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De ecologen Henk Everts, Ab Grootjans, Jan 
Bakker en Piet Schipper wijden zich al bijna 
een halve eeuw aan het in kaart brengen van 
de natuur in het Drentsche Aa-gebied. Ter 
afsluiting van hun werk hebben ze alle 
gegevens naast elkaar gezet en vergeleken. 

De gestelde doelen voor de Drentsche Aa 
worden in het onderzoek geëvalueerd door 
trends tussen 1980 en 2015 te relateren aan 
veranderingen in de waterhuishouding en het 
beheer. Hiervoor zijn vier vegetatiekarteringen 
gebruikt uitgevoerd in de periode tussen 1982 
en 2015. De interpretatie van de gegevens is 
zowel gericht op de vegetatie van de habitat-
typen als op die van Dotterbloemhooilanden 
en Grote zeggenmoerassen met tellingen 
van broedvogels en tellingen van libellen en 
dagvlinders.

Op basis van de resultaten worden aanbe-
velingen gedaan om maatregelen te tref-
fen die op korte en lange termijn nodig zijn. 
Belangrijk zijn onder meer maatregelen ter 
bescherming van de laatste voedselarme 
infiltratiegebieden, en maatregelen om diffuse 
vervuiling verder terug te dringen en de 
effecten van klimaatverandering op te 
vangen.
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Samenvatting

Piet Schipper & Henk Everts

Aanleiding

De provincie Drenthe wil de natuurontwikkeling in het natuurgebied 
Drentsche Aa van de laatste veertig jaar evalueren. Daarom heeft 
zij gevraagd welke informatie beschikbaar is voor een evaluatie 
en hoe die informatie gebruikt kan worden om het natuurbeleid te 
evalueren en te gebruiken voor het Natura 2000-beheerplan  
Drentsche Aa. Om deze vraag te beantwoorden heeft het onder-
zoeksteam aangeboden de beschikbare vegetatiekarteringen, van het 
Drentsche Aa-gebied die de ontwikkeling over een periode van 35 
– 40 jaar weergeven, te analyseren. Ook de beschikbare gegevens 
van broedvogels, dagvlinders en libellen zijn gebruikt. Er is een 
relatie gelegd met herstelmaatregelen, beheer, veranderingen in de 
vegetatie en externe invloeden, zoals ontwatering van de omgeving, 
onttrekking van grondwater en overbemesting.

Werkwijze

De gestelde streefbeelden van het gebied worden in dit onderzoek 
geëvalueerd door trends op te stellen en te relateren aan verande-
ringen in de waterhuishouding en het beheer. Dit is gedaan met 
behulp van verschillende vegetatiekarteringen in de periode 1982 
- 2015; De interpretatie van de vegetatiegegevens is zowel gericht 
op de vegetatie van de habitattypen die een grote afhankelijkheid 
hebben van grondwater als op die van Dotterbloemhooilanden en 
Grote zeggenmoerassen met tellingen van broedvogels en tellingen 
van libellen en dagvlinders.
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Conclusies

De vegetatieontwikkeling in de midden-
lopen is in de onderzoeksperioden het meest 
succesvol gebleken. In dit venige beekdal-
type, waar de madelanden in het verleden 
niet sterk bemest werden, hebben zich sinds 
de 70er jaren al veel “natte schraallanden” 
ontwikkeld onder invloed van een verschra-
lend beheer. Aanvankelijk ging het om Grote 
zeggenmoerassen, Veldrusschraallanden en 
Dotterbloemhooilanden. Na grootschalige 
vernatting sinds ca 1995 ontwikkelden zich 
op basis van een toenemende kwelwater-
invloed ook overgangs- en trilvenen. Zeer 
succesvolle gebieden waren veengebieden 
waar verschralend beheer gecombineerd 
werd met vernatting. Een voorbeeld daarvan 
is het gebied van de Ossebroeken in het 
Rolderdiep, waar zich Kalkmoeras heeft 
ontwikkeld. Dit nieuwe en zeer zeldzame 
type zal zich alleen op voedselarme 
overgangen naar niet bemeste zandgronden 
ontwikkelen. Wel is het nu van belang dat na 
vergroting van de invloed van grondwater, 
verbossing en verruiging wordt tegengegaan 
door meer te maaien (met rupsmaaiers).

Het succes in de bovenlopen en de infiltratie/
oorsprong gebieden is wisselend. In het 
Anlooërdiepje zijn bijvoorbeeld bij de 
Burgvollen slechts beperkte positieve 
ontwikkelingen geconstateerd. In het 
Eexterveld zijn zeer positieve resultaten 
geboekt op de leemrijke zandgronden rond 
het Scheebroek. De echte schraallanden 
Blauwgrasland, Heischraal grasland, 
Veldrusschraalland en het Kalkmoeras 
kunnen zich op twee verschillende typen 
bodems ontwikkelen. Op de al eerder 
genoemde zandige overgangsgronden in 
de middenlopen, die onder invloed staan 
van een sterke kwelstroom, en op zeer 
natte leemrijke gronden in bovenloop en 
infiltratie/oorsprong, waarbij vooral sprake 
is van lokaal grondwater. Voorbeelden van 
dergelijke gebieden zijn het Eexterveld, 
Ossebroeken en De Heest. De bodem moet 
voedselarm zijn en het grondwater mag 
niet belast zijn met meststoffen. Rond deze 
locaties is de kwel van schoon grondwater 
hersteld en de locaties zijn in het verleden 
allemaal geplagd om de fosfaatvracht te 
verminderen.

In de benedenloop is de vegetatieontwik-
keling, ondanks de verbeterde inrichting en 
het gevoerde beheer, soms neutraal, maar 
meestal negatief. Hier treden grote grond-
water verliezen op door diepe ontwatering 

in naastliggende polders. En ook door (reeds 
verminderde) grondwateronttrekking rond 
de benedenloop van de Drentsche Aa bij 
de Punt en in de Onnerpolder. Onder de 
huidige hydrologische omstandigheden 
is het bereiken van een gunstige staat 
van instandhouding voor de omschreven 
streefbeelden daar niet haalbaar.

Dagvlinders die afnamen, lijken vooral 
gevoelig te zijn voor een hoge stikstof-
depositie en bijbehorende bodemverzuring. 
Soorten die vooruitgingen, zijn soorten van 
hoog productieve, natte gebieden met 
struweel. Bij de libellen deed de afname zich 
vooral voor bij soorten van voedselarme 
vennen of uit koelere klimaatgebieden. De 
aantallen broedvogels in het beekdal van 
de Drentsche Aa volgen in grote lijnen 
de landelijke negatieve trend die vooral 
wordt bepaald door de intensivering van 
de landbouw. Weidevogels gaan achteruit, 
terwijl soorten van ruigte en bos toenemen. 
Afwijkend van de landelijke trend is de 
stabiele trend van Watersnip en de toename 
van Koekoek. 

Veertien gebieden hebben een (zeer) 
gunstige vegetatie ontwikkeling doorge-
maakt. Soms is er sprake van een lokale 
ongunstige ontwikkeling, veroorzaakt door 
verrijkt landbouwwater of door verdroging. 
Beweiden en hooien zijn zeer bruikbare 
beheermaatregelen omdat ze een teveel 
aan meststoffen reduceren als ook de 
waterhuishouding hersteld wordt. Beweiden 
verhoogt de variatie in structuur van de 
vegetatie. Plaggen is een zeer ingrijpende 
maatregel die ook negatieve effecten 
kan hebben, zoals het uitputten van de 
zaadbankvoorraad of verstoring van het 
archeologische archief van de bodem. 
Welke maatregelen in een gebied het beste 
toegepast kunnen worden, hangt af van 
de voorgeschiedenis van het gebied en de 
hydrologische positie. Meer aandacht voor 
kleine populaties van zeldzame soorten is 
gewenst.

Aanbevelingen

Toch mogen deze positieve ontwikkelingen 
niet opgevat worden als een signaal dat 
er geen extra maatregelen nodig zijn. Ten 
eerste is te verwachten dat het gebied droger 
wordt door de veranderingen in het klimaat. 
Verdroging wordt versterkt door de huidige 
inrichting van het gebied. Voorbeelden 
daarvan zijn de lage waterpeilen in polders 
als de Ydermade en ook de voortzetting 
van grondwaterwinningen in de directe 
omgeving van de Kappersbult. Ook de diepe 
zandwinningen zoals bij Tynaarlo hebben 
een negatieve invloed. Het belangrijkste 
gevolg is dat meer neerslagwater in plaats 
van kwelwater in het veen wordt vastge-
houden en dat daardoor de bodem verzuurt 
en verdroogt.

Ten tweede kunnen de verzurende en 
vermestende effecten van atmosferische 
depositie (ammoniak) en van uitspoelende 
meststoffen van de hoger gelegen landbouw-
gebieden onvoldoende bestreden worden in 
de natuurgebieden zelf. Hierdoor blijven  de 
voedselarme ecosystemen en habitattypen 
sterk onder druk staan en kunnen zich 
onvoldoende herstellen.

Ten derde verhindert inundatie met slibrijk 
of voedselrijk beekwater een goede ontwik-
keling van matig voedselarme moerassen, 
met name in de kwelgebieden van de mid-
denloop. Vooral na het optreden van zware 
regenbuien in de zomer kan een langzaam 
verlopende positieve ontwikkeling in een 
schraalland in één keer worden gestopt en 
teruggezet. Dat risico is bijvoorbeeld in 
Ossebroeken heel groot. 

Het Drentsche Aa-gebied fungeert de 
laatste tien jaar als helofytenfilter wat niet 
alleen aangeeft dat de situatie verslechtert 
maar ook dat KRW-doelen de komende 
periode niet zullen worden gehaald. Door 
het inrichten van zuiveringsmoerassen in 
bovenstroomse gebieden kan meer ruimte 
ontstaan voor overgangs- en trilvenen en 
alluviale bossen en ook voor beken met 
waterranonkels. 

