laag.
De filters der pompbuizen zaten bij het Natuurpad tot 13,50 m en 5,60 m
onder maaiveld, bij het Biologisch Station tot 9,00 m en 5,40 m en ten
slotte bij Blankenham tot 9,30 m onder maaiveld.
Voor de uitwerking van de gegevens werd de methode, beschreven door Kruseman
en de Ridder (1970) gevolgd.
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4.2.5. Doorlatendheidsmetinqen
Met behulp van doorlatendheidsmetingen is de horizontale doorlatendheid
bepaald van het veenprofiel op verschillende diepten en verder van het
geheel verstoorde profiel van een aangebrachte dam van kraggen. Ook is de
horizontale doorlatendheid van het zandpakket op ongeveer 12 m diepte ge
meten.
Daarnaast is de verticale doorlatendheid van een petgat en een slootbodem
bepaald.
De doorlatendheden van het veenprofiel, de dam en de bodem van een petgat
werden bepaald in de buurt van de plaats waar de waterbalans is opgesteld
(zie par. 4.2.7.).
De doorlatendheid van het diepere zandpakket werd bepaald met behulp van de
peilbuizen 16D1, 16D2 en 16D30.
De doorlatendheid van de slootbodem werd bepaald in de buurt van het Bio
logisch Station.
De doorlatendheidsmeting bestaat uit het meten van de stijging of daling na
het leegpompen of vullen van: a een boorgat (auger hole methode), b een
piëzometer of c een buis (tube methode), met alleen aan de onderkant een
opening (zie fig. 12).
De niet-evenredigheid van de stijging of daling met de tijd wordt bij de
berekening gecompenseerd door berekening van slechts een klein deel van de
totale stijging of daling of door introductie van een correctiefactor
(factor c, bij auger hole methode).
Voor de berekening volgens de door Ernst ontworpen methode wordt verder
verwezen naar v.d. Molen, 1975.

•Pîcy
ïïieiVoàjz^ Vcu*. ctaor i a{e^AVve-idL s me"t i
sé^oo^lii^e^ na. leeQ jbonipe^

boovc^a't

piëzomeie*-

lout s

- 37 -

4.2.6. Landmeten
Isohypsenkaarten die met behulp van eerdere waarnemingen aan de bestaande
grondwaterstandbuizen zijn gedaan, vertonen soms onverklaarbare beelden
(Bon, 1975). Van de buizen, waarvan de waarnemingen niet pasten in het te
verwachten isohypsenbeeld is opnieuw de hoogte bepaald.
Verder zijn de tijdens dit onderzoek geplaatste grondwaterstandsbuizen
gewaterpast, evenals de referentiepunten voor het kanaalpeil, de buizen der
pompproeven en de meetpunten in de buurt van het afgedamde petgat (zie par.
4.2.7.).
De afmetingen van het afgedamde petgat zijn met behulp van een meetlint van
30 m bepaald.
De grondwaterstandsbuizen 9, 10, 15, 16, 22, 25 en L-01 en de punten bij het
afgedamde petgat zijn gewaterpast door, bij windstil weer, het boezemwater
als horizontaal vlak te gebruiken.
Een overzicht van de waterpassing geeft bijlage 3.
Hoogteverschillen bij de molenproef zijn met een zelfgemaakte manometer
bepaald (voor constructie zie bijlage 4). Deze is ook gebruikt voor meting
van het hoogteverschil tussen boezempeil en het peil in het afgedamde pet
gat.
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4.2.7. Waterbalans van een afgedamd petgat
In het zuiden van de Weerribben is enkele jaren geleden als onderdeel van
het cyclisch beheer (par. 3.8.) een complex petgaten gegraven. Hiervan is er
één door middel van een dam van het overig oppervlaktewater afgesloten
(ligging petgat: zie fig. 2).
Van dit petgat is een waterbalans opgesteld, in de hoop daarmee de wegzijging als restpost te kunnen schatten.
Via de waterbalans is een schatting mogelijk van de mate van isolatie van
dit petgat ten opzichte van het overig oppervlaktewater.
Bij de waterbalans speelden de volgende factoren een rol (zie fig. 13):
neerslag; verdamping; zijdelingse aan- en afvoer van grondwater door de dam,
door de ribbe en vanuit en naar het omringende vaste land; verandering in de
berging; kwel of wegzijging.
Neerslag werd gemeten op drie plaatsen in de omgeving (par. 4.4.3.). Verdam
ping was in dit geval open-waterverdamping en werd afgeleid uit KNMI-waar
nemingen.
Zijdelingse aan- en afvoer van grondwater werd bepaald met behulp van ver
schillen in stijghoogten en met behulp van doorlatendheden. Om de stijghoogte en het peil in het petgat te meten werden grondwaterstandsbuizen en
een ijzeren pin geplaatst. Het verschil tussen het peil van het petgat en
van de boezem werd met een manometer gemeten. Om eventuele verticale be
wegingen der grondwaterstandsbuizen te controleren werd naast iedere buis
een ijzeren pin, die tot in de zandondergrond reikte, geplaatst.
Gemeten werd van begin juli tot begin september, ongeveer om de dag.
Uit de metingen zal blijken in welke mate het afgedamd petgat een ten op
zichte van de boezem gescheiden waterhuishouding heeft. Dit zal moeten
overeenkomen met de conclusies naar aanleiding van de metingen van geleidbaarheden in en om het petgat (par. 4.2.9.).
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4.2.8. Stopzetting opmalinq
Overal in het gebied wordt water opgemalen op percelen rietland met behulp
van windmolentjes of waterpompen. Aan de rand van die percelen liggen lage
dijkjes.
In twaalf percelen is gemeten hoe het water zakt na het stopzetten van de
opmaling.
Er werd verwacht dat op deze wijze de wegzijging rechtstreeks gemeten zou
kunnen worden.
De plaatsen der metingen staan weergegeven in figuur 14.
Deze metingen geschiedden op plaatsen met een gemiddelde afstand van 12 m
tot aan de boezem. Op één perceel is zowel gemeten op 8 als op 16 m vanaf de
boezem, om een eventuele invloed van de boezem vast te kunnen stellen.
Gemeten werd steeds ten opzichte van de top van een ijzeren pin, die tot in
het zand onder het veen reikte. Op deze manier zakte het referentiepunt niet
met het water mee naar beneden, zoals misschien het maaiveld doet.
Als het waterpeil onder maaiveld kwam, werd rondom de pin een kuiltje
gegraven.
Dit kuiltje was steeds nauwelijks dieper dan het waterpeil, zodat het veenpakket, dat het water op zijn weg naar beneden doorstroomt, ter plekke van
het kuiltje niet dunner was dan in de rest van het perceel.
Bij de meeste percelen werd ook het verloop van de waterstand vlak achter de
molen en van de boezem gemeten.
Er is geprobeerd het verloop der dalingen kwantitatief te verklaren.

4.2.9. Geleidingsvermogen oppervlaktewater
Om een indruk te krijgen van de hydrologische isolatie door middel van een
afdamming zijn eenmaal rondom het afgedamde petgat een aantal metingen
verricht van het geleidingsvermogen.
Hierbij is gebruik gemaakt van een cel, bestaande uit twee evenwijdige
platina plaatjes, gecombineerd met een brug van Wheatstone.
De waarnemingen zijn gecorrigeerd voor de celconstante en de temperatuur.
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4.3. Resultaten der metingen en discussie
4.3.1. Geo-elektrische metingen
In eerste instantie is een deel van de geo-elektrische metingen verwerkt met
behulp van de rekenmethode van Barnes (zie bijlage 1). De uitkomsten waren
te grof voor het doel: opsporing van een eventuele Formatie van Asten.
Daarom zijn deze en de rest van de metingen geïnterpreteerd met behulp van
standaardcurven. Daarbij kon gebruik gemaakt worden van een computer met
schrijver (T.N.O.Oosterwolde).
Bij deze interpretatie is uitgegaan van de volgende cijfers:
Bodemsoort

klei/veen
fijn zand
grof zand

Formatiefactor
F

Specifieke weer
stand water pw

Specifieke weer
stand grondlaag pt

2-3
3-4
4-6

17
17
17

20-50
50-80
70-100

bepaald via chemische analyse bodemwater (boringen Rijksgeologische
Dienst)
Tabel 1:

Specifieke weerstanden van verschillende bodemsoorten.

De resultaten der geo-elektrische metingen staan in bijlage 5. In bijlage 6
staan curven, getekend door de computer. Interpretatie heeft geleid tot de
gegevens weergegeven in figuur 15. Uit de interpretatie bleek de Formatie
van Asten lang niet overal aanwezig te zijn.
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4.3.2. Grondwaterstandsbuizen
De waarnemingen van de stijghoogte in de verschillende buizen staan getabelleerd in bijlage 7 en in grafiek uitgezet in bijlage 8. De gegevens van de
peilschrijver worden beschreven in paragraaf 4.3.3. en zijn weergegeven in
figuur 21.
In tabel 2 staat of de buizen snel uitzakten nadat er water in was gegoten.
Als snel wordt gekozen: na 4 dagen hoogstens 2 cm van de beginstand afwijken,
nadat op die beginstand zo'n 20-30 cm water is gegoten. Het water is er na
de waarneming van 28-5-1979 ingegoten. De buizen la, lij, 3c en 62 zakten
nauwelijks uit. De waarnemingen aan deze buizen zijn waarschijnlijk minder
betrouwbaar.
(De op 14-6 vaak gemeten piek in het verloop is ook bij buizen, waar geen
water in is gegoten te zien: 24ij, I tot en met VII).
In figuur 16 staan de stijghoogten van het grondwater afgebeeld voor een
vlak op ongeveer 4 m onder maaiveld, gemeten op 28-6-1979.
De waarnemingen van die datum zijn ongeveer het gemiddelde der waarnemingen
over de hele meetperiode.
In het beeld van de stijghoogte op ongeveer 4 m -mv. (fig. 16) is enige lijn
te ontdekken: richting Noordoostpolder en richting polder Weteringen dalen
ze. In het middengebied en in het noordelijk stuk van de Weerribben is het
beeld onregelmatig. Verschillen op korte afstand worden misschien ver
oorzaakt doordat de ene buis net door een slechter doorlatend laagje heen
steekt en de andere niet. Misschien zijn ook op bepaalde plekken slechter
doorlatende lagen aanwezig, die elders ontbreken (b.v. bij meetpunt 15 en
16).
De meeste standen liggen wel duidelijk onder het boezempeil (ongeveer 0,75 m). Dit betekent wegzijging.
Verdere interpretatie van het isohypsenpatroon gebeurt door vergelijking met
het patroon op 29 m diepte, in paragraaf 4.4.2.
In figuur 17 en 18 staan de waterstanden in de buurt van het kanaal weer
gegeven.
Bij buis I en II is de stand in de zandondergrond hoger dan die gemeten in
het veen: deze buizen staan op onderbemalen percelen,, waarin kwel optreedt.
In figuur 19 staat de bodemopbouw bij raai I en in figuur 20 staat een
situatieschets van de raaien.
Het kanaalpeil ligt niet of nauwelijks boven de waterstanden in de omgeving.
Misschien infiltreert het kanaal enigszins, althans in de zomerperiode,
waarin de metingen werden verricht.
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Tabel 2:

Controle of de bestaande buizen snel uitzakten, nadat er water in
was gegooid.

x: snel uitgezakt
niet uitgezakt
t: twijfel
n: niet onderzocht
buis
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X
-
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4.3.3. Peilschrijver
Figuur 21 geeft het verloop van de stijghoogte van het grondwater zoals
gemeten met de peilschrijver en de neerslaghoeveelheden in de meetperiode.
De sprongen in het verloop kunnen verklaard worden met behulp van regenval
en de aansluiting van sloten in de buurt van de peilschrijver op het boezempeil. Deze aansluiting vond plaats op 6 augustus om 12.00 uur. Blijkbaar had
de "drukgolf" van het ingelaten water drie dagen nodig om de bemeten buis te
bereiken.
Het blijkt, dat er in deze zomerperiode een nauwe betrekking bestond tussen
het grondwaterpeil en het boezempeil. Doordat deze betrekking tijdens de
meetperiode is gewijzigd door ingrijpen van de mens, is een directe verge
lijking met de overige gemeten grondwaterstanden (bijlage 7 en 8) niet goed
mogelijk.
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4.3.4. Pompproeven
De profielopbouw van de bodem, de afmeting van de pompproef, het verloop van
de daling, het debiet en de grafische uitwerking en interpretatie van iedere
pompproef staan in bijlage 9.
Omdat ervan was uitgegaan dat op 13 m een afsluitende laag aanwezig was en
er op 7 m een slechter doorlatend laggje zat, was een uitwerking van de
proeven volgens Hantush-Jacob-Walton van toepassing. Behalve dit laagje op
7 m geldt ook het veenpakket al als een slechter doorlatende, afdekkende
laag.
Bij deze uitwerking moest de daling tegen de tijd uitgezet worden op dübbellogaritmisch papier. Via vergelijking moest uit een serie standaardcurven de
best passende gezocht worden. Was deze gevonden dan was ook een punt op het
dubbellogaritmisch papier bekend waaruit de kD en |j berekend konden worden.
Bij iedere standaardcurve hoort een bepaalde r/\, waaruit \ en dus c bepaald
kon worden.
De resultaten van de berekeningen waren als volgt:
naam proef

diepte

berekening

(m)
Blankenham

4-15

Natuurpad ondiep
Natuurpad diep

3-7
7-13

Hantush-Jacob-Walton
-

Hantush-Jacob-Walton

Biol. Stat. ondiep 3-7
Biol. Stat. diep (3 of)
7-16
Hantush-Jacob-Walton

Tabel 3:

ber.
kD
voor
r= (m2/etm)

M-4
*10

C

(")

(etm)

5
20

28
(47

13
10

-

-

-

5
10
20

120
130
(50

11
9
7

-

-

-

5
10

110
160

17
13

10
34)
-

0,2
8
7)
-

0,9
2,5

Resultaten pompproeven.

Uit bovenstaande getallen volgt voor de laag tussen ongeveer 7 en 14 m een
kD van gngeveer 100 m2/etm., voor de c erboven 5 etm en voor p een waarde
van 10
De laag tussen 3 en 7 m zal wegens de korrelgrootteverdeling (par. 4.4.1.)
en zijn dikte geen grotere kD hebben.
Resulterend wordt hier voor de laag tussen 3 en 14 m een kD van 150 m2/etm.
aangenomen.

Kruseman en De Ridder, 1970.
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Toen later bleek dat de laag op 13 m niet afsluitend was, verminderde de
betrouwbaarheid der uitkomsten van de pompproeven. Daardoor was er nl.
sprake geweest van een zgn. "onvolledige put": de aanzuigbuis stak maar een
klein eindje in het watervoerend pakket. Hierdoor werd bij deze proeven een
veel kleinere kD gevonden dan die uit de stijghoogteverschillen, behandeld
in paragraaf 4.4.2.
Het verdient aanbeveling om in het vervolg langer door te pompen (minstens
24 uur) en de uitkomst van deze pompproef te vergelijken met de stationaire
formule van De Glee. Op deze wijze is vermoedelijk een beter inzicht in de
grootte van de c-waarde te verkrijgen.
Verschillende buizen van de pompproeven op het Natuurpad en bij Blankenham
zijn later gebruikt als grondwaterstandsbuis, met de namen resp. X en XI
(par. 4.2.2.).
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4.3.5. Doorlatendheidsmetinqen
Doorlatendheidsmetingen zijn gedaan in het veenprofiel, in een slootbodem,
in de bodem van het afgedamde petgat en in het zandpakket op ongeveer 12 m
diepte.
De berekeningen van deze doorlatendheden staan in bijlage 10.
De resultaten van de doorlatendheidsmetingen in het veenprofiel zijn weer
gegeven in figuur 22. In deze figuur is meteen zichtbaar voor welke bodem
laag deze doorlatendheden gelden en met welke methode deze zijn gemeten.
Bij de doorlatendheden in een slootbodem (bij het Biologisch Station) is de
oorspronkelijke bedoeling om de doorlatendheid naar de zandondergrond te
meten niet bereikt. De buizen stonden nl. niet tot in de zandondergrond.
Ook in de bodem van het afgedamde petgat zijn doorlatendheden gemeten, waar
van de resultaten vermeld staan in figuur 23. Zoals in deze figuur te zien
is heeft buis 1 niet in de zandondergrond gestaan. Daardoor kon het water in
deze buis tot boven de stijghoogte van de zandondergrond stijgen.
Tot slot de doorlatendheden van het zandpakket op ongeveer 12 m diepte. In
de buizen 16D1, 16D2 en 16D30 is geprobeerd de doorlatendheid te meten met
behulp van een omgekeerde piëzometrische methode (water toevoegen). Deze
meting lukte alleen bij buis 16D2 waar bij k=0.08 m/etm. In de buizen 16D1
en 16D30 verliep de zakking onmeetbaar snel. De doorlatendheid zal op deze
plaatsen dus ook minstens 0.08 m/etm zijn.
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In paragraaf 4.3.8. zal blijken dat op de grens van het veen en het zand, op
ongeveer 3 m onder mv., een slecht doorlatende laag zit.
De verticale weerstand c van deze laag zal nu berekend worden. Hierbij wordt
uitgegaan van de cijfers, verkregen bij de doorlatendheidsmeting in de bodem
van het petgat. Aangenomen wordt dat deze meting juist boven die laag
geschiedde.
De verticale weerstand c is gedefinieerd als:
d
c = ^
k

c
d
k

verticale weerstand van een laag (etm.)
dikte van die laag (m)
doorlatendheid van die laag (m/etm.)

De dikte van de laag is echter onbekend.
Voor een debiet q door de laag geldt:
Ali
q = k.^

q
Ah
Ax

(verticaal) debiet door de laag (m/etm.)
stijghoogteverschil over die laag (m)
afstand waarover het stijghoogteverschil zit

(m)

Omdat nu d = Ax geldt:
c = Ah

q

Aannemende dat het verval in stijghoogte alleen over die laag optreedt, kan
Ah bepaald worden als het verschil tussen de stijghoogte, gemeten op een
(willekeurige) afstand boven deze laag en gemeten onder deze laag.
Zo kan de c berekend worden zonder gegevéns over de dikte van de laag.
Bij de doorlatendheidsmeting zakte het wateroppervlak 1,2 mm in 1 etmaal.
Het verschil in stijghoogte tussen het freatisch water in de buis van de
doorlatendheidsmeting en het grondwater op ongeveer 1 m onder de veen/zandovergang is 0,78 m.
Voor de stijghoogte in het zand is de waarneming aan grondwaterstandsbuis
nr. 9 gebruikt.
Invullen levert:
c = —0,78
1,2X10

= 650 etm.

De c kan ook berekend worden met behulp van de k en een aangenomen dikte van
de slecht doorlatende laag.
Voor een aangenomen dikte van 0,10 m en een k van 4*10
m/etm. is dan:
c

0,1000

= S^ïïsï =

250

etm-

De cvan de laag op de overgang van veen naar zand zal dus in de ordegrootte
van 500 etm. liggen.
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4.3.6. Landmeten
De hoogten die door middel van waterpassen zijn gevonden staan in bijlage
11.
De afmetingen van het afgedamd petgat staan in bijlage 12.
Resultaten der metingen met de manometer zijn verwerkt bij de molenproef
(bijlage 13: Constanten der molens) en het afgedamde petgat (grafiek 24).
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4.3.7. Waterbalans van een afgedamd petgat
Het verloop der peilen van het grond- en oppervlaktewater staat afgebeeld in
figuur 24 en 25.
De doorlatendheden zijn berekend in paragraaf 4.3.5.; neerslag staat in
bijlage 19; afmetingen van het petgat staan in bijlage 12.
Nu is voor de maand augustus een waterbalans opgesteld. Vóór die tijd waren
de gegevens onvolledig. Het verloop der peilen in augustus is regelmatig.
De neerslagen te Blokzijl, Kuinre en bij het Biologisch Station waren resp.
50,7, 47,7 en 78,4 mm. Dit is gemiddeld 58,7 mm. De verdamping van open
water was gemiddeld 83,5 mm (par. 4.4.3.).
Aanvoer (of afvoer), A, door de dam. Deze is groot:
Ah
A = + k D * ^ * l * d

A =
k =
D =
Ah =

aanvoer door de dam (m3/etm.)
doorlatendheid (m/etm.)
(doorstroomde) hoogte van de dam (m)
gemiddeld verschil tussen boezempeil en peil
petgat (m)
As = breedte dam (in de richting van de waterstro
ming) (m)
1 = lengte van de dam (m)
d = aantal dagen van augustus (etm)

-3
Dus is A = 0.01 * 2.2 * 71*10 /5 * 13 S 31 = 0.126 m3
Aanvoer door de ribbe R kan geschieden door drie bodemlagen van die ribbe
met verschillende doorlatendheid en dikte.
R =

<klDl

+

k2°2 +

k3°3)

* È*

1

*

d

met dezelfde symbolen als boven
Dus is R = (0.04 * 0.7 + 0.4 * 1.1 + 0.003 * 0.4) * 71*10"3/20 * 78 * 31 =
4.0 m3
De zijdelingse grondwateraan- en afvoer zal te verwaarlozen zijn: het
gemiddelde peilverschil tussen petgat en de "buis veraf" is 0.02 m, over een
afstand van 38 m. De doorlatendheden zullen niet groter zijn dan in de
ribbe. Zodoende is deze post verwaarloosbaar ten opzichte van het transport
door de ribbe.
De toename in de berging, B, van het petgat is gelijk aan het peilverschil
in het petgat tussen het eind van de meetperiode en het begin.
Dit is -28 mm.
De wegzijging, W, (of misschien kwel = -W) blijft nu als onbekende over bij
de waterbalans:
N + A + R = V + W + B.
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De oppervlakte van het petgat bedraagt 6380 m2, waardoor Ä en R klein zijn:
0.02 mm en 0.63 mm.
Bij de gemiddelde neerslag van 58.9 mm wordt dus W:
58.9 + 0.02 + 0.63 - 83.5 + 28 = 4.1 mm.
In deze uitkomst speelt de grootte van de regen een grote rol. Maar deze
regen is met grote onnauwkeurigheid bepaald, door het gemiddelde van drie
stations met zeer verschillende waarnemingen te nemen.
Om de nauwkeurigheid van W te demonstreren wordt die nu berekend voor de
drie gemeten neerslagen:
regenstation
Biologisch Station
Blokzijl
Kuinre
gemiddeld

gemeten neerslag (mm) W (mm)
78,4
50,7
47,7
58,9

23,6
- 4,1
- 7.1
4,1

wegzijging (mm/etm.)
0,76
-0,13
-0,23
0,13

Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de wegzijging in ieder geval
nooit veel groter dan 1 mm/etm. zal zijn.
Nu is ook een schatting te maken van de verticale weerstand c met behulp van
de formule:
Ah
^

formule: zie paragraaf 4.3.5.
c
verticale weerstand (etm.)
q
debiet (m/etm)
Ah
stijghoogteverschil over de laag (van onbeken
de dikte) (m)

Het peil van het petgat is gemiddeld 0,85 m -NAP.
De stijghoogte van het grondwater op ongeveer 4 m -mv., dit is 1 m onder de
veen/zandgrens, is ongeveer -1,40 m NAP (buis 9ij).
Dus Ah = 0,55 m.
Voor een q van 0.13 mm/etm. is dan
c = 4200 etm.
Deze uitkomst is groter dan die gevonden in paragraaf 4.3.5. Het gaat in dit
geval over een grotere oppervlakte van de slecht doorlatende laag. Gezien de
invloed van het neerslagcijfer op de uitkomst, zal deze laatste toch minder
betrouwbaar zijn dan die van paragraaf 4.3.5.
Uit het verloop der stijghoogten van boezem en petgat en uit de berekeningen
volgt dat het afgedamd petgat een tamelijk geïsoleerde waterhuishouding
heeft ten opzichte van het boezemwater.
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4.3.8. Molens stilzetten
In bijlage 13 staan de constanten der meetpunten bij de molens. De hoogten
der pinnen in NAP zijn bepaald door op dagen met weinig wind en zonder
neerslag en waarop bovendien niet pasgeleden boezemwater uitgemalen of
ingelaten was de hoogte t.o.v. de boezem te bepalen. De hoogte van het
boezemwater werd gevonden door interpolatie van de boezemstanden te Ossenzijl, Wetering, Geldringen en Giethoorn. Zodoende is het boezempeil bij de
molens bepaald op:
14-8 : NAP -75 cm
15-8 : NAP -75 cm
8-9 : NAP -74 cm
12-9 : NAP -74 cm
13-9 : NAP -74 cm
In bijlage 15 staat het verloop der waterstanden bij de meetpunten afgebeeld.
De sprongen in het verloop kunnen verklaard worden met de regenval (bijlage
19).
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Het verloop van dg daling is vergelijkbaar met het zgn. uitputtingsverloop
van een reservoir . Zie figuur 26 boven. Hierin loopt water door een volume
grond met een zekere doorlatendheid k, onder invloed van een verschil in
stijghoogteverschil AH tussen de ingangs- en uitgangszijde van het volume
grond. Hierbij neemt de stijghoogte aan de ingangszijde af door het trans
port van water omdat het door de grond lopende water niet aangevuld wordt.
&

Voor het uitputtingsverloop geldt :
-{Vf

AH = AHo.e

Ir

Ä

waarbij a = r-^r- en AHo = AH op de begintijd.
o.L

Voor de molenproef geldt (zie fig. 26 onder):
Q = k.AH.L *.A

Q = debiet (m2/etm.)
k = doorlatendheid (m/etm.)
AH = stijghoogteverschil tussen de plaats waar
het water vandaan stroomt, Hp en die waar
het naartoe stroomt, Hx(m)
L = afstand waarover het stijghoogteverschil
geldt (m)
A = doorstroomde oppervlak (m2)

Stel nu: x Q.A
= q (m/etm)
x geen water op maaiveld
x porositeit = e = volumepercentage poriën
^ -,
Transportvgl.:

„ H
q = K.-

Continuïteitsvgl.:

q = —

NB

v

J

.. H
dH
K.- = - ^jr-£

^*e ^

In de transportvgl. is H een maat voor de potentiaal van het water, in
de continuïteitsvgl. is H alleen een hoogte.

Hoewel L in de tijd evenveel kleiner wordt als H, is de relatieve verandering
van L ten opzichte van H toch veel kleiner, omdat L veel groter is dan H. Dus
is:
dH
k
— = - -— dt
H
L-£
-,

AH _
k .
AHo
~ L.e"
k.t
L.e

AH = AH .e
o

dictaat Agrohydrologie

k
waarbij -— in eerste benadering als constant wordt
L-e beschouwd

•Pij-

1(0

De si tractie. Uj
resevvoir", ew

het
ete sik^ie

|otctt u^sv^Joop
UiJ cte. wvole^|oiroe-(\

va^ een
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Nu is uitgezocht onder invloed van welk verschil in stijghoogte de daling
bij de molens is verlopen.
Voor de stijghoogte Hx van de plaats waar het water naartoe stroomde is een
willekeurige waarde aangenomen.
Daarvan is ln

AH

tegen de tijd uitgezet, voor de tijd dat de daling nog

niet door regen werd beïnvloed.
Ditzelfde is herhaald voor andere waarden van de stijghoogte Hx van de
plaats waar het water naartoe stroomt (bijlage 16).
Uit bovenstaande formules blijkt dat die waarde van Hx het transportproces
verklaart, waarvoor een lineair verband met de tijd wordt gevonden.
Grafische uitzetting, zie bijlage 17.
In bijlage 14 staat de gemiddelde waterstand in de zandondergrond bij de
verschillende molens; het boezempeil ligt op -75 cm NAP
(14-15
augustus).
Uit vergelijking van deze standen, met de waarden van Hx waarvoor een
lineair verband wordt gevonden, blijkt dat Hx het best overeenkomt met het
boezempeil.
Dit geldt evenzeer voor meetpunten dichtbij als ver van de boezem gelegen.
Wat betreft het verloop bij molen 10: ook in tabel 4, verderop in deze
paragraaf, worden hiervoor afwijkende waarden gevonden. De boezemhoogte is
waarschijnlijk fout.
Nu is uit de lineaire verbanden van de grafieken van bijlage 17 de verticale
weerstand c, van de veenlaag vanaf maaiveld, te berekenen:
1
k
- = - = e.tga (etm/m)

waarbij CX= kleinste hoek tussen de tijd-as
en de gevonden rechte.*
De op deze manier gevonden waarden bij de verschillende molens staan in
bijlage 18.
Gemiddeld is deze c = 67 m/etm.
in/
NB
Even verderop zal blijken dat dit een weerstand boveirhet veenpakket
is.

(

Bovenstaande berekeningen geven de indruk dat onder de bodem van het riet
land (de "kragge") water aanwezig is met een stijghoogte gelijk aan boezem
peil. En verder dat wegzijging uit de kragge niet veroorzaakt wordt door een
onderdruk van het water in het zand.
Op deze manier zouden de Weerribben opgevat kunnen worden als een groot
meer, waarop een stel plakken bodem drijven, op hun plaats gehouden door een
stelsel langere wortels.
Voor stroken grond die nooit verveend zijn of percelen die lange tijd ge
leden verland zijn of waar bos op staat mag worden aangenomen dat zij in
minder direct verband staan met het boezemwater.
Zie figuur 27.
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De eventuele wegzijging naar de ondergrond is als volgt bepaald.
Van de verschillende molens is de daling ter hoogte van het niveau van
boezempeil bekeken. De kleinste daar voorkomende daling voor dagen zonder
regen is berekend in mm per dag.
De wegzijging, die altijd even groot zal zijn, kan nooit groter worden dan
dit getal.
De aldus bepaalde maximale wegzijgingen der molen-meetpunten staan in tabel
4.
De open-waterverdamping in de beschouwde periode bedroeg ongeveer 3 mm per
dag (par. 4.4.3.).
De actuele verdamping van het riet zal ook nog hoog zijn geweest. Deze
onbekende post zou nog van het getal voor de wegzijging afgetrokken moeten
worden.
Het verloop van de waterstand vlak achter het inlaatpunt van de molen is
veel grilliger dan het midden op het perceel gemeten verloop. Het boezempeil
bleef tamelijk constant. Omdat horizontale processen door de kragge geen
grote rol blijken te spelen worden de waarnemingen van vlak achter het
inlaatpunt en van de boezem, hier verder niet vermeld.
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Tabel 4.

Maximum getallen voor de eventuele wegzijging, bepaald met behulp
van de molenproef.

meetpunt bij
molen (nr.)
1
2
3
4
5d
5v
6
7
8
9
10
11
12

maximale wegzijging
(min. per dag)
5
5
1
6
0,62
0,50
3
4
3
1,7
10
5
2,5

£
S
X
*

*
*

S
S

voor deze punten is de daling niet tot onder het boezempeil doorgegaan;
gepresenteerde getallen geven de minimale daling boven boezempeil.
NB.l Van al deze getallen moet de verdamping nog afgetrokken worden; die zal
bij de verschillende molens wel ongeveer even groot zijn geweest.
NB.2 Ook de grafiek van molen 10 in bijlage 17 geeft de indruk dat de boezem
hoogte ten opzichte van de pin bij molen 10 fout is.
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4.3.9. Geleidinqsvermoqen
De geleidingsvermogens, zoals gemeten rondom het afgedamd petgat, zijn als
volgt:
in de boezem, net achter de afsluitboom
640 (micromho/cm)
in de boezem, achterin het afgeboomd water
650
in het afgedamde petgat
530
grondwater in de dam
1130
grondwater in de ribbe
750
grondwater in het achterland dichtbij
650
grondwater in het achterland veraf
700
Het geleidingsvermogen (Electical Conductivity, EC) in het afgedamd petgat
is niet erg veel lager dan in de boezem. De isolatie door de dam zal waar
schijnlijk meer tot zijn recht komen ingeval er in Ossenzijl water, met hoge
EC, vanuit Frieslands boezem wordt ingelaten.
De hoge EC in de dam vindt misschien zijn oorzaak daarin, dat dit een vol
ledig verstoord profiel is, waarin waarschijnlijk nog veel afbraakprocessen
aan de gang zijn.
Zoals bij de waterhoogtemetingen bij het afgedamd petgat blijkt, is de loop
van het water vanuit de boezem naar het afgedamd petgat en van daar naar het
achterland. Tegelijkertijd zijgt er overal water naar de ondergrond weg.
Dat er bij de buizen "dichtbij" en "veraf" toch hogere waarden gevonden
worden, kan komen door afbraakprocessen of door een tijdseffect: de regen
van de afgelopen tijd blijkt wel in het petgat, maar nog niet dieper in het
veen.
Ter vergelijking enige andere EC's:
zeewater:
45.000
micromho/cm
regenwater:
50-500
demiwater:
15
trilveen:
200-600 (Touber, 1973, in de Stobberibben)
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4.4. Door anderen verzamelde gegevens
4.4.1. Boringen van de Geologische Dienst
In het gebied zijn in het verleden 8 boringen door de Geologische Dienst
uitgevoerd.
Voornamelijk om meer inzicht te krijgen over de laag op ongeveer -14 m NAP
zijn tijdens dit onderzoek nog 9 nieuwe boringen verricht door de Geologische
Dienst.
Hierdoor werd de bestaande raai van boringen verdicht en daarnaast nog een
tweede raai gelegd. Zie figuur 28, 29 en 30.
Met behulp van de cijfers over korrelgrootten der lagen in de boorbeschrijvingen wordt nu het geleidingsvermogen (kD) van het zandpakket beneden -14 m
NAP berekend.
C
£3
Volgens Kozeny geldt: k = —- .
_
HIT (1-er

waarbij U = ^ en

k =
c =

U =
d =
r) =
e =

doorlatendheid (m/etm)
constante (kg/sec.etm.cm2)
volgens Hooghoudt C = 3200
volgens Fahmi
C = 3^20
specifiek oppervlak (cm )
diameter zandkorrel (cm)
viscositeit van grondwater {kg/m.sec.)
deze is bij 10°C: 1,31 . 10
poriënfractie (-)

In de berekening wordt nu verder een c van 3300 aangehouden. Gerekend wordt
verder met de grenzen e = 0,30 en e = 0,40 (zie Van der Molen, 1975).
Als d wordt aangehouden het mediaancijfer van een laag met ongeveer een
gemiddeld mediaancijfer van de lagen beschreven in de boorstaten. Omdat deze
lagen bestaan uit fluviatiele afzettingen zal de korrelgrootteverdeling
behoorlijk gespreid zijn. Omdat een laagje met grotere korrels de k meer
vergroot dan dat een laagje met kleinere korrels de k verkleint, zal deze
berekening een ondergrens voor de k-waarde opleveren.
Uit de nieuwe boringen blijkt de d voor het pakket zand onder -14 m NAP
ongeveer 230 (J te bedragen. Dan is voor e = 0,30 de k = 9 m/etm. en voor
£ = 0.40 de k = 24 m/etm.
Boring 16D1, met een diepte van 120 m, bereikt nog niet de onderkant van het
watervoerend pakket. Uit de Geologische kaart van Nederland (Rijksgeologische
Dienst, 1975) blijkt deze ongeveer op -200 m NAP te liggen.
Voor het pakket van -14 m NAP tot -200 m NAP is de kD dus 1500-4500 m/etm.
Het mediaancijfer van het zand van de laag tussen 3 en 7 m onder maaiveld is
gemiddeld 220 |J (nieuwe boringen Geologische Dienst). Het mediaancijfer van
het zand tussen 7 en 14 m is gemiddeld 240 |J. De korrelgrootten zijn dus
ongeveer gelijk. Daardoor is de kD van de bovenste laag te bepalen uit die
eronder met behulp van de dikteverhouding. Dit is geschied in paragraaf
4.3.4.
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4.4.2. Grondwaterstanden
Van de Dienst Grondwaterverkenningen zijn waarnemingen van de stijghoogten
van het grondwater verkregen, van de jaren rondom de inpoldering van de
Noordoostpolder en van recente waarnemingen van buizen in de omgeving van de
Weerribben.
Uit de vergelijking van vroegere stijghoogten met die van de laatste tijd
moet de eventuele verandering blijken. Verder zijn er bodemkarakteristieken
(kD en c) uit te berekenen.
Uit de stijghoogten in de buizen in de omgeving van de Weerribben, met
filters ruim onder -3 m NAP zal het verhang en daarmede de stroomrichting
van het water in de diepere bodemlagen blijken.
In figuur 31 staat het verloop van de jaarlijks-gemiddelde stijghoogten
vanaf het moment van droogleggen van de Noordoostpolder uitgezet.
In de figuren 33 en 34 staan de jaarlijks-gemiddelde stijghoogten van het
grondwater op ongeveer -12 en -29 m NAP,, van plaatsen met verschillende
afstanden tot de Noordoostpolder, van jaren vóór en lang na de drooglegging
van deze polder.
In figuur 32 staat het gemiddeld verschil in stijghoogteniveau tussen -12
en -29 m NAP uitgezet voor de verschillende jaren.
In figuur 35 staan de gemiddelde stijghoogten op -29 m NAP van de Weerribben
en omgeving. De jaarlijkse gemiddelden zijn verkregen door de twaalf waar
nemingen van ongeveer de 28ste van iedere maand te middelen.
Het traject waarin de gemiddelden van buis 16D30 de jaren '74-'76 zal liggen,
is geschat door vergelijking van vroegere jaargemiddelden met die van de
buizen 16D8 en 16D15 uit die jaren (zie verderop in deze paragraaf).
Vergelijking van stijghoogten op -4 m NAP met die op -12 m NAP is gebeurd in
figuur 36.
Uit deze grafieken blijkt dat de stijghoogten flink gedaald zijn sinds de
aanleg van de Noordoostpolder; dat deze daling snel is verlopen en misschien
nog iets doorgaat.
Verder dat tussen -12 en -29 m NAP practisch geen weerstandbiedende laag zit.
Voor een aantal buizen blijkt een neiging tot kwel te zijn veranderd in een
neiging tot wegzijging. Buis 16D8 (in fig. 32) zit al op het Drents plateau.
In het pakket waarin de buizen tussen -12 en -29 m NAP zitten, is een duide
lijk verval richting Noordoostpolder.
De stijghoogte der buizen op -4 m NAP (fig. 16) geven hierop geen gesuperponeerd patroon te zien; was dit wel het geval, dan duidde dit op (enige)
scheiding tussen de lagen op + 4 en 12 m.
Uit vergelijking van stijghoogten op 4 m -mv. met boezempeil blijkt dat de
belangrijkste weerstandbiedende laag waarschijnlijk zit op 3-4 m onder NAP
(maaiveld is ongeveer op NAP).
De jaarlijks gemiddelde waterstand van buis 16D30 op 29 m diepte, voor 1977
is bepaald door extrapolatie van oudere waarnemingen (bijlage 21).
Van deze buis waren slechts waarnemingen tot 1961 beschikbaar. Bij de extra
polatie is aangenomen dat de vorm van de verhanglijn de laatste jaren het
zelfde is gebleven. Voor de eerste jaren na de drooglegging van de Noordoost
polder zal dit niet het geval zijn geweest.
De bepaling is geschied met behulp van gemiddelde richtingscoëfficiënten.
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De verhanglijn der stijghoogten op de diepte -29 m NAP wordt hier geacht
die te zijn van het hele watervoerende pakket van -14 tot -200 m NAP. Uit de
vorm van deze verhanglijn blijken de waarden kD en c. Hiervoor geldt nl.
volgens Ernst-Mazure

h = h .e
x
o

x
VkDc
x =
h
h

afstand tot dijk van de Noordoostpolder

(m)

= stijghoogte op afstand x (m t.o.v. boezempeil)
= stijghoogte hx onder de dijk van de
Noordoostpolder (m t.o.v. boezempeil)

Nu zijn verhanglijnen berekend voor verschillende kD bij vaste c en omge
keerd, volgens bovenstaande formule. Ze staan in figuur 37 en 38. Hierin
staat ook de werkelijke verhanglijn van 1977. Dit is een gemiddeld jaar voor
wat betreft de stijghoogten in de periode '74 tot '77.
Bij de interpretatie moeten we rekening houden met een mogelijk plaatselijk
effect dat de stijghoogte van 16D15 verhoogt; in de jaren '36-'38 wordt
daar nl. zoiets gevonden (fig. 34).
Dan blijken de curven voor een kD van 6000 en een c van 2000 het best over
een te stemmen met de werkelijk gevonden waarden.
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4.4.3. Neerslag en verdamping
Voor het opstellen van de waterbalans (par. 4.3.7.) en bij het stopzetten
van de opmalingen (par. 4.3.8.) waren cijfers van neerslag en verdamping
nodig.
Wat betreft de neerslag werden dagelijkse neerslagcijfers van de KNMIstations te Kuinre en Blokzijl gebruikt en verder de cijfers van het ver
ouderd model regenmeter bij het Biologisch Station (oppervlakte 4 dm2;
plaats 1,5 m boven maaiveld).
Als verdampingscijfer werden de gemiddelden van de maandcijfers van Leeuw
arden en Dedemsvaart gebruikt, welke in de maandelijkse overzichten van
weersgesteldheden door het KNMI gepubliceerd worden.
In bijlage 19 staan de neerslagcijfers.
De verdampingscijfers voor een vrij wateroppervlak (Penmann) waren in mm:
maand

Station
Leeuwarden

mei
juni
juli
augustus

99
113
104
84

»

Station
Dedemsvaart
98
109
95
83

gemiddeld

98
111
100
83
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v

4.5. De hydrologische beschrijving van de bodem
De tot nu toe gevonden waarden voor kD en c worden nu samengevat en gecom
plementeerd met enige uit de literatuur.
bron
pompproef
diep verhang
boorbeschrijvingen
Rijksinstituut Drinkwater
voorziening (1938)
De Vries (1974)
Van de Perk en Smit

bron
molens
Volker en De Jong
Van de Perk en Smit
waterbalans petgat
doorlatendheid bodem petgat
verhang stijghoogten
diep grondwater
pompproeven

bodemlaag (m -NAP)

kD (m2/etm.)

4-13
13-200
13-200

150
6000
1500-4500

13-200
13-200
13-200

7000
5000-6000
4000

bodemlaag (m -NAP)
0-2
0-1,5
0-3,5
0-4
3-4
3-4
3-4
7-8

c (etm.)
67
75
200
600
(4200)
500
2000
5

Volker en De Jong vinden hun c van 75 met behulp van een verhang tussen
stijghoogten bovenin het veçn en een stijghoogte gemeten "direct onder de
veenlaag in het zandpakket". Mogelijk wordt het grootste deel van de weer
stand op deze manier niet gemeten. Vergelijking van de laatste stijghoogte
met die op b.v. -30 m NAP is niet gebeurd. Bij hun proef had het veen een
dikte van 1,30 m; door aan te nemen dat de gemiddelde veendikte 3,50 m is en
dat de c evenredig is met de veendikte vinden zij een c van 200.
Hun proefveld lag echter op een onverveend bodemprofiel (nl. langs de
Zuiderzeedijk, ten NW van Blankenham). In de Weerribben is meestal sprake
van verveende en daarna door verlanding ontstane bodemprofielen. Het veen is
hierin minder compact, anders van samenstelling en op verschillende diepten
verschillend van aard. Maar bovendien blijkt uit dit verslag dat de laag die
de meeste weerstand biedt niet in het veen, maar in het zand zit.
De diverse gegevens leiden tot een nieuw hydrogeologisch schema, zie figuur
39.
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Nu is voor een kD van 5000 en c van 1000 de wegzijging vanuit de Weerribben
berekend met behulp van de formule
VkDc

x =
q=
h =
°

x

a

Ax

Aq

afstand tot de dijk van de Noordoostpolder (m)
debiet dat op een afstand x stroomt (m2/etm.)
stijghoogte voor x=0; deze is (boezempeil1,45 cm)

1000*

wegzijging(mm/etm.)

Aqx/Ax

0
1230
3580
6380
9230

3.242
1.870
0.654
0.187
0.052

1230
2350
2800
2850

1.372
1.216
0.467
0.135

1.115
0.517
0.167
0.047

1.1
0.52
0.17
0.05

Zie figuur 40.
Deze figuur houdt dus geen rekening met plaatselijke effecten, zoals bij de
polder Wetering, waarlangs eenzelfde wegzijgingspatroon als bij de Noordoost
polder op zal treden, echter op kleinere schaal:
ho = (boezempeil) - 38 cm (buis 23). Bij eenzelfde kD en c geeft dit bij
eenzelfde x als vanaf de Noordoostpolder een vier maal zo kleine wegzijging.
Deze plaatselijke effecten moeten opgeteld worden bij de wegzijging ten
gevolge van de Noordoostpolder.
Vergeleken met de cijfers uit paragraaf 3.7. is de wegzijging overal behoor
lijk groot.
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Mogelijkheden voor het natuurbeheer
5.1. Algemeen
Met behulp van de kennis van de waterhuishouding van het reservaat die nu
voorhanden is kunnen een aantal maatregelen geformuleerd worden. Deze zullen
dienen om de veranderingen, zoals die in de waterhuishouding zijn opgetreden,
terug te schroeven of om deze veranderingen te compenseren.
Ingedeeld naar schaal zijn dit maatregelen om:
de wegzijging te verminderen;
minder water in en uit te laten (bij gegeven wegzijging);
het water op juiste wijze door het reservaat te leiden (bij een gegeven
wegzijging en hoeveelheid in- en uitgelaten water);
de diverse beheersvormen daar te situeren, waar dit wat betreft de
waterkwaliteit en wegzijging het beste kan.
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5.2. Vermindering van de wegzijging
Om de wegzijging te verminderen kan aan verschillende maatregelen worden
gedacht.
Zoals uit de formules van paragraaf 4.4.2. blijkt, is de wegzijging even
redig met het verschil in stijghoogte tussen het boezempeil en het diepere
grondwater, ter hoogte van de dijk langs de Noordoostpolder.
De gemiddelde stijghoogte van het diepere grondwater kan verhoogd worden
door aanleg van een kanaal langs die dijk, analoog aan de randmeren langs de
Zuidelijke IJsselmeerpolders. Daaruit zal dan water de grond in infiltreren,
waardoor de stijghoogte van het diepere grondwater omhoog zal gaan. Hiermee
zou dan de hele verhanglijn in het diepere grondwater ten oosten van de
Noordoostpolder omhoog gaan.
Het peil in dit kanaal zou wel hoog mogen zijn en het kanaal zou breed en
diep moeten zijn. De dimensionering hiervan vergt echter een apart onderzoek.
Uit de berekening in paragraaf 4.4.2. blijkt echter wel dat wanneer de
stijghoogte van het diepere grondwater 0,75 m zou stijgen, dat dit de weg
zijging overal in het reservaat zou halveren (afgezien van plaatselijke
effecten).
Een soortgelijk effect als dat van een kanaal zouden zandputten, aangelegd
langs de Noordoostpolder, hebben.
De wegzijging zou ook verminderd kunnen worden door verlaging van het open
waterpeil. Ook hierdoor wordt bovengenoemd verschil in stijghoogte vermin
derd.
Wanneer het hele boezempeil omlaag zou gaan, zou de maaiveldshoogte der
jonge verlandingen wel mee zakken. De oudere verlandingen en onverveende
gronden hebben echter een vaste maaiveldshoogte, die daardoor verder boven
boezempeil zou komen te liggen.
Verlaging van het boezempeil is daarom niet geschikt. Het peil van het open
water zou wel verlaagd kunnen worden in bepaalde delen van het reservaat,
met veel jonge verlandingen, die goed afgesloten zijn van het overig opper
vlaktewater. Afsluiting van watergangen kan geschieden door afdamming. Maar
er stroomt soms ook water onder de kraggen door volgens het in paragraaf
4.3.8. geschetste model naar aanleiding van de bemalingsproef. Voor deze
isolatie is dus nodig om te weten in welke stukken of stroken grond weinig
horizontale waterstroming mogelijk is.
Dit is tot nu toe onbekend.
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5.3. Minder water in- en uitlaten
In de winter wordt water uit het reservaat gemalen, allereerst om bij de dan
voorkomende neerslagoverschotten het boezempeil te handhaven. Maar bovendien
wordt uitgemalen om dit boezempeil te verlagen tot een winterpeil dat 0,10 m
onder het zomerpeil ligt. Daarnaast wordt het water, opgemalen uit de poldertjes rondom het reservaat, via het reservaat afgevoerd.
Dit laatste geschiedt vnl. aan de noordoostzijde, de andere polders malen
vanwege de grotere wegzijging minder uit.
Door het peil van het oppervlaktewater in de winter te laten stijgen ten
opzichte van het zomerpeil in plaats van andersom zou water uit de winter
opgespaard kunnen worden. Dit (regen)water zal van betere kwaliteit zijn dan
het anders in de zomer in te laten water uit Friesland.
Dit veranderd peilbeheer kan in de gehele boezem van het waterschap gebeuren
of alleen in het reservaat. In het laatste geval zal het water van het
reservaat dan via dammen gescheiden moeten zijn van de rest van de boezem.
Wanneer deze dammen niet te hoog zijn, b.v. NAP -0,40 m, kan het reservaat
nog een zekere boezemfunctie blijven vervullen bij erg hoog boezempeil: over
de dammen kan de rest van de boezem overtollig water kwijt aan het reser
vaat. Omdat dit alleen in de winter zal gebeuren, zal dit de waterkwaliteit
niet erg benadelen.
Äls er dammen aangelegd worden moet er misschien ook een inlaatmogelijkheid
aangelegd worden, voor eventuele inlaat in de zomer.
Dit omgekeerd, maar meer natuurlijk, jaarlijks peilverloop heeft geen in
vloed op de wegzijging mits het jaarlijks gemiddeld peil niet verandert.
Als de terreinen tot in de zomer zeer nat blijven wordt mogelijk ook de
opslag van bos onderdrukt en gaat bestaand bos achteruit ten koste van meer
open vegetatie.
Op het kanaal Steenwijk-Ossenzijl wordt water gemalen vanuit een aantal
(landbouw)polders.
De afvoer vanaf dit kanaal zou eigenlijk niet via het reservaat moeten gaan,
maar richting Steenwijk (figuur 2). Dit zou gebeuren als de andere belang
rijke afvoerweg van water uit het reservaat, de Kalenbergergracht, afgedamd
zou worden. Gezien het plaatselijk vervoer over het water zou dit het best
kunnen gebeuren bij het plaatsje Wetering, vlak voor het gemaal (fig. 41).
Het doorgaand verkeer te water zou dan over het kanaal Steenwijk-Oossenzijl
moeten gebeuren.
In de zomer wordt ook water uit het gebied gelaten, ni. in de polders bij
Blankenham. Deze inlaat is ook rechtstreeks uit de Linde mogelijk (zie fig.
41).
Daarnaast stroomt het water dat ingelaten moeten worden om de rest van de
boezem op peil te houden door het reservaat. Dit kan geleid worden door het
kanaal Steenwijk-Ossenzijl door de aanleg van de dam bij Wetering.
Het hele jaar wordt water ingelaten in het Woldlakerbos, in het oosten.
Daardoor is dit gebied een buffer tussen de rest van het reservaat en de
diep bemalen polder Wetering. Deze inlaat geschiedt echter vanuit het
reservaat. Dit zou ook vanuit het kanaal Steenwijk-Ossenzijl kunnen gebeuren.
Dat scheelt dan een behoorlijke stroming (bijlage 20). Het is echter waar
schijnlijk niet gewenst om alle stroming te elimineren, in verband met de
waterkwaliteit.
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Door de polders aan de noordoostzijde lopen enige sloten met een peil hoger
dan het omliggend polderpeil. Zij staan niet met de andere polderwatergangen
in verbinding. Via deze sloten wordt water vanaf hogere gronden, aan de rand
van het Drents plateau, afgevoerd. Het is onbekend in hoeverre dit kwelwater
of regenwater is en wat dus de kwaliteit en het afvoerpatroon is.
Eventueel zou dit water het reservaat in geleid kunnen worden via een onderlosser onder het kanaal Steenwijk-Ossenzijl.
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5.4. Patroon van stromingen door het reservaat
Bij een gegeven wegzijging en een gegeven in- en uitlaat vanuit en naar de
omgeving kan ook de stroming van het oppervlaktewater door het reservaat
geregeld worden. Dit zal er vnl. op neer komen het meest voedselrijke water
langs de gebieden met de minst kwetsbare vegetaties te leiden.
Kwetsbaar zullen dan vooral de jonge verlandingen en trilvenen zijn, terwijl
de rietvelden eerder gebaat zullen zijn bij voedselrijker water.
Geleiding van de stroming kan geschieden door bepaalde watergangen dicht te
laten groeien of af te dammen.
Ook door de in paragraaf 5.2. besproken isolatie zal het oppervlaktewater
minder invloed hebben.
Het verband tussen het stromingspatroon en waterkwaliteit is in onderzoek
bij de T.H. Twente.
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5.5. Situering der beheersvormen
Bij de situering der verschillende beheersvormen kan men rekening houden met
de grootte van de wegzijging en met de waterkwaliteit in de verschillende
delen van het reservaat.
Dit zal inhouden dat het cyclisch beheer en het zomermaaien vnl. in het
noordoostelijk deel van het reservaat zoudgn moeten plaatsvinden. Daar zal
ook hoogveenvorming de beste kansen hebben .
De rietteelt, die eerder gebaat is bij voedselrijker water, moet dan plaats
vinden bij Ossenzijl en langs de Hamsgracht. Voor de avifauna, die zijn
biotoop in de rietlanden heeft, zal de waterkwaliteit daar geen beperking
zijn.
In deze laatste gedeelten mag ook bosvorming optreden.
Hoe de situering op kleine schaal zal geschieden, is mede afhankelijk van
vele andere factoren (variaties in eigenschappen van de ondergrond; en de
andere belangen zoals recreatie en huidige natuurwaarden).

Het fraaiste stuk hoogveen vindt men echter in het westen van het reservaat.
Op deze plaats zijn de bodemeigenschappen waarschijnlijk zeer gunstig hier
voor.
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5.6. Realisatie
In de laatste paragrafen zijn sommige maatregelen meerdere keren aan bod
gekomen, andere maatregelen lijken elkaar tegen te spreken.
Daarom volgt hier nu nog een opsomming van de verschillende maatregelen.
De verschillende maatregelen staan los van elkaar; ze kunnen al of niet
tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Aanleg kanaal of zandputten bij de oude Zuiderzeedijk. Wil dit kanaal
effect hebben, dan zal het waarschijnlijk enige honderden meters breed
moeten zijn. Voor een kanaal bestaan al plannen,- deze dienen vnl. om de
recreatievaart om het reservaat te leiden.
In de winter een hoger peil van het oppervlaktewater toelaten dan in de
zomer, in de hele boezem of in een van de boezem gescheiden reservaat.
In de rest van de boezem uit te laten water niet door het reservaat
leiden, maar via het kanaal Steenwijk-Ossenzijl. De aanleg van een dam
bij Wetering zou dit mogelijk maken.
Door de aanleg van deze dam komt dan tevens het uitgeslagen water van
de meeste rondom gelegen polders niet meer in het reservaat.
Inlaat naar rondom het reservaat gelegen gebieden niet meer vanuit het
reservaat laten plaatsvinden.
De eventuele stroming door het reservaat geleiden door bepaalde water
gangen dicht te laten groeien of af te dammen.
De mogelijkheden van inlaat van water, vanaf het Drents plateau via een
aantal sloten, te onderzoeken. De waterkwaliteit, de hoeveelheid en de
veranderingen in de hoeveelheid door het jaar zijn nog onbekend.
Onderzoeken in hoeverre bepaalde delen van het reservaat een zekere
isolatie ten opzichte van het boezemwater hebben, of dit door kleine
ingrepen kunnen krijgen.
Bij de situering der beheersvormen rekening houden met de grootte van
de wegzijging en de waterkwaliteit in de verschillende gedeelten van
het reservaat.
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6.

Conclusies en aanbevelingen
Van een klei-veenlaag op ongeveer 13 m diepte in de bodem was tot nu toe
niet bekend in hoeverre die een afsluitende functie had. Onbekend was de
doorlatendheid van die laag en in hoeverre er onderbrekingen in voorkwamen.
De vraag was daarmee of het proces van wegzijging zich boven of ook onder
die laag afspeelde.
Uit het onderzoek bleek dat de laag geen afsluiting vormde.
De laag, die door haar geringe doorlatendheid de grootste afsluiting vormt
bleek op de grens veen-zand, op ongeveer 3 m onder mv. te zitten.
Uit berekening bleek de wegzijging van het ZW naar het NO te variëren van
0,5 tot 0.05 mm per etmaal.
Er blijken diverse mogelijkheden te zijn om de eutrofiëring en het optreden
van diepe grondwaterstanden te verminderen.
Voor concrete plannen is nog veel onderzoek nodig. Zo is de dimensionering
van een kanaal of van zandputten, eventueel aan te leggen ter infiltratie
van de ondergrond, nog onbekend.
Dit geldt ook voor de mogelijkheden voor een veranderd boezemwaterbeheer.
Voor een eventuele hydrologische isolatie van bepaalde delen van het reser
vaat moeten inventarisaties worden uitgevoerd naar percelen of stroken
grond, waarvan het veenpakket een slechte horizontale doorlatendheid heeft
(uitleg par. 4.3.8.). Voor deze isolatie is ook onderzoek nodig naar de
verblijftijden van het grondwater in de huidige toestand.
Doel van dit onderzoek was om de waterhuishouding van het reservaat in zijn
totaliteit te bepalen. Voor de vertaling van de resultaten van het onderzoek
naar cijfers voor kleinere delen van het reservaat is ook kennis nodig van
plaatselijke omstandigheden. Voor inrichting en beheer op kleinere schaal
spelen ook andere belangen een rol, die buiten het bestek van dit onderzoek
vallen.
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