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ten geleide.

Onderstaand rapport over de begrenzing van het
studiegebied nationaal landschapspark NoordwestOverijssel is,

tenminste naar onze mening,

in een

veel te korte tijd totistand gekomen. Het was door
gebrek aan tijd niet mogelijk om een grondige
kontr6éle te verrichten van opzet en uitvoering van
dit rapport.
Bovendien is het bepaald geen volledige inventarisatie van de kwaliteiten van dit gebied, al doet
de omvang zulks wel vermoeden. Deze volledigheid
is ook niet nagestreefd. Bewust is getracht de
essentie van de struktuur van het gebied boven
water te krijgen,

om daarmee aanbevelingen voor een

mogelijke grens te kunnen doen @n om de basis te
leggen voor verder onderzoek in dit gebied.
Tenslotte moet worden opgemerkt,

dat dit rapport

niet los mag worden gezien van andere nota's van

de werkgroep natuur- en landschapsbehoud en milieuhygiene, met name van deelrapport II, handelend over
het landschap en de cultuurhistorische aspecten.
H. Eleveld,
N.

Schotsman,
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1.

inleiding.

In 1976 is de op de omslag vermelde

werkgroep tot

stand gekomen, met als eerste doel het omschrijven
van een grens voor het toekomstig nationaal landschapspark vanuit het oogpunt van natuur en landschap.
Formeel werd dit als volgt omschreven:
"De werkgroep heeft tot taak aan de voorlopige projectgroep voorstellen te doen voor een 2Zinvolle begrenzing van het proefgebied door middel van
a. een inventarisatie van de voor het natuur- en
landschapsbeheer, alsmede uit een oogpunt van cultuurhistorie en milieuhygiéne meest belangrijke elementen en lokaties;
b. het opstellen van een visie op de mogelijke ontwikkeling van de onder a. bedoelde elementen en
lokaties, rekening houdend met de belangen van de
recreatie en de landbouw, waarbij waar nodig een
inventarisatie dient te worden gegeven van de daartoe
te treffen maatregelen en voorzieningen;
c. een vergelijking van de voor- en nadelen voor de
onder b. geschetste ontwikkeling voor de deelgebieden
bij opneming in het proefgebied.
Daarnaast kan de werkgroep worden betrokken bij de
beantwoording van de diverse vraagstukken die bij
de verdere ontwikkeling van het proefgebied aan de

orde zgullen komen",

De werkgroepis bij het goeken naar dege zginvolle
begrenzing op de grote moeilijkheid gestuit, dat een
grens gemakkelijker op grond van andere vakgebieden
en belangen gesteld kan worden dan op grond van de
aspecten van natuur en landschap. Immers, ook in
het overgangsgebied van N.W.-Overijssel komen belangwekkende natuurreservaten voor (Rottige Meente,

Lindevallei, IJsseldelta), terwijl invloeden op de

ontwikkeling van N.W.-Overijsselse "elementen en
lokaties" soms van ver komen (Noordoost Polder,
Drents Plateau, maar ook: Rijnwater, randstedelijke
recreanten). Ook landschappelijk gezien is er rond
het studiegebied een waardevol en moeilijk te begrenzen overgangsgebied van grote uitgestrektheid.
Met dit alles zij duidelijk gemaakt dat het vooral
juridisch-bestuurlijke aspecten zijn, die beperkingen
stellen aan de omvang van een nationaal landschapspark. Dit heeft tot konsekwentie, dat een voor natuur
en landschap optimale begrenzing niet zozeer berust
+

Althans de door de werkgroep aangetrokken onderzoekers,.

op het van buitenaf begrenzen van een geisoleerd,
duidelijk van de omgeving verschillend gebied. Het
is veeleer zo, dat een begrenzing niet los te koppelen is van de inhoud van het omgrensde. Ja, zelfs
omgekeerd, dat eerst de inhoud in grote lijnen bepaald zou moeten worden voordat, a.h.w. van binnenuit,een grens tot stand kan komen (het is dan ook
dit voortdurend zoeken naar de nog grotendeels

onbeschreven inhoud dat zo tijdrovend is). Onder-

getekenden zijn van mening, dat een voornaam deel
van de "inhoud" van een nationaal landschapspark
bestaat uit het doel, of de doelen, die men wenst
na te streven, zowel ten aanzien van het geheel als
van de onderdelen. Dit heeft geleid tot een werkwijze, die veel aansluiting heeft bij een meer planologisch raamwerk. In het kort gezegd houdt dit in,
dat een aantal onderzoeksfasen worden onderscheiden,
waarvan de eerste, uiteraard, een inventariserende is.
De gevonden gegevens worden vervolgens getoetst aan

pepaalde criteria pevaruatie) « Maatschappelijke voor-

waarden en wensen
(in dit geval vanuit het oogpunt
van natuur- en landschapsbescherming) leiden tenslotte tot het formuleren van doelstellingen op het
gebied van bestemming, inrichting en beheer. Het
resulterend model van doelstellingen heeft een
hierarchische structuur: aan de top een hoofddoelstelling voor het gehele gebied, daaronder doelstellingen voor landschapstypen of deelgebieden, die
niet in tegenspraak zijn met de hoofddoelstelling.
Een dergelijk model biedt de mogelijkheid tot een
voortdurende terugkoppeling, zodat veranderende
maatschappelijke omstandigheden en behoeften tot een
herformulering van doelstellingen kunnen leiden.
Bovendien wordt op deze manier vanaf het begin op een
open wijze van gedachten gewisseld, en
ontstaan hopelijk
geen grote misverstanden over
delen van het toekomstig nationaal landschapspark.
Ten aanzien van het studiegebied als geheel kan worden opgemerkt dat de inventariserende en waarderende
fase in feite voorbij zijn, en hebben geleid tot de
conclusie, dat in Noordwest-Overijssel zoveel waardevols voorkomt, nationaal en internationaal gezien,
dat behoud van "het kenmerkende" gewenst wordt geacht.
Deze korte formulering kan tot hoofddoelstelling
voor het gebied verwerkt worden, door de definitie
van een nationaal landschapspark te gebruiken als
basis.

HOOFDDOELSTELLING.

Aanwijzing van een gebied in Noordwest-Overijssel tot
nationaal landschapspark dient tot gevolg te hebben,

dat ten aanzien van dit gebied, dat zowel uit natuur-

terreinen, wateren en bossen, als cultuurgronden en
nederzettingen is opgebouwd, dat een grote rijkdom
vertegenwoordigt aan natuurlijke en landschappelijke
kwaliteiten en aan cultuurhistorische waarden, en als
zodanig een overwegend samenhangend en harmonisch
geheel vormt,
het beleid van de overheid zich richt op het in
stand houden en ontwikkelen van het specifieke en
gedifferentieerde karakter, uitgaande van een conceptie voor inrichting, ontwikkeling, beheer en
bestuur, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen
van de zich recreérende mens, en met de sociaalculturele en economische belangen van de in het gebied
wonende en werkende bevolking.
toelichting. Deze algemene en uitgebreide formulering
is van wezenlijk belang, omdat hierin het multifunctionele gebruik van de ruimte tot uiting komt, en
wordt onderschreven. Daarnaast wordt in algemene zin

de samenhang benadrukt tussen de verschillende

landschappen, en ook de specifieke kwaliteiten van
onderdelen van het totaal. Belangrijk is ook, dat
het te gebruiken middel wordt aangeduid. Immers, een
conceptie voor inrichting en beheer houdt in dat een
lange-termijn visie dient te worden ontwikkeld, hetgeen van belang is voor zich langzaam ontwikkelende
natuurwetenschappelijke kwaliteiten. Ontwerpen en
toepassen van dit instrumentarium dat een landschaps-~
park kan bieden, zou tenslotte moeten kunnen
leiden tot een van buiten herkenbaar, en van binnen
leefbaar, geheel.
In het voorgaande is gezegd dat de globale inventariserende fase is afgerond. Dat wil echter niet zeggen
dat nu genoeg gegevens bekend zijn om een volledig
verantwoorde grenskeuze te maken. Bovendien kunnen
de eventuele gevolgen op langere termijn van toepassing
van de landschapspark-idee voor met name de natuurhistorische aspecten onmogelijk aan de hand van de
huidige hoeveelheid gegevens beoordeeld worden.
Dit betekent, dat (naast sociaal-maatschappelijk begeleidend onderzoek) een wetenschappelijke onderzoekscommissie dient te worden samengesteld, die als eerste

taak heeft het aanvullen door eigen inventarisaties

van de natuurwetenschappelijke-, landschappelijke-,
cultuurhistorische- en milieuhygienische gegevens.
Daarnaast moeten de ontwikkelingen in de tijd op
het terrein van elk van deze vakgebieden nauwkeurig
worden vervolgd. Slechts door nauwkeurige waarnemingen
kan ter zijner tijd een juist oordeel worden geveld
over de effecten van de "benoeming" van een gebied tot
nationaal landschapspark,.

2. gevolgede werkwijze.
In dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van de
op de omslag vermelde onderzoekers, die door de
zeer korte beschikbare tijd, zich voornamelijk hebben
moeten beperken tot het verwerken van literatuurgegevens over het gebied.
Mevr. Eleveld heeft zich beziggehouden met de samenstelling van een overzicht betreffende de waterhuishouding en -kwaliteit. Mevr. Zuiderveen heeft de analyse van de landschapsstructuur op zich genomen (zie
deelrapport II van de werkgroep). De hr. Schotsman
heeft zich gericht op het verzamelen van natuurwetenschappelijke gegevens, en heeft de bijdragen zoveel
mogelijk tot één rapport samengesteld.
2.1. beoordelingsmethoden van de waterkwaliteit.
Waterkwaliteit is een relatief begrip: de eisen die men
aan de kwaliteit stelt, worden bepaald door de functie
van het water (water ten dienste van de landbouw, water
met recreatief gebruik, water in en voor natuurreservaten, etc.). De samenstelling van water wordt door vele
factoren bepaald, waaronder: de bodemsamenstelling en
-structuur, de samenstelling van het toestromende grondwater, de samenstelling van de neerslag, en de toevoer
van verontreinigingen.
De waterkwaliteit kan beoordeeld worden op grond van
verschillende criteria. Wanneer het begrip waterkwaliteit
gekoppeld wordt aan de functie die het water heeft, kan
de kwaliteit beoordeeld worden naar de mate waarin het
daarvoor bruikbaar is. Om geschikt te zijn dient het water
een aantal eigenschappen te hebben, die in twee groepen
ingedeeld kunnen worden: de mate waarin bepaalde stoffen
in het water voorkomen, en de mate waarin het wateroecosysteem is beinvloed.
Toevoer van verontreinigingen zal enerzijds tot gevolg
hebben, dat de concentratie van een aantal stoffen
verandert, en anderzijds dat de levensgemeenschap in het
water wordt gewijzigd. Uit het bovenstaande volgt, dat het
mogelijk is de waterkwaliteit op twee manieren te beoordelen: op grond van fysisch-chemische eigenschappen,
en op grond van biologische eigenschappen.
fysisch-chemische eigenschappen.
Belangrijke voordelen van de fysisch-chemische beoordelingsmethoden zijn, dat de parameters betrekkelijk ge-

~10-

makkelijk kunnen worden gedefinieerd en dat de bepalingen
relatief,genvoudig Zijn. De belangrijkste parameters zijn
0o.a BOD,zuurstofgehalte, ammoniumconcentratie, fosfaatconcentratie, alkaliniteit. Doordat veel methoden
Zijn gestandaardiseerd is vergelijking over het algemeen
goed mogelijk.
Beoordeling op grond van de chemische eigenschappen zal
daarentegen niet altijd een goed beeld geven, omdat
regelmatige metingen over langere tijd nodig zijn, en ook
dan kunnen de voor een beoordeling zo belangrijke
extreme waarden nog onopgemerkt blijven.
In dit rapport zijn de beschikbare chemische gegevens
verwerkt met behulp van het toetsings-systeem, zoals
dat wordt voorgesteld in het Indicatief Meerjaren Plan

voor de waterverontreiniging (het IMP-systeem).

Men is gekomen tot een indeling in kwaliteitsklassen op
basis van drie parameters: BOD 0, cuurstofverzadigingspercentage, en het ammoniakgehalte. Met behulp hiervan
is men tot de volgende indeling gekomen:

TABEL 1
zeer goed

goed
matig

slecht

zeer slecht

Oo-gehalte

BoDg°mg Op/1| NHy-N mg/l

91-110 %

<3,0

71-90 en 111-120]
51-70 en 121-130}

31-50

<30 en

>130

3,1-6,0
6,1-9,0

9,1-15,0

>15

<0,5

0,5-1,0
1,1-2,0

|2,1-5,0

45,0

De kwaliteit van het betreffende water kan worden bepaald door middeling van de drie gemeten waarden.
Naast beoordeling op grond van het IMP-systeem zijn ook
de gegevens over de gehaltes totaal-fosfaat verwerkt.
Deze zijn op topografische kaart gebracht op basis van de
volgende indeling:

< 0,05 mg P/l
0,05-0,10
0,11-0,20
0,21-0,40

> 0,40

zeer laag
laag
gemiddeld

hoog

zeer hoog

Hoewel het niet mogelijk is op basis van deze indeling te
komen tot een kwalitéitsbeoordeling, kan het fosfaatgehalte wel een indicatie zijn voor de grootte van de
fosfaataanvoer.
biologische eigenschappen.
Biologische beoordelingsmethoden zijn gebaseerd op de
veronderstelling dat toevoer van verontreinigingen
meetbare effecten heeft op de water-levensgemeenschappen.

-ll-

Bij de beoordeling kan gebruik gemaakt worden van vele

soorten organismen, zoals de microflora en -fauna,
plankton, vissen, en waterplanten.

De keuze welke groep organismen de beste informatie geeft
over de eigenschappen van het te onderzoeken water is
afhankelijk van het soort water, zowel naar het gebruik,
als naar de topografische ligging en vorm.
Het voordeel van kwaliteitsbeoordeling op grond van
biologische gegevens is, dat meer inzicht wordt verkregen in het totale effect van azkle factoren, die over

een lange periode de in het water voorkomende levens-

gemeenschappen hebben beinvloed.
Doordat er een grote variatie is aan plant- en diersoorten en er vele onderlinge verbanden bestaan, is het
mogelijkk een groot aantal biologische kwaliteitsbepalingen
toe te passen.iIn dit rapport is gekozen voor de beoordeling op grond van de trofie-index, en van de saprobiegraad.
De trofie-index houdt in, dat op basis van een kwalitatieve analyse varihet plankton een reeks kan worden opgesteld van watertypen, waarvan het ene uiterste in de
reeks voedselarm (oligotroof) is, het andere uiterste
voedselrijk (eutroof). Op basis van de voorkomende organismen kan een indeling
gemaakt worden in drie typen:
eutroof
-voedselrijk (water is gekenmerkt door een hoge
mesotroof -matig voedselrijk.
/produktiviteit)
oligotroof-voedselarm (geringe produktiviteit).
Ook wordt wel het begrip metatrofie gehanteerd. Water
wordt metatroof genoemd wanneer er sprake is van ernstige
verstoring door de toevoer van nutriénten.
Voor de beoordeling van de trofiegraad is voor dit rapport tevens gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens
over de water- en oevervegetatie. Opbasis

van de ee kan eenzelfde soort typologie

worden opgeste
voor de verontreinigingsgraad. De analyse van het plankton kan leiden tot een indeling in

een reeks watertypen, die loopt van schoon (oligosaproob)

tot sterk vervuild (polysaproob). Er kan een indeling
worden gemaakt in vier hoofdtypen:
oligosaproob - niet tot zeer licht verontreinigd
b-mesosaproob=- licht verontreinigd
a-mesosaproob- sterk tot matig vervuild
polywaproob
- zeer sterk vervuild.
Bij de beoordeling van de vervuilingsgraad is ook de
samenstelling van de water- en oevervegetatie in de beschouwing betrokken.
Tenslotte moet worden gewezen op de bacteriologische
verontreiniging. Voor de hygienische beoordeling van oppervlaktewater zijn de pathogene bacterién en virussen van
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belang. Bij routine-onderzoek naar pathogene bacterién

beperkt men zich tot het aantonen van Escherichia coli,

een darmbacterie, die als indikatie wordt gebruikt voor

faecale besmetting. Men neemt aan dat de afsterving van
coli-bacterién niet sneller verloopt dan van pathogene

soorten. Afwezigheid of een zeer lage concentratie wordt

dan ook als een aanwijzing beschouwd voor de hygienische
betrouwbaarheid van het water.

De bacteriologische toestand van het water kan worden

beoordeeld aan de hand van het zgn. MPN.Eykman-getal en
het kiemgetal. Het MPN.Eykman-getal geeft aan het "meest

waarschijnlijke aantal" gasvormende bacterién, per 100 ml,

en is een aanwijzing voor de besmetting van oppervlaktewater met kiemen van faecale oorsprong (E. coli). Als
criteria voor oppervlaktewater met recreatieve bestemming
houdt men aan: geschikt zwemwater: MPN niet hoger 100/100 ml.

aanvaardbaar
ongeschikt

4
»

:
&

id. 1000/100 ml.
hoger dan 1000/100 ml.

De bepaling van het kiemgetal geeft een aanwijzing over de
omvang van de bacterieflora. Op grond van o.a. het voorkomen van faecale coli-bacterién kan oppervlaktewater

beoordeeld worden naar geschiktheid voor recreatief ge-

bruik. Daarnaast kan de aanwezigheid van deze darmbacterie
een indicatie zijn goor de loging van huishoudelik afvalwater.
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2.2. beoordeling van natuurwetenschappelijke gegevens.

Aangezien Noordwest-—-Overijssel een samenhangend geheel

is van een aantal landschapseenheden§ verdient het aan-

beveling om eerst voor het gehéle gebied een natuur-

wetenschappelijk getinte beschrijving op te stellen,

alvorens wordt ingegaan op een beschrijving van deel-

gebieden. In deze algemene beschrijving (hoofdstuk 3)

kan duidelijk tot uiting komen, welke ontwikkelingen
tot op heden hebben plaatsgevonden en hebben geleid

tot juist deze constellatie van landschappen.
Een dergelijke benadering van het gebied heeft bovendien
als voordkel, dat vanaf het begin duidelijk wordt gesteld, dat de samenhang tussen de onderscheiden gebieden in feite van even groot, zo niet groter belang is,

dan de deelgebieden op zichzelf. Natuurlijk is er ver-

schil, dus een grens, tussen b.v. het Hoge Land van
Vollenhove, en het lage veengebied. Maar het zijn juist
ook deze grootschalige grensvlakken, met hun vaak zeer
interessante flora en fauna, die dan in een beschrij-

ving van aan elkaar grenzende delen dreigen ongenoemd
te blijven, soms ten koste van de aldaar voorkomende

kwetsbare oecosystemen.
Na dit algemene deel is voor een aantal deelgebieden
een tabelvormig overzicht opgesteld van de toegekende
waarde aan biotische aspecten van het landschap. Deze

waardering is gebaseerd op de eveneens in de tabel
genoemde criteria.

Het eerstgenoemd criterium, diversiteit, is een maatstaf

voor de aanwezige hoeveelheid variatie (aantal soorten
per oppervlakte-eenheid). In de tabel is een nader onderscheid gemaakt tussen het aantal soorten/opp.eenheid

(de «-diversiteit), en het aantal biotopen, en/of

levensgemeenschappen per eenheid van oppervilak (de

fP-diversiteit). Een hoge diversiteit wordt i.h.a. als

waardevol gezien,

omdat dit een indicatie geeft over

de opbouw van het betreffende milieu. Echter een oordeel
dat uitsluitend is gebaseerd op dit criterium is niet
acceptabel. Daaropvolgend is in de tabel aangegeven

welke mate de regionale- (dus N.W.-Overijsselse), de

in

nationale- en de internationale zeldzaamheid een rol
hebben gespeeld in de toegekende waarde, op basis van
de actuele situatie,
Uiteraard is ook gelet op de specifieke soorten die zijn
waargenomen, omdat zij zijn op te vatten als imniicatoren
voor een bepaald milieutype, hetzij voor de ruimtelijke
kenmerken daarvan (b.v. al of geen gradiéntmilieu),

hetzij voor de temporele milieukenmerken (milieudynamiek).
*Een landschappelijke analyse van het studiegebied is
in deelrapport II weergegeven. Waar in dit rapport over
"landschap" wordt gesproken, is dit bedoeld in landschapsoecologische gin (dus voor zover het betrekking

heeft op de in het betreffende gebiedsdeel voorkomende
devende organismen en de daarvoor relevante landschap-

pelijke structuur).
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Na deze tabel,

die voor de veengebieden (deelgebied

I, Il en III), de zandgronden (deelgebied VI en IX)

en de kleigronden is opgesteld, volgt een toelichting
over elk van de genoemde biotische componenten, met
eventueel daarbij in de marge de verwijzing naar de
petreffende publikatie (voor de tabellen zie bijlagen).

-15-

3. algemene beschrijving van het proefgebied.
3.1. geomorfologie, menselijke invloed.
Een voor N.W.-Overijssel belangrijke periode is de zogenaamde vierde vergletscheringsfase geweest van de
voorlaatste ijstijd. Het landijs vormde een reeks van
stuwwallen aan haar guidgrens, die nu nog duidelijk te
herkennen zijn als de heuvelachtige gebieden rond
Havelte en Steenwijk (en ook gebieden als Gaasterland,
Wieringen en Texel). De eveneens tijdens het Saalien
ontstane keileemrug rond Vollenhove vormt, samen met
de genoemde heuvels rond Steenwijk, een markant landschap.
Tijdens de be6indiging van het genoemde ijstijdperk vormde
zich een groot smeltwaterdal, het glaciale Vechtdal,
dat zich tussen deze keileemruggen over de gehele Kop
van Overijssel uitstrekte, en later tijdens het Eemien
(interglaciaal) ook door de Rijn werd gebruikt en voor
een deel opgevuld met sedimenten. Dit landschap van keileemruggen en smeltwaterdalen is tijdens de laatste
ijstijd (Weichselien) vervlakt door de onder invloed van
de wind ontstane dekzanden.
Dit geeft een totaalbeeld, aan het eind van het Pleistoceen, van een hoog noord-oostelijk gebied (westrand van
het Drents Plateau) dat wordt doorsneden door beek-

dalen (Tjonger, Linde, Steenwijker A, Wold A, Reest),

waarin min of meer voedselrijk water werd getransporteerd
naar het centraal gelegen voormalige Vechtdal. Dit
grote smeltwaterdal is opgevuld met zandig en kleiig
materiaal maar vooral door veen. Dit veen kon gevormd
worden doordat een min of meer snelle zeespiegelstijging
optrad met het warmer worden van het klimaat: het
begin van het Holoceen.
1
Het N.W.-Overijsselse gebied kan daarbij worden opgevat
‘oe
I.M.)ads een bekken, ingesloten door de hoogten van Drenthe,
i=
het Hoge Land van Vollenhove en aan de westkant in feite
doorlopend tot in Noord-Holland. Dit totaal van
wateropvangend achterland, toevoerende rivieren en
riviertjes, en bekkengebied met stagnant water, vormt
het voorwaardensysteem, waaronder veenvorming kon plaatsvinden, eerst nog plaatselijk en soms moeilijk als zodanig
te herkennen, daarna in een opeenvolging van verschillende stadia, met een duidelijke ruimtelijke variatie.
Transport van nutriénten via de rivierlopen leidde tot
de vorming van veen onder relatief eutrofe omstandigheden, waardoor locaal rietween werd gevormd, en op
grote schaal zeggeveen, dat onder meer mesotrofe omstandigheden gevormd werd. (rheotroof primair, en secundair
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veen). Naarmate dit veen zich verder boven het
grondwater verhief kon zith een meer voedselarme
veensoort ontwikkelen, waarna zich tenslotte een
uitsluitend van regenwater afhankelijk hoogveen vormde

(ombrotroof veenmosveen), dat zich over het grootste

deel van de Kop van Overijssel kon uitbreiden.
Daarbij ontstond een patroon van grote uitgestrekte

hoogveendelen (tertiair veen), die van elkaar ge-

scheiden waren door riviertjes, die door regelmatige
inundaties het milieu ter plaatse zodanig verrijkten
dat zich daar het zeggeveen, en eventueel broek- en

rietveen kon handhaven. Naast deze "inwendige gradienten", in het veengebied zelf, is er nog de overgang naar het hoger gelegen zandgrondgebied. Op deze

overgang heeft zich een zgn. lagg-z6ne bevonden, die

gevoed werd door het oppervlakkig van het keileem

stromende water (via riviertjes als de Reune), en

natuurlijk door het lekwater van het hoogveen.
Tevens is voor de specifieke opbouw van het veen in
N.W.-Overijssel de aanwezigheid van een aantal
macrogradienten in het gebied van belang:
- de vroegere mariene invloed is het sterkst in de
Weerribben geweest en de sporen nemen naar het
zuiden af;

- de fluviatiele invloed is het sterkst in het zuiden
en neemt naar het noorden toe af;

- in het zuiden is menselijke beinvloeding, met name
de zggn wilde vervening het langst aanwe Zig, waar-

door in noordelijke richting een andersoortig veengebied voorkomt;
- de restanten van de vroegere mosveenkernen hebben
waarschijnlijkk invloed op het karakter van de veenvormende systemen;
- langs de randen van zand en veen was de nierboven
genoemde overgang aanwezig met een aantal specifieke
organismen,.
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Van het mosveen is het grootste deel als turf
uit het gebied weggevoerd. Daarmee is één van
de meest opvallende vormen van menselijke invioed op het gebied genoemd. Mede door de vervening ontstonden de Beulaker- en Belterwiede.
Het land werd in een bijzonder specifieke exploitatievorm genomen: als hooiland zebruikte

ribben (die ten dele uit zorgvuldig verwerkte

bovengrond bestonden: de zetgrond), en als
rietland gebruikte jonge verlandingsstadia

(secundaire veenvorming in de gezraven petsaten). Uiteindelijk heeft menselijke beinvloedine
seeleid tot een tweetal

"restlandschappen" van

dit eertijds machtige, uitgestrekte veenmoeras:
het
aprarische landschap zoals dat nog in
de verschillende reservaten is terug te vinden

(het "kraggenlandachap"), en het ontginnings-

landschap.
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Naast dit door plantengroei gevormde landschap
moet nog de invloed in de vroese Middeleeuwen

van de %uiderzee worden genoemd. Door de ondringende zee werd een laag klei over het veen

afgezet aan de westrand van het N.*/.Overijsselse
gebied. Dijkaanleg en bebouwingswijze hebben tot
een ander landschap geleid dan het aangrenzend
veengebied, terwijl ten westen van de bedijking
een aantal "buitenlanden" met min of meer dui-

delijke kwelderwallen ontstonden (eventueel met
schelp- of grintbanken).

Een voorlopige balans geeft de volgende landschappen: de hooggelegen zandgronden, de beekdalen, het oud-agrarisch kraggenlandschap,
het ontginningsgebied, het klei-op-veengebied
en de buitendijken.
In de beschrijving van de verschillende deelgebieden zal nader worden ingegaan op de betrekkingen tussen deze landschapseenheden, maar nu
kan reeds worden gewezen op de invloed die de
hoge zandgronden via het wegzijgende grondwater
op de laaggelegen veengebieden hebben, Aanvoer

van mineralen zorgt voor een gradient van min
of meer voedselrijk naar voedselarm in het op-

pervlaktewater van de veengebieden. Door de

overspoeling in het verleden met zout water

vanuit de Zuiderzee is het westelijk gebied
bovendien nog'brak' waardoor een enigszins andere vegetatie aanwezig is.
Over de betekenis die kan worden toegekend aan
enkele van de hierbovengenoemde landschappen

kan in het algemeen nog het volgende worden
opgemerkt.

1. de hoge "zandgronden. De op de keileemruggen

voorkomende houtwallen zijn restanten van een

middeleeuws landschap. Door hun verscheidenheid
in o.a. microklimaat, trofiegraad en menselijke

invioed bieden zij voor zeer veel organismen een

groei- of nestelgelegenheid. De gaafheid van een
dergelijk landschapstype in met name het gebied

ten noorden van Steenwijk geeft hieraan een
bijzonder hoge waarde.

2. de beekdalen. De oost-west verlopende beekdalen zijn kenmerkend voor de westrand van het
Drents Plateau. Na de afgraving van het oorspronkelijke mosveen en zelfs van het zegreveen
zijn de meeste secundaire veenbodems "aangemaakt"
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Bovendien is door de voortdurende zeespiegel-

stijging een laag "rivier"klei in de beneden-

loop afgezet. Van deze beekdalen zijn sinds

het wegvallen van de jaarlijkse winteroverstromingen
essentiele kenmerken verdwenen (zoals openheid,

grotendeels hooilandgebruik

weinig mest, jaarlijkse slibafzetting etc.).
3. het kraggenlandschap. Dit oud-agrarisch

landschap herbergt een flora die plantenzgeografisch tot het Hafdistrict behoort. Hiervan
merken in 1955 van Dijk en Westhoff al op, dat
het Hafdistrict (Europees gezien) het mooist in
Nederland is ontwikkeld. Het komt o.a. voor in
Waterland, het Vechtplassengebied en in N.W.
Overijssel. In het algemeen is N.W.Overijssel
het belangrijkste moerasgebied van West- en
Midden Europa, door 2ijn uitgestrektheid, verscheidenheid, en soortenrijkdom.

Het open water dat hier voorkomt, ontleent zijn

hydrobiologische waarde aan het feit, dat een
keur aan gradiéntsituaties aanwezig gijn. Dit

komt door een specifieke ligging: aan de rand

van het Pleistoceen (Drents Plateau); in een

deltagebied; dicht bij uitgestrekt oppervlaktewater (dat bovendien vroeger brak was, en nu
zeer voedselrijk); en door een veelheid aan
menselijke invloeden.

302.

landschap.

In het voorgaande is in zeer globale zin de wordingsgeschiedenis aangestipt van N.W.-Overijssel,

voorzover van belang van het weergeven van oeco-=
logische- en milieuhygienische aspecten. Voor een
uitgebreide beschrijving van het resultaat van de in
het gebied voorgekomen processen wordt verwezen
naar deelrapport II.
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3.3.1.

oOntwikkeling van het waterbeheer.

kwantitatieve aspecten.

Het gehele onderzoeksgebied behoort tot het Waterschap Vollenhove, dat begrensd wordt door het riviertje de Linde, de provinciegrens, het Meppelerdiep, het Zwarte Water, en de Noordoost-polder. In

het waterbeheer kunnen een aantal duidelijk van elkaar
gescheiden periodes van elkaar worden onderscheiden.

situatie vdor 1920.

Door een min of meer snelle zeespiegelstijging begon
de in het vorig hoofdstuk beschreven veenvorming op

gang te komen, omstreeks 6000 v Chr. Rond de l14e
eeuw werd de kracht van de zee zo groot,

dat erosie

van het veen optrad, waardoor de veenbarriére tussen
Staveren en Enkhuizen afbrokkelde, waardoor de Zui-

derzee kon ontstaan. Omstreeks 1400 werd het land
met dijken tegen de dreiging van de zee beschermd, en
uit deze tijd dateert dan ook de dijk tussen Kuinre
en Blokgijl.
Het overtollig binnenwater werd toendertijd bij eb
geloosd op het buitenwater via een drietal sluisjes
in de dijk. In deze periode verliep dus de afwatering
van het gehele gebied op natuurlijke wijze via uitwaterende sluizen. Spuiing kon natuurlijk niet plaats
vinden tijdens hoog water, maar ook bij grote regenval
en harde westenwind was de afvoer gestremd door opwaaiing van het Zuiderzeewater. Deze hoge water-

standen hadden tot gevolg dat in het gebied in het

winterhalfjaar langdurige inundaties optraden. Volgens
Rijkswaterstaat was er in die tijd een overschrijdingskans van 10% voor buitenwaterstanden van 2.40-2.60 +NAP

Deze overstromingen namen nog in omvang toe doordat

er ten gevolge van de ontwateringsmaatregelen, inklinking van het veen optrad, vooral op die plaatsen
waar de oorspronkelijke veenlaag erg dik was.
In 1880 werd het Waterschap Vollenhove gesticht. De
afwatering van de gronden die binnen het Waterschap
lagen, was als volgt geregeld: 1700 ha. loosde op
de Linde; 1850 ha rechtsreeks op de Zuiderzee, en
3600 ha op het Meppelerdiep. De rest, ongeveer
24000 ha, waterde af op de boezem. Deze werd ook nog
belast met het water uit de Polder Kolderveen-Nijeveen,
de hoge gronden bij Willemsoord, en het stroomgebied
van de Steenwijker A. De boezem waterde vervolgens
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rechtsteeks af op de Zuiderzee. Het toelaatbare
boezempeil, O.50m=NAP in de winter, werd herhaaldelijk
overschreden.
De hoger gelegen diluviale gronden bij Oldemarkt,
Steenwijker Wold, Steenwijk en Vollenhove lagen ook

vdodr 1920 onder alle omstandigheden watervrij.

situatie na 1920.

In 1920 kwam er een belangrijke verandering in de

waterstaatkundige toestand, door de stichting van het
gemaal Stroink, Het bleek mogelijk met dit gemaal het
boezempeil te beheersen en standen hoger dan 0.50mNAP te voorkomen. De belangrijkste gevolgen van de
oprichting van gemaal Stroink waren:
-waterstandsverlaging
-wegvallen van de inundaties
-inklinken van het veen, soms met meer dan een 0.5 m
-de verlanding werd sterk bevorderd door het wegvallen van de fluctuaties in de waterstand en het
ondieper worden van het water door de peilsverlaging.
M.) Toen het gemaal in werking was gesteld, waren de
grootste problemen in het gebied ten aanzien van
de beheersing van het peil wel opgelost. Alleen het
Meppelerdiep trad in natte winters nog regelmatig
buiten de oevers. Omdat werd verwacht dat na de vol-

tooiing van de afsluitdijk (1930) de afvoermogelijk-

leden zouden verbeteren, werd gezocht naar een tijdelijkke oplossing voor de wateroverlast op het Meppelerdiep. Tussen de twee waterschappen werd een afspraak
gemaakt dat het overtollige water via sluis Beukers
kon worden ingelaten in de boezem van het Waterschap
Vollenhove, Dit had voor de waterbeheersing in dit
waterschapsgebied tot gevolg dat het boezempeil met
1O cm werd verlaagd ter vergroting van de waterberging, en dat de capaciteit van het gamaal Stroink
moest worden vergroot om de extra hoeveelheid water
te kunnen verwerken.
Wateroverlast op het Meppelerdiep trad gemiddeld

eens in de 8 &8 10 jaar op. Onder deze omstandigheden

diende de boezem van het waterschap Vollenhove als
doorlaatbassin,
Toen echter bleek dat na de
afsluiting van de Zuiderzee de afvoermogelijkheden
van het Diep nauwelijks verbeterden, werd alsnog besloten een gemaal te bouwen te Zwartsluis.
Naast de wateroverlast op het Meppelerdiep is ook de

aanleg van de Noordoost+polder en van de polders
Halfweg, Geldringen en Wetering van grote invloed
geweest op de waterhuishouding van het gebied. De
aanleg van deze polders bracht een daling teweeg van
het diepe grondwater in de aangrenzende gebieden.
Dit had tot gevolg dat b.v. in de westelijke strook
van het gebied langs de oude zeedijk een sterke verdroging optrad. Tevens wordt een vermindering van de
kwel in delen van het gebied toegeschreven aan de
invloed van de Noordoost~polder.
beschrijving van de huidige toestand.
In de boezem van het Waterschap /Vollenhove kan water
worden geborgen op een oppervlakte van ongeveer
5000 ha, verdeeld over 2500 ha open water en 2500 ha
kraggeland. De boezem ontvangt het water uit omliggende gebieden en ook uit de gebieden waar de boezemwateren zelf in liggen.
Op de boezem wateren het stroomgebied van de Steen-

wijker A tse 17.500 ha) en de Polder KolderveenNijeveen (27.500 ha) af*®

Het gebied waar de boezemwateren in liggen en dat
op deze boezem afwatert, heeft samen met de boezemwateren een oppervlakte van 33.000 ha. Hiervan is
ca. 4000 ha ingepolderd.
Het gemiddeld boezempeil wordt 's zomers op 0.70m-NAP
gehouden, en 's winters op 0.80m-NAP. Een stijging
tot 0.60-NAP wordt met een frequentie van enkele
malen per winterseizoen toelaatbaar geacht.
Om in perioden met een wateroverschot in de boezem
het peil te handhaven, wordt het water vialet gemaal
Stoink uitgemalen op het Vollenhover meer. Bij geringe
neerslag wordt als aanvulling uit de Friese boezem
ingelaten via de Linthorst
Homan-sluis en de Drie-

wegsluis (1974: 20,7_x 10°
1976: 45,8 miljoen m?’).

m3; 1975: 25,5 miljoen m?;

Bij een gemiddelde waterdiepte van 1 4 2 m. kan worden
berekend dat aan het eind van de zomer de boezgem voor

25 tot 50% is gevuld met Fries boezemwater.

Van de totale inhoud van de boezem bevindt zich ongeveer de helft in het kraggeland. Dit water staat d.m.v.
meestal nauwe watergangen in verbinding met de grotere
boezemwateren,.

*het debiet 38 resp.(gem.) 56 milj. m*/jaar en
20 milj. m3/jaar.
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Bij waterinlaat in de boezem zal dit zich snel over
de grote wateren verspreiden. De vulling van de berging
in het kraggengebied zal trager verlopen omdat het
water zich een weg moet banen door de nauwe watergangen, waardoor het peil in de kraggegebieden zal
achterblijven. Wanneer door gemaal Stroink het boezempeil direct weer op het oude niveau wordt gebracht,
dan zal slechts weinig "vreemd" water in de kraggegebieden doordringen.
De wateren in de boezem zijn voor hun watervoorziening

in belangrijke mate afhankelijk van de aanvoer van

buiten het waterschapsgebied en zullen dat in de
toekomst ook blijven.

3.3.2.

kwalitatief waterbeheer.

In het eerste deel van dit hoofdstuk zal een kort
overzicht worden gegeven van de situatie van vdor

1970. Vervolgens zal worden ingegaan op de huidige
toestand aangaande de zguiveringstechnische werken.
Tenslotte volgt een overgicht van de bestaande plannen
voor de sanering van afvalwaterlozingen in het
studiegebied.
Ondanks het ontbreken van enigermate voldoende
waterkwaliteitsgegevens tot omstreeks 1960 mag
worden aangenomen dat, gezien de geringe bevolkingsdichtheid alsmede de waterrijkdom van het gebied, de
waterkwaliteit buiten de woongebieden behoorlijk tot

goed was. Een in 1954 ingestelde commissie met als taak
de watervervuiling in Overijssel te onderzoeken kwam
tot de conclusie dat met name de Linde achter Kuinre
en de wateren rond Steenwijk ernstig vervuild waren.
Ook werd melding gemaakt van een sterke algenbloei
in de Beulaker-' en Belter wijde.

In een rapport van het R.I.Z.A.

(1965) wordt het

oppervlaktewater in het waterschap Vollenhove in
zuiveringstechnisch opzicht"gezond" genoemd behoudens
op een aantal plaatsen lanfs de rand (Zwartsluis,
Wanneperveen, en Blokzijl). In dit rapport werd tevens
geconstateerd dat de situatie t.o.v. de voorgaande
jaren op een aantal plaatsman was verslechterd.
Aan de bacteriologische aspecten van de afvalwaterlozing
werd door de Inspectie van de Volksgezondheid

in 1966 voor het eerst aandacht besteed, mede in verband met de toenemende waterrecreatie.
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Tot 1970 was de Provinciale overheid formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het waterkwaliteitsbeheer. Voorzover dit de bedrijfsvoering van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties ( zes in totaal:
drie oxidatief-biologisch en drie mechanisch) betrof
was die in handen van de gemeenten.
In 1970 werd de uitvoering van het waterkwaliteitsbeheer
overgedragen aan het zuiveringsschap West-Overijssel,
waarvoor een door de Provinciale Waterstaat opgesteld Hoofdlijnenplan Voor de Afvalwaterzuivering in
West-Overijssel als richtlijn diende. In dit hoofdlimenplan zijn een aantal doelstellingen geformuleerd
ten aanzgien van de waterkwaliteit in relatie tot
de diverse gebruiksdoeleinden. Zo moet wegens de
belangen van de natuurbescherming en de recreatie,
toegekend aan de wateren behorende tot de boezem
van Vollenhove, volgens dit plan de hoogste waterkwaliteitseisen worden gesteld. Ook de wateren die de
poezem van het waterschap Vollenhove in droge tijden
van water voorzien, dienen althans in de omgeving van
deze boezem, met
meer dan de gebruikelijke kwaliteitszorgen worden omringd.
Tegenwoordig wordt het huishoudelijk afvalwater voor
een deel in zes guiveringsinstallaties gezuiverd:
Steenwijk, Vollenhove, Oldemarkt, Kuinre, Scheerwolde
en Ossenzijl.
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (R.ZI) te Steen-

wijk is in october 1976 in gebruik genomen ter ver-

vanging van de vorige, overbelaste installatie.
De installatie is uitgerust met een derdetraps-zuivering. Door toevoeging van een flocculatiemiddel

(ijzer-aluminium verbinding) aan het afvalwater wordt
het fosfaat voor ongeveer 90% verwijderd.

Door de bouw van de nieuwe installatie te Vollenhove kon
den de sterk overbelaste mechanische installaties te
St Jansklooster en Blokzijl worden vervangen door gemalen met persleidingen naar de nieuwe installatie.
Doordat deze installatie niet is uitgerust met een

derdetraps-gzuivering (defosfatering) worden aanzienlijke

hoeveelheden fosfaat op het Kadoelermeer geloost.

(zie ook tabel volgende pagina).

De installaties te Kuinre en Oldemarkt zijn, gerekend
nar BOD-belasting sterk onderbelast. Het effluent dat
geloosd wordt op resp. de Linde en het Mallegat, is
van matige kwaliteit door het hoge ammoniakgehalte.
De slechte werking van de zuiveringsinstallatie te
scheerwolde is vermoedelijk het gevolg van het binnendringen van oppervlaktewater in de riolering, waardoor sterk verdund afvalwater wordt aangevoerd. Het
geloosde effluent is van zeer slechte kwaliteit.(zie

ook tabel 2)
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TABEL 2:

STEENWIJK

OVERZICHT RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES IN
N.W.OVERIJSSEL

aangesl,kernen
Steenwijk
Dinxterveen

Wanneperveen
Blauwe Hand

.

Giethoorn
Geldringen
Thi j
Willemsoord

.

jontv.water
-

[BODbelasting restverv.
“4
q

an.Steenwijk-| 27000 i.e.
Beukers

VOLLENHOVE

Vollenhove

Kadoeler-

OLDEMARKT

Oldemarkt

KUINRE

Kuinre

SCHEERWOLDE

Scheerwolde

[P.lozing

2700 i.e. [4 ton/j.

10000 i.e.

100 i.e. [4,5ton/j.

Mallegat

600 i.e.

AO i.e. |/2,5ton/j.

Linde

250 i.e.

30 i.e. {1,2ton/j.

Steenwij-

100 i.e.

100 i.e.|0,5ton/j.

Heetveld
meer
St. Jansklooster
Blokzijl

kerdiep

TOTAAL] 37950 i.e.

2970 i.e.|12,7ton/j.

Het Zuiveringschap W.Overijssel is begonnen met de uitvoering van de plannen voor de sanering van de rioolwa-

ter-lozingen in het gebied. Voor de woonkernen Wanne-

perveen,Blauwe Hand en Giethoorn is de riool-persleiding
naar de zuiveringsinstallatie te Steenwijk gereed. De

persleiding van Geldringen en Thij naar Steenwijk is even(zie fig. 2
eens voltooid
) Binnenkort zal ook van Ossenzijl,Kalenberg en Oldemarkt het rioolwater naar

Steenwijk worden afgevoerd. Om het aangevoerde afvalwater

te kunnen verwerken is de capaciteit van deze installatie vergroot van 17000 tot 74000 inwonerequivalenten.

Blokzijl,St Jansklooster en Heetveld zijn begin 1975 via

persleidingen aangesloten op de nieuwe installatie te
Vollenhove. De lozingen van Blokzijl op het Noorderdiep
en van St Jansklooster op de Beulakerwijde zijn daarmee
komen te vervallen.

In de toekomst zal ook Scheerwolde

via Blokzijl op de installatie te Vollenhove worden
aangesloten,.
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Wanneer alle plannen zijn uitgevoerd zal het grootste
deel van het afvalwater gezuiverd worden in de installaties Steenwijk en Vollenhove.
Door deze sanering is plaatselijk een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, zo-

wel chemisch als bacteriologisch,te verwachten.
Door de meer gecentraliseerde zuiveringsaanpak is t.a.v.
de kwaliteit van het oppervlaktewater rondom Steenwijk
zeker niet dezelfde tendens te verwachten.

Ten aanzien van de eutrofiering zijn de vooruitzichten
minder gunstig gezien de grote hoeveelheden fosfaat,

die in het slib liggen opgeslagen, (zie fosfaatbalans) 3 ¥

Doordat de rechtstreekse lozing van afvalwater sterk
wordt teruggedrongen gaat de kwaliteit van het effluent
een steeds belangrijker rol spelen voor de kwaliteit
van het ontvangende water.Zo kan de kwaliteit van het

oppervlaktewater rond het lozingspunt negatief beinvloed

worden door de toevoer van anorganische stoffen en
moeilijk afbreekbare, dus als BOD nauwelijks aan te

tonen,organische stoffen die voor een niet onaanzienlijk
deel met het effluent worden afgevoerd.De mate van

beinvioeding is in sterke mate afhankelijk van de stroming
en de dimensionering van het ontvangende water.

3.4, Fosfaatbalans

Uit de beschikbare gegevens is gebleken dat de eutrofiering
van het oppervlaktewater een van de belangrijkste problemen is in N.W.Overijssel. Aangezien fosfaat hierbij een

belangrijke factor is, wordt een beeld gegeven van de
verspreiding van dit element in het oppervlaktewater.
Tevens is nagegaan langs welke wegen het fosfaat wordt
aangevoerd.

Fosfaat fungeert als meststof voor oppervlaktewater en

wordt gezien als de factor die in hoge mate bepalend is

voor de groei van waterplanten en algen. Van nature is
er in het algemeen weinig fosfaat in het oppervlaktewa-

ter aanwezig. Wanneer door kunstmatige invloeden fosfaat
in het water terecht komt, kan er een overmatige ontwik-

keling van algen en waterplanten optreden. Dit heeft
schadelijke gevolgen voor het biologische leven. Ook ontstaat er extra onderhoud voor het op peil houden van de
capaciteit van afvoerstelsels.
:Bij de interpretatie van de gegevens moet rekening ge/houden worden met de mate van het optreden van algen. bloei. Door de opname van fosfaat door algen kan een te
gunstig beeld ontstaan.Het blijkt dat er niet overal een
positieve correlatie bestaat tussen fosfaatgehalte en
de mate van optreden van algenbloei. Klaarblijkelijk
zijn er nog andere factoren, zoals stroming, N/P verhouding etc., die een rol spelen bij het optreden van
algenbloei
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Tijdens de zomerperiode,

ten aanzien van de waterkwali

teit de meest kritische periode, moet de fosfaatbelas-—
ting nagenoeg volledig worden toegeschreven aan de lozingen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater en de

effluentlozingen. In de winter worden via de SteenwijkerA

aanzienlijke hoeveelheden fosfaat aangevoerd

(gehaltes

tot 0,40 mg/l). Het fosfaatniveau in de Steenwijker A

ligt hoog;

veer 50%.

in de meren daalt het fosfaatgehalte tot on-

In de meer geisoleerde wateren, zoals de petgaten en de
kleinere plassen, worden de laagste fosfaatgehaltes aan-

getroffen (tot 0,1 mg P/1). Oligotrofiering door sterke
plantengroei is hier een belangrijke factor.

Hogere fosfaatgehaltes in de Kalenbergergracht, Bovenwijde,

etc. duiden op een negatieve beinvloeding van de waterkwaliteit door de recreatie.
Het water dat via gemaal Stroink op het Vollenhovermeer

wordt uitgeslagen heeft een relatief laag fosfaatgehalte.
Dit doet vermoeden dat fosfaataccumulatie in het gebied
optreedt.
Om een duidelijker beeld te krijgen van de fosfaathuishouding in het gebied is aan de hand van de beschikbare
gegevens een fosfaatbalans opgezet.
Naast de aanvoer van fosfaat van buiten het studiegebied

via de Steenwijker A, vanuit de polder Kolderveen-Nije-

veen en de Friese boezem, komt er ook veel fosfaat in
het oppervlaktewater terecht door de loging van huishoude-

lijk afvalwater en van effluenten van rioolwaterzguive-

ringsinstallaties,en door uitspoeling in landbouwgebieden,.
- Aanvoer van fosfaat via de Steenwijker A is van grote
betekenis. Bij de berekening van de totale aanvoer
per jaar is gebruik gemaakt van de gegevens over de

gemiddelde waterafvoer voor de periode 1963 t/m 1967

en gegevens van de Provinciale Waterstaat over een

gemiddeld gehalte totaal-fosfaat, zoals dat gemeten

is bij een fosfaat onderzoek in 1970/71.
Totale aanvoer bedraagt 16 ton P/jaar.

- Bij de berekening van de aanvoer van fosfaat vanuit
de polder Kolderveen-Nijeveen is het gemiddelde fos-

faatgehalte (0,15 mg P/1 ; I0W,1976)vermenigvuldigd, 3
met gemiddelde hoeveelheid uitgemalen water ( 20.10-m’/j)
Dit geeft een totale bijdrage van 3 ton fosfaat/jaar.

- De grodte van de fosfaataanvoer vanuit Friesland is

sterk afhankelijk van de regenval. In 1976 (zeer droog
jaar) bedroeg de fosfaatlast ongeveer 10 ton; in meer

normale jaren zal deze 4 4 5 ton bedragen.
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Voor de berekening van de hoeveelheid fosfaat die door

de lozing van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater in

het oppervlaktewater terecht komt, is aangenomen dat
momenteel 30 % van het afvalwater nog ongezuiverd wordt

UNING, 1971.

geloosd, wat neerkomt op ongeveer 11.000 inwonerequi-~
valenten. Bij een P-produktie van 1,4 kg/persoon/jaar
petekent dit een fosfaatlast van 15 ton/jaar.
Voor bijdrage effluenten zie tabel 2, pag. 25.

Bijdrage recreatie: 1 ton P/jaar. (zie Keuning,1971)

In het balansgebied ligt ongeveer 23,000 ha, landbouwgrond. Wanneer de fosfaatuitspoeling geschat wordt

op 0,22 kg P/ha./jaar, betekent dit een bijdrage van

5 ton P/jaar. Over de ‘omvang van de mest-en gierlozingen zijn geen gegevens beschikbaar,
De fosfaatafvoer is berekend door de gemiddelde water-

afvoer via gemaal Stroink te vermenigvuldigen met het
fosfaatgehalte in het Ettenlandskanaal. Totale afvoer
bedraagt 29,1 ton P/jaar.

TABEL 3: FOSFAATBALANS.
FOSFAATAANVOER

Steenwijker A

ton P/jaar

Kolderveen-Nijeveen
Friese boezem
Ongezuiverd huish.afvalwater
Zuiveringsinstallaties

Recreatie
Fosfaatuitspoeling

TOTAAL

16

3
5
15
12,7

FOSFAATAFVOER

Gemaal Stroink

ton P/jaar

29,1

5

57,7

29,1

/ Concluderend kan worden gesteld dat per jaar bijna 30 ton
, fosfaat in het slib wordt opgeslagen. Hoewel de uitge-

voerde berekeningen zeer globaal zijn en slechts een tendens
aangeven, kan worden gekonkludeerd dat er in de boezem aan-

Zgienlijke fosfaataccumulatie plaats vindt.
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3.4.

ontwikkelingen op lange termijn.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de ongewenste
ontwikkelingen in het gebied en op de wensen en
mogelijkheden voor herstel.of correctie.
Als voornaamste dreiging voor het gebied als totaal
kan worden gezien het verder uit elkaar groeien van

de maatschappelijke functies die het vervult, zonder

dat de daarbij optredende konflikten in voldoende mate

worden onderkend en opgelost.

Hierbij kan worden gedacht aan het intensieve watergebruik en grondgebruik, met nadelige gevolgen voor
natuur en landschap ter plaatse én in aangrenzende
gebieden. Immers door het intensieve grondgebruik
in de polders wordt een diepe ontwatering noodzakelijk
geacht. Het uitgeslagen water is vervolgens rijk aan
voedingsstoffen. Zowel het ingewikkelde en snel
wisselende waterbeheersingspatroon als de eutrofierende invloed die dit water heeft op natuurgebieden
die
in de boezem zijn gelegen,.. en dat overigens
ook is verrijkt door recreatief gebruik en stedelijke
lozingen, is een belangrijke faktor bij de genoemde
toenemende desintegratie in het gebied.
Een tweede desintegrerend effect dat kan worden
genoemd is het wegvallen van het functionele van
voordien agrarisch belangrijke zaken als extensief
hooi- en weideland. Deze voorbeelden hebben allen
gemeenschappelijk dat ze worden gekenmerkt door een
nivellering in het ruimtelijke, en een toename van
temporele variatie, m.a.w. gekenmerkt door het verdwijnen van kleinschaligheid en stahiliteit in het gebruik; het verdwijnen van isolatie en een daarmee
samenhangende lage trofiegraad.

Gezien vanuit het belang van natuur en landschap is

de belangrijkste functie van het toekomstig nationaal
landschapspark dan ook het behoud van een gedifferentieerd geheel van gebruiksvormen en landschapstypen
in de ruimste zin, door middel van het tegengaan van
een verdere desintegratie . Dit houdt in dat van de
voornaamste landschappen de essentiele nog niet
verbrokkelde kenmerken behouden dienen te blijven:
-de "gem@éleerde" structuur van de zandgronden (de
finmazige afwisseling van economisch- en ecologisch
relevante eenheden, zoals resp. landbouwgronden en
houtwallen, landbouwgronden en hakhoutbosjes, be-

bouwde kom en beplanting, etc.);
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-de afwisselend klein- en grootschalige structuur
van het veengebied (kleinschalige anthropogeen bepaalde oecosystemen als trilvenen, hooilandjes en
hakhoutbosjes, en grootschalige rietlanden, waterplassen, moerasbossen, hoogveenontwikkelingen etc.);
-de open, vlakke structuur van de polders langs de
voormalige Zuiderzee (ontbreken van beplanting en
bebouwing).
Naast het bewaren van de hierbovengenoemde samen-

hangen binnen één landschapstype, is het van veel

belang, te voorkomen dat voorheen landschapsfysiologisch met elkaar verbonden gebieden, zoals de
zandgronden en de veengronden (eerste leverden water
aan tweede, vanuit zandgebied werd het veengebied
beinvloed door de mens), niet nog verder uit elkaar
te laten groeien dan nu al het geval is. Zo mogelijk
zou de opgetreden desintegratie moeten worden teruggedrongen, hetzij door maatregelen op het grensgebied
tussen twee landschappen, hetzij door maatregelen

binnen één landschapstype (b.v. het zo mogelijk voor-~

komen van ontwaterende invloeden van het kleigebied,
waaonder ook de N.O.P., op het zand- en veengebied).

Het zijn bovengenoemde waardevolle verschillen, én
de waardevolle en essentiele samenhangen tussen de
N.W.Overijsselse landschapstypen, die o.i. niets anders
kunnen betekenen dan dat zij allen binnen een toe-

komstig nationaal landschapspark dienen te vallen.

Niet eens zozeer om-redenen van behoud maar nog meer
om redenen van beheer: een lange-termijnvisie op een
dergelijk uit meerdere landschapstypen opgebouwd
gebied geeft waarborgen voor waardevolle lange-termijnontwikkelingen t.a.v. natuur en landschap, terwijl ook het "uitwendig beheer" van reservaten en

natuurgebieden op een meer bevredigende manier tot
stand kan komen.

CONCLUSIE.

Het is
wenselijk, om onder een nationaal landschapspark Noordwest-Overijssel niet alleen de bijzonder
waardevolle centrale veengebieden te verstaan, maar
ook de hiermee samenhangende en contrasterende aangrenzende zandgronden en polders.
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I.

DEELGEBIED

"DE WEERRIBBEN".

Het gebied dat oorspronkelijk "de Weerribben" genoemd werd, is slechts een deel van het terrein,

dat nu bekend staat als het C.R.M.reservaat "De
Weerribben",
Het is gelegen aan de voet van een keileemuitloper
van het Drents Plateau. De westgrens wordt gevormd
door de weg Oldemarkt-Ossenzijl en door de overgang
van de bemalen polders van Blankenham e.o. De zuidgrens wordt gevormd door de ontginningen Weteringwest en -oost, welke zeer diep zijn ontwaterd.
In het voorgaande is reeds gewezen op de ontwikkeling

van de "veenserie" in dit gebied, vanaf de begin-

stadia (gyttja-vorming, juveniel moeras) tot aan de

vorming van tertiair veen: hoogveen. Samenvattend:

een specifieke temporele opeenvolging (gekenmerkt door
0.a. een verschuivende ionenbalans), maar ook een
karakteristieke ruimtelijke verdeling van hoogveen

oentraay)3 zeggeveen, rietveen en/of broekveen

langs de riviertjes, veenstroompjes e.d.), en
zeggeveen (op de rand, laggz6ne).

Tegenwoordig, na de vergraving van het gebied, bestaat

het nog uitsluitend uit een kadaverlandschap van

zetwallen en petgaten, met hier en daar nog een
klei-op-veen weiland (met name langs het voormalige

veenstroompje). Door deze vervening vanuit nederzettingen als Ossenzijl,. Kelenberg,

de Weerribben,

en Nederland, zijn petgaten ontstaan,waarin, vooral

na de stabilisatie van het boezempeil, een groot
aantal veenvormdnde vegetaties zijn terug te vinden.
De abiotische verschillen als diepte van de zandondergrond, kleiigheid van de bovenlaag, ouderdom
van de veenlaag, en bovenal de mate van horizontale
en verticale hydrologische isolatie, zijn allen van
invloed op de ontwikkeling van de vegetatie en op
de samenstelling. In grote lijnen blijft deze ontwik-

keling echter binnen het reeds geschetste model van

verschuiving in .trofiegraad: van eutroof, "grondwaterafhankelik", naar oligotroof, "regenwateraf-

hankelijk", dus van rietland naar uiteindelijk initieel
hoogveen.
De menselijke invloed blijft echter ook van groot
gewicht bij deze ontwikkeling, zowel wat betreft de
mate van inwendige beinvloeding (maaien, graven,
niets doen) als de mate van uitwendige beinvloeding
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(bevloeien, boezembeheersing,

eutrofiering, etc.).

In onderstaande hoofdstukken zal worden ingegaan
op de waterhuishouding

en waterkwaliteit van het

gebied De Weerribben (nfdst. I.1l, en I1.2.). Daarna

gal een inventarisatie van natuurwetenschappelijke
en landschappelijke aspecten worden gegeven (1.3),
waarna in globale zin zal worden ingegaan op de
lange-termijn ontwikkelingen in het gebied.

I.l.

waterhuishouding.

Het natuurreservaat De Weerribben is onderdeel
van de boezem van het waterschap Vollenhove.
Het gebied wordt doorsneden door de Kalenbergergracht, die vele dwars- en zijkanalen heeft, waardoor het water uit dezé gracht een groot deel van het
gebied kan doordringen. De fluktuatie van het open
water en van het water in de kraggenvelden is vrij
gering vanwege deze kanalen en doorgangen, en schommelt tussen de 20 en 25 cm.

De stromingsrichting van het water in de grotere ka-

nalen is afhankelijk van een groot aantal factoren,
waardoor een zeer gecompliceerd stromingsbeeld omtstaat:
-waterinlaat uit Friesland.
In de zomermaanden, wanneer er een tekort aan water
dreigt in de boezem, wordt er water uit Friesland
ingelaten. Dit gebeurt
via de Driewegsluis en Linthorst-homansluis, die gezamelijk een

capaciteit van 300 m3/min. hebben.

-het gemaal Stroink.
Wanneer dit gemaal werkt, heeft er afvoer plaats in
de Weerribben in de richting van de Wetering.
-het gemaal van de polders Wetering.
Dit gemaal pamt het water uit_in de Wetering, met een
maximale capaciteit van 300 m3/min. Uit peilwaarnemingen is gebleken dat afvoer van water kan plaatsvinden in de richting van Ossengzijl. Dit betekent
dat het water dat uit de polder wordt gemalen, onder
bepaalde omstandigheden in De Weerribben kan stromen.
-verdamping.
Dit is een proces dat vooral in droge zomers een
rol kan spelen bij de waterverplaatsing in het gebied.
Eem gebied als De Weerribben heeft een zeer hoge
verdamping, groter dan dat van een groot open
wateroppervlak. Tengevolge hiervan zouden dus in
warme zomers een waterverplaatsing kunnen optreden

van het open water in de boezem (de grotere meren)
in de richting van De Weerribben.
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Naast dit viertal hoofdfactoren moet bovendien genoemd

worden de bijna volledige omringing van het natuur-

gebied door dieper bemalen polders. De zomer- en
winterpeilen van het water in deze omringende polders

die lozen op de boezem, staan vermeld in onderstaande
tabel en kaart.

TABEL 4

waterpeil in m-NA
zomer

Boezem Volienhove

0.70

p. Wetering W en O
polder Baarlo

0.80

polder Geldringen

polder Blankenham
polders 1.d. Linde
polder Halfweg

winter

2.60
2.80

1.10 |
1.30

2240

fi ¢:3
WEERRIBOEN NET ONRINGENSDE POLOERS
Z.P « ZONER PHIL
WP = WINTERPEIL

0.80
1.00

1.45
1.60

verschil met
ZOe

0.10

0.40
0.60

GiETMOOR NOE
MEER.

boezem

Wle

1.90
2.10

1.70

0.20

0.65
0.80
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Door de diepe ontwatering van de omringende polders
vindt aan drie zijden afstroming plaats vanuit het
natuurgebied. Het hoge boezempeil daar leidt tot
wegzijging van water via direct kontakt met de zandondergrond in petgaten en kanalen. Alleen aan de
Noordoost-zijde, waar het gebied grenst aan ondiep
ontwaterde veengronden, zou grondwater het gebied
kunnen binnendringen. Er zZijn aanwijzingen dat ten
tijde van hoge grondwaterstanden yn het gebied
Paaslo-Kerkbuurt, geringe kwel 1)
kan optreden.
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In de ontginningspolders treedt ten gevolge van de
diepe ontwatering sterke kwel op, zowel vanuit het
hoge Pleistocene zandgebied als vanuit het hoger
gelegen natuurgebied. Dit kwelwater wordt, om het
polderpeil te handhaven, uitgemaken op de boezem.
Het water beschrijft daarbij een soort cirkelstroon,
waarbij ook de Noordoost-Polder een belangrijke rol

speelt, die als volgt is voor te stellen.
fig. 5.

Paaslo_ KERKBUURT

Het water zijgt weg uit het hoge zandgebied naar de
polders, wordt opgepompt naar de boezem, en compenseert daar het lekwater dat uit het moeras weer
naar de polders of naar de Noordoost-Polder wegZijet.
Het kwelwater in de polders, dat door de invloed van
het veen een zuur karakter heeft, lost ijzer in de
grond op. Dit komt als ferro-verbindingen (in oplossing) in de polderslotey waar het onder invloed van
het aanwezige zuurstof oxideert tot ferri-verbindingen. Dit ijzer wordt met het polderwater in de

boezem uitgemalen.

Uit bovenstaande blijkt dat de waterkwaliteit in
De Weerribben mede afhankelijk is van de kwaliteit
van het polderwater.
Tenslotte moet worden vermeld dat op verschillende
plaatsen in het reservaat windmolens staan, die het
water opmalen ten behoeve van de rietcultuur (0.a.
langs de Hamsgracht, Bokvaart, en de Kalenberger-

gracht).
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I.2.

waterkwaliteit.

In het natuurreservaat vinden we ongeveer 70 km
vaarten en sloten en ca. 200 ha petgaten, waarbij
onder"water" naast alle bevaarbare wateren ook
alle petgaten en resten daarvan met een geheel

onder water blijvende begroeiing verstaan worden.

Naar aard, vorm en bevaarbaarheid kunnen verschillende categorién wateren worden onderscheiden:
a) brede wateren en kanalen zoals de Kalenbergergracht, de van Heuvengracht en de Wetering
Deze wateren worden zeer druk bevaren.
b) brede secundaire vaarten, brede sloten. Deze
lopen niet langs woonkernen en worden door
plaatselijk verkeer vrij intensief gebruikt, vaak
periodiek in verband met seizoencultures.

c) petgaten, al of niet in verbinding met een van
de hierbovengenoemde categorién.

In het onderstaande zal een overzicht worden gegeven van de waterkwaliteit in de vaarten, sloten
en petgaten.

ad a), brede kanalen.

Tot deze categorie behoren de Kalenbergergracht,
de Wetering, de Heer van Diezenvaart, de van Heuvengracht en het kanaal Steenwijk-Beukers. Langs de eerste

twee kanalen is bebouwing aanwezZig die voor het

grootste deel op deze wateren loost.
De vaarten hebben op zich geen of een geringe bio-

logische waarde. Het water dat uit de omliggende

polders wordt geslagen, komt via vooral de Wetering
De Weerribben binnen omdat het natuurgebied een onder-

deel is van de boezem.
In de wateren die direct in verbinding staan met de

Wetering, is de invloed hiervan duidelijk meetbaar,
Het water in de Wetering heeft een zeer hoog geleidingsvermogen, hetgeen duidt op een grote mineraalrijkkdom., Tevens is het ammoniakgehalte hoog, mede door
de lozing*van ongezuiverd afvalwater van de bebouwing.
Het geleiaingsvermogen en de alkaliteit neemt vanaf
de Wetering via de van Heuvengracht en de verbindingssloot tussen de Wetering en de Heer van Diezengracht
af. De waarden van het geleidingsvermogen lopen

voor de overige wateren niet ver uiteen, slechts in
de buurt van de woonkernen is deze wat hoger.

Uit BODS° en zuurstofgehalte kan worden afgeleid dat
het water periodiek in geringe mate met organische
stof wordt belast. Dit treedt vooral op in warme
zomers en bij intensief recreatief verkeer.
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Uit beoordeling van het water met behulp van het
IMP-systeem volgt de conclusie dat het water goed
te noemen is, wanneer de gemiddelden per halfjaar
in ogenschouw worden genomen. Als echter ook de
maandgemiddelden in de beschouwing worden betrokken
dan blijkt dat het water gedurende enkele zomermaanden matig van kwaliteit is.
Tegenover een geringe belasting met organische stof
staat een aanzienlijke aanvoer van nutriénten met
het boezemwater uit de polders, welke aanleiding
geeft tot eutrofiering. Tevens is er sprake van
een aanzienlijke aanvoer van fosfaat via de
inlaat van Fries boezemwater in de zomermaanden
. Ve Kalenbergergracht en Heuvengracht
bevatten duidelijk hogere gehaltes van deze nutrienten dan de kleinere vaarten en meer geisoleerde
petgaten. Bij de interpretatie van de chemische gegevens moet er wel rekening mee gehouden worden, dat
er aanzienlijke schommelingen in de chemie van het
water kunnen optreden, afhankelijk van de regenval,
Sspuiing en bemaling.
Op grond van de biologische waarnemingen kunnen de
grotere vaarten eutroof en a/b-mesosaproob (licht

tot matig verontreinigd) genoemd worden.
ad b) secundaire vaarten.

Tot deze categorie behorer o.a. de Hogewegsloot,
Hamsgracht, Bokvaart, Lokkenvaart en de Tjurries.

Deze wacveren worden over het algemeen vrij Jruk be-

varen, onder meer in verband met de seizoencultures
als de rietcultuur.
Ook deze categorie wateren is hydrobiologisch gezien
niet van grote betekenis. De oevervegetaties Zijn
echter vaak nog gaaf en op rustige plaatsen kunnen
we nog goed ontwikkelde watervegetaties vinden.
De kwaliteit van het water in deze secundaire vaarwegen is over het algemeen beter dan die van de
hierboven beschreven grotere wateren.
De planktonsamenstelling wijst op een lichte tot

zeer lichte verontreiniging (b-mesosaproob) en op

een tamelijk grote voedselrijkdom. De BOD O is laag

(kleiner dan 5) en het zuurstofgehalte hoog (van
60% tot 80%). Plaatselijk zijn er enkele verschillen

in waterkwaliteit door:
-lozing van huishoudelijk afvalwater. In de nabijheid
van de kern Nederland en van de bebouwing langs de
Hoge Weg duidt een wat hoger geleidingsvermogen
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op enige verontreiniging.
-uitspoeling van meststoffen,

op enige weilanden,.

die toegepast worden

-opslaan en transporteren van riet, hetgeen plaatselijkk kan leiden tot een opeenhoping van organisch
materiaal. Dit vindt o.a. plaats in de Hamsgracht.
-vogelkolonies en eendekooien. In de Boomspolder
Zien we een verrijking ten gevolge van de aanwezigheid van een kolonie Purperreigers (guanotrofie)
Het water in de eendekooien bevat door o.a. deze
pemesting vaak hoge gehaltes aan nitraat, fosfaat en
ammonia.
-maaien van oever- en watervegetatie. Wanneer het
afgemaaide materiaal niet wordt verwijderd kan dit
plaatselijk aanleiding geven tot een opeenhoping
van organisch materiaal.

ad c) petgaten.

Petgaten zijn langgerekte plassen,

bij de turfwinning

ontstaan. Meestal kan van één zijde voedselrijk

water binnendringen waardoor een trofiegradient
ontstaat. Hierdoor kan een systeem ontstaan met
een grote ruimtelijke variatie en een grote rijkdom aan soorten. De wijze waarop de vegetatie zich
in een petgat ontwikkelt is immers sterk afhankelijk
van de trofiegraad van het toestromend water.
Hydrobiologisch gezien zijn deze petgaten bijzonder
waardevol.
Chemisch gezien is de kwaliteit van het petgaten-_
water goed te noemen. Het zuurstofv pzadigings-

percentage is hoog (60-80%), de BODSY
is maximaal
4,5 mg 02/1 en meestal lager, de fosfaat- en ni-

traatgehaltes zijn zeer laag.
Ofschoon op basis van deze gegevens de conclusie
kan worden getrokken dat de waterkwaliteit over
het algemeen goed is, Zijn er ten gevolge van de
variatie in geisoleerdheid, optreden van kwel,
bodem en waterdiepte verschillen te zien tussen petgaten in de verschillende delen van het gebied,zoals:
Het petgat Meentegat staat in open verbinding met
de Kalenbergergracht en de Hamsgracht. De BOD O is
relatief hoog, evenals het ammoniakgehalte. Hieruit
zou men kunnen concluderen dat er invloed te constateren is van ander oppervlaktewater.
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Het water in het petgat "Weerribben" heeft een hoog
chlger- en kalkgehalte, misschien door kwel. De
BODS
is laag, evenals het zuurstofverzadigingspercentage. De index van Nygaard is laag, d.w.z. dat
het water voedselarm is.
Het water in het petgat Woldakkers is zeer ondiep,
waardoor in de zomer een snelle opwarming phaats

kan vinden. Zgn Jukwiersoorten (Desmidiaceae) die

kehmerkend Zijn voor een voedselarm en niet verontreinigd milieu, komen in deze petgaten slechts in
geringe mate voor. Dit is waarschijnlijk niet zozeer
het gevolg van verontreiniging als wel van de grotere hardheid van het water.
Hoewel het petgat ten Noorden van het Kanaal
Steenwijk-Ossenzijl betrekkelijk dicht bij de vorige
twee petgaten is gelegen, is het chloor- en kalkgehalte laag. Het zuurstofgehalte is hoger dan in

de eerder besproken petgaten (70-80%). De samenstel-

ling van het plankton wijst op een grotere voedselrijkdom
.

De twee meest noordelijk gelegen petgaten, de petgaten bij de kruising Lokkenvaart-Hoge Wegsloot, zijn
mesotroof en oligo-b-mesosaproob. Het fosfaatgehalte
is zeer laag en het plankton bestaat voor 20%
Desmidiaceae.
In de twee petgaten, die grenzen aan
de Lokkenvaart, is duidelijk invloed merkbaar van
vervuild water. De planktonsamenstelling wijst op
een lichte tot matige verontreiniging. De bron van
deze verontreiniging is vermoedelijk de bebouwing
langs de Hoge Weg.
Uit het bovenstaande Dblijkt, dat de mate van geisoleerdheid van grote invloed is op de samenstelling
van het water in de petgaten. Naarmate het isolement
groter is zal het water een meer voedselarm karakter
hebben. Uit onderzgoek blijkt dat de samenstelling
van het water in de kragge tamelijk konstant is, althans in natte periodes. Bovendien treden er in de
loop van de veenvorming specifieke verschuivingen
op in de verhoudingen tussen de verschillende ionen,
Bij geringe neerslag kan het boezemwater echter
verder de kragge indringen. In droge periodes,
vooral in

de

zomer

(wanneer het boezemwater van rela-

tief slechte kwaliteit is) zal het water uit de

'Kalenbergergracht en de andere grotere vaarten in
sterkere mate invloed uitoefenen op de waternamen-

stelling in de petgaten!

I.3. natuurhistorische- en landschappelijke aspekten.
De volgorde waarin de verschillende biologische
aspekten worden behandeld, komt overeen met de
volgorde in de overzichtstabel (voorlopige waar-

dering, zie bijlage).

levensgemeenschappen.
De enorme biologische rijkdom van De Weerribben is
gelegen in:
-de buitengewone soortenrijkdom van sommige verlandingsstadia, met name van trilvenen en daaraan
verbonden gradientsituaties;
-de grote hoeveelheid verschillende stadia die

naast elkaar voorkomen (de verschillende fasen);

-de relatief grote verschillen tussen delen van het
gebied, waardoor bepaalde organismen slechts op
een aantal beperkte plaatsen voorkomen ("macro-

gradienten in N.W.-Overijssel).

Dat een groot aantal van de gevonden plant- en diersoorten bijzonder zeldzaam zijn, mag blijken uit de
conctatering van van Dijk en Westhoff, dat "het gebied
werkelijk uniek mag worden genoemd en in wetenschappelijk opzicht van grote betekenis".
micro-organismen,.
De grote waarde die in de tabel is toegekend aan
de micro-organismen, berust voornamelijk op vondsten
van soms nog niet eerder in Nederland waargenomen

ééncellige organismen prearonder Desmidiaceae, de

Jukwieren). Zij vormen

(helaas) een goede indicatie

voor de uitzonderlijke waarde van het gebied. Helaas
omdat die grote waarde berust op een grote kwets-

paarheid, of zoals Coesel opmerkt:" (...) onderzoek

van monsters doet de reeds indrukwekkende soortenlijst van het gebied nog gestaag groeien, waardoor het
steeds duidelijker wordt dat geen enkel ander terrein
Zich in dit opzicht met N.W. Overijssel kan meten.
Anderzijds doet zich de vrees voor dat het tot voor
kort eveneens opmerkelijke tychoplanktonische Desmidiaceeénbestand in vele petgaten en kleinere
plassen binnen afzienbare tijd tot het verleden zal
behoren",
lagere dieren.
De genoemde hoge waarde in de tabel is in de eerste
plaats gebaseerd op het voorkomen van de Grote Vuur-
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vlinder (Lycaena dispar batava, Oberthtir 1920).

N.W.+Overijssel en dan met name de rietlanden en
schraallanden is waarschijnlijk één van de belangrijkkste kernen van de tot Nederland beperkte Grote
Vuurvlinder-populatie.

Uit de in 1964 en 1966 verzamelde gegevens

t.a.v.

de nachtvlinders valt op te maken, dat onder de ca.
250 gevonden soorten een aantal zeldzame vlinders
voorkomen in opmerkelijke dichtheden. Ook van de
meer algemene soorten komen aangienlijke aantallen

voor.

Van andere diergroepen uit deze categorie zijn geen
uitgebreide gegevens voorhanden. Op grond van de
enorme variatie aan ¥microsites", aan microbiotopen,
en de aaneengeslotenheid van het als rietland en
schraalland beheerde gebied, mag worden aangenomen
dat ook voor de overige lagere diersoorten een hoge
waardering geldt.

reptielen & amphibieén.

Hoewel exacte gegevens over het gebied momenteel
ontbreken, mag worden verwacht, dat van verschillende soorten een vitale populatie aanwezig is.

Met name de uitgestrektheid van het gebied De Weerribben, alsmede de mogelijkheid tot uitwisseling
met andere soortgelijke gebieden, moet van betekenis
zijn voor de respectievelijke populaties.
Wel zijn Ringslangen in het gebied waargenomen (ook

bekend van de Rottige Meente in Friesland). Ook
is een Kleine Hagedis in het gebied waargenomen

op of in de buurt van de plaats waar zich hoogveen-

achtige ontwikkelingen voordoen!
broedvogels.

Op gelijke wijze als Piek (1972) voor het gebied

Giethoorn-Wanneperveen heeft gedaan, kan voor De
Weerribben op basis van de meest recente gegevens
een waardering worden opgesteld.
Door middel van toepassing van de in de "Avifauna

van Nederland" vermelde zeldzgaamheidsklassen komt
onderstaande verdeling tot stand. Daarbij is niet

alleen een indeling gemaakt van de in totaal 97
broedvogels van De Weerribben (97 als minimum!),

maar tevens is als referentie de totaalverdeling
van deze klassen in geheel Nederland uitgezet. Op
die wijze wordt duidelijk dat met name de klasse
"Zeer schaarse broedvogel" is oververtegenwoordigd
in het gebied. De klassen "zeer schaars! "schaars",
en "vrij schaars" vormen samen 30% van het totaal,
hetgeen globaal overeenkomt met de voor GiethoornWanneperveen gegeven cijfers.
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VERDELING VAN AANTALLEN BROEDVOGELS VAN DE WEERRIB-=
BEN OVER ZELDZAAMHEIDSKLASSEN,.
niet-broedvogels.

Zowel in de Rroedtija (fourageergebied), als in de

overwinteringstijd vervult het gebied een functie
voor elders broedende vogels. Met name de in de
winter waargenomen roofvogels wijzen op het belang
van een dergelijk groot terrein voor deze dieren.
zoogdieren.
De in het gebied voorkomende ree&npopulatie is op
zich misschien geen uitzonderlijk gegeven, maar 2zij
vormt een min of meer natuurlijke begrazgingsfactor
die vooral in vergevorderde verlandingsstadia van
betekenis kan Zijn.

De 5-8 paar Visotters (ruwe schatting) van De Weer-

ribben zijn een belangrijk onderdeel van de N.W.+
Overijsselse populatie. De uitgestrektheid van het
| terzein en de uitwisselingsmogelijkheden met de
!Wieden (en ook met De Rottige Meente in Friesland)
Zijn van groot belang.
Van overige soorten (met name de rodenten, met als
belangwekkende soort o.a. de Noordse Woelmuis) zijn
momenteel geen exacte gegevens bekend.
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vegetatie.

fysiognomische eenheden.

De toegekende waarde berust op de rijkdom, in groter
verband, aan begroeiingstypen met een specifieke
invloed op het landschappelijk aanzien. Allerlei
schakeringen tussen de meest vlakke structuur van
open water, en de meest verticaal gerichte structuur van het moerasbos zijn in De Weerribben aanwezig
Deze uiterlijke verscheidenheid wordt sterk vergroot
door de afwisseling op korte afstand waarin de genoemde structuren naast elkaar voorkomen.
complexen van plantensociologische eenheden.

In grote lijnen geldt hiervoor dezgelfde waardering
als voor het eerstgenoemde vegetatie-aspect. Men
zou echter kunnen zeggen, dat een zekere beperkt-

heid in rijkdom aanwezig is, omdat "slechts" alle

schakeringen van de hydroserie en veensgerie aanwezig zijn. Plantensociologische eenheden behorend
bij de droge gronden ontbreken in het gebied. Dit
wordt overigens voornamelijk veroorzaakt door de
gekozen begrenzing.
prantensoctorogisere eenheden.
innen de hydroserie is echter een enorme rijkdom

aan verschillende eenheden.

Uitgaande van de in de petgaten voorkomende waterplamtengemeenschappen, behorend bij de Klasse der

Fonteinkruiden (Potametea), treedt een min of meer

sterke cumulatie van organisth materiaal op, waar
in vroeger dagen de voor het Hafdistrict typerende
171 Kikkerbeet-Krabbescheerassociatie (Hydrocharetostratiotetum) in belangrijke mate aan bijdroeg. Het

is van belang te constateren dat in De Weerribben

nog enkele petgaten begroeid zijn met deze inmiddels
in ons land in abundantie afnemende Krabbescheervegetatie. Deze plantengemeenschap, die overigens
tot de meest structuurrijke vegetaties van ons land
behoort, kan bij voldoende ophoging overgaan in de
typerende associatie van Waterscheerling en Cyper-

zegge (Cicuto-caricetum pseudocyperi). Zodra deze

drijftil of kragge 's winters begaanbaar wordt, kan
riet worden gesneden, waardoor deze soort zich lang
kan handhaven..Deze exploitatievorm heeft tot gevolg dat Varenrijke rietlanden ontstaan (Thelypterido-phragmitetum, Pallavicinio-sphagnetum), maar
ook, dat door afvoer van mineralen een langzame ver-
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schuiving in trofiegraad plaatsvindt. Ook de
van nature reeds optredende verschuiving in de
Zuurgraad wordt door dit gebruik beinvloedt, hetgeen al gauw leidt tot de intrede van veenmosgezelschappen. Door de kenmerkende uitscheiding van
waterstof-ionen komt een guur milieu tot stand,
hetgeen leidt tot de intrede van soorten, die
overigens tot de hoogvenen beperkt zijn en behoren
tot het Dopheide-Veenmos verbond, het Erico-

Sphagnion (ged. ombrotroof!).

Deze totale verschuiving, van Potametea, via
Phragmitetea en Parvocaricetea naar Oxycoccosphagnetea, kan op een aantal verschillende manieren
verlopen, afhankelijk van hydrologische omstandigheden en exploitatievormen.
Hen blijkbaar uitzonderlijke kombinatie van deze
twee factoren levert de internationaal befaamde
N.W.-Overijsslse trilvenen, die tot de soortenrijkste van Nederland behoren. Het betreft hier de
Associatie van Schorpioenmos en Ronde gegge (Scorpidio-Caricetum diandrae), behorend bij het Knop-

biesverbond (Caricion davallianae), en de in de tijd

vaak hierop volgende Veenmos-Draadazegge-Associatie
(Sphagno-Caricetum lasiocarpae).
Naast deze trilvenen komen andere verlandingsstadia
voor, die gerekend worden tot het Elzenbroekbos

(Alnion glutinosae) of het Berkenbroek (Betulion
pubescentis).

Al naar gelang de mate van menselijke beinvloeding
kunnen in het gebied nog een aantal grazige plantengemeenschappen worden onderscheiden worden: het
Filipendulion, het Calthion en het Junco-molinion.
Met name de tot het laatstgenoemd verbond behorende
blauwgraslanden zijn door hun soortenrijkdom en het
grote aandeel hierin van zeldzame soorten van
bijzonder belang.
De graslanden die behoren tot het Calthion of
Dotterverbond zijn van betekenis voor de weidevogels
in het gebied, terwijl de ruigtkruidenvegetatie van
het! Filipendulion van belang is voor de entomofauna.
flora.

lagere
planten.
De in de tabel gegeven waardering berust voor het
grootste deel op de enorme rijkdom aan mossoorten.
De moslaag in de oudere verlandingen is bijzonder

goed ontwikkeld, en bestaat soms uit typische

hoogveensoorten als Sphagnum magellanicun,
S. papillosum, e.a.
Van nog meer betekenis voor de bryophyten zijn
echter de trilvenen, waar zeldzame soorten als
Schorpioenmos (Scorpidium scorpioides) bijdragen
aan de betekenis van de moslaag. Ook kunnen nog
genoemd worden Drepanocladus sendtneri, Campylium
stellatum, C. elodes en Fissidens adianthoides.
Met name bij een verdergaande differentiatie in
micromilieu's kan op slechts enkele vierkante
meters een bijzonder groot aantal soorten gevonden

worden, afhankelijk van subtiele verschillen in

vochtigheid, zuurgraad, trofiegraad etc.
Naast de mosbegroeiing moet in dit verband nog

worden gewezen op de rijkdom aan verschillende

varensoorten in het gebied, zowel in de jonge
verlandingsstadia (Moerasvaren, Thelypteris palustris) als in de meer verzuurde stadia (Koningsvaren,
Osmunda regalis; Smalle stekelvaren, Dryopteris

carthusiana; Kamvaren, D. cristata).

hogere planten.
Floristisch gezien is De Weerribben van bijzonder

grote waarde. Op dezelfde wijze als voor het gebied
Giethoorn-Wanneperveen, kan voor dit gebied gesteld
worden, dat de soortenrijkdom ongeveer 2x zo groot
is als een gebied in Nederland van vergelijkbare
oppervlakte (gebaseerd op extrapolatie van gegevens
uit deelgebied III). De hoge score van het in de

tabel genoemde criterium zeldzaamheid is met name

gebaseerd op de soortenlijsten van de trilvenen,
met een aantal uiterst zeldzame Orchidee@én en
Carices.

Ook de soorten uit de "hoogveen-fase" zijn van groot

belang,

zoals Veenbes

(Oxycoccus palustris),

Dop-

heide (Erica tetralix), Kraaiheide (Empetrum nigrum),

Struikheide (Calluna vulgaris) en Vossebes (Vaccinium

vitis-idaea).

I.4.

ontwikkelingen op lange termijn.

Op lange termijn wordt in het natuurreservaat De

Weerribben in grote lijnen gestreefd naar het be-

houd van twee, op zich even kwetsbare systemen:
A. de constant te beinvioeden terreinen.

Dit zijn de trilvenen, de hooilandjes, de rietlanden,
e.d. Dus die gebieden die een zekere mate van exploitatie verdragen of nodig hebben. De kwetsbaarheid van deze systemen is gelegen in de voortdurende
noodzaak ze te beheren, te beinvloeden (het inwendig beheer is het moeilijkst te omschrijven).
B. De "zich van de mens verwijderende" gebieden.
Hiermee wordt gedoeld op de hoogveenachtige veensystemen, waarvoor het steeds moeilijker wordt te
zeggen wanneer "de handen uit de mouwen" moeten, en

wanneer ze er beter in kunnen blijven. Op lange termijn zal waarschijnlijk een @fbouw van het beheer
plaatsvinden, waarmee een dergelijk gebied gepromoveerd is tot een zelfregulerend geheel, met dien

verstande, dat het voor uitwendige invloeden bijzonder kwetsbaar is. Vooral invloeden van buiten-

af als verlaging van de waterspiegel zullen dit

successiestadium doen veranderen, m.a.w. het uitwendig beheer is van groot belang .
Om conflicten tussen de hierboven geschetste systemen te voorkomen, is een z6neringsmodel voor het
gebied De Weerribben ontworpen. Het is van groot
belang dit¥® of een dergelijk lange-termijnplan als
basis te gebruiken voor de toelaatbare menselijke

invloed. Op die manier wordt o.i. met zo weinig

mogelijke kans op conflicten recht gedaan aan de ge-

wenste doelstelling voor dit gebied:

Het is gewenst om in deelgebied I aan de natuurbeschermingsaspecten de hoogste prioriteit toe te
kennen, en de aspecten van andere functies die het
gebied kan vervullen voortdurend hieraan te
toetsen.
Ten aanzien van de recreat&e betekent dit, dat de
in het zOneringsmodel aangeduide rustgebieden (ge-

bieden met ofiat,ongestoorde ontwikkeling) geen/geringe
recreatieve/kinnen verdragen. Binnen de overige
zones dient nader onderzoek uit te wijzen welke druk

nog toelaatbaar is, niet alleen vanuit de behoefte
aan absolute rustgebieden, maar ook in verband met
de eutrofierende en verstorende invloeden van met

* eventueel aangepast aan nieuwe onderzoeksgegevens
m.eb.t. tot het beheer en de ontwikkeling van
veengebieden.
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name de varende recreanten. Uit vegetatiekarteringen

is duidelijk komen vast te staan dat het buitenge-

woon drukke verkeer door de Kalenbergergracht een.
verstoring is van een groot deel van het gebied.
Vanuit de wens tot verandering van deze ongelukkige situatie is de volgende doelstelling geformuleerd:
Het is gewenst om ook binnen het raamwerk van
het nationaal landschapspark het onderzoek naar
alternatieve vaarwegen rond De Weerribben te
stimuleren,
Vooral een westelijk tracee, op de rand van de Noordoost polder is gezien vanuit ons:oogpunt aantrekkelijk. Hiermee zou ook de bijzonder ingewikkelde
en in het verleden negatief beinvloedde hydrologie

van het gebied in positieve zin misschien kun-

nen worden gewijzigd. Daarbij moet echter wel de
kanttekening worden gemaakt, dat wijzigingen op zich
al een toevoeging van dynamiek betekehen.De in het
verleden aangerichte "schade" heeft nu, na ongeveer
40 jaar, geleid tot een laagveenmoerasgebied, dat
min of meer is gestabilisserd op een bepaald constant boezempeil, op een grote wegzijging naar de
Noord-oost polder, en de Domeinpolders, op het
toestromen van ijzerrijk water uit de Domeinpolders
en van voedselrijk water uit Friesland. Het lijkt
verantwoord om in ieder geval zoveel mogelijk het
wegzijgen van water te voorkomen, waarbij in de eerste
plaats gedacht moet worden aan de invloed van de
Noord-oost polder.
Van grote betekenis daarbij zijn de lopende onderzoeken vanuit het Rijksinstituut voor Natuurbeheer,
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Hugo de Vries-laboratorium, etc.
Het landschapspark is van betekenis voor het herstel
van relaties tussen functies en daarmee verband
houdende gebiedsdelen. Een dergelijk herstel is in het

bijzonder van betekenis op het grensgebied van De

Weerribben en de Domeinenpolders. De hier ontstane
harde grens doet op velerlei wijze afbreuk aan de

waarde van het gebied De Weerribben.

Het is gewenst onderzoek te doen naar de mogelijke

wegen tot een (althans gedeeltelijke) integratie

van met name Deelgebied IV en deelgebied I, vooral

op het gebied van beinvloeding van waterhuishouding
en -kwaliteit.

Tenslotte kan worden opgemerkt dat aanbevelingen t.a.v.
het waterbeheer voornamelijk in hoofdstuk 4 aan de
orde komen.
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II.

DEELGEBIED "DE WIEDEN".

Dit deelgebied wordt in het noord-oosten begrensd
door de ontginningspolders Halfweg en Giethoorn.
Aan de westzijde grenst het gebied aan de polders

langs de voormalige Zuiderzee en aan het Hoge Land

van Vollenhove. De zuidgrens wordt gevormd door
de Barsbekerbinnenpolder en door het Meppelerdiep.
In het Wiedehgebied werd reeds in de Middeleeuwen
met de vervening begonnen, met name in het gebied

ten noorden van Belt-Schutsloot. Deze vervening

was weinig systematisch wan opzet en men nam onvol-

doende maatregelen om,tijdens de latere laagveen-

ontginning, afslag in het trekgaten- en zetwallenlandschap te voorkomen. Als gevolg hiervan ont-

stonden kleinere plassen, die onder invloed van de
wind steeds groter werden. Deze zgn wilde vervening had tot gevolg dat bij de stormvloed in 1776

het gehele dorp Beulake in de golven verdween van
de Beulaker Wijde.
Deze periode van de wilde vervening, waarin het veen
ten noorden van Belt-Schutsloot werd vergraven,
duurde tot ca. 1800. Daarna volgde er een periode
waarin de vervening aan strenge bepalingen werd
onderworpen. Hierdoor ontstond een landschap waarin

petgaten en zgetwallen elkaar afwisselden, hetgeen

nu nog in het landschap waarneembaar is, zoals in
de landen achter de Singel en de Schinkellanden.

Samen met deelgebied I en III vormt het deelgebied

"De Wieden" nu het internationaal befaamde laag-

veengebied van N.W.-Overijssel. Door de langere periode
van menselijke invloed verschilt het gebied echter
van De Weerribben; in de Wieden is een grotere opper-

viakte grasland aanwezig, met name rond de gebieden

waar het zand dicht aan het oppervlak komt.
Ook zijn er abiotische verschillen aan te wijzen welke

van belang zijn voor de variatie in het gebied als
geheel. Zo kan men in het zguidelijk deel van De Wieden

de invloed waarnemen van het Meppekrdiep (fluvia-

tiele invloed, in noordelijke richting afnemend), en
in de omgeving van De Weerribben een grotere invloed
van de voormalige Zuiderzee (mariene invloed, in

zuidelijke richting afnemend).
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II. 1.

waterhuishouding.

De wieden vormen, net als het gebied De Weerribben,
een onderdeel van de boezem, waarop een deel van de
omringende polders afwatert. De belangrijkste grotere
boezemwateren van het waterschap: de Beulakerwijde,

Belterwijde, Duinigermeer, Giethoornse meer en Schut-

sloterwijde, zijn in dit deelgebied gelegen.
Het Giethoornse meer is van deze meren als een natuurlijk open water te beschouwen. Het is een restant
van de grote veenstroom die hier eens heeft gelopen.
Naast deze grote meren zijn ook de kraggegebieden
van belang voor de waterberging.
Op de bovengenoemde grote open wateren heeft de

wind een grote invloed, hetgeen onder andere tot

uiting komt in het verschil tussen de oeverz6énes
aan de lij- en loefzijde van de meren. Aan de lijzijde
wordt in het algemeen slib afgezet, terwijl aan de

loefzijde afslag plaatsvindt. Ook de stroomrichting
wordt in sterke mate door de wind bepaald, waarbij
de op- en afwaaiing van de Boschwijde een grote rol

lijkt te spelen. Bij zuidwesten-wind vindt hier afwaaiing plaats, het water stroomt dan van de Arembergergracht naar de Boschwijde. Omkering van de
stroomrichting vindt plaats bij noordoosten-wind.
Naast de invloed van de wind wordt de stroomrichting
ook bepaald door het gemaal Stroink, de waterinlact
bili Beukers en de verdamping. Het water in dit deelge-

bied wordt, naast inlaat van water buiten het gebied
ook beinvloed door water uit omringende deelgebieden:
-polder Giethoorn en Halfweg.
In deze ontginningspolders treedt sterke kwel op,

zowel vanuit het hoge zandgebied als vanuit de hoger

gelegen natuurgebieden, ten gevolge van de diepe
ontwatering van deze polders. Het polderwater wordt
via gemalen uitgeslagen op het
Giethoornse meer
en de Thijssengracht. Het water beschrijft dus een

soort cirkelgang, zoals deze ook voor deelgebied I

is beschreven. Ook in De Wieden speelt de wegzijging
naar de Noordoost-polder een belangrijke rol.
-oostzijde van het Hoge Land van Vollenhove.
Het gebied rond Heetveld watert op natuurlijke wijze
af op de boezem. De afvoer van het water kan zowel
oppervlakkig via sloten e.d. plaats vinden, als via
de ondergrond. Het water dat oppervlakkig afstroomt
kan vooral in het voorjaar vrij veel nutrienten bevatten ten gevolge van de uitspoeling van kunstmest. Het water dat via de ondergrond afstroomt
en als kwelwater het gebied ten oosten van de Arembergergracht binnenkomt is meestal arm aan voedirgs-

stoffen. Deze kwel heeft vermoedelijk een belang-

rijke functie (gehad) in het chemische- en daardoor
in het biologische evenwicht in dit gebied. Vermoedelijk treedt geen positieve kwel meer op, gezien de onttrekking van het grondwater door het
drinkwaterbedrijf te St. Jansklooster, en door
de wegzijging naar de Noordoost-polder.
-lozing R.Z.I. Steenwijk.
Indirect levert dezé lozing een bijdrage aan de
eutrofiering van de Beulaker- en Belter wijde.
Naast deze beinvloeding vanuit de omringende poldergebieden, is de kwaliteit van het water in dit deelgebied, vooral van de grotere meren, in sterke mate
beinvioed door water uit het Meppelerdiep , dat
regelmatig bij wateroverlast via sluis Beukers in
de boezem werd ingelaten. Door de stichting van het
gemaal te Zwartsluis is de noodzaak tot lozing van
dit water verminderd. Wanneer echter de aanvoer te
groot is voor het gemaal, gaat de Beukers-sluis als
noodklep open. Om dit water snel te kunnen verwerken
moesten de vaarten in dit gebied voldoende breed en
diep zijn. Dit was steeds minder het geval omdat ook
hier het verlandingsproces sinds de stichting van
het gemaal Stroink was versneld. Met het oog daarop

is in de jaren'fO een plan van waterlopen uitge-

voerd ter verbetering van de doorstroming.
Door deze verbreding krijgen gebieden die in de doorstroomroute liggen een sterkere wateruitwisseling
met de relatief voedselrijkere grote boezemwateren.
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TI.

2.

waterkwaliteit.

In het deelgebied "De Wieden" liggen de voornaamste
grotere wateren van het studiegebied. Rond deze
meren liggen een aantal kraggegebieden, doorsneden
door grotere en kleinere vaarten. Naar vorm, diepte
en grootte kunnen verschillende typen wateren worden onderscheiden, waarvan de grotere wateren, naast
interne beinvloeding, in sterke mate worden beinvloed
door aanvoer van buiten het gebie@, zoals vanaf het
Drents Plateau en uit de polder Kolderveen-Nijeveen.
grote meren.

Van grote invloed op de waterkwaliteit van de twee
grootste meren, de Beulaker- en Belterwijde, is geweest , dat deze enkele tientallen jaren als boezem
en doorlaatbasin hebben gediend bij hoge waterstanden
op het Meppeler-diep. Er bestaat het vermoeden dat
voordien het water minder eutroof is geweest. Een
aanwijzing hiervoor vormt de sterke toename, de
laatste jaren, van het aantal blauwwieren. In
de zomermaanden bestaat het plankton voor meer dan

90% uit blauwwieren. Het zeer hoge zuurstofverza-

digingspercentage en de hoge alkaliteit (pH meer
dan 9)
in de maanden augustus en september wijzen
in sterke mate op het optreden van algenbloei. Dit
betekent een duidelijke achteruitgang van de diversiteit en een toename van de saprobiewaarde.
Nu het gemaal te Zwartsluis gereed is zal de toevoer
van vervuild Meppelerdiepwater sterk verminderen.
Daartegenover staat echter een sterke toename van
de recreatiedruk, die de waterkwaliteit nadelig
heeft beinvloed. Tengevolge van de lozing van huishoudelijk afvalwater vanaf schepen, campings en bebouwing is het water in de zomermaanden sterk
bacteriologisch verontreinigd.
Chemisch gezien is het water in deze twee grote
meren vooral in de zomer matig te noemen.
Bij een matige wind kan het water reeds sterk worden
bewogen, waardoor het een bruine verkleuring krijgt
door het opwoelen van veendeeltjes.
Het Boschwijde, onderdeel van de Belterwijde, heeft
een lets betere waterkwaliteit, hetgeen o.a. is
af te lezen aan het lagere fosfaat- en ammoniak-

gehalte. HetEykmangetalwijst op een geringere bacteriologische verontreiniging.

De waterkwaliteit van het Giethoornse meer is iets
beter dan van de twee hierboven besproken wateren.

Dam.

Dit komt tot uiting in:

- iets lagere BOD, hoogstens 6 mg 02/1 in de gzomer;

- een kleiner percentage blauwalgen (70-90%);
- pH loopt in de nazomer minder op (8,4 en 9).

Over het algemeen is het water helderder en minder
productief. Het Giethoornse meer staat via de Walengracht in verbinding met de twee grote meren, de
planktonsamenstelling vertoont daarmee dan ook grote
overeenkomsten.
Het water Beeft een zeer hoog ijzergehalte. Dit zou
veroorzaakt kunnen worden door de aanvoer van ijzer-

rijk water uit de polders. (zie ook deelgebied I).

Net als in.de Beulaker- en Belterwijde is het water in

de zomer in sterke mate bacteriologisch verontrei-

nigd. Opvallend is verder het /amfmoniakgehalte in de
winter, hetgeen mogelijk verband houdt met de aanvoer
van polderwater.
De Schutsloterwijde geldt als het voedselrijkste van de
grotere wateren. Deze voedselrijkdom is echter van
autochtone oorsprong, dit meer heeft n.1l. een

kleiige bodem.
Het Duinigermeer staat via een nauwe doorgang in

verbinding met het Giethoornse meer, waarmee het
echter weinig overeenkomsten vertoont. Van de grotere

meren is dit hydrobiologisch het meest waardevol.

In het westelik deel van het meer, waar een dichte
vegetatie van Krabbescheer aanwezig is, zijn in het
ondiepe water veel soorten aanwezig die wijzen op een
relatief voedselarm, niet verontreinigd milieu. De
planktongemeenschap komt meer overeen met die van
ondiepe begroeide petgaten dan met die van open plassen. Het water is relatief voedselarm en licht tot
niet verontreinigd. Nabij de verbinding met het Giethoornse meer wijst de samenstelling van het plankton

op een lichte verontreiniging. Ook chemisch gezien

is het water van goede kwaliteit, de BOD is zeer
laag (max. 2) en het zuurstofverzadigingspercentage

is hoog, meer dan 80%.

kleinere plassen.

De kleinere plassen zijn als een aparte categorie te
beschouwen, omdat zij door meer besloten ligging een
ander karakter hebben. De aard van het water wordt
in veel sterkere mate bepaald door de directe omgeving. Meestal ontwikkelt zich in de rustige zuidwesthoek van deze plassen een krabbescheervegtatie
welke van grote invloed is op de levensgemeenschappen die zich in het water bevinden, in het bijzonder
door de oligotrofierende werking.
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Een uitzondering hierop wordt gevormd door de

Kleine Belt. Deze wordt doorsneden door de Arembergergracht. Dit heeft tot gevolg dat het planktonbeeld zich niet wezenlijk onderscheidt van dat van

de grote meren. De waterkwaliteit komt in sterke
mate overeen met de kwaliteit van de Arembergergracht,
die matig verontreinigd is en sterk eutroof. Ten gevolge van de lozing van huishoudelijk- afvalwater van
Belt=Schutsloot is het’ water in sterke mate bacterio-

logisch verontreinigd (geg. P.W.S. 1976).

De Venemaat, Vossebelt, Dirkwijde en Mastenbroekerkolk
liggen tussen het Land van Vollenhove en de Arembergergracht. Deze ligging en de relatieve isolatie

hebben een aantal gradientsituaties veroorzaakt die
van grote betekenis geacht moeten worden.
Chemisch gezien is het water van goede kwaliteit,

de BOD is laag (max 4) en het zuurstofverzadigingspercentage is hoog (70-100%). Kenmerkend is ook het
zeer lage ammoniakgehalte.

Het water is helder en vertoont weinig extremen
tussen voorjaar, zomer en najaar. De samenstelling
van het plankton wijst op een geringe voedselrijkdom.
Ondanks de gemeenschappelijke karakterisering Zijn

er duidelijke verschillen tussen de afzonderlijke

plassen aan te geven. Het water van de Mastenbroeker-

kolk heeft een hoog ijzergehalte. De invloed van

eutroof oppervlaktewater van elders is periodiek merkpaar. Ook in de Dirkswijde is invloed merkbaar van
de Arembergergracht. Het vormt het meest eutrofe

van de vier plasjes. Zowel de Vossebelt als de Venemaat hebben een geringe trofiegraad.
beeld is kenmerkend voor voedselarm,
reinigd water. Het karakter komt nog
met dat van geisoleerde petgaten. De

Het planktonniet veronthet meest overeen
kwaliteit van

het water in de Venematen kan ook beinviloed worden
door het water dat bovengronds of ondergronds van
het hoge Land van Vollenhove afstroomt. Uit onder-

zoek is gebleken dat er aanzienlijke hoeveelheden
landbouwwater het gebied instromen. In natte periodes
zal het grootste deel van dit water via een nieuwe
afwateringssloot naar de Boschwijde stromen. Onder
bepaalde omstandigheden, zoals in droge zomers, zou
adit water in contact kunnen komen met het voedselarme water.
De watersamenstelling van de Otterskooi wijkt in sterke
mate af van de andere wateren. Er is sprake van een
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zeer sterke eutrofiering ten gevolge van de
soms
bemesting van vogels. Fosfaat- nitraat- en ammoniakgehaltes zijn lokaal zeer hoog.

grotere vaarten,
Tot deze categorie behoren de Arembergergracht, de
Wakengracht, het Ettelands kanaal en de Dwarsgracht.
Het Meppelerdiep en het kanaal Steenwijk-Beukers
vormen de

oost- en de zguidgrens van het gebied.

De twee laatstgenoemde wateren hebben chemisch
gezien vooral in droge zomers een matige en soms

zelfs slechte waterkwaliteit (BOD tot ca. 20 mg02/1).

Plaatseliikk kan in de Walengracht een

be-

lasting met organische stot Optreden door de loging

van het huishoudelijk afvalwater van het dorpje Ionen.
Op de Arembergergracht werd tot de zomer van 1970

het afvalwater van Zwartsluis geloosd. Na het in
werking st ellen van de zguiveringsinstallatie, die
op het Zwarte Water loost, is de kwaliteit van het

grachtwate r verbeterd. Nu wordt het water nog belast

met de ove rstort van het riool te Zwartsluis en het
afvalwatenr van de kern Belt-Schutsloot.

Het dorp Dwarsgracht heeft nog geen riolering, zodat

het huishoudelijk afvalwater rechtstreeks op de gracht
wordt gela osd. Hoewel over het effect van deze lozingen
geen exakt e gegevens bekend zijn mag er toch wel van
uitgegaan worden dat de lozingen een bijdrage leveren
aan de eut rofiering en saprobiering van het water
van de
.gracht, en de daarmee verbonden
wateren.
kleinere v aarten en sloten.

Het gebied is doorsneden door een groot aantal kleinere vaarten en sloten, die de verbindingen vormen
tussen de andere wateren in het gebied.
Ten aanzie n van de waterkwaliteit wordt verwezen naar

deelgebied I.

petgaten.

Van de ver veende gebieden is nog weinig bekend. De
totale opp ervlakte en de hoeveelheid inwendige variatie is zee r groot.
De waterkw aliteit is over het algemeen goed, Hoewel
er een aan tal gemeenschappelijke kenmerken zijn, zijn
er vele on derlinge verschillen ten gevolge van de
invloed van buitenwater, van aangrenzende gebieden,
en van ant hropogene beinvloeding

II. 3.

natuurhistorische- en landschappelijke aspecten.

De hieronder volgende beschrijving van de biologische

rijkdom van dit deelgebied is ontleend aan de be-

schrijving van van Dijk en Westhoff uit 1955.
Een deel van hun waarnemingen is uiteraard verouderd
en in het kader van deze rapportage moet dan ook
worden gepleit voor een verdere detaillering en
aanvulling van deze gegevens door onderzoek, en verwerking van ongepubliceerde waarnemingen.
De in het noorden gelegen Otterskooi
(vermoedelijk
de grootste van Europa) vormt het centrum van een
gebied met zeer waardevolle verlandingsstadia. In
het formidabele elzenbroekbos zelf komen een groot
aantal bijzondere broedvogels voor. Door het opgaand geboomte vormt het een uitstekende broedplaats
voor kolonievormende vogels; de door hen geproduceerde mest geeft aan het geheel een apart karakter.
In de Otterskooi broeden ca. 200 Blauwe Reigers, van

1935 tot 1956 was er een Roekenkolonie van max 1250

nesten, terwijl maximaal meer dan 2000 nesten van
Aalscholvers zijn geteld in de 10 jaar dat een kolonie
aanwezig was.
Rond de Otterskooi komen Zowel jonge als oude ver-

landingsstadia voor, met (in 1955, nu niet meer) het
orchideetje Malaxis (Hammarbya paludosa, nu wel
elders in De Wieden voorkomend) en Langbladige Zon-

nedauw (Drosera anglica). "Ook entomologisch is dit

terrein van uitzonderlijke betekenis". Dit geldt dan
niet alleen voor de vlinders maar ook voor waargenomen zweefvliegen.
De Bollemaat, een gebied dat in 1920 nog als grotendeels open water bekend stond, is siendsdien verland
o.a. door het voorkomen van drijftilvegetaties met

plantensoorten als Slangewortel (Calla palustris).

Ook hier werd in 1955 door toenemende isolatie t.o.v.
nutriénten een beginnende hoogveenvorming re-

Signaleerd, met o.a. Dopheide (Erica tetralix)
en Veenbes (Oxycoccus palustris). Daarnaast

werden bijzonder fraaie trilveenvesetaties
aangetroffen,
In de omgeving van de"Beulaker turf- en rietlanden", de Kijfhoek en de Kleine Beulakerwiede
verliep de verlanding via Lisdodde en Biezenvelden, soms met uitgestrekte Galigaanbesrosiinsen of met fraaie trilvenen met Ronde

Zerzre

(Carex diandra) en Draadzegrze (C.lasiocarna).
Op den duur ontstonden hier Orchideeénriike
rietlanden metin '55Yelriekende Machtoreris

(flatanthera bifolia) en Moeraswespenorchis
(Epipactis palustris).
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was tot aan de afsluiting van de Zuiderzee min
gekenmerkt door
of meer brak en wordt dan ook
if= de voor het plantengeografisch/district kenmerkende

vyeenmosrietianden (Pallavicinio-spharnetum).

Nok ornithologisch is dit terrein van biizonder
belan.
Be
,

Uit gegevens van Schroevers blijkt, dat het gebied

de Venematen wordt gekenmerkt door tal van gradientsituaties in voedselrijkdom, zuurgraad, e.d. Hierdoor zijn de trilvernen tussen de grotere plassen van
uitzonderlijke waarde. Dit geldt eveneens voor de
overige ten oosten van het Hoge Land van Vollenhove
gelegen verlandingsstadia en "geisoleerde" wateren.

micro-organismen.

Voor een beschrijving van de waarde van de voorkomende organismen kan worden verwezen naar
hetgeen bij deelgebied I terzake is opgemerkt.
Speciale vermelding verdient in deelgebied IT
echter "de Venematen" e.0. Vit hydrobiologisch
onderzoek is naar voren gekomen, dat mede onder

invloed van het uit het hoge Land van Vollenhove

afkomstige water tal van gradiénten zijn ontstaan,
die van belang gijn voor o,a,. de samenstelling

van de microflora en -fauna,

Verwacht mag worden, dat het hogere chloorgehalte
dat van het westelijk gebied wordt gemeld, eveneens van invloed is op de samenstelling van de
micro-organismen, waardoor een ook op groter
schaal gevarieerd geheel aanwezig is.
lagere dieren.
Ook hier wordt de toegekende waarde voornamelijk bepaald door het voorkomen van zeldzame
insecten als de Grote Vuurvlinder. Gezien de
overeenkomst in biotoop mag worden verwacht
dat de uit de Weerribben afkomstice soortenlijst van nachtvlinders in grote lijnen ook
zal gelden voor dit gebied.
reptielen & amphibieén.
Voor deze groep wordt verwezen naar deelgebied I.
In ieder geval zijn in De Wieden waargenomen:RingSslangen, Rugstreeppad, en Bruine-, Groene-, en
Heidekikker.

broedvogels.
In dit deelgebied zijn de uit deelgebied I bekendé

biotopen enigszins anders verdeeld, waardoor de
broedvogelsamenstelling verschillend is. In het

westen en noordwesten

(vooral het gebied "Tussen

de Diepen") zijn het de hier nog voorkomende

kritische weidevogels als kemphaan, watersnip, en
kwartelkoning, die van belang zijn voor het aangeven

van de grote ornithologische waarde van dit grasland-

gebied.
Het Duinigermeer is van belang als broedgebied voor
eendachtigen als tafeleend, kuifeend, krakeend, en
(in 1959) geoorde fuut. Door zijn afgelegenheid en
afgeslotenheid van het druk bevaren overige open
water is het Duinigermeer van bijzondere betekenis,

ook gezien het voorkomen van een groot aantal broed+

paren van de zwarte stern.
De Otterskooi is als een oud bos-oecosysteem te
beschouwen, hetgeen ook in de samenstelling van de
broedvogels tot uiting komy. Niet alleen de al vermelde kolonies van roek en blauwe reiger Zijn van
belang voor de beschrijving van de oecologische samen-

hang, maar ook de broedgevallen van soorten als

ransuil, wielewaal etc. zijn medebepalend voor de
ornithologische waarde.

Voor de rietianden in dit deelgebied kan worden ge-

wezen op het voorkomen van verspreide kleine ko-

lonies van de purperreiger, broedgevallen van bruine-

en blauwe kiekendief en van ralsoorten.

niet=broedvogels.
Hen inventarisatie van overwinterende roofvogels,

zoals van deelgebied I, staat niet ter beschikking.

Op grond van de overeenkomsten in biotoop is het
wel duidelijk dat ook in deelgebied II roofvogels
als buizerd en sperwer overwinteren. Met name op
de oostelijke Belterwijde overwinteren een aantal

eendachtigen, in wisselende aantallen.

zoogdieren,
Niet bekend
is, hoeveel otterparen er in De Wieden

voorkomen. Een aantal van 5 4&4 10 paar is slechts

een hele grove schatting. Ten aanzien van de betekenis van de ree&npopulatie kan worden verwezen

naar de opmerkingen bij deelgebied I.

Uit literatuur- en veldonderzoekingen blijkt dat in
totaal 21 zoogdiersoorten in het gebied zijn waargenomen. De samenstelling van deze groep is kenmerkend
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voor een dergelijk gebied, met soorten als Waterspitsmuis, Bosspitsmuis, Noordse Woelmuis, Rosse

Woelmuis, Bosmuis, Aardmuis, en Dwergmuis. Ook is

er een typerende verdeling van deze soorten over
de verschillende biotopen (bos, rietland, ruigte e.d.).

vegetatie.

fysiognomische eenheden.
Behalve het onder deelgebied I genoemde, is in dit
deelgebied de factor open water van groter belang.
Beulaker= en Belterwijde bepalen voor een belangrijk

deel het aanzien van dit gebied. Bovendien is de
menselijke aanwezigheid in veel sterkere mate merkbaar, in de vorm van bebouwing en daarmee samen-

hangende erfbeplanting, intensief gebruikt grasland.
complexen van plantensociologische eenheden.
Al hetgeen hierover bij deelgebied I is opgemerkt,
ook van toepassing op dit gebied, zij het met de
belangrijke hierboven genoemde verschilpunten.

is

plantensociologische eenheden.
Zie deelgebied I. Ook hier is een geweldige rijkdom
aan vegetatietypen, die behoren tot de veenserie.
De meer bij de droge gronden horende vegetatie van
het Hoge Land van Vollenhove (deelgebied V1) gaat

erg abrupt over in het lage natte veengebied van

De Wieden. Door het bijzonder intensieve gebruik van
het grasland op deze overgang kan niet meer gesproken

worden van een directe bijdrage aan de waarde van
deelgebied II.

flora.

lagere planten, hogere planten.

Zie deelgebied I. Als gevolg van de in de inleiding
gesignaleerde verschillen in fluviatiele- en mariene

invloeden, zijn in het gebied De Wieden een aantal
kenmerkende soorten aanwezig als Salix pentandra,
Carex buxbaumii, .en een aantal Carex-bastaarden
die niet in De Weerribben voorkomen.
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II.4.

ontwikkelingen op lange termijn.

In vergelijking met deelgebied I is dit deelgebied
aanzienlijk ingewikkelder wat betreft de relaties

tussen de verschillende functies die het gebied nu
vervult. In veel sterkere mate is hier een gevarieerd

ruimtegebruik aanwezig: zowel intensieve- als extensieve landbouw, en recreatie, spelen zich af tussen
en in een bijzonder rijk geschakeerd landchap.

Uitgaande van dit meervoudig gebruik van de ruimte
komt men,

ter vermijding van eventuele conflicten,

tot het toekennen van hoofdfuncties aan delen van het

gebied, waaraan de andere gebruiksvormen ondergeschikt zijn. Dit is nader uitgewerkt in een zgn

functiegeledingenkaart ( H. Piek en C. Schut, interne
nota). Voor het deelgebied II verdient het o.i.
aanbeveling, deze kaart als basis te gebruiken voor

een nader overleg over het herstel of de continuering

van relaties tussen landbouw, recreatie, en natuur

en landschap (zie bijlage, functiegeledingenkaart).
Ten aanzien van onderdelen van deze kaart is wellictht
een hernieuwde afweging noodzakelijk alvorens tot dit
overleg te komen.

Het is gewenst om, uitgaande van het meervoudig
gebruik van grote delen van het deelgebied "De

Wieden",

een (her)integratie van functies na te

streven, d.m.v. het toepassen van een plan van

hoofd- en nevenfuncties.

Op deze wijze ontstaan een aantal kleinere gebieden
welke op lange termijn elk een enigszins andere ont-

wikkelingsrichting opgaan (uiteraard met opvanging

van randinvloeden, het "relatie-aspect").
NOO-gebieden.

functie geen).

.

(hoofdfunctie natuurgebied, neven-

Het betreft hier een gering aantal gebieden, welke
in ontwikkelingsrichting en -problemen te vergelijken
zijn met hetgeen over De Weerribben is gezegd.
Ook de voor De Weerribben opgestelde doelstelling
kan voor deze gebiedsdelen worden gebruikt.
NOL-gebied.

(hoofdfunctie natuurgebied, nevenfunctie

agrarische exploitatie).

De gebieden in De Wieden, welke op deze manier zijn
benoemd zijn van groot belang voor de totale waarde
van het gebied, en ontlenen deze rijkdom voor een
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deel aan de (extensieve) exploitatie ervan , voor-

namelijk in de vorm van rietsnijden, hooien, e.d.
Als doelstelling voor dergelijke delen zou kunnen

gelden:

Het is gewenst om de biologische rijkdom te behouden,

Zo mogelijk door inschakelen van met de hoofdfunctie
niet strijdige exploitatievormen.
NLO/LNO-gebieden.

(hoofdfunctie landbouw, nevenfunctie

natuurgebied,of v.v.)

Voor het kleine aantal gebiedsdelen waarvoor deze
verdeling zou kunnen opgaan, geldt dat de natuur-

waarden eigenlijk uitsluitend door de agrarische

exploitatie zijn ontstaan (maar dan wel de niet-intensieve vormen daarvan). Om deze waarden te behouden
zou overeenstemming bereikt moeten worden over de
meest geschikte gebruiksvormen. Vanuit het gezichtspunt van natuur en landschap zou de volgende doel-

stelling geformuleerd kunnen worden voor deze ge-

bieden:
Het is gewenst de natuurwaarden, ontstaan als gevolg van een bepaalde vorm van agrarische exploitatie, te behouden d.m.v. een hierop afgestemde

bedrijfsvoering.

LON-gebieden (hoofdfunctie landbouw, nevenfunctie

natuurgebied).

De betekenis van de nevenfunctie is, dat in de eerste
plaats de mogelijke randeffecten van het agrarische

bedrijf op aangrenzende gebieden worden onderkend.

Daarnaast is het van belang, dat in deze gebieden,

vaak als fourageergelegenheid dienen voor dieren
uit aangrenzende gebieden, deze relatie niet wordt

verbroken of verhinderd,

die

zoals door het gebruik

van pesticiden of herbiciden. Vanuit het gezichtspunt van dit rapport zou de volgende doelstelling
kunnen worden geformuleerd:
het is gewenst om in de gebieden met een hoofdfunctie landbouw geen handelingen te verrichten

welke een onevenredig grote schade berokkenen aan
de natuurwaarden ter plaatse en van aangrenzende
gebieden.

Ook voor de recreatiegebieden zou een dergelijke
doelstelling opgesteld kunnen worden. Daar geldt echter
ook voor dat de aspecten van natuur en landschap

welke van betekenis zijn voor de recreant (rietkragen,
open water,afwisselend landschap e.d.) behouden
moeten blijven., Nader onderzoek zou moeten uitwijzen
welke Bpebieden voor behoud in aanmerking komen, mede

gezien hun potentiele betekenis, Overige randvoorwaarden, welke vanuit het waterkwaliteitsbeheer warden
gesteld, zijn in hfdst. 4 weergegeven,.
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DEELGEBIED TII. GIETHOORN-WANNEPERVEEN.
Dit deelgebied, genoemd naar de hier lizsende
water - en weg -dorpen, verschilt van de eerste
2 deelgsebieden door zijn lieging t.o.v. het
Drents Plateau, dat door afvoer van water een

meer direkte invloed heeft gehad op de vormins
van het gebied, en ook door de afwezigheid van

duidelijke invloeden van de voormalige ZuiderZC.

Het grootste deel van het landschap behoort tot
het rest- of kadaverlandschap van de veenontgin-

ning. Binnen dit "kraggenlandschap" lizsen enkele
kleinere meren als Bovenwiede, Zuideindizerwiede,
en een deel van het grote meer de Belterwiede,

Het grootste deel van dit
veenlandschap is in
het verleden in gebruik genomen als grasland
en is nu dan ook te beschouwen als een weide-

landschap, waarvan grote delen als botanisch

en ornithologisch zeer waardevol worden beschouwd.
De rondom het open water gelegen gronden behoren
tot de veelal als natuurreservaat beheerde

rietlanden,

III.1. waterhuishouding.

De westgrens van het gebied wordt gevormd door het
kanaal Steenwijk-Beukers. Aan de overzijde van dit
kanaal ligt de diep ontwaterde polder Giethoorn. De

zuidgrens wordt gevormd door het Meppelerdiep, de

oostelijke grens door de polder Kolderveen-Nijeveen.
Voor de beschrijving van de waterhuishouding kan een

deel van het rapport van de Commissie Landinrichting
worden geciteerd,
"Het gebied behoort in zijn geheel tot het Waterschap Vollenhove en is wat zijn afwatering betreft

afhankelijk van het boezempeil van het gemaal Stroink,
dat gedurende de zomer 0O,70m-NAP en gedurende de
winter 0,80m-NAP bedraagt. Door opwaaiing, hevige
regenvaal en waterinlaat vanuit het Meppelerdiep
kan dit boezempeil aanzienlijk oplopen. Aangezien de
maaiveldhoogte van een groot gedeelte van het gebied

0,20 tot 0,50m=-NAP bedraagt, is bij een natuurlijke
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lozing de ontwateringsdiepte gering. De afwatering
van het gebied ten guiden van de Veneweg is ver-

beterd (in landbouwkundige zin, red.) door het

stichten van een drietal gemaaltjes en het aanpassen

van het leidingenstelsel. Hierdoor kan voor de landbouwgronden een zomerpeil worden bereikt van O,70-NAP

in de zomer en 0,80m-NAP in de winter, d.w.z. minstens
60 cm onder het maaiveld", Deze gemaaltjes wateren

af op de Kiersche wijde, de westelijke Schutsloot, en
de Kerkgracht.
"De rest van de gronden in het gebied zijn, uitgezonderd

die laaggelegen percelen die met behulp van windmolens worden bemalen, geheel aangewezen op een
natuurlijke afwatering op de boezem. De ontwatering en
afwatering vindt thans plaats via een zeer dicht net
van sloten en een groot aantal vaarten en grachten.
Over het algemeen zijn de afmetingen van deze boezem-

wateren voldoende voor de afvoer van het overtollige
water op basis van het aangehouden boezempeil. De
afwatering van de gronden die niet direct op de

boezem afwateren, is over het algemeen slechter, Dit
is het gevolg van het feit dat sloten die niet meer
als vaarsloot worden gebruikt, dicht gaan groeien",
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III .2. waterkwaliteit.

De wateren in deelgebied III kunnen worden inge-

deeld op grond van hun grootte (meren en plassen,
vaarten en sloten, petgaten). Hieronder zal op
grond van de tot nu toe bekende biologische- en

chemische gegevens een beeld worden gegeven van

de waterkwaliteit van deze categorién,
grote meren.

Tot deze categorie behoren het oostelijk deel van de
Belterwijde, het Zuideindigerwijde en het Bovenwijde.
Eén van de kenmerkende vegetaties in deze wateren

was een kranswiervegetatie, die vooral bestond uit

Chara verrucosa en Nitellopsis obtusa. Deze soorten
komen nog wel voor in het Bovenwijde doch door vertroebeling van het water en ook door verhoging van

het fosfaatgehalte is dit type vegetatie de laatste
jaren sterk achteruitgegaan.

Het Bovenwijde wordt 's zomers zeer druk bezocht door
recreanten. In deze periode is het water sterk

bacteriologisch verontreinigd. De samenstelling van

het plankton wijst op een grote voedselrijkdom. In

de nazomer bestaat het voor 90% uit blauwwieren en

loopt de pH op tot 8,9 (algenbloei!).

Het water in het oostelijk deel van de Belterwijde is,
evena&s het westelijk deel, eutroof en in de zomermaanden van een matige chemische kwaliteit. De
recreatiedruk is hier erg groot. Ook de plankton-

samenstelling wijst op een verstoorde toestand.
In de Zuideindigerwijde is, in vergelijking met andere

grotere wateren, het ijzergehalte laag. De BOD is niet

bijzonder hoog (max. 7 mg 02/1), en het zuurstof-

verzadigingspercentage is hoog. Doordat de recreatiedruk gering is, is er weinig tot geen bacteriologische
verontreiniging. De samenstelling van het plankton
wijst op een tamelijk grote voedselrijkdom.De belasting
met organische stof is gering. Het Zuideindigerwijde
is vooral waardevol om de Krabbescheervegetatie die
Zich hier heeft ontwikkeld. Het voorkomen van kranswieren is een aanwijzing voor een goede waterkwaliteit. Het water is matig eutroof en b-mesosaproob.

kleinere plassen.
De kleinere wateren hebben over het algemeen een

meer geisoleerde ligging, waardoor beinvloeding door
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het buitenwater minder sterk is. (Kiersche wijde,

Molengat en Bakkerskooi).

Het Kiersche wijde heeft vooral in het najaar een
zeer hoog ijzergehalte, wat een aanwijzing zou kunnen
zijn voor het optreden van kwel. Het zuurstofverzadi-

gingspercentage is hoog, gemiddeld 80-90% en de BOD

is laag en vrij konstant. De planktonsamenstelling
wijst op eem matige voedselrijkdom en een zeer lichte
verontreiniging met organische stof, Het water is
niet bacteriologisch verontreinigd (geen recreatie).
Door de geisoleerde ligging is er weinig kontakt met
het buitenwater, behalve via het gemaaltje dat water
van het gebied ten zuiden van de Veneweg uitslaat op
de Kiersche wijde. Uit oogpunt van natuur en landschap
moet deze toevoer als ongewenst worden beschouwd.
In het Molengat is de recreatiedruk de laatste jaren
sterk toegenomen, hetgeen heeft geleid tot een ver-

slechtering van de waterkwaliteit. Dit is onder andere
af te leiden uit de achteruitgang van de kranswier-

vegetatie in dit meertje. Vermoedelijk is vertroebeling door de toegenomen waterbeweging een van de
oorzaken. Het Molengat was van bijzondere waarde
door het voorkomen van de in N.W.-Overijssel zeld@ame
wierbollen van de soort Cladophora aegagropila. Deze

wiersoort is de laatste jaren hier niet meer waargenomen.

De geisoleerd liggende vijvers van de Bakkerskooi
worden sterk bemest door de Aalscholvers. De gehaltes
aan nutrienten zijn erg hoog, evenals de BOD en het
zuurstofverzadigingspercentage, zodat men kan kon-

kluderen dat er intensieve microbiologische pro-

cessen plaatsvinden in het water. Dit is altijd erg
troebel en groen gekleurd door algen. Het fytoplankton bestaat in hoofdzaak uit kleine eencellige flagel-

laten, terwijl blauwwieren geheel ontbreken.

grachten en sloten,
Kenmerkend voor dit gebied is, dat veel sloten geisoleerd zijn t.o.v. de min of meer vervuilde grachten.
Mede hierdoor hebben 2ij een redelijke waterkwaliteit,
wat voor de waterfauna en -flora van groot belang
is (Krabbescheervegetaties!).
Ook hier geldt dat er grote onderlinge verschillen
zijn door de mate van isolatie, inspoeling van kunstmest, toevoer van organische stof,etc.
Enkele opmerkingen:
in de dorpsgracht van Giethoorn is ten gevolge van
de lozing van huishoudelijk afvalwater sprake van een
belasting met organische stof. Deze lozing zal waar-
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schijnlijkk afnemen bij de aansluiting van de gehele kern
op de guiveringsinstallatie te Steenwijk.
Het gemaal Broammeule maalt regelmatig het water
uit de polder Kolderveen-Nijeveen uit in de Stouwe.
Dit water verspreidt zich via de Waterpassloot en
de Zuiderstouwe in het gebied. De kwaliteit van dit
water is slecht.
Het nog voorkomen van het Bermpje in de Dwarssloot
nabij het Westeinde duidt op een goede kwaliteit van
het water. Deze vissoort is gevoelig voor waterverontreiniging.
petgaten.
Zie
deelgebied II. Petgaten in de buurt van eendekooien kunnen beinvloed worden door de excrementen
van daar aanwezige vogels. Hiervan is het Kippenest
een voorbeeld. Het water in dit petgat is eutroof
en licht verontreinigd. Vermoedelijk is een mesotrofe tendens aanwezig; deze wordt echter door uitspoeling teniet gedaan, zodat hier gesproken kan
worden van een metatrofe toestand.
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IIT. 3. natuurhistorische- en landschappelijke aspect:

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de
waarde van natuur en landschap in dit deelgebied.
In het algemeen kan daarover worden opgemerkt,
dat dit gebied in principe op dezelfde wijze is
opgebouwd als de deelgebieden I en II.

Echter door de afwezigheid van een aantal invloeden
die wel een rol bij de overige gebieden hebben
gespeeld, bestaat er toch een kenmerkend en
van de andere gebieden verschillend landschap.
Dit is met name het geval aan de noordkant van dit

deelgebied, waar een fraaie overgang aanwezig is

naar het hoger gelegen land rond Zuidveen en
Steenwijk.
Voor een beschrijving van de natuurwaarden van
dit gebied is voornamelijk gebruik gemaakt van de

publikatie van Piek (1972).

levensgemeenschappen.

Evenals in de deelgebieden I en II zijn in deelgebied III een aantal verlandingsstadia aan-

wezig die na de oorspronkelijke vervening zich
konden vormen. De hier optredende veenvormende
processen verschillen echter van de overige

gebieden, hetgeen heeft geleid tot een aantal

van deelgebied I en II afwijkende,
volle verlandingsgemeenschappen.

zeer waarde-

Van even groot belang zijn in dit gebied de oude

hooilanden, met een aantal karakteristieke
plant- en diersoorten. Deze blauwgraslanden

hebben een bijzondere betekenis door hun gave

en zeldzame karakter, ontstaan en in stand
gehouden door een stabiele exploitatievorm, gekoppeld aan een kleinschalige variatie en een

lage trofiegraad,
Ook de wél bemeste graslanden in het gebied

ziin, voor zover het gaat om een beperkte mestgift en om niet extreem-ontwaterde graslanden,
van grote natuurwetenschappelijke waarde, gezien
het voorkomen van. grote aantallen weidevogels.
De ruimtelijke gevarieerdheid in de verschillende
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beheersvormen is van bijzonder belans voor
het ontstaan van deze typische levensremeenschap met "kritische" weidevogels.
Een nadere natuurwetenschappelijke beschrijving

is ontleend aan van Dijk en Westhoff (1955),

het raprort van de Commissie Landinrichting
Tiethoorn-Wanneperveen etc., en aan de bevindinsen van de Natuurwetenscharnelijke Comrissie
van de Natuurbeschermingsraad.
De hooilanden langs het Meppelerdier,in de
omzeving van Doosje, bvehoren tot de zeer
soortenrijke beek- of rivierbegzeleidende vraslanden. De kleiig-venige bodem is substraat
voor een aantal hier optimaal aanwezige zeldzame nlantensoorten,
De moerassebieden ten zuiden en oosten van de
Rakkerskooi, incl. de omgevins van de Kerk-

sracht, ziin in biologisch opzicht één van de

rijkste zebiecen van N.W. Overijssel. Elke bij
deelgebied I genoemde verlandingssemeenschar
komt hier in volle rijkdom voor, met bijzonder
grote aantallen van de zeldzame en zeldzaanste
soorten uit de Nederlandse flora. Op enkele
plaatsen is een voor dit gebied kenmerkende
overgang aanwezig tussen de met blauwsrasland
begroeide ribben en de lager selegen trilvenen.
Het 2Zijn met name deze gradientsituaties, die
door de meest zeldzgame organismen semarkeerd
worden.
Ne op enkele plaatsen voorkomende zware houtbegroeiing, o.a. van de RBakkerskooi, biedt
aan een Purperreiger- en Aalscholverkolonie
broedgelegenheid,en maakt het zebied tot een
caaf, compleet, veenmoeras-oecosysteen.
In de omeeving van de Zuideindiverwiede giin
de eerste veenvormende gemeenschanrpen van sneciaar
belang. Deze "drijftillen", vroeger voorafse-aan
door uitgestrekte Krabbescheerve7etaties, z'in
omzeven door begroeiingen met o.a. als kerakter-

istieke soort Slangewortel (Calla nalustris).

De rietlanden die dit gebied omreven, worden
niet alleen door plantensoorten, maar ook door
typerende soorten broedvogels als Bruine wicverdief, Roerdomp, ete sekarakteriseerd.
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Ook in het moerasgebied ten oosten van het
Bovenwiede zijn alle belangwekkende verlandingsstadia terug te vinden, soms met een enigszins afwijkende soortensamenstelling. Met name

de afwisseling met oude, nooit bemeste hooi-

-landen geeft aan het gebied een bijzonder karakter, ook door de hiermee gepaard gaande broed-

vogelsamenstelling.
Het plassengebied van de Kiersche Wiede, dat

dicht tegen het Drents Plateau aanligt, is van

wel zeer bijzondere betekenis, door een afwijkende soortensamenstelling ,maar vooral door

het massaal voorkomen van enkele plantensoorten
die in geheel Europa zeldzaam zijn.

micro-organismen.

Van een aantal open en min of meer verlandende

wateren is bekend, dat er een zeldzame algen-

en wierenflora voorkomt. De in de tabel weergegeven hoge waarde is op deze waarnemingen gebaseerd, en ook op het feit, dat vergelijkbare

gebieden als de Weerribben en de Wieden op het
15e internationale congres voor limnologie te

Madison (USA) zijn voorgedragen als te beschermen

gebied,
Het noordelijk gelegen Molengat is van bijzondere

waarde vanwege het voorkomen van de ook in

N.W. Overijssel zeldzame wierbollen van de soort
Cladophora aegagropila (niet meer waargemomen).
Het Zuideindigerwiede is afwijkend door het

voorkomen van fraaie Kranswiervegetaties, en van

planktonsoorten, die niet elders in N.W. Overijssel
zijn aangetroffen.

De elders in het deelgebied voorkomende ver-

landingsstadia, waarvan met name de oostelijk
gelegen trilvenen van grote natuurwetenschappelijke betekenis zijn, worden eveneens gekenmerkt
door de aanwezigheid van een specifiek patroon
van, soms niet elders aangetroffen, alg- en
wiersoorten,.
lagere dieren.
Gezien de overeenkomst in biotoop met gebied I en
II, en de algemeen waarderende woorden over de

entomologische betekenis van het gebied in die
verse publicaties, is ook voor dit deelgebied
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een hoge waarde aan dit facet toegekend,
reptielen & amfibieén.

zie deelgebied I.

broedvogels, niet-broedvogels.
De toegekende waardering berust op de door de
Commissie Landinrichting Giethoorn-Wanneperveen
etc. overgenomen berekening van Piek.
Van de 118 in het gebied waargenomen soorten
zijn er 21 zgeldzaam tot vrij zeldzaam, als de

"Avifauna van Nederland" 21970) als basis wordt
gehanteerd. Dit betekent dat ongeveer 25 % van

de waargenomen broedvogels van grote, ook internationale,betekenis is.
Als bezien wordt welk deel van het gebied voor
deze voornamelijk tot de moeras~- en weidevogels

behorende broedvogels van belang is, dan blijkt
dat ca. 68 % van het totale gebied direct van
zeer grote of grote waarde is als vogelgebied.

Hierbij zij opgemerkt dat de gegeven cijfers overeenkomen met de berekeningen voor het deelgebied
De Weerribben. Dit houdt in, dat extrapolatie
van deze inventarisatiegegevens, b.v. ten behoeve van een globale beschrijving van deelgebied II, tot de mogelijkheden behoort.

vegetatie.

fysiognomische eenheden.
Gebied III onderscheidt zich van de andere deelgebieden door de kleinschalige afwisseling tussen
enerzijds verschillende verlandingsstadia met een
soms hoog opgaande kruidlaag, en anderzijds smalle
percelen grasland, waarvan een relatief groot
deel nog als onbemest hooiland wordt beheerd.
In het zui@lijkk deel is van een andere schaal sprake
door de grote wateroppervlaktes, de nhitgestrekte
rietlanden en bossen.
Ook gijn in dit deel @e complexen intensief gebruikt
erasland groter van schaal.

-76-

Complexen van plantensociologische eenheden,.
Naast de al beschreven verlandingsstadia in
de petgaten is dit gebied de invloed van ‘de
rivieren merkbaar in de samenstelling van de
vesetatie van o.a. de hooilanden langs het
Meppelerdiep.
plantensociologische eenheden.

Zie deelgebied I, en het in het hoofdstuk

levensgemeenschappen beschrevene.
flora,

De toegekende waarde is gebaseerd op de herekening van Piek, waaruit blijkt dat in het pebied

in totaal 335 soorten hogere planten voorkomen,

hetgeen statistisch sezien betekent, dat de
soortenrijkdom in het gebied bijna 2 keer zo proot
is als het gemiddeld aantal soorten op eenzelfde
oppervlak in Nederland. Als gebieden met een
overeenkomstige soortenrijkdom worden het Naardermeer en de Kortenhoefse Plassen genoemd.
Maar niet alleen de soortenrijkdom is van sroot
belang, ook het aantal van ca. 150 soorten dat

zeldzaam is (ten dele in Europees verband!), is

bepalend voor de hoge waardering,
Het gaat daarbij niet alleen om de trilvenen en
vergevorderde verlandingen, met Parnassia,

Hriophorum gracile, Liparis loeselii, Calama-~

grostis neglecta, Carex buxbaumii, ete etc,
maar ook om de hooilanden langs het Mey elerdier
met Draadrus (Juncus filiformis), en Grote
Pimpernel (Sanguisorba officinalis).
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III. 4.

ontwikkelingen op lange termijn.

In het gebied Giethoorn-Wanneperveen is gedurence
een aantal jaren een landinrichtingsprojekt gaande,
waarvan de resultaten in een tussentijds rapport
Zijn vastgelegd.

Gezien het speciale karakter van dit projekt, kan

worden verwacht dat er aansluiting gevonden kan
worden met de landschapspark-idee. Evenals dat voor

deelgebied II is geformuleerd, kan voor dit deel-

gebied worden vastgesteld, dat het nationale landschapspark, samen met het an het verlengde hiervan
liggende landinrichtingsprojekt,,een raamwerk kan

zijn voor de oplossing van konflikten tussen verschil-

lende gebruiksvormen. Voorwaarde daarvoor is, dat
in het landinrichtingsprojekt Giethoorn-Wanneperveen
geen afbreuk wordt gedaan aan de gedachte dat een
bestaande of toekomstige functiegeleding een goede
manier is om te komen tot een inrichting van het gebied.

Het lozen van polderwater uit het aangrenzende gebied

Kolderveen-Nijeveen kan als een negatieve invloed worden beschouwd. Overwogen moet worden of lozing buiten
het studiegebied tot de mogelijkneden behoort.
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DEELGEBIED IV. DOMEINEN-POLDERS.

De domeinpolders vormen een onderdeel van de opgestelde plannen tot ontginning van het gehele veengebied van N.W.-Overijssel. Uit al deze plannen zijn
de polders Giethoorn, Geldringen, Halfweg, en Wetering ontstaan. De oudste is de polder Giethoorn,
waarmee men in 1928 is begonnen. In 1932 volgde de

polder Geldringen, in 1935 de polder Halfweg en als

laatste in 1941 de polder Wetering.
De domeinpolders kunnen in cultuurhistorische zin
worden beschouwd als een consequent,zij het natuurhistorisch niet of weinig interessant, vervolg op
het gehele hieraan voorafgegane menselijk ingrijpen
in het gebied,

IV.1. waterhuishouding.
Ten gevolge van de diepe ontwatering in deze polders,
tot 2.80m-NAP, treedt een sterke kwel op in de sloten.
Dit water is zowel afkomstig van de hogere Pleistocene gronden als uit de natuurgebieden die op boezempeil liggen.
De polder Giethoorn is voorzgien van twee gemalen, die
beide lozen op de Cornelisgracht. Het slotenstelsel
van de polder is zeer eenvoudig: perceelssloten, op
een regelmatige afstand van elkaar van ongeveer 35
meter, wateren in hoofdzaak direct af op de hoofd-

tocht, die de polder ongeveer in het midden door-

snijdt.
De polder Geldringen, de kleinste van de ontginningspolders (800 ha), watert via een slibkolk uit
op het kanaal Steenwijk-Ossenzijl. De hoofdtocht loopt
langs de Hesselingendijk.
De polder Halfweg is de polder die door zijn lage
ligging het grootste kwelbezgwaar heeft. Hierdoor
wordt de hoeveelheid water die per etmaal moet worden
uitgemalen sterk vergroot. Het gemaal slaat het water
via een slibkolk uit op het Giethoornse meer.
De
polder Weteringen is de grootste van de polders

(1711 ha). Het gebied wordt doorsneden door de

Wetering. Door de lagere ligging t.o.v. de andere
polders en de diepere ontwatering, vindt een natuur-
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lijkke toestroming plaats van deze polders naar de
polder Wetering. Het gemaal heeft een capaciteit van

300 m? per minuut.

De grotere vaarten die het gebied doorsnijden (Steenwijker diep, Cornelisgracht, en Thijssengracht) zijn
op boezempeil. De werste jaren na het gereedkomen
van de polders trad een sterke inklinking op, waardoor het polderpeil voortdurend moest worden verlaagd. Het huidige peil is 2.40m tot 2.80m-NAP.
Deze diepe ontwatering heeft belangrijke invloed op
de waterhuishouding van de omringende gebieden

(zie beschrijving deelgebied I en II).

IV.2. waterkwaliteit.
Gezien het feit dat alle poldersloten met elkaar in
verbinding staan en er een grote doorstroming is

(het gemaal werkt bijna dagelijks) mag een tamelijk

uniforme waterkwaliteit worden verwacht.
Kenmerkend voor dit polderwater zijn de hoge ijzergehaltes en de
lage zuurstofconcentraties, vooral in de wintermaanden. Het lage zuurstofgehalte is
waarschijnlijk het gevolg van de binding van zguurstof
door het ijzer, of door de zguurstofarmoede van het

opkwellende water zelf.(geg. 1.S.P.).

De fosfaatgehaltes zijn relatief laag, hetgeen verRlaard kan worden uit de binding van het fosfaat
door ijzer.
Verschillen in de samenstelling van het polderwater
in de zomer en in de winter wordt vermoedelijk veroorzaakt door het verschil in de mate van kwel. 's Zomers
wanneer de kwel gering zal zijn kan het ammoniakgehalte oplopen tot ca. 2,5 mg/l. Hoge chloorgehaltes
in de zomer wijzen op invloed van water uit de Friese
boezem. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden,dat
chemisch gezien, i.h.a. het
polderwater van redelijk
goede kwaliteitis.

IvV.3.

natuurhistorische- en landschappelijke aspecten.

Deelgebied IV bestaat uit polders die vergeleken
met het omringende landschap van geringe ouderdom
zZijne Dit houdt in dat het landschap alle kenmerken
heeft van een jong ontginningsgebied, met hier en
daar langs de randen de penetraties van organismen
die voor de ontginning het hele gebied tot hun

beschikking hadden.
_
.
De rechtlijnige verkaveling en regelmatige bebouwingsvorm laat weinig ruimte voor fantasie, de
intensieve gebruiksvormen,

gepaard met groot-

schaligheid en diepe ontwatering, laten weinig

over van de eertijds grote nasuurlijke rijkdommen.

De toegepaste diepe ontwatering heeft echter niet
alleen consequenties voor de natuurwetenschap-=

pelijke betekenis van het deelgebied zelf, maar

is ook van invloed op de kwaliteit van de omlig-

gende gebieden,.

Makken maakt melding van wegzijging van water
vanuit de zuidelijke rand van het deelgebied Paaslo-

Kerkbuurt, dnder het kanaal door, naar de Domeinpolders,

Door wegzijging, en ook door het uit de polders in
de Weerribben uitslaan van landbouwwater, wordt
de vegetatie van De Weerribben beinvloedt.

levensgemeenschappen,.
De graslanden in het deelgebied behoren allen

tot de intensief gebruikte, zwaarbemeste, ontwaterde weidelanden. Deze graslanden worden gekenmerkt door een laag aantal algemene soorten,
zowel wat betreft de planten- als de dierenwereld.

micro-organismen,

lervan zijn geen gegevens bekend. Op grond van

de metingen van de waterkwaliteit, waaruit blijkt

dat bijzonder hoge ijzer- en stikstofconcentraties

voorkomen, alsmede op grond van de uniformiteit

van het water door het gebrek aan isolatie, mag

worden verwacht dat slechts een klein aantal meer
algemene soorten aanwezig zullen zijn.

"7 Soe

larere dieren, vreptielen & amphibieén, zoogdieren.
Hiervan zijn geen gegevens beschikbaar,voor zover
bekend. Gezien het ontbreken van een voor deze
diergroepen velangwekkend milieu, zijn er ook
geen hoge verwachtingen t.a.v. de waarde,

broedvogels.

Aangezien het grootste deel van dit gebied in

gebruik is als weideland, mag worden verwacht, dat

broedgevallen van enkele in ons land meer algemene
weidevogels als kievit, scholekster en een enkele
gsrutto voorkomen,.
Van meer kritische weidevogels zijn geen gegevens
voorhanden, maar het ontbreken van het voor deze
dieren optimale milieu is voldoende om geen hoge
verwachtingen dienaangaande te hebben, behalve de
vochtige randgebieden langs De Weerribben en Wieden.

niet-broedvogels,.

Als foeraseergebied kan dit deelgebied eventueel
nos van betekenis zijn voor doortrekkende of

overwinterende vogels. Van Kolganzen is bekend dat
zij hier..komen foerageren (ca. 700 exx).
vegetatie.

fysiognomische eenheden,.

De begroeiing van het gebied wordt gevormd door
bemeste graslanden, afgewisseld met op regelmatige
afstand van elkaar geplaatste boerderijen met erfbeplanting.
plantensociologische eenheden.
De hier voorkomende graslanden behoren tot het
Zilverschoonverbond, het Asropyro rumicion-crispi.
Langs de greppels en sloten zullen ongetwijfeld
ruigtkruiden van het Filipendulion e.d. voorkomen.

flora.

Voorzover het de graslanden betreft is het soorten-

aantal laag en zijn triviale soorten als Engels Raaigras, Beemdgras etc. goed vertegenwoordigd,
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IV.4.

ontwikkelingen op lange termijn.

Uit diverse onderzoekingen blijkt, dat er nadelige

invloeden bestaan van de ontginningspolders op het
aangrenzende natuurgebied. Ook op lange termijn zullen dgze invloeden een negatieve invloed hebben op
de ontwikkelingen in De Weerribben en De Wieden.
Het is dan ook van groot belang de domeinpolders
in het landschapspark op te nemen, om tot een
bevredigende oplossing te komen van de randinvloeden

van het landbouwareaal. Dit betekent o.i. niet dat

er grote veranderingen optreden in het huidige
grondgebruik van de polders. Voortzetting van de hier
gekozen weg, moderne landbouwuitoefening, is ook
binnen een landschapspark mogelijk, mits men in staat
is de bijzonder nadelige effecten op het aangrenzend
gebied op te lossen. Daarbij dient ook te worden
gedacht aan het gebruik van herbiciden en pesticiden.
Vanuit het gezichtspunt van natuur en landschap kan
voor dit gebied de volgende doelstelling worden
geformuleerd:
het is gewenst om het landbouwkundig gebruik van
de domeinpolders te begeleiden, zowel op landschappelijk gebied als wat betreft de invloed die
dit gebruik heeft op de natuurwaarden van aangrenzende gebieden.

Daarbij moet met name gedacht worden aan de onttrekking van water uit deelgebied I en II en het uit-

malen van voedselrijk water. Voor het water dat
vanuit deze polder op de boezem wordt uitgemalen
moeten zodanige kwaliteitseisen worden opgesteld,
dat de toekomstige kwaliteitsdoelstellingen voor
de wateren in de boezem kunnen worden verwezenlijkt.
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DEELGEBIED V.

BARSBEKER POLDER.

Dit gebied bestaat uit de Barsbeker hinnenpolder,
de dijk van het Zwarte water en de zgn Buitenlanden

(Grote buitenlanden, Folder binnen de Kade, de
Oostelijke buitenlanden).

Aangezien maar weinig gegevens ter beschikking staan

kan niet op dezelfde uitgebreide wijze als voor de

andere deelgebieden worden ingegaan op de verschillende in dit rapport behandelde aspecten.

Vel. waterhwishouding en -kwaliteit.

De Barsbekerbinnenpolder is een landbouwgebied dat
volledig via de Zijlwetering uitwatert op hetZwarte
Water. Het polderpeil is in de zomer 0,90m-NAP, en
in de winteri, 20m-NAP.
Over de waterkwaliteit zijn geen gegevens beschikbaar
Gezien de vegetdie kan waarschijnlijk van een matig
eutrofe toestand gesproken worden.

V.2. natuurhistorische- en landschappelijke aspecten,
Hieronder worden de genoemde polders en de dijk
apart behandeld. Ook van de natuurwetenschappelijke
aspecten zijn slechts weinigg@gevens voorhanden.
Algemeen kenmerk van deze polders is het volstrekt
ontbreken van bebouwing. Deze karakteristieke openheid is van groot belang voor de ornithologische
waarde van het gebied.

1.Barsbeker binnenpolder,
Duidelijk is te zien op de bodemkaarten dat in de
Pleistocene ondergrond een geulenstelsel is uitge-~
slepen, dat bij een vlechtend rivierensysteem behoorce. Deze geulen zijn opgevuld met veenslik en
overdekt met een laag zeggeveen. Door de Zuiderzee
werd direct of indirect een laag klei hierover
sedeponeerd,.
Zowel vanuit Zwartsluis als vanuit Rarsbeek is dit
sebied verkaveld. Tussen de "evenlanden" en de
"“Weiden" bleef een blijkbaar moeilijk in cultuur te
nemen gebied over: de "Hellevenen", Later zijn deze
vanaf de toenmalige dijk ontgonnen. In de Weiden
komt nog een restant voor van de "Pikmeierswetering"
een waterlossing die va Barsbeek naar het guiden heeft
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gelopen. In het kavelpatroon was hiexvan nog iets

terug te vinden. Deze wetering zou ook gediend

hebben als vaarverbinding van Barsbeek naar het

Meppelerdiep.
De vochtigheidsgraad van het land, de minder intensieve gebruiksvorm en het ontbreken van elke
vorm van bebouwing, uitgezonierd een electriciteitsleiding, zijn van primair belang voor de hoge
dichtheden van kritische weidevogels als grutto,
tureluur, watersnip, terwijl waarschijnlijk ook soorten
als kwartelkoning en kemphaan voorkomen, ofschoon
recente gegevens hierover ontbreken.
Naast het grote belang van dit sebied voor de weidevogels, is de Barsbekerpolder ook van grote waarde
door het voorkomen van grote groepen overwinterende
ganzen,. Overdag wordt de polder als foerageerrebied
gsebruikt,stavonds vliegen ze naar hun slaapplaatsen
langs of op het Zwarte Water.

2.de Barsbeker dijk.

Als scheiding tussen de binnenpolder en de Buiten-

landen is de dijk, vooral gezieh vanuit de binnen-

polder, een belangrijk landschappelijk element.
Van de dijkflora is bekend dat enkele belangrijke
fluviatiele soorten voorkomen in een overigens
kruidenrijke vegetatie.

3. de buitendijken.

Deze polders, van het water gescheiden door een
zomerkade, verschillen in zoverre van de binnen-

polder, dat hier enkele rietpercelen voorkomen,
die ook als zgodahig nog geéxploiteerd worden.

Naar mag worden aangenomen op grond van het wat
minder intensieve gebruik van de grond, is de
ornithologische betekenis van het Beheel, en mis-

schien de vezetatiekund@ige waarde van onderdelen

groot.

V.3. ontwikkelingen op lange termijn.
Het gebied is voor het grootste deel in gebruik
als grasland en heeft mede als gevolg van het
niet-intensieve gebruik
een grote ornithologische
waarde. Deze waarde zou worden teniet gedaan bij
diepe ontwatering, intensief exploiteren van het
grasland, bebouwing van het open gebied, etc.
Gezien de overeenkomst met de bij deelgebied II
beschreven zgn NLO/LNO- gebieden zou voor de Barsbekerpolder eenzelfde doelstelling kunnen worden
geformuleerd.
Daarnaast is het van belang te constateren dat de
grote openheid essentieel is voor de ornithologische
waarde van het gebied. Bébouwing zou niet alleen die
openheid aantasten, maar zou ook een vermindering
van de rust en een intensiever grondgebruik tot
gevolg hebben. Vanuit het gezichtspunt van dit rapport
zou voor deelgebied V kunnen worden gesteld dat:
- het gewenst is het open karakter van de Barsbeker
polder te behouden.
In dit verband moet worden opgemerkt dat de huidige
situatie hiermee niet in overeenstemming is. De door
de polder lopende electriciteitsleiding kan negatieve gevolgen hebben voor broed- en trekvogels (zie
recente publicaties van het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer) naast de landschappelijke consequenties
van de aanwezigheid van deze leiding. Dit leidt tot
het doen van de volgende aanbeveling:
- het is gewenst onderzoek te doen naar de mogelijk-

heden ter verkabeling van de electriciteitsleiding
door de Barsbeker-polder,.
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DEELGEBIED VI. HOGH LAND VAN VOLLENHOVE.

Dit deelgebied vormt een bijzonder markant overblijfsel
van alle in het proefgebied te onderscheiden landschapsvormende elementen en processen. Van primair
belang daarbij is de voorlaatste ijstijd, het Saalien,
waarin het Hoge Land van Vollenhove als keileemopduiking achterbleef, vergelijkbaar met Urk, Gaasterland, Texel, e.d. De na verloop van tijd optredende
uitioogprocessen, de erosie door de wind, afzetting
van dekzand etc. veranderden de oorspronkelijke opbouw
van het gebied, waardoor keizanden, dekzanden e.d.
ontstonden. Rondom het gebied vond in het Holoceen
veenvorming plaats, in feite tot het moment waarop
de invloed van de Zuiderzee zich deed gelden, en
grote delen van o.a. de Bentpolder met een laag klei
bedekte<s Bovendien vond erosie van lemig materiaal
plaats. De keileem heeft zich n.1l. verder westwaarts
uitgestrekt dan nu het geval is. Door erosie is dit
materiaal, voorzover hetgrind en grof zgand betrof,
verplaatst in noordoostelijke richting, waarbij afzettingen rond de vooruitstekende punt van de Voorst en
Vollenhove werden gevormd, die vergelijkbaar zijn met
de zgn schoorwallen. Deze grindwallen, waarover later
de dijk is aangelegd, zijn samen met de steile klifranden geomorfologisch interessante overblijfselen
van de mariene invloed op het gebied.

VI.1l. waterhuishouding.

In dit deelgebied kunnen de volgende afwaterings~
eenheden worden onderscheiden (zie kaartje volgende

pagina): De Leeuwte en het Heetveld, welke op na-

tuurlijke wijze afwateren op de boezem, en de Wendelinger weiden, de Zuurbeker kampen en de ~Bentpolder.
Wendelinger weiden en Bentpolder wateren via een gemaal af op het Kadoeler meer, terwijl de Zuurbekerhierop op natuurlijke wijze afwateren.
Daarnaast gijn in het gebied nog de Leeuwterkampen,
welke via een sluis op het Vollenhover meer afwateren,
en de woonkernen van Vollenhove, St-Jansklooster en
Heetveld, welke via een zuiveringsinstallatie op het
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Kadoeler-meer lozen.
Hieruit blijkt dat het water
van de oostzijde van De Voorst afstroomt naar de boezem
van het Waterschap Vollenhove, en invloed heeft op
de waterkwaliteit daarvan.
De afvoer van regenwater gaat via de afwateringssloten
en in veelmindere mate via de ondergrond, ten gevolge
van de geringe mate van doorlatendheid.
Het water dat via het oppervlak afstroomt kan vooral
in het voorjaar vrij veel meststoffen bevatten t.g.v.
de uitspoeling van kunstmest, hetgeen van invloed
kan zijn op de kwaliteit van het water in o.a. De
Venematen.

FIG. 7.
AFWATERINGSEENHEDEN LAND VAN VOLLENHOVE
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VI.2.

waterkwaliteit.

De kwaliteit van het Kadoelermeer en het Vollenhover meer is, volgens het IMP-systeem, vooral
"'s zgomers slecht te noemen. Het zeer hoge fosfaatehalte en de sterke zuurstof-overversadiging
tot ca. 160%) wijzen op een niet geringe eutrofiering van deze wateren. Ook het chloorgehalte
is hoog.
Over de kwaliteit van het water in het deelgebied
zelf zijn weinig gegevens beschikbaar. Uit onderzoek van de Provinciale Waterstaat is gebleken
dat de leidingen, die het water afvoeren naar de
boezem hoge gehaltes aan nutrienten bevatten. Dit
is waarschijnlijk afkomstig van landbouwwater en van .
de lozing van ongezuiverd rioolwater van de bebouwing langs de rand van het hoge land.
Doordat de waterlopen die het water van het zandkeileemgebied afvoeren slechts gedurende een periode
met een regenoverschot watervoerend zijn, is er hier
nauwelijks sprake van een evenwichtig aquatisch oecosysteem.
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VI.3. natuurhistorische- en landschappelijke aspecten.

Al sinds lang is de hoge keileemopduiking bewoond
geweest. De bebouwing doet zich in feite in twee
vormen voor: de geconcentreerde vorm van de stad
Vollenhove, en daarnaast de langgerekte wegdorpen
en buurtschappen, voornamelijk langs de rand van het
"plateau", zoals de Leeuwte, St. Jansklooster,

Heetveld en Barsbeek. Ook Hamming wijst, in verband

met de veenontginning, op dit verschijnsel van
bebouwing langs of op het grensgebied. De aanwezige
hoofdweg loopt achter de bedrijfsgebouwen langs

(de Leeuwte!). Vroeger liep vddr de huizeb een

voetpad. Een dergelijk voetpadennet heeft:ihet gehele
hoge land doorsneden.
Het agrarisch bedrijf leidde op een aantal plaatsen
tot een typerend, rijk gestructureerd landschap.
Op de hoogste delen bestond dat uit (heide?)schraal
hooiland, bouw- en akkerland, met als grensscheiding
houtwallen. Deze houtwallen, tezamen met een aantal
typerende bebouwingsvormen, zijn nu nog de enige
restanten van dit oude agrarische bedrijfstype.

levensgemeenschappen,

Uit bodemkundige gegevens blijkt, dat het gebied

globaal verdeeld kan worden in een 9-tal blokken.
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1. de Leeuwterkampen

De bodem van het noordelijk deel van deelgebied
VI bestaat uit lemige keizandgronden.,

In het noorden

en noordwesten gaan deze gronden over in fronden,
die in de bovenlaag met kleiig materiaal zijn

vermengd.
De bebouwing is geconcentreerd in de buurtschappen
Moespot en Leeuwte. De verkaveling wordt gemar-

keerd doov een aantal houtwallen, die vroeger

als geriefhoutleverancier werden geéxploiteerd,
terwijl zij ook als veekering dienst deden, De

achteruitgang in kwaliteit die in het houtwallenlandschap kan worden waargenomen, wordt veroor-

gaakt door het verlies van de functionele bete-

kenis,. Dit betekent dat de gevarieerde levensgemeenschap die onder het verzamelwoord "houtwal"

wordt begrepen, in kwaljteit achteruitgaat.

2. de Schaarkampen.
Evenals in het vorig deel worden hier voorname-=lijk keileemzandzronden aangetroffen, Het patroon
dat door vochtigheid, diepte van de onderlaag e.d.

wordt gevormd, is meer gevarieerd als in het noordelijk deel, Bovendien valt hier een dalvormige laagtw

op, als voortzetting van de Bentpolder, waarin

(voornamelijk in het westen) kleiig zandige gronden

voorkomen, Ook hier begrenzen een aantal houtwallen de, overigens intensief gebruikte, sraslanden.
3. Kloosterkampen, Bergkampen, Kadoelen.

Ook hier is het oostelijk deel het hoogst zelegen

en vormt de bebouwing een kenmerkend onderdeel
van de duidelijk zichtbare overgang van zandgrond
naar de oostelijk gelegen veengebieden.
Het in het midden gelegen dal voegt zich in het
noordwesten bij het dal langs de Zuurbekerwe-.

De keileemzandgronden gaan in het westen over in
kleiig-zandige- en klei-op-zandgronden (j/Jendel e.o.).
Daar bevindt zich ook een steilrand, een klif,
als restant van het eroderend effect dat de
Zuiderzee op het Hoge Land heeft gehad,.
In het zo karakteristieke golvende landschap ligt
als bijzonderheid, naast de houtwallen en
zware erfbeplantingen, nog het parkbos van het
landgoed de Oldenhof. Dit oude bos herbergt een
aantal bijzondere floristische elementen.
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4, Barsbekerkampen,.
Dit gebied, dat tot de hoogste delen van het land
van Vollenhove behoort, bestaat voornamelijk uit

arme dekzgandgronden, en wijkt in dit opzicht dan ook

duielijk af van de leemrijke overige delen.

5. Wendelingen weiden, deel van de Kadoelen.
De bodem, opgebouwd uit klei~op-veen, komt overeen

met de bodem van de Bentpolder. Aan de randen liggen

klei-op-zandgronden, en in het guidwesten grintzandgronden. Het grasland is intensief in gebruik.
6. Bentpolder.
Deze laaggelegen polder bestaat uit klei-op(zegge)veen,

en wijkt door het oorspronkelijk open

karakter af van de overige hier onderscheiden hlok-

ken. Langs de randen komen klei-op-zandgronden voor

terwijl grintrijke zandgronden langs de zuidwestkant als een wal zijn afgezet. Hierover is later
de dijk aangelegd.
7. stad Vollenhove,

Dominerend over de Bentpolder is de bebouwing van
Vollenhove. Natuurwetenschappelijk interessant

is de directe omgeving van de "Old Ruitenborsh"

waar een bijzondere flora voorkomt.

8. de Voorst.
De Voorst is een hoog gelegen keileemdeel, i.t.t.

de aangrenzende Bentpolder. De vroegere afwijkende

verkaveling van smalle stroken zonder houtwallen
is als een normale esverkaveling op.te vatten.

De Voorst kan dan ook beschouwd worden als het oude

bouwLand van de stad Vollenhove.
Evenals bij de Wendel komt hier in het westen een
klifrand voor. De keileemzandgronden gaan in het
westen over in de Bentpolder via klei-op-zandgronden.
De overgang

nwildwal"?) «

wordt gemarkeerd door een houtwal (zgn

9. Uiterdijken rond het Hoge Land van Vollenhove.

De omkade uiterdijken worden aan de landkant door
de voormalige Zuiderzeedijk gemarkeerd, die voor een
deel over grindzandkoppen is aangelegd. De natte
klei-op-keileemgronden worden niet zeer intensief
gebruikt, zij vormen niet alleen natuurwtenschappelik

maar ook geomorfologisch en cultuurhistorisch
een belangrijk object.
De dijk is van bijzondere floristische betekenis
gezien het voorkomen van o.a. Trifolium micranthun,
Carduus nutans en verschillende rozensoorten.
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micro-organismen,

Hiervan zin geen gegevens bekend. Vroezer zal

het overgangsgebied naar het veenlandschap,
en eventueel enkele natte leemrijke plekken
met een schrale vegetatie, zeker van belang geweest

zijn.

reptielen & amfibie#n, lagere dieren.

Aangenoemen mag worden dat de in het gehbied
voorkomende houtwallen, gezien hun gevarieerde
structuur, van betekenis zijn voor het behoud

van de samenstelling van bovengenoemde groepen,.
Van de parkbossen in het gebied en de kleinere
hakhoutbosjes zijn momenteel geen gegevens voorhanden.

(niet)-broedvogels.
In het gebled zim, voorzover bekend, geen uitvoerige inventarisaties verrisht. Op grond van
inventarisaties elders kan verwacht worden, dat de
samenstelling van de broedvogels, met name de
zangvogels, in het houtwallengebied zowel gevarieerd is , als bestaahd uit enkele minder
algemene soorten, afhankelijk van o.a,. de dichtheid van het houtwallenbestand en de vormen van
exploitatie,
Naast de gefsoleerd liggende hakhoutbosjes zijn
het vooral de oude parkbossen die bijdragen aan de

ornithologisdhe betekenis.

zoogdieren.
Op at moment zijn geen gegevens bekend over
ree€nstand, voorkomen van kleinere roofdieren e.d..
vegetatie.

fysiognomische eenheden.

Het golvend landscha@p wordt door erfbeplantingen,

hakhoutbosjes en vooral door houtwallen onderbroken.
Deze wallen die elk een verschillend uiterlijk
hebben
(pas gekapt, tot op de stobben of in de
vorm van knotbomen e.d.), vormden vroeger de grens
tussen bouw= en grasland, en ze liggen nu meestal

in het intensief gebruikte grasland.
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pvlantensociologische eenheden,.

Naast de graslandeenheden zijn de belangriikste

in het gebied voorkomende vegetaties die van de
parkbossen, behorend bij de agn. EHiken-haarbeukenbossen (Querceto-carpinetum), die door een rijke
ondergroei worden gekenmerkt.

De houtwallen zijn moeilijk bij een bestaand vegetatie-

type onder te brengen,met name door hun vevarieerde
opbouw,. De aan de zonzijde liggende helling van de
wal draagt een graslandvesetatie, de schaduwkant
is begroeid met een aantal specifieke tbosplanten,

De boomgroei bestaat in dit gebied wnl uit Hik e.d.

en verschilt van het gebied Paaslo-Kerkbuurt
door het ontbreken van een aantal soorten,.
Niet bekend is, of in het gebied zelf een onderverdeling gemaakt kan worden op basis van de
vegetatie.

flora,
De hierboven al genoemde plantengroei van de park-

iD.
19 bossen bestaat uit belangwekkende,soms tot het

Drents District behorende soorten, als Gierstgras

(Milium effusum), Rankende Helmbloem (Corydalis

claviculata), Klimop (Hedera helix), Hulst (Ilex
aquifolium), Hazelaar (Corylus avellana), en Groot
Springzaad (Impatiens noli-tangere).
Het gebied van de Old Ruitenborgh in Vollenhove
is van belang vanwege het voorkomen van een waardevolle begroeiing, die men in onderdelen tot
de Stinseflora kan rekenen: Holwortel (Corydalis

cava), Voorjaarshelmboem (C. solida), Knikkende
Vogelmelk (Ornithogalum ,nutans) , . Klimopereprijs

(Veronica hederifolia), keusenzwenkgras

(Festuca gigantea), Bos-ereprijs (Veronica montana!),

en Gulden Boterbloem (Ranunculus auricomus).

Over Fluviatiele invloeden in het deelgebied,

zoals langs de @iik en de uiterdijxen, is reeds het
een en ander opgemerkt.

~B8a

VI.4.

ontwikkelingen op lange termijn.

Op lange termijn wordt het zandgronden-gebied gekenmerkt door een aantal karakteristieke problemen.
Vanouds een landbouwgebied met een tamelijk intensieve
bedrijfsopzet, heeft men de laatste jaren moeten
constateren, dat grond en ruimte beperkingen opleggen aan het uitoefenen van het agrarisch bedrijf.
De overgang naar een niet-grondgebonden bedrijfsopzet ligt dan ook in eerste instantie voor de

hand (bio-industrie), maar heeft belangrijke

consequenties voor de natuurwaarden van de direkte
én de niet-direkte omgeving, vooral door de produktie
van mestoverschotten.

Een ontwikkeling op het zandgrondgebied van

hierbovengenoemde bedrijven moet, vanuit de
waarden van natuur en landschap, als ongewenst worden
beschouwd,.
Wil men de waarden van zowel het zandgrondgebied
als van het aangrenzend veengebied behouden, dan is
het gewenst om op de hogere delen de hoeveelheid
nutrienten zoveel mogelijk te beperken, en/of
maatregelen te nemen ter voorkoming van inspoeling
van grote hoeveelheden voedingsstoffen in het veengebied, mede gezien de geringe zelfreinigingscapa-—

citeit van de waterlopen,

Gezien de grote waarde van De Venematen is het noodzakelijk t,a.v. het afstromende water stringente
kwaliteitseisen te formuleren

Daarnaast zal men de (gedeeltelijk in ruilverkave-

lingsverband aangelegde) houtwallen zodanig moeten
beheren, dat ook op langetermijn deze landschapsvorm
behouden blift. Aantastingen, b.v. door Iepziekte,
Zullen tijdig moeten worden aangevuld.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre het
mogelijk is een deel van het overgangsgebied van de
zand- naar de veengronden op een zodanige wijze te
beheren,

dat bepaalde natuurwaarden worden "terug-

gewonnen", Een ongestoord bodemprofiel is daarbij
van het grootste belang.

Naast de hierboven omschreven functie voor de landbouw kan het zgandgrondgebied o.i. van betekenis zijn
voor recreatieve activiteiten welke passen, "schuilgaan", in het landschap (dagrecreatie, wandelen,

fietsen, e.d.).
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DEELGEBIED VII. VOORMALIGE ZUIDERZEEPOLDERS.

Dit deel van het studiegebied

wordt in het

bijzonder gekenmerkt door de invloed die de soormalige Zuiderzee op het landschap heeft gehad.

Vooral de oude Zuiderzeedijk, vanwaaruit het grootste
deel van het gebied kan worden overzien,

karakteristiek element.

is een

De kleipaketten die door de Zuiderzee zijn afgezet

bedekken het Holocene veen dat in het noorden
nog uit mosveen bestaat, en in het zuidelijk deel

uit zeggeveen. In deze ondergrond zijn nog de
lopen te onderscheiden van de verschillende rivier-

tjes

o.a. de "Veenstroom", die van Oldemarkt naar

het westen liep, door De Weerribben.

VII.1. waterhuishouding,.

Alle bimendijkse polders wateren af op de boezem van
het Waterschap Vollenhove. Een deel van de buitendijkse gronden, de Blokzijler buitenlanden, behoren
daarentegen tot de afwateringseenheid van de Noordoost=-polder. De Vollenhover Uiterdijken en de Middelste Uiterdijken lozen hun water op het Vollenhovense meer.
Voor de inpoldering van de NOP was dit gebied duidelijk gekenmerkt door het optreden van kwel: ook
's zomers moest altijd water worden uitgemalen.
Ontwateringsmaatregelen hadden tot gevolg dat het veen

ging inklinken. Deze peilsverlagingen hebben echter

geen verdrogingsverschijnselen tot gevolg gehad.
De opwaarts stuwende grondwaterbeweging bevochtigde
de veenlagen en het kleidek in voldoende mate.
Na het droogvallen van de NOP zijn in dit poldergebied de seizoensfluctuaties van de grondwaterstand
sterk toegenomen door de wegzijging via de zandondergrond naar de NOP. Om het polderpeil te handhaven werd
inlaat via de Hamsgracht noodzakelijk.
Het peil in de verschillende polders varieert in de
zomer van 0,80 tot 1,10 m-NAP en 's winters van

1,10 tot 1,45 m+NAP,

Vil.2. waterkwaliteit.

In dit deelgebied kunnen de volgende categorién
wateren worden onderscheiden: de doorbraakkolken,
de poldersloten, de grotere vaarten op boezempeil,
en het Vollenhover meer.
doorbraakkolken achter de dik.
Meestal zijn deze kolken zeer diep en hebben ze een
volkomen eigen karakter door een geringe omvang en
doorgaans eutroof water. Een zgn spronglaag kan
daarbij optreden. De kolken zijn geisoleerd en hebben
vaak een kenmerkende planktonsamenstelling, die
afwijkt van de omringende wateren. Deze doorbraakkolken of wielen kunnen een zeldzgaam milieu vormen,
De beschikbare chemische gegevens wijzen op een tamelijk
goede waterkwaliteit, maar over het voorkomen van
bijzondere plant- of diersoorten zijn momenteel geen
gegevens beschikbaar,
poldersloten.

Voor de aanleg van de NOP trad er in de polders
sterke kwel op. Door de inpoldering is hierin verandering gekomen, nu treedt hoofdzakelijk wegzijging
Op.
Het is bekend dat kwelsloten vaak een eigen karakter vertonen met een aantal ten dele zeldzame soorten.
Aangezien aan de wateren in dit gebied nooit
hydrobiologisch onderzoek is gedaan, zijn hierover
geen gegevens beschikbaar. Gezien de grote veranderinge!
die hier hebben plaatsgevonden, gullen waarscnijnlijk
geen kwelinvloeden meer merkbaar zijn.
Door de geringe isolatie mag worden verwacht, dat
het water in deze sloten tamelijk uniform van semenstelling is, in de meeste gevallen eutroof,
De slooten in de strook aangrenzend aan De Weerribben kunnen, door een wat extensiever gebruik
van de grond (in vergelijking met de gronden langs
de dijk) een minder gestoord karakter hebben. Waardevolle elementen zgullen waarschijnlijk in deze z6ne
gezocht moeten worden.
grotere vaarten.
Tot deze categorie behoren het Ettelands kanaal,
Vollenhover kanaal en het Noorderdiep. Deze drie
vaarten, die behoren tot de boezem van het gebied,
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Zijn van belang voor de afwatering van het gehele
gebied,
De chemische waterkwaliteit is de laatste jaren
goed te noemen. Beschouwing van de maandgemiddelden
laat zien dat in de zomer het water enkele maanden

van matige kwaliteit is.

Bij de interpretatie van de gegevens moet er rekening
mee worden gehouden dat er géterke schommelingen
in de chemie van het water kunnen optreden ten
gevolge van spuiing en bemaling.

Vollenhover meer.

zie deelgebied V1.

mI am

VII.3. natuurhistorische- en landschappelijkke aspecten,.
Op basis van vooral een landschappelijke indeling
kunnen een ll-tal blokken worden onderscheiden,.

os

Be
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1. buitenlanden, Noordoost-polder.
Het betreft hier de voormalige buitendijks gelegen
kwelders van de Zuiderzee ten noorden van Blokzijl.
De langs de buitenrand gelegen kwelderwal, met een
wat zandiger bodem dan het kleiige middendeel,
was vroeger met een specifieke vegetatie begroeid van
ruigtkruiden en zout-tolerante plantensoorten.
Het lage kleiddel was begroeid met een kweldervegetatie Virmerieto-festucetum) . Door de opgetreden
ontzilting, het gemis aan slibafzetting en de intensieve in cultuurneming is, voorzover bekend hier
niets meer van over.van de bijzondere vegetatie
met in 1920 nog soorten als Zeeaster (Aster tripolium),
alleen ten noorden van Blokzijl; Deens-, Bcht- en

Engels lepelblad (Cchlearia danica, C. officinalis
en C. anglica), Engels gras (Armeria maritima) en
de Schijnspurriesoorten Spergularia marginata,
- salina en -media.

Al vanaf 1937 worden definitieve verschuivingen opgemerkt in de vegetatie, in de richting van het Arrhenatherion, het Glanshaververbond.
2e Vollenhover meer,
Dit noordoostelijk deel van het randmeer staat
juist door deze verbintenis met het overig randmeereebied apart van de overige delen. Tot nu toe zijn
geen of weinig inventarisatiegegevens bekend,
maar verwacht mag worden dat het open water van
belang is voor doortrekkende en overwinterende
eendachtizen. De rietianden zullen naast hun
ornithologisch belang ook vegetatiekundis van
betekenis kunnen zijn vanwere hun afwijkend zout=

gehalte (?).

3. uiterdiiken van RBlokzijl en Vollenhove.
Deze aangeslibte buitendijkse gebieden worder nu
intensief als grasland gebruikt. Niet bekend is

of, met name in de Vollenhover buitenlanden, noc

healofyle planten aanwezig zijn. Waarschijnliik is
vooral het contactsebied met het Vol.lenhover meer
van waarde,.
4, Zuiderzeedijk,
De evidente landschappelijke waarde van de dijk met
de daarbij behorende bebouwing en doorbraak-kolken
wordt in belansrijke mate aangevuld door de natuurewetenschapvelijke betekenis van een dercel {jk vrestan*

van de Zuiderzee.
De begroeiing van de dijk behoort tot het Glanshaververbond, waarbij vooral hoog bloeiende kruiden
als Bereklauw e.d. opvall&n,. Oude publikaties maken
melding van enkele fluviatiele soorten als

Kruisdistel (Eryngium campestre) maar tot nu toe

Zijn geen recente gegevens verkregen,
De doorbraakkolken hebben door hun afwijkend
mineralengehalte een hydrobiologische waarde.
Zij dragen in groter verband bij aan een gevarieerd
landschap.
5. stad Blokzijl.
Er zijn geen natuurwetenschappelijke gegevens voorhanden, volstaan zij hier met te wijzen op de ctrtte
landschappelijke waarde van deze bebouwinmg.

6 t/m 11. polders achter de dijk,

Fen gemeenschappelijk kenmerk van deze polders is
de geweldige openheid van het landschap. Dit
zeldzaam geworden gegeven, mede van betekenis voor
de weidevogelstand, draagt bij aan de waarde van het
deelgebied als totaal.
De bodem is opgebouwd uit klei- en klei-op-veengronden, en achter de doorbraakwielen overslaceronden,.

6. de Maten en het Leeuwterveld.

In het zuidelijk deel komen in de omgeving van de
Belten of De Duin veel zandopduikingen voor, welke
soms zijn bewoond. De nomenclatuur tan dit gebiedsdeel wijst op een ouder occupatiepatroon ten westen
van de huidige dijk dat later is verdwenen onder
invloed van de Zuiderzee.
Het kleigrasland is intensief in gebruik. in het
gebied komen verspreid enkele rietlandjes voor.
Niet bekend is welke de ornithologische waarde
van het gebied is.

7. de Heven.

Ook van dit gebied zijn gegevens over de vogelstand
niet aanwezig. Gezien de geisoleerde ligging kunnen
deze vochtige graslanden van belang zijn voor de
weidevogels in het gebied.
8. Baarlinger- en Noorderpolder.
De bodem van deze polders hestaat in de bovenlaag
uit zandige- tot knippige klei. Dn de ondergrond
Zijn een aantal door veen opgevulde stroompjes
terug te vinden.
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9. Binnenpolder in het zguideinde van Blankenham,

Meer dan in het voorgaande gebied komen in deze

polder overslaggronden voor, ontstaan bij de dijkdoorbraken. Schuin door de polder loopt de
crens tussen het mosveen in de ondergrond (noorde-

lijk deel) en het zeggeveen. Het gebied is waarschijnlijk vooral ornithologisch van waarde.

10. Binnenpolder aan het noordeinde van Blankenham, Noorderpolder,
De bodem is voornamelijk opgebouwd uit knipklei, met
in de ondergrond nog mosveen, Openheid en vochtigzheid worden hier ook bepalend geacht voor de
srote ornithologische waarde,
11. kontaktgebied met Oe Weerribben.
Dit blok, dat feitelijk behoort bij de hiervoor genoemde polders, is apart gehouden, omdat het gebruik
waarschijnlijk extensief is, althans minder intensief
dan langs de dijk bi de boerderijen. Fet is deze
weinig intensieve gebruiksvorm, gepaard aan rust
en vochtigheid, die bepalend zijn voor de betekenis
voor de weidevogels in dit gebied.

VII.4.

ontwikkelingen op lange termijn.

De problemen die in dit gebied een rol spelen, komen

voor een deel overeen met de in hoofdstuk V.4.

beschreven situatie m.b.t. de Barsbekerpolder.
Dit houdt o.i. in dat ook op lange termijn een
zodanige gresland-exploitatievorm gevonden zal
moeten worden, dat de betekenis van de belangrijkste
deleh voor de weidevogels gehandhaafd blijft.
Daarbij biedt het landwchapspark-instrumentarium
goede perspectieven.
dit betekent t.a.v. dit gebied dat:

het is gewenst onderzoek te doen naar de loka-

lisering van de belangrijkste weidevogelgebieden,
naar de oorzakelijke verbanden en naar de mogelijke
vormen van beheer.
Daarbij is het van groot belang het gehele deelgebied
op te nemen in het landschapspark, omdat anders
opnieuw een strenge scheiding dreigt op te treden
tussen natuurwaarde-gebieden en gebieden met een
andere gebruik, met alle bekende conflictsituaties

vandien, b.v. t.a.v. het uitmalen yan voedselrijk water
Naast de (algemene) problemen van graslandgebieden
met een hoge natuurwaarde is in deelgebied VII het
kontaktgebied met De Weerribben van belang.
Het is wenselijk om niet langer water vanuit het
natuurreservaat naar de polders te laten gaan, omdat
daardoor de hydrologie van het gebied De Weerribben
waarschijnlijk negatief wordt beinvloed. Onderzoek
naar andere inlaatmogelijkheden is van groot belang,
0.a naar de inlaat van water vanuit een eventueel

westelijk aan te leggen water (zie deelgebied I).
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DEFLGERIEDVIII.

POLDERS LANTSD™ LINDE.

Dit eertijds open gebied is onder invloed van
Zuiderzee en Linde tot stand sekomen. Joor overstromingen kon een laag klei over het veen (soms
nos mosveen) worden afzezet. Deze periodieke overstromingen van de Linde, beeindizd met de beheersing van de boezgem, bepaalden ook in zrote mate
het occupatiepatroon van de bevglkin:

Eeuwenlang werden de landerijen/sle* (enteie?eF) Cidem.

hooiland benut. Na de oogst kende het
ebied een
gemeenschappelijke naweide. Natuuwwetenscharryeliik
segien waren ieze polders onzetwijfeld van srote
betekenis voor weidevovzels als kemrhaan, watersnip,
kwartelkoning en grutto.
In de vijftiver jaren is in dit sebied eeh ruilverkaveling tot stand sekomen. Een verdergaande
waterbeheersing leidde tot een intensieve exnloi-

tatievorm (herinzaai, srondbewerking, herverkevelins),

met verspreid in het gebied een aantal nieuw tebouwde bedrijven.

Van de toenmalige schrale hooilanden is nu niets meer
terus te vinden.

VIII.1. waterhuishouding.

In het gebied kunnen verschillende afwateringseen-

heden worden onderscheiden:

de Buitenpolder achter Kuinre.
De polder watert af op de Friese boezem. Het
polderpeil is 0,90 m-NAP,
de Polders tussen de Linde en het Mallegat. Deze
polders wateren af op de boezem van het Waterschap Vollenhove.
Oosterbroek. Dit gebied watert af op de Friese boezem.
In het westelijk deel van het gebied vindt wegzijging
plaats naar de Noordoost-polder. In de zomer moet
regelmatig water worden ingelaten om het polderpeil
te kunnen handhaven,.
In het ruilverkavelingsrapport werd de wenselijkheid
aangegeven van een verbetering van de waterbeheersing in de polders langs de Linde. In het kader
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van deze ruilverkaveling is een nieuw gemaal gesticht
in de polder Buitenbroek, dat rechtstreeks op De
Weerribben uitslaat.

Ook gijn in het gebied de bestaande leidingen verruimd
en uitgediept, om de gemalen in staat te stellen
een voor de landbouw gunstige waterstand te bewerkstelligen. Dit alles heéft uiteraard tot gevolg
gehad dat er een daling van de waterstand is opgetreden,.
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VIII.2. waterkwaliteit.

Naar aard en funktie kunnen drie categorién water
worden onderscheiden: de grotere boezemwateren,
de poldersloten enh de doorbraakkolken langs de dijk.
Voor zover er gegevens beschikbaar waren, zal in het
hiernavolgende een kort overzicht worden gegeven
van de waterkwaliteit in het gebied. Tevens zal
kort worden ingegaan op een aantal factoren die de
watersamenstellingnm het gebied beinvloeden.
grotere boezemwateren.
Tot deze categorie behoren de Linde, Ossenzijlersloot en het Mallegat. Chemisch gezien is het water
in de Linde periodiek van matige kwaliteit. Opvallend
zijn de
hoge gehaltes aan nitraat en ammoniak
in de wintermaanden. De Linde behoort net als het
Mallegat tot de Friese boezem.
De kwaliteit van het water in de Ossenzijlersloot
en het Mallegat is sterk afhankelijk van spuiing en
bemaling. Als er water uit Friesland wordt ingelaten
zal de samenstelling meer overeenkomen met het
Lindewater, in de wintermaanden zal er meer overeenkomst zijn met het water van andere boezemvaarten in
het Waterschap Vollenhove.
Het
Mallegat ontvangt het effluent van de zuiveringsinstallatie te Oldemarkt. Gezien de slechte kwaliteit van dit effluent mag verwacht worden dat de
waterkwaliteit hierdoor ongunstig wordt beinvloed.
Wanneer de persleiding naar de installatie te Steen~
wijk gereed is, zal aan deze lozing een eind komen.
oldersloten.
Ook de samenstelling van het water in de poldersloten zal sterk afhankelijk zijn wan spuiing en bemaling. De chemische metingen van het slootwater
rabij een inlaatpunt laten grote schommelingen
zien infosfaat- en nitraatgéhaltes.In de winterperiode worden zeer hoge nitraat en ammoniakgehaltes
gemeten, terwijl in de zomer het fosfaatgehalte juist
hoger ligt. Gezien de optimale inrichting van dit
gebied voor de landbouw en het daarmee gepaard gaande
intensieve gebruik van de grond, mag worden verwacht
dat de sloten eutroof zijn en van geringe hydrobiologische waarde.
doorbraakkolken achter de dijk.

Zie deelgebied VII.
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VIII.3. natuurhistorische- en landschappelijke aspecten..

1. buitenpolder achter Kuinre.

Deze eertijds grotere binnenpolder werd herhaal-

delijk overspoeld. Bewoning ontbrak grotendeels, 2ij
het dat wel sporen werden gevonden op terpvormige
verhogingen, de zgn pollen. Door erosie is het oude
kleidek vooral in het westen verdwenen, en list de
jonge zeeklei direct op het veen, dat gedeeltelijk
uit mosveen bestaat. Meer landinwaarts is klei
afgezet over de oeverwallen van de Linde. In het
oosten komt in de ondergrond zeggeveen voor, en in
de oude Lindelopen rietveen. Ook in de Pleistocene
ondergrond is de oude loop van de Linde terug te
vinden.

2. het dorp Kuinre.

Volstaan wordt met te wijzen op de merkwaardige
en karakteristieke bebouwingsvorm van dit dorp,
gebouwd rond de monding van Linde en Tjonger.

3. polder het bed&kte Rondebroek.
De structuur van deze polder wordt beheerst door
de vroegere Lindeloop de "Oud-Kuinre". Deze oude
geul is over een groot oppervlak opgevuld met
baggerig materiaal. De pleistocene ondergrond
wordt gekenmerkt door een tweetal ruggen, die ter
hoogte van @e Lage Weg bij elkaar komen.

Door overstromingen van zee en rivier zijn knip-

kleiafzettingen gevormd. De bij deze overstromingen
ontstane overslaggronden zijn later meestal vergraven.
Hen enkel wiel ligt nog in de omgeving van de Lage
weg, die in het verleden als dijk heeft gefunetioneerd.
Van deze polder zijn momenteel geen natuurwetenschappe=
lijke gegevens voorhanden, maar men mag verwachten
dat, gezien de vochtigheidsgraad van de grond,
een goede weidevogelstand aanwezig is. Als bijzonderheid kan nog genoemd worden Yet voorkomen van Heemst

(Althaea officinalis) in de uiterwaarden van de Linde,

4, overige polders.

Het oostelijke poldergebied heeft in zijn geheel
deel uitgemaakt van de ruilverkaveling Oldemarkt.
In het bovenstaande is gewezen op de gevolgen die
dit voor natuur en landschap heeft gehad,.
In het noordoosten’ komt een natuurreservaat voor

(het Wijde) van beperkte omvang.

~101-

VIII.4.

ontwikkelingen op lange termijn.

De maatregelen welke in het kader van de ruilverkaveling Paaslo-Kerkbuurt zijn genomen, hebben het
gebied in een duidelijk te herkennen intensief landbouwgebied gestuwd. Er zijn door waterbeheersing,
bemesting, grondbewerking etc.
buitenproportionele
veranderingen opgetreden in het abiotisch deel van het
milieu en in het menselijk gebruikspatroon.
Vanuit het standpunt van "natuurtechniek" gezien is
er weinig reden om te pleiten voor opname van dit
gebied in het landschapspark: congruentie met de
hoofddoelstelling is nauwelijks meer aanwezigj
althans voor zover het om daarin genoemde natuurwaarden gaat.
Wel is er reden bezorgd te zijn over het grensoverschrijdend effekt van bepaalide, met name visuele
ontwikkelingen. Vanuit het standpunt van natuur en
landschap is het dan ook wenselijk om 0o.i. deelgebied
VIII alw een gebied
op te vatten waar ten aanzgien
van landschappelijke ontwikkelingen, vooral die welke
Zichtbaar zouden zijn vanuit het toekomstige landschapspark, overleg wordt gepleegd met betrokkenen over
vorm,eventuele financiele consequenties e.d,.
Ten aangien van het grensoverschrijdend effect van het
landbouwbedrijf via het uitgemalen water kan worden
opgemerkt, dat het noodzakelijk is normen te formuleren

voor de samenstelling van het penetrerende water, met
name t.a.v. de gehaltes aan bestrijdingsmiddelen,
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DEELGEBIED IX. PAASLO-WOLDBERG.,

Het deelgebied wordt in het noorden en oosten begrensd
door de provinciegrens, in het zuiden door het kanaal
Steenwijk-Ossenzijl. In het westen strekt het gebied
Zich uit tot aan Ossenzijl.

IX.1. waterhuishouding.

Het

gebied wordt gekenmerkt door grote hoogteverschil-

len (van + 17,50m tot 0,50m-NAP), waarbij vaak ver-

schillen van enkele meters op geringe afstand voorkomen. Er komen een 5-tal noordoost-zuidwest lopende
keileemruggen voor, waarvan de hoogte in zuidwestelijke
richting afneemt. De ruggen verschillen onderling
in hoogte, de meest noordelijke zijn tot 8 meter hoog,
de meest guidelijke reikt tot bijna 18 meter +NAP.
Langs het kanaal Steenwijk-Ossenzijl varieert de hoogt
van ca. 0,50m+NAP tot 0,50m-NAP. Typerend voor het
gebied rond Paaslo-Kerkbuurt is, dat veel pereelen
Zijn omgeven door houtwallen en singels, welke in feite
de veekerende functie van de sloten hebben overgenomen.
De afwatering van het zand-leemgebied vindt als
gevolg van de hoogteligging hoofdzakelijk in guidwestelijke richting plaats. Door de ondoorlatendheid
van het leem zal het water voornamelijk oppervlakkig
worden afgevoerd. Gezien de bodemgesteldheid en de
daardoor optredende gijdelingse afstroming van het
regenwater is het duidelijk dat langs de zuidhelling
van het gebied verscheidene beken hebben gestroomd,
die het water afvoerden naar de lager gelegen veengebieden. De Reune is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Door kanalisatie en andere ingrepen is het
beekkarakter van deze stroompjes volledig teniet
gedaan.
Het water dat ondergronds afstroomt gaat deels haar
de diep ontwaterde ontginningspolders en deelsin
zuidwestelijke richting naar de Noordoost-polder.
Het gebied ten oosten van de

spoorlijn Steenwijk-

Leeuwarden heeft een duidelijk amder karakter.
Hier grenzen de hoge zandgronden aan het dal van de
Steenwijker A. Deze gekanaliseerde rivier is het
water wa#rop de omgeving loost.
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TX.2. waterkwaliteit.

De opperviakte open water in dit deel van het
studiegebied is zeer gering. De afwateringssloten
zijn klein en staan in de zomer vaak droog, de hydrobiologische waarde is waarschijnlijk gering.
Door de aanleg van het kanaal Steenwijk-Osseuzijl
is de hydrologische samenhang zoals die tussen de
zgand=- en de veengebieden bestond, grotendeels verdwenen. Het oppervlakkig afstromende water wordt
volledig door het kanaal opgevangen.
De Eesveense wetering, parallelvaart aan de Steen-

wijker A heeft, op basis van de zuurstofhuishouding,

een redelijk goede waterkwaliteit.
Het gehalte aan nutrienten, vooral fosfaat, kan in
het winterseizoen zeer hoog oplopen (tot 0,40 mg/1).
De Eesveense wetering vormt een van de externe vervuilingsbronnen ten aanzgien van fosfaat.
Voor de petgaten grenzend aan het kanaal SteenwijkOssenzijl wordt verwezen naar deelgebied I.
Op de Woldberg komt op een enkele plaats een geisoleerd ven voor met een karakteristieke hoogveenbegroeiing en een daarmee verband houdende planktonsamenstelling.
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“IX.3. natuurhistorische

en landschappelijke aspecten.

Dit deelgebied bestaat uit een hooggelesen zand-

grondgebied, en een stuk van het aangrenzend veensrondgebied. Deze westelijke uitloper van het
Drents Plateau heeft vooral zijn vorm gekregen

gedurende het Saalien, toen het morenemateriaal
werd opgestuwd, Enkele kleinere smelt- en erosiedalen geven,

samen met het srote dal van de ‘Steen-

wijker A, aan de omgeving een duidelijk zichtbare

reliéfstructuur.
Menselijke invloed is al sinds lang werkzaam in het
gebied. In het westelijk gebied, de omgevins van Tuk,

Paaslo, Kerkbuurt, ete heeft deze invloed geleid tot
een typerend landschap van percelen bouw= en 7zras-

land, van elkaar gescheiden door houtwallen,.

Het hier voorkomend netwerk van houtwallen komt
in Nederland in een dervelijke vorm bijna nergens anders
voor. Bovendien zijn de spaarzame vergelijkbare gebieden totaal anders van floristische samenstelling.

Het oostelijk gebiedsdeel, de omgeving van de Woldberg, is anders opgebouwd als het westelijk deel.
Door de grotere boscomplexenromiom het landgoed

de Eeze is een minder coulisseachtig landschap aanweziz. Het vertoont meer béndingen met het achter-=liggend Drentse landschap. Het westelijk deel is
in dit verband dan ook met name interessant door

het duidelijk begrensde karakter van de hoogselegen
zandgrondruggen, omzoomd door een aantal wegen, en

doorsneden door een nog grotendeels gaaf netwerk van
houtwallen.

De houtwallen, restanten van een bijzonder oud

landschap,

zijn in dit gebied van

srote

waarde door de aparte samenstelling van de vesetatie.
oe

Plantensoorten als Hulst (Ilex aquifolium), Hazelaar
(Corylus avellana), Iep (Ulmus sp.) als hakhout
aanwezig, Bosanemoon (Anemone nemorosa), Kruipend

Zenezroen (Ajuga reptans), Klimop (Hedera helix),
Tweestijlige meidoorn (Crataezus oxyacantha), etc.

geven aan, dat duidelijke bindingen met het Drents
District bestaan. Naast deze "veldiepenwallen"
komen in het gebied ook eikenhakhoutwallen voor,
en meidoornhagen,.
Het laaggelegen veengebied heeft een landschappelijk
open structuur, benadrukt door de plotselinge over-
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gang naar de zandgronden. Enkele rietlandjes hebben
in het kader van de ruilverkaveling Paaslo-Kerkbuurt
een reservaatstatus verkregen, Helaas moet worden
geconstateerd dat de van nature optredende processen
op een dergelijk grensvlak zijn verdwenen door het

vergraven van sommige overgangsgedeelten, het intensieve gebruik van de grond, de ontwaterende
invloed van de Domeinpolders, en de aanwezigheid van
het Steenwijker Kanaal.

Deze stricte scheiding tussen deze twee landschapsvormen, de zand- en veengronden, is symptomatisch
voor de uiteenwijking die tussen deze twee heeft
plaatsgevonden, terwijl zij vroeger,zonder of met een
geringe mate van menselijke invoed,als een landschapsfysiologische eenheid zich hebben gedragen (toevoer
van water, begrenzging van "catchment area", maar
ook: occupatie van het veen vanuit de zandgronden,

transport door het agrarisch bedrijf van producten van

het veengebied naar de zandgronden, ed.).

Het gebied ten oosten van de spoorlijn, de omgeving

van het landgoed de Eeze, is van waarde door de

hier broedende roofvogels, en de gedeeltelijk toy
het Drents District te rekemen flora. In aard
en schaal is het gebied afwijkend van het oostelijk
deel en vertoont meer overeenkomsten met het aangrenzende Drentse.
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IX.4.

ontwikkelingen op lange termijn.

Hoewel verschillend van karakter,komen de problemen
in dit gebied overeen met de voor deelgebied VI
geschetste ontwikkelingen.
De houtwallen zijn een restant van een eeuwenoud
agrarisch gebruikstype. Instandhouding van een dergelijkk landschap, niet door het teweeg brengen van een
stringente scheiding tuusen cultuur en natuur, maar
door het bijeen houden van de verschillende elementen,
is bijzonder gewenst.
Ook in dit gebied is het kontakt tussen zand- en
veengrond in verregaande mate verstoord (vervening,
vergraving, kanaal Steenwijk-Ossenzijl). Met name
landschappelijke ontwikkelingen in dit open veengebied
zullen bij opneming in het landschapspark tot een
bevredigend geheel kunnen worden gebracht. Gedetailleerd onderzoek is vervolgens nodig naar de eventuele
potentiele kwaliteiten van delen van het overgangsgebied.
Ten oosten van de spoorlijn komt een gebied voor
dat meer overeenkomsten vertoont met het Drentse
landschap dan met het N.W.Overijsselse.
Gezien de in de hoofddoelstelling genoemde noodzakelijke
samenhang en de wens tot een herkenbaar afgerond
geheel, is het o.i. verantwoord te pleiten voor een
instand houding van de grote kwaliteiten
d.m.v.
opneming van dit deel bij Drentse ontwikkelingen op
het gebied van natuur- en landschapsbescherming.
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DEELGEBIED X,. STEENWIJK-OOST.

Dit deelgebied wordt begrensd door de _Eesveense

Wetering,
en Onna,

de provinciegrens en de dorpen Zuidveen

X.1. waterhuishouding.
Het karakter van het landschap in dit gebied wordt

in sterke mate bepaaid door het dal van de Steenwijker A. Het stroomdal dat ontstaan is uit een
smeltwaterdal bestond oorspronkelijk uit matig grof
gand waarop zich later veen heeft gevormd,
In de Steenwijker A is iets ten zuiden van de grens
met Drente een klepstuw aangebracht, waardoor de
A in twee panden is verdeeld. Het bovenpand heeft
een stuwpeil van 1,20m+NAP en het benedenpand heeft
het boezempeil van het waterschap Volienhove.
Het gehele gebied watert rechtstreeks of via de
Kallenkoter wetering af op de Steenwijker A.
Wateraanvoer is van belang in droge perioden, wanneer
aanvulling van het bodemwater noodzakelijk is. Deze
vindt plaats uit het bovenpand van de A,
De Steenwijker A is in Overijssel volledig gekanaliseerd. Het Drents gebied dat op de A afwatert heeft
een oppervlak van ca. 17.500 ha,

X.2. waterkwaliteit.

De belangrijkste wateren zijn de Steenwijker A, de
Wetering, en de afwateringssloten. Beoordeling
op basis van chemische parameters laten een goede

waterkwaliteit zien.

De fosfaatgehaltes zijn relatief hoog (gem. 0,25
mg P/1). Opvallend is het hoge nitraatgehalte in de

winter, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan de
uitspoeling van kunstmest op de zandgronden.
Het hoge .zuurstofverzadigingspercentage in de zomer
wijst op een sterke algengroei. De afwateringssloten
zijn door inspoeling van kunstmest eutroof van
karakter. IJzerneerslag in enkele sloten in het gebied
kan een aanwijzing zijn voor hetoptreden van kwel.
Dergelijke sloten kunnen een eigen karkter hebben met
een aantal kenmerkende plant- en diersoorten.

Over het voorkomen van dergelijke waardevolle sloot-

gemeenschappen zijn echter geen gegevens beschikbaar.
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X.3. natuurhistorische en landschappelijke aspecten.
Van dit deelsebied zijn bijna geen gegevens voor-

handen. Het heeft deel uitgemaakt van de ruil-

verkaveling Steenwijk-Oost. Ten behoeve van deze

ruilverkaveling zijn een aantal landbouwkundige verbeteringen uitgevoerd, zoals een verdergaande

ontwatering, nieuwbouw van boerderijen, (her)aanleg

van wegen etc.

Het karakter van het gebied wordt bepaald door het
dal van de Steenwijker A. Op veel plaatsen komen

zandopduikingen door het veen heen. Aan de rand

is in de zandgrondgedeeltes een podsolering opgetreden.
De veengponden zijn vooral gekenmerkt door het voorkomen van een laag hypnaceeénveen, plaatselijk
"hotte" genoemd. Op’ enkele plaatsen zijn door ver-

vening van het zeggeveen trekgaten ontstaan, die
later o.a. door broekveen zijn opgevuld.

ir zijn geen gegevens over de ornitnhologische waarde
van het gebied, maar gezien de intensieve gebruiks-

vormen worden ten aanzien hiervan geen hove verewachtingen gekoesterd,.
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X.4.

ontwikkelingen op lange termijn.

Door uitvoering van de ruiliverkaveling Steenwijkoost komt dit gebied wat betreft karakter en
toekomstverwachting overeen met hetgeen over deelgebied VIII is gezegd.
Oo k voor dit gebied is te pleiten voor opneming in
een soort grensz6ne, waardoor bepaalde vooral
larbchappelijke, maar in dit geval ook hydrologische
ontwikkelingen op hun consequenties voor het toekomstig landschapspark kunnen worden bezien.
De beinvloeding van de waterkwaliteit van de boezem
door de aanvoer van water van het Drents Plateau via
het Steenwijker Diep is het gehele jaar aanwezig.
Mede in verband met de grote omvang van deze aanvoer
is het gewenst in de toekomst de streefwaarden van
het Indicatief Meerjaren-programma als norm te hanteren.
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4,

Samenvatting

4,1 Inleiding
Eén van de opdrachten aan de werkgroep "natuur- en

landschapsbehoud en milieuhygiene" voor het grensbepalend

onderzoek van het proefgebied N.W.Overijssel was het inventariseren van de meest belangrijke elementen en lokaties en het geven van een mogelijke ontwikkelingsrichting.
In een periode van een half jaar zijn door twee tijdelijke medewerkers aan de hand van bestaande onderzoeken,
rapporten, inventarisaties e.d. de meest relevante gegevens t.a.v. de natuurwetenschappelijke en waterbeheersaspekten neergelegd in Deelrapport I.
Daarbij is voorop gesteld dat een gebiedsbegrenzing gebaseerd dient te zijn op de globale inhoud van het omgrensde. Voorzover het de
bovengenoemde vakgebieden
betreft is deze globale inhoud weergegeven in de vorm
van doelstellingen, aanbevelingen, uit te voeren onderzoek e.d. Met nadruk zij hier gesteld dat geen volledigheid is gepretendeerd, en dat deze aanbévelingen
slechts vanuit enkele aspekten zijn gedaan,
Uitgangspunt voor het onderzoek en de daarvan afgeleide
aanbevelingen is de van de betreffende definitie afgeleide hoofddoelstelling, zoals die voor een toekomstig
landschapspark zou kunnen gelden. Deze hoofddoelstelling
houdt in feite in, dat een lange termijn visie wordt
ontwikkeld, die als basis moet dienen voor het overheidsbeleid, en dat zich richt op instandhouding van het speci-~

fieke en gedifferentieerde karakter (zie blz. 7).

Daarbij ligt de nadruk op het behoud of ontwikkeling van
voor het gebied relevante en waardevolle relaties:

relaties tussen funkties, ruimtes, en de mensen in het

gebied.
Voor de verwezgenlijking van de hoofddoelstelling en
daarvan afgeleide aanbevelingen is het 0.1. gewenst dat
in een vroegtijdig stadium een zodanige organisatie
ontstaat, dat bevoegdheden en bestuursstruktuur duidelijk
worden, dat er nauwkeurige inventarisaties kunnen worden
uitgevoerd, en dat de eventuele resultaten van het landschapspark kunnen worden gesignaleerd.
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4.201. geomorfologie, menselijke invloed
In algemene zin kunnen in N.W.Overijssel een drietal
landschapsoecologische eenheden worden onderscheiden:
de zgand-en keileemgronden, de veengebieden, en de kleien klei-op-veenpolders. Elk van deze gebieden vertoont
een karakteristieke samenhang met aanliggende gebieden,
of heeft dat althans in het verleden vertoont. Deze
samenhang is in de lange wordingsgeschiedenis tot stand

ekomen onder invloed van ijs (gletschers), rivieren
(smeltwater) , wind (zandafzetting) en zeewater.

Hierop inspelende levende organismen, incluis de mens
zijn daarnaast van het grootste belang voor de uiteinde-

lijke struktuur van het gebied. Voor de grote lijnen van

deze wordingsgeschiedenis kan worden verwezen naar
hoofdstuk 3.1 van het Deelrapport I.

In deze samenvatting is het wel mogelijk een eenvoudige
schets te geven van het gebied, zoals dat er vermoedelijk
"“vroeger" heeft uitgezien.
- de hooggelegen zand-en keileemgronden rond Vollenhove
en bij Steenwijk.
Onregelmatige riviertjes als de Reune voerden het hemelwater af, dat waarschijnlijk niet ver in de grond kon
doordringen. Het agrarisch bedrijf gaf op een streekeigen manier vorm aan het landschap, door het opwerpen
en beplanten van houtwallen. Delen van deze gronden
zijn als "heideschraal" hooiland in gebruik geweest,
andere delen als de Voorst als esgrond.
- Het centrale vecngebiccs dat oorspronkelijk was opgebouwd uit verschillende veensoorten, zowel in vertikaleals in horizontale richting: centrale veen-~
mosveen-delen (hoogveen), die van elkaar gescheiden
zijn door meer eutrofe veensoorten binnen de invloedssfeer van veenstroompjes, rivieren e.d.
Op de randen van dit veengebied zal zich een overgang
naar de zandgronden hebben bevonden, waar zich zowel
het van de zgandgronden afstromende water als het lekwater
van het veen verzamelde (lagg-z6ne).
Door het in cultuur nemen en vergraven van het veen
is een volkomen ander landschap ontstaan van petgaten
en ribben, zetwallen of akkers, met daarin opnieuw
veenvormende systemen. Menselijke invioed heeft in dit
landschap geleid tot bijzonder soortenrijke hooilanden,
trilvenen, oudere rietlanden en broekbossen (zij het
met verlies van een machtig uitgestrekt veenmoeras),
die tesamen het internationaal befaamde veengebied
van N.W.Overijssel vormen.
~ de polders langs de voormalige Guiderzee. Een open on-
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bebouwd graslandgebied, dat*’s winters bij hoge waterstanden onder water kwam te staan. Aan de westkant begrensd door een dijk, die gezien de vele doorbraakkolken niet al te goed bestand was tegen de Zuiderzee,
Een deel van deze polders behoren bij de rivier-in-

viloed van de IJssel in het zuiden, en de Linde in het
noorden.

4.2.2 Ontwikkelingen waterbeheer
Kwantitatieve aspekten
Voor 1100 stroomde het overtollige water van de pleistocene zandgronden in stroompjes door het veen af naar zee.

Rond 1100 werden enkele delen van het gebied d.m.v. pri-

mitieve ontwatering, welke bestond uit het graven van
sloten in het veen, geschikt gemaakt voor landbouwkundig gebruik.
Door het opdringen van de zee en het inklinken van het
veen ten gevolge van de ontwatering werd het omstreeks

1400 noodzakelijk het gebied door een dijk te behoeden

voor overstromingen. Het overtollige binnenwater werd bij
eb via een drietal sluizen in de dijk bij Blokzijl geloosd. Door stremming van de afvoer bij hoge waterstanden op het IJsselmeer traden in het winterhalfjaar langdurige inundaties op, die nog in omvang toenamen door
verdere inklinking van het veen.
In 1920 veranderde de waterhuishouding door het in werking treden van het gemaal Stroink, in belangrijke mate:
- verlaging van de waterstand tot 0,70 / 0,80m —NAP;
- wegvallen van de inundaties;
- inklinken van het veen, soms met meer dan 50 cm;
- verlanding werd sterk bevorderd door het wegvallen
van de fluktuaties in de waterstand en het ondieper
worden van het water door de peilsverlaging.

Naast het in werking treden van het gemaal Stroink is ook

de aanleg van de Noordoostpolder en de domeinpolders van
grote invloed geweest op de waterhuishouding. De aanleg van
deze polders bracht een daling te weeg van het diepe grondwater in de aangrenzende gebieden met het gevolg dat plaatselijk sterke verdroging optrad en de kwel verminderde.

Het waterkwantiteitsbeheer is sinds 1880 in handen van het

Waterschap Vollenhove.
Kwalitatieve aspekten

Ondanks het ontbreken van enigermate voldoende waterkwaliteitsgegevens tot omstreeks 1960 mag redelijkerwijs
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Fen in 1954 ingestelde commissie met als taak de watervervuiling in Overijssel te onderzoeken, kwam tot de conclusie dat met name de Linde achter Kuinre en de wateren
rond Steenwijk ernstig vervuild waren. Ook werd melding |

gemaakt van een sterke algenbloei in de Bbeulaker- en Bel-

terwijde.
Tot 1970 was de provinciale overheid formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het waterkwaliteits-

beheer. Voor zover dit de bedrijfsvoering van de riool-

waterzuiveringsinstallaties (6 in totaal,%3 oxidatiefpiologisch.en 3 mechanisch) betrof was die in handen
van de gemeenten.
In 1970 werd de uitvoering van het waterkwaliteitsbeheer
overgedragen aan het Zuiveringschap West Overijssel,
waarvoor een door de Provinciale Waterstaat opgesteld

Hoofdlijnenplan voor de Afvalwaterzuivering in West-

Overijssel als richtlijn diende. In dit Hoofdlijnenplan zijn een aantal doelstelling geformuleerd t.a.v.
de waterkwaliteit in relatie tot de diverse gebruiksdoeleinden.Zo moet wegens de belangen van de natuurbescherming en recreatie, toegekend aan de wateren behorende tot de boezem van Vollenhove, volgens dit plan
de hoogste kwaliteitseisen worden gesteld.
Ook de wateren die de boezem van Vollenhove in droge tijden van water voorzien, dienen,althans in de omgeving
van deze boezem,met meer dan de gebruikelijke kwaliteitszorgen te worden omringd.
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4.3.1. Natuurwetenschappelijke aspekten
De in het Deelrapport I per deelgebied weergegeven inventarisatie gegevens zijn in deze samenvatting hergegroepeerd tot de drie onderscheiden landschappen.

Zand-en keileemgronden

(deelgebied

VI en IX)

Het agrarisch bedrijf heeft op een aantal plaatsen tot
een oecologisch rijk gestruktureerd landschap geleid,
waarvan nu nog delen aanwezig zijn.
De ook in biologisch opzicht waardevolle houtwallen wijken in uiterlijk en soort-samenstelling af van andere
houtwalgebieden, Met name het gebied rond Paaslo-Kerkbuurt is wat betreft voorkomende organismen en gaafheid
van de houtwallen van een bijzondere kwaliteit.
De op deze keileemgronden voorkomende bossen zijn van een
grote waarde vanwege de voorkomende vegetatie en broedvogels.
Elk van deze gebieden wordt bovendien gekenmerkt door
een aantal specifieke aspekten: de klifranden langs de
keileemopduiking van het land van Vollenhove; de overgang van het veengebied bij Barsbeek en St. Jansklooster;
de relatief uitgestrekte bossen rond de Woldberg; etc.
De veengebieden

De deelgebieden I, II en III bestaan voor een groot deel
uit een rest-of kadaverlandschap van een vroeger uitgestrekt veenmoeras, waarin een aantal veenkernen, bestaande uit veenmosveen,werden omzoomd door riet-,zegge- of
broekveengebieden. De grote natuurwaarde van deze gebieden wordt bepaald door de soortenrijkdom van sommige

veenvormende oecosystemen (trilvenen), en de zeldzaam-

heid van daarin voorkomende organismen, van algen tot
broedvogels.
Van belang voor de specifieke N.W.Overijsselse opbouw van
het veen is de aanwezigheid van een aantal macro-gradienten in het gebied:
- de vroegere mariene invloed is het sterkst in de Weerribben geweest, en de sporen daarvan nemen naar het
Zzuiden af,
- de fluviatiele invloed is het sterkst in het zuiden,
en neemt naar het noorden toe af,
- in het guiden is menselijke beinvloeding (wilde vervening) het langst aanwezig, waardoor in noordelijke
richting een andersoortig veengebied voorkomt,
- de restanten van de vroegere mosveenkernen hebben invloed op het karakter van de veenvormende systemen,
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aanwezig met een aantal karakteristieke organismen.
De klei- en klei-op-veenpolders
Hoewel ontstaan onder invloed van de Zuiderzgee, heeft elk
poldergebied een enigzins ander karakter. Gemeenschappelijk is de grote openheid en de mede daarvan afhankelijke grote ornithologische waarde van delen van deze polders.
De Barsbekerpolder is daarenboven van belang voor overwinterende ganzen. De polders langs de voormalige Zuiderzee Zijn vooral in het overgangsgebied met het veengebied van belang vanwege de
(relatief) extensieve bedrijfsvoering en het vochtigheidsgehalte van de bodem (met name het gebied "Tussen de Diepen").
De polders langs de Linde en langs de Steenwijker A werden
gekenmerkt door een specifiek gebruikspatroon, dat mede
was afgestemd op de jaarlijkse inundaties. Door waterbeheersing en ruilverkaveling zijn een aantal karakteristieke,waardebepalende aspekten verdwenen.
4.3.2. Waterbeheersaspekten

De oppervlakte van het gebied bestaat voor omstreeks 15%
uit oppervilaktewateren, welke voor het merendeel gele-

gen zijn in de boezem (het centrale veengebied); ongeveer

2500 ha. als open water en 2500 ha, in kraggenland.
De wateren in het centrale veengebied hebben een boezem-

funktie d.w.z. dat zij het overtollige water uit de om-

ringende landbouwpolders, die onder het boezempeil gelegen zijn en van het Drenths plateau opvangen en afvoeren naar het IJsselmeer.
De kwaliteit van het water in de boezgem wordt dus in
sterke mate bepaald door de samenstelling van het toestromende water.
Eerst zal worden ingegaan op de kwantiteits- en kwaliteitsaspekten van de boezemwateren, vervolgens zuilen
wateren gelegen in de gebieden, die de boezem omringen
worden besproken

4.3.2.1. Boezemwateren

Kwantitatieve aspekten
De boezem ontvangt het water uit de omliggende gebieden

en uit de gebieden waar de boezemwateren zelf inliggen,

totale oppervlakte 33.000 ha. Het studiegebied behoort
in Zijn geheel tot het Waterschap Vollenhove.
Daarnaast wordt de boezem belast met het water uit de polder Nijeveen-Kolderveen met een oppervlakte van 2500 ha.
en water uit het stroomgebied van de Steenwijker A ter
grootte van 17.500 ha.
Het gemiddelde boezempeil wordt 's zomers op 0,70 m -NAP
gehouden en 's winters op 0,80 m -NAP.
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Het peil kan van buiten het gebied beinvloed worden door
aanvoeg vgn het Drenths plateau via het Steenwijkerdiep

3 Saa9

m /jaar),,van Fries boezepwater vanuit de Linde

1974: 20,7.10°

m3 1975: 25,5.10° m>; 1976: 45,8.10°

van water uit de polder Kolderveen-Nijeveen

.

m?),

(gemiddeld 20.106 m?/jaar) en incidenteel door de inlaat

van water uit het Meppelerdiep (1976; 7,5.10© m?)

Daarnaast wordt het peil beinvloed door de lozing van polderwater op de boezem, wegzijging naar diep ontwaterde
landbouwgebieden, effluentlozing van de rioolyat rzui-

veringsinstallatie te Steenwijk (1976: 1,5.10°

m’) en

neerslag.
Om in periodes met een wateroverschot in de boezem het
peil te handhaven wordt water via gemaal Stroink uitgemalen op het Vollenhovermeer. In periodes met geringe
neerslag wordt als aanvulling water uit de Friese boezem
ingelaten via de Linthorst Homansluis en de Driewegsluis.
Aan het einde van de gomer kan dit betekenen dat het water

in de boezem

ruwweg tot 50% uit Fries boezemwater kan

bestaan,.
Van de totale inhoud van de boezem bevindt zich de helft
binnen het kraggenland. Bij vulling van de boezem zal het
water zich snel over de grotere open boezemwateren verspreiden. De vulling van het kraggenland zal trager verlopen, omdat het water zich een weg moet banen door nauwe
watergangen. Hierdoor zal het peil in de kraggengebieden
achterblijven bij het peil in de grotere boezemwateren.
Wordt door bemaling het boezempeil direkt weer op het
oude niveau terug gebracht, dan zal slechts weinig water
in de kraggengebieden stromen.
Kwalitatieve aspekten

De kwaliteit van het water in de boezgem wordt beinvloed
door afstromend water van het Drenths plateau via de Steenwijker A en het Meppelerdiep, water uit de polder Kolderveen-Nijeveen, effluentlozingen van Steenwijk en Scheerwolde, lozingen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater,
ingemalen polderwater, afstroming zandgebieden, de rekreatiedruk, landbouw en het regenwater.

Aanvoer van het Drenths plateau

De beinvloeding van de waterkwaliteit van de boezem door
de aanvoer van water van het Drenths plateau via de

Steenwijker A is het gehele jaar aanwezig, zij het dat de

beinvloedingssfeer in de zomer groter is dan in de winter,
daar in de laatst genoemde periode een snelle doorstroming
via de grotere boezemwateren plaats vindt. De waarden van
de gemeten parameters voldoen aan de in het Indicatief
Meerjaren Programma (IMP3;1975) gestelde voorlopige grenswaarde.In vergelijking met de samenstelling van het ontvangende water kan nog worden opgemerkt, dat het water
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afkomstig van het Drenths plateau, waarschijnlijk in be-

langrijke mate bijdraagt aan de fosfaatbelasting van &
boezemwateren.
Incidenteel kan bij zeer grote wateroverlast op het Meppelerdiep of bij groot watertekort in de boezem van Vollenhove als oplossing hiervoor de sluis bij Beukers worden
opengezet. In beide gevallen is er op basis van de zuurstofhuishouding sprake van een matige tot slechte water-

kwaliteit (klasse 3/4 IMP) en overschrijdt het fosfaatgehalte de voorlopige grenswaarde uit het IMP.

Fries boezemwater
‘In bovenstaande kwam reeds naar voren dat de grote hoeveelheid in droge perioden ingelaten Fries boezemwater een
belangrijke stempel drukt op de kwaliteit van het water
in de boezem van het Waterschap Vollenhove.
In het begin van een droge periode zal het Friese boezem=water zich snel door het gebied verspreiden via de gro-

tere open boezemwateren (meren en kanalen) zodat daarin

de beinvloeding snel plaats vindt. Doordat de watertoevoerwegen tussen de kraggengebieden en de grotere open
wateren veelal nauw zijn, zal de verspreiding van het
Friese boezemwater in de kraggengebieden en ook de hiermee gepaard gaande verandering van de waterkwaliteit trager verlopen. Op basis van de zuurstofhuishouding is de
kwaliteit van het Friese boezemwater volgens het beoordelingssysteem zoals beschreven in het IMP matig tot goed

(klasse 2 tot 3) te noemen.

Polder Kolderveen-Nijeveen

De afvoer van het overtollig water uit deze polder vindt
voornamelijk in de winter plaats. Het water stroomt via de
Stouwe in de richting van het Kanaal Steenwijk-Beukers.

Effluentlozingen
Momenteel wordt het effluent van de RZI te Steenwijk en
scheerwolde geloosd op resp. het Kanaal Steenwijk-Beukers
en het Steenwijkerdiep. Doordat de oude installatie te
Steenwijk sterk overbelast was,ten gevolge van de ingebruikname van verschillende persleidingen die het afvalwater van de omringende dorpen aanvoerde,was de kwaliteit
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van het effluent slecht

(restvervuiling 2700 i.e.).

Met de in oktober 1976 in gebruik genomen RZI (capaciteit
74.000 i.e., huidige belasting 27.000 i.e.) met defosfa-

teringstrap zal de kwaliteit van het effluent aanzienlijk
kunnen verbeteren, doch door de,ten gevolge van de verdergaande sanering toenemende belasting van de installatie,
zal de door deze installatie geloosde restvervuiling

(zuurstofbindende stoffen en nutrienten) in de komende
jaren eerder toe dan afnemen.

Het effluent van de mechanische installatie te Scheerwolde
is van bijzonder slechte kwaliteit. In het kader van de
saneringsplannen zal ®ge lozing binnenkort komen te vervallen, doordat het rioolwater zal worden getransporteerd
naar de RZI te Vollenhove.
Door de sanering is plaatselijk een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, zowel

chemisch als bacteriologisch, te verwachten. (zie fig.2 )

Door de meer gecentraliseerde zuiveringsaanpak is ten aanZien van de kwaliteit van het oppervlaktewater rond Steenwijk zeker niet dezelfde tendens te verwachten.
Loging ongezuiverd huishoudelijk afvalwater
Het water in de boezem wordt belast met ongezuiverd rioolwater van de volgende woongebieden:Kalenbergergracht,alleen in de zome}, de bebouwing langs de Wetering, Dwars-

gracht, Muggebeet, Nederland, Jonen, Belt-Schutsloot en

enige verspreide bebouwing. Voor deze logingen geldt dat
Zij voornamelijk plaatselijk de waterkwaliteit zowel
chemisch als bacteriologisch nadelig beinvloeden.
Daarnaast vindt voornamelijk in de zomermaanden lozing van
ongezuiverd afvalwater plaats, dat afkomstig is van recreanten. Voor het gehele proefgebied heeft het Zuiveringschap de vervuilingskracht van dit afvalwater geschat op
17.000 inwonerequivalenten, Deze vervuiling ,die groten~
deels in de boezemwateren terecht komt,geeft plaatselijk
(Belt-Schutsloot) ook aanleiding tot een ernstige bacteriologische en chemische verontreiniging,.
Ook kan er bij hevige regenval, afhankelijk van de overstortfrequentie, enige malen per jaar een aanzienlijke
vervuiling optreden als gevolg van overstorten uit het

rioolstelsel.

Ingelaten polderwater

Zoals aangegeven in figuur lo, wordt op verscheidene plaatsen alleen 's winters danwel gedurende het hele jaar overtollig water uit de dieper ontwaterde polders op de boezem
uitgemalen.
In de Domeinpolders betreft het hoofdzakelijk uit de boezem en hoge zandgronden afkomstig kwelwater, in de polders
langs de voormalige Zuiderzeedijk en de Linde is dit voornamelijk overtollig regenwater.

FIGUURIO
WATERSTRONEN
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Afstroming zand- en keileemgronden

Vanaf het Hoge Land van Vollenhove en het gebied Paaslo-

Kerkbuurt vindt natuurlijke afstoming plaats. Met betrekking tot het eerst genoemde gebied mag worden aangenomen
dat de kwaliteit van het afstromende water van direkte invloed kan zijn op de waterkwaliteit in de in natuurwetenschappelijk opzicht zeer waardevolle Venematen. Doordat
het afstromende watervan het laatst genoemde gebied volledig wordt opgevangen in het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl
is beinvloeding van de aanliggende zeer waardevolle Weerribben welhaast uitgesloten,.

Recreatie

Voor wat betreft de waterkwaliteit zijn de verstoringen
die optreden ten gevolge van de waterrecreatie (beschadiging oevervegetatie, vervuiling door olieresten, vast
afval en vertroebeling door opwerveling van slib) in met
name de natuurwetenschappelijk waardevolle oppervlaktewateren van het boezemgebied van grote belang dan de logingen van huishoudelijk afvalwater van recreatieve vocrZieningen op de wal
Landbouw
Gezien het tamelijk extensieve karakter van de landbouw
binnen het boezemgebied kan worden aangenomen dat in de
huidige situatie de waterkwaliteit slecht in geringe mate
wordt beinvloed. Wel dient enig voorbehoud te worden gemaakt bij deze stellingname m.b.t. de mest en/of gierlozingen als gevolg van een te geringe opslagcapaciteit
tijdens langdurig natte periodes,
Waterkwaliteit

Grote meren en boezemkanalen
De grote aanvoer van nutrienten heeft in deze wateren geleid tot een sterke eutrofiering, hetgeen tot uiting komt
in een algenbloei gedurende het grootste deel van het
jaar. In de nazomer is er zelfs Sprake van een massale
algenbloei veroorzgaakt door blauwalgen.
Op basis van de guurstofhuishouding kan worden vermeld dat

de waterkwaliteit over het algemeen matig (klasse 3 IMP)
en incidenteel slecht (klasse 4 IMP) is.

In de zomer zijn bovendien deze wateren voor een groot
deel matig tot ernstig bacteriologisch verontreinigd tengevolge van de lozing van de effluenten en ongezuiverd
huishoudelijk afvalwater.
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Aan de hand van de planktonsamenstelling is in de kanalen
een groter effekt van de belasting met organische stof
waar te nemen dan in de grote meren,.

Meer geisoleerde wateren
Door hun meer geisoleerde ligging is de kwaliteit van het

water in de kleinere plassen over het algemeen veel beter.
Deze wateren worden gekenmerkt door het voorkomen van een

soortenrijke watervegetatie.

Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de bij de turf-

winning ontstane langgerekte plassen, petgaten genaamd,

Meestal kan van één zijde voedselrijk water binnendringen,
waardoor een trofiegradient ontstaat. Hierdcor ontwikkelt

zich een zeer bijzondere vegetatie, welke met name opvalt

door zijn grote soortenrijkdom. Deze ontwikkeling is sterk
afhankelijk van de trofiegraad van het toestromende water,
Naarmate het isolement bij voortgaande verlanding toeneemt

krijgt het water een voedselarmer karakter.
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4.3.2.2. Wateren in gebieden rond de boezem
Kwantitatieve aspekten
De rond de boezem gelegen gebieden kunnen verdeeld worden

in de zandgronden, klei- en klei-op-veenpolders en veen-

ontginningspolders.Doordat kwantiteitsgegevens over de in
deze gebieden gelegen wateren ontbreken, wordt bij de beschrijving volstaan met het aangeven van trends.

Het peil van de wateren in de zand-en keileemgebieden is
aan grote schommelingen onderhevig doordat het in belangrijke mate wordt bepaald door het regenoverschot.
In de zgomer wordt het peil in hoofdzaak bepaald door het
inlaten van water o.a. vanuit het Steenwijkerdiep en Kadoelermeer, De afwatering vindt voornamelijk op natuurlijke wijze plaats via het oppervlak, doordat de bodem
rijk is aan keileem,
Vanuit de wateren in de klei- en klei-~op-veenpolders, ge-~
legen langs de voormalige Zuiderzeedijk en de Linde, zijgt
gedurende het hele jaar water weg naar de Noordoostpolder.

Hierdoor is het voor handhaving van het peil in de ver-

schillende polders,(varierend van 0,80 tot 1,60 m-NAP)

noodzakelijk water in te laten vanuit de boezem.

In de yeenontginningspolders (domeinpolders) wordt het

peil van de wateren naast het regenoverschot in nog belangrijker mate bepaald door kwel. Doordat kwel het ge-

hele jaar optreedt is het voor de peilbeheersing in deze

polders noodzakelijk om het gehele jaar water uit te malen
via een viertal gemalen op de Wetering, het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl, het Giethoornse meer en de Cornelisgracht.
Kwalitatieve aspekten
Doordat ook waterkwaliteitsgegevens vrijwel ontbreken moet
volstaan worden met het aangeven van de factoren die de
waterkwaliteit in deze gebieden in meer of mindere mate

beinvloeden,

De waterkwaliteit in deze gebieden wordt beinvloed door
het tamelijk intensieve grondgebruik door de landbouw,
de lozingen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater afkomstig van de verspreide bebouwing en de samenstelling
van het regenwatcr. Voor zover het de veenontginningspolders betreft, wordt de waterkwaliteit ook beinvloed

door het kwelwater en voor de klei-en klei-op-veenpolders
ook door de kwaliteit van het ingelaten boezemwater,

Kwaliteit van het water in de gebieden rond de boezem

4and en keileemgebieden: Doordat de waterlopen, die het
water van de zand-en keileemgronden afvoeren slechts gedurende perioden met een wateroverschot watervoerend zijn,
is er in deze waterlopen nauwelijks een evenwichtig aquatisch ecosysteem aanwezig. Rom het Heetveld(Land van Vol-
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lenhove) zijn enige sloten in sterke mate verontreinigd
met organische stof.
Klei-en klei-op-veenpolders: Gezien het voorkomen van

goed ontwikkelde slootvegetaties mag worden aangenomen
dat de waterkwaliteit redelijk is.

Ontginningspolders: De kwaliteit van het slootwater in
deze polders is over het algemeen redelijk doordat deze
sloten voor een groot deel gevoed worden door kwelwater.

Kenmerkend voor dit water is vooral in de winter het hoge ijzergehalte en het wat lagere zuurstofgehalte.
Randmeren: Het Kadoelermeer= en Vollenhovermeer hebben
's gomers een matige tot slechte waterkwaliteit (klasse

3/4 IMP). Een hoog fosfaatgehalte en een sterke zuurstof-

oververzadiging wijzen op een sterke eutrofiering van deze

wateren.
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4.4 Ontwikkelingen op lange termi jn

4.4iInleiding
In algemene zin is de voornaamste negatieve ontwikkeling
de dreigende verbrokkeling van het gebied, zowel wat beterft de mmatschappelijke funkties die het vervult, als de
daarmee verband houdende scheidslijnen in het landschap,
waarlangs zich in toenemende mate konfiikten voordoen.
Hierbij kan worden gedacht aan het intensieve gebruik van
water en grond, met nadelige gevolgen voor de natuurwaarden ter plaatse en in aangrenzende gebieden.
Een ander desintegrerend effekt op natuurwetenschappelijk
gebied is het verdwijnen van de funktionele betekenis
van daarvoor agrarisch wel belangrijke terreinen als extensief hooi- en weideland. Deze voorbeelden hebben gemeenschappelijk dat ze worden gekenmerkt door het verdwijnen
van ruimtelijke verschillen, en een toename van de temporele variatie, met andere woorden gekenmerkt door het verdwijnen van kleinschaligheid en stabiliteit in het ge—
pruikspatroon; het verdwijnen van isolatie en de daarmee
samenhangende lage trofiegraad, rust, etc.
Het instellen van een landschapspark zou kunnen inhouden
dat een dergelijke neergang wordt gestopt, hetgeen betekent dat van de te onderscheiden landschapsoecologische
eenheden de essentiele nog niet verbrokkelde kenmerken
behouden kunnen blijven:
- de mengstruktuur van de zand-keileemgronden (afwisseling
van economisch=- en ecologisch waardevolle eenheden)

-~ de afwisselende klein- en grootschalige struktuur van de
veengebieden (hooilandjes, trilvenen, uitgestrekt riet-

land, open water e.d.)

- de open, vlakke struktuur van de poldergebieden,
Naast het bewaren van de nog bestaande relaties binnen
elk van de genoemde eenheden,is het van belang dat voorheen landschapsfysiologisch met elkaar verbonden gebieden
niet nog verder uit elkaar groeien dan nu reeds het geval
is. Zo mogelijk zou een herstel c.q. ontwikkeling van
waardevolle relaties kunnen worden nagestreefd, hetzij
door maatregelen op het grensgebied tussen twee landschap-

pen, hetzij door maatregelen binnen één landschapstype

(bijv. het voorkomen van ontwaterende invloeden van de
veenontginningspolders en de kleipolders, waaronder de

Noordoostpolder).

Het zijn deze waardevolle kontrasten, en de waardevolle
en essentiele samenhangen tussen de N.W.Overijsselse
landschapstypen, die tot de konklusie leiden dat zij allen
binnen een toekomstig Nationaal Landschapspark zouden moeten vallen,.
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Met name omdat een lange termijnvisie voor een dergelijk
uit meerdere landschapstypen opgebouwd gebied waarborgen
schept voor lange termijn-ontwikkelingen op natuurwetenschappelijk gebied zoals initiele hoogveenvorming, bos-—
vorming, verschralen van bemeste vegetaties e.d.
Ook het zgogenaamde "uitwendig beheer" van reservaten en
netuurgebieden kan op een meer bevredigende wijze tot
stand komen, als onder een "Nationaal Landschapspark
N.W.Overijssel" niet alleen de bijzonder waardevolle
centrale veengebieden verstaan worden, maar ook de hiermee samenhangende en kontrasterende aangrenzende zandkeileemgebieden en polders.
4.4.2. Natuurwetenschapnpelijke aspekten
Zand=- en keileemgronden

Op lange termijn wordt het gebied van de zgandgronden
(deelgebied VI en IX) gekenmerkt door een aantal karakteristieke problemen. Vanouds een landbouwgebied met een
tamelijk intensieve bedrijfsopzet, heeft men de laatste
jaren moeten konstateren dat bodem em ruimte beperkingen

opleggen aan de uitoefening van het agrarisch bedrijf.

De overgang naar een niet-grondgebonden bedrijfsopzet
ligt in eerste instantie voor de hand.(intensieve veehouderij) Deze ontwikkeling heeft hier nog niet op grote
schaal plaats gevonden.Indien dit wel zou gebeuren zou
dat belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de natuurwaarden van de direkte én niet-direkte omgeving, vooral
door de produktie van mestoverschotten.
Een ontwikkeling op het zandgrondgebied van hierboven
genoemde bedrijven moet, vanuit het gezichtspunt van
de bescherming van natuurwaarden, als onaanvaardbaar
worden beschouwd. Beperking van de hoeveelheid nutri-

enten op de hogere delen staat daarbij voorop (al-

thans voorkomen vam inspoeling van grote hoeveelhe-

den voedingsstoffen in het aangrenzende veengebied),

mede gezien de geringe zelfreinigende capaciteit van
de waterlopen op de zgandgronden en overgangsgebieden,.
De houtwallen zijn kwetsbaar t.a.v. de schaalvergrotende
maatregelen in de landbouw, Het kader van het Landschapspark zal mogelijkheden kunnen bieden voor een zodanige
inrichting en beheer van de houtwallen, zodat ook op
lange termijn dezeinteressante landschapsvorm behouden
kan blijven. Het beheer zou zich al snel kunnen konkre-~
tiseren, bijv. door aanvullingen in de door Iepziekte geteisterde regio's.
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Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre het mogelijk is een deel van het overgangsgebied van de zand- naar
de veengronden op een zodanige wijze te beheren, dat bepaalde natuurwaarden worden "teruggewonnen", Een ongestoord bodemprofiel is daarbij van groot belang.
Naast de hierboven beschreven funktie van het gebied voor
de landbouw kan het zandgrondgebied van betekenis zijn

voor rekreatieve aktiviteiten welke passen, schuilgaan,

in het landschap(extensieve dagrekreatie zoals wandelen,

fietsen e.d.)

Ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden-Steenwijk komt in
deelgebied IX een gebied voor dat meer overeenkomst vertoont met het Drenthse landschap dan met het N.W.Overijs-

selse (omgeving Woldberg-de Eese). Gezien de in de hoofd-

doelstelling genoemde noodzakelijke samenhang en de wens
tot een herkenbaar afgerond geheel, lijkt het verantwoord
te pleiten voor de instandhouding van de grote natuurwetenschappelijke kwaliteiten d.m.v. opneming van dit deel
bij Drenthse ontwikkelingen op het gebied van natuur-en
landschapsbescherming en de grens van het proefgebied bij
de hier lopende spoorlijn te leggen.

Veengebieden
In de deelgebieden I, II en II] wordt, voorzover het de
pestaande natuurreservaat-delen (Weerribben en Wieden)

betreft, het behoud nagestreefd van in feite twee syste-

men: de oecosystemen die een blijvende menselijke beinvloeding vergen (hooilanden, trilvenen, jonge rietlanden
en eventueel hakhout), en de systemen met een afnemende
mate van beinvloeding (broekbossen, oude rietlanden, hoog~

veenachtige ontwikkelingen e.d.). Béide zijn kwetsbaar voor

verstoringen van met name het beheersregime en de waterhuishouding.
Een zéneringsmodel voor dergelijke gebieden, met als voornaamste parameter de hoeveelheid menselijke invloed is
van groot belang voor de waarborging van waardevolle lange
termijn ontwikkelingen. Een dergelijk model vormt eventueel ook een toetsingskader voor de toelaatbare recreatieve
druk. In de centrale "strikte" rustgebieden zou men de
volgende doelstelling kunnen hanteren:
het is gewenst om binnen de strikte natuurreservaten
aan de natuurbeschermingsaspekten de hoogste prioriteit toe te kennen, te zorgen dat andere funkties die

het gebied kan vervullen, in overleg hieraan worden
getoetst

Dit zou gelden voor het overgrote deel van deelgebied I,
en voor die gebieden in deelgebied II en III, die als
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hoofdfunktie "natuurgebied" hebben en geen nevenfunktie

(de zogenaamde NOO gebieden in het funktiegeledings-model)

Om de in deelgebied I optredende konflikten tussen recreatie en natuurbescherming tot een oplossing te brengen,
kan de volgende aanbeveling worden gedaan:
het is gewenst ook binnen het raamwerk van het Nationaal Landschapspark het onderzoek naar vaarwegen rond
de Weerribben te stimuleren.
Met name een westelijk tracée, niet als scheiding tussen

landbouw- en natuurgebied (Hamsgracht), maar westelijk

van de oude zeedijk zou een veelheid van problemen misschien verminderen, waaronder de optredende wegzijging
naar de Noordoostpolder.
Voor de overige terreinen in deelgebied II en III zou een
ontwikkeling via een zogenaamad funktiegeledingenmodel
goede mogelijkheden bieden voor o.a. het behoud van natuurwaarden. In een dergelijk model wordt een integratie van
funkties nagestreefd door onderscheid te maken tussen hoofden nevenfunkties. Op die manier komt een ruimtelijke verdeling tot stand van NOO gebieden (primair natuurgebied,

een secundaire en/of tertiaire funktie)

; NOL gebieden

tertiair landbouw, hetgeen inhoudt dat met de hoofdfunktie niet strijdige exploitatievormen kunnen worden ingeschakeld ten dienste van de hoofdfunktie); NLO/LNO gebie-

den (gebieden met een aangepaste bedrijfsvoering); LON ge-

bieden (geen maatregelen die in ernstige mate afbreuk doen
aan natuurwaarden ter plaatse of in aangrenzende gebieden)
en tenslotte variaties hierop met als derde funktie recreatief gebruik.
Daarbij is voor deelgebied III gesteld, dat de op deze basis uitgewerkte gedachten in het landinrichtingsprojekt
Giethoorn-Wanneperveen een goede aansluiting bieden bij de
gedachten over het Nationaal Landschapspark.
Deelgebied IV, ontgonnen veenmoeras, is voornamelijk langs
de randen nog van betekenis voorzover het natuurwaarden be-~
treft. Opname in een landschapspark is vooral van belang
om te komen tot een integratie met de omringende natuurgebieden,. Daarbij is de optredende wegzijging van water naar
Domeinpolders een van de belangrijkste aspekten.(zie wa-

terhuishouding deelgebied I)
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Klei- en klei-op-veenpolders

De huidige natuurwaarde van de polders in het studiegebied
is vooral gebaseerd op het voorkomen van een groot aantal
broedende zogenaamde kritische weidevogels.
Oorzaak van de rijkdom aan broedvogels is de grote openheid (ontbreken van bebouwing), het vochtige karakter
van de bodem, het relatief minder intensieve gebruik van
het grasland en de rust. Deze factoren, die overigens
onderling sterk met elkaar samenhangen, kunnen op bepaalde
plaatsen in een zodanige verhouding voorkomen dat gesproken kan worden van een concentratie van weidevogels.
Dit is van slechts weinig gebieden percies bekend (wel
van het gebied Tussen de Diepen). Ten aanzien van de nog
niet grondig op dit punt onderzochte gebieden kan worden
opgemerkt dat het gewenst is:
onderzoek te doen naar de lokalisering van de belangrijkste weidevogelgebieden, naar oorzakelijke verban+e
den en naar de mogelijke vormen van beheer.
Naast de algemene problemen van natuurwetenschappelijk

waardevolle graslandgebieden binnen deelgebied VII (polders langs de voormalige Zuiderzee) is in dit verband

het kontaktgebied met de Weerribben van belang.

Doordat gedurende het gehele jaar wegzijging naar de
Noordoostpolder plaats vindt, is het voor de handhaving
van het polderpeil noodzakelijk in de zomer vanuit de
Weerribben water in te laten., Vanuit het oogpunt van
natuurbeheer is het gewenst:
onderzoek te doen naar andere inlaatmogelijkheden,
bijvoorbeeld vanuit een eventueel westelijk van de
dijk aan te leggen water.
De maatregelen, welke in het kader van de ruilverkeveling
Paaslo-Kerkbuurt zijn genomen (waterbeheersing, grondbewerking etc.) hebben sommige polders langs de Linde omgevormd tot een intensief landbouwgebied. Door de grote
veranderingen die zijn opgetreden in het abiotisch milieu
van deze polders zijn er vanuit het standpunt van "natuurtechniek" op dit moment weinig redenen om te pleiten voor
opname in het Landschapspark. Wel is er reden bezorgd te
Zijn over het grensoverschrijdend effekt van bepaalde met
name visuele ontwikkelingen en de invloed hiervan op de
waardevolle delen van de Weerribben, de Wieden en de polders langs de voormalige Zuiderzee. Voor een verdere afweging van vooral de landschappelijke aspekten wordt verwezen naar Deelrapport II.
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4.4.3. Grondslagen waterbeheer
Gelet op de waterrijkdom van het toekomstig Nationaal Landschapspark N.W.Overijssel
(15%) is het van groot belang
dat er een goed waterbeheersplan komt voor dit gebied.
Doordat de wateren in het gebied voor hun watervoorziening
in belangrijke mate afhankelijk zijn en ook zullen blijven

van de aanvoer van buiten het gebied, moeten in dit waterbeheersplan kwaliteitseisen worden opgenomen voor het wa-

ter dat van buiten het gebied wordt aangevoerd (0.a. Friese

boezem, Steenwijker A). Om vooral ten aanzien van dit laatste een konkreet beleid te kunnen voeren, is het noodzakelijk, dat de wateren in het gebied zelf worden gecategoriseerd naar de belangen die bij de kwaliteit van het oppervlaktewater een rol spelen (bijv. natuurwetenschappelijke
pelangen, ecologische belangen, landbouwbelangen).
In dit verband kunnen verschillende categorie&én wateren
in de boezem worden onderscheiden:
A. Oppervilaktewateren als onderdeel van natuurreservaten
van wetenschappelijke betekenis waarvan de bestaande
biologische en chemische samenstelling niet mag worden
gewljzigd.
Be. Oppervlaktewater dat direkt dient voor het voeden van de
onder A genoemde wateren,.
C. Doorgaande vaarroutes in de boezem.
B. Overige wateren (0.a. polderwateren etc.).
Een dergelijke aanpak wordt eveneens gevolgd bij het opstellen van E.G.-richtlijnen en nationale richtlijnen.

Voor dit gebied is het momenteel nog erg moeilijk om ‘voor

de onderscheiden categorieén kwaliteitseisen te formuleren,
dus kunnen ook nog geen bijzondere lozingsnormen worden
vastgesteld. Zolang deze kwaliteitseisen niet zijn vastgesteld, moet voor de wateren van de categorieén A, B en OC,
nadat de saneringsplannen van het zuiveringschap zijn voltooid, in ieder geval het "stand-still"beginsel in acht
worden genomen,.
Konkreet betekent dit dat voor de gebieden waarin deze wateren gelegen zijn, dat uitbreiding van industriele vestigingen, uitbreiding van bevolkingscentra, toename van de
recreatiedruk en een intensivering van de landbouw in de
toekomst alken mag geschieden als dit geen uitbreiding van
de restvervuilingskracht van de lozingen tot gevolg heeft.
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Voor de wateren,
zien, te weten :

die voornoemde categorieén van water voor- Fries boezemwater
- afstromend water van het Drenths plateau
- water uit de polder Kolderveen-Nijeveen
- water uit de veenontginningspolders
- water uit de klei- en klei-op-veenpolders
- afstromend water van de zand-keileemgronden
moeten kwaliteitseisen worden geformuleerd, zodanig dat
daarmee de doelstellingen, behorende bij de eerstgenoemde

categorieén, niet in gevaar worden gebracht.

Doordat natuurlijk ook het vaststellen van de juiste kwaliteitseisen momenteel door gebrek aan gegevens onmogelijk
is, wordt voorgesteld om voorshands de kwaliteitseisen te
baseren op de streefwaarden zoals vermeld in het IMP.
Uit hoofdstuk 4.3.2. blijkt dat de meeste van de bovengenoemde wateren hieraan momenteel niet voldoen, met name
voor wat het fosfaatgehalte.
Gelet op de doelstellingen van het Nationaal Landschapspark is het bijzonder wenselijk dat het waterbeleid, zoals
neergelegd in het IMP, voor bovengenoemde wateren in de
tijd synchroon zal moeten gaan lopen met het in het Landschapspark gevoerde
beleid.
Recreatie
Volgens de hoofddoelstelling van het Nationaal Landschapspark moet rekening gehouden worden met de belangen van de
recre6rende mens. In het voorgaande is er reeds op gewezen
dat recreatie verschillende vormen van vervuiling en aantasting van het fysieke milieu teweeg brengt. Voor de land-~
recreatie geldt weliswaar dat voorzieningen kunnen worden
getroffen voor vast en vloeibaar afval, toch zal de groei
van deze vorm van recreatie niet ongelimiteerd kunnen geschieden. Hiervoor gelden dezelfde overwegingen als hier-

boven genoemd ("stand-still" beginsel).

Verstoringen veroorzaakt door de varende recreant (verstoring oevervegetatie, opwerveling van het slib, lozing van
olie en vast afval) vormen een ernstiger bedreiging voor
de waterkwaliteit. In een zodanige mate dat het zich niet
verdraagt met de kwaliteitsdoelstellingen van de categorieén A en B. Voor wat betreft wateren van de categorie B
zal het gewenst zijn beperkingen te stellen aan het motorvermogen, diepgang van de boot en gehalte van smeerolie in
de brandstof. Voor de wateren van categorieén C en D lijken
geen bijzondere beperkingen noodzakelijk.
Daar het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
te Steenwijk vrij snel doordringt naar water wat als zwemplaats wordt gebezigd, lijkt desinfektie ook in de toekomst noodzakelijk. In dit verband dient mede aandacht te
worden besteed aan de faecale verontreinig-ng afkomstig
van woonschepen.
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Land bouw
Of het "stand-still" beginsel hier moet worden toegepast,
in het kader van de uitspoeling van nutrienten en vergro~
ting van de mestoverschotten bij intensivering van het
grondgebruik, moet gezien het bijzondere karakter van het
Landschapspark nader worden ondergocht.
Vanzelfsprekend wordt er dezgerzijds van uitgegaan dat van
landbouwzijde zorg wordt gedragen voor voldoende mestopslag ter voorkoming van gedwongen lozingen van mest en

gier

~ 131.
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