In hoofdstuk negen zijn de aanbevelingen 
concreter uitgewerkt in maatregelen voor 
de  korte termijn, vaak rond de laatste 
voedselarme infiltratiegebieden, en maat-
regelen voor de lange termijn, bedoeld om 
diffuse vervuiling verder terug te dringen 
en de effecten van klimaatverandering op te 
vangen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Henk Everts, Jan Bakker, Ab Grootjans & Piet Schipper

35 jaar onderzoek en beheer naar de Drentsche Aa

De provincie Drenthe wil graag in beeld hebben welke informatie 
beschikbaar is voor een evaluatie van het natuurgebied Drentsche Aa 
en heeft gevraagd om een advies te geven hoe deze informatie benut 
kan worden. Met de informatie kan de provincie haar natuurbeleid 
evalueren en gebruiken voor het Natura 2000-beheerplan Drentsche 
Aa. Het onderzoeksvoorstel van onze onderzoeksgroep is in november 
2019 met Provincie Drenthe besproken. Dat heeft geleid tot een nadere 
uitwerking van het onderzoeksvoorstel in februari 2020 (bijlage 1A).
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1.1    Aanleiding

Scope
In ons onderzoeksvoorstel boden we aan om de 
beschikbare vegetatiekarteringen van het Drentsche 
Aa-gebied te analyseren en te evalueren. Bijzondere 
aandacht zou daarbij uitgaan naar de effecten van 
beheer- en inrichtingsmaatregelen tussen 1982 en 
2015. Per deelgebied zouden we de invloed van interne 
herstelmaatregelen kunnen aangeven, maar ook de 
invloed van externe invloeden (ontwatering, uitspoelen 
van voedingstoffen uit de omliggende landbouw-
gebieden), alsmede de invloed van onttrekken van 
grondwater. Grootschalige vegetatieveranderingen over 
langere tijd heeft ook effecten op de verspreiding van 
faunagroepen. Ons onderzoeksvoorstel heeft daarom 
ruimte vrij gemaakt voor een evaluatie van dagvlinders, 
libellen, en broedvogels in het onderzoeksgebied. Gelet 
op de beschikbare fauna gegevens is deze analyse niet 
op dezelfde schaal uitgewerkt als die van de vegetatie 
(vegetatietypen op perceelschaal), maar is gewerkt op 
de schaal van kilometerhokken.

Onderzoeksteam
Voor dit advies is een onderzoeksgroep geformeerd 
waarvan Henk Everts (bureau EGG, Henk Everts 
ecologie), Ab Grootjans (Rijksuniversiteit Groningen), 
Jan Bakker (Rijksuniversiteit Groningen), en Piet 
Schipper (Staatsbosbeheer) de kernleden zijn.

Analyse
Herstel van biodiversiteit in het Drentsche Aa-gebied 
werd noodzakelijk door de negatieve effecten van 
het intensieve landgebruik in de eerste decennia na 
de Tweede Wereldoorlog. Actief verschralingsbeheer 
(hooien, beweiden zonder bemesting) en hydrologisch 
systeemherstel (terugdringen interne en externe 
ontwatering , vermindering van waterwinningen) 
hebben elkaar versterkt in de afgelopen 50 jaar. Deze 
strategieën moeten worden doorgezet, maar lijken in 
belangrijke delen van het dal vooralsnog 1niet overal 
te leiden tot ontwikkeling van matig voedselarme 
begroeiingen, belangrijke dragers van de biodiversiteit 
in beekdalen. 

De analyse zal zowel een ruimtelijk beeld van knel-
punten leveren als voorstellen tot verbetering van de 
inrichting en beheer van het Drentsche Aa-gebied die 

moeten leiden tot nader systeemherstel. Omdat fauna 
eveneens een belangrijke bijdrage levert aan biodiver-
siteit wordt in de analyse ook aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van dagvlinders, libellen en broedvogels, 
als gevolg van de opgetreden vegetatieveranderingen 
tussen 1982 en 1995.

Herstel van biodiversiteit kan niet los worden gezien 
van herstel van hydrologische systemen, terugdringen 
van verzuring via de neerslag en verdroging. Verdro-
ging is in het Drentsche Aa-gebied inmiddels groot-
schalig bestreden door intern sloten te verwijderen 
of te verondiepen. Extern zijn ook veel sloten op de 
flanken of zelfs in het beekdal zelf op een hoger peil 
gezet. Onttrekking van grondwater door waterleiding 
bedrijven is ook verminderd, maar heeft met name in 
de benedenloop nog invloed op de vegetatieontwikkel-
ing in het reservaat.

Milieuproblemen
Een steeds belangrijker thema is hoe het beheer van 
het Nationale Park als geheel kan bijdrage aan het 
oplossen van klimaatproblemen bijvoorbeeld door 
het terugdringen van CO2- en stikstofemissies en het 
verder ontwikkelen van ecosysteemdiensten. Dit is niet 
alleen een opgave voor natuurbeheerders, maar vooral 
ook voor andere landgebruikers, zoals agrarische- en 
industriële bedrijven. Dit onderzoek poogt voor het 
terugdringen van belangrijke milieuproblemen een 
aantal oplossingen aan te dragen. Het gaat daarbij 
met name om 1) het terugdringen van CO2-emissies 
door vernatting van veengronden en 2) het verbeteren 
van de waterkwaliteit van de beken en beekjes in het 
Drentsche Aa-gebied, door zowel de aanvoer van 
voedingstoffen uit landbouwgebieden te verminderen 
als om voedselrijke moerassen te gebruiken om de 
voedingstoffen die de beek toch bereiken vast te leggen 
in biomassa en die vervolgens te oogsten en af te 
voeren. De voedselarme moerassen en andere vegetati-
etypen die als streefbeeld zijn aangewezen, kunnen dan 
gevrijwaard worden van verdere diffuse vervuilings-
invloeden vanuit de hoger gelegen zandplateaus. 

In ons onderzoek zullen we dus uitstapjes maken 
naar het reduceren van ongewenste invloeden van 
buiten, maar voor een systematische evaluatie van 
Kaderrichtlijn Water (KWR) opgaven ontbreekt het ons 
aan gegevens. 

6. Waar kunnen Alkalische laagveen mo-
erassen, Trilvenen, Blauwgraslanden 
en Natte Schraalland het best verder 
ontwikkeld worden, en welk beheer 
hoort daar bij (maaien/ niet maaien/ 
begrazen, etc)?

7. Hoe kunnen het beheer en inrichting, 
buiten het NNN, bijdragen aan een 
robuust water- en natuursysteem 
zoals we de Drentsche Aa hebben 
gedefinieerd in de omgevingsvisie?

8. Welke locaties zijn van bovengemid-
deld belang?

9. Hoe en waar kunnen het beheer en 
inrichting bijdragen aan overige 
ecosysteemdiensten als CO2-reductie, 
en waterberging?

1. Waar is de vegetatieontwikkeling 
tussen 1982 en 2015 het meest en 
waar het minst succesvol geweest na 
uitvoering van herstelmaatregelen en 
het vervolgbeheer?

2. Wat is de invloed geweest van bele-
idsvisies (gebiedsvisies, beheer visie 
Natura 2000) op de geconstateerde 
vegetatieontwikkeling in het   
natuurgebied Drentsche Aa? Wat zijn 
de knelpunten? 

3. Hoe belangrijk zijn de vernattings- 
maatregelingen geweest in verge- 
lijking met andere beheersmaat- 
regelen?

4. Welke aandachtsgebieden hebben 
zich gunstig dan wel ongunstig 
ontwikkeld en wat is daarbij de 
invloed geweest van eterne ingrepen 
in de waterhuishouding?

5. Welke fauna groepen (vlinders, libellen 
en vogels) hebben positief, dan wel 
negatief gereageerd op grootschalige 
vernattingsprojecten sinds 1995?
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In dit onderzoek hanteren we een zogenaamde vraag-gestuurde aan-
pak die is doorgesproken met de Provincie Drenthe. Voor een nadere 
uitwerking verwijzen we naar bijlage 1B. 



21Inleiding  /20

1.2    Beleidskader

Beheersplan Drentsche Aa
Het beheerplan Drentsche Aa (Provincie Drenthe 
2017) beschrijft het algemene beleidskader m.b.t. de 
Drentsche Aa. M.b.t de Europese regelgeving:

“Op 4 juli 2013 is het beekdallandschap van de 
Drentsche Aa aangewezen als Habitatrichtlijngebied. 
Daarmee heeft het reeds bestaande natuurgebied een 
bijzondere status gekregen binnen het Nederlandse 
natuurbeleid. Habitatrichtlijngebieden behoren, samen 
met de Vogelrichtlijngebieden, tot het ‘Europees 
netwerk Natura 2000’. Het Drentsche Aa-gebied is dus 
een Natura 2000-gebied. Met deze aanduiding komt 
tot uitdrukking dat het gebied behoort tot de meest 
bijzondere natuurgebieden van Europa, waarvan de 
bescherming de hoogste prioriteit heeft.”

Wat betreft de Nederlandse regelgeving voor het 
‘Drentsche Aa-gebied’ landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid geldt:

“Versterken van de functionele samenhang van de 
Natura 2000-gebieden met hun omgeving ten behoeve 
van duurzame instandhouding en ter vergroting van de 
algemene biodiversiteit. Onder andere door herstel van 
natuurlijke waterstromen en – standen, zowel grond-
water als oppervlaktewater van goede kwaliteit, en op 
termijn herstel van overstromingsdynamiek. Binnen 
de Natura 2000-gebieden herstel van gradiënten en 
mozaïeken van verschillende onderdelen met name 
t.b.v. Kalkmoerassen, Blauwgraslanden en Vochtige 
alluviale bossen.” (Ministerie van LNV, 2006)”

Door de Natura 2000-wetgeving heeft de overheid 
gekozen voor bescherming van de Nederlandse natuur 
op het niveau van Europese wetgeving. Hierdoor kwam 
in mindere mate het accent te liggen op de eerder 
door SBB geformuleerde doelen als Dotterbloem-
hooilanden en Grote zeggengemeenschappen. Die 
doelen waren gerelateerd aan het herstel van een oud 
cultuurlandschap, met bloemrijke hooilanden, met een 
lage bemestingsgraad, en men wilde ook voorkomen 
dat veel zeldzame en bedreigde organismen uit het 
landschap zouden verdwijnen. 

Veel van het wetenschappelijke onderzoek over 
mechanismen van vegetatieontwikkeling bij een 
“verschralend beheer” (hooien zonder bemesting) 
waren gericht op het herstellen van een oud cultuur-

landschap (zie ook Schipper e.a. 2014). Voorbeelden 
van zulke streefbeelden zijn Boslandschap waar 
natuurlijke processen overheersen, Bosweide waar 
zeer extensieve beweiding kan plaatsvinden, Multi-
functionele bossen met nadruk op houtteelt, recreatie 
en bescherming van biodiversiteit, (soortenrijke) 
graslanden, wel maaien niet bemesten, moerassen die 
onregelmatig worden gemaaid.

Er wordt geen museumlandschap gecreëerd, dat wil 
zeggen streefbeelden zijn niet op een periode gefixeerd 
en niet statisch. Het landschap is en blijft in beweging. 
Binnen het totale stroomgebied van de Drentsche Aa 
biedt het, locatiegebonden, ruimte voor de diverse 
tijdlagen van prehistorie tot heden met bijbehorende 
landschappen, beheervormen en biodiversiteit. 

Deze streefbeelden zijn verder geconcretiseerd tot    
vegetatietypen die kenmerkend zijn, dat wil zeggen 
horend bij een hersteld hydrologisch systeem met 
voedselarme condities. Het gaat om Heide, Blauw-, 
en Heischraal grasland, Dotterbloemhooiland, Grote 
zeggenmoeras, Kleine zeggenmoeras, Bloemrijk 
grasland en Moerasbos. Ook de soortenarmere vormen 
daarvan met Pitrus, Witbolgrasland, Overstromings-
graslanden, Rietgras begroeiingen, Rietmoerassen 
en Engels raaigrasweiland op voedselrijkere bodem 
worden niet nagestreefd, maar kunnen wel ontstaan bij 
extensieve beweiding in bijvoorbeeld een Bosweide 
(Everts e. a. 2015). 

In de begintijd van het ‘herstelbeheer’ in het stroomge-
bied gold “Wat zeldzaam is, maar wel kenmerkend, 
moet weer gewoon worden”. Later kreeg ‘systeem-
beheer’ veel meer aandacht omdat men bij het na-
streven van streefbeelden aanliep tegen de beperkingen 
van ingrepen in de waterhuishouding, de vervuiling 
van grond- en oppervlaktewater en het onttrekken 
van grondwater ten behoeven van de landbouw en 
drinkwatervoorziening. 

Ook vanuit de aardkunde en cultuurhistorie kwamen 
beperkingen bij het afplaggen van de voedselrijke 
toplaag; verwijdering van bodemmateriaal kan funest 
zijn voor behoud van het bodemarchief. Daarom 
moet zo min mogelijk grondverzet plaats vinden. 
Er wordt alleen fors ingegrepen waar al eerder fors 
was ingegrepen Bij systeemherstel wordt ernaar 
gestreefd om wel het functioneren van bijvoorbeeld 
hydrologische systemen aan te passen, maar de ‘vorm’ 
ervan, zoals bijvoorbeeld bepaalde kavelpatronen dient 
zoveel mogelijk in het landschap herkenbaar te blijven 
(Schipper e.a. 2014).

Mechanismen achter herstelbeheer (1972-
2009)
De schrale, nauwelijks bemeste hooilanden die in 
de jaren 1930 nog bijna overal werden aangetroffen 
in het beekdal, waren op veel plekken in de jaren 
1950 sterk aangetast door cultuurmaatregelen, zoals 
langs het Amerdiep, het Andersche Diep, het 
Anlooërdiepje en het Zeegserloopje. De opbrengsten 

landschap. De volgende paragrafen richten zich op een 
overzicht van het onderzoek dat werd verricht vanuit 
de Rijksuniversiteit Groningen voor 2009, dus vóór de 
periode van de Natura 2000-wetgeving.

Streefbeelden vóór 2006
Het Gedachtenplan uit 1965 memoreerde dat het 
toenmalige landschap zijn bekoring en afwisseling 
mede dankte aan antropogene invloeden (het historisch 
landgebruik), die tot voor kort ook biologische en 
landschappelijke verrijking hebben betekend door een 
versterking van de oorspronkelijk aanwezige natuur-
lijke differentiatie. Ontwikkelingen die hadden geleid 
tot een nivellering door (her)ontginning, egalisatie, 
herverkaveling en veranderingen in de waterhuis-
houding en daarmee biologische verarming dienden 
hersteld te worden. Het beheer in het landschapsgebied 
diende in de eerste plaats gericht te zijn op het behoud 
dan wel het verkrijgen van een zo groot mogelijke 
differentiatie. Bij voorstellen om die doelen te bereiken 
werd uitgegaan van een combinatie van beheer en 
agrarisch gebruik. Bestaande natuurterreinen als bos 
en heide op de hogere gronden konden als zodanig 
worden beheerd en uitgebreid vanuit cultuurland. In de 
beekdalen werd plaatselijk uitgegaan van beweiding 
op de drogere delen vaak nog met bemesting, in de 
natte delen van hooien zonder bemesting. In veel delen 
waren beperkingen in verband met de weidevogelstand 
(Staatsbosbeheer 1965). Waar in de jaren 1950 nog 
gesproken werd over de niet verontreinigde beken 
met grote betekenis voor flora en fauna (Schimmel 
1955), was in de jaren 1960 sprake van verontreinigde 
beken door bedrijven (o.a. een slachterij) en stads- en 
dorpsriolen (Staatsbosbeheer 1965).

Streefbeelden na 2006
In de recente inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa 
(2017) wordt uitgegaan van het ‘aardkundige beekdal’ 
waarin de waterhuishouding de grenzen bepaalt. Dit 
bestaat uiteraard in de eerste plaats uit het beekdalland-
schap zoals benoemd in de Landschapsbiografie van de 
Drentsche Aa (Spek e. a. 2015). Maar in deze visie zijn 
ook overgangsgebieden en andere terreinvormen tot het 
geomorfologische beekdal gerekend. De streefbeelden 
die in de Landschapsbiografie worden genoemd zijn 
dus complex en geformuleerd op de schaal van het 

waren inmiddels gestegen van 1-2,5 ton/ha/jaar naar 
7-8 ton/ha/jaar. Er waren vrijwel ”geen plekken aan 
te wijzen waar de moderne bemestingsmethoden niet 
zijn toegepast”, maar het meanderen van de beken 
sprak erg tot de verbeelding (Schimmel 1955). Juist 
dat laatste aspect werd bedreigd door de geplande 
oprichting van het Waterschap Drentsche Aa in 1959, 
het jongste waterschap in Nederland. De vegetatie 
van de beekdalgraslanden was goed ontwikkeld 
langs het Loonerdiep en de benedenloop bij de Punt, 
plaatselijke nog goed ontwikkeld langs het Gastersche 
Diep, het Anlooërdiepje en het oorsprongsgebied van 
het Scheebroekenloopje. De bredere beekdalen waren 
goede weidevogelgebieden. Het rapport over Drentse 
beekdalen leidde tot een karakterisering van oorsprong, 
bovenloop, middenloop en benedenloop met daarin 
verschillende vegetatietypen in relatie tot de minerale 
ondergrond en veen (Schimmel 1955). Deze indeling 
werd verder uitgewerkt door het verband te leggen met 
hydrologische condities: groot aandeel oppervlakkige, 
kalkarme kwel in de oorsprong, en bovenloop, 
overheersend diepe, kalkrijke kwel in de middenloop, 
en ten slotte voornamelijk overstromingswater in de 
benedenloop met laagveen - en hooiland vegetatie-
typen (Grootjans 1980: figuur 1.1).

Later werden ontwikkelingen in de tijd gekoppeld 
aan toenemende intensivering van landgebruik door 
drainage en bemesting. Oorspronkelijke moerassen van 
het natuurlijk landschap (Grote – en Kleine zeggen-
moeras) werden door drainage deels omgezet in bos en 
hooiland (figuur 1.2).
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De oorspronkelijke soorten bleven aanwezig, maar 
het vegetatiebeeld veranderde (Dotterbloemhooiland, 
Bloemrijk grasland); het werd een half-natuurlijk 
landschap. Door toenemende drainage mineraliseerde 
het veen en versterkt door bemesting verdwenen ook de 
oorspronkelijke soorten en ontstond het sterk bemeste 
grasland (Witbolgrasland, Engels raaigrasweiland) 
(Grootjans e.a. 2002).

Start vegetatiekarteringen
De eerste integrale vegetatiekartering in relatie tot het 
beheer binnen het kader van de hydrologische condities 
van het beekdal van de Drentsche Aa werd uitgevoerd 
in 1982. Vanaf het begin van de jaren 1970 werden 
in een aantal afzonderlijke percelen al veranderingen 
in de vegetatie vastgelegd. Hierbij ging het om het 
volgen van de effecten van verschraling in de vorm van 
regulier beheer door middel van hooien of beweiden, 
vaak zonder bemesting. Onbewuste experimenten 
als uiteenlopende jaren van verwerven van percelen 
leverden extra kennis. Dat gold ook voor ingrepen in 
de waterhuishouding in verschillende delen van het 
beekdal. Dat leidde tot inzichten in het belang van 
de hydrologische condities binnen percelen en in het 
hele beekdal. Daarmee werd de basis gelegd voor de 
vegetatietypologie die van af 1982 werd gehanteerd. 
De typologie is zoveel mogelijk onderbouwd en 
onderscheidend gemaakt naar de thema’s verdroging, 
vermesting, verzuring en de verschralingsreeks. Het 
leggen van de relatie met andere typologieën gaf veel 

inzicht in de standplaatscondities van de plantenge-
meenschappen. Er werden experimenten opgezet om de 
effecten van verschillende maatregelen te vergelijken 
en mechanismen achter de waargenomen veranderingen 
te begrijpen (Bakker e. a. 2015). De veranderingen in 
de vegetatie werden vaak vastgelegd in de vorm van 
permanente kwadraten (2m x 2m). Er werden toen nog 
geen ingrepen in de (grond)waterhuishouding toege-
past. Vernatting en daarmee versnelde verschraling 
begon rond 1995. Daardoor konden de inzichten over 
veranderingen in het Drentsche Aa-gebied over de 
afgelopen decennia worden opgeschaald van afzonder-
lijke percelen naar het hele landschap. Eerst schetsen 
we veranderingen in het landschap en inzichten in de 
relaties tussen aardkundige, biologische en cultuurhis-
torische aspecten.

Rond 1990 (Everts e.a. 1990) werd op basis van de 
eerste vegetatiekartering van de Drentsche Aa (1982) 
vastgesteld dat in het reservaat grote delen nog ver-
droogd waren door interne drainage; veel voormalige 
landbouwontwateringen lagen er nog steeds, mede om 
hooien door traditionele tractoren, later met opraapwa-
gens mogelijk te blijven maken (figuur 1.3).

Start vernattingsmaatregelen
Binnen Staatsbosbeheer ontstond een discussie wat 
nu verder te doen: slootpeilen verder omhoog met het 
gevaar dat grote delen van de veengebieden moerassen 
zouden worden en niet meer gehooid konden worden 

met zware machines, of toch maar kiezen voor Bloemrijke hooilanden van het 
oude cultuurlandschap (met veel Dotterbloemen, orchideeën en ander zeldzame 
soorten)? 

In 2000 werd het deskundigenteam Natte schraallanden (van het kennisnetwerk 
OBN) om advies gevraagd over de mate waarin en de locaties waar veenvormende 
vegetatietypen zich in de verschillende beekdaltrajecten zouden kunnen ontwik-
kelen bij maximale vernatting. Dat wil zeggen: bij het geheel dempen van sloten 
en greppelstelsels en het afstoppen van de directe afvoer op de beek. Het advies 
gaf aan dat de natuurlijke strategie in de sterk grondwatergevoede delen van het 
Oudemolensche Diep, het Taarlosche Diep, het Loonerdiep en het Gastersche Diep 
haalbaar zou kunnen zijn (Jansen et al., 2000). Op de flanken zou de voortzetting 
van hooibeheer gericht op de ontwikkeling van schraallanden en laagvenen met 
elementen van het Blauwgrasland dan mogelijk zijn. In het jaar daarop werd een 
reis naar West-Polen gemaakt om in het beekdallandschap van de Drawa (Drawa 
National Park) te kijken hoe schraallanden zich ontwikkelden bij het ontbreken van 
ontwateringsstelsels, en vaak ook zonder beheer.

Bij een dergelijk systeemherstel wordt ernaar gestreefd om wel het functioneren 
van bijvoorbeeld hydrologische ingrepen aan te passen, maar de ‘vorm’ ervan, 
zoals bijvoorbeeld bepaalde kavelpatronen, dient zoveel mogelijk in het landschap 
herkenbaar te blijven (Schipper e.a. 2014).

Figuur 1.1: 
Conceptuele 
modellen van de 
samenhang van 
vegetatie-
samenstelling 
en grondwater-
voeding in 
Oorsprong, 
Bovenloop, 
Middenloop en 
Benedenloop 
van een Drents 
beekdalsysteem 
(naar: Grootjans 
1980).

Figuur 1.2:  
Veronder-
stelde 
ontwikkeling 
van na-
tuurlijke niet 
door de mens 
ontwaterde 
venen (geel 
en oranje).

Figuur 1.3: Verspreiding van verdroging indiceren-
de vegetatietypen in de middenloop van de  
Drentsche Aa (naar Everts e.a. 1990, Spek e.a. 
2015).

Vernatting

Verdroogd

Niet beschouwd

Ontwatering vond mogelijk plaats via licht ontwaterde gegraven beken die zich later deels als meanderende beken ontwikkelden, met bloemrijke hooilanden (madelan-
den), tot in de tweede helft van de vorige eeuw soortenarme bemeste cultuurgraslanden ontstonden op diep ontwaterde veengronden (naar Grootjans & van Diggelen 
1995).
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Foto 1.1:
In de zomer van 
2001 werd door 
beheerders van 
de Drentsche 
Aa een bezoek 
gebracht aan 
het Nationale 
Park Drawa in 
West Polen, 
waar voormalige 
hooilandjes 
nog in goede 
staat waren, 
zonder beheer, 
maar wel nat 
waren gebleven. 
Rechts onze 
gastheer Leszek 
Wolejko van de 
Universiteit van 
Sczcecin.

Foto 1.2: 
Voedselarm 
Elzenbroekbos 
met een tapijt 
van Veenmos, 
gelegen aan 
de rand van de 
beekdalflank.

1.3    Leeswijzer

Het voorliggende rapport is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1
Dit hoofdstuk beschreef de aanleiding tot het onder-
zoek, het beleidskader en de ontwikkeling van het 
onderzoek naar mechanismen achter het herstelbeheer. 

Hoofdstuk 2
Het volgende hoofdstuk beschrijft meer in details de 
geomorfologische landschapseenheden in het gebied. 
Aan de hand van kaarten worden beeksystemen nader 
besproken.

Hoofdstuk 3
Hierin wordt ingegaan op de hydrologische ingrepen in 
het systeem.

Hoofdstuk 4
Hierin wordt een introductie gegeven van de belang-

Hoofdstuk 6
In dit hoofdstuk wordt in een achttal aandachtsgebieden 
beoordeeld of de vegetatieontwikkeling de afgelopen 
35 jaar succesvol dan wel minder succesvol is geweest. 
In deze aandachtsgebieden worden ecohydrologische 
omstandigheden besproken die maakten waarom 
sommige gebieden heel succesvol waren en andere niet. 
Er wordt ingegaan op vragen hoe vegetatietypen zich 
hebben ontwikkeld in relatie tot de gradiënt waarin ze 
zijn gelegen. Wat is de rol van externe factoren, wat 
zijn knelpunten? Daarbij wordt aangesloten op recente 
gebieds- en beheervisies. Welke rol spelen zij bij de 
geconstateerde ontwikkelingen? Andere aspecten die 
worden besproken zijn de rol van de drinkwaterwin-
ning en haar geschiedenis (effecten van terugdringen en 
verplaatsen van winningen) en de rol van de landbouw. 
Wat is de ontginningsgeschiedenis, wat zijn de effecten 
van het huidige drainagesystemen op de (grond)
wateraanvoer/kwel in het beekdal, en wat betekent 
intensief landgebruik (mestaanwending, bronnering, 
uitspoeling mest)?

rijkste vegetatietypen. Er wordt kort ingegaan op 
soortensamenstelling en ontstaansgeschiedenis van deze 
typen. 

Hoofdstuk 5
Dit hoofdstuk presenteert de belangrijkste resultaten van 
de analyse van vegetatiekarteringen tussen 1982-2016. 
Deze analyse is uitgevoerd op basis van de belangrijkste 
karteerrondes 1982, 1995 en 2015 respectievelijk 
uitgevoerd in de jaren 1982, 1994-1996 en 2015-2016. 
De overlap van deze karteringen omvat een gebied van 
1762 ha., dus de karteringen omvatten niet het hele 
reservaat. Voor een aantal gebieden werd ook gebruik 
gemaakt van een vierde (veel beperktere) kartering  
uit 2008. In dit hoofdstuk worden ook de uitkomsten 
gepresenteerd van veranderingen in het voorkomen 
van dagvlinders en libellen in het stroomgebied van de 
Drentsche Aa. Deze analyses zijn uitgevoerd door de 
Vlinderstichting op basis van verspreidingsgegevens 
(km-hokken). Tenslotte worden in hoofdstuk vijf de 
veranderingen in het voorkomen van Broedvogels in het 
stroomgebied besproken.

Hoofdstuk 7
Hierin wordt ingegaan op de vraag in welke mate de 
ontwikkeling van Natura 2000-opgaven zijn gehaald. 
Ook wordt aandacht besteed aan ontwikkelingsfasen 
van Natura 2000-habitattypen (is er sprake van een 
veelbelovende positieve (progressieve) ontwikkeling 
of is er sprake van een negatieve (regressieve) ontwik-
keling en welke rol spelen interne en externe factoren 
daarbij?).

Hoofdstuk 8
In dit hoofdstuk wordt een synthese gepresenteerd 
waarin de resultaten en vooruitzichten zowel wat 
betreft vegetatie als fauna worden besproken in relatie 
tot beheer en het landgebruik: landbouw, drinkwater-
productie. 

Hoofdstuk 9
In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen samengevat.
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Hoofdstuk 2

De Drentsche Aa in 
kaart
Piet Schipper & Niels Grootjans

De Drentsche Aa in vogelvlucht

Het beekdal van de Drentsche Aa wordt vaak gezien als onderdeel 
van de klassieke driedeling van het esdorpenlandschap: de dorpen met 
de essen; beekdalen of groenlanden en de veldgronden of heiden. Dit 
landschap is relatief goed bekend, vooral omdat in het begin van de 
negentiende eeuw de eerste nauwkeurige kaarten gemaakt zijn van 
het “oude landschap”. De vele namen van de beek verwijzen naar de 
dorpen. 

In dit hoofdstuk verkennen we het gebied aan de hand van volgende 
thema’s:

• Gebiedsafbakening
• Beken en beeksystemen
• Aardkundig landschap
• Water- en hoogtekaart
• Landschapseenheden en deelgebieden
• Deelgebieden
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2.1    Gebiedsafbakening

Het Drentsche Aa-gebied stond vanaf 1965 regelmatig op de lijst 
als potentieel Nationaal Park. Binnen het gebied zijn 21 dorpen 
en gehuchten (met 33.900 inwoners in 2020) en het bestaat voor 
ongeveer een derde uit landbouwgrond. Hierdoor was de titel 
‘Nationaal Park’ in traditionele zin (hoofdzakelijk bestaande uit 
natuurgebied) geen optie. 

National Park Drentsche Aa 
Wat begon als een experiment – in de ‘centrale driehoek’ van 10.588 ha 
onder de naam ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’ - is 
uitgegroeid tot een landschapsecologisch samenhangend gebied van de 
brongebieden in het zuiden tot de benedenloop in Groningen (polders 
Lappenvoort-Oosterland). In 2002 is gekozen voor een bijzonder Nationaal 
Park met een verbrede doelstelling. Naast de zorg voor natuur en landschap 
dient het Drentsche Aa-gebied een leefbaar platteland en toekomstbestendige 
economie te houden. De provincie Drenthe heeft de intentie de Drentsche Aa 
te laten uitgroeien tot de nieuwe standaard voor Nationale Parken.

Het Nationaal Park Drentsche Aa is nu één van de eenentwintig gebieden met 
de status ‘Nationaal Landschap’ in Nederland. Het park omvat 33124 ha. Het 
overgrote deel ligt in de provincie Drenthe. Iets meer dan de helft van het 
oppervlak is natuur, ongeveer een derde is in gebruik als land- bouwgrond en 
de rest is bebouwd of infrastructuur.

Het beek- en esdorpenlandschap is in zijn geheel onderdeel van het Geopark 
Hondsrug. Het Nationaal Park Drentsche Aa is iets groter dan het stroomge-
bied van de beek Drentsche Aa. Aan de zuid- en oostkant wateren kleine 
delen van het gebied af op de Hunze, de Aalderstroom en de Beilerstroom. 
In het park liggen drie Natura 2000-beschermingszones: Drentsche Aa (3902 
ha), Drouwenerzand (222 ha) en Elperstroom (351 ha). De meeste natuur van 
het park ligt in de grote boswachterijen aan de zuid- en oostkant (Kaart 2.1). 
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2.2    Beken en beeksystemen

Veel namen van de beek verwijzen naar de dorpen in de nabijheid. 
De grotere beken worden geduid als ’diep’, de kleinere beken worden 
’loop’ of ’loopje’ genoemd. Behalve de afvoerfunctie van water was ook 
transport per boot een belangrijke functie. In het zuidelijk deel komt 
opvallend vaak de naam ruimsloot voor. Dit zijn gegraven ’beken’ in 
laagten die meestal het gevolg zijn van ontginningen van natte gebieden 
in de achttiende- of negentiende eeuw. Veel kleinere bovenloopjes en 
stroeten hebben geen naam, of een naam waaruit blijkt dat er geen beek 
aanwezig was.

De belangrijkste beken van de Drentsche Aa
De beken van de Drentsche Aa stromen in noordelijke richting en het beekdal heeft 
een omgekeerde Y-vorm (Kaart 2.2). Er zijn twee hoofdtakken die ten zuiden van 
Oudemolen samenkomen. De oostelijke tak voert water af van het gebied tussen 
de Hondsrug en de Rolderrug en ligt hoog in het landschap. De westelijke tak 
verzorgt de afvoer van het gebied ten westen van de lijn Grolloo - Rolde - Loon. 
Bovenstrooms gaat het daarbij vooral om het leemrijke gebied ten zuiden van 
Assen. Het water uit dit natte gebied werd via verschillende bovenlopen – en door 
de mens gemaakte ruimsloten – afgevoerd op het Deurzerdiep. Vanaf Oudemolen 
vervolgt de beek zijn weg als één rivier. Onderweg takken het Anlooërdiepje en het 
Zeegserloopje aan. Tenslotte stroomt de benedenloop, op de grens met de provincie 
Groningen eindelijk Drentsche Aa geheten, naar de stad Groningen. Het Hoornse 
Diep bij het Paterswoldse Meer vormt daar het laagste deel van de beek. 

Oorspronkelijk sloot de Drentsche Aa, met andere Noord-Drentse beken, bij 
Groningen aan op het Reitdiep en stroomde het water af naar de Lauwerszee. 
De invloed van het getij reikte tot voorbij de stad Groningen. De beken hebben 
een grote variatie in verhang en daardoor verschillen ze in de stroomsnelheid en 
bodemsubstraat.

De belangrijkste begroeiingtypen voor de grote ontginningen
In het begin van de negentiende eeuw is heide het meest voorkomende begroei-
ingstype in het stroomgebied. De heide of het veld zijn dan in gemeenschappelijk 
gebruik van marken zoals Vries, Zuidlaren, Anloo, Rolde, Gieten en Amen. 
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’Heide’ moet breed opgevat worden. Het open landschap bestaat uit een complex 
van Natte- en Droge heide, Stuifzand, kleine hoogveentjes, en struweel. Deze 
heidegronden zijn nu voornamelijk veldontginningen. Grotere arealen bos waren 
aanwezig in Geelbroek en bij Amen, maar elders kwamen alleen nog kleine 
gebruiksbosjes voor in de vorm van holten (met zwaar hout) of strubben met 
geriefhout. Meestal beschermden zij een es. De strubben verdwenen in hoog 
tempo omdat de vraag naar hout in de negentiende eeuw groot was. Hoogveen, 
een uitloper van de Smildigervenen, komt ten zuiden van Assen voor bij Witten 
en Laaghalen. Dit veen was in de negentiende eeuw voor het overgrote deel nog 
niet ontgonnen. In het zuidelijk deel van het stroomdal komen kleine hoogveentjes 
voor, bijvoorbeeld het Hingstveen en het Halkenveen.

Veenontginningen
De ontginning van het veen in de beekdalen is al eerder begonnen. Deze groen-
landen waren door hun hogere natuurlijke bodemvruchtbaarheid aantrekkelijk als 
hooi- of graasland voor het vee. Waarschijnlijk zijn de kleine stroompjes die door 
het veen slingerden wat uitgediept en zijn bochten uit de beek gehaald zodat de 
afvoer van water versneld werd en het veengebied wat toegankelijker werd. De 
verdeling van de groenlanden is waarschijnlijk al in de zeventiende eeuw begon-
nen. Uit deze tijd dateren de scheidingen, die uit sloten of aarden wallen bestaan. 

De eerste beekaanpassingen
De Drentse diepjes in het groenland waren in de negentiende eeuw in staat de 
normale zomerafvoer te verwerken, maar ook niet meer dan dat. Het groenland 
werd onderscheiden in ‘stroomland’ en ‘bovenland’. Het ‘stroomland’ lag aan het 
diepje en was het meest in trek omdat winterse inundaties met beekwater zorgden 
voor een hogere productie van de vegetatie en dus voor meer hooi. Daar was echter 
ook de overlast bij veel regen het grootst. Tot in de twintigste eeuw is geprobeerd 
de overlast van overstromingen te beperken door bochten uit de beek te halen en 
daarmee de waterafvoer te versnellen.

Het aardkundige landschap
De brede erosiedalen uit de voorlaatste ijstijd, het Saalien, vormen de grondslag 
voor het huidige Drentsche Aa-landschap. Samen met de zandruggen, waarvan de 
Hondsrug de bekendste is. Het aardkundige landschap waarin het stroomgebied 
van de Drentsche Aa ligt, kent een aantal terreinvormen: hoogveenlandschap, 
grondmorenelandschap, dekzandlandschap, stuifzandlandschap, smeltwater-
erosielandschap en het beekdallandschap (Kaart 2.3). Deze namen verwijzen naar 
het ontstaan van de landschappen. Die hebben bovendien een duidelijke relatie 
met de waterhuishouding. Vier van deze landschappen zijn in een ijstijd ontstaan. 
Alleen het hoogveenlandschap en het stuifzandlandschap zijn recent, in het 
Holoceen, ontstaan. 

Verwaaiing van dekzand in het Holoceen heeft geleid tot duinen. Op de Hondsrug 
liggen meerdere droogdalen. Ze zijn ontstaan in de ijstijden, tijdens het afsmelten 
van het landijs. Waterstroompjes sneden zich in de keileem waardoor diepe dalen 
ontstonden. Aan de voet van deze dalen werd verspoeld keileem en zand afgezet. 
De droogdalen zijn later in het Weichselien gedeeltelijk opgevuld met dekzand en 
löss. 

De laagten van het beekdallandschap zijn in ijstijden gevormd, maar in het 
holoceen opgevuld met veen (Kaart 2.4). De grenzen voor het beekdal die we in 
deze evaluatie gebruiken komen overeen met de in de inrichtingsvisie bepaalde 
grenzen. Dit gebied bestaat uiteraard in de eerste plaats uit het beekdallandschap 
zoals benoemd in de Landschapsbiografie. Maar ook overgangsgebieden met 
andere terreinvormen worden tot het geomorfologische beekdal gerekend als 
grondwater daar een belangrijke rol speelt en ze aan de beekdalen grenzen. Uit 
historisch-ecologisch en archeo-botanisch onderzoek weten we dat het veen in de 
Drentse beekdalen voornamelijk bestaat uit zeggenveen en broekveen. Soorten die 
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thuishoren in deze oorspronkelijke begroeiingen zijn nog 
steeds te vinden, vooral in de stroomlanden. De veen-
pakketten in de dalen zijn meestal niet veel dikker dan 1 
tot 1,5 meter. In een smalle strook in het centrum van het 
dal kunnen veel dikkere veenpakketten voorkomen. Ook 
in het brede dal ter hoogte van Haren liggen veel dikkere 
veenpakketten.

In het stroomgebied van de Drentsche Aa variëren de 
maaiveld hoogten van rond 20 m +NAP in de velden bij 
Drouwen in het zuiden tot 0,3 m +NAP in het noorden 
bij Haren. De Hondsrug en de Rolderrug zijn duidelijk 
herkenbare zandruggen (Kaart 2.4); hier liggen de meeste 
en grootste dorpen op. De zandgronden van Drenthe zijn 
nat door keileem in de ondergrond. Dit is ontstaan onder 
landijs in de voorlaatste ijstijd. 

Geologische afzettingen en waterstroming
Keileem varieert sterk in samenstelling en doorlatend-
heid, maar een deel van het water komt hier uiteindelijk 
wel doorheen. Dit leem is door erosie in de dalen 
verdwenen en komt alleen op de zandplateaus en in het 
zuidoostelijk deel van het stroomdal voor. De toplaag 
van het keileem is vaak verweerd tot keizand. Potklei is 
slecht doordringbaar. Waar deze oudere kleiafzettingen 
voorkomen stagneert het water. Potklei komt voor in een 
groot gebied rond Assen ten westen van de lijn Anreep 
– Deurze - Loon – Taarloo. Daar ligt deze afzetting wat 
dieper in de ondergrond. Op het Eexterveld kan deze 
afzetting plaatselijk bijna aan het oppervlak voorkomen 
(Kaart 4). Beekleem is ontstaan door verspoeling van 
keileem of potklei die vervolgens in laagten werd afgezet. 
Naast deze leemlagen zijn nog enkele andere eigenschap-
pen van de ondergrond van invloed op grondwaterstrom-
ing en waterhuishouding.

Onder stuifzanden kan het grondwater opbollen. De 
grootste stuifzanden liggen bij Zeegse en Gasteren en 
liggen daar ook in het beekdal. Stuifzanden kunnen ook 
de waterafvoer in het beekdal blokkeren of remmen. 
Hier en daar zijn bovenloopjes en veentjes volledig 
ondergestoven. Opstijgend steenzout in de ondergrond 
verandert plaatselijk het reliëf en de stroming in het 
grondwater. Aan de zuidkant van het gebied ligt van 

Hooghalen tot Schoonloo en Gasselte een steenzout hoogte 
in de ondergrond die een waterscheiding in het diepere 
watervoerende pakket veroorzaakt. Ook bij Anloo bevindt 
zich zo’n zoutkoepel, waardoor de beek daar in westelijke 
richting is afgebogen. In de Heest zijn restanten van 
vroegere beekarmen te vinden. 

Ook geologische breuken in de ondergrond zijn van 
invloed. Het grondwater kan de breuk vaak niet passeren 
en buigt dan af naar boven. In de grote boswachterijen 
aan de zuidkant van het gebied zijn er aanwijzingen dat 
breuken sterke kwelgebieden bij Holmers en Halkenbroek 
veroorzaken die vlak bij de waterscheiding liggen. In 
het Elsterien, een oudere ijstijd, zijn diepe erosiegeulen 
gevormd die met grofzandig materiaal zijn opgevuld. Deze 
diep liggende zandbanen zijn belangrijk voor de stroming 
van het diepe grondwater. 

Invloed van het Hunzedal
De Hunze is de grootste beek in Noord-Nederland en ligt 
veel lager dan de nabijgelegen Drentsche Aa. De Hunze 
voerde eertijds water af van de voormalige hoogvenen van 
het uitgestrekte Boertanger Veen. Dit veen wigde toen-
tertijd in westelijke richting uit tegen de oostzijde van de 
Hondsrug. De overgang bij de Hondsrug valt nu op omdat 
veel veen in het Hunzedal verdwenen is door afgraving of 
veraarding. Deze verlaging van het maaiveld ten oosten 
van de Hondsrug met enkele meters heeft een blijvende 
invloed op de stijghoogten en stroming van het grondwater 
in het stroomgebied van de Drentsche Aa.

Landschapseenheden
Binnen het beekdal onderscheiden we op basis van het 
hydrologische systeem boven-, midden- en benedenlopen. 
Bovenlopen zijn smalle dalen met ondiepe slenken of 
geulen die water uit de directe omgeving ontvangen. 
Middenlopen worden gevoed met grondwater dat uit 
diepere aardlagen toestroomt naar het dal. De vlakliggende 
benedenloop is zeer nat en wordt ook gevoed door grond-
water, maar er zit weinig beweging in het grondwater.
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2.2    Indeling in geomorfologische      
landschapseenheden

Binnen het beekdal onderscheiden we op basis van het hydrologische 
systeem boven-, midden- en benedenlopen. In de kaart links wordt een 
overzicht gegeven van de onderscheiden landschapseenheden:    
B - Benedenloop, M - Middenloop, Bo - Bovenloop, O - Overgang Midden-
loop - Bovenloop. De infiltratiegebieden met hun de oorsprongsgebieden 
(I) blijven hier buiten beschouwing en worden later apart besproken 
(Hoofdstuk 6).
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2.2.1    Benedenloop

Van ontoegankelijk moeras naar verdrogende 
graslanden
De benedenloop ligt in een laagveengebied. Even ten 
noorden van Westlaren zit als het ware een knik in het 
dal, waardoor het verhang afneemt en de afvoer van 
beekwater stagneert. Het gebied is van nature al zeer nat 
omdat het laag in het landschap ligt. Inundaties waren 
en zijn in dit gebied een normaal verschijnsel. De venige 
afzettingen zijn daarom van nature voedselrijk. 

Het was oorspronkelijk een kwelgebied, met een lage 
kwelintensiteit. Het dal is breed met flinke hoogte-
verschillen naar de Hondsrug, maar ook andere zand-
ruggen zoals bij Tynaarlo en bij Eelde-Paterswolde. Het 
laagveengebied was lange tijd vrijwel niet bewoond 
omdat de gronden bijzonder slap, dus slecht toegankelijk 
waren. De dorpen liggen aan weerzijden van het dal 
op zandruggen. De stroming van het grondwater is 
waarschijnlijk complex. Het gebied ontvangt grondwater 
uit de Hondsrug, maar het grondwater van het Drents 
Plateau dat door diep liggende afzettingen stroomt, is op 
het Hunzedal gericht, dat lager ligt dan het dal van de 
Drentsche Aa.

Polder Lappenvoort en Het Friesche Veen
Er zijn lokaal belangrijke verschillen. In het noorden 
komen venige gronden voor met een kleidek. Het kleidek 
is vermoedelijk ontstaan onder invloed van de zee. In 
de polders die hier liggen komen dikke veenpakketten 
(circa 8 meter dik) voor. In de Polder Lappenvoort liggen 
zandopduikingen, die vroeger vermoedelijk met veen 
bedekt zijn geweest. Het Friesche Veen (in het noord-
westen) is een vergraven veengebied op de westflank van 
het beekdal. Oorspronkelijk was dit een hoogveengebied, 
maar door ontwatering en verve-ning is het veranderd in 
laagveen. De diepere veengronden bij Yde en De Punt 
liggen in een smalle zone langs de beek. Op de lage, 
flauw oplopende westflank ligt een aansluiting op een 
oorsprong- en bovenloopgebied. 

Kappersbult en Ydermade
Kappersbult heet naar een zandhoogte in het veen. Aan 
de westzijde van Kappersbult ligt een klein zijdal in het 
veengebied van de Ydermade. Dit dal loopt door tot de 

Westeresch van Tynaarlo. Ten zuiden van de Besloten 
Venen, een oude doorbraak naar het Hunzedal, is het 
dal van de Westersche landen breed. Hier liggen made-
veengronden die overgaan in moerige en natte zandige 
gronden. Het Wilde Veen en Bargmaat zijn kleine 
kwelgebieden op de zandige flank van de Hondsrug. 
Het Okkenveen is een zandige hoogte, een pingoruïne, 
midden in het dal. Ten zuiden van Okkenveen begint de 
beek een stromend karakter te krijgen en verandert het 
bodemsubstraat van slibrijk naar zandig.

Bijzondere schraallanden
Een kenmerkende soort voor de benedenloop, en voor de 
laagveengebieden van het Drents plateau, is Stijf-
struisgras die thuishoort in de Kleine zeggenvegetatie-
typen en natte ruigten. Aan het begin van de vorige eeuw 
waren Blauwgraslanden vermoedelijk zeer algemeen, 
algemener dan de Dotterbloemhooilanden. Maar deze 
graslanden zijn in de benedenloop volledig verdwenen. 
Plaatselijk komen nog Overgangs- en trilvenen voor, 

bijvoorbeeld in de Kappersbult en het Wilde Veen. De kwaliteit daarvan gaat echter 
al jaren achteruit. De vele sloten die het beekdal kende, verdwijnen door verlan-
ding. Ze zijn ook leefgebied van de beschermde soort Grote modderkruiper. 

Aantastingen van het hydrologisch systeem
De vroegere veenontginning van het Hunzedal, de drinkwaterwinning aan weers-
zijden van de Hondsrug en de lage peilen in de polders hebben de waterstanden 
aanzienlijk verlaagd. De diepe zandwinplas Zwijnmaden doorsnijdt vermoedelijk 
meerdere watervoerende pakketten waardoor grondwater gedraineerd wordt en 
de invloed van het grondwater afneemt. De benedenloop is een infiltratiegebied 
geworden. Door het afnemen van de kwel en een lagere frequentie van overstrom-
ingen krijgt zuurder regenwater een grotere invloed. Daar waar het voedselrijke en 
gebufferde oppervlaktewater stagneert verrijkt de bodem.

De beek is bekaad of stroomt door polders. De getijdeninvloed is weg en de beek 
is nu opgedeeld in verschillende peilvakken. Hierbij wordt de hoofdstroom vanaf 
De Punt afgeleid naar het Noord-Willemskanaal. Het traject van de Drentsche 
Aa ten oosten van het Noord-Willemskanaal wordt grotendeels beïnvloed door 
de waterstand van de Eemskanaalboezem. Het gebied Lappenvoort/Oosterland is 
begin deze eeuw ingericht voor noodwaterberging (berging van overtollig water bij 
extreme waterstanden). 

In het noorden zijn grootschalige ondiepe plassen aangelegd. Bovenstrooms van 
De Punt is de beek gestuwd tot aan de Westerlanden / Okkenveen. Overstroming 
van het beekdal vindt nu enkel nog plaats bij hoge afvoeren in combinatie met 
hoge boezemwaterstanden. Deze opstuwing veroorzaakt lage stroomsnelheden in 
de beek en veel afzetting van fijn organisch materiaal. Er is veel veen verdwenen 
door veraarding. In de Kappersbult ligt een droge sloot in het bosje. Als we 
aannemen dat deze sloot ooit water voerde, kan gesteld worden dat er de laatste 
eeuw meer dan 1,5 meter veen verdwenen is.

2.2.2    Middenlopen

Goed geconserveerde gebieden
In de middenloop is de natuur het best ontwikkeld. Hier komt nog steeds sterke 
kwel van schoon en gebufferd grondwater voor. Dit vormt de basis voor de nog 
steeds zeer hoge natuurwaarden als Dotterbloemhooilanden, Veldrushooilanden, 
Overgangs- en trilvenen, Grote zeggenmoerassen en Broek- of Bronbossen, met 
bijzondere plantensoorten zoals Zwartblauwe rapunzel, Muskuskruid, Velddravik, 
Ronde zegge, Noordse zegge, Waterdrieblad en Moerasstreepzaad (Bakker e.a. 
2015). Op enkele plaatsen, leemrijke overgangen en zandgronden die gevoed 
worden met gebufferd grondwater, komen soortenrijke Blauwgraslanden en 
Kalkmoerassen voor. Het gaat bovendien om cultuurhistorisch zeer waardevolle 
en goed leesbare dalen waarin ontginningspatronen, stroomlanden en bovenlanden 
goed herkenbaar zijn. De bodem bestaat uit madeveengronden die op de flanken 
overgaan in beekeerd- en gooreerdgronden. 

Stijf  struisgras
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De middenlopen kunnen in drie trajecten ingedeeld 
worden:

• De noordelijke middenlopen: het noordelijk deel 
van Tynaarlo tot aan de splitsing even ten zuiden van 
Oudemolen.

• De westelijke middenlopen: De westelijke tak van 
Taarlo tot Amen.

• De oostelijke middenlopen: De oostelijke tak van 
Gasteren tot Grolloo.

De noordelijke middenlopen
Het Schipborgsche Diep is een middenloopgebied met 
overstromingskenmerken. Het stroomt langs het hoogste 
deel van de Hondsrug en ontvangt grondwater uit de 
Hondsrug. Ingestoven dek- en stuifzanden maken de 
overstromingsvlakten klein waardoor het gemakkelijk 
overstroomt. Er is een zeer grote variatie aan bodems 
en de beek meandert tussen de zandbulten. In de 
nabijgelegen Zeegser Duinen ligt één van de laatste 
goede voorbeelden van een brongebied, het Siepelveen. 
Dit veen watert ondergronds af op de madelanden. 
Het noordelijk deel van het Oudemolensche Diep is 
eveneens smal. De toestroom van grondwater is hier 
bescheiden. Dit verandert ter hoogte van Oudemolen. 
Het zuidelijk deel van het Oudemolensche diep ontvangt 
veel grondwater uit diepere lagen. Op de flanken komt 
echter zeer zacht grondwater voor, dat aan de westzijde 
over potklei afstroomt naar het dal. Aan de oostzijde ligt 
het natte stuifzandgebied bij het Linthorst-Homanbos met 
een klein brongebied. Het beekdal is door de combinatie 
van verschillende watertypen bijzonder gevarieerd. 
De afstroming van dit vele water stagneert vaak achter 
oeverwallen langs de beek, waardoor hier kwelmeertjes 
ontstaan.

De westelijke middenlopen
De beeklopen van het Taarlosche Diep en Loonerdiep 
kennen een verhang van circa 24 centimeter per 
kilometer en een breedte van 3 tot 5 meter. Het dal van 
het Taarlosche Diep en het Loonerdiep ontvangt veel 
gebufferd grondwater uit diepere lagen. Sterke kwel 
van freatisch grondwater komt voor op beide flanken 
van het noordelijke deel van het Taarlosche Diep. Op 
de westflank komt zeer zacht grondwater voor dat over 
potklei afstroomt naar het dal. Hoog op deze flank liggen 
verschillende natte laagten die soms aansluiten op het 
beekdal. Het dal is breed, de madeveengronden op de 
brede westflank zijn ongeveer een meter diep en zijn 
doorsneden met lage zandruggen. In een smalle zone in 
het laagste gedeelte van het dal zijn de veenafzettingen 
meer dan 10 meter dik. Dit deel ligt vaak wat lager dan 
de flanken van het dal. 

Uit grondboringen blijkt dat in het centrale deel van het 
dal een smalle zeer diepe insnijding in de zandonder-
grond voorkomt. De oostelijke overgang naar het gebied 
De Heest en het Ballooërveld is wat minder vlak. Hier 
liggen in laagten verschillende kleinere kwelgebieden 

van lokale grondwatersystemen. Recente veraarding van 
het veen veroorzaakt maaivelddalingen. Het zuidelijke 
deel van het dal bij Loon staat onder invloed van matig 
hard grondwater. Slibhoudende zanden onder het dal 
van het Loonerdiep zijn van invloed op de toestroom 
van grondwater. De overgang van het Loonerdiep naar 
de Ballooëres, het Koebroeksveld, is zeer reliëfrijk; hier 
komen krachtige bronsystemen voor. Het Loonerdiep ligt 
hier in een doorbraak in de Rolderrug.

In een gebied vanaf het Witterveld ten zuiden van Assen 
tot Taarloo, bij Anreep en onder het Deurzerdiep komen 
dikke potkleiafzettingen voor (Streefkerk & Schipper 
1993, Topsoil Project 2022). Het Deurzerdiep is daardoor 
afgeschermd van grondwater uit dieper liggende afzett-
ingen. Oostelijk daarvan liggen slibhoudende zanden tot 
onder het Westersche Veld van Rolde en Kampsheide. In 
het hele gebied wordt keileem aangetroffen, vooral onder 
de hoger liggende velden. Op de westflank komt sterke 
kwel van ondiep afstromend grondwater voor. Het infil-
trerende regenwater van de omringende velden stroomt 
zijdelings af naar de beekdalen. In droge perioden kan 
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de toevoer van grondwater uit het zand boven de potklei 
wegvallen. Onder het brede dal bij Deurze is de invloed 
van zacht grondwater groot; dit blijkt onder meer uit het 
voorkomen van Draadrus.

Het beekdallandschap van het Amerdiep en het zuidelijk 
deel van het Deurzerdiep zijn sterk verweven met de om-
liggende landbouwgebieden. Delen van het beekdal zijn 
als landbouwgebied ingericht, de beek is gekanaliseerd 
en ten dele gestuwd. De waterhuishouding is hierdoor 
veranderd; veel grondwater wordt versneld afgevoerd. 
De landbouwgebieden wateren onder andere via een 
groot aantal ruimsloten af naar de beek. Door de ondiepe 
ligging van het beekdal ten opzichte van de omgeving 
leidt een peilverandering van de beek al gauw tot beïn-
vloeding door de landbouw. Door een herinrichting is de 
aansluiting naar het noordelijk deel van het Deurzerdiep 
recent aangepast.

Het beekdal bij Amen bestaat uit ondiepe madeveengron-
den en moerige eerdgronden. Het dal wordt voornamelijk 
gevoed met grondwater uit de bovenste bodemlagen. 
Alleen bij Amen en tussen Anreep en Eleveld zijn er in-
dicaties voor toestroom van hard grondwater uit diepere 
afzettingen. Het dal kan het best gezien worden als een 
overgang tussen Midden- en Bovenloop. De es bij Amen 
is opmerkelijk hoog en steekt ongeveer 5 meter boven de 
omgeving uit. De aard van het materiaal doet vermoeden 
dat het hier om een smeltwaterheuvel (Kame) gaat. Het 
hoofddal loopt hier met een boog oostelijk omheen. Aan 
de westzijde, tussen Ekehaar en Amen, ligt een veel 
kleinere natuurlijke laagte. Aan de zuidkant komen vier 
bovenloopsystemen uit verschillende richtingen bij elkaar 
in het vrij vlakke en brede dal van de Lange en Achterste 
Maden.

Tussen Assen en Hooghalen ligt een groot nat gebied dat 

bestaat uit meerdere venige laagten gescheiden door lage 
natte zandgebieden. Geelbroek is een heel klein gehucht 
in dit grote vlakke veld. De naam slaat vermoedelijk op 
geel gekleurde leem die hier aan de oppervlakte komt. 
Dit gebied watert af op het Deurzerdiep via twee laagten 
waarin ruimsloten liggen. De laagten worden gevoed met 
grondwater uit de directe omgeving. Er zijn meerdere 
slecht doorlatende afzettingen die, samen met de lage 
ligging en de slechte natuurlijke afwatering, verklaren dat 
het gebied zo nat is. 

De oostelijke middenlopen
Het Gastersche Diep en het Rolderdiep zijn middenlopen 
onder invloed van matig hard grondwater dat in grote 
hoeveelheden aangevoerd wordt. Het noordelijk deel 
van het Gastersche Diep is erg smal. In dit dal liggen 
krachtige kwelgebieden, hier komen veenafzettingen 
voor met een bolle vorm. Dit wijst op een forse overdruk 
in het grondwater. Dergelijke plekken zijn het ideale 
milieu voor trilvenen. Op de geleidelijke overgang van 
het Gastersche Diep naar De Heest en het Ballooërveld 
liggen meerdere brongebieden. Het zuidelijk deel van het 
Gastersche Diep is breed en bestaat uit diepe madeveen-
gronden. De kwelintensiteit is zeer hoog; het grondwater 
is hard en afkomstig uit diep liggende afzettingen. 

De beekloop in dit traject kent een verhang van circa 
0,5-0,6 meter per kilometer en een breedte van ca. 4 
meter. Het substraat van de beek bestaat uit een ge-
varieerd mozaïek van zand en slibbankjes gecombineerd 
met houtig materiaal. Binnen het stroomgebied van de 
Drentsche Aa vormt het Gastersche Diep een van de 
meest waardevolle trajecten voor macrofauna en vissen. 
Het diep vormt het kerngebied voor de verspreiding van 
rivierprik(larven) in het stroomgebied van de Drentsche 

Ruilverka-
velings-
kanaal 
Rolderdiep 
1975.
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Aa. Vrijwel alle bekende paailocaties liggen hier. De 
oostelijke flank van het Gastersche Diep loopt geleidelijk 
op en sluit aan op het Eexterveld. In de ondergrond van 
dit smeltwatererosielandschap komen slecht doorlatende 
afzettingen zoals potklei voor. Deze afzettingen liggen 
vrijwel aan het maaiveld en de invloed daarvan op de 
waterhuishouding en de bodem is bijzonder groot. Waar 
lemige afzettingen dagzomen is de basenverzadiging van 
de bodem hoog. Hier is de bodem dus niet sterk verzuurd. 
Ondanks hun hoge ligging zijn de velden van deze flank 
zeer nat. Regenwater kan bijna niet de grond indringen 
en loopt oppervlakkig via droogdalen naar het Gastersche 
Diep. Het Gastersche Holt bijvoorbeeld ligt in een 
dergelijke uitgesleten laagte. Het noordelijke deel van het 
Rolderdiep heeft een geleidelijk oplopende overgang naar 
het Ballooërveld. De madegronden worden afgewisseld 
met zandkoppen in Ossebroeken en Heeremaden. Op de 
oostelijke flank komen leemhoudende zandgronden voor.

Bij inrichtingswerken in 1974 is het zuidelijk deel van 
het Rolderdiep verkaveld. De beek is genormaliseerd, 
de graslanden zijn verkaveld, gedraineerd, vlak gemaakt 
en opnieuw ingericht. Het gebied staat nog steeds onder 
invloed van matig hard grondwater uit diepere watervoe-
rende afzettingen. 

Het noordelijk deel van Andersche Diep is een midden-
loop en feitelijk een voortzetting van het Rolder-
diepsysteem. In het gebied komt kwel voor van matig 
hard grondwater, vermoedelijk uit dieper liggende 
afzettingen. Op de westelijke flank bij liggen grote 
bronsystemen met zuur grondwater in een grote 
geleidelijke overgang naar het Oosterveld van Rolde. 
Het Andersche Diep was heel lang gezamenlijk bezit van 
meerdere marken en is pas laat verdeeld. Ten zuiden van 
Papenvoort is het beekdal geheel in agrarisch gebruik en 
is de beek ingericht als hoofdwatergang en gestuwd. 

2.2.3    Bovenlopen

Hydrologisch kwetsbaar
In het hele stroomgebied sluiten de bovenlopen aan op 
hoofdbeken. Uiteraard liggen de meeste loopjes in de 
zuidelijke oorsprongsgebieden. Bovenlopen waren zo nat 
dat er wel veen in kan ontstaan, maar ze staan meestal 
niet onder invloed van het diepe watervoerende pakket, 
en zijn dus hydrologisch heel kwetsbaar. De meeste 
bovenlopen zijn kort maar er zijn ook grotere systemen: 
Zeegserloopje, Anlooërdiepje, Scheebroekenloopje, 
Grolloërdiep en Anreeperdiep dat meer bovenstrooms 

variabele groep van Kleine zeggen-
vegetatietypen waarin schijngrassen 
en mossen de dienst uitmaken, begeleid 
door kleinere houtachtige planten. De 
veentjes zijn ontgonnen en gingen in het 
verleden over in Heischraal grasland of 
Blauwgrasland. Op de wat hogere delen 
werden ze omzoomd door natte heiden 
en struwelen met Gagel, Jeneverbes, 
Geoorde wilg of Berk. Plaatselijk kunnen 
kleine hoogveentjes in de depressies 
gelegen hebben.

De meeste bovenlopen zijn echter ontwa-
terd en liggen in landbouwgebieden. Ze 
zijn niet te herkennen en omgevormd tot 
landbouwwatergangen. De vele loopjes 
die de Rolderrug aflopen liggen zo hoog 
dat ze beperkt grondwater aantrekken. 

Zeegserloopje
Het laagste deel van Zeegserloopje bevat 
waardevolle graslanden en bossen en een 
gaaf oud verkavelingspatroon die het be-
houden waard zijn. Bij de aansluiting op 
het Schipborgsche Diep komt kwel uit 

dieper liggende afzettingen voor. Dit 
dal loopt van de noordelijke uitbreiding 
van Assen door een landbouwgebied 
naar Zeegse. De weg Assen-Vries-Eelde 
ligt ongeveer op de waterscheiding met 
het Eelderdiep. Het Noord-Willemska-
naal loopt nu dwars door dit gebied. 
Onder het grootste deel van het gebied 
ligt potklei. Alleen een netwerk van 
laagten herinnert aan een oud en vrijwel 
verdwenen beekdalsysteem. Bij de laagte 
Eischerbroek ligt de oorsprong van het 
huidige Zeegserloopje.

Anlooërdiepje
Het Anlooërdiepje bestaat grotendeels 
uit een bovenloop, maar het laagste deel 
is een middenloop. De beek ligt in 

een laagte tussen de hoogste delen van 
de Hondsrug en een lagere zandrug 
waar Gasteren en Anderen op liggen. 
Kwel van grondwater uit dieperliggende 
afzettingen komt voor in het noordelijk 
deel van het beekdal dat aansluit bij het 

Oudemolensche Diep. Het kwelpa-
troon is grillig door keileemschollen in 
de ondergrond. Bij dit korte midden-
loopgedeelte liggen opvallend veel sterke 
brongebieden. De slingerende beek in 
De Strengen is het resultaat van één van 
de oudste hermeanderingsprojecten in 
Nederland. Bij hoge waterstanden in het 
Oudemolensche Diep stuwt het water het 
Anlooërdiepje in. Meer naar het zuiden 
verandert het dal in een bovenloop die 
alleen vanuit de bovenste bodemlagen 
wordt gevoed met water. De bodem van 
het dal bestaat hier uit leemhoudende 
zandgronden. In aangrenzende velden 
bij Terborgh en het Eexterveld komen 
leemhoudende afzettingen voor. In 
regenrijke perioden stroomt er veel water 
naar de laag liggende beek. Het An-
looërdiepje heeft een kenmerkend strak 
negentiende-eeuws verkavelingspatroon 
met houtwallen haaks op de beek en op 
regelmatige onderlinge afstand. 

Een uitzondering op de slechte ecolo-
gische staat van de bovenlopen vormen 
de loopjes rond het Ballooërveld en De 
Heest: Smalbroekenloopje, Diepveen en 
Galgriet. Deze bovenloopjes liggen in 
een voedselarme omgeving en zijn mees-
tal niet ontwaterd. De Slokkert, gelegen 
tegen de Noordes van Rolde, is het enige 
loopje dat wel ontgonnen is. De laagste 
delen van de oude veldontginning De 
Heest staan onder invloed van matig hard 
grondwater. Deze laagten zijn voorma-
lige beeklopen van het Gastersche Diep. 
De kwelverschijnselen maken dit zand-
gebied uniek in het hele stroomdal.

Scheebroekenloopje
Het Scheebroekenloopje is een smalle 
bovenloop die ontspringt in een groot 
ovaal veen, het Scheebroek. Dit veen 
staat onder invloed van grondwater 
uit dieper liggende afzettingen. Kwel 
vanuit de diepere ondergrond komt 
verder alleen voor bij de aansluiting 
van het loopje op het Rolderdiep. In 
de omgeving van Scheebroek en onder 
het loopje liggen leemrijke afzettingen: 
potklei en verspoelde beekleem. Ook in 
het deel van het Eexterveld dat als een 
kom rondom het Scheebroek ligt komen 
deze lemen aan de oppervlakte waardoor 
de bodem goed gebufferd is. Vanuit 
het Eexterveld lopen meerdere stroeten 
(kleine laagten boven de keileem) en 
beekjes naar het veen van Scheebroek. 
In het Westerholt, één van de weinige 
bovenloopjes en brongebiedjes die nog 

overgaat in het Witterdiep. Bovenlopen die op een helling 
liggen, zoals het Anlooërdiepje, worden gekenmerkt door 
een groot verhang en hoge stroomsnelheden. Hier worden 
vooral zandige beekbodems met plaatselijk kleine grind-
bankjes aangetroffen. Een deel van de bovenlopen heeft 
grote cultuurhistorische waarde. 

Kenmerkend voor de bovenlopen, slenken en stroeten zijn 
zuurminnende doorstroomvenen. Het gaat om een hele 
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gaaf in het landschap aanwezig is, liggen enkele bron-
nen. Vanaf de Hondsrug bij Eext en het Gieterveld lopen 
verschillende droogdalen en smalle bovenloopjes naar 
het Westerholt. Net als het Anlooërdiepje reageert de 
Scheebroekenloop direct op zware regenbuien, maar in 
de zomer kan het gebied vrij droog worden. 

Bovenlopen rond het Andersche Diep 
Zuidelijk en oostelijk in het Andersche diep liggen een 
aantal bovenloopsystemen die overgaan in een groot 
stelsel van droogdalen in de boswachterijen tot ver op het 

Gieterveld, het Gasselterveld en het Drouwenerveld. Deze 
zijn geomorfologisch nog grotendeels intact, maar bij de 
aanleg van de boswachterijen zijn ze ontwaterd. Deze drai-
nage zou opgeheven moeten worden om versnelde af-
voer van regenwater naar het Andersche Diep tegen te gaan 
en om de grondwaterstromen naar het Andersche Diep te 
herstellen. Helaas is het grootste bovenloopsysteem op het 
Gasselterveld onthoofd door de zandwinning ter plaatse. 
Het Andersche diep gaat over in het Oosterdiepje, loopt als 
bovenloop langs Papenvoort en komt dan weer in een breder 
dal, de ontgonnen Grolloër Koelanden. 

Bovenlopen rond het Anreeperdiep en 
Amerdiep
Het beekdallandschap van het Witterdiep is sterk ver-
snipperd en aangetast door de huidige bestemmingen, 
waarbij alleen het Asserbos is begrensd als natuur. Het 
gedeeltelijk gekanaliseerde Anreeperdiep voert water af 
uit het meest westelijke deel van dit gebied. Dit gebied 
is gedeeltelijk verstedelijkt en gedeeltelijk oefengebied 
voor defensie. Hier komen slecht doorlatende lagen voor 
in de ondergrond. Het Witterdiep ontspringt in het voor-
malige hoogveengebied Laaghalerveen en het Laaghaler 
Groenland, waar lokaal nog sprake is van sterke kwel.

De waterscheiding met de Zwiggelterstroom ligt net 
ten zuiden van Holmers. In het gebied komen ondiepe 
madeveengronden voor. Het zuidelijk deel is een sterk 
kwelgebied met gebufferd grondwater, het noordelijk 
deel niet. Vermoedelijk zijn breuken in de ondergrond 
de verklaring voor het hoog in het landschap liggende 
kwelgebied. In de aangrenzende boswachterijen liggen 
bovenloopsystemen en droogdalen, afgewisseld met 
vennen. Plaatselijk zit hier keileem in de ondergrond; bij 
de aanleg van de boswachterijen zijn echter grote delen 
doorgespit om de slecht doorlatende lagen te breken. 

foto: Niels Grootjans
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Hoofdstuk 3

Hydrologie

Ab Grootjans, Henk Everts & Piet Schipper

Inleiding

De waterhuishouding is in de loop van de tijd steeds veranderd. 
Ontginning van de wildernissen, het graven van sloten, en het recht-
trekken van de beek zijn ingrepen die al heel lang toegepast worden. 
Grondwaterwinningen, beregening en drainage namen toe vanaf de 
tweede helft van de twintigste eeuw (Streefkerk 1985,   
Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s & Prolander 2017). 
Het veen verdroogde en veraardde hierdoor. De venige madeland-
en zakten versneld door de afvoer van water via de beek. Zie voor 
een chronologische volgorde van de hydrologische ingrepen tussen 
1951 tot 1975: Streefkerk (1985) en voor meer recentere ingrepen: 
Spek e.a. (2015).

Foto: 
Orchideeënrijk 
grasland met 
Veldrus in het 
Anloöerdiepje. 
Grondwater 
kwelt hier 
op vanuit het 
Oudemolensche 
Diep. 
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3.1    Het hydrologische systeem

De waterhuishouding in het beekdal is per beekdaltraject anders. De 
middenlopen ontvangen veel grondwater dat in de bovenlopen en in de 
infiltratie- of oorspronggebieden infiltreert in de bodem. De beneden-
loop ontvangt veel minder grondwater maar is alleen al door zijn lage 
ligging erg nat. Overstromingen komen het meest in de benedenloop 
voor. Dat neemt niet weg dat er heel veel lokale verschillen in de 
waterhuishouding zijn. 

Variatie in hydrologische systemen
De variatie wordt vooral bepaald door: 

• De hoeveelheid regenwater die jaarlijks valt en de toestroom van dat 
water vanuit de directe omgeving. 

• De verdamping van de vegetatie. Heide verdampt minder water dan 
bossen.

• De weerstand in de ondergrond. In leemrijke gebieden dringt het water 
minder makkelijk de grond in en stroomt veel meer water direct naar de 
beek.

• De toestroom van grondwater. Soms uit ondiepe watervoerende lagen, 
soms juist uit diepliggend afzettingen, soms een combinatie van beