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VOORWOORD

Deze eindrapportage geeft een korte beschrijving van de waterhuishouding in Drenthe anno 1990.
Het is geen volledig verslag van de werkzaamheden en onderzoeken
die de Werkgroep Voorbereiding waterhuishoudingsplan heeft
verricht of laten verrichten.
Het doel van deze rapportage is die technische informatie aan te
dragen, die nodig is voor het opstellen van het Waterhuishoudingsplan.
Hierbij is uitgegaan van een zekere mate van globaliteit.
Daarom wordt er op gewezen dat er achterliggende werkdocumenten
en onderzoeksrapporten zijn welke impliciet ter sprake komen doch
niet integraal worden vermeld. Alle achtergrondinformatie is
echter toegankelijk en ligt bij de Dienst Water en Milieuhygi!ne
van de provincie Drenthe.
Verder wordt opgemerkt dat het in dit rapport slechts om de toelevering van informatie gaat. Het eigenlijke Waterhuishoudingsplan wordt geschreven door een projectgroep die medio 1991 met
z'n werkzaamheden is begonnen.
Met deze eindrapportage acht de (technische) Werkgroep Voorbereiding waterhuishoudingsplan de werkzaamheden afgerond.
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1.

INLEIDING

In dit eerste hoofdstuk van de eindrapportage van de •werkgroep
voorbereiding waterhuishoudingsplan• komen een aantal zaken aan
de orde die noodzakelijk zijn om deze rapportage in de juiste
context te kunnen plaatsen. In S 1.1 zal worden ingegaan op de
plaats en functie van het Waterhuishoudingsplan.
In § 1.2 worden de taken van de Werkgroep voorbereiding Waterhuishoudingsplan uiteengezet. In S 1.3 wordt een visie op integraal waterbeheer gegeven. Dit is van belang omdat deze visie
mede heeft bepaald op welke wijze de werkgroep zijn taken heeft
vervuld.
Tenslotte vormt § 1.4 een leeswijzer voor deze rapportage.
1.1

Plaats en de functie van het waterhuishoudingsplan
De Wet op de waterhuishouding werd op 13 juli 1989 in het Staatsblad (Stb. 1989, 285) gepubliceerd. De wet regelt in hoofdzaak
drie dingen. Ten eerste wordt een planstelsel voor de waterhuishouding als geheel gelntroduceerd. De bestaande planstelsels van
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Grondwaterwet
gaan in dit planstelsel op.
Voorts voorziet de wet in een instrumentarium voor het kwantitei tsbeheer. Ten slotte wordt in een regeling voorzien voor het
beheer in buitengewone omstandigheden.
Het planstelsel heeft primair tot doel het integraal waterbeheer
te bevorderen. Daarom is er voorzien in één planstelsel voor het
totale waterbeheer. Dus zowel het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer, het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer als het grondwaterbeheer worden via dit planstelsel beleidsmatig geco~rdineerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat de bescherming van het grondwater
in kwalitatieve zin onder het bodembeschermingsbeleid valt.
De wet voorziet in plannen op zowel rijks-, provinciaal als beheersniveau. Telkens is aangegeven, dat een plan rekening moet
houden met het naaste hogere plan. Bet Provinciale waterhuishoudingsplan moet dus rekening houden met de (rijks)nota waterhuishouding en de beheersplannen van de waterbeheerders houden
rekening met het provinciale waterhuishoudingsplan. Op deze
manier is de afstecming tussen de diverse bij het waterbeheer
betrokken instanties op beleidsniveau verzekerd.
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Fig. 1.1 De plsnstructuur (overgenomen uit TWK 1986-87 17367 nummer 6).
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Naast de coördinatie binnen de waterhuishouding is ook de afstemming
met andere beleidsvelden van groot belang. In het bijzonder met de
beleidsvelden Ruimtelijke Ordening en Milieu. De provincie is bij
uitstek het niveau waarop deze afstemming moet plaats vinden. Op
beheersniveau zijn de bevoegdheden immers niet meer in één hand terwijl de plannen op rijksniveau zich tot de hoofdlijnen beperken. Op
provinciaal niveau bestaan naast het waterhuishoudingsplan gelijksoortige plannen voor de ruimtelijke ordening (het Streekplan) en de
zorg voor het milieu (het Milieubeleidsplan). Hier liggen dus optimale mogelijkheden voor afstemming. In de wet is dan ook bepaald dat
in het Waterhuishoudingsplan moet worden aangegeven in hoeverre het
plan is afgestemd op dan wel zal leiden tot aanpassing van het
Provinciaal milieubeleid of het ruimtelijk beleid.
Artikel 7 lid 3 van de Wet op de waterhuishouding geeft aanwijzingen
over de inhoud voor het plan:
De hoofdlijnen van het plan omvatten:
a.
de vastlegging van de belangrijkste functies van de regionale
waterhuishoudkundige systemen of onderdelen daarvan;
b.
een aanduiding, in samenhang met de onder a bedoelde functies,
van de gewenste ontwikkeling, werking en bescherming van de
regionale waterhuishoudkundige systemen of onderdelen daarvan
alsmede van de termijnen die daarbij worden nagestreefd;
c.
een uiteenzetting van het ingevolge de Grondwaterwet (Stb.
1981, 392) te voeren grondwaterbeheer, alsmede een overzicht
van de financi!le middelen die voor de uitvoering van het beh-eer nodig zijn;
d.
een uiteenzetting van de algemene aard en omvang van de overige
maatregelen en voorzieningen die met het oog op de onder b bedoelde ontwikkeling, werking en bescherming nodig zijn;
e.
een aanduiding van de redelijkerwijze te verwachten financi!le
en economische gevolgen van het te voeren beleid.
Het plan is dus zowel strategisch als programmatisch van aard.
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1.2

Taken van de werkgroep
Op 16 maart 1988 is de Werkgroep voorbereiding Waterhuishoudingsplan
begonnen met zijn werkzaamheden. De taken van de werkgroep bestaan
uit:
het maken van een beschrijving van de waterhuishouding in
Drenthe;
het inventariseren van de wensen ten aanzien van de waterhuishouding van de diverse belangen;
het ontwikkelen van de opzet voor het waterhuishoudingsplan.
De werkgroep schrijft dus niet het voorontwerp van het plan of een
deel daarvan, maar levert slechts de technische bouwstenen daarvoor
aan.
De eerste en ook meest omvangrijke taak van de werkgroep is het
maken van een beschrijving van de waterhuishouding in Drenthe. Deze
beschrijving bestaat een algemeen deel en een deel waarin per waterhuishoudkundig systeem de waterbuishoudkundige situatie zal wordt
beschreven.
De tweede taak van de werkgroep is bet inventariseren van de wensen
ten aanzien van de waterhuishouding van de diverse belangen. Ook
hierbij wordt zowel een beschrijving in algemene zin als een beschrijving per systeem gemaakt.
De derde taak van de werkgroep bestaat uit het maken van een voorzet
voor de opzet van het Waterhuishoudingsplan. Deze taak wordt door de
Werkgroep voorbereiding Waterhuishoudingsplan uitgevoerd om de aansl~i ting tussen de voorbereiding en het schrijven van het plan zo
goed mogelijk te doen zijn. De manier waarop de gegevens, en vooral
ook welke gegevens. zijn verzameld en in onderling verband zijn
gebracht is immers mede bepalend voor de manier waarop in het Waterhuishoudingsplan met de problematiek zal worden omgegaan. Van deze
taak wordt in dit rapport geen verslag gedaan. De bevindingen zijn
via een interne notitie doorgegeven aan de projectgroep, die het
voorontwerp van het plan voorbereidt.
De beschrijving van de waterhuishoudkundige systemen zal de kern
vormen van de rapportage van de werkgroep. In deze beschrijvingen
komen naast de •technische• toestand en werking ook de huidige beleidslijnen en de wensen van de diverse sectoren aan bod. Hierbij
zal ook aangegeven worden waar de eventuele knelpunten in het huidige beleid zitten en in hoeverre de diverse wensen met elkaar conflicteren.

1.3

Visie op integraal waterbeheer
De term integraal waterbeheer is gemeengoed geworden in het beleidsveld waterhuishouding.
Integraal waterbeheer kan worden gedefinieerd als:
"Samenhangend beleid en beheer dat de verschillende overheidsorganen
met strategische taken en beheerstaken op het gebied van het waterbeheer voeren in het perspectief van de waterysteembenadering. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de interne functionele samenhangen (de relaties tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van
het oppervlaktewater en het grondwater) als de externe functionele
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samenhangen (de relatie tussen waterbeheer en andere beleidsterreinen als milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer)• (3e
nota waterhuishouding).
Zoals uit de definitie blijkt gaat het bij integraal waterbeheer
niet uitsluitend om het feitelijke beheer maar zeker ook om het beleid waarop dit beheer is gebaseerd.
Binnen het integraal waterbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen de
interne integratie en de externe integratie. De interne integratie
behelst de afstemming van de deelterreinen van de waterhuishouding.
Dus het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer, het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer en het grondwaterbeheer. Bij de externe integratie
gaat het om de afstemming tussen de waterhuishouding en andere beleidsterreinen, in het bijzonder de ruimtelijke ordening en de zorg
voor het milieu.
Integraal waterbeheer is dus een manier van omgaan met het waterbeheer waarbij uitgegaan wordt van de relaties binnen het waterbeheer
en de relatie met andere beleidsvelden.
Om het integraal waterbeheer in de praktijk gestalte te kunnen geven
is de watersysteem benadering geintroduceerd. Een watersysteem is
dan ook in eerste instantie een denkmodel. Bij dit denkmodel plaatst
men een probleem in de context van de waterhuishouding als geheel en
de relaties met andere beleidsvelden.
Waterbeheer richt zich primair op het scheppen van optimale mogelijkheden voor zowel ecologische als gebruiksfuncties. Omdat via het
water allerhande samenhangen bestaan tussen zowel gebieden als
processen kan de conditionering voor de ene functie gevolgen hebben
voor andere functies, ook in andere gebieden. Een bekend voorbeeld
uit het verleden is de ontginning van de heide. Bij deze ontginningen moest de ontwatering aangepast worden aan de eisen van de
landbouw. Het afwateringssysteem van het ontginningsgebied werd aangesloten op de vaak nog onverbeterde beken. De eerste (kleine) ontginning had voor de beek weinig gevolgen. Zo werden echter steeds
meer gebieden ontgonnen met als gevolg dat de beken het vele water
niet meer konden verwerken en er benedenstrooms problemen ontstonden. Bij deze ontginningen keek men dus teveel naar het (kleine)
ontginningsgebied en te weinig naar het totale beeksysteem, waarvan
ook de benedenloop met een beperkte transportcapaciteit en de vele
andere ontginningen in hetzelfde stroomgebied deel uitmaakten. Dit
is natuurlijk een erg eenvoudig voorbeeld waarin alleen de oppervlaktewaterkwantiteit een rol speelt. De problemen van dit moment
zijn vaak veel complexer. Zo hebben de ontginningen uit het voorbeeld ook mede bijgedragen aan de verdroging van (niet ontgonnen)
natuurgebieden via de relaties in de grondwaterstand, en zorgde het
door de ontginning veranderde grondgebruik voor een wijziging in de
samenstelling van het water. Tot slot zorgden de beekverbeteringen
voor een einde aan de overstromingen. Dit alles heeft vergaande gevolgen gehad voor natuur, landschap en landbouw.
Bij integraal waterbeheer tracht men niet alleen de gevolgen van een
ingreep zo goed mogelijk in beeld te brengen maar plaatst men zo'n
ingreep ook in de context van het watersysteem met mogelijk veel
soortgelijke ingrepen. Daarnaast worden inrichting en beheer van
waterhuishoudkundige systemen voordurend aangepast aan de functies
van die systemen. Het planvormingsinstrument zoals dat in de eerste
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paragraaf van dit hoofdstuk is beschreven vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel. Om dit hulpmiddel goed te kunnen benutten is veel
inzicht in de samenhang tussen de dingen noodzakelijk. De Werkgroep
voorbereiding waterhuishoudingsplan heeft getracht om met de
beschikbare middelen en kennis deze samenhangen zo veel mogelijk in
beeld te brengen.
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Fig. 1.2.a Oorspronkelijk tnJterlopenstelsel
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1.4.

Leeswijzer
Tot slot van dit inleidende hoofdstuk iets over de verdere opbouw
van dit rapport.
Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van de waterhuishouding
in Drenthe. Na een algemene karakterisering van de hydrologische
situatie worden de aspecten grondwater, oppervlaktewaterkwantiteit
en oppervlaktewaterkwaliteit afzonderlijk behandeld. In de laatste
paragraaf wordt ingegaan op de waterbodemproblematiek.
De begrenzing van waterhuishoudkundige systemen in Drenthe wordt in
hoofdstuk 3 behandeld.
Hoofdstuk 4 geeft de inventarisatie van het huidige beleid. De vindplaatsen van het huidige beleid worden aangegeven als ook de algemene uitgangspunten die tot op heden zijn gehanteerd. De meer gebiedsgerichte uitspraken in het huidige beleid komen aan bod bij de
beschrijvingen van de vaterhuishoudkundige systemen.
Van de inventarisatie van de wensen van de diverse belangen wordt
verslag gedaan in hoofdstuk 5. Hier komen de methode van verzamelen
en de algemene wensen aan bod. Meer gebiedsspecifieke wensen worden
bij de beschrijvingen van de waterhuishoudkundige systemen behandeld. Het zesde en laatste hoofdstuk geeft de beschrijvingen van
de waterhuishoudkundige systemen. Deze beschrijvingen geven de
huidige situatie, de beleidspunten en de wensen van de belangen
weer. Daarbij wordt aangegeven waar zich knelpunten voordoen. De
hier opgenomen beschrijvingen zijn samenvattingen van de uitgebreide
beschrijvingen die door de werkgroep zijn gemaakt, en welke als
werkdocument beschikbaar zijn.
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2.

BESCHRIJVING VAN DE WATER.HUISHOUDING IN DRENTHE

In dit hoofdstuk wordt de waterhuishouding in Drenthe beschreven.
Dit gebeurt in algemene termen. Omdat in hoofdstuk 6 een beschrijving per watersysteem (dus gebiedsgericht), wordt gegeven is
in dit hoofdstuk gekozen voor een meer aspectgerichte aanpak.
De diverse thema's in de waterhuishouding worden niet afzonderlijk
behandeld. De op deze thema's betrekking hebbende informatie is wel
in dit hoofdstuk verwerkt. Informatie over de verdroging staat in de
§ 2.2. en 2.3. Het thema eutrofilring staat in S 2.4. Bier staat ook
het nodige over de diffuse belasting van het oppervlaktwater. Voor
informatie over de grondwaterkwaliteit moet men S 2.2. raadplegen en
vooral de systeembeschrijvingen van hoofdstuk 6. Informatie over de
inrichting van het waterlopenstelsel wordt in § 2.3. gegeven.
2.1.

Hydrologische karakteristiek
provincie Drenthe neemt in hydrologisch opzicht een uitzonderlijke positie in binnen Nederland. Drenthe is hooggelegen ten opzichte
van de omgeving. Het gevolg is dat er vanuit Drenthe in vrijwel alle
richtingen water onder vrij verval afstroomt. Omdat Drenthe echter
nergens aan groot water (de zee of een grote rivier) grenst moet al
het water dat uit Drenthe afstroomt via andere provincies worden
afgevoerd. Drenthe verkeert in de voor Nederland unieke positie dat
er van nature geen water van elders toestroomt. Wel wordt er in
droge periode kunst.matig water aangevoerd. Dit is echter slechts een
zeer klein percentage van de totale waterbalans.
De

Fig. 2.l Drenthe met daarin de kaD.Slen en (oude) beken

De relatief hoge ligging zorgt er, in combinatie met de relatief
goed doorlatende ondergrond, ook voor dat oppervlaktewater in
Drenthe slechts een zeer klein percentage van het oppervlak beslaat
(circa 1%).
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Een andere voor Nederland wat uitzonderlijke situatie is dat onder
de gehele provincie zoet grondwater aanwezig is. Drenthe heeft dus
veel (zoet) grondwater en weinig oppervlaktewater. Toch is ook in
onze provincie het beheer van het oppervlaktewater van groot belang.
Dat komt omdat met behulp van het oppervlaktewaterpeilbeheer de
grondwaterstand wordt beïnvloed. In feite is het zo, dat het beïnvloeden van de grondwaterstand en daarmee het conditioneren van de
bodem, het primaire doel van de waterbeheerder is. Dit in tegenstelling tot laag Nederland waar het behouden van het land voorop staat.
Kenmerkend element in de Drentse waterhuishouding vormen de beekstelsels met de omhullende grondwatersystemen. De beken ontspringen
op het centrale deel van het Drents plateau. Hier stroomt grondwater, dat in de omgeving als neerslag is gevallen, naar de bovenlopen van de beken. dit water is nog betrekkelijk jong (maximaal
enkele tientallen jaren) en heeft nog kenmerken van regenwater.
Daarnaast is ook de invloed van het grondgebruik duidelijk zichtbaar. In de "oorspronkelijke situatie" waren de bovenlopen kleine
veldloopjes die vaak grote gebieden afwaterden. De heidevelden op
het Drents plateau werden dan ook gekenmerkt door een gebrekkige
afwatering. Bij de ontginning van de heidevelden zijn veel van de
oorspronkelijke bovenlopen verdwenen en vervangen door een stelsel
van gegraven waterlopen. In de middenlopen van de beken komen verschillende waterstromen bij elkaar. Zowel water van lokale herkomst
als grondwater dat een langere of kortere weg door de ondergrond
heeft afgelegd komen hier bij elkaar. Hierdoor kunnen op korte afstand grote verschillen in grondwatersamenstelling ontstaan. Dit is
een van de redenen waarom juist in de middenlopen een grote variatie
in vegetatietypen kan voorkomen. Een groot aantal van de middenlopen
is genormaliseerd omdat deze het vergrote waterbezwaar uit het
bovenstroomse gebied niet konden verwerken. De benedenlopen van de
beken liggen doorgaans in een vlak landschap. Overstromingen kwamen
hier vroeger regelmatig voor. Tegenwoordig liggen de meeste benedenlopen in kaden en/of zijn zodanig aangepast dat overstromingen
niet meer voorkomen. Door deze aanpassingen van de benedenlopen kunnen delen van het beekdal, die vroeger vrij op de beek loosden, het
water niet meer op de oorspronkelijke manier lozen. De afwatering
van deze gebieden is daarom aangepast, soms is een bemaling ingesteld. Een uitzondering op de hiervoor omschreven situatie vormen de
voormalige hoogveengebieden. Bet waterlopenstelsel is hier volledig
gegraven en wordt gekenmerkt door een strak patroon. Voor Drentse
begrippen is hier relatief veel oppervlaktewater (soms tot zo'n 4%
van het oppervlak). De mogelijkheden voor het peilbeheer zijn in
deze gebieden meestal vrij goed. Dit in tegenstelling tot de middenen bovenlopen van de beken, waar doorgaans geen of slechts beperkte
regelmogelijkheden zijn. Voor verdere informatie zie onder andere:
Water voor Drenthe (Provinciaal bestuur van Drenthe 1988), Grondwaterplan Drenthe deel III (Provinciaal bestuur van Drenthe 1986).
Uit dit Grondwaterplan komt de volgende waterbalans voor heel
Drenthe.
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Fig.2.2. Schematische waterbalBD.s van Drenthe
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Grondwatersituatie
De laatste decennia zijn er grote veranderingen in de grondwatersituatie opgetreden. Dat is overigens geen nieuw fenomeen. De turfwinning, die vanaf het eind van de Middeleeuwen tot in deze eeuw in
grote delen van Drenthe heeft plaatsgevonden, is hydrologisch eveneens een grote ingreep. De ingrepen van de laatste decennia zijn
echter veel beter gedocumenteerd. Sinds de jaren vijftig worden de
grondwaterstanden regelmatig opgenomen. Uit onderzoek op basis van
deze grondwaterstandsgegevens is vast komen te staan dat de gemiddelde daling van de grondwaterstand over de periode 1955-1985 in
Drenthe 25 tot 40 cm bedraagt.
De daling is opvallend gelijkmatig over de provincie verdeeld. Alleen binnen de directe invloed van waterwinningen is deze duidelijk
groter dan elders. De daling is niet overal gelijktijdig opgetreden.
Er is een opvallende overeenkomst tussen het moment waarop ergens
daling is opgetreden en het tijdstip van uitvoering van werken ter
verbetering van de af- en ontwatering.
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Een uitgebreide beschrijving van de veranderingen van de afgelopen
periode is echter niet zo belangrijk als een objectieve beschrijving
van de huidige grondwatersituatie.
De huidige grondwatersituatie is beschreven met behulp van de grondwatertrappen en de kwel/'«egzijgingssituatie. De resultaten zijn per
waterhuishoudkundigsysteem vastgelegd.
De grondwatertrappen geven een beeld van de grondwaterstand en de
fluctuatie hierin. Deze informatie is voor de gehele provincie gebiedsdekkend aanwezig. De informatie was echter niet overal meer
voldoende actueel.
Voor een deel van Drenthe is het kaartbeeld daarom geactualiseerd.
Uit een vergelijking van het geactualiseerde kaartbeeld met het oude
kaartbeeld kon, in samenhang met gegevens over ingrepen in de waterhuishouding, een methode worden ontwikkeld om ook de overige gedeelten bij te stellen. Zo werd een gebiedsdekkend overzicht van de
actuele grondwatertrappen verkregen.
De kwel/wegzijgingssituatie is vooral van belang voor de mogelijkheden tot behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. De
samenstelling van het grondwater is in kwelgebieden anders dan in
wegzijgingsgebieden. Kwelwater is beïnvloed door een vaak langdurig
verblijf in de bodem en is dan ook vrij hard. Voor de grondwaterkwaliteit in wegzijgingsgebieden is de kwaliteit van de neerslag en
het bodemgebruik dominant. De kwel/wegzijgingskaart is gemaakt aan
de hand van een combinatie van veldwaarnemingen en modelberekeningen.
Er is onderscheid gemaakt in kwelgebieden, wegzijgingsgebieden en
intermediaire gebieden. In kwelgebieden treedt het grondwater uit.
Deze gebieden worden dus gekenmerkt door een afvoer die groter is
dan het verschil tussen neerslag en verdamping.
In wegzijgingsgebieden is de afvoer zeer gering omdat het neerslagoverschot voor een groot deel naar het grondwater wegzijgt.
De intermediaire gebieden nemen een tussenpositie in.
Binnen de kwelgebieden is nog onderscheid gemaakt tussen gebieden
waar de invloed van de kwel in de wortelzone merkbaar is en gebieden
waar dit niet het geval is. In dit laatste geval richt de kwelstroom
zich op de ontwateringsmiddelen. Dit is uiteraard van groot belang
voor de mogelijkheden voor de natuur.
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Fig. 2.3 Globale weergave van de grondvaterstrOllling b1J een beek

De meer gedetailleerde beschrijving van de grondwatersituatie komt
aan bod bij de beschrijving van de waterhuishoudkundige systemen.
Hier zal een globale beschrijving worden gegeven.

Het patroon van kwel- en vegzijgingsgebieden is op het Drents
Plateau nog min of meer ongewijzigd ten opzichte van de natuurlijke
situatie. De veenkoloniale gebieden daarentegen worden nu als intermediair of kwelgebied aangemerkt, terwijl het v60r de vervening infiltratiegebieden waren.
De wegzijgingsgebieden worden gekenmerkt door lage grondwaterstanden. Plaatselijk komen sterk fluctuerende grondwaterstanden
voor. meestal als gevolg van de aanwezigheid van keileem. Hoge
grondwaterstanden komen eigenlijk alleen nog voor in enkele natuurterreinen van grotere omvang. De omvang van de gebieden met hoge en
sterk fluctuerende grondwaterstanden, binnen de wegzijgingsgebieden,
is oorspronkelijk veel groter geweest.
Op het Drents Plateau vormen de beekdalen de kwelgebieden. De oorspronkelijke patronen zijn nog redelijk te herkennen. Wel lijkt de
intensiteit van de kwel in een aantal gevallen verminderd. Soms zijn
oorspronkelijke kwelgebieden zelfs intermediair geworden. In de
kwelgebieden komen van nature hoge grondwaterstanden voor. In de
huidige situatie ia hier sprake van verlaagde voorjaarsgrondwaterstanden. Hoge grondwaterstanden komen nog slechts op een zeer gering
oppervlak voor, meestal zijn dit natuurgebieden. Als gevolg van deze
situatie is ook het areaal waar de invloed van de kwel tot in de
wortelzone merkbaar is, zéér beperkt. In een aantal reservaatsgebieden is dit nog wel het geval.
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De grondwaterkwaliteit wordt niet in algemene zin beschreven. De
situatie is nog te onduidelijk om een dergelijke beschrijving te
kunnen geven. Bij de beschrijving van de waterhuishoudkundige
systemen wordt wel aandacht besteed aan dit onderwerp. In algemene
zin kan wel worden geconstateerd dat steeds vaker verontreinigingen
in het grondwater worden aangetroffen, ook op grotere diepte.
2.3.

Oppervlaktewaterkwantiteit
Het oppervlaktewaterstelsel kan worden verdeeld in een primair, een
secundair en een tertiair stelsel.
Het primaire stelsel bestaat uit de kanalen en staat weergegeven in
figuur 6.7.
Tot het secundair stelsel behoren de waterlopen van de waterschappen.
Het tertiair stelsel ten slotte omvat de perceelssloten en de
drainagestelsels, die zorgdragen voor de detailontwatering.
Het primaire stelsel bestaat zoals gezegd uit de kanalen. Deze zijn
in het verleden gegraven voor de afvoer van turf en de afwatering.
Tegenwoordig is het belang van de scheepvaartfunctie duidelijk
minder groot. De afvoerfunctie is echter in belang duidelijk toegenomen. Daarnaast hebben de kanalen 66k een functie gekregen in de
wateraanvoer. In de nabije toekomst zal de wateraanvoer een belangrijke uitbreiding ondergaan.
De basis van het secundaire systeem wordt in het "zandgebied" gevormd door de beekstelsels, die van oudsher voor de afwatering
zorgden. Deze beekstelsels zijn voor een belangrijk deel genormaliseerd. Daarnaast zijn in veel gevallen parallelleidingen en aftakkingen gegraven om de oorspronkelijke lopen te ontlasten. Ook zijn
de stelsels vaak belangrijk geïntensiveerd (zie ook fig. 1.2}.
In de voormalige veengebieden van Drenthe bestaat het secundaire
stelsel uit leidingen, die gegraven zijn voor de afvoer van turf en
de afwatering van de veengebieden.
Het tertiaire stelsel bestaat in heel Drenthe uit gegraven sloten en
drainagestelsels. De functie van dit stelsel is de ontwatering van
de gronden om de bruikbaarheid voor de landbouw en andere gebruiksfuncties te verbeteren.
Inrichting en peilbeheer van het primaire systeem zijn afgestemd op
de eisen van de afvoer en de scheepvaart. In het secundaire en
tertiaire stelsel is het peilbeheer afgestemd op de eisen van landbouw, infrastructuur en bebouwing. De vormgeving van het waterlopenstelsel is vooral afgestemd op de mogelijkheden van doelmatig
onderhoud en de eis met een zo klein mogelijk profiel te volstaan.
Als gevolg hiervan is een zeer uniforme inrichting van het waterhuishoudkundig systeem ontstaan.
Inrichting en beheer voldoen in belangrijke mate aan de eisen van de
gebruiksfuncties van het waterhuishoudkundige systeem en de om.liggende gronden. Aan de eisen vanuit ecologische en viswaterfuncties
wordt veel minder voldaan.
Natuurwaarden op het land hebben te lijden van een te laag peil of
een onnatuurlijke peilfluctuatie.
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De natuurwaarden in het water z1Jn, onder andere als gevolg van de
uniforme inrichting, eenzijdig ontwikkeld.
Goede paaimogelijkheden voor vissen ontbreken vaak of zijn door de
slechte passeerbaarheid van kunstwerken niet bereikbaar. De slechte
passeerbaarheid zorgt in het algemeen voor onvoldoende uitwisselingen van organismen. Ook het onderhoud draagt bij aan een eenzijdige ontwikkeling van het natte ecosystee~.
Een beperkt aantal beken verkeert nog in min of meer natuurlijke
staat. Hier vormt de inrichting vanzelfsprekend geen probleem voor
de ecologische functies. Een onnatuurlijk afvoerregime van deze
natuurlijke lopen vormt wel een probleem. Ook komen de natuurlijke
lopen verspreid voor, hierdoor is er geen sprake van een natte ecologische structuur. maar van losse elementen.
Voor verdere informatie zie: Water voor Drenthe (provinciaal bestuur
van Drenthe 1988) en Grondwaterplan Drenthe (provinciaal bestuur van
Drenthe 1986).
2.4.

Oppervlaktewaterkwaliteit
Wanneer de waterkwaliteit van de Drentse wateren worden getoetst aan
de normen voor de basiskwaliteit, dan ziet men veelvuldige overschrijdingen voor fosfaat, doorzicht, zuurstof, zuurgraad, ammoniak
en bacteriologische kwaliteit. Aan de normen voor zware metalen,
pesticiden en radio-activiteit wordt in het algemeen voldaan, zij
het dat overschrijdingen van de normen voor cholinesteraseremming en
aromaten soms voorkomen. Wanneer wordt getoetst aan de nieuwe normen
van de algemene milieukwaliteit (3e nota Waterhuishouding) dan
worden ook voor zware metalen en totaal stikstof de normen overschreden. Deze normen zijn op dit punt strenger.
In het Waterkwaliteitsplan Drenthe (Provinciaal bestuur van Drenthe
1988) is aangegeven dat wordt gestreefd naar het realiseren van de

woordelijke omschrijving van de basiskwaliteit. Deze luidt:
"Een zodanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat het ter plaatse
en elders:
geen overlast (met name stank) voor de omgeving veroorzaakt en
er niet vervuild uitziet;
levenskansen biedt voor aquatische levensgemeenschappen waarvan
ook hogere organismen, zoals diverse vissoorten, deel uit kunnen maken en tevens ecologische belangen buiten het water (bij
voorbeeld vogels en zoogdieren die waterdieren consumeren) beschermt;
mogelijkheden biedt voor bepaalde vormen van menselijk gebruik
van het oppervlaktewater waarvoor geen specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen gelden.•
Een belangrijk punt uit deze omschrijving is de aanwezigheid van
voldoende levenskansen voor aquatische levensgemeenschappen. Door
het Zuiveringsschap Drenthe wordt dan ook getoetst op deze levenskansen. De levenskansen in de beken en grotere waterschapsleidingen
zijn over het algemeen voldoende tot goed. Enkele uitzonderingen
komen voor. Deze zijn deels terug te voeren op lokale beïnvloeding
door lozingen. In de kanalen komen op verschillende plaatsen onduidelijke of slechte levenskansen voor. Het Zuidlaardermeer en
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het Leekstermeer hebben beide slechte levenskansen. Overigens wordt
bij het Zuidlaardermeer een verbetering verwacht door het omleggen
van de wateraanvoerroute.
Er kan dus worden vastgesteld dat aan de woordelijke omschrijving
van de basiskwaliteit lang niet overal wordt voldaan.
Kennelijk is de belasting met diverse stoffen nog te hoog. Het aandeel van de diverse bronnen in de belasting van het oppervlaktewater
is weergegeven in onderstaande tabel.
Tab. 2.2

Huidige en verwachte belasting en de omvang van verschillende bronnen
Effluent

Ongezuiverde
lozing

Riool-

19.500
19.500
77

Directe
neerslag

Uit- en
afspoel.
neersl.
en bodem

Uit- en Waterafspoel. aanvoer
Meppel
meststof fen

15.000
15.400

2.500

p.m.

p.m.

overstort

Zuurstofbindende
stoffen (i.e.)

1990: 26.900
2000: 16.100

N-totaa l (ton)

1990:
2000:

1.050
630

52
53

120

1.200

4.000

30

77

P-totaal (ton)

1990:
2000:

255
150

18
18

12
12

3

80

120

3

Zware rretalen
(ton)

1990:
2000:

7,4
7.9

o.s
0,5

0,5
0,5

4,2

3,6

1.500

4,7

0,3

Bij deze tabel valt een aantal zaken op.
Voor stikstof (N) is de uit- en af spoeling van meststoffen de belangrijkste bron. Voor zuurstofbindende stoffen en fosfor (P) zijn
de effluentlozingen de grootste bron. Voor de belasting met zware
metalen zijn diverse bronnen verantwoordelijk. waarvan de effluentlozingen de grootste zijn.
Als men kijkt naar de plaats waar de diverse bronnen het oppervlaktewater belasten, ziet men dat de kleinere wateren vooral belast
worden door de diffuse bronnen: uit- en afspoeling van meststoffen
en bodemmateriaal en neerslag. Lokaal kunnen hier directe lozingen
(met name riooloverstorten) een grote invloed hebben. De effluentlozingen vinden voornamelijk plaats op het primaire systeem. De
invloed van deze lozingen is hier zeker in de omgeving van het
lozingspunt duidelijk merkbaar.
Het huidige rijksbeleid (vastgelegd in de 3e nota waterhuishouding)
voorziet in een voortgaande verbetering van de kwaliteit van het
effluent. Met name de fosfaat- en stikstofverwijdering zal sterk
moeten worden verbeterd. Ook de last aan zuurstofbindende stoffen in
de effluenten zal nog aanzienlijk verminderen. Hierdoor zal de relatieve invloed van de diffuse en ongezuiverde lozingen (met name
riooloverstorten) toenemen. Over de riolering problematiek is in
1990 de eindrapportage van het •Inventariserend onderzoek rioleringsproblematiek in de provincie Drenthe• verschenen.
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In het Waterkwaliteitsplan ziJn aan sommige wateren specifieke ecologische of gebruiksfuncties toegekend.
Aan de normen voor de toegekende specifieke gebruiksfuncties wordt
doorgaans voldaan. Bij het innamepunt van het Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen heeft de Drentsche As. de functie oppervlaktewater
voor de bereiding van drinkwater. Bier wordt dan ook zeer intensief
bemonsterd. Overschrijdingen van de normen voor bestrijdingsmiddelen
worden met enige regelmaat geconstateerd. Aangenomen moet worden dat
de situatie in andere beken niet beter is.
Voor de specifieke ecologische functies waren nog geen definitieve,
naar watertype gedifferentieerde normen, beschikbaar. Voor vennen is
in het Waterkwaliteitsplan een voorlopige normenserie gepresenteerd.
Een voorlopig beoordelingssysteem voor stromende wateren is onlangs
door het Zuiveringsschap Drenthe gepresenteerd. Volledige toetsing
van alle wateren met een specifieke ecologische functie aan deze
normen heeft nog niet plaatsgevonden. Voor zover de toetsing wel
heeft plaatsgevonden, bestaat de indruk dat op veel punten niet aan
de (voorlopige) normen wordt voldaan. De oorzaken hiervoor liggen
niet alleen op het gebied van de waterkwaliteit, maar ook op het
terrein van inrichting en beheer van deze wateren.
2.5.

Waterbodems
Na het probleem van de vervuiling van de terrestrische bodem dient
zich steeds nadrukkelijker het probleem van de vervuilde waterbodem
aan. Ook in Drenthe krijgt men in toenemende mate met deze problematiek te maken. In maart 1990 verscheen het rapport •Kwaliteit
Drentse waterbodems• met vooral gegevens over de kanaalbodems. Bet
blijkt dat veel van de onderzochte waterbodems licht tot matig verontreinigd (klassen 2 en 3) zijn (zie kaart 1).
Ook sterk verontreinigde waterbodems (klasse 4) worden op diverse
locaties aangetroffen. Gelukkig zijn er ook nog locaties met een
goede kwaliteit (klasse 1) aangetroffen.
Sterk verontreinigde waterbodems zijn vooral aangetroffen op
plaatsen waar lozingen hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden.
Matig verontreinigde waterbodems zijn vooral aangetroffen in wateren
in verstedelijkt gebied en in wateren waar veel scheepvaart plaatsvindt. De oorzaak van de verontreiniging heeft vaak een diffuus
karakter. Gedacht kan worden aan uitlaatgassen van verbrandingsmotoren, teerlagen op de onderkant van schepen, gecreosoteerde beschoeiingen, bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw en dergelijke.
Maar ook lozingen door overstorten van rioolstelsel, lozing van
hemelwater en effluent lozingen van RZI's spelen een rol.
Licht verontreinigde waterbodems worden vooral in het buitengebied
aangetroffen.
Bij deze gegevens moet in aanmerking worden genomen, dat het onderzoek tot op heden vooral heeft plaatsgevonden in het kanalenstelsel
en in enkele grotere waterschapsleidingen. Een duidelijk overzicht
van de situatie in de kleinere watergangen ontbreekt nog.

24

Om verschillende redenen kan het noodzakelijk ziJn om verontreinigde
waterbodems te baggeren. Dit kan nodig zijn uit het oogpunt van de
waterkwaliteit of omdat de verontreiniging gevaar oplevert voor de
volksgezondheid of het milieu danwel, dat er sprake is van risico
van verspreiding. Maar ook kan baggeren nodig zijn om een watergang
op diepte te brengen ten behoeve van de scheepvaart of de waterafvoer.
Bij het baggeren komt een (vaak grote) hoeveelheid baggerspecie
vrij, die verwerkt/geborgen moet worden.
Specie van een goede kwaliteit wordt normaal gesproken op de aanliggende gronden verwerkt is bij vervuilde specie niet acceptabel. De
matig tot sterk vervuilde specie dient onder IBC criteria te worden
verwerkt/geborgen.
De enige mogelijkheid, op dit moment is afvoer naar de VAM te
Wijster of, indien de vervuiling zo ernstig is dat deze onder de
werking van de Wet chemische afvalstoffen valt, afvoer naar de AVR
(Afval Verwerking Rijnmond). De transport -en verwerkingskosten zijn
derhalve hoog respectievelijk zéér hoog.
Als gevolg van deze situatie blijft veel verontreinigde bagger nu
liggen. Het beschikbaar zijn van specifieke baggerspeciedepots zou
hierin uitkomst kunnen bieden. Momenteel wordt een haalbaarheidsstudie voor baggerstortlocaties (niet locatiegebonden) verricht.
Hierop aansluitend zal eventueel locatiegericht onderzoek nodig
zijn.
Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van grote
depots buiten de provinciegrenzen.
Voor verdere informatie zie "Kwaliteit Drentse Waterbodems"
(Zuiveringsschap Drenthe, maart 1990).
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3.

BEGRENZING WATER.HUISHOUDKUNDIGE SYSTEMEN

In dit hoofdstuk wordt de begrenzing van de waterhuishoudkundige
systemen in Drenthe behandeld. In § 3.1 zal worden ingegaan op de
begrippen watersysteem en waterhuishoudkundig systeem en hun
functies in het Waterhuishoudingsplan. Daar zal ook het nut van
systeembegrenzing aan de orde komen. Daarna zullen in § 3.2 de uitgangspunten, die gehanteerd zijn bij het begrenzen worden behandeld.
§ 3.3 gaat in op de resultaten van de indeling en de consequenties
daarvan.
3.1.

Watersysteem en waterhuishoudkundig systeem
Een waterhuishoudkundig systeem is "een samenhangend geheel van oppervlaktewateren en grondwatervoorkomens" (artikel 1 Wet op de
waterhuishouding). De Derde Nota Waterhuishouding voegt hier aan toe
dat onder oppervlaktewater moet worden verstaan •het samenhangend
geheel van water, waterbodem, oevers, technische infrastructuur en
de biologische componentn.
De noodzaak van de begrenzing van waterhuishoudkundige systemen
vloeit voort uit artikel 7, lid 3 van de Wet op de waterhuishouding.
Hier staat dat het provinciaal Waterhuishoudingsplan onder andere
aangeeft de belangrijkste functies van de regionale waterhuishoudkundige systemen of onderdelen daarvan, alsmede de gewenste ontwikkeling, werking en bescherming van deze systemen. Het zal duidelijk
zijn dat om dit te kunnen doen de waterhuishoudkundige systemen
moeten worden gekarteerd.
Een watersysteem is •het kader gevormd door het waterhuishoudkundige
systeem met zijn relevante omgeving, waarvan de begrenzing mede afhankelijk is van de functionele samenhang(en) waarop men de aandacht
richt", aldus de Derde Nota Waterhuishouding. Hieruit volgt dat de
ruimtelijke begrenzing van het watersysteem primair bepaald wordt
door de begrenzing van het waterhuishoudkundig systeem. De niet
ruimtelijke begrenzing is echter aanzienlijk ruimer, en afhankelijk
van de problematiek die men in beschouwing neemt. Zo zal het bodemgebruik geen deel uitmaken van het waterhuishoudkundig systeem,
maar, wanneer bij voorbeeld de eutrofi!ring aan de orde is, wel van
het watersysteem. Overigens kunnen ook relaties die reiken tot
buiten het waterhuishoudkundig systeem tot het watersysteem worden
gerekend. Zo speelt bij voorbeeld bij de verzuring van gelsoleerde
vennen de zure regen een belangrijke rol. Waarmee de problematiek
zich tot zelfs over de landsgrenzen heen uitbreidt.
Zoals gezegd wordt de begrenzing van het watersysteem mede bepaald
door de functionele samenhangen waarop de aandacht is gericht.
Belangrijke aandachtspunten in het Waterhuishoudingsplan zullen
zijn:
de verdroging van (vooral) natte gebieden onder invloed van
ontwatering en grondwaterwinning. Dit thema komt nadrukkelijk
bij de Derde Nota aan de orde;
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de uit- en afspoeling van bestrijdingsmiddelen en nutriänten
van landbouwgronden, als belasting van het grond- en oppervlaktewater;
de aanvoer van gebiedsvreemd water. In discussies rond •water
voor Drenthe• is toegezegd de belasting van het grondwatersysteem in het kader van het Waterhuishoudingsplan te bekijken;
de ontwikkeling van de grondwaterwinning. Hier speelt allereerst de uitwerking van het Grondwaterplan een rol. Ook het
gebruik van oppervlaktewater dient aandacht te krijgen, gezien
de aanduiding van de Noord-Drentse beken in het Waterkwaliteitsplan en de landelijke aandacht voor het terugdringen van
het gebruik van grondwater;
fosfaat en stikstof verwijdering ter verbetering van de waterkwaliteit in het primaire systeem;
de conservering van water onder meer ter beperking van de aanvoer;
de mogelijkheid van strategische watervoorraden ter plaatse van
het Drents Plateau (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening);
de waterbodemproblematiek en de werking hiervan op het systeem.
Belangrijke functionele samenhangen bij deze aandachtspunten zijn
relatie tussen oppervlaktewater en grondwater, relatie kwantiteitkwali teit, relatie waterbodem-waterkwaliteit en bodemgebruik-waterkwaliteit. Het is duidelijk dat deze relaties, ruimtelijk gezien,
binnen de grenzen van een waterhuishoudkundig systeem liggen.
Een benadering op basis van watersystemen en een ruimtelijke afgrenzing op basis van waterhuishoudkundige systemen sluiten dus goed
bij elkaar aan.
3.2.

Uitgangspunten voor de begrenzing
In de vorige paragraaf is al aangegeven dat de ruimtelijke begrenzing zal gebeuren op grond van waterhuishoudkundige systemen. Er
zal dus gezocht moeten worden naar samenhangende systemen van gronden oppervlaktewater. Het probleem is nu dat grondwatersystemen
worden begrensd door (grote) waterlopen, terwijl oppervlakte wateren
vaak een scheiding kennen op de hogere gronden (zie figuur 3.1). Er
zal moeten worden gekozen wat de eerste invalshoek zal zijn. Er is
gekozen voor het oppervlaktewater als eerste invalshoek omdat:
relaties binnen het oppervlaktewatersysteem veel directer en
vooral veel sneller zijn dan binnen het grondwatersysteem;
het oppervlaktewatersysteem veel directer beheersbaar is;
het oppervlaktewatersysteem de regelkraan van het grondwatersysteem vormt;
op deze manie~ de aansluiting van de beheersplannen op het
Waterhuishoudingsplan beter te realiseren is.
De te onderscheiden waterhuishoudkundige systemen moeten van een
bruikbare omvang zijn. Het moeten er geen vele tientallen zijn en
ook geen twee of drie. Het meest optimale aantal zal zo ca 15 stuks
zijn. De huidige waterschapsindeling is gebaseerd op dergelijke
samenhangende oppervlaktewaterstelsels. Daarom is er voor gekozen om
uit te gaan van de huidige waterschapsindeling. Dit levert in het
algemeen redelijk onafhankelijke stelsels op en het aantal systemen
komt met dertien stuks ook zeer acceptabel uit.
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Fig. 3.1_ Afbakening van oppervlakte- en

grondwstersyst.emen.

oppervlaktewaters ysteem
1

grondwatersysteem

Op enkele punten is echter van de waterschapsgrenzen afgeweken. Dit
is gebeurt in de volgende gevallen:
1.
gebieden die afwateren op een ander watersysteem zijn bij dat
watersysteem ingedeeld;
2.
gebieden zonder oppervlaktewater zijn ingedeeld op basis van de
richting van de grondwaterstroming;
3.
kleinere gebieden, met een oppervlaktewaterstelsel dat geen
relatie heeft met het hoofdstelsel van het waterschap waartoe
ze behoren, zijn ingedeeld op basis van de grondwaterstroming.
en 3:
De grondwaterstroming is bepaald op grond van de isohypsen van het
tweede watervoerende pakket, zoals opgenomen in deel + van het
Grondwaterplan.

Ad 2

Ad 3:

Als de grondwaterstroming geen duidelijk beeld geeft is ingedeeld
bij het "eigen• waterschap.
Het kanalenstelsel vervult een belangrijke functie in de aan en afvoer van water. Toch ligt dit stelsel dwars door alle waterhuishoudkundige systemen heen. Dit is voornamelijk het gevolg van het onnatuurlijke karakter van dit stelsel. Gezien de centrale rol van het
kanalenstelsel in de waterhuishouding van delen van Drenthe, lijkt
een aparte beschrijving op zijn plaats.
Bij het kanalenstelsel wordt dus alleen oppervlaktewater in beschouwing genomen en geen grondwater.
Bij het systeem Smilde is geen duidelijk samenhangend afwateringsstelsel te herkennen. Het bestaat uit een aantal losse afwateringseenheden. Enkele hiervan worden op grond van bovenstaande criteria
ingedeeld bij aangrenzende waterhuishoudkundige systemen.
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Een aantal van deze eenheden blijkt echter niet bij aangrenzende
systemen te worden ingedeeld. Hoewel deze afvoereenheden, buiten hun
relatie met de Drentsche Hoofdvaart, we:.nig onderlinge samenhang
hebben, is op pragmatische gronden besloten deze eenheden als
systeem Smilde te handhaven.
3.3.

Het resultaat
Het resultaat van de indeling is weergegeven op kaart 2. Wanneer men
dit resultaat bestudeert kan men constateren dat de waterhuishoudkundige systemen zoals die zijn begrensd inderdaad redelijk afgeronde eenheden vormen. Bet is echter wel zo dat sommige systemen
relaties hebben met aanliggende systemen. Deze relaties zijn echter
van ondergeschikt belang ten opzichte van de interne samenhang binnen de waterhuishoudkundige systemen. Bij de beschrijving van de
systemen wordt aandacht aan deze relaties besteed.
In een aantal gevallen is er sprake van relaties met waterhuishoudkundige systemen buiten de provincie. Deze relaties zijn niet altijd
van ondergeschikt belang. Omdat het waterhuishoudingsplan zich beperkt tot het grondgebied van de provincie Drenthe is de provinciegrens echter altijd als buitengrens van de systemen gehanteerd. Ook
aan deze relaties wordt bij de beschijvingen van de diverse systemen
de nodige aandacht besteed.
Binnen de systemen zijn op basis van de grondwaterstroming vaak
deelsystemen onderscheiden. Grote grondwateronttrekkingen hebben
vaak een zo grote invloed op het stromingspatroon dat er een satsysteem wordt onderscheiden.
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4.

HUIDIGE BELEID

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het beleid dat door de diverse overheden met betrekking tot de waterhuishouding thans wordt
voorgestaan.
Het rijksbeleid is recent vastgelegd in de Derde Nota Waterhuishouding en de daarbij behorende regeringsbeslissing. Andere rijksnota' s die van belang zijn voor de waterhuishouding zijn het
NMP/NMP+, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (extra), de Landbouwstructuurnota, het Natuurbeleidsplan en het Meerjarenplan gewasbescherming.
Het provinciaal beleid op het gebied van de waterhuishouding ligt
gedeeltelijk vast in een aantal deelplannen, het Waterkwaliteitsplan, het Grondwaterplan en het Besluit over de wateraanvoer. Ook in
het Streekplan Drenthe en het Grondwaterbeschermingsplan staan beleidsuitspraken die (mede) betrekking hebben op de waterhuishouding.
Het Intentieprogramma. bodembeschermingsgebieden verkeert momenteel
nog in het ontwerp-stadium. Naar verwachting zal ook in dit plan het
een en ander staan dat van belang is voor de waterhuishouding. Het
beleid dat in het Streekplan is vastgelegd, is ook indirect van belang voor het Waterhuishoudingsplan. Immers bij dit plan zijn dezelfde belangen in het geding als bij het 'Waterhuishoudingsplan. Het
is dan ook van belang dat de beleidsvelden elkaar zoveel mogelijk
aanvullen en versterken.
Ook waterschappen hebben via besluiten beleid vastgelegd. Deze besluiten zijn meestal van lokale betekenis. Doordat het 'Waterhuishoudingsplan zich beperkt tot de hoofdlijnen zijn veel van deze besluiten niet direct van belang. Als er besluiten liggen die dat wel
zijn, wordt er bij de beschrijving van het betreffende waterhuishoudkundige systeem melding van gemaakt.
4.1.

Inventarisatie bestaand beleid
De belangrijkste punten uit het rijksbeleid ziJn:
De watersysteembenadering als denkwijze om het integraal waterbeheer in de praktijk gestalte te geven.
Reductie van de emissie van fosfaat met 75% ten opzichte van
1985 en van 70% voor stikstof. Dit zijn de einddoelen, het tussendeel voor 1995 is 50% voor beide stoffen.
Saneren van verontreinigde waterbodems die risico opleveren.
Het voorkomen van het ontstaan van nieuwe saneringssituaties.
De oeverinrichting moet zijn afgestemd op de functies van de
oever, het aangrenzende water en land.
Zorgvuldig gebruik van grond- en oppervlaktewater.
In de Derde Nota Waterhuishouding is aangegeven dat de verdroging in 1995 niet mag zijn toegenomen ten opzichte van 1985.
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In de provinciale Waterhuishoudingsplannen zou een plan van
aanpak voor de verdroging moeten worden gepresenteerd. Inmiddels heeft de Tweede Kamer in de motie Lansink, Van Rijn-Vellekoop uitgesproken dat in 2000 het areaal verdroogde gebieden
met 25% moet zijn afgenomen. De minister heeft te kennen gegeven dit positief te willen oppakken.
De ecologische hoofdstructuur als primair aandachtspunt voor
herstel en ontwikkeling van natuurwaarden.
Waterschapsorganisatie naar waterstaatkundige eenheden en zoveel mogelijk •all-in".
Deze opsomming is uiteraard niet volledig. Wel is getracht de voor
Drenthe belangrijkste punten naar voren te brengen zoals deze in de
Derde Nota Waterhuishouding zijn genoemd. Andere Rijksnota's die van
belang zijn voor de waterhuishouding zijn: NMP(+), het NBP, de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (extra) en het Meerjarenplan gewasbescherming (beleidsvoornemen).
De belangrijkste punten uit het provinciale beleid worden per bron
opgesomd.
Uit het Waterkwaliteitsplan is vooral de functietoekenning van belang. Centraal staat het bereiken van de verwoordelijke omschrijving
van de basiskwaliteit, welk niveau ten minste geldt voor alle oppervlaktewateren. Bij het toekennen van specifieke functies, waaraan
hogere waterkwaliteitseisen zijn verbonden, heeft een afweging van
belangen plaatsgevonden.
Het Waterkwaliteitsplan richt zich daarbij op:
a.
het terugdringen van verontreiniging in al het oppervlaktewater
totdat ten minste de basiskwaliteit is bereikt;
b.
het beschermen dan wel bereiken van een zodanige waterkwaliteit
in een aantal aangewezen wateren en gebieden, dat deze wateren
een specifieke gebruiksfunctie of een natuurfunctie kunnen
blijven vervullen dan wel kunnen gaan vervullen.
De volgende functies zijn aan een beperkt aantal wateren toegekend:
oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater;
zwemwater;
water voor karperachtigen;
de natuurfuncties op midden- of hoog-niveau.
Tevens is het beleid ten aanzien van lozi.ngen in het plan uitgewerkt. Hoofduitgangspunten waren •vermindering van de verontreiniging" en het "stand-still beginsel".
Het besluit van Provinciale Staten van 5 oktober 1988 over de wateraanvoer geeft aan waar de wateraanvoer ten behoeve van de landbouw
kan worden geoptimaliseerd, waar deze beperkt dient te blijven tot
de huidige mogelijkheden en waar geen wateraanvoer plaats mag
vinden.
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Het Grondwaterplan geeft het beleid ten aanzien van het grondwaterbeheer. Hoofddoelstelling is een zorgvuldig beheer van het grondwater ten aanzien van zowel hoeveelheid als hoedanigheid, afgestemd
op de betrokken belangen. Ter verwezenlijking van deze doelstelling
wordt in het bijzonder gestreefd naar:
een zo groot mogelijke voorraad grondwater;
een zo goed mogelijke bescherming van de bodem en het grondwater;
het beschikbaar zijn van voldoende zoet grondwater voor onttrekkingen ten behoeve van gebruiksdoelen die een hoge k.walitei t vereisen;
het in beschouwing nemen van alternatieven voor het gebruik van
grondwater;
een integrale afweging van alle bij het grondwaterbeheer betrokken belangen;
een zorgvuldig oppervlaktewaterbeheer, zowel naar hoeveelheid
als hoedanigheid;
een goede afstemning van de diverse vormen van waterbeheer.
Per belang wordt het volgende aangegeven:
Voor drink- en industriewatervoorziening wordt in principe
grondwater ter beschikking gesteld.
Bij de vergunningverlening spelen noodzaak en alternatieve
mogelijkheden een nadrukkelijke rol.
Voor de locatiekeuze voor de openbare drinkwatervoorziening
zijn de •aantrekkelijke gebieden• richtinggevend.
Grondwater voor beregening in de land- en tuinbouw wordt ter
beschikking gesteld indien er geen of onvoldoende oppervlaktewater ter beschikking is.
In het Grondwaterbeschermingsplan 1989 worden de gebieden aangegeven, die een bescherming behoeven, die verder gaat dan hetgeen op
grond van algemene regels gesteld krachtens de Wet Bodembescherming
(algemeen beschermingsniveau) wordt gerealiseerd. Bet plan beperkt
zich tot bescherming van de winningen ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening. De bescherming is gedifferentieerd opgebouwd;
onmiddellijk rond de winningen worden alle risicodragende activiteiten verboden, terwijl in gebieden die zich verder van de winning
bevinden, bepaalde risicodragende activiteiten onder voorwaarden
worden toegestaan.
Specifiek aandachtspunt bij het beschermingsbeleid vormt de diffuse
verontreiniging met voornamelijk mest- en bestrijdingsmiddelen.
Het grondwaterbeschermingsplan ligt ten grondslag aan de Verordening
Bodem- en grondwaterkwaliteit Drenthe, waarin de regels zijn gesteld
die gelden in de bij het plan aangegeven grondwaterbeschermingsgebieden.
Binnen 5 jaar zal het huidige grondwaterbeschermingsplan (1989)
worden herzien, waarbij onder andere aandacht zal worden besteed
aan:
bescherming van potenti!le grondwaterwingebieden;
mogelijkheden en wenselijkheden van bescherming van industri@le
winningen;
beschermingsgebieden in relatie tot intrekgebieden;
bescherming oppervlaktewaterwinningen.
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Het Streekplan Drenthe bevat nogal wat directe/indirecte uitspraken
over het beleid op het gebied van de waterhuishouding. Belangrijke
punten uit het Streekplan zijn:
De ruimtelijke basiskwaliteit bestaande uit de gebiedskenmerken, waarvan de belangrijkste staan aangegeven in tabel ll.l
van het Streekplan.
De zone-indeling (van het landelijkgebied).
Per zone is van belang:
* Zone 1:
Waterbeheersing kan als inrichtingsmaatregel voor de landbouw
in het algemeen toegepast worden.
* Zone 2:
Inrichtingsmaatregelen voor de landbouw kunnen toegepast
worden mits de aanwezige waarden (de genoemde punten bij
ruimtelijke basiskwaliteit) in hoofdzaak gehandhaafd blijven.
* Zone 3:
De inrichtingsmogelijkheden voor de landbouw vari@ren, in
sommige gebiedsdelen kunnen nog verbeteringen plaatsvinden,
in andere niet. Dat is afhankelijk van de aanwezige waarden.
Handhaving van de gebiedskenmerken en instandhouding van de
landschappelijke structuur is van belang. De nadruk ligt qua
inrichtingsmaatregelen op de verkaveling.
* Zone 4:
Binnen deze zone gaat het om een meervoudige doelstelling van
de bossen. De inrichting van de gebieden binnen deze zone kan
afgestemd worden op de functies die ter plaatse gelden.
* Zone 5 en 6:
De inrichtingsmaatregelen binnen deze zones dienen te worden
afgestemd op behoud herstel en ontwikkeling van natuurwaarden.
* Verder is aangegeven dat rekening moet worden gehouden met
be!nvloeding van andere gebieden.
De ontwikkelingskaart in het bijzonder de ontwikkeling van oppervlaktewa terwinning en de ontwikkeling van ondersteunende
functies in grondwaterbeschermingsgebieden en potenti!le grondwaterwingebieden alsmede de ontwikkeling van natuurwaarden.
Voorts van belang zijn:
De zone-indeling, maar nu vooral als drager van een eerdere
belangenafweging.
D~ ontwikkelingskaart, deze geeft de door het provinciaal bestuur voorgestane ontwikkelingen aan. Het provinciale waterhuishoudkundige beleid zal deze ontwikkelingen zoveel mogelijk
moeten ondersteunen.
Het Intentieprogra.rrm:ia bodembeschermingsgebieden is van belang omdat
het enerzijds uitspraken doet in de richting van de waterhuishouding
en anderzijds omdat het een belangrijke rol moet gaan vervullen in
de bescherming van de watersystemen tegen diffuse verontreiniging.
Omdat het Intentieprogramma nog niet is vastgesteld kan hier nu niet
inhoudelijk op worden ingegaan.
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4.2.

Gesignaleerde knelpunten
Wanneer we de huidige beleidsuitgangspunten en wensen tegen het
licht van de situatie in Drenthe houden dan vallen een aantal knelpunten op.
De diffuse belasting van het oppervlaktewater is zo groot dat
de normen van de algemene milieukwaliteit voor een aantal parameters met name nutri@nten niet kunnen worden bereikt met alleen het instrumentarium van de WVO.
Het ingelaten water voldoet niet aan alle normen van de algemene milieukwaliteit, zodat in gebieden waar water wordt aangevoerd dit een extra belemmering kan vormen voor het bereiken
van die algemene milieukwaliteit.
De diffuse belasting zal voo~al teruggedrongen moeten worden via de
mestregelgeving en de Bestrijdingsmiddelenwet. Het huidige (landelijke) beleid zal echter binnen de planperiode niet tot een wezenlijke verbetering leiden. Het Grondwaterbeschermingsplan bevat op
dit punt voor specifieke gebieden (grondwaterbeschermingsgebieden)
provinciaal beleid. Het Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden
zou hier op provinciaal niveau voor kwetsbare bodems voor aanvullend
beleid kunnen gaan zorgen.
De kwaliteit van het aangevoerde water zal mede als gevolg van de
Rijn en de Noordzee actieprogramma's naar verwachting verbeteren.
De verdroging
Om dit probleem beleidsmatig hanteerbaar te ma.ken zou de gewenste grondwatersituatie moeten worden bepaald. Deze zou dan
vergeleken kunnen worden met de huidige grondwatersituatie.
Indien de gewenste en de huidige situatie niet overeenkomen
kunnen maatregelen worden geformuleerd. Duidelijk is wel dat
met het huidige beleid de doelstelling van de Tweede Kamer
motie over de verdroging niet kan worden gehaald.
Geconstateerd moet worden dat de huidige grondwatersituatie,
maatschappelijk onder druk staat. In dit licht bezien is het
zeer de vraag of het ter beschikking stellen van grondwater
voor laagwaardige doelen als koeling en beregening nog langer
acceptabel is. Ook moet bedacht worden dat de daling van de
grondwaterstand in Drenthe primair is veroorzaakt door de aanpassing van de ontwatering aan de wensen van de landbouw. Indien men deze daling ongedaan wenst te maken zal dus niet te
ontkomen zijn aan maatregelen op het gebied van het oppervlaktewaterbeheer.
Samenhangend beheer
De hydrologische samenhang binnen de waterhuishoudkundige
systemen is groot. Het kwantiteitsbeheer is tot op heden primair afgestemd op de gebiedsindeling aan het Streekplan. Omdat
deze gebiedsindeling niet voldoende is af gestemd op de hydrologische samenhang binnen de watersystemen heeft dit geleid tot
ongewenste beïnvloeding van de waterhuishoudkundige situatie in
bepaalde gebieden door maatregelen in andere gebieden. In dit
verband is het van belang dat er per waterhuishoudkundig
systeem een hoofddoelstelling wordt geformuleerd. Deze hoofddoelstelling zou randvoorwaarden moeten opleveren waarbinnen
aan andere doelstellingen kan worden voldaan.
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5.

INVENTARISATIE WENSEN BELANGEN

Een van de taken van de werkgroep voorbereiding Waterhuishoudingsplan is het inventariseren van de wensen van de diverse bij de
waterhuishouding betrokken belangen.
De volgende belangen worden onderscheiden:
a.
landbouw;
b.
natuur;
c.
drinkwatervoorziening;
d.
bebouwing en infrastructuur;
e.
industrie;
f.
scheepvaart;
g.
recreatie.
De eerste drie belangen z1Jn het meest direct bij de waterhuishouding betrokken. Daarom zal erop in worden gegaan in een aparte
paragraaf. De overige belangen zijn minder algemeen in het geding
maar kunnen lokaal wel van belang zijn.
5.1.

Wensen vanuit de landbouw
De landbouw is sterk afhankelijk van de waterhuishouding. De eisen
die de landbouw stelt, gelden voornamelijk het peilbeheer. Daarnaast
heeft de landbouw belang bij de beschikbaarheid van water voor beregening. Hierbij geldt dat zowel grondwater als oppervlaktewater in
aanmerking komen waarbij in de meeste gevallen een voorkeur voor
oppervlaktewater bestaat. Specifieke eisen aan de waterkwaliteit,
dat wil zeggen ten opzichte van de algemene milieukwaliteit worden
alleen in de glastuinbouw gesteld.
In Drenthe is de waterbeheersing vanuit landbouwkundig oogpunt in
het algemeen goed. Toch zijn er lokaal wel wensen tot verdere optimalisatie. Deze wensen passen voor een deel binnen het huidige beleid voor een ander deel echter niet. Verder is het zo dat het behoud van de huidige situatie ook de nodige maatregelen kan vragen.
De wensen vanuit de landbouw zijn daarom ingedeeld in drie categoriel!n:
behoud huidige situatie;
wensen passend binnen het huidige beleid;
extra wensen ten opzichte van het huidige beleid.
De concrete wensen zijn per waterhuishoudkundig systeem aangegeven.
Hierbij is uitgegaan van de inventarisatie ten behoeve van het
structuurschema Landbouw, natuur en openluchtrecreatie welke door de
landinrichtingsdienst in 1989 is uitgevoerd. De daar opgevoerde
wensen zijn aangevuld met maatregelen om de maaiveldsdaling als gevolg van oxidatie en klink van veenlagen te compenseren. De maatregelen ter compensatie van de bodemdaling door de aardgaswinning
zijn eveneens meegenomen. Verder zijn ook alle wensen ten aanzien
van de wateraanvoer, voor zover ze rendabel zijn, opgevoerd. Dus ook
de wensen die bij het besluit over de wateraanvoer niet zijn gehonoreerd. De zo verzamelde wensen zijn ingedeeld in de drie genoemde
categorie!n.
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5.2.

Wensen vanuit de natuur
Om de wensen vanuit de natuur goed te kunnen beschrijven moet een
drietal vragen worden beantwoord:
welke gebieden verdienen de aandacht?
welke waarden zijn daar aanwezig?
welke wensen zijn er ten aanzien van de waterhuishouding?
Werkwijze:
Om op deze vragen antwoord te kunnen geven wordt als volgt gewerkt:
op kaart worden gebieden aangegeven die in verband met waterhuishouding, speciale aandacht vragen (aandachtsgebieden)
criteria hierbij zijn de huidige natuurwaarden en de potenties
van de gebieden;
Aangegeven wordt om welke levensgemeenschappen het gaat en
welke relatie ze hebben met de waterhuishouding;
wensen ten aanzien van de waterhuishouding, gekoppeld aan de
opties: behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden
worden beschreven. Voor elke optie worden de benodigde maatregelen beschreven en het ermee te bereiken doel in termen van
levensgemeenschappen. Ook worden toetssoorten vermeld dat wil
zeggen soorten die bij aanwezigheid op een bepaalde plek aangeven dat de doelstelling gehaald wordt. Afwezigheid betekent
dat de doelstelling nog niet gehaald is.
Op deze manier ontstaan de drie categorie!n van wensen:
Behoud van natuurwaarden.
Deze wens geldt als minimum voor heel Drenthe. Omdat de natuurwaarden op veel plaatsen achteruitgaan en dit soms een gevolg
is van de waterhuishoudkundige situatie, zijn ook voor behoud
vaak maatregelen nodig.
Herstel van natuurwaarden.
Deze wens wordt vooral gekoppeld aan gebieden waar nog wel
natuurwaarden aanwezig zijn maar niet meer in optimale vorm. De
wensen hebben dan betrekking op het ongedaan maken van gevolgen
van ingrepen met een negatief effect.
Ontwikkeling van natuurwaarden.
Deze wens wordt onder andere gekoppeld aan de ecologische
hoofdstructuur. De wensen worden afgestemd op de levensgemeenschappen die worden nagestreefd.
Uitgangspunt bij alle wensen zijn uiteraard de potenti!le mogelijkheden van de waterhuishoudkundige systemen.
Bovenstaande wordt beschreven voor elk waterhuishoudkundig systeem
en geillustreerd met milieukarteringsgegevens.

5.3.

Openbare drinkwatervoorziening
De drinkwatervoorziening kan alleen veilig worden gesteld als er
voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is. De voorkeur van
de sector gaat uit naar de bereiding van drinkwater uit grondwater
en wel om de volgende redenen:
het aanbod is constant;
de kwaliteit is doorgaans beter maar in ieder geval constanter
dan die van oppervlaktewater;
de bacteriologische betrouwbaarheid is groot.
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Hier vloeit uit voort dat uit grondwater tegen lage koste~: zeer goed
drinkwater kan worden geproduceerd.
Drinkwater kan o~k uit oppervlaktewater worden bereid. Door de
slechtere en vooral meer wisselvallige kwaliteit is dit echter aanzienlijk duurder. In Drenthe komt daar bij dat de afvoer van de oppervlaktewateren niet altijd voldoende is om nog water te kunnen
innemen ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Ook calamiteiten
kunnen nopen tot het tijdelijk staken van de inname. Om de drinkwatervoorziening dan toch te kunnen garanderen is het nodig om of
een grondwaterwinning achter de hand te hebben of een groot spaarbekken te hebben. Ook deze voorzieningen werken kosten verhogend.
Samenvattend kan worden gesteld dat de eerste voorkeur van het belang openbare drinkwatervoorziening uitgaat naar dekking van de behoefte uit grondwater. Hiervoor zijn de •aantrekkelijke• gebieden
uit het Grondwaterplan in principe in beeld. In het Streekplan is
hieruit na een ruimtelijke afweging een selectie van negen potentiêle waterwingebieden gemaakt, deze komen dus het eerste in aanmerking.
Als de behoefte aan drinkwater niet volledig uit grondwater kan
worden gedekt, dan vormt oppervlaktewaterwinning in Drenthe een (beperkt) alternatief. Deze situatie kan zich bij voorbeeld voordoen
als de gevolgen van een toename van de grondwaterwinning niet acceptabel worden gevonden.
De raming van de benodigde hoeveelheid drinkwater wordt gemaakt per
regio. In Drenthe zijn door de 'WMD drie regio's onderscheiden. Deze
zijn groter dan de individuele waterhuishoudkundige systemen. Hierdoor is het mogelijk om te komen tot een uitruil van de behoefte
tussen een aantal waterhuishoudkundige systemen. Bij de beschrijving
van de systemen zal hier aandacht aan worden besteed.
5.4.

Overige belangen
De overige belangen zijn:
bebouwing en droge infrastructuur
industrie
scheepvaart
recreatie.
Bebouwing en infrastructuur stellen eisen aan de ontwatering.
Vroeger werden de bebouwing en de wegen voornamelijk op de hogere
gronden gesitueerd. Ingrijpen in de waterhuishouding is dan niet
nodig. Tegenwoordig wordt ook op de "nattere• plaatsen gebouwd, aanpassing van de waterhuishouding is dan noodzakelijk.
De industrie heeft behoefte aan proces en/of koelwater. Aan proceswater worden vaak kwaliteitseisen gesteld die vergelijkbaar zijn met
de eisen voor drinkwater, er is dan sprake van hoogwaardig gebruik.
Aan koelwater worden minder kwaliteitseisen gesteld. In beide gevallen geldt dat de industrie behoefte heeft aan voldoende water van de
juiste kwaliteit. De scheepvaart stelt uiteraard eisen aan het
waterpeil en de waterdiepte.
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De recreatie stelt eisen aan de waterkwaliteit, de peilbeheersing en
de inrichting van het waterhuishoudkundig systeem. Welke eisen er
gesteld worden is sterk afhankelijk van de soort recreatie. Met name
voor zwemmen en viswateren gelden strenge eisen ten aanzien van de
waterkwaliteit.
Wanneer een of meer van deze belangen bij een bepaald systeem een
rol van meer dan lokale betekenis spelen wordt hieraan bij het betreffende systeem aandacht besteed.
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6.

BESCHRIJVING WATERHUISBOUDKUNDIGE SYSTEMEN

6.1

Beschrijving van het systeem Noordenveld

6.1.l

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Noordenveld ligt in het uiterste
noorden van de provincie Drenthe. Bet systeem is ongeveer 28800
hectare groot. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende gebieden:
- beekdalen van het Peizerdiep, Groote Diep en Oostervoortsche Diep,
- Grote Masloot en Eelderdiep,
- potkleigebied en
- Peizer- en Eeldermaden.
Het grootste deel van het systeem Noordenveld bestaat uit beekdalsystemen. Er bestaat een duidelijk verschil tussen het Groote Diep
en het Oostervoortsche Diep enerzijds en de Grote Masloot en het
Eelderdiep anderzijds.
In de eerst genoemde beekdalen komen naast kwel ook hoge grondwaterstanden voor, zodat de kwel nog tot in maaiveld kan komen. Deze
kwel is afkomstig van naastliggende hoger gelegen gronden, waaronder
het plateau van Langeloo (zie kaart l.7A). Plaatselijk hebben deze
gronden een hoge geschatte nitraatbelasting en een hoge potenti~le
fosfaatbelasting. Het grondwater vertoont in overeenkomst hiermee
verhoogde nitraatgehalten. Het oppervlaktewater heeft echter nog een
goede kwaliteit. Mogelijk zal het met nitraat verontreinigde wegzijgingswater het beekdal nog niet hebben bereikt, anderzijds zal
dit water maar een klein deel uitmaken van de totale voeding van het
beekdal en zodoende moeilijk zijn terug te vinden. In de Slokkert,
omgeven door sterk fluctuerende grondwaterstanden, worden de
grootste nitraatgehalten gemeten, waarschijnlijk veroorzaakt door
afspoeling.
De Grote Masloot en het Eelderdiep zijn sterk beïnvloed door waterhuishoudkundige ingrepen. Binnen de beekdalen is de grondwaterstand
verlaagd en is plaatselijk drainage aangelegd. De aanwezige kwel kan
dan ook het maaiveld niet meer bereiken en de karakteristieke vegetatie kan alleen nog maar in de waterlopen worden aangetroffen. De
belasting van het oppervlaktewater met zowel nitraat als fosfaat is
gering.
In onderstaande figuur is een schematische doorsnede van het beekdalsysteem gegeven
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Fig.6.l

ScbellJlltiscbe west-oost doorsnede van het beekdalsysteem van het
waterbuishoudkundige systeem Noordenveld ter hoogte van Norg
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Het voorkomen van potklei binnen dit systeem is bepalend voor een
aantal verschijnselen die aan maaiveld kunnen worden waargenomen. De
met name in de omgeving van Roden voorkomende potklei, op diepten
vari~rend van 1 tot 20 meter, heeft een aanzienlijke weerstand.
Grondwaterstroming door deze kleilaag is dan ook vrijwel uitgesloten.
Veelal wordt het potkleigebied gekarakteriseerd als een intermediair
gebied, waar de gevallen neerslag vrij direkt tot afvoer komt. De
polder Matsloot-Roderwolde, de omgeving van het Leekstermeer en de
benedenloop van het Peizerdiep behoren hiertoe. Door de over het
algemeen hoge grondwaterstanden in combinatie met een hoog organisch
stofgehalte die hier voorkomen zal uitspoeling van nitraat naar het
grondwater niet optreden. Het direkt in relatie met het grondwater
staande oppervlaktewater kent in deze gebieden dan ook een geringe
nitraatbelasting. Alleen de benedenloop van het Peizerdiep heeft
licht verhoogde nitraatgehalten, waarschijnlijk afkomstig van enkele, parallel aan het Peizerdiep gelegen, zandruggen.
De fosfaatbelasting van het oppervlaktewater is aan de hoge kant.
Zowel af spoeling van landbouwgronden als ook het veen.karakter van
het gebied dragen hiertoe bij. Door de direkte relatie die er is
tussen het grondwatersysteem en het oppervlaktewater zal een eventuele fosfaatverzadiging direkte consequenties hebben voor het oppervlaktewater. Daarnaast zouden ook de riooloverstorten een belangrijke bijdrage kunnen geven aan de belasting van het oppervlaktewater met fosfaat.
De hoger gelegen delen, ten zuidoosten van Peize en rond Roden,
staan weergegeven als wegzijgingsgebieden. Binnen deze gebieden
komen afwisselend sterk fluctuerende en lage grondwaterstanden voor.
Nitraatuitspoeling naar het grondwater kan hier optreden. Verhoogde
nitraatgehalten in het grondwater worden dan ook ten zuiden van
Roden aangetroffen. Aangezien het grondwater, door het voorkomen van
potklei, op korte afstand weer tot afvoer moet komen zal dit uiteindelijk resulteren in verhoogde nitraatgehalten in het oppervlaktewater.
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Dit wordt onder meer gemeten in de Steenbergerloop. Daarnaast zal
zowel afspoeling van fosfaat als nitraat een rol spelen in de
gebieden met sterk fluctuerende grondwaterstanden.
De grondwaterwinning Nietap heeft geen relatie met het grondwatersysteem boven de potklei. Op kaart 1.7A is deze winning als een subsysteem weergegeven. Het gewonnen diepe grondwater zal kwalitatief
niet beïnvloed worden door het ondiepe grondwater vanwege de dikke
laag potklei die er aanwezig is. Wel zal de winning een vermindering
van de kwel aan de rand van het potklei gebied veroorzaken. Zo veroorzaakt de winning een afname van de kwel in de beekdalen van het
Groote Diep en het Oostervoortsche Diep. Tevens wordt de kwelintensiteit belnvloed in het uiterste noorden van het systeem in het
gebied bij de Matsloot. Deze kwelafname belnvloedt de kwaliteit van
zowel het oppervlaktewater als ook van het bodemvocht.
De grondwaterwinning te Norg is zo klein dat er geen duidelijke
belvloeding is van het waterhuishoudkundige systeem.
Oostelijk van de polder Matsloot-Roderwolde liggen de Peizer- en
Eeldermaden, een kwelgebied met hoge grondwaterstanden. De kwel kan
in deze uitgestrekte laagveengebieden het maaiveld nog bereiken. In
dit gebied is wateraanvoer vanuit Groningen mogelijk. Door de aanwezigheid van kwel is belasting van het grondwater vanuit deze
polder niet mogelijk. Ook het oppervlaktewater wordt slechts in geringe mate door zowel nitraat als fosfaat belast.
Daarnaast wordt het oppervlaktewater in aanzienlijke mate gevoed
door grondwater komende vanuit de richting van Peize en Paterswolde
(zie kaart l.7A). Naar verwachting is dit kwelwater van goede
kwaliteit, omdat de geschatte nitraatbelasting en de potentiêle
fosfaatbelasting in het wegzijgingsgebied vrij laag is.
6.1.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
In het systeem Noordenveld kunnen drie hoofdfuncties onderscheiden
worden, namelijk: natuur, landbouw en grond- en/of oppervlaktewaterwinning.
De functiekaart van het Streekplan geeft in dit gebied een aaneenschakeling van natuur- en bosgebieden en zone 3 gebied. In combinatie met de ontwikkelingskaart en de andere beleidsplannen kan in
grote lijnen voor de volgende gebieden een natuurdoelstelling aangegeven worden:
- Peizerdiep, Groote Diep en Oostervoortsche Diep, inclusief de
flanken en het plateau van Langeloo (zone 3 op de functiekaart,
natuurontwikkeling op de ontwikkelingskaart en een natuurfunctie
op hoog niveau in het Waterkwaliteitsplan. De beekdalflanken en
het plateau van Langeloo vallen veelal in zone 4, 5 of 6 op de
functiekaart)
- Polder Matsloot - Roderwolde en de Peizer- en Eeldermaden (zone 3
op de functiekaart, natuurontwikkeling op de ontwikkelingskaart en
een natuurfunctie op midden niveau in het Waterkwaliteitsplan)
- Het Leekstermeer (natuurfunctie op midden niveau in bet Waterkwali teitsplan)
- potkleigebied {zone 3 op de functiekaart)
- Fochteloo~rveen {zone 5/6 op de functiekaart en een natuurfunctie
op hoog niveau in het Waterkwaliteitsplan).
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Tussen deze gebieden liggen gebieden met een landbouwkundige doelstelling (zone 1 en 2 op de functiekaart). Enige grotere en aaneengelaten gebieden zijn:
- het gebied aan weerszijden van de Grote Masloot
- het Steenbergerveld
- het gebied ten zuiden van Peest
- het veenkoloniale gebied bij Bovensmilde
In het systeem ligt de grondwaterwinning Nietap. Hier wordt momenteel 12 miljoen m3/jaar gewonnen. Daarnaast zijn er in het noorden
van dit systeem verschillende aantrekkelijke gebieden voor grondwaterwinning aangegeven (Grondwaterplan). Toch ligt een uitbreiding
van de grondwaterwinning in dit systeem niet voor de hand vanwege de
hier aanwezige natuurwaarden, zodat de doelstelling grondwaterwinning beperkt blijft tot het handhaven van de huidige onttrekking. De
door de Waprog aangevraagde uitbreiding van de vergunning tot 15
miljoen m3/jaar is afgewezen. Tegen de afwijzing is beroep aangetekend.
De ontwikkelingskaart tenslotte geeft de mogelijkheid van oppervlaktewa terwinning aan in de beekdalen van het Peizerdiep, het
Groote Diep en het Oostervoortsche Diep.
Vanuit de landbouw wordt aangegeven dat op termijn maatregelen noodzakelijk zijn om maaiveldsdalingen ten gevolge van klink en oxidatie
van het veen te compenseren. Verder kunnen er op de lange termijn
problemen ontstaan door maaiveldsdalingen ten gevolge van gaswinning. In het oostelijk deel van het systeem (Peizer- en Eeldermaden
en het beekdal van het Eelderdiep) liggen wensen om het waterlopenstelsel te moderniseren en ten westen van Paterswolde liggen wensen
om de drooglegging te verbeteren.
De wensen vanuit het natuurlijke milieu bij de optie behoud zijn
gericht op bestaande natuurkwaliteiten. Problematisch voor de natuurdoelstellingen in de huidige situatie is verdroging en verslechtering van de waterkwaliteit. Het gaat om graslanden, bosjes,
veentjes, heide en hoogveen, beken en andere waterlopen en het
Leekstermeer.
De wensen bij de optie herstel zijn in de beekdalen gericht op het
instandhouden of herstellen van kwel in het maaiveld en van natte en
drassige plekken. Het gaat om de beekdalen van het Peizerdiep,
Groote Diep Oostervoortsche Diep, Eelderdiep en Groote Masloot. Op
de flanken van de beekdalen wordt gestreefd naar herstel en ontwikkeling van heischrale situaties en het stoppen van de snelle afvoer
van het neerslagoverschot. Voor de laagveengebieden van de polder
Matsloot - Roderwolde en de Peizer- en Eeldermaden gelden dezelfde
wensen als in de beekdalen. In het potkleigebied is het streven vernatting; vooral gericht op versterking van de natuurwaarden in de
potkleibosjes.
In het gebied bij Veenhuizen wordt een heischrale situatie gewenst.
Dit levert tevens een bijdrage aan het instandhouden van natuurwaarden in het Fochtloo~rveen en het herstel van natuurwaarden in
het beekdal van de Slokkert.
De wensen vanuit het natuurlijke milieu in het Steenbergerveld, het
Zeijerveld zijn gericht op vernatting ten behoeve van de weidevogels.
Daarnaast bestaat de wens om enkele ecologische verbindingszones te
ontwikkelen.
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De wensen vanuit de drinkwatervoorziening zijn aangegeven voor de

regio noord. In deze regio moet een uitbreiding van de capaciteit
gezocht worden van ongeveer 5.5 miljoen m3/jaar. Indien er tevens
rekening wordt gehouden met de behoefte van de provincie Groningen,
voor zover deze behoefte tot voor kort vanuit Drenthe werd gedekt,
dient er een dekking te worden gevonden voor nog eens 3 miljoen
m3/jaar. De sektor geeft er de voorkeur aan deze hoeveelheid uit het
grondwater te dekken. In dat ge~al zal de uitbreiding in het systeem
Oostermoerse Vaart moeten worden gezocht. Het systeem Noordenveld is
echter wel in beeld voor een dekking van de behoef te uit het oppervlaktewater. Het pompstation Norg zal op korte termijn worden verlaten.
Zowel het huidige beleid als de wensen kunnen vanuit de waterhuishouding gezien aanleiding geven tot 'het ontstaan van knelpunten. In
het systeem Noordenveld bestaan de volgende knelpunten:
- het huidige beleid leidt over het algemeen niet tot knelpunten,
maar het huidige grondgebruik kan wel problemen opleveren. Zo
vormen de langs het Groote Diep en de Slokkert gelegen landbouwkundig ingerichte gebieden een knelpunt voor de natuurdoelstelling
in deze beekdalen. Vooral de ontwatering en de stofbelasting zijn
hierbij belangrijk. Ook het landbouwkundige gebruik van het laagveengebied vormt een knelpunt. Enerzijds vanwege de slechte
produktieomstandigheden voor de landbouw en anderzijds vanwege een
steeds verdergaande klink en oxidatie van het veen ten gevolge van
de ontwatering.
- de doelstelling grondwaterwinning te Nietap vormt een knelpunt met
de natuurdoelstelling in het Oostervoortsche Diep en Groote Diep.
Diffuse verontreiniging speelt naar alle waarschijnlijkheid geen
grote rol bij deze winning, omdat een groot deel van de winning
goed beschermd wordt door de potklei. Diffuse belasting van het
oppervlaktewater kan wel een knelpunt vormen voor de doelstelling
oppervlaktewaterwinning in het beekdal van het Peizerdiep, Groote
Diep en Oostervoortsche Diep.
- de wens vanuit de landbouw om in de veengebieden de maaiveldsdalingen te compenseren is strijdig met de wensen vanuit het
natuurlijke milieu en met de op de ontwikkelingskaart van het
Streekplan aangegeven ontwikkeling van natuurwaarden. Daarnaast is
deze wens strijdig met de natuurfunctie in bepaalde gebieden.
Compensatie van maaiveldsdalingen leidt tot verdergaande oxidatie
van het veen en daarmee tot een belasting van het oppervlaktewater
met stoffen (o.a. fosfaat).
- de wens vanuit de landbouw om in het gebied ten westen van
Paterswolde de afwatering te verbeteren is in strijd met het gebiedsgerichte beleid.
- de wensen vanuit het natuurlijke milieu bij de optie herstel
vormen ir. =e beekdalen en de laagveengebieden een knelpunt voor
het huidi[r landbouwkundige gebruik van deze gebieden. De wens
voor herstel van een heischrale situatie in het gebied bij
Veenhuizen is tevens in strijd met het gebiedsgerichte beleid
(zone 2) en het huidige landbouwkundige gebruik.
de wensen vanuit het natuurlijke milieu in het Steenbergerveld,
het Zeijerveld en het beekdal van de Grote Masloot en het Eelderd;ep ziJn in strijd met het gebiedsgerichte beleid (grotendeels
zone 1).
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6.2
6.2.1.

· Beschrijving van het systeem Drentse Aa
Werking en huidige toestand
Het waterhuiahoudkundige systeem Drentse Aa ligt in het noorden van
de provincie Drenthe. Bet systeem wordt gevormd door het stroomgebied van de Drentsche As.. De Drentsche Aa is de verzamelnaam voor
tal van loopjes en diepjes, waarvan de naamgeving is afgeleid van
nabij gelegen dorpen. De oppervlakte van het systeem bedraagt plu~
minus 23700 hectare.
Het grondwatersysteem van de Drentsche Aa heeft ondanks een groot
aantal menselijke ingrepen toch een groot deel van zijn oorspronkelijke kenmerken behouden. De in de beekdalen aanwezige kwel kan. met
name in de midden- en benedenloop, nog tot in het maaiveld komen.
Typische beekdalvegetaties zijn hiervan het gevolg. De sterk
richting de beekdalen afbuigende grondwaterstroming is op kaart 2.7A
weergegeven. De hier weergegeven stroming is gebaseerd op het isohypsenpatroon van het tweede watervoerende pakket. Binnen de gebieden met potklei is de afbuiging in het tweede watervoerende pakket richting de beekdalen kleiner. Bovenliggende pakketten zullen
wel een sterkere afbuiging richting beekdal vertonen. Binnen deze
gebieden is de kwel dan ook vooral afkomstig van het eerste watervoerende pakket.
In onderstaande figuur is een schematische doorsnede van het systeem
Drentse Aa gegeven.

Fig. 6.2 Sche.ms.tische doorsnede vsn het systeem Drentse
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De aanwezige grondwaterwinningen zijn van invloed op het stromingspatroon. In de omgeving van Assen wordt de stroming in het tweede
watervoerende pakket, met name door de aanwezigheid van een dikke
laag potklei, richting de winputten afgebogen.
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Dit geeft aan dat de voeding van bovenaf slechts gering is en dat
grondwaterstandsdalingen ten gevolge van deze winning klein zijn. In
plaats hiervan zal de kwel in een vrij groot gebied beïnvloed zijn.
Uit milieuhygi~nische overwegingen biedt de laag potklei grote
voordelen. Met de geringe voeding van boven zal ook de stofbelasting
van het gewonnen water mini.maal zijn.
In het noorden van het systeem hebben de grondwaterwinningen Onnen
en De Punt een vrij grote invloed. De winning Zuidlaren is van invloed op het direkt naast het pompstation gelegen beekdal. Door de
afwezigheid van potklei zal naast een afname van de kwel ook de
grondwaterstand dalen. In tegenstelling tot de grondwaterwinning in
Assen kan de stofbelasting hier wel een rol spelen bij de kwaliteit
van het gewonnen water.
Naast het grondwatersysteem is ook het oppervlaktewatersysteem door
ingrepen veranderd. Het Noord Willemskanaal doorsnijdt het systeerr.
aan de westzijde. Een deel van de afvoer van de Drentsche Aa wordt
bij Loon, wanneer de totale afvoer meer dan 3 m3/s bedraagt, afgelaten op dit kanaal (zie kaart 2.7B). Het gevolg is dat extreem hoge
standen in de Drentsche Aa niet meer voorkomen en er dus ook geen
oeverlanden meer overstromen.
Aan de noordzijde van het systeem wordt oppervlaktewater gewonnen
uit de Drentsche Aa voor het bereiden van drinkwater. De totaal gewonnen hoeveelheid (zo'n 3 milj m3/j) bedraagt zo'n 7% van de
jaarafvoer. Hier moet bij bedacht worden dat de afvoer sterk
vari~ert en een nauwe relatie vertoont met de neerslag.
Naast een basisafvoer van 0.4 m3/s (1988, gegevens van het GWG) in
stand gehouden door de kwel zorgen vlak na perioden met neerslag
snelle afvoerprocessen voor een piekafvoer. Uitgebreide keileemlagen
zorgen ervoor dat de gevallen neerslag het grondwater maar moeilijk
kan bereiken en via een uitgebreid tertiair stelsel afstroomt naar
de beek.
De Drentsche Aa wordt weinig belast met effluenten of andere puntlozingen. De effluenten worden geleast op het Noord Willemskanaal.
De belasting van het oppervlaktewater van de Drentsche Aa bestaat ·
dan ook uit diffuse belasting en riooloverstorten.
Binnen het systeem komen op kleine schaal gronden voor met een hoge
potenti~le fosfaatbelasting in de direkte omgeving van het beekdal.
Aangezien deze gronden niet in de echte wegzijgingsgebieden liggen
zal de belasting van het grondwater beperkt blijven. Met name ten
zuiden van Anderen komen gronden voor waarvan de geschatte nitraatbelasting hoog is. Op een aantal locaties worden in het grondwater
dan ook hoge nitraatgehalten gemeten. De nitraatbelasting van het
oppervlaktewater is relatief hoog ten opzichte van de overige
Drentse beken. Enerzijds komen er binnen dit systeem vrij veel
gronden voor met lage grondwaterstanden en een duidelijke wegzijging. Denitrificatie treedt hier slechts in geringe mate op, zodat een groot deel van het aanwezige nitraat kan uitspoelen. Dit
speelt met name in het Gasterense Diep, Anderense Diep en de
Drentsche Aa tussen Rolde en Gasteren. In het Zeegserloopje en in
het Anlooêrdiepje zullen snelle afvoerprocessen een grotere rol
spelen. Daarnaast is de basisafvoer van deze twee zijbeken gering,
zodat er weinig bijmenging met schoon kwelwater optreedt.
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Naast de diffuse belasting met meststoffen worden in de Drentsche Aa
ook restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Welke processen
hiervoor verantwoordelijk zijn is nog niet geheel duidelijk. Alhoewel er bestrijdingsmiddelen in het grondwater zijn aangetroffen, kan
hiermee het optreden van pieken in het oppervlaktewater niet verklaard worden. Naar alle waarschijnlijkheid speelt een direkte belasting van het tertiaire oppervlaktewatersysteem een grote rol.
6.2.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
Het beleid geeft aan het systeem Drentse Aa als belangrijkste
functie natuur (zone 5+6 en 3 en ontwikkeling natuurwaarden in het
Streekplan en natuurfunctie op hoog niveau in het Waterkwaliteitsplan). Daarnaast liggen er enkele gebieden in het systeem met een
landbouwkundige functie. Deze gebieden liggen vooral langs het
westelijke deel van het systeem (ten westen van de spoorlijn) en ten
zuiden van Rolde.
De ontwikkelingskaart geeft verder aan dat oppervlaktewaterwinning
ten behoeve van de drinkwatervoorziening in dit systeem verder ontwikkeld kan worden.
De wensen vanuit de landbouw richten zich op het verbeteren van de
mogelijkheden tot waterconservering in een aantal gebieden. Daarnaast zullen er voor het handhaven van de huidige situatie op
termijn maatregelen nodig zijn om maaiveldsdalingen in de beekdalen
te compenseren. Verder kunnen er in het noorden ook maaiveldsdalingen optreden door gaswinning. Bij gelijkblijvende boezempeilen
in Groningen kunnen ook hier knelpunten ontstaan.
Langs het Noord Willemskanaal liggen er wensen voor wateraanvoer
naar een aantal gebieden die in het Wateraanvoerplan zijn afgevallen.
De wensen vanuit het natuurlijke milieu richten zich in eerste instantie op het behoud van de huidige natuurwaarden. Problematisch
voor de natuurdoelstellingen in de huidige situatie is verdroging en
verslechtering van de waterkwaliteit door diffuse verontreinigingen
{meststoffen en bestrijdingsmiddelen).
De optie herstel geldt met name voor het stroomdal van de Drentsche
Aa inclusief bovenlopen en zijlopen en aangrenzende overgangsgebieden en voor enkele vochtige graslandgebieden.
In de beekdalen is het doel herstel van kwelafhankelijke beekdalvegeta ties, herstel van natuurlijke levensgemeenschappen in de
beken, herstel van de weidevogelbevolking en herstel van heischrale
overgangsvegetaties op de flanken en bij bovenlopen.
Herstel van een drassige en schrale situatie is gewenst in het gebied Iegelpoel (ten westen van Eext) en rond Geelbroek. Deze gebieden hebben een relatie met het stroomdal, omdat er bovenlopen van
de Drentsche Aa liggen. Gestreefd wordt naar hoge grondwaterstanden
e~ verdrassing op de laagste plekken.
In de Laaghaler groenlanden. de weilanden bij Geelbroek en bij de
Smeerveense loop in het Zeyerveld is herstel van de weidevogelpopulatie en van vochtige graslandvegetaties gewenst. Hiervoor is
vooral een hogere grondwaterstand nodig en een lagere voedselrijkdom
van de bodem. De optie ontwikkeling heeft betrekking op ontwikkelen
van ecologische verbindingen tussen natuurrijke gebieden via
vochtige elementen.
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Verbindingswegen ziJn gewenst voor de fauna tussen het Laaghalerveen
en het beekdal van het Witterdiep. Maatregelen moeten worden gericht
op ontwikkeling van watervegetaties, moerassige oevers met plaatselijk schaduwbegroeiing en schrale bermen. De Drentsche Aa zelf
funktioneert uiteraard als verbindingsstrukuur. Maatregelen zoals
geformuleerd bij de optie herstel versterken de verbindingsfunctie
van de Drentsche Aa.
De wensen vanuit de drinkwatervoorziening ziJn geformuleerd voor de
regio noord (systemen Noordenveld, Drentse Aa en Oosteanoerse
Vaart). In deze regio bestaat de wens voor een capaciteitsuitbreiding van 5.5 miljoen m3/jaar in het jaar 2010. Het systeem
Drentse Aa is in beeld als deze uitbreiding (gedeeltelijk) uit oppervlaktewater gedekt wordt.
Zowel het huidige beleid als de wensen kunnen vanuit de waterhuishouding gezien aanleiding geven tot het ontstaan van knelpunten. In
het systeem Drentse Aa bestaan de volgende knelpunten:
- het huidige landbouwkundige gebruik van bepaalde zone 3 gebieden
vormt een knelpunt voor de natuurdoelstelling van het stroomdal
van de Drentsche Aa,
- de waterkwaliteit kan in bepaalde beken een knelpunt opleveren
voor de natuurfunctie. Vooral de nitraatgehalten zijn vrij hoog.
Een belangrijke rol bij de diffuse belasting van het oppervlaktewater speelt de snelle afvoer uit de landbouwkundig ingerichte
gebieden. Daarnaast grenzen akkerbouwpercelen soms direkt aan het
beekdal.
De diffuse belasting van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen vormt een knelpunt voor zowel de natuurfunctie als voor de
functie oppervlaktewaterwinning,
- de wens vanuit de landbouw om in bepaalde gebieden de maaiveldsdaling te compenseren vormt een knelpunt met het huidige beleid
(met name de natuurfunctie op hoog niveau) en de wensen vanuit het
natuurlijke milieu.
- de grondwaterwinningen in het systeem vormen een knelpunt voor de
kwel in delen van het beekdal en in mindere mate voor de grondwaterstand. De winning "Zuidlaren• en de winningen in Groningen
hebben zowel invloed op de grondwaterstand als de kwel in het
noorden van het systeem. In het onderzoek naar een aantal bestaande winningen (Provincie Drenthe, 1991) is ten aanzien van het
pompstation Zuidlaren geconcludeerd dat het opheffen van de winning een gunstig effect heeft voor de ontwikkelingmogelijkheden
van het natuurlijke milieu. Er is echter tevens geconcludeerd dat
deze positieve effecten verminderen als de vergunningscapaciteit
van de winningen in de omgeving van Zuidlaren verder worden opgevuld.
- de wens vanuit het natuurlijke milieu om in het gebied Iegelpoel
en rond Geelbroek te streven naar drassige schrale vegetaties
vormt een knelpunt met het huidige landbouwkundige gebruik. Daarnaast is in het Streekplan aan een gedeelte van het gebied Iegelpoel zone 2 toegekend.
- de aanleg van een dubbel EOT tussen het Witterveld en de A28 vormt
een knelpunt voor de wens vanuit het natuurlijke milieu daar een
ecologische verbindingszone te realiseren.
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6.3

Beschrijving van het systeem Oostermoerse Vaart

6.3.l

Werking en huidige toestand
Het systeem Oostermoerse vaart ligt in het noordoosten van Drenthe,
de oppervlakte bedraagt 27500 ha. Het gebied wordt gekenmerkt door
de Hondsrug in het westen, het veenkoloniale gebied in het oosten en
daar tussenin het dal van de Hunze (Oostermoersche Vaart). Het
systeem wordt gevormd door het stroomgebied van· de Hunze.
Het zuidelijke deel van het systeem watert vrij af op de Hunze. In
het noordelijk deel van het gebied heeft de Hunze geen ontwaterende
functie meer. De gekanaliseerde beek ligt in kade tegen de oostelijke flank van het dal. De functie van de beek is hier overgenomen
door de bemalen leiding (zie kaart 3.7B). Het stroomgebied van de
Hunze watert inclusief het bemalen gebied af op het Zuidlaardermeer
en via het Eemskanaal op zee.
Het eerste wat opvalt in een dwarsdoorsnede van het dal van de
Hunze, is dat het dal duidelijk asymmetrisch is. De westelijke flank
~ordt gevormd door de Hondsrug en vormt een duidelijk wegzijgingsgebied. In principe komt het volledige neerslagoverschot in het diepe
grondwater terecht. Op enkele plaatsen wordt een gedeelte van het
water afgevoerd, waardoor er minder water wegzijgt. Een gedeelte van
het wegzijgingsgebied is bebost, voornamelijk met naaldhout. Ook dit
heeft een vermindering van de voeding van het grondwater tot gevolg.
Het grondwater in de wegzijgingsgebieden raakt belast met een aantal
stoffen. Door de hoge en droge ligging van de Hondsrug is de uitspoeling van nitraat hier groot, hetgeen bevestigd wordt door de
analyses van het grondwater. Ook van een aantal bestrijdingsmiddelen
is de aanwezigheid in het grondwater vastgesteld. Het fosfaatbindend
vermogen van deze gronden is groot. De uitspoeling van fosfaat is
hier dus gering. Onder de boscomplexen worden hoge concentraties aan
aluminium en zink in het grondwater aangetroffen. Dit wordt veroorzaakt door de zure omstandigheden in de bosbodem.
Een klein gedeelte van de totale hoeveelheid grondwater wordt door
de grondwaterwinningen Gasselte en De Groeve weggevangen. Het overige deel van het water zal uiteindelijk na enkele tientallen tot
honderden jaren in het dal opkwellen (zie kaart 3.7A). Bij sommige
winningen leveren een aantal bestrijdingsmiddelen problemen op.
Aanvullende zuiveringsmaatregelen zijn inmiddels genomen. In het
diepe grondwater onder het dal zijn nog geen verontreinigingen aangetroffen. Alleen bij het Achterste Diep is een verhoogde nitraatconcentratie vastgasteld. Hier is het dal relatief smal, zodat de
verblijftijd van het grondwater vrij kort is (enkele tientallen
jaren).
In de kwelgebieden is de stijghoogte van het diepe grondwater op de
meeste plaatsen voldoende voor het kwelwater om de wortelzone te
bereiken. Doordat in het dal een intensief ontwateringsstelsel aanwezig is, wordt de kwel echter direct afgevoerd en heeft geen invloed meer in de wortelzone. Alleen in de Exloosche Landen en in de
beekdalen rond Westdorp komt de kwel naar het maaiveld op uitgebreide schaal voor. In het gebied rond het pompstation De Groeve is
het kwelgebied, onder invloed van de winning, omgeslagen in een wegzijgingsgebied. Het ondiepe grondwater is hier dus overwegend van
lokale herkomst.
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· De oostelijke flank van het dal is veel minder steil. De hier gelegen veenkoloniale gronden vormen slechts een wegzijgingsgebied van
lokale betekenis. Vrijwel het gehele neerslagoverschot wordt door de
waterlopen afgevoerd, slechts een zeer klein deel stroomt naar het
diepere grondwater. Bet diepe grondwater aan deze kant van het
systeem is dan ook vrijwel stagnant. Bet vertoont ook nog duidelijk
kenmerken van veenwater.
Een en ander is schematisch weergeven in onderstaande doorsnede. De
doorsnede loopt van west naar oost ongeveer ter hoogte van Gieten.
Fig.6.3

SchelDBtische west-oost doorsnede oner het systeem Oostermoerse Vaart
ter hoogte van Gieten.
Hondsrug
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De oppervlaktewaterkwaliteit in dit gebied lijkt duidelijk samen te
hangen met de waterhuishoudkundige situatie en het bodemgebruik. De
nitraatgehalten aan de westzijde van het beekdal zijn lager dan die
aan de oostzijde. De westzijde van het dal is dan ook duidelijk natter dan de oostzijde, waardoor de denitrificatie aan de westzijde
groter is. Ook is de toevoer van nitraatarm kwelwater aan de westzijde groter, waardoor verdunning optreedt.
Er zijn drie puntlokaties waar het oppervlaktewaterstelsel wordt
belast met vreemde stoffen, namelijk: de inlaat bij Stadskanaal en
de rioolwaterzuiveringen Gieten en Zuidlaren. Bet bemalen gebied
wordt niet belast met systeem vreemde stoffen (zie kaart 3.7B). De
kwaliteit wordt hier in belangrijke mate bepaald door het kwelwater
van de Hondsrug.
Het Zuidlaardermeer vormt, door het hoge waterpeil ten opzichte van
de omgeving, een wegzijgingsgebied. Het meer wordt gevoed door het
water uit het systeem Oostermoerse Vaart. Tot voor kort werd ook
water voor de watervoorziening van Oost-Groningen door het meer gevoerd. Deze aanvoerroute is inmiddels omgelegd. De belasting met
nutri!nten is echter nog steeds vrij hoog. Behalve de belasting door
de afwatering vanuit het Bunzedal kan ook nalevering vanuit de
waterbodem een rol spelen. Verder is de recreatieve druk op het meer
vrij hoog, hetgeen eveneens een nadelige invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit kan hebben.
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6.3.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
De verschillende beleidskaders geven enigszins tegengestelde doelstellingen voor dit systeem.
De functiekaart van het Streekplan geeft aan het veenkoloniale gebied en het Hunzedal een duidelijke landbouwkundige functie (respectievelijk zone 1 en 2). In het veenkoloniale gebied kan tevens de
wateraanvoer geoptimaliseerd worden. Alleen een klein gebied in het
Hunzedal en de Hondsrug zijn ingedeeld in zone 3. Op de Hondsrug
liggen verder nog verschillende natuurgebieden.
Op de ontwikkelingskaart staat het Hunzedal aangegeven als natuuro~twikkelingsgebied en als een gebied waar oppervlaktewaterwinning
ontwikkeld kan worden. Daarnaast heeft het dal in het Waterkwaliteitsplan een natuurfunctie op midden niveau.
In het Grondwaterplan tenslotte staan verschillende aantrekkelijke
gebieden voor grondwaterwinning aangegeven in dit systeem. Een deel
van deze aantrekkelijke gebieden staat ook aangegeven op de functiekaart van het Streekplan.
De wensen vanuit de landbouw z1Jn in eerste instantie gericht op het
handhaven van de huidige situatie. Dit betekent dat er maatregelen
genomen moeten worden om de gevolgen van klink en oxidatie van het
veen te compenseren. Verder worden enkele kleinere aanpassingen van
het waterbeheersingssysteem voorzien om de peilregeling en conserveringsmogelijkheden te verbeteren. Tot slot bestaat er de wens voor
wateraanvoer in een aantal gebieden die niet in het Wateraanvoerplan
zijn opgenomen.
De wensen van het natuurlijke milieu bij de optie behoud z1Jn gericht op het stoppen van de achteruitgang van natuurwaarden. Dit
betekent: geen verdergaande verdroging en geen uitbreiding van de
invloed van wateraanvoer. Voor de wat meer lokale natte elementen en
de natuurgebieden moet gestreefd worden naar hydrologische isolatie.
Dit kan bereikt worden door het inrichten van effectieve bufferzones.
De optie herstel richt zich voornamelijk op het herstel van beekdallevensgemeens chappen door versterking van kwel naar het maaiveld. De
optie geldt voor het zuidelijke deel van het Hunzedal en in de dalen
van de bovenlopen. Daarnaast zijn er wensen geformuleerd voor het
verbeteren van natuurwaarden in de veenkoloniale wijken. Maatregelen
die hiervoor nodig zijn betreffen verbetering van de waterkwaliteit
en een zodanig beheer dat ze niet droogvallen en dichtgroeien.
De optie ontwikkeling richt zich op het noordelijke deel van het
Hunzedal en op het Odoornerveen.
In dit deel van het Hunzedal ligt het accent niet zozeer op beekdalregeneratie, maar meer op het ontwikkelen van natte graslandvegetaties, moeras, rietlanden en broekbos. Gebiedseigen water is gewenst, maar in dit geval niet persê gedomineerd door kwel. Deze optie kan goed gecombineerd worden met grondwaterwinning en/of oppervlaktewaterwinning in hetzelde gebied.
In het Odoornerveen ligt het accent op verdrassing door middel van
het opzetten van de peilen in tijden van neerslagoverschot. Het verwachte effect is, behalve grotere benutting van gebiedseigen water,
de ontwikkeling van moerassen (van een zeldzaam milieutype).
Ten behoeve van de drinkwatervoorziening in de regio noord dient er
tot circa 2010 dekking te worden gevonden voor 5.5 miljoen m3/jaar.
Deze regio omvat de systemen Noordenveld, Drentse Aa en Oostermoerse
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Vaart. Indien er tevens rekening wordt gehouden met de be~oefte van
de provincie Groningen, voor zover deze behoefte tot voer kort vanuit Drenthe werd gedekt, dan dient er een dekking te worden gevonden
voor nog eens 3 miljoen m3/jaar. Gegeven het aantal aantrekkelijke
gebieden voor grondwaterwinning in het systeem Oostermoerse Vaart en
indien gekozen wordt voor een dekking uit het grondwater, dan ligt
het voor de hand een uitbreiding van de capaciteit in dit systeem te
zoeken.
Vanuit de openluchtrecreatie worden momenteel plannen voorbereid om
de voorzieningen bij het Zuidlaardermeer te verbeteren. Gestreefd
wordt naar een kwalitatieve verbetering van bestaande voorzieningen.
Voor het meer zelf bestaan er wensen de verlanding tegen te gaan of
zelfs terug te dringen en de eutrofiêring te verminderen.
Zowel het huidige beleid als de wensen kunnen vanuit de waterhuishouding gezien aanleiding geven tot het ontstaan van knelpunten. In
het systeem Oostermoerse Vaart bestaan de volgende knelpunten:
- de doelstelling landbouw is strijdig met natuurontwikkeling, omdat
in de landbouw gestreefd wordt naar tamelijke lage grondwaterstanden en voor de natuur een natte situatie wordt voorgestaan,
de doelstellingen landbouw en grond- en oppervlaktewaterwinning
kunnen ook tot een knelpunt leiden. Vooral vanwege de belasting
van het grond- en oppervlaktewater met stoffen vanuit de landbouw.
Een grondwaterwinning zal in dit gebied niet leiden tot een sterke
daling van de grondwa t -~ :.: stand,
de huidige waterkwaliteit vormt een knelpunt voor de natuurfunctie
op midden niveau in de Hunze.
herstel van natuurwaarden in de veenkoloniale wijken is strijdig
met de huidige functie van het gebied (zone 1). De natuurwaarden
in de wijken hangen vooral samen met de waterkwaliteit. De waterkwaliteit wordt belnvloed door diffuse verontreinigingen vanuit de
landbouw en door wateraanvoer,
herstel van natuurwaarden in het beekdal is strijdig met de wensen
van de landbouw en voor zover het gaat om het herstellen van kwel
afhankelijke ecosystemen (beekdalsysteem) strijdig met grondwaterwinningen,
- natuurontwikkeling in het Hunzedal is strijdig met de wensen vanuit de landbouw en het gebiedsgerichte beleid op de functiekaart.
Voor zover de wensen vanuit de natuur zich niet richten op het
vergroten van de kwelinvloed is natuurontwikkeling, vooral door de
gunstige ligging van dit gebied net naast de Hondsrug, goed te
combineren met grond- en oppervlaktewaterwinning,
- natuurontwikkeling in het Odoornerveen is strijdig met het huidige
gebiedsgerichte beleid,
- de wensen op het gebied van de drinkwatervoorziening kunnen
strijdig zijn met het handhaven van de huidige situatie voor zowel
de landbouw als de natuur,
- openluchtrecreatie bij het Zuidlaardermeer kan strijdig zijn met
natuurontwikkeling in het zelfde gebied.
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6.4

Beschrijving van het systeem Smilde

6.4.1

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Smilde is gesitueerd in het westen
van de provincie op de rand van het Drents Plateau. Het systeem is
min of meer gelegen rondom de Drentsche Hoofdvaart. Bet gebied is
ongeveer 7200 hectare groot. Het systeem kenmerkt zich door het feit
dat de gronden al dan niet via een gemaal afwateren op de verschillende kanaalpanden. Het gebied ten westen van de Drentsche Hoofdvaart bij Smilde watert af op de Friese Boezem en hoort om deze
reden eigenlijk niet bij dit systeem.
Het systeem Smilde bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel.
Het noordelijke deel, een vlak veenkoloniaal gebied, bestaat uit een
aantal onafhankelijk bemalen eenheden die, met uitzondering van het
gebied ten westen van Smilde (afvoer naar Friesland), water afvoeren
naar de Drentsche Hoofdvaart (zie kaart 4.7B). De gebieden kunnen
daarnaast van water worden voorzien vanuit de Drentsche Hoofdvaart.
Het grondwater stroomt deels in noordelijke, deels in westelijke
richting. Aangezien het merendeel van de aanwezige wegzijgingsgebieden is gedraineerd, zal de voeding van het grondwater vanuit dit
systeem gering ziJn. Een deel van het grondwater, stroomt naar
Friesland, een ander deel wordt afgevoerd binnen de lokaal aanwezige
kwelgebieden.
Het zuidelijke deel is zeer smal en bestaat uit oude heide ontginningen. De Drentsche Hoofdvaart ligt hier in een oud beekdal. Aangrenzende gebieden wateren vrij af op parallel aan de Drentsche
Hoofdvaart liggende waterlopen. Wateraanvoer is hier beperkt mogelijk vanuit de Drentsche Hoofdvaart, de Beilervaart en het Oranjekanaal. Het grondwater stroomt deels richting de Dwingelerstroom en
deels richting het voormalige beekdal, op kaart 4.7A aangegeven als
een kwelgebied.
Het noordelijke deel van het systeem heeft een hoge potentiêle f osf aa tbelasting. Een hoge potenti~le nitraatbelasting komt alleen zeer
lokaal voor. Op één van de twee lokaties waar nitraatgehalten in het
middeldiepe grondwater (10-40m) worden gemeten, wordt de maximale
nitraatconcentratie overschreden, overeenkomstig de hoge potentiêle
nitraatbelasting ter plaatse. In het oppervlaktewater worden naast
hoge nitraatgehalten ook hoge totaal-fosfaatgehalten gemeten in het
gehele systeem. Een combinatie van oxidatie van veen en uitspoeling
van de landbouwgronden lijkt debet aan deze diffuse verspreiding
over het oppervlaktewater. Daarnaast veroorzaakt de RZI in Smilde
lokaal een sterke verhoging van het totaal-fosfaatgehalte. Op kaart
4.7B zijn ook de waterinlaatpunten als een bron van stoffen naar het
oppervlaktewater aangegeven. Het effect van wateraanvoer is echter
niet als zodanig te herkennen in de waterkwaliteit.

6.4.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
Het huidige beleid geeft voor het systeem één hoofddoelstelling,
namelijk:
landbouw (grotendeels zone 1 op de functiekaart, wateraanvoer kan
geoptimaliseerd worden).
Daarnaast kan er één min of meer lokale doelstelling genoemd worden.
Dit is natuur op de hoge gronden (natuurterreinen, zone 4 tot en met
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6 op de functiekaart, natuurfunctie op hoog niveau in het Waterkwaliteitsplan).
De ontwikkeling van ecologische verbindingszones past binnen de
lokale doelstelling natuur, omdat de verbindingszones grotendeels
samenvallen met de bestaande natuurterreinen.
De wensen vanuit de landbouw beperken zich tot extra wateraanvoer in
een gebied in het noorden van het systeem. Op een smalle strook na
past deze wens in het huidige beleid. Verder zullen er ten behoeve
van het handhaven huidige situatie in het veenkoloniale gebied op de
wat langere termijn maatregelen nodig zijn om maaiveldsdalingen ten
gevolge van oxidatie en klink te compenseren
optie behoud bij de wensen vanuit het natuurlijke milieu richt
zich op de weidevogelgebieden, de wijken en de omliggende natuurgebieden. In de weidevogelgebieden is vooral de grondwaterstand van
belang en in de wijken het peil en de waterkwaliteit.
De optie herstel geldt voor delen van het gebied, met name voor de
natuurgebieden, voor gronden grenzend aan of in de omgeving liggend
van natuurgebieden (Witterveld, Hijkerveld, Oosterveld, Voorste en
A~hterste Zandduinen) en voor agrarische gronden met hoge hydrologische en ecologische potenties (Laaghalerveen).
In de omgeving van natuurgebieden is het doel regeneratie van heischrale vegetaties. Voor het Laaghalerveen wordt gestreefd naar
gunstige omstandigheden voor weidevogels en voor water-organismen in
de waterlopen, zo mogelijk in combinatie met (nieuwe) poelen.
De optie ontwikkeling heeft betrekking op verbetering van ecologische verbindingen tussen gebieden door aanpassingen in de inrichting
en het beheer van bestaande waterlopen en door het ontwikkelen van
vochtige en natte omstandigheden op hydrologische en ecologische
gunstige plaatsen.
D~

Er zijn geen wensen vanuit de drinkwatervoorziening in dit systeem.
De grondwaterstand in de natuurgebieden op de hogere gronden wordt
beïnvloed door het peil van het oppervlaktewater en vooral de
drainage in de aangrenzende lager gelegen veenkoloniale gebieden.
Het is echter onvoldoende duidelijk in hoeverre de natuurwaarden in
de natuurgebieden samenhangen met de grondwaterstand of met het
voorkomen van schijnspiegels. In ieder geval zal aan de rand van een
natuurgebied verdroging optreden ten gevolge van ontwatering van het
aangrenzende landbouwkundige gebied. Bij de wensen vanuit het
natuurlijke milieu is dan ook aangegeven dat in deze aangrenzende
gebieden gestreefd moet worden naar hogere grondwaterstanden en de
ontwikkeling van heischrale vegetaties. Dit streven sluit over het
algemeen goed aan bij de op de ontwikkelingskaart aangegeven ontwikkeling van verbindingszones.
Zowel het huidige beleid als de wensen kunnen vanuit de waterhuishouding gezien aanleiding geven tot het ontstaan van knelpunten. In
het systeem Smilde bestaan de volgende knelpunten:
- de wensen vanuit het natuurlijke milieu in de gebieden grenzend
aan de natuurgebieden vormen een knelpunt met de huidige landbouwkundige functie van het deze gebieden (veelal zone 1).
- maatregelen ten behoeve van herstel van natuurwaarden in het Laaghalerveen zijn in strijd zijn met de huidige landbouwkundige
functie van het gebied (zone 1).
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de wensen bij de optie ontwikkeling in het noordelijke deel van
het gebied zijn weliswaar in strijd met de huidige landbouwkundige
functie van het gebied, maar sluiten goed aan bij de bestaande
natuurterreinen.
- de ontwikkeling van dras-, moeras- en plassituaties in het zuiden
van het systeem wordt niet ondersteund door het beleid.
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6.5

Beschrijving van het systeem Vledder- en Wapserveense Aa

6.5.1

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Vledder- en Wapserveense Aa ligt in
het westen van de provincie Drenthe tegen de grens met de provincies
Friesland en Overijssel. Het gebied is ± 15500 hectare groot. Bet
systeem de Vledder- en Wapserveense Aa is een gebied met grote
variatie. Naast beekdalen met aanliggende hogere gronden komt een
veenkoloniaal gebied en een uitgesproken laagveenontgi:nning voor. De
Vledder Aa, een smal beekdal tussen hoger liggende zandgronden, zal
van nature een wat voedselarmer watertype bevatten dan de Wapserveensche Aa, een wat breder beekdal dat grenst aan een laagveenontginning. Dit beeld is door de huidige waterhuishoudkundige situatie
veranderd. De Vledder Aa verzorgt via een verbinding met de Tilgrup
de afvoer van het veenkoloniale deel ten noorden van Hoogersmilde,
waarbij zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het oppervlaktewater wordt beïnvloed (zie kaart 5.7B).
Verder wordt de kwaliteit belnvloed door wateraanvoer. Beide beekdalen kunnen vanuit de Drentsche Hoofdvaart via de bovenstroom van
water worden voorzien.
Zowel binnen het veenkoloniale deel, de laagveenontginning als de
beekdalen zelf is het peilbeheer goed regelbaar. De hogere gronden
daarentegen zijn door de afwezigheid van oppervlaktewater niet goed
regelbaar. Het grondwater stroomt van noordoost naar zuidwest (zie
kaart 5.7A). In het uiterste noordoosten kan er grondwater onder het
systeem doorstromen richting het pompstation Terwisscha in Friesland. In het zuidwesten stroomt grondwater uit het systeem naar
Overijssel. In het uiterste zuiden stroomt grondwater in de richting
van het pompstation Havelterberg. Binnen het systeem De Vledder- en
Wapserveense Aa komt grondwater tot afvoer binnen de beekdalen. Dit
grondwater wordt veelal direkt door de ontwateringsmiddelen afgevoerd en kan nog slechts zeer lokaal het maaiveld bereiken. Daarnaast zal de afvoer binnen de beekdalen voor een deel afkomstig zijn
vanuit de tertiaire ontwateringsmiddelen die zich tot op de hogere
gronden uitstrekken. Door de aanwezigheid van uitgebreide keileempakketten zal de afvoer van deze gebieden sterk samenhangen met het
neerslagpatroon.
Het oppervlaktewater in het veenkoloniale gebied geeft verhoogde
fosfaatgehalten te zien. Deels zal dit samenhangen met de oxidatie
van het veen in dit gebied en anderzijds is de potentiêle fosfaatbelasting hoog. Naast het fosfaatgehalte zijn ook de nitraat- en
chloridegehalten in dit gebied verhoogd. Dit is een duidelijke indicatie voor belnvloeding vanuit het akkerbouwgebied. Aangezien het
oppervlaktewater via de Vledder Aa wordt afgevoerd zijn de concentraties nitraat, fosfaat en chloride hier hoger dan in de Wapserveensche Aa. Dit komt tot uiting in een grotere algengroei in de
Vledder Aa.

6.5.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
Een groot deel van het systeem Vledder- en Wapserveense Aa heeft in
het huidige beleid een op de natuur gerichte doelstelling.
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Hieronder worden de grotere eenheden met een natuurdoelstelling
gegeven:
- de bosgebieden Boschoord, Berkenheuvel en Dieverzand in het
noorden van het systeem (zone 4 tot en met 6 op de functiekaart)
- de beekdalen van de Vledder- en Wapserveensche Aa (zone 3 op de
functiekaart, natuurontwikkeling op de ontwikkelingskaart en een
natuurfunctie op midden niveau in het Waterkwaliteitsplan)
- Havelterberg in het zuiden van het systeem (zone 5/6 op de
functiekaart en een natuurfunctie op hoog niveau in het Waterkwaliteitsplan)
Tussen deze gebieden liggen gebieden met een landbouwkundige doelstelling. Enige grotere eenheden zijn:
-'de laagveenontginning rond Wapserveen (zone l op de functiekaart)
- het Wapserveld en Oldendieverveld (zone 2 op de functiekaart)
- het veenkoloniale gebied in het uiterste noorden van het systeem
(zone 1 op de functiekaart)
Naast de hoofddoelstelling zijn er nog twee min of meer lokale doelstellingen te noemen, namelijk:
- grondwaterwinning (Grondwaterplan en Streekplan)
- ontwikkelen van ecologische verbindingszones
Bij de wensen vanuit de landbouw is aangegeven dat op de wat langere
termijn maatregelen nodig zijn om maaiveldsdalingen als gevolg van
oxidatie en klink van veen te compenseren. In dit systeem komt het
veen voornamelijk voor in de beekdalen en in het gebied onder
Nijensleek. Daarnaast ligt er de wens om een aantal stuwen te automatiseren in de beekdalen van de Vledder- en Wapserveensche Aa en
rond Wapserveen.
In een aantal gebieden liggen wensen voor een verbetering van de
afwatering. Echter alleen in het gebied langs de Tilgrup zijn deze
wensen rendabel. In het gebied langs de Nijenslekerschipsloot ligt
een wens voor wateraanvoer. Deze wens past binnen het huidige beleid, maar recente berekeningen geven in dit gebied een laag rendement aan.
Bij de wensen vanuit het natuurlijke milieu is in eerste instantie
de optie behoud aangegeven. Met name de verdroging bedreigt de
huidige natuurwaarden. Daarnaast speelt het verdwijnen van natte
elementen en de waterkwaliteit een rol.
Het herstel van natuurwaarden richt zich vooral op de kwelafhankelijke beekdalvegetaties. In de middenloop van de Vledder Aa en een
deel van het beekdal van de Wapserveensche Aa. is hiervoor een situatie met kwel in het maaiveld gewenst. Aansluitend aan de beekdalen
wordt gestreefd naar regeneratie van heischrale omstandigheden. In
de bossen zijn de wensen gericht op het in stand houden of herstellen van de nattere stukken.
Onder de optie ontwikkeling wordt het inrichten van ecologische verbindingszones gerekend. Er zijn verbindigen gewenst via natte elementen naar de provincies Overijssel en Friesland en met het systeem
Oude Vaart.
De wensen vanuit de drinkwatervoorziening ziJn beschreven bij het
systeem Nijeveen - Kolderveen. Bij de wensen is aangegeven dat de
mogelijkheid tot verplaatsing van het pompstation Havelterberg wordt
onderzocht. Het aantrekkelijke gebied 7 (Grondwaterplan) in het
zuidwesten van het systeem Vledder- en Wapserveense Aa is één van de
alternatieve lokaties.
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De voor dit systeem aangegeven beleidspunten en wensen leiden tot
een aantal knelpunten:
- 1:. veel gebieden vormen de wensen vanuit het natuurlijke milieu en
äus ook de doelstelling natuur een knelpunt met het huidige landbouwkundige gebruik.
de gebieden met een landbouwkundige doelstelling liggen op de
hogere gronden in het midden en zuiden van het systeem. De ent- en
afwatering van deze gebieden hebben er toe geleid dat de voeding
van het grondwatersysteem is verminderd en dit vormt een knelpunt
met de wens de kwel in de beekdalen te versterken. Verder zal door
door de toevoer van stoffen via het oppervlaktewater de kwaliteit
van het water in de beekdalen beïnvloed worden.
de belasting van het oppervlaktewater met stoffen uit het veenkoloniale gebied in het uiterste noorden van het systeem vormt ook
een knelpunt. Dit gebied watert af via de Tilgrup op de bovenloop
van de Vledder Aa.
- de doelstelling grondwaterwinning in het zuiden van het systeem
vormt een knelpunt met de wens vanuit het natuurlijke milieu om in
het beekdal in dit gebied te streven naar herstel van kwelafhankelijke beekdalvegetaties.
- de bossen in het noorden van het systeem verdampen veel water,
waardoor de voeding van het grondwatersysteem beperkt is. Een toename van de kwel in de beekdalen zal in dit deel van het systeem
moeilijk te realiseren zijn. Het omzetten van naaldbos naar loofbos zou een verbetering kunnen betekenen.
- de wateraanvoer in het gebied vormt een knelpunt met de wensen van
de natuur in de beekdalen.
- de wens vanuit de landbouw om in de beekdalen op termijn maatregelen te nemen om de maaiveldsdaling te compenseren is in strijd met
de wensen vanuit het natuurlijke milieu. De wens om de afwatering
te verbeteren in gebied l (langs de Tilgrup) zou een knelpunt kunnen opleveren met de natuurwaarden in de aangrenzende bosgebieden.
Het is op dit moment niet bekend in hoeverre daar grondwaterafhankelijke natuurwaarden voorkomen.
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6.6

Beschrijving van het systeem Oude Vaart

6.6.1

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Oude Vaart is een smal langgerekt
gebied (± 28000 ha groot) en bestaat voor het grootste deel uit het
stroomgebied van de Oude Vaart. Het gebied strekt zich uit vanaf het
Ellertsveld in centraal Drenthe tot bijna aan de provinciegrens bij
Meppel. Het systeem wordt gevormd door het stroomgebied van de Oude
Vaart. Het beekdal is in de omgeving van Dwingeloo nog vrij breed.
Stroomopwaarts neemt de breedte snel af en wordt het beekdal omzoomt
door hoger gelegen gronden bestaande uit dekzand liggend op een in
dikte varierende laag keileem. In het beekdal zelf komt geen keileem
voor.
In grote lijnen volgt de grondwaterstroming het verhang van het
maaiveld en stroomt in westelijke richting. Door het ontbreken van
diepe weerstandbiedende lagen wordt deze stroming sterk richting de
beek afgebogen (zie kaart 6.7A). In het beekdal zelf ontbreken ook
de ondiepe weerstandbiedende lagen zodat het grondwater vrij gemakkelijk tot afvoer komt. Dit zorgt voor een vrij hoge, constante
grondwaterstroming richting de beek. De oppervlakkige afvoer vanuit
zowel de bovenloopjes als aangrenzende kleinere waterloopjes zal
vanwege de uitgebreide aanwezigheid van keileem sterk variêren en
samenhangen met de neerslag.
Het afwateringssysteem is sterk belnvloed door allerlei werken die
zijn uitgevoerd. Zo wordt het beekdalstelsel doorsneden door het
Oranjekanaal, de Beilervaart, het Linthorst Homankanaal en de
Drentsche Hoofdvaart (zie kaart 6.7B). Ten noorden van het Oranjekanaal liggen een aantal gebieden die oorspronkelijk tot het afvoerstelsel van de Oude Vaart behoorden maar nu afwateren op het Oranjekanaal. De Beilervaart daarentegen heeft weinig relatie met het
overige waterhuishoudkundige systeem. De bovenlopen van de Oude
Vaart lopen onder de Beilervaart en het Linthorst Homankanaal door.
Het diepere grondwater lijkt slechts in geringe mate door beide
kanalen te worden be1nvloed. In droge tijden kan water aangevoerd
worden op de meeste bovenlopen. Vanuit deze punten kan het aangevoerde water zich door vrijwel het gehele systeem verspreiden (zie
kaart 6.7B). Zowel de mogelijkheid tot wateraanvoer als de mogelijkheden om het peil te regelen zorgen er voor dat de waterhuishouding
in de beekdalen goed beheersbaar is. Daarnaast zijn grote delen van
het beekdal gedraineerd zodat hoge grondwaterstanden nog slechts op
een gering aantal plaatsen kunnen voorkomen. Kwel naar maaiveld komt
buiten een gering aantal kleinere locaties waar geen drainage is
aangelegd nog voor tussen Uffelte en Dwingeloo, waar het beekdal wat
breder is. Op de hogere gronden is beheersing niet goed mogelijk.
Door de afwezigheid van diepe weerstandsbiedende lagen zal de grondwaterstand op deze gronden sterk afhangen van het peil in de beekdalen.
Binnen het systeem bevinden zich drie grondwaterwinningen voor het
bereiden van drinkwater. Twee daarvan, Leggeloo en Havelterberg,
hebben een intrekgebied dat volledig binnen uitgesproken wegzijgingsgebieden ligt. Het binnen het grondwaterbeschermingsgebied
gevallen neerslagwater zal, zowel bij Leggeloo als Havelterberg,
zich voor het overgrote deel naar de winputten toe begeven.
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Bij Havelterberg is de lokale hoogte niet meer herkenbaar in het
isohypsenpatroon. Door de winning is de grondwaterstroming vanuit
dit gebied naar de omgeving sterk afgenomen. Bij de onttrekking in
Beilen ligt het wat complexer. Ten eerste hebben we hier, naast de
onttrekking van de WMD, nog met een industriele winning (FRICO-DOMO)
te maken. Het intrekgebied van de FRICO-DOMO omarmt als het ware het
intrekgebied van de WMD en ze vormen samen êên geheel. Binnen dit
intrekgebied, gelegen bovenstrooms van Beilen, bevinden zich zowel
wegzijgingsgebieden als kwelgebieden. Binnen de wegzijgingsgebieden
in de direkte omgeving van Beilen zal het gevallen neerslagwater
voor een belangrijk deel naar de putten toestromen. Binnen de kwelgebieden en intermediaire gebieden zal een belangrijk deel echter
door de waterlopen worden afgevoerd.
De oppervlaktewaterkwaliteit is vrij goed. Dit hangt samen met het
feit dat er relatief weinig gronden voorkomen met een hoge nitraatof fosfaatuitspoeling. Daarnaast ontvangt de Oude Vaart vrij veel
kwelwater. Dit water is zeer lang onderweg en is derhalve nog niet
belast met stoffen. Alleen ten westen van Dwingeloo en in de Omgelegde Elperstroom worden verhoogde nitraat concentraties aangetroffen. In het gebied ten westen van Dwingeloo zijn bovendien verhoogde
concentraties in het grondwater gemeten. In de Omgelegde Elperstroom
komen ook de hoogste fosfaat gehalten voor. Een verklaring is te
vinden in de aanwezigheid van uitgebreide bouwlandcomplexen aan de
oostzijde van het systeem. Hier is de potenti!le belasting van het
grondwater met fosfaat en nitraat hoog. Binnen dit complex wordt in
het aanwezige meetpunt een hoge nitraatconcentratie in het grondwater gemeten. Dit punt ligt weliswaar niet in het stroomgebied van
de omgelegde Elperstroom, maar het geeft wel een bevestiging van een
hoge uitspoeling van nitraat en eventueel fosfaat in dit gebied.
Naast de diffuse belasting van het systeem spelen ook andere invloeden nog een rol. De industri!le lozing in Beilen heeft met name
invloed op de kwantiteit van de afvoer van de Oude Vaart. Dit als
koelwater gebruikte grondwater heeft een goede kwaliteit. Daarnaast
zal de licht verhoo~de temperatuur nog een rol kunnen spelen. De rol
die de wateraanvoer op de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft
komt niet duidelijk tot uitdrukking in de beschouwde waterkwaliteitsparameters.
6.6.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
Het huidige beleid geeft voor het systeem Oude Vaart twee hoofddoelstellingen:
- landbouw in het beekdal (zone l op de functiekaart)
- natuur op de hogere gronden (veelal zone 5 of 6 op de functiekaart
en een natuurfunctie op hoog niveau in het Waterkwaliteitsplan)
Daarnaast zijn er nog een drietal lokale of nevendoelstellingen te
noemen:
- ontwikkelen van verbindingszones tussen de verschillende natuurgebieden op de hogere gronden (ontwikkelingskaart)
- natuur in de Elperstoom (zone 5 of 6 op de functiekaart en natuurontwikkeling op de ontwikkelingskaart)
- grondwaterwinning (Grondwaterplan) en grondwaterbescherming
(Grondwaterbeschermingsplan en Streekplan)
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De landbouw geeft aan dat er in verschillende gebieden een modernisatie van het waterlopenstelsel gewenst is. Dit heeft vooral betrekking op het automatiseren van stuwen. Verder zullen er in de veengebieden maatregelen noodzakelijk zijn om maaiveldsdalingen ten gevolge van klink en oxidatie te volgen.
In vrij veel gebieden liggen wensen om de afwatering te verbeteren.
Het gaat vooral om de zijbeken van de Oude Vaart. Niet altijd passen
deze wensen binnen het huidige beleid. Ook ligt er een wens voor
wateraanvoer naar een drietal gebieden die in het wateraanvoerplan
zijn afgevallen vanwege een te laag rendement.
Vanuit het natuurlijk milieu wordt in eerste instantie gestreefd
naar behoud van natuurwaarden. Doel is het behoud van gunstige omstandigheden in natuurreservaten en daarnaast gunstige omstandigheden voor weidevogels, amfibie!n en beekdalvegetaties in het beekdal. De volgende knelpunten spelen een rol:
- in de natuurreservaten: verdroging, voedselrijkdom en versnippering,
- voor weidevogels en amfibie!n: verdroging, verdwijnen vochtige
elementen en intensivering van het grondgebruik en
- voor de beekdalvegetaties: verdroging en verslechtering van de
waterkwaliteit.
Naast het behoud zijn er bij de wensen vanuit het natuurlijk milieu
ook wensen voor herstel in een aantal gebieden aangegeven. Doel is
het herstel van beekdalvegetaties, de weidevogelpopulatie, leefgebieden van amfibieän en regeneratie van heischrale vegetaties in de
omgeving van bepaalde reservaten.
In het beneden- en middenstroomse deel van het beekdal van het Oude
Diep (omgeving Rheebruggen en het Lage Veld bij Busselte) is het
doel herstel van kwelafhankelijke beekdalvegetaties. Maatregelen
moeten gericht worden op versterking van de kwel, verhoging van de
grondwaterstand en verbetering van de waterkwaliteit. Het streven is
gericht op het bereiken van een situatie met kwel in het maaiveld.
In combinatie met de landbouw is echter een situatie denkbaar waar
met name de natuurwaarden in de waterlopen belangrijk zijn. In dat
geval wordt gestreefd naar kwel in de waterlopen.
In de Oude Vaart bij Westerbork ligt reservaatsgebied waar al jaren
herstel van kwelafhankelijke vegetaties wordt nagestreefd. Hier zijn
verdergaande maatregelen, die gericht zijn op verhoging van de
grondwaterstand, vergroting van de invloed van kwel aan maaiveld en
verbetering van de waterkwaliteit, gewenst.
In de bovenlopen van de Oude Vaart (Vorrelveense Lake, Elperstroom
en Westerbroeken) ligt het accent op het herstellen van kwelafkankelijke vegetaties in het maaiveld. Maatregelen moeten leiden tot het
opheffen van de ontwatering door diepe watergangen.
In de natuurgebieden dienen de hydrologische omstandigheden te verbeteren. Vooral het verhogen van de grondwaterstand is gewenst. Op
landbouwenclaves in natuurgebieden en op percelen grenzend aan
natuurgebieden verspreid in het gebied is regeneratie van heischrale
vegetaties gewenst. Dit geldt ook voor percelen die liggen tussen
versnipperde of geisoleerde reservaten.
Het ontwikkeling van ecologische verbindingen is op verschillende
plaatsen gewenst. Richtlijn daarbij zijn de verbindingen die op de
kaart met de ecologische hoof dstruktuur van Nederland staan en die
in het Streekplan (ontwikkelingskaart en kaart B.8.2) zijn aangegeven. Voor een deel worden de gewenste verbindingen tot stand gebracht bij uitvoering van maatregelen die onder reeds genoemde
hersteldoelen vallen; voor de resterende verbindingen is het gewenst
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om in de vorm van aanpassingen aan bestaande waterlopen of anderszins gunstige plas, moeras en vochtige, schrale omstandigheden te
cre@ren, die geschikt zijn voor amfibie!n, reptielen en insekten.
De wensen vanuit de drinkwatervoorziening beperken
handhaven van de huidige ontrekkingen.

~ich

tot het

Het huidige beleid en de wensen vanuit de verschillende sektoren
kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van knelpunten:
de huidige landbouwkundige inrichting van het beekdal vormt een
knelpunt voor de natuurgebieden op de beekdalflanken. Het gaat
hierbij vooral om de gebieden waar sterk fluctuerende grondwaterstanden voorkomen of voorkwamen. Liggen de natuurgebieden op de
wat hogere gronden dan zal er geen direkte relatie zijn met het
diepe grondwater, zodat deze gebieden niet vanuit het beekdal
beïnvloed worden.
- de landbouwenclaves in en tussen de natuurgebieden op de hogere
gronden vormen een knelpunt. Bij de wensen vanuit het natuurlijke
milieu is aangegeven dat de hydrologische omstandigheden in de
natuurgebieden verbeterd moet worden. Het gaat hierbij vooral om
· de invloed van ontwaterende sloten in de aangrenzende gebieden en
om het verminderen van de toevoer van voedingsstoffen.
- ontwikkelen van natuur in het gebied van de Elperstroom zal vanuit
het beleid geen knelpunten opleveren. De grondwaterwinningen in
Beilen liggen te ver weg om invloed te hebben op de kwelsituatie.
Wel bestaat er een knelpunt door de aanwezigheid van twee relatief
diepe watergangen aan weerszijden van het beekdal.
de nevendoelstelling grondwaterwinning beperkt zich tot het handhaven van de huidige winningen. Er zijn voor de aantrekkelijke
gebieden uit het Grondwaterplan geen wensen aangegeven vanuit de
drinkwatervoorziening. Er is wel sprake van een knelpunt tussen de
grondwaterwinningen en het huidige landbouwkundige gebruik. Enerzijds vanwege de beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit door belasting met stoffen vanuit de landbouw en anderzijds door de verlaging van de grondwaterstand ten gevolge van de winning. Dit
knelpunt speelt bij de winningen in Beilen een wat minder grote
rol, omdat de winningen vlak naast een kwelgebied liggen.
de wens vanuit de landbouw om in gebieden die grenzen aan natuurgebieden de afwatering te verbeteren vormt een knelpunt. Vooral de
natuurgebieden op de beekdalflanken hebben een direkte relatie met
de stijghoogte in het diepere grondwater.
de wensen vanuit het natuurlijke milieu ten aanzien van de herstel
van beekdalvegetaties liggen over het algemeen in de bovenlopen.
Deze beekdalen grenzen aan de natuurgebieden op de hogere gronden.
Een gunstige ontwikkeling in deze gebied: ·:-, heeft ook een gunstig
effect in de aangrenzende natuurgebieden. Daarnaast vormt herstel
hier een bijdrage aan het tot stand komen van ecologische verbindingszones. Echter, vooral in het gebied van de Vorrelveense
Lake onstaat een knelpunt met het huidige beleid (zone 1) en met
de wensen vanuit de landbouw.
- de wens vanuit het natuurlijke milieu voor herstel van kwelafhankelijke beekdalvegetaties in de middenloop van de Oude Vaart
vormt een groter knelpunt. Deze wens wordt niet ondersteund door
het huidige beleid en er is geen relatie met de natuurgebieden op
de hogere gronden.
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6.7

Beschrijving.van het systeem Veenmarken

6.7.1

Werking en huidige toestand
Het systeem Veenmarken ligt in het oosten van de provincie Drenthe.
De totale oppervlakte van het gebied bedraa~t ongeveer 31000 ha. In
het oosten van het systeem liggen de relatief laag gelegen Veenkoloni!n en in het westen de relatief hoog gelegen Hondsrug.
De waterhuishouding kenmerkt zich door zijn veenkoloniale struktuur
en een sterke uniformiteit in het waterlopenstelsel. Enkele gebieden
wijken hiervan af. Dit zijn de hogere zandgronden bij Roswinkel, de
Hondsrug en een uitloper hiervan ten zuidoosten van Emmen.
De Hondsrug is een duidelijk wegzijgingsgebied. In principe komt
hier het volledige neerslagoverschot ten goede aan het diepere
grondwater. Een deel van het wegzijgingsgebied is bebost. Dit heeft
een vermindering van de voeding van het grondwater tot gevolg. Het
grondwater stroomt naar de kwelzone aan de voet van de Hondsrug (zie
kaart 7.7A). Het Odoornerveen neemt een uitzonderingspositie in. Dit
gebied vormt een lokaal kwelgebied. Opgemerkt moet worden dat de
bovenstaande beschrijving alleen opgaat voor met middelste deel van
het systeem. Ten noorden van de lijn Exloo-Tweede Exloärmond behoort
alleen het veenkoloniale gebied tot dit systeem. De afvoer uit de
Hondsrug loopt hier via één van de bovenlopen van de Hunze. Ook het
gedeelte van de Hondsrug rond en ten ·zuiden van Emmen wordt niet bij
dit systeem gerekend. Door de grote hoeveelheid grondwater die in
Emmen wordt gewonnen zal hier weinig grondwater meer naar het oosten
wegstromen.
Het één en ander is schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

Fig. 6.4 Schematische west-oost doorsnede over het systeem Veenms.rken- ter
hoogte van Odoorn.

Het grondwater in het wegz!jgingsgebied is door landbouwkundig
grondgebruik belast met een aantal stoffen. Door de hoge en droge
ligging van de Hondsrug is de potenti!le uitspoeling van nitraat
hier groot. Ook is de aanwezigheid van verschillende bestrijdingsmiddelen (vooral grondontsmettingsmiddelen) in het grondwater vastgesteld. Het fosfaatbindend vermogen van deze gronden is groot. De
uitspoeling van fosfaat is hier dus gering.
Onder de boscomplexen worden hoge concentraties aan aluminium en
zink in het grondwater aangetroffen. Dit wordt veroorzaakt door de
zure omstandigheden in de bosbodem.
Een deel van het water in het wegzijgingsgebied wordt door de grondwaterwinning Valtherbosch opgepompt. Bij deze winning levert
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dichloorpropaan problemen op. Aanvullenàe zuiveringsmaatregelen ziJn
inmiddels genomen. Bet overige deel van het water zal uiteindelijk
na enkele tientallen tot honderden jaren opkwellen in een smalle
zone aan de voet van de Hondsrug.
In dit kwelgebied komt in combinatie met hoge grondwaterstanden
plaatselijk kwel naar maaiveld voor. Verder is de grondwaterstand
door de aanwezigheid van ontwateringsmiddelen sterk beheerst of in
het voorjaar verlaagd. Alleen in het zuidelijke deel van de
Exloosche landen komt kwel ook in maaiveld op uitgebreide schaal
voor.
Vanaf de voet van de Hondsrug in oostelijke richting is er geen
duidelijk verschil in maaiveldhoogte, al zijn er wel lokale hoogteverschillen. De hier gelegen veenkoloniale gronden worden gekenmerkt
door een lokale afwisseling van kwel en wegzijging. De grondwaterstand is over het algemeen sterk beheerst en optimaal afgestemd op
de landbouw. Vrijwel het gehele neerslagoverschot wordt door de
waterlopen afgevoerd, slechts een zeer klein deel zijgt weg naar het
diepere grondwater. Het diepe grondwater aan deze kant van het
systeem is dan ook vrijwel stagnant. Bet vertoont ook nog duidelijk
kenmerken van veenwater.
De oppervlaktewaterkwaliteit in dit gebied vertoont geen duidelijke
samenhang met de waterhuishoudkundige situatie. Alleen het fosfaatgehalte lijkt de invloed van de lozingen en de waterinlaat in het
zuiden van het gebied te weerspiegelen. Opvallend is verder het hoge
nitraatgehalte in het Odoornerveen. De oorzaak zou hier gezocht kunnen worden in de gevoeligheid voor nitraatuitspoeling van de gronden
op de Hondsrug. Gezien het sterk verweven oppervlaktewaterstelsel is
afgezien van een kaart "samenhangen oppervlaktewater".
6.7.2

aeleidspunten en wensen voor het systeem
Het huidige beleid geeft voor het systeem Veenmarken met betrekking
tot de waterhuishouding twee hoofddoelstellingen, namelijk landbouw
en grondwaterwinning. De landbouwdoelstelling is afgeleid van het
feit dat het gehele veenkoloniale gebied in zone l op de functiekaart van het Streekplan valt. Grondwaterwinning is hier als hoofddoelstelling opgevoerd vanwege de verschillende aantrekkelijke gebieden voor grondwaterwinning (Grondwaterplan) die in dit systeem
liggen.
Naast de twee hoodfdoelstellingen zijn er nog twee min of meer lokale doelstellingen te noemen. Dit zijn het ontwikkeling van een ecologische verbindingszone langs de Valtherdijk (Streekplan) en natuur
in het Oosterbos en het veengebied van het veenmuseum 't Oale Compas
(Streekplan en Waterkwaliteitsplan).
Ten aanzien van de wensen vanuit de landbouw kan opgemerkt worden
dat het grootste deel van het systeem landbouwkundig gezien al vrij
optimaal is ingericht. Om de huidige situatie voor de landbouw te
kunnen handhaven, zijn op de lange termijn maatregelen nodig om de
gevolgen van oxidatie en klink te compenseren.
De wensen vanuit het natuurlijke milieu bij de optie behoud gelden
voor het hele systeem. Over het algemeen hebben de wensen betrekking
op het tegengaan van een verdergaande verdroging en het handhaven
van een bepaalde waterkwaliteit. Daarnaast geldt dat het onderhoud
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en beheer van waterlopen meer afgestemd zouden moeten worden op
natuurwaarden. Specifiek voor de hoogveenrestanten geldt dat de
waterhuishouding in de omgeving geen nadelige invloed mag hebben op
het hoogveen. Om het behoud van deze gebieden veilig te stellen of
om herstel mogelijk te maken moeten in de omgeving van deze gebieden
bufferzones worden ingericht.
De optie ontwikkeling beperkt zich bij dit systeem tot het inrichten
van ecologische verbindingszones. Vooral de oevers van waterlopen,
de waterkwaliteit en de aanwezigheid van open water en verlandingszones vragen aandacht.
De wensen vanuit de drinkwatervoorziening zijn aangegeven voor de
regio zuidoost. Deze regio omvat de systemen Veen.marken, Loo- en
Drostendiep, Bargerbeek en een deel van Riegmeer. In het systeem
Veenmarken bestaat de wens de capaciteit van het pompstation
Valtherbos uit te breiden tot 7.5 miljoen m3/jaar. Daarnaast dient
er een nieuwe lokatie gevonden te worden voor een onttrekking van
circa 5 miljoen m3/jaar. De noodzaak van deze lokatie hangt samen
met de beheersbaarheid van de dichloorpropaan problematiek van de
pompstations bij Emmen. Gegeven het feit dat er zich 6 aantrekkelijke gebieden voor grondwaterwinning in het systeem Veenmarken bevinden, ligt het voor de hand de winlokatie in dit systeem te
zoeken.
De voor dit systeem aangegeven doelstellingen en wensen kunnen
leiden tot een aantal knelpunten:
- grondwaterwinning op de Hondsrug heeft als nadeel dat er water
wordt onttrokken midden in een wegzijgingsgebied, waardoor er,
weliswaar kleine, effecten optreden in een groot gebied en in dit
geval ook in meerdere waterhuishoudkundige systemen. Het aantrekkelijk gebied 21 ligt in of nabij het veenrestant het Oosterbos.
Nieuwe inzichten leren dat ook een verlaging stijghoogte in de
ondergrond het in stand houden van dit veenrestant in gevaar
brengt. Indien er een lokatie voor grondwaterwinning wordt gezocht
in het veenkoloniale gebied kan er een knelpunt ontstaan met de
landbouwkundige doelstelling in dat gebied. Enerzijds vanwege de
diffuse belasting van het grondwater met meststoffen en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw en anderzijds vanwege de
opbrengstderving door grondwaterstandsverlagingen ten gevolge van
een grondwaterwinning.
er zijn in het ondiepe grondwater verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen, zodat de diffuse belasting van het grondwater
hier als apart knelpunt genoemd wordt. Een dergelijke belasting
vormt niet alleen een bedreiging voor de grondwaterwinning, maar
uiteindelijke voor alle functies van het gebied.
de natuurwaarden in veenrestanten worden belnvloed door ingrepen
in de waterhuishouding in de direkte omgeving. Voor het in stand
houden van natuurwaarden in deze gebieden dient derhalve rekening
te worden gehouden met het instellen van bufferzones in aangrenzende landbouwkundige gebieden. Voor het in stand houden van
het veenrestant langs de Hondsrug ten zuiden van Emmen is het van
belang dat de stijghoogte in de zandondergrond niet onder de basis
van het veen zakt (Streefkerk en Caspari, 1987). De ontwatering in
het aangrenzende landbouwkundige gebied belnvloedt de stijghoogte.
Daarnaast speelt in dit gebied de belnvloeding door de grondwaterwinningen in het waterhuishoudkundige systeem Bargerbeek (Ps. ENKA
en Noordbargeres).
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- bij de wensen vanuit het natuurlijk milieu geldt dat behoud en
herstel van natuurwaarden in de wijken in het veenkoloniale gebied
moeilijk te verenigen is met de doelstelling landbouw. Met name
aanvoer van water levert een knelpunt op.
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6.8.

Beschrijving van het systeem Nijeveen - Kolderveen

6.8.1

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Nijeveen - Kolderveen ligt in het
uiterste zuidwesten van de provincie Drenthe tussen Meppel en Steenwijk. De oppervlakte bedraagt 2830 ha. Het is hiermee één van de
kleinste systemen in Drenthe. In tegenstelling tot de meeste
systemen in Drenthe bestaat het systeem Nijeveen - Kolderveen voornamelijk uit bemalen gebied. Het gebied wordt verder gekenmerkt door
een lage ligging, venige bodem, afwezigheid van relilf, een intensief ontwateringsstelsel en een niet al te grote drooglegging met
navenant hoge grondwaterstanden. Alleen het uiterste noordoosten
w~jkt af van dit beeld. Hier loopt het maaiveld op van plusminus NAP
tot zo'n 12 m plus NAP en komen lage grondwaterstanden voor.
Het oppervlaktewaterstelsel wordt bepaald door de tijdens de vervening gegraven waterlopen, die hoofdzakelijk in zuid-noord richting
lopen. Van de Oude Vaart, die vroeger door dit gebied liep, is,
buiten de aanwezigheid van een kwelzone, niets meer te herkennen in
het oppervlaktewatersysteem. Door het intensieve oppervlaktewaterstelsel kan de grondwaterstand goed beheerst worden, hetgeen mede
blijkt uit de verlaagde voorjaarsgrondwaterstanden. Vanuit de
Drentsche Hoofdvaart en Meppelerdiep kan water ingelaten worden. Het
oppervlaktewater wordt in noordwestelijke richting afgevoerd.
De kwel- en wegzijgingssituatie in dit systeem is onduidelijk. Op
basis van de grondwaterstro~~ng uit het noordoosten is verondersteld
dat dit gebied geen uitgesproken kwelgebied is. Gezien de relatief
hogere polderpeilen aan de Overijselse kant zal echter ook vanuit
deze richting het grondwater naar het systeem Nijeveen - Kolderveen
kunnen stromen, hetgeen in tegenstelling is met het gepresenteerde
isohypsenpatroon. Dit patroon is, gezien het aantal waarnemingspunten in Overijse!, te globaal om uitspraken te doen de stromingsrichting van het grondwater. Hierdoor zou er in het systeem een
hogere kwelintensiteit kunnen voorkomen, hetgeen meer in overeenstexmning is met de waterbalans. Kwel tot in het maaiveld komt alleen
nog voor aan de voet van de Bisschopsberg.
Het grondgebruik bestaat grotendeels uit grasland. Het mestgebruik
binnen dit systeem is navenant hoog. De gronden zijn, met uitzondering van de flanken van de Bisschopsberg, niet gevoelig voor uitspoeling van nitraat. In het oppervlaktewater worden dan ook lage
nitraatgehalten gemeten. De analyses van het geringe aantal grondwatermonsters zijn hiermee in overeenstemming.
De gevoeligheid van de bodem voor fosfaatuitspoeling is daarentegen
groot. In combinatie met de aanwezigheid van een aantal maispercelen
is de potentiêle fosfaatbelasting plaatselijk vrij hoog. Deze gevoeligheid komt ook tot uitdrukking in de gemeten hoge totaal-fosfaatgehal ten in het oppervlaktewater. Ook de verhoogde chloridegehalten in het oppervlaktewater worden veroorzaakt door het landbouwkundige gebruik van de gronden. In perioden met wateraanvoer kunnen
deze gehalten in het gehele systeem verder oplopen (80 - 150 mg
Cl/l).

67

6.8.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
Het huidige beleid geeft voor dit systeem drie doelstellingen, namelijk:
- landbouw (zone 1 op de functiekaart)
natuur in de waterlopen (natuurfunctie op midden niveau in het
Waterkwaliteitsplan)
- grondwaterwinning (Grondwaterplan en Streekplan)
Bij de wensen vanuit de landbouw is aangegeven dat op termijn maatregelen noodzakelijk zijn om maaiveldsdalingen te compenseren.
De wensen vanuit het natuurlijke milieu zijn in eerste instantie
gericht op het behoud van gunstige omstandigheden voor weidevogels.
Daarnaast is het behoud gericht op de water-, oever- en schraallandvegetaties in de reservaten. Voor de weidevogels is een vochtige
bodem belangrijk voor de bereikbaarheid van voedsel. Daarnaast zijn
belangrijk de aanwezigheid van sloten (geen demping), graslandgebruik en natuurvriendelijk slootbeheer.
Herstel van natuurwaarden is gericht op versterking van de gebiedskenmerken voor weidevogels en water- en moerasvegetaties in delen
van het gebied die ecologisch en hydr~logisch gunstig liggen. Dit
zijn met name gebiedsdelen die:
- aansluiten bij bestaande natuurgebieden
de meeste gebiedskarakteristieke indicatie geven in vegetatie en
weidevogels
- het laagst gelegen zijn
- aansluiten bij gunstige omstandigheden in noordwest Overijssel.
Maatregelen moeten gericht zijn op vermindering van de verdroging,
zoals: verhoging van de grondwaterstand, een hoog oppervlaktewaterpeil en verdrassing van lage gebiedsdelen. Daarnaast moeten de maatregelen gericht zijn op verbetering van de waterkwaliteit of vergroting van de invloed van gebiedseigen water.
Verder is het ontwikkelen van een ecologische verbindingzone aangegeven richting de Oude Vaart. Te denken valt aan overdimensionering
van waterlopen en het inrichten van natuurvriendelijke oevers.
Onder de optie ontwikkeling valt ook de wens van verdrassing in bepaalde gebieden. Hier is het doel ontwikkeling van andere levensgemeenschappen. Gedacht wordt aan vorming van moerassen en moerasbos
in gebieden die aansluiten bij natuurreservaten en plassen of
grenzen aan het Overijsselse gebied Wanneperveen- Giethoorn. Het
zijn laaggelegen venige gronden waar met relatief weinig technische
inspanning hoge natuurkwaliteiten kunnen ontstaan.
Bij de wensen vanuit de drinkwatervoorziening is aangegeven dat de
huidige vergunningscapaciteit van de winning Havelterberg ontoereikend is. De WMO heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor een
uitbreiding tot 7 miljoen m3/jaar. Deze aanvraag is door de minister
gehonoreerd voor 6.5 miljoen m3/jaar. Tegen de vergunning is beroep
aangetekend, hetgeen betekent dat momenteel de oude vergunningscapaciteit nog van kracht is. Verder bestaat er de mogelijkheid voor een
alternatieve lokatie voor de winning Havelterberg. Zowel het aantrekkelijk gebied 6 in het systeem Nijeveen - Kolderveen en het aantrekkelijk gebied 7 in het systeem Vledder- en Wapserveense Aa zijn
hierbij in beeld.
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Het huidige beleid en de wensen vanuit de verschillende sektoren
geven aanleiding tot het ontstaan van knelpunten:
- grondwaterwinning kan in dit gebied goed samen gaan met een landbouwkundige gebiedsdoelstelling. Enerzijds heeft een winning in
dit gebied weinig effect op de grondwaterstand door de aanwezigheid van een intensief waterlopenstelsel en ruime wateraanvoermogelijkheden en anderzijds speelt de belasting van het grondwater
met stoffen uit de landbouw· in dit gebied nauwelijks een rol. Wel
beïnvloedt een grondwaterwinning de kwel en hiermee de oppervlaktewaterkwaliteit.
- de wensen van het natuurlijke milieu bij de optie behoud zijn
vooral gericht op het instandhouden van natuurwaarden in het oppervlaktewater en van gunstige omstandigheden voor weidevogels.
, Deze wensen worden ondersteund door het huidige beleid. De diffuse
belasting van het oppervlaktewater vormt een knelpunt voor bepaalde natuurwaarden.
- de wensen bij de optie herstel zijn gericht op het bereiken van
nattere situaties en een betere waterkwaliteit. Er ontstaat een
knelpunt met de landbouwkundige doelstelling van het gebied (zone
1). Ook de doelstelling grondwaterwinning vormt een knelpunt bij
deze optie. Een grondwaterwinning kan de kwel en de hiermee samenhangende oppervlaktewaterkwaliteit beïnvloeden. Ook vormt de
huidige wateraanvoer een knelpunt met de optie herstel.
- de optie ontwikkeling bij de wensen vanuit het natuurlijke milieu
sluit niet aan bij het huidige beleid.
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6.9

Beschrijving van het systeem Wold Aa

6.9.1

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Wold Aa ligt in het zuidwesten van
de provincie Drenthe. De opppervlakte bedraagt 16200 ha.
Bij Meppel komen verschillende wateren samen zoals de Drentsche
Hoofdvaart, de Oude Vaart, de Leisloot, de Hoogeveensche Vaart en de
Wold Aa. Met uitzondering van de Wold Aa vormen deze wateren gezamenlijk voor een groot deel de westelijke- en zuidelijke grens van
het gebied. De Wold Aa ligt centraal in het systeem en zorgt voor de
afwatering van vrijwel het hele gebied.
H~t systeem Wold Aa kan grofweg in drie zone& worden onderverdeeld:
- het hoger gelegen oosten van het systeem met een afwisseling van
sterk fluctuerende grondwaterstanden en lage grondwaterstanden;
- de sterk door kwel gekarakteriseerde zone op de overgang naar het
lager gelegen westelijke deel met hoge grondwaterstanden;
- het westelijke deel bestaande uit intermediair gebied.
Het oostelijke deel bestaat uit hoger gelegen zandgronden met voornamelijk wegzijging en een lager gelegen smal beekdal (Ruiner Aa)
waar kwel optreedt. Gezien de grondwaterstroming zijn de hoger gelegen gronden o.a. voedingsgebied voor de overgangszone naar het
westelijke deel (zie fig 6.5).

Fig. 6.5 Zuidwest - noordoost doorsnede van het systeem Wold As.
N.O.

Daarnaast heeft de Ruiner Aa een duidelijke invloed op de grondwaterstroming en zal een deel van zijn afvoer ontlenen aan de kwel
vanuit dit gebied (zie kaart 9.7A). Bet oppervlaktewaterst~lsel is
beperkt tot het beekdal van de Ruiner Aa. Hier is het peil redelijk
regelbaar. Wateraanvoer behoort hier niet tot de mogelijkheden. Op
de hoger gelegen gronden is regeling van het peil niet mogelijk. Bij
hoge neerslagintensiteiten zullen kleine perceelssloten het overtollige, door de keileem niet direkt wegzijgende regenwater, afvoeren
op de Ruiner Aa. Nabij 'Wijster is het wegzijgingsgebied gedeeltelijk
gedraineerd waardoor neerslagwater snel afgevoerd wordt op de Ruiner
Aa.
De grondwaterstand op de Dwingeloosche Heide en het Echtenerveld
hangt in belangrijke mate samen met de ontwatering van het beekdal
van de Ruiner Aa. Niet alleen het peil in het beekdal, maar ook de
aanwezigheid van drainage, speelt daarbij een rol. Opgemerkt moet
worden dat veel natuurwaarden op de hogere gronden samenha?gen met
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het voorkomen van schijngrondwaterspiegels. Deze worden vanzelfsprekend niet belnvloed door de ontwatering van het omliggende gebied.
De oppervlaktewaterk:waliteit wordt beïnvloed door het grondgebruik
in het gebied zelf en lokaal door de RZI van Ruinen (zie kaart
9.7A).

De overgangszone naar het lager gelegen westelijke deel is in
meerdere opzichten een overgang. Bet maaiveld daalt hier over een
afstand van 2 à 3 km zo'n 3 tot 4 meter. Zandgronden maken plaats
voor veengronden die op hun beurt richting het intermediaire gebied
weer overgaan in moerige en lemige zandgronden. Bet wegzijgingsgebied gaat over in een kwelgebied, waarbij de kwel zich tot in het
maaiveld kan manifesteren. De voeding van dit kwelgebied is, zoals
al eerder is genoemd, afkomstig van de oostelijk gelegen hogere
gronden (zie fig 6.5). Het oppervlaktewaterstelsel gaat over in een
intensief, goed regelbaar stelsel. Wateraanvoer is mogelijk via de
Wold Aa. De oppervlaktewaterkwaliteit wordt naast het grondgebruik
bepaald door het afgevoerde water uit het oosten van het systeem.
Het grondgebruik bestaat voornamelijk uit grasland.
Het westelijke deel bestaat uit intermediair gebied. In dit gebied
wordt een belangrijk deel van het neerslagoverschot door waterlopen
afgevoerd. Grondwater stroomt hier aanzienlijk langzamer dan in de
rest van het systeem. Wel is er nog een grondwaterwinning aanwezig
te Ruinerwold (weer wille) die een eigen subsysteem vormt. Het
waterlopenstelsel is vrij intensief, goed regelbaar en overwegend
vrij afwaterend. Daarnaast liggen er een aantal bemalen eenheden.
Wateraanvoer is mogelijk via de gemalenketen aan de Wold Aa. Ten
zuiden van de spoorlijn vindt de wateraanvoer plaats grotendeels
vanuit de Hoogeveensche Vaart. De oppervlaktewaterkwaliteit wordt
naast het grondgebruik bepaald door de afvoer van de aangrenzende
gebieden. In een afvoersituatie zal deze laatst genoemde belnvloeding zich beperken tot de Wold Aa, in een aanvoersituatie zal
deze afvoer zich verspreiden door het gehele systeem. Evenals in de
overgangszone is grasland het voornaamste grondgebruik.
Binnen het systeem is het mestgebruik relatief hoog door het grote
aantal veehouderijbedrijven. In het oosten van het systeem komt de
combinatie van grote kwetsbaarheid voor nitraatuitspoeling en bouwland slechts op een klein aantal plaatsen voor. De grondwaterkwaliteit is echter alleen gemeten op de niet kwetsbare locaties. waar
dan ook lage waarden zijn aangetroffen. Hierdoor ontbreekt inzicht
in het al dan niet bedreigt worden/zijn van de grondwaterkwaliteit.
De oppervlaktewaterkwaliteit laat daarentegen zowel in een zijtak
van de Ruiner Aa als bovenstrooms nabij Kraloo een duidelijk verhoogde nitraatconcentratie zien. De verhoogde nitraatconcentraties
in de zijtak van de Ruiner Aa gaan samen met hoge chlorideconcentraties. Deze verhoogde concentraties wijzen op een belnvloeding vanuit
het landbouwgebied ten zuiden van Pesse. In dit bouwlandgebied komen
gronden voor met een grote kwetsbaarheid voor het uitspoelen van
nitraat. Aangezien de desbetreffende zijtak niet onder invloed staat
van kwel vindt er slechts in geringe mate verdunning plaats. De verhoogde nitraatconcentraties bovenstrooms in de Ruiner Aa kunnen verklaard worden door belnvloeding vanuit de landbouw in combinatie met
grote gevoeligheid voor nitraatbelasting. Verder benedenstrooms
neemt de nitraatconcentratie, door bijmenging met kwelwater en mogelijk de afvoer uit de Dwingeloosche Beide, weer af.
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Zowel in de overgangszone als in het meest westelijke deel is de
nitraatconcentratie in het oppervlaktewater laag. Dit kan verklaard
worden door de afwezigheid van bouwland op gronden met een grote
kwetsbaarheid voor nitraatuitspoeling. Verder wordt het belaste oppervlaktewater uit het oostelijke deel hier aanzienlijk verdund met
een grote hoeveelheid kwelwater. In tegenspraak hiermee zijn de
plaatselijk aanwezige hoge nitraatconcentraties in het grondwater.
Deze hoge concentraties komen voor binnen het intermediaire gebied.
De aanwezigheid van enkele bouwlandpercelen in combinatie met lokaal
een grotere wegzijging door enerzijds de aanwezigheid van een grondwaterwinning anderzijds door de lokale toestroming naar de Wold Aa
z~uden hiermee in verband kunnen staan.
De totaal-fosfaatgehalten in het oppervlaktewater zijn over het gehele systeem vrij hoog. In de Ruiner Aa, waar de hoogste concentratie wordt gevonden, levert de RZI een belangrijke bijdrage.
6.9.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
Het huidige beleid geeft voor het systeem Wold Aa de volgende doelstellingen:
natuur in het beekdal van de Wold Aa ten noordoosten van het pompstation Ruinerwold en de Ruiner Aa (zone 2 en 3 op de functiekaart, natuurontwikkeling op de ontwikkelingskaart en een natuurfunctie op midden niveau in het Waterkwaliteitsplan)
- natuur in de Dwingeloosche Heide en het Echtenerveld (zone 4 tot
en met 6 op de functiekaart en voor de Dwingeloosche Heide een
natuurfunctie op hoog niveau)
- landbouw in het gebied ten oosten van de de A28 (Nuilerveld) (zone
1 op de functiekaart)
- landbouw in het veengebied in het westen van het systeem (zone 2
en 3 op de functiekaart, optimalisatie van de wateraanvoer in het
Wateraanvoerplan en het plan van de ruilverkaveling RuinerwoldKoekange).
Als nevendoelstelling kan grondwaterwinning genoemd worden. Gegeven
de natuurwaarden in de direkte omgeving van de aantrekkelijke gebieden en het feit dat er vanuit de drinkwatervoorziening geen
wensen zijn aangegeven voor dit systeem, is de doelstelling grondwaterwinning echter niet aan de orde.
De wensen vanuit de landbouw richten zich in eerste instantie op het
handhaven van de huidige situatie. In het beekdal van de Ruiner Aa
en in het gebied ten zuidwesten van Ruinen zijn op de lange termijn
maatregelen nodig om de gevolgen van oxidatie en klink op te heffen.
In het gebied ten zuidwesten van Ruinen wordt dit meegenomen in het
kader van de ruilverkaveling Ruinerwold-Koekange. In het oostelijke
deel van het systeem liggen verder wensen om de afwatering te verbeteren en om stuwen te automatiseren. De wens om de afwatering te
verbeteren is niet in het gehele gebied rendabel. Daarbij komt dat
delen van dit gebied in zone 3 en 6 liggen (Streekplan).
Bij de wensen vanuit het natuurlijke milieu is in eerste instantie
de optie behoud aangegeven. In het hele gebied is het gewenst om
verslechtering van de waterkwaliteit en afname van kwel te voorkomen
en de ontwatering te beperken.
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De optie herstel geldt voor delen van het gebied, namelijk het beekdal van de Ruiner Aa inclusief de flanken en het oorspronggebied, de
overgangszone naar het laagveengebied en het beekdal van de
Koekanger Aa.
In het beekdal van de Ruiner Aa en in het overgangsgebied naar
Ruinerwold wordt gestreefd naar herstel van beekorganismen, kwelafhankelijke beekdalvegetaties en weidevogels en naar versterking van
de samenhang met het oorspronggebied het Nuilerveld in de bovenloop
en met het Dwingelderveld langs de flanken. Maatregelen dienen vooral een hogere grondwaterstand en een toename van de kwel naar het
maaiveld te bewerkstelligen. Bovenstrooms in het voedingsgebied van
de Ruiner Aa en op de flanken van het beekdal is regeneratie van
heischrale vegetaties gewenst.
Ip het beekdal van de Koekanger Aa wordt gestreefd naar herstel van
de weidevogelpopulatie en water- en moerasvegataties. Gewenst zijn
hogere grondwaterstanden, verbetering van de waterkwaliteit en versterking van de kwel naar de waterlopen.
Ontwikkeling van ecologische verbindingen is gewenst van Noord-west
Overijssel via de Wold Aa naar Dwingelderveld en Nuilerveld, via de
Koekanger Aa naar het Oude Diep en de Reest, via de Riete naar het
Echtenerveld en via de Leisloot van Havelte en Oude vaart naar het
Dwingelderveld. Doel is het scheppen van betere omstandigheden voor
de fauna, waardoor de functie als trekweg wordt verbeterd. Voor een
deel is dit te realiseren door aangepaste inrichting en beheer van
bestaande waterlopen en speciale zorg voor waterpeil en waterkwaliteit.
De wensen vanuit de drinkwatervoorziening voor de regio zuidwest
zijn beschreven bij het systeem Riegmeer. Er zijn geen wensen aangegeven voor het systeem Wold Aa.
Het huidige beleid en de wensen kunnen, gelet op de waterhuishouding, in een aantal gebieden tot knelpunten leiden:
- in het beekdal van de Ruiner Aa ter hoogte van Ruinen vormt het
huidige landbouwkundige gebruik en de functie-aanduiding zone 2
een knelpunt voor natuurontwikkeling. Daarnaast vormt de ontwatering van het beekdal een knelpunt voor het instandhouden van
natuurwaarden op de Dwingeloosche Heide.
uitvoering van de ruilverkaveling Ruinerwold - Koekange vormt een
knelpunt voor huidige natuurwaarden in dit gebied en de doelstelling natuurontwikkeling langs de Wold Aa. Hiermee is deze ruilverkaveling ook in strijd met de wensen vanuit het natuurlijke
milieu. Door de ontwatering van de landbouwgebieden neemt de verdroging toe en verdwijnt de kwel uit de natuurgebieden. Door de
extra oxidatie van het veen en wateraanvoer zal ook de waterkwaliteit beïnvloed worden.
de ruilverkaveling vormt ook een knelpunt voor de wensen vanuit
het natuurlijke milieu voor het overgangsgebied tussen het hoger
gelegen zandgebied in het oosten en het laagveengebied in het
westen. De wensen zijn hier gericht op het herstel van de kwel
naar maaiveld. Een dergelijke ontwikkeling is alleen te realiseren
in een groter gebied. In het huidige plan van de ruilverkaveling
zijn echter geen grotere aaneengesloten relatienotagebieden in dit
gebied opgenomen.
de wens vanuit de landbouw om in het beekdal van de Ruiner Aa op
termijn maatregelen te nemen om maaiveldsdalingen te compenseren
is in strijd met de aanduiding natuurontwikkeling op de ontwikkelingskaart en de wensen vanuit het natuurlijke milieu.
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- de wensen vanuit het natuurlijke milieu bij de optie herstel in
het beekdal van de Ruiner Aa passen in het huidige beleid en leveren ook een positieve bijdrage aan het instandhouden van natuurwaarden in het Echtenerveld en op de Dwingeloosche Beide. Ten behoeve van het herstel van natuurwaarden dient er een situatie nagestreefd te worden met kwel in het maaiveld. Dit levert een knelpunt op met het huidige landbouwkundige gebruik van dit gebied.
- de regeneratie van heischrale vegetaties ten oosten van de A28
(het Nuilerveld) is in strijd met het huidige beleid.
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6.10

Beschrijving van het systeem Middenveld

6.10.1

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Middenveld ligt in het zuiden van
Drenthe. Het gebied is ongeveer 16000 hectare groot.
Het oppervlaktewaterstelsel is sterk door menselijke ingrepen beïnvloed. Van nature waterde het grootste deel van dit systeem af op
het Oude Diep. Het oostelijk gelegen hoogveengebied werd gekenmerkt
door een stagnerende afwatering die in zuidelijke richting verliep.
In de huidige situatie watert de bovenloop van het Oude Diep af op
het Linthorst-Bomankanaal. Het oostelijke deel van het systeem
watert via de (Verlengde) Middenraai af (zie kaart 10.7A). In het
stromingspatroon van het grondwater is de oude situatie nog duidelijk te herkennen. Het grootste deel van het systeem behoort tot het
stromingsstelsel van het Oude Diep. Bet voormalige hoogveengebied
vormt de oorsprong van een groot aantal stromingsstelsels die bij
even zovele bekensystemen horen. Bet gaat om de grondwatersystemen
van het Oude Diep, de Reest, de Vecht en het Loodiep (zie kaart
10.7A).
Een van de meest opvallende elementen in het systeem Middenveld is
de aanwezigheid van een (dik) keileempakket. Dit keileempakket heeft
tot gevolg dat veel water vrij direct lokaal wordt afgevoerd. De
voeding van het diepe grondwater is dan ook vrij gering. Dit ondanks
het feit dat een groot deel van het gebied als wegzijgingsgebied
wordt aangemerkt. ijet oppervlaktewaterstelsel voert dus vooral water
af van lokale herkomst.. Een uitzondering hierop vormt het Oude Diep.
Deze beek ontvangt ook kwelwater dat uit het diepere watervoerende
pakket afkomstig is. Het Oude Diep heeft ten noorden en ten westen
van Hoogeveen de keileem in het dal wegge~rodeerd, zodat hier sprake
is van een duidelijke beïnvloeding van het diepe watervoerende pakket door de beek (zie kaart 10.7A).
Beheersing van de grondwaterstand door middel van het peilbeheer is
in dit gebied nauwelijks mogelijk. Dit is enerzijds een gevolg van
de beperkte mogelijkheden om het oppervlaktewaterpeil te regelen.
anderzijds van de aanwezige keileem, waardoor de drainageweerstand
erg hoog is. Het benedenstroomse deel van het Oude Diep vormt hierop
enigszins een uitzondering. De keileemlaag zorgt ook voor het voorkomen van schijnspiegels.
Het nitraatgehalte van het water in de Middenraai is hoog. Dit is
waarschijnlijk een gevolg van de uitspoeling van nitraat uit landbouwgronden. De gronden worden hier inderdaad gedeeltelijk als
kwetsbaar voor nitraatuitspoeling aangemerkt. Metingen in het grondwater die dit kunnen bevestigen, ontbreken echter. Dat afspoeling
een rol speelt, is, gezien de lage fosfaatgehalten in de Middenraai,
onwaarschijnlijk. Deze lage fosfaatgehalten duiden er op dat uitspoeling van fosfaat nog niet plaatsvindt, ondanks de gevoeligheid
van de gronden voor fosfaatuitspoeling. Het Oude Diep heeft over het
algemeen lagere nitraat- en hogere fosfaatgehalten dan de Middenraai. Dit kan worden verklaard uit de hogere grondwaterstanden en
het grotere reli@f. Hierdoor zal de denitrificatie groter zijn en
zal ook meer af spoeling optreden dan in het vlakke gebied van de
Middenraai. De chloridegehalten in het systeem zij~ waarschijnlijk
als gevolg van het relatief intensieve landbouwk'l!".dige bodemgebruik
aan de hoge kant. In het Oude Diep levert ook de wateraanvoer een
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bijdrage. Het chloridegehalte is hier dan ook wat hoger (37-48 mg/l)
dan in het overige gebied (30-41 mg/l).
6.10.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
Het huidige beleid geeft voor dit systeem twee hoofddoelstellingen.
Het grootste deel van het systeem heeft een l~ndbouwdoelstelling
(hoofdzakelijk zone 1 in het Streekplan). In het beekdal van het
Oude Diep ligt een natuurdoelstelling. Dit gebied heeft een zone 3
aanduiding op de functiekaart van het Streekplan en de ontwikkel~ngskaart geeft natuurontwikkeling aan. Daarnaast heeft het oppervlaktewater in het gebied een natuurfunctie op midden niveau in het
Waterkwaliteitsplan. Verder is er nog êên min of meer lokale doelstelling te noemen. Dit is het ontwikkelen van een ecologische verbindingszones.
De landbouw geeft aan dat er in een tweetal gebieden in het beekdal
van het Oude Diep en in het veenkolonialegebied ten noorden van
Hoogeveen wensen liggen voor een modernisering van het waterlopenstelsel. Ten noorden van Noordsche Schut en in het uiterste zuidwesten van het beekdal van het Oude Diep wordt een verbetering van
de afwatering gewenst. Tenslotte ligt er een wens voor wateraanvoer
naar het zuidelijke gedeelte van het Middenraai gebied. In het
Wateraanvoerplan is deze wens niet gehonoreerd, maar er is in de
beantwoording van de bezwaren een uitzondering gemaakt voor aanvoer
van water vanuit de Verlengde Hoogeveensche Vaart naar de Middenraai.
De wensen vanuit het natuurlijke milieu bij de optie herstel ziJn
aangegeven voor delen van het gebied: het beekdal van het Oude Diep
incl. Balinger- en Mantingerweiden, een deel van de veenkoloniale
wijken en een aantal heide-ontginningsgebieden, waaronder het Grote
Veld.
Het doel in het beekdal van het Oude Diep is herstel van kwel-afhankelijke beekdalvegetaties in het maaiveld. Plaatselijk wordt gestreefd naar de ontwikkeling van moerasbos (op de natste plekken).
De Balinger- en Mantingerweiden liggen aan de oorspronkelijke
bovenlopen van het Oude Diep. Hier wordt een versterking van de
natuurwaarden in de vochtige bossen en graslanden gewenst.
Doel in de veenkoloniale wijken is herstel van water- en moerasvegetaties. Hiervoor is vooral het peilbeheer en de waterkwaliteit belangrijk.
Belangrijkste doel in de heide-ontginningen is regeneratie van heischrale omstandigheden. Dit geldt vooral op die plaatsen waar
natuurgebieden liggen die versnipperd zijn en verbindingen gewenst
zijn.
De optie ontwikkeling bij de wensen vanuit het natuurlijke milieu
richt zich op het invullen van 'natte' ecologische verbindingen. Een
natuurvriendelijk water- en oeverbeheer is vooral in die gebieden
gewenst die aangegeven zijn als verbindingszone. Verder is het gewenst in deze gebieden natte elementen, moerassen. poelen en dergelijke, te cre!ren.
Er zijn geen specifieke wensen vanuit de drinkwatervoorziening in
dit systeem.
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De voor dit systeem aangegeven doelstellingen en wensen kunnen
leiden tot een aantal knelpunten:
- De fosfaat- en nitraatgehalten van het Oude Diep zijn vrij hoog.
De oppervlaktewaterkwaliteit in het beekdal van het Oude Diep
wordt beïnvloed door de direkte lokale afvoer uit het gebied ten
westen van het Linthorst-Homankanaal. Verder wordt de kwaliteit
van het oppervlaktewater beïnvloed door de wateraanvoer naar het
beekdal. Het beleid geeft handhaving van de wateraanvoer op het
huidige niveau aan.
bij de wensen vanuit het natuurlijke milieu is aangegeven dat
herstel van het beekdal in hoofdzaak gericht is op kwelafhankelijke beekdalvegetaties in het maaiveld. Dit levert een knelpunt
op met het huidige landbouwkundige gebruik. Daarnaast wordt de
kwelintensiteit belnvloed door de grondwaterwinning in Hoogeveen.
de functiekaart geeft in de omgeving van Mantinge en Balinge een
afwisseling van gebieden met zone 1, 3 en 4. Vanwege de samenhangen in dit gebied leidt het huidige beleid hier tot knelpunten.
verbetering van de ontwatering ten behoeve van de landbouw kan in
bepaalde gebieden een knelpunt vormen met de gebiedsgebonden doelstelling uit het Streekplan (zone 3).
de wensen vanuit het natuurlijke milieu bij de optie herstel passen voor het beekdal van het Oude Diep binnen het huidige beleid.
Hier zijn dezelfde knelpunten met betrekking tot de waterkwaliteit, kwelintensiteit en huidige grondgebruik van toepassing. De
wensen bij de optie herstel hebben echter betrekking op een groter
gebied dan het gebied dat in het beleid een speciaal op de natuur
gerichte doelstelling heeft. Het gaat hierbij vooral om de
Balinger- en Mantingerweiden, die niet aangegeven zijn op de ontwikkelingskaart en slechts gedeeltelijk als zone 3 worden aangemerkt op de functiekaart.
de wensen voor het Grote Veld leveren een knelpunt op met de landbouwkundige doelstelling van het gebied (zone 1). Daarentegen
worden de wensen wel ondersteunt op de ontwikkelingskaart. Het
gebied is op de ontwikkelingskaart kaart aangegeven als ecologische verbindingszone.
herstel van water- en moerasvegetaties in de wijken wordt niet
gebiedsgericht ondersteund door het Streekplan. Bovendien wordt de
waterkwaliteit in de wijken be!nvloed door het huidige landbouwkundige gebruik.
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6.11

Beschrijving van het systeem Loo- en Drostendiep

6.11.1

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Loo- en Drostendiep ligt in het
zuid-oosten van de provincie. Bet gebied is plusminus 25000 ha
groot.
Het waterhuishoudkundige systeem van het Loo- en Drostendiep bestaat
uit twee bekenstelsels die in zuidelijke richting afwateren. Beide
bekenstelsels worden als het ware in tweeln geknipt door de Verlengde Hoogeveensche Vaart. In de loop van de tijd zijn diverse
ingrepen in de bekenstelsels gepleegd. Zo zijn van het Drostendiep
de bovenlopen Wester- en Sleenerstroom af gekoppeld en afgeleid naar
de' Verlengde Boogeveensche Vaart. Hetzelfde geldt voor de Marsstroom, de oorspronkelijke bovenloop van het Loodiep. Bij deze afkoppelingen zijn mogelijkheden gecrelerd om het water via de oude
lopen te laten stromen. Ook zijn diverse inlaatwerken aangelegd.
zowel bij het Oranjekanaal als bij de Verlengde Boogeveensche Vaart.
Op deze manier is een tamelijk verweven waterlopenstelsel ontstaan,
met redelijke tot goede mogelijkheden voor peilregulatie. De
stromingsrichting is nog steeds noord-zuid, ook in de aanvoersituatie (zie kaart ll.7B).
Het gebied ten noorden van de Verlengde Boogeveensche Vaart wordt
hydrologisch gekenmerkt door een afwisseling van kleinere wegzijgings- en kwelgebieden. De Rug van Sleen en het beekdal van het
Drostendiep zijn enkele grotere eenheden, respectievelijk een wegzijgings- en kwelgebied. Doordat de beekdalen over het algemeen gedraineerd zijn, bereikt de kwel het maaiveld niet.
Het ondiepe grondwater stroomt over kortere afstand naar de dichtstbij zijnde waterlopen. Het ondiepe grondwater lijkt het merendeel
van de grondwaterbeweging voor zijn rekening te nemen. Het diepe
grondwater heeft een groter verhang in zuidelijke richting dan in de
richting van de bee~. Hier lijkt een regionaal stromingspatroon te
overheersen (zie ook kaart (ll.7A). Alleen in het oosten van het
systeem wijkt het patroon hiervan af. De grondwaterstroming wordt
belnvloed door de winningen in en rond Emmen. Een deel van de intrekgebieden ligt in dit waterhuishoudkundige systeem.
Onderstaande figuur geeft een beeld van het stromingspatroon in het
gebied ten noorden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart.

Fig. 6.6 Schematische weergave van het stromingspatroon in het syteem Loo- en
Drostendlep ten noorden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart.
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Bet gebied ten zuiden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart is vlakker. Het bestaat overwegend uit intermediair gebied. Bet waterhuishoudkundige systeem vertoont hier meer polderachtige trekken, de
waterhuishouding wordt dan ook voornamelijk bepaald door lokale
factoren.
Bet beeld van de grondwaterkwaliteit lijkt te worden vertekend door
de grote hoeveelheid meetgegevens rond Sleen (voormalig proefgebied
Rijkswaterstaat). Het beeld is hier erg wisselvallig met plaatselijk
nitraatconcentraties met zeer hoge waarden in het ondiepe grondwater. De kwetsbaarheid voor nitraatuitspoeling is in het hele
noordelijke deel van het gebied sterk variabel. Bet grondgebruik
vertoont in het noordelijk deel van het systeem het zelfde patroon
als rond Sleen. Er mag dus worden aangenomen dat ook de nitraatconcentraties in het overige gebied ten noorden van de Verlengde
Hoogeveensche Vaart lokaal sterk verhoogd zullen zijn. Deze gedachte
wordt bevestigd door de nitraatconcentraties van het oppervlaktewater ten noorden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Deze zijn
over het algemeen vrij hoog, terwijl er weinig directe lozingen op
h~t oppervlaktewater zijn. In het zuidelijk deel van het gebied is
de kwetsbaarheid voor nitraat uitspoeling duidelijk minder.
In waarnemingsputten bij grondwaterwinningen zijn bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen. Vooral dichloorpropaan spoelt
in de wegzijgingsgebieden uit. Er zijn geen metingen voorhanden van
het gehalte aan bestrijdingsmiddelen in het water onder de beekdalen, maar uitgaande van een lokale grondwaterstroming in dit
systeem zouden ook hier bestrijdingsmiddelen kunnen worden aangetroffen.
Bij de revisie van de bodemkaart 17-0ost is gebleken dat in het
systeem de dikte van de veenlagen relatief snel vermindert. Deze
opvallende ontwikkeling in een gevolg van het feit dat op veel
plaatsen een aanzienlijke daling van de grondwaterstand heeft plaats
gevonden. Bet verkregen beeld is nogal wisselvallig. Op sommige
plaatsen is de vermindering van de veendikte even groot als de
daling van de grondwaterstand, zodat de grondwaterstand ten opzichte
van het maaiveld onveranderd is. Op andere plaatsen is de grondwaterstand ook ten opzichte van maaiveld sterk gedaald. De afname
van de dikte van veenlagen kan plaatselijk versneld zijn door het
scheuren van grasland ten behoeve van de teelt van aardappelen.
Omdat het veen zich in de lage beekdalen bevindt zal het reli!f toenemen dit kan op den duur gevolgen voor de waterbeheersing hebben.
De daling van de grondwaterstand moet voornamelijk worden toegeschreven aan de verbetering van de waterbeheersing. In de onderzochte periode ('78-'89) is de grondwateronttrekking in dit gebied
en de directe omgeving niet toegenomen, terwijl ook het grondgebruik
niet noemenswaardig gewijzigd is.
6.11.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
Het huidige beleid geeft geen duidelijke hoofddoelstellingen voor
het hele gebied. Voor deelgebieden zijn wel doelstellingen te geven:
1. Het gebied ten westen van de rug van Sleen (Marsstroom, Aalderstroom en Drostendiep).
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Het beleid is in dit gebied gericht op de natuur. De functiekaart
uit het Streekplan geeft zone 3 aan en de ontwikkelingskaart
geeft natuurontwikkeling aan. In het Waterkwaliteitsplan hebben
de beekdalen een natuurfunctie op midden niveau. Vanwege deze
natuurdoelstelling is in het Wateraanvoerplan aangegeven dat de
wateraanvoer hier niet verder mag worden uitgebreid.
2. Het gebied ten oosten van de rug van Sleen (Sleenerstroom).
Dit gebied heeft in het huidige beleid een landbouwfunctie. De
functiekaart geeft zone l en 2 aan en volgens het Wateraanvoerplan kan de wateraanvoer geoptimaliseerd worden.
Naast landbouw kan ook grondwaterwinning als doelstelling aangegeven worden. In dit gebied ligt namelijk een deel van de grondwaterbeschermingsgebieden van de winningen Valtherbos en Noordbargeres.
3. Het gebied ten zuiden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart.
Ook hier is de belangrijkste functie de landbouw. Bet gebied valt
overwegend in zone l en 2 van het Streekplan. Daarnaast kan de
wateraanvoer geoptimaliseerd worden.
Tevens geldt in dit gebied de doelstelling grondwaterwinning. De
aantrekkelijke gebieden voor grondwaterwinning nummer 13 en 14
(Grondwaterplan) liggen namelijk in dit systeem. Er zijn vanuit
de drinkwatervoorziening momenteel nog geen wensen aangegeven
voor deze aantrekkelijke gebieden.
Vanuit de landbouw liggen er wensen om de huidige situatie te handhaven. Op de wat langere termijn zullen maatregelen nodig zijn om
maaiveldsdalingen als gevolg van oxidatie en klink te compenseren.
In het gebied ten westen van de rug van Sleen worden in het kader
van de Ruilverkaveling Mars- en Westerstroom een aantal knelpunten
opgelost. Deze knelpunten zijn hier dan ook niet als wens opgenomen.
Verder liggen er wensen om in delen van de beekdalen van het
Loodiep, Drostendiep en Sleenerstroom en in het gebied ten zuiden en
westen van Coevorden maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen.
Tot slot zijn er wensen aangegeven voor vergroting van de wateraanvoer naar een aantal gebieden die in het Wateraanvoerplan zijn afgevallen.
De wensen vanuit het natuurlijke milieu richten zich voornamelijk op
de beekdalen. Bij de optie behoud is voor de beekdalen aangegeven
dat maatregelen nodig zijn om de invloed van de ontwatering te stoppen, de invloed van kwel te handhaven en vergroting van de invloed
van inlaatwater tegen te gaan. Verder moet de belasting met meststoffen worden beperkt.
Bij de optie herstel is onderscheid gemaakt tussen gebieden waar
kwel in maaiveld noodzakelijk is voor het bereiken van de gewenste
situatie en gebieden waar kwel naar sloten en een vochtige bodem
gewenst is.
In het beekdal van de Marsstroom en in delen van het beekdal van de
Westerstroom (het gebied ten westen van de rug van Sleen) is het
doel kwelafhankelijke beekdallevensgemeenschappen in de percelen.
Hier is kwel naar maaiveld gewenst. De wensen vormen in dit gebied
een invulling van de natuurontwikkelingsdoelstelling zoals deze is
aangegeven op de ontwikkelingskaart van het Streekplan.
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In het beekdal van l-. - Drostendiep is het doel herstel van beekdallevensgemeenschapp'
met name gericht op weidevogels, slootvegetaties en moerasorgar~.~ smen in lagere gebiedsdelen. Het Dro: , , 1iep is
in potentie zeer geschikt voor herstel van natuurwaarden va~ -. ege het
feit dat hier nog op uitgebreide schaal grondwatertrap II voorkomt.
In de beekdalen van de Sleenerstroom, de Laak en het Loodiep is het
doel verbetering van de omstandigheden voor weidevogels en kwel-afhankelijke slootvegetaties. Maatregelen moeten dan ook gericht
worden op het bevorderen van een vochtige bodem, het versterken van
de invloed van gebiedseigen (kwel)water en verminderen van de invloed van gebiedsvreemd water.
Vanuit de drinkwatervoorziening is tenslotte aangegeven dat de capaciteit van het pompstation Kruidhaars verder volgebouwd zal worden
tèt de vergunningscapaciteit (2.0 miljoen m3/jaar).
Zowel het huidige beleid als de wensen kunnen vanuit de waterhuishouding gezien aanleiding geven tot het ontstaan van knelpunten. In
het systeem Loo- en Drostendiep bestaan de volgende knelpunten:
- ten oosten van de de rug van Sleen vormt de combinatie landbouw en
grondwaterbescherming een knelpunt. Met name de diffuse belasting
met stoffen vanuit de landbouw leidt tot problemen,
wateraanvoer naar het gebied ten westen van de rug van Sleen is in
strijd met het huidige beleid. De wensen voor het Drostendiep
vormen een knelpunt voor de wensen vanuit het natuurlijke milieu
in dit gebied.
de wensen vanuit het natuurlijke milieu bij de optie behoud zijn
strijdig met het optimaliseren van de wateraanvoer in bepaalde
gebieden en met de wensen vanuit de landbouw,
de wensen vanuit het natuurlijke milieu in het gebied ten westen
van de rug van Sleen vormen een knelpunt met het huidige landbouwkundige gebruik in grote delen van de beekdalen en ook met het
plan van de ruilverkaveling Mars- en Westerstroom,
de wensen bij de optie herstel in het gebied van de Sleenerstroom
en het gebied ten zuiden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart zijn
over het algemeen in strijd met huidige beleid (Streekplan en
Wateraanvoerplan)
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6.12

Beschrijving van het systeem Riegmeer

6.12.1

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Riegmeer ligt in het zuiden van
Drenthe. De grenzen van dit systeem worden voor een belangrijk deel
gevormd door kanalen en waterlopen. Dit zijn in het noorden de
Hoogeveensche- en Verlengde Hoogeveensche Vaart, in het oosten het
kanaal Coevorden - Zwinderen en in het zuiden de Reest. De oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 20800 ha.
Het systeem Riegmeer is erg heterogeen. Het kan op grond van diverse
criteria worden onderverdeeld. Bijvoorbeeld op grond van landschappelijke kenmerken, op basis van afwateringsstelsels of op grond van
de grondwaterstromingsstelsels. Deze indelingen blijken echter
weinig onderlinge overeenkomst te vertonen. De oorzaak van deze voor
Drenthe toch wat uitzonderlijke situatie is dat het gehele gebied
door menselijke ingrepen sterk is veranderd. Bet grondwatersysteem
vertoont echter nog duidelijk kenmerken van de oorspronkelijke situatie. De stromingstelsels van het Oude Diep, de Reest en de Vecht
zîjn nog herkenbaar, ze vallen echter niet meer samen met de huidige
oppervlaktewaterstelsels van deze beken (zie kaart 12.7A en 12.7B).
De Reest, die zich nog in min of meer natuurlijke staat bevindt,
voert enkel nog het water af van een klein stroomgebied. Dit stroomgebied beslaat in Drenthe slechts een zeer smalle strook langs de
beek, in Overijssel is het beekdal breder. Oorspronkelijk voerde de
Reest het water af van een veel groter gebied op de grens tussen
Drenthe en Overijssel. Dit gebied was voor een groot gedeelte bedekt
met hoogveen, waardoor het water relatief langzaam tot afstroming
kwam. Door het afgraven en in cultuur brengen van dit veengebied
werd het afvoerpatroon sterk gewijzigd. In de grondwatersituatie is
.het oorspronkelijke stroomgebied van de Reest nog goed te herkennen.
Opvallend is dat de invloed van de Reest-vervangende leiding niet
tot uiting komt in het isohypsenpatroon van het diepe grondwater.
Dit kan een gevolg zijn van de schaal waarop gewerkt wordt en het
gebrek aan gegevens in dit gebied. Wel is het waarschijnlijk dat de
Reest-vervangende leiding het ondieper afstromende grondwater afvangt voor het in het Reestdal komt. Ook de invloed van de grondwaterwinningen van Hoogeveen en Zuidwolde komen niet duidelijk tot
uiting in het isohypsenpatroon. De oorzaak ligt in het feit dat er
relatief diep onder de Tegelenklei wordt gewonnen, waardoor de invloed sterk verspreid wordt over een groot gebied.
De stroming van het diepe grondwater draait van noord-zuid in het
oosten naar oost-west in het westen van het gebied (zie kaart
12.7A). De aanwezige ruggen in het landschap lijken hier weinig
invloed op te hebben. Deze invloed beperkt zich kennelijk tot het
ondiepere grondwater. In het Hollandsche Veld heeft het diepe grondwater nog een duidelijk veenwaterkarakter.
De gevoeligheid voor nitraatuitspoeling is het grootst op de de rug
van Zuidwolde. Hier is voor Drentse begrippen ook veel dierlijke
mest aanwezig. Er worden hier dan ook verhoogde nitraatconcentraties
in het grondwater aangetroffen.
De oppervlaktewaterkwaliteit lijkt voornamelijk bepaald te worden
door de lokale omstandigheden. De oxidatie van het veen in het
oostelijk deel zorgt op enkele plaatsen voor een wat hoog fosfaatgehalte. Opvallend is dat de bovenloop van de Reest als gevolg van
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oxidatie van het veen in het gebied voedselrijker is dan de benedenloop. Dit is dus exact tegengesteld aan het gebruikelijke beeld
van de Drentse beken.
6.12.2

Beleidspunten en wensen voor het systeem
Op basis van het huidige beleid zijn voor dit systeem de volgende
hoofddoelstellingen te geven:
- landbouw (hoofdzakelijk zone l en 2 in het Streekplan)
- natuur in het beekdal van de Reest (zone 5 en daarlangs zone 3 op
de functiekaart, natuurontwikkeling op de ontwikkelingskaart en
een natuurfunctie op hoog niveau in het Waterkwaliteitsplan)
- natte graslanden (t.b.v. de natuur) en natuur in de wijken in het
'wijkengebied ten zuiden van Hoogeveen (zone 3 op de functiekaart
en een natuurfunctie op midden niveau in het Waterkwali~eitsplan).
- grondwaterwinning (Grondwaterplan en de functiekaart van het
Streekplan).
Daarnaast zijn er nog drie min of meer lokale doelstellingen te
noemen:
- natuur voor de hoogveenrestanten (zone 5 of 6 op de functiekaart
en een natuurfunctie op hoog niveau in het Waterkwaliteitsplan)
ontwikkeling van een ecologische verbindingszone (ontwikkelingskaart)
ontwikkeling van bos met natuuraccent met name in het bosgebied
tussen Hollandsche Veld en Elim (ontwikkelingskaart).
De wensen vanuit de landbouw zijn in eerste instantie gericht op een
vergroting van de wateraanvoer en een vergaande automatisering van
bestaande stuwen en inlaten in het oostelijk deel van het systeem.
In het midden van het systeem is het waterbeheersingssysteem verouderd en voldoet niet meer aan de droogleggingsnormen. Hier wordt
een verbetering van het afwatering en een modernisering van het
waterlopenstelsel gewenst. Tenslotte liggen er in een drietal gebieden ten westen van Zuidwolde wensen voor een verbetering van de
afwatering. Deze gebieden vallen echter gedeeltelijk in de zone 3
aanduiding van het Streekplan.
De wensen vanuit het natuurlijke milieu bij de optie behoud richten
zich vooral op het Reestdal, de veenkoloniale wijken en de hoogveenrestanten. In het Reestdal zijn maatregelen nodig voor het behoud
van schrale graslandvegetaties en weidevogels. Deze maatregelen
dienen gericht te zijn op kwel, een hoge grondwaterstand en de
kwaliteit van het water. Bet onderhoud en beheer van waterlopen moet
worden gericht op gunstige omstandigheden voor vegetatie en fauna.
In de wijken dient de waterkwaliteit niet verder achteruit te gaan
en is verder een natuurvriendelijk beheer gewenst. In de hoogveenrestanten zijn maatregelen noodzakelijk om de verdroging te stoppen.
De optie herstel richt zich op dezelfde gebieden en daarnaast het
gebied ten westen van De Wijk. In het beekdal van de Reest is het
doel herstel van kwelafhankelijke beekdalvegetaties. In dit gebied
is kwel naar het maaiveld belangrijk. In het wijkengebied wordt
naast een verbetering van de waterkwaliteit een drassige situatie in
de percelen gewenst. Hier is vooral een verhoging van de grondwaterstand en een vermindering van de wateraanvoer belangrijk. Ten
behoeve van het h€rstel van natuurwaarden in de hoogveenrestanten
zijn maatregelen in de omgeving van deze gebieden nodig. Verminde-
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ring van de ontwatering en verschraling van deze gebieden wordt gewenst. In het gebied ten westen van De Wijk is het doel kwelafhankelijke vegetaties in de waterlopen te herstellen.
De optie ontwikkeling richt zich op het inrichten van ecologische
verbindingszones en de regeneratie van vochtige heischrale situaties
in het gebied met hoogveenbebossing tussen Hollandsche Veld en
Nieuwlande en het oorspronkelijke hoogveengebied het Steenberger
Oosterveld.
De wensen vanuit de drinkwatervoorziening voor de regio zuidwest
zijn aangeven voor de regio zuidwest (Oude Vaart, Smilde, Wold Aa,
M;iddenveld en een gedeelte van Riegmeer). Uit de prognose blijkt dat
er behoefte is aan een nieuwe lokatie met een capaciteit van ongeveer 7 miljoen m3/jaar. Een nieuwe lokatie wordt ten zuiden van
Hoogeveen gezocht. Gedacht wordt aan aantrekkelijk gebied 12.
Zowel het huidige beleid als de wensen kunnen vanuit de waterhuishouding gezien aanleiding geven tot het ontstaan van knelpunten. In
het systeem Riegmeer bestaan de volgende knelpunten:
- het Reestdal wordt belnvloed door aangrenzende landbouwkundig ingerichte gebieden. Deze belnvloeding bestaat vooral uit het wegvangen van de kwel in het bemalen gebied en de belasting van het
grondwater met stoffen. Het oppervlaktewater uit de landbouwkundig
ingerichte gebieden wordt over het algemeen afgevoerd via de
Reest-vervangende leiding. Alleen in de winter wordt uit een gebied ten oosten van de rug van Zuidwolde water afgevoerd via de
Reest. Verder is het natuurlijke peilregime beïnvloed, doordat de
bovenloop van de Reest is afgekoppeld.
de waterkwaliteit in het gebied ten zuiden van Hoogeveen wordt
be!nvloed door de landbouw in het gebied zelf en uit de omgeving
en door de wateraanvoer. Het beleid geeft voor dit gebied aan dat
de wateraanvoer beperkt dient te blijven tot de huidige capaciteit.
in het gebied ten zuiden van Hoogeveen vormen de wensen vanuit het
natuurlijke milieu en de wensen vanuit de drinkwatervoorziening
een knelpunt indien wordt uitgegaan van grondwaterwinnning boven
de Tegelenklei. De vanuit beide sektoren aangegeven wensen passen
binnen het het huidige beleid in respectievelijk het Streekplan en
het Grondwaterplan. In dit gebied is het echter ook mogelijk onder
de Tegelenklei te winnen. De effecten aan het maaiveld zouden dan
minimaal kunnen zijn, zodat de doelstellingen hier naast elkaar
gehandhaafd kunnen worden. Verder blijkt uit de wensen vanuit de
drinkwatervoorziening dat de winning Hoogeveen naar dit gebied
verplaatst zou moeten worden. In dat geval zouden de negatieve
effecten van de nieuwe winning gecompenseerd worden door de positieve effecten van het opheffen van de winning in Hoogeveen.
voor het in stand houden of herstel van natuurwaarden in de hoogveenrestanten dienen in de omgeving van deze gebieden bufferzones
ingericht te worden. Deze bufferzones vragen echter vrij veel
grond.
de wensen vanuit de landbouw om in het gebied Noordscheschut,
Hollandsche Veld, Elim, Alteveer en Kerkenveld door middel van
peilaanpassingen de maaiveldsdaling te compenseren zijn strijdig
met de wensen vanuit het natuurlijke milieu en kunnen strijdig
zijn met het huidige beleid (zone 3).
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- in het algemeen geldt dat de wensen vanuit het natuurlijke milieu
binnen het bestaande beleid vallen. Alleen zijn de gebieden, waarvoor deze wensen geformuleerd zijn, groter dan de gebieden die op
de beleidskaarten een op de natuur gerichte status hebben.
- het beekdal van het Oude Diep kan vanuit dit systeem belnvloed
worden. Dit kan een knelpunt opleveren met de wensen vanuit de
landbouw in de gebieden langs de Boogeveensche Vaart.
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6.13

Beschrijving van het systeem Bargerbeek

6.13.1

Werking en huidige toestand
Het waterhuishoudkundige systeem Bargerbeek ligt in het uiterste
zuidoosten van de provincie. De oppervlakte bedraagt ongeveer 19400
ha. Het grootste gedeelte van het systeem Bargerbeek kan worden gekenschetst als een jong veenkoloniaal gebied. Dit blijkt uit zowel
de inrichting van het landschap en het waterlopenstelsel als uit de
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Een duidelijke uitzondering vormt het gebied op de Hondsrug rond Eounen. Van nature is dit
een hooggelegen zandrug. In de huidige situatie is de stedelijke
invloed van Emmen zowel landschappelijk als in de kwaliteit en
kWantiteit van het grondwater overheersend. Dit uit zich onder andere in het hoge nitraatgehalte van het grondwater en de omvang van de
grondwaterwinningen. Een wat kleinere uitzondering vormt het dal van
het Schoonebeekerdiep met de aanliggende hogere gronden rond
Schoonebeek en Padhuis. Dit gedeelte heeft meer een wegdorpenkarakter. Dit is in de grond- en oppervlaktewatersituatie overigens
moeilijk te herkennen, waarschijnlijk als gevolg van de schaal waarop wordt gewerkt.
Het gebied rond Emmen vormt een min of meer afzonderlijk grondwatersysteem. Dit is het gevolg van de concentratie van grondwaterwinningen in dit gebied. De grondwaterstroming is hier naar de winningen gericht (zie kaart l3.7A). Door de aanwezigheid van bebouwing
en bosgebied zal de aanvulling van het grondwater in dit gebied verminderd zijn. Het gevolg is dat de belnvloeding zich over een groter
gebied uitstrekt. De aanwezigheid van dichloorpropaan in de winputten van pompstation Noordbargeresch geeft al aan dat inderdaad water
vanuit het landbouwgebied wordt aangetrokken, in dit geval vooral
uit het aangrenzende systeem Loo- en Drostendiep. Verder hebben deze
winningen in combinatie met de aanwezigheid van weerstandbiedende
lagen tot gevolg dat de stijghoogten in het diepe grondwater sterk
afwijken van die in het ondiepe grondwater. Het gebied bestaat uit
droge zandgronden, zodat de uitspoeling van nitraat groot is. Dit
blijkt ook uit de nitraatgehalten in het ondiepe grondwater. Invloed
van de bebouwde omgeving van Emmen is hierbij zeker niet uitgesloten. Deze gronden zijn gevoelig voor verzuring. Het gevolg is dat
stoffen als aluminium en zink in oplossing gaan. Er worden dan ook
verhoogde concentraties in het grondwater waargenomen.
In het overige deel van het systeem is de grondwaterstroming in het
diepe watervoerende pakket globaal gericht op de stad Coevorden (zie
kaart 13.7A). Dit grondwater heeft relatief hoge ijzer- en mmnoniumgehalten. Hieruit blijkt het oorspronkelijke hoogveenkarakter van
dit gebied. Het hoogveenreservaat is een duidelijk wegzijgingsgebied. Hoewel het potentiaalverschil tussen het ondiepe en het diepe
grondwater groot is, zal, door de opbouw van de ondergrond, de wegzijging niet erg groot zijn. Hierdoor heeft ook het hoogveenreservaat nog oppervlaktewaterafvoer. Dit zijn overigens noodzakelijke
voorwaarden voor het instandhouden van hoogveen. Door de ontwatering
van de omgeving van hoogveenreservaat kan de wegzijging te groot
worden c.q. zijn, zodat de hoogveengroei in gevaar komt.
In het gebied komen nog relatief veel veengronden voor. Door mineralisatie van het veen als gevolg van ontwatering, wordt het oppervlaktewater belast met stoffen. Dit blijkt uit de matige tot slechte
zuurstofhuishouding en de hoge fosfaatgehalten. Verder neemt de
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dikte van het aanwezige veen af, zodat er sprake is van maaiveldsdaling. Het fosfaatgehalte van het water in het hoogveenreservaat en
het Dommerskanaal (afkomstig uit het hoogveenreservaat) is beduidend
lager.
Kaart 13.7B geeft de stromingsrichting van het oppervlaktewater en
de input van stoffen op het oppervlaktewatersysteem. Bij Klazienaveen kan vanuit de Verlengde Hoogeveensche Vaart water worden ingelaten. Via het Schoonebeekerdiep wordt water afgevoerd uit een gebied in Duitsland.
Ook een gedeelte van de afvoer uit het systeem Loo- en Drostendiep
loopt door dit systeem. In het gebied Bargerbeek zelf wordt het
systeem belast met stoffen uit de RZI Zwartemeer en door industri!le
lQzingen in Schoonebeek. De industrie in Emmen en de RZI bij NieuwAmsterdam lozen rechtstreeks op de kanalen. De afvoer van water uit
de tuinbouwcentrum Erica loopt via het kanaal A naar het Stieltjeskanaal.
De waterkwaliteit in het Schoonebeekerdiep wordt voor een belangrijk
deel bepaald door water dat uit Duitsland afkomstig is. ~
~~jkt overigens niet sterk af te wijken van de waterkwalitei~
C::::::-omliggende gebied.
~
''-'<.~
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Beleidspunten en wensen voor het systeem.
Het huidige beleid geeft voor vrijwel het gehele systeem een landbouwdoelstelling (zone l en 2 op de functiekaart van het Streekplan
en optimalisatie wateraanvoer in het Wateraanvoerplan). Verder ligt
er een duidelijke natuurfunctie voor het Bargerveen (zone 6 op de
functiekaart en een natuurfunctie op hoog niveau in het 'Waterkwalitei tsplan).
Vanuit de landbouw bestaat de wens om in het zuidelijke gebied het
waterlopenstelsel te moderniseren en de afwatering te verbeteren.
Dit gebied komt overeen met het gebied van de in voorbereiding zijnde herinrichting Schoonebeek. Verder zullen in dit systeem op vrij
grote schaal aanpassingen nodig zijn om maaiveldsdalingen door oxidatie en klink te volgen.
Bij het tuinbouwcentrum Erica bestaat de wens om ongeveer l miljoen
m3 grondwater per jaar te onttrekken uit de Griendtsveenplas. De
vergunning is verleend.
De wensen vanuit het natuurlijke milieu richten zich in eerste instantie op het behoud van de natuurwaarden in de hoogveengebieden,
het beekdal van het Schoonebeekerdiep en de veenkoloniale wijken.
Voor de hoogveenrestanten dienen bufferzones ingericht te worden in
de aangrenzende gebieden om hiermee de verdroging terug te dringen.
In de wijken is de waterkwaliteit en het peil belangrijk- Daarnaast
zou het beheer meer afgestemd moeten worden op de natuurwaarden. In
het beekdal is het doel behoud van water- en moerasvegetaties in de
sloten.
De optie herstel richt zich op dezelfde gebieden. In de hoogveengebieden is het doel regeneratie van hoogveen. In de omgeving dient de
waterhuishouding daarvoor aangepast te worden. In de wijken wordt
een verbetering van de waterkwaliteit gewenst door een vermindering
van de invloed van waterinlaat en diffuse belasting. Het beheer zou
meer gericht kunnen worden op vergroting van de variatie aan verlandings stadia en op geschiktheid voor bijvoorbeeld amfibie!n. Doel
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in het beekdal is herstel van de kwelafhankelijke beekdalvegetaties
in de waterlopen en op de laagste en natste delen aan het maaiveld.
Verder is herstel in het beekbal gericht op weidevogels en op de
passeerbaarheid voor waterorganismen.
De optie ontwikkeling bij de wensen vanuit het natuurlijke milieu
richt zich op het inrichten van ecologische verbindingszones. Bet
oude zijdal van het Schoonebekerdiep geeft daartoe goede mogelijkheden. In de begroeilngsstructuur moet variatie nagestreefd worden
om als verbindingsweg voor dieren geschikt te zijn.
De wensen vanuit de drinkwatervoorziening voor de regio zuidoost
zijn beschreven bij het systeem Veenmarken. Uit deze beschrijving
blijkt dat de onttrekking Noordbargeres op het huidige niveau gehandhaafd zal worden. Een eventuele uitbreiding van de capaciteit is
in dit systeem niet aan de orde.
Verder liggen in dit systeem een aantal industrille grondwaterwinningen, waarvan de winning van de ENKA de grootste is (onttrekking
in 1989: 6.4 miljoen m3/jaar). Voorlopig zullen deze winningen op
het huidige niveau gehandhaafd blijven.
Vanuit de openluchtrecreatie komt de wens een zeilmeer aan te leggen
ten zuiden van Emmen.
De voor dit systeem aangegeven doelstellingen en wensen kunnen
leiden tot een aantal knelpunten:
- om de functie natuur in de hoogveenrestanten en landbouw in het
aangrenzende gebied naast elkaar te handhaven is het inrichten van
een bufferzone noodzakelijk. De aanleg van bufferzones kan echter
vrij veel grond vragen.
optimalisatie van de wateraanvoer is in veel gevallen strijdig met
de wensen van het natuurlijke milieu. Dit geldt met name voor de
optie herstel en in mindere mate voor de optie behoud in de veenkoloniale wijken en in de beekdalen.
de wens vanuit de landbouw om de maaiveldsdaling te compenseren en
de afwatering te verbeteren in een deel van het Schoonebeekerdiep
is strijdig met de wensen van het natuurlijke milieu.
herstel van natuurwaarden in de veenkoloniale wijken is strijdig
met het huidige wateraanvoerbeleid en wordt niet gebiedsgericht
ondersteund door het Streekplan. Het herstel van natuurwaarden in
het beekdal van het Schoonebeekerdiep wordt slechts gedeeltelijk
ondersteund in het Streekplan (zone 3 bij Schoonebeek). Het is op
dit moment niet bekend in hoeverre aangrenzende gebieden in Duitsland van invloed zijn op dit gebied. Belasting met stoffen en
beinvloeding van de kwel kunnen een herstel van aquatische ecosystemen in de weg staan.
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6.14.

Het primaire systeem
Het kanalenstelsel in Drenthe (zie figuur 14 .1)· is gegraven voor de
scheepvaart (met name de afvoer van turf) en voor de afvoer van
water. Het dient tegenwoordig ook voor de aanvoer van water, zowel
uit het IJsselmeer via de Drentsche Boofdvaart als uit de Vecht via
het Stieltjeskanaal. Daarnaast ontvangt het kanalenstelsel het effluent van veel RZI's. Destijds is er voor gekozen de effluenten
zoveel mogelijk naar de kanalen te leiden om de kleinere wateren te
ontlasten.

fig. 6.7 Pr1111JJ.ir systeem met pellen.
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Het Noord-Willemskanaal, de Drentsche Hoofdvaart en het Meppelerdiep
zijn in beheer bij het Rijk. De overige kanalen zijn in beheer bij
de provincie m.u.v. het Linthorst-Homankanaal tussen Beilersluis en
Nieuweroord dat door het waterschap Middenveld wordt beheerd. Het
grootste deel van de scheepvaart is recreatief. Op enkele delen van
het stelsel is nog goederenvervoer. Op een aantal kanalen is geen
scheepvaart meer mogelijk.
Het peil van de kanalen is van oudsher op de scheepvaart afgestemd.
De fluctuaties in de peilen zijn over het geheel genomen klein.
Problemen in de afvoer komen bijna nooit voor. Indien er toch
problemen voorkomen is dat veelal bij Coevorden vanwege hoge waterstanden op de Vecht. Om bij grote afvoeren en harde zuidwesten wind
het peil in het Meppelerdiep niet te hoog op te laten lopen is het
gemaal Zedemuden in Overijssel gebouwd. Daarnaast wordt er in droge
perioden water aangevoerd. Men is begonnen met de uitvoering van het
wateraanvoerplan wat de problemen ten aanzien van watertekorten
grotendeels moet wegnemen.
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De waterkwaliteit wordt in een groot deel van de kanalen toereikend
geacht voor voldoende levenskansen voor de algemene milieukwaliteit.
Gegevens van 1986 - 1990 wijzen op periodiek of permanent onduidelijke en slechte levenskansen in enkele kanaaltrajecten die onder
invloed staan van effluentlozingen te Assen, Beilen, Echten en
Emmen. Maatregelen in Beilen en Emmen in 1991 leiden naar verwachting tot verbetering in een deel van de trajecten. De kwaliteit
van het aangevoerde water in het Meppelerdiep en het Stieltjeskanaal
verschilt op zich maar weinig van het water in de meeste agrarische
gebieden. Op weg naar de inlaatpunten kan met name het nutri!ntenniveau stijgen door effluentlozingen. De nutri!ntenvracht van deze
lozingen daalt echter nog steeds.
'

Veel van de onderzochte waterbodems zijn licht tot matig verontreinigd. Ook zijn er een aantal sterk verontreinigde bodems aangetroffen, vooral op lokaties waar lozingen plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden. Naast overstorten van rioolstelselsels, effluent
lozingen van RZI's en industri!le lozingen spelen verontreinigingen
met een diffuus karakter een rol bij de verontreiniging van de
waterbodems.
Ten aanzien van de natuur ziJn drie aspecten aan de kanalen te
onderscheiden. Op de eerste plaats vormt een kanaal een eigen ecologisch systeem. Om de mogelijkheden voor dit systeem te verbeteren
zijn een goede waterkwaliteit en een natuurvriendelijke inrichting
van groot belang. Vooral de voedselrijkdom van het water vormt hierbij een probleem. De huidige functie(s) van het kanaal en de aanwezige ruimte bepalen de mogelijkheden.
Op de tweede plaats vormen de kanalen een verbindingsroute voor
vooral waterdieren. De passeerbaarheid van sluizen en lange duikers
is hierbij van groot belang. Extra schutten in perioden met vistrek
betekent al een verbetering. Sluizen die niet meer worden bediend
vormen een groot obstakel. Ook de verbinding met de secundaire
systemen zal passeerbaar moeten zijn. Het is belangrijk dat een
samenhangende struktuur onstaat.
Op de laatste plaats vormen de kanalen een obstakel voor trekkende
landdieren. Waar geen natuurvriendelijke oevers mogelijk zijn, zijn
goede in- en uitstapplaatsen noodzakelijk. Ook de passeerbaarheid
van landhoofden van bruggen vormt een probleem voor langs de oever
optrekkende dieren.
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6.15

Relaties tussen de systemen
Bij het begrenzen van de waterhuishoudkundige systemen is geprobeerd
zodanige grenzen te kiezen dat de relaties tussen de systemen tot
een minimum beperkt blijven. Zoals reeds bij het betreffende hoofdstuk is aangegeven zijn beperkte relaties niet te vermijden. In deze
paragraaf worden de belangrijkste relaties tussen de systemen aangegeven. hierbij wordt tevens aandacht geschonken aan relaties over de
provinciegrens. Gekozen is voor een systematische opzet. Het gevolg
is wel dat een aantal relaties twee maal wordt genoemd. Opgemerkt
moet worden dat tussen de systemen ook relaties bestaan door
transport van drinkwater en afvalwater via buisleidingen. Gezien de
relatief geringe betekenis van deze relaties voor de waterbuis.houding worden deze hier buiten beschouwing gelaten.
r

Noordenveld
Oppervlaktewater De afvoer gaat grotendeels naar Groningen en een
klein deel naar Friesland. In het noorden ligt een deel van het
systeem op gemeen peil met Groningen. Op enkele punten kan water
worden ingelaten vanaf het primaire systeem.
Grondwater Zeer geringe toestroming van grondwater uit het systeem
Smilde. Afstroming van grondwater naar Groningen in het noorden,
naar het systeem Drentse Aa als gevolg van de onttrekkingen in het
Gerecht en naar Friesland.
Drentse Aa
Oppervlaktewater De afvoer via de aftakking Loon gaat naar het
primaire systeem. Ook enkele kleine gebieden voeren direct op Het
Noord Willems kanaal af. De afvoer verloopt verder via de Drentsche
Aa naar Het Noord Willems kanaal.
Grondwater Toestroming van grondwater vindt vrijwel niet plaats,
alleen in het noorden als gevolg van de ontrekkingen in het Gerecht
vanuit het systeem Noordenveld. Afstromming van grondwater heeft
plaats richting Groningen en richting het systeem Oostermoerse
vaart. In beide gevallen spelen grondwateronttrekkingen in de aangrenzende gebieden een belangrijke rol.
De Oostermoerse vaart
Oppervlaktewater Aanvoer vindt plaats vanuit het Stadskanaal. De
afvoer verloopt in zijn geheel via het Zuidlaardermeer naar
Groningen.
Grondwater Geringe toestroming van grondwater vindt in het zuiden
plaats vanuit het systeem Veenmarken. In het noord-oosten vindt
toestroming van grondwater plaats vanuit het systeem Drentse Aa. Er
stroomt geen grondwater vanuit het systeem af.
Smilde
Oppervlaktewater Er wordt water aangevoerd van en afgevoerd naar het
primaire systeem. Daarnaast vindt waterafvoer naar Friesland plaats.
Grondwater Er is vrijwel geen toestroming van grondwater. Geringe
af stroming van grondwater vindt plaats naar het systeem Noordenveld
naar Friesland en naar de systemen De Oude vaart en Vledder- en
Wapserveense Aa.
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Vledder- en Wapserveense Aa
Oppervlaktewater Er wordt op twee punten water vanaf het primair
systeem ingelaten. De afvoer heeft in zijn geheel plaats naar
Overijssel.
Grondwater Er is een geringe toestroming van grondwater vanuit het
systeem Smilde. Afstroming van grondwater vindt in geringe mate
plaats naar Friesland en verder naar Overijssel.
De Oude Vaart
Oppervlaktewater Er wordt op diverse punten water vanuit het
primaire systeem ingelaten. De afvoer gaat vrijwel volledig via de
Oude Vaart naar het Meppelerdiep. Enkele kleine gebieden voeren
direct op het primaire systeem af.
Grondwater Er is enige toestroming van grondwater vanuit het systeem
Smilde. Er is een geringe afstroming van grondwater naar het systeem
Nijeveen Kolderveen.
Veenmarken
Oppervlaktewater De afvoer vindt in ziJn geheel plaats naar
Groningen. Aanvoer vindt plaats vanaf het primaire systeem.
Grondwater Er is een geringe toestroming van grondwater vanuit het
systeem Loo- en Drostendiep als gevolg van grondwaterwinning en
vanuit het systeem Bargerbeek. Een geringe afstroming van grondwater
vindt plaats naar het systeem Oostermoerse vaart.
Nijeveen Kolderveen
Oppervlaktewater De afvoer van water vindt in ziJn geheel plaats
naar Overijssel. Aanvoer is mogelijk vanaf het Meppelerdiep.
Grondwater Toestroming vindt plaats vanuit de systemen De Oude Vaart
en De Wold Aa en vanuit Overijssel.
De Wold Aa
Oppervlaktewater De afvoer gaat voor het grootste deel via de Wold
Aa naar het Meppelerdiep. Enkele kleinere gebieden wateren af op de
Drentsche Hoofdvaart resp. de Hoogeveense Vaart. De wateraanvoer
komt voor een belangrijk deel van het Meppelerdiep en voor een
kleiner deel van de Hoogeveense Vaart.
Grondwater Toestroming van grondwater vindt nauwelijks plaats. Er is
enige af stromming van grondwater naar het systeem Nijeveen Kolderveen en naar Overijssel.
Middenveld
Oppervlaktewater De afvoer vindt via enkele punten plaats naar het
primaire systeem. De aanvoer vindt plaats vanaf het primaire
systeem.
Grondwater Toestroming van grondwater vindt niet plaats. Afstroming
van grondwater vindt plaats naar het systeem Riegmeer.
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Loo- en Drostendiep
Oppervlaktewater De afwatering gaat via het primaire systeem naar de
Vecht. De afvoer van de Sleenerstroom loopt via het systeem Bargerbeek naar het primaire systeem. Een klein gebied voerd rechtstreeks
af naar Overijssel. Aanvoer is op diverse plaatsen mogelijk vanaf
het primaire systeem. Er wordt water doorgevoert voor de watervoorziening van een deel van het systeem Riegmeer en een gebied in
Overijssel.
Grondwater Toestroming van grondwater vindt vrijwel niet plaats. Er
is af stroming van grondwater naar de systemen Bargerbeek en Veenmarken. In beide gevallen als gevolg van grondwateronttrekkingen.
Riegmeer
Oppervlaktewater Afvoer vindt plaats naar het Meppelerdiep via de
Reest, naar de Hoogeveense Vaart, het kanaal Coevorden-Zwinderen en
op enkele plaatsen naar Overijssel. Een gedeelte van het waterlopenstelsel is verweven met het stelsel in Overijssel. Het
riviertje de Reest vormt de provinciegrens en zorgt voor de afwatering van zowel Drentse als Overijsselse gronden. Wateraanvoer is op
diverse plaatsen vanaf het primaire systeem mogelijk. Voor een klein
gebied loopt deze aanvoer via het systeem Loo- en Drostendiep.
Grondwater Er is enige toestroming van grondwater vanuit het systeem
Middenveld en in het zuid-westen naar de Reest vanuit Overijssel.
Grondwater stroomt af naar Overijssel.
Bargerbeek
Oppervlaktewater De afvoer gaat via het primaire systeem naar de
Vecht. Aanvoer vindt plaats vanuit het primaire systeem. Het
Schoonebeeekerdiep vormt de grens met Duitsland en voert voornamelijk water vanuit Duitsland af. Slechts een klein gedeelte van het
systeem Bargerbeek watert via deze beek af. De afvoer van de
Sleenerstroom in het systeem Loo- en Drostendiep verloopt via
Bargerbeek naar het primaire systeem.
Grondwater Er is enige toestroming van grondwater vanuit het systeem
Loo- en Drostendiep als gevolg van grondwateronttrekkingen te Emmen.
Enige af stroming van grondwater vindt plaats naar het systeem Veenmarken.
Primaire systeem
Oppervlaktewater De aanvoer naar de volgende systemen verloopt via
het primaire systeem: Noordenveld (voor een klein gedeelte), Drentse
Aa (enkele kleine gebiedjes), Smilde, Vledder- en Wapseveense Aa,
Oude Vaart, Veenmarken, Nijeveen Kolderveen (rechtstreeks van het
Meppelerdiep),De Wold Aa (voor het grootste deel rechtstreeks vanuit
het Meppelerdiep), Middenveld, Loo- en Drostendiep, Riegmeer en
Bargerbeek.
De volgende systemen lozen water op het primair systeem: Drentse Aa,
Smilde, Oude Vaart, Wold Aa, Nijeveen Kolderveen, Middenveld, Looen Drostendiep, Riegmeer en Bargerbeek. Hiervan lozen De Oude Vaart
en De Wold Aa voor het grootste gedeelte rechtstreeks op het
Meppelerdiep. Dit geldt ook voor een deel van Riegmeer.
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Algemene Milieukwaliteit
(waterkwaliteitsdoelstelling 2000)
Aangescherpte normenreeks zoals gepresenteerd in de 3e nota waterhuishouding. Deze normenreeks geldt in principe voor alle wateren,
tenzij strengere eisen worden gesteld. Vervangt de basiskwaliteit.
Basiskwaliteit
De minimumkwaliteitsdoelstelling voor alle oppervlaktewateren, bestaande uit een woordelijke omschrijving en een normenreeks.
De woordelijke omschrijving luidt als volgt.
Een zodanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat het ter plaatse
en elders:
- geen overlast (met name) voor de omgeving veroorzaakt en er niet
vervuild uitziet;
- levenskansen biedt voor aquatische levensgemeenschappen waarvan
ook hogere organismen, zoals diverse vissoorten, deel uit kunnen
maken en tevens ecologische belangen buiten het water (bij voorbeeld volgels en zoogdieren die waterdieren comsumeren) beschermt;
- mogelijkheden biedt voor bepaalde vormen van menselijk gebruik van
het oppervlaktewater waarvoor geen specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen gelden.

94

BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

af spoeling

Het transport van stoffen naar het oppervlaktewater door over het landoppervlak stromend
water.

afvoercapaciteit

De hoogste afvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren,
meestal uitgedrukt in kubieke meters per
seconde.

afwatering,

Afvoer van water via een stelsel van open
waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied.

algemene milieukwaliteit
AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

aquatisch ecosysteem

Ecosysteem in het water (zie ook ecosysteem)

aquatische natuur

Waternatuur

baggerspecie

Het vast/vloeibare materiaal dat vrijkomt bij
het verwijderen van (delen van) waterbodems.

bassiskwaliteit
best bestaande technieken

Technieken die -bij de huidige stand van de
techniek- de verontreiniging maximaal kunnen
beperken.

best uitvoerbare technieken

Die technieken waarmee, rekening houdend met
economische aspecten (dat wil zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal
renderend bedrijf), de grootste reductie in de
verontreiniging wordt verkregen (• Engels: best
practicable means).

bronbemaling

Het droogmaken van bouwputten door (plaatselijke) verlaging van de grondwaterstand met behulp van pompen.

bufferzone

Gebied rondom een natuurgebied waar, met het oog
op de vereiste milieukwaliteit in het natuurgebied, maatregelen noodzakelijk zijn. In de plan
gaat het daarbij om waterhuishoudkundige maat·
regelen.

BZV

Biochemisch zuurstofverbruik.

conservering

Vasthouden van grond- en oppervlaktewater in een
periode van afvoer ten behoeve van een periode
met watertekort.
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cuwvo

Commissie uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater

def osfatering

Verwijdering van fosfaten uit {afval)water.

denitrificatie

Verwijdering van nitraat uit {afval)water.

diffuse verontreiniging

Verspreide verontreiniging (bij voorbeeld via
neerslagt verkeer, landbouw).

drainage

De afvoer van water over en door de grond (eventueel door buizen of greppels) naar een afwateringsstelsel.

drooglegging

Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een
waterloop en het maaiveld.

ecologische hoofdstructuur

Verspreiding en onderlinge ruimtelijke samenhang
van gebieden die voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden van belang zijn.

ecosysteem

Samenhangend geheel van levende organismen in
een niet-levende omgeving, inclusief de relaties
tussen de samenstellende delen.

effluent

Gezuiverd afvalwater.

eutrofi~ring

Verrijking van oppervlaktewater met voedingsstoffen.

eutroof

Voedselrijk

freatisch water

Water in een relatief goed doorlatende laag, dat
onder de grondwaterspiegel ligt en boven een
eerste slecht doorlatende of ondoorlatende laag.

functie

De bestemming in waterhuishoudkundige zin van
het op en/of in de bodem vrij aanwezige water
(het waterhuishoudkundig systeem}, met het oog
op de daarbij betrokken belangen.

gebiedsvreemd water

Water dat van buiten het betrokken gebied afkomstig is en een afwijkende samenstelling
heeft.

gradiênten

Geleidelijke overgang van milieu-omstandigheden
in ruimtelijk opzicht binnen een gebied

grondwater

Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel

grondwaterbeschermingsgebied

Gebied waarin bij verordening regels zijn
regels gesteld ter bescherming van het grondwater in verband met een winning.

grondwaterspiegel

Het vlak door de punten waar het grondwater een
drukhoogte heeft die gelijk is aan nul
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grondwatertrap

Klasse-indeling waarmee door middel van de
romeinse cijfers I tot en met VIII aangegeven
wordt binnen welke grenzen de grondwaterstand
fluctueerd.

GWG

Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen.

hydrologie

De leer van het voorkomen, het gedrag en de
chemische en fysische eigenschappen van water in
al haar verschijningsvormen op en beneden het
aardoppervlak, uitgezonderd het water in zee!n
en oceanen.

IBC-crite;-ia

Landelijk geformuleerde criteria voor het Isoleren, Beheersen en Controleren van afvalstoffen
op stortplaatsen.

IBS

Interimwet bodemsanering.

i.e.

Inwoner - equivalent (zie aldaar).

IMP

Indicatief Meerjaren Prograimn.a.

indirecte lozing

Lozing van afvalwater met behulp van een daartoe
bestemd werk op een gemeentelijke riolering
en/of een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

infiltratie

Het verschijnsel dat water aan het grondoppervlak de grond binnentreedt (veelal bewust nagestreefd).

integraal waterbeheer

Samenhangend beleid en beheer dat de verschillende overheidsorganen met strategische taken
en/of beheerstaken op het gebied van de waterhuishouding voeren in het perspectief van de
watersysteembenadering. Hierbij wordt rekening
gehouden met zowel de interne functionele samenhangen (de relaties tussen kwantiteits- en
kwaliteitsaspecten van het grond- en het oppervlaktewater) als de externe functionele samenhangen (de relaties tussen waterbeheer en andere
beleidsterreinen zoals milieubeheer, ruimtelijke
ordening en natuurbeheer).

inundatie

Het onder water geraken van een bepaald gebied.

inwoner-equivalent
(i.e.)

De gemiddelde verontreiniging via het afvalwater door êên persoon per etmaal.

IPO

Interprovinciaal overleg.

kwel

Het uittreden van grondwater aan het grondoppervlak of in waterlopen.
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laagst maatschapplijke
kosten

De totale kosten voor een gezamenlijk handelen
van verschillende overheden welke kosten, uitgaande van bepaalde doelstellingen en randvoorwaarden voor de maatschappij zo laag mogelijk
zijn.

LNO

Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie.

M-lijst

Lijst van stoffen waarop de algemene milieukwaliteit periodiek wordt getoetst.

maatregelen

Voorschriften, activiteiten, etcetera die noodzakelijk zijn om de normdoelstelling bij een
toegekende functie te realiseren, vanuit een
situatie waarin het waterhuishoudkundig systeem
nog niet aan die normdoelstelling voldoet.

MBP

Milieubeleidsplan (provinciaal).

meanderen

Natuurlijk bochtig verloop van een watergang.

MER

Milieu-effectrapportage.

mesotroof

Matig voedselrijk.

microverontreiniging

Een in kwantitatief opzicht relatief geringe
verontreiniging. Deze verontreiniging is echter
veelal ongewenst als gevolg van uiterst schadelijke eigenschappen (bij voorbeeld toxiciteit,
bio-accumulatie) van de betreffende stoffen.

mineralisatie

Overgaan van organische in anorganische stof
(vooral van belang bij veengronden).

morfologie

Vormenleer. In dit plan vooral gebruikt in relatie tot het aardoppervlak (geomorfologie;
wetenschap die de vormen van het aardoppervlak,
inclusief oppervlaktewater bestudeert, beschrijft en verklaart).

natuurontwikkeling

Activiteit gericht op de ontwikkeling van
natuurwaarden.

neerslagoverschot

Het (positieve) verschil tussen de neerslag en
de werkelijke verdamping.

NAP

Noordzee-actieprogramma; internationale overeenkomst waarbij de deelnemende landen zich verplichten tot het realiseren van een bepaalde
reductie van emissies naar de Noordzee.

NBP

Natuurbeleidsplan.

NMP(+)

Nationaal Milieubeleidsplan (plus).

nutri~nten

Voedingsstoffen voor organismen.

NW3

Derde Nota Waterhuishouding.
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oligotroof

Voedselarm.

onder bemaling

Door middel van gemalen een lager water peil
handhaven ten opzichte van het omliggende gebied.

onderhoudsspecie

Specie die in het kader van het onderhoud uit
een watergang moet worden verwijderd.

ontwatering

De afvoer van water uit percelen over en door de
grond en eventueel door drainbuizen en greppels
naar een stelsel van grotere waterlopen.

ontwateringsbasis

De grondwaterstand die bereikt wordt na een
droge periode en dan bij benadering overeenkomt
met:
a.
de waterstand in de ontwateringsmiddelen;
b.
de hoogteligging van de drainbuizen;
c.
de bodem van waterlopen op het moment dat
deze droogvallen.
Dit is de grondwaterstand waarbij de ontwateringsmiddelen ophouden te ontwateren.

oppervlaktewater

Het water dat stroomt over of verblijft op het
aardoppervlak.

overstort

Kunstwerk in het rioolstelsel waarmee overtollig
en ongezuiverd rioolwater, meestal door regen
aangevoerd, kan worden geloosd op het oppervlaktewater.

overstortfrequentie

Het aantal malen per jaar, dat een (riool)
overstort in werking treedt.

PAK's

Poly-aromatische koolwaterstoffen.

PCB's

Polychloorbifenylen.

peil beheer

Zorg voor het handhaven van bepaalde waterstand.

plas-dras-zones

Moerassige zones, met een hoogteligging ongeveer
op het niveau van het gemiddeld waterpeil.

proceswater

Water dat tussen innamepunt en lozingspunt in
contact komt met het produkt.

puntlozing

Lozing die geconcentreerd is op een bepaalde
locatie.

rand voorziening

Voorziening die ten doel heeft de vuiluitworp
vanuit het rioolstelsel bij een overstort te
beperken, onder andere werveloverstort, bergbezinkbassin en verbeterde overstortput.

RAP

Rijnactieprogramma; internationale overeenkomst
waarbij de deelnemende landen zich verplichten
tot het realiseren van een bepaalde reductie van
emissies naar de Rijn.
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reallocatie
waterwinningen

Het verplaatsen van (grond)waterwinningen.

rioleringsbeheersplan

Integraal plan voor het tegen minimale kosten
instandhouden van goed functionerende rioleringen.

rioolstelsel

Ondergronds buizenstelsel voor de inzameling en
afvoer van afvalwater en/of regenwater.

rioolwatersysteem

Aaneengesloten systeem dat nodig is voor het
verzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater.

rioolwaterzuiveringsinrichting

Inrichting waar het rioolwater doorheen wordt
gevoerd om te worden ontdaan van (een deel) van
de verontreinigende stoffen.

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiêne.

RZI

Rioolwaterzuiveringsinrichting.

schijnspiegel

Freatisch vlak van een grondwaterlichaam gelegen
op een slecht doorlatende laag, waar onder weer
een onverzadigde zone voorkomt.

stand-still-beginsel

Waar waterhuishoudkundige systemen in een betere
toestand (gelet op de functie) verkeren, dient
deze toestand niet te verslechteren. De toepassing van het stand-still-beginsel betreft gebieden en niet individuele bronnen.

stroomgebied

Een gebied waaruit het afstromende water door
één bepaalde waterloop wordt afgevoerd.

systeemvreemd water

Water dat niet afkomstig is uit het natuurlijke
waterhuishoudkundige systeem waartoe een gebied
behoort en dat dus kunstmatig naar een gebied
wordt aangevoerd.

uitspoeling

Transport van stoffen vanaf het landoppervlak of
vanuit de bouwvoor naar het grondwater en eventueel via het grondwater naar het oppervlaktewater.

verbindingszones
(ecologische)

Routes waarlangs organismen zich kunnen ver
plaatsen tussen voor die organismen geschikte
biotopen.

verblijftijd (van het
grondwater)

De tijd die het water nodig heeft om de afstand
tussen twee nader te definilren punten (meestal
het intree- en onttrekkingspunt) te overbruggen.
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verdroging

Alle negatieve gevolgen van structurele grondwa terstandsdaling. Het gaat hierbij zowel om de
directe effecten, het optreden van vochttekorten, als indirecte effecten, de gevolgen van
veranderingen in de samenstelling van het grondwater.

verzadigde zone

Bet deel van de grond waarin de poriän geheel
met water zijn gevuld.

VEWIN

Vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland.

vocht tekort

Het verschil tussen potenti!le en werkelijke
verdamping van een plant.

V&W

Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

'WAPROG

NV Waterleidingmaatschappij voor de provincie
Groningen.

waterbalans

De vergelijking van de hoeveelheden water betrokken bij toevoer, afvoer, onttrekking en verandering in berging over een bepaalde periode en
binnen een gegeven gebied.

Waterbeheer

Synoniem voor het begrip waterhuishouding waarbij de overheidszorg behalve het feitelijke beheer (fysieke maatregelen) en een juridisch beheer (vergunningen en dergelijke) tevens de
daaraan voorafgaande beleidsplanning (planvorming en dergelijke) omvat.

Waterbeheerder

Overheidslichaam (Rijk, provincie, waterschap of
gemeente) belast met een of meer operationele
beheerstaken op het gebied van het waterbeheer.

waterbodem

Bodem die permanent, danwel met een zekere
regelmaat, danwel onder bijzondere omstandigheden met oppervlaktewater is bedekt. De waterbodem vormt de verbinding tussen het oppervlaktewater en de bodem.

waterhuishouding

De overheidszorg die zich richt op het op en in
de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de
daarbij betrokken belangen (begripsomschrijving
artikel l van de Wet op de waterhuishouding).

waterhuishoudkundige
infrastructuur

Een samenhangend geheel van watergangen en
kunstwerken.

waterhuishoudkundig
systeem

Een samenhangend geheel van oppervlaktewateren
en grondwatervoorkomens, waarbij met oppervlaktewater wordt bedoeld: het samenhangend geheel van water, waterbodem, oevers, technische
infrastructuur en de biologische component.
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waterschap

Overheidslichaam belast met de waterstaatkundige
verzorging (geheel of gedeeltelijk) van een gebied.

waterstaatkundige
eenheid

Een of meer gebieden waarin het water in uiteindelijk dezelfde bedding tot uitstroming komt
(stroomgebied), of waarin men uit een oogpunt
van waterbeheersing op een samenhangend stelsel
van wateren is aangewezen (boezem- en poldergebied).

waterstand

De hoogte van het wateroppervlak ten opzichte
van een referentievlak.

watersysteem

Het kader gevormd door het waterhuishoudkundige
systeem met zijn relevante omgeving, waarvan de
begrenzing mede afhankelijk is van de functionele samenhang(en) waarop men de aandacht richt.

watersysteembenadering

Werkwijze van waaruit de zorg voor de waterhuishouding wordt benaderd en waarbij wordt uitgegaan van de samenh~ng binnen de waterhuishouding
en die van de waterhuishouding met relevante
omgeving. (De benadering vormt daarmee het brede
kader waarin de Derde Nota Waterhuishouding
dient te worden geplaatst).

watervoerend pakket

Een bodemlaag die water doorvoert en die aan de
onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende
of slecht doorlatende laag en aan de bovenzijde
wordt begrensd door een ondoorlatende of slecht
doorlatende laag danwel een vrije grondwaterspiegel.

waterwingebied

Gebied direct om een grondwaterwinning dat een
bijzondere bescherming geniet ("60-dagenzone").

Wca

Wet chemische afvalstoffen.

weerstandbiedende laag

Laag in de ondergrond die een grotere weerstand
bied aan de stroming van het grondwater dan de
boven en/of onderliggende lagen.

WHVZ

Wet

WMO

Waterleidingmaatschappij Overijssel.

Hygi~ne

en Veiligheid Zwemgelegenheden

NV Waterleidingmaatschappij •Drenthe".
Wet op de waterhuishouding (Stb 1989, 285).
wortelzone

De grondlaag waarin de levende wortels zich bevinden, meestal beschouwd als de laag waarin het
overgrote deel van de wortels zich bevinden.

WVO

Wet verontreiniging oppervlaktewater.
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zuurstofbindende
stoffen

Stoffen die (bio)chemisch reageren waarbij
zuurstof wordt verbruikt.

zware metalen

De elementen uit de reeks •zware metalenn. Bedoeld worden meestal de volgende elementen: cadmium (Cd), kwik (Hg), koper (Cu), lood (Pb),
zink (Zn), chroom (Cr) en nikkel (Ni).

zwarte lijst stoffen

Gevaarlijke stoffen waarvan de lozing op korte
termijn moet worden gestopt; de lijst wordt in
internationaal overleg vastgesteld.
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SAMENSTELLING 'WERKGROEP VOORBEREIDING WATERHUISHOUDINGSPLAN
De werkgroep heeft haar werkzaamheden gestart op 16 maart 1988 en
be~indigd op 25 oktober 1991. In deze periode zijn 23 vergaderingen
gehouden.
Deelnemers

Namens

H. Rietveld (t/m 25-5-1988)
W. Prins (vanaf 17-2-1989)
W. Naarding (t/m 13-3-1991)

Rijkswaterstaat, dir. Drenthe
id.
Min. van Landbouw, directie Landbouw, natuur en openluchtrecreatie
id.
Drentse Waterschapsbond
id.
id.
id.
id.
id.
id.
NV Waterleidingmaatschappij
Drenthe
Provinciale Dienst Ruimte en
Groen, Afd. Natuur, Landschap en
recreatie
Prov. Dienst WaMil, Afd. Bodem
Prov. Dienst WaMil, Afd. Water
id.
id.
id.

J. Gereadts (vanaf 7-5-1991)

F. ThUrkow
E. Burgler (t/m 19-10-1990)
C. v.d. Plas (t/m 30-8-1991)
G.J. Pierik (t/m 7-5-1991)
D. Komen (vanaf 30-8-1990)
K. Schuttinga (vanaf 22-2-1991)
H. Kamping (vanaf 20-8-1991)
T. CsengB

A. v.d. Vijver
J.H. Thije
H. Smeltekop
H. v.d. Eerenbeemt, projectl.
J. Kreling, voorzitter
H. van Laar, secretaris
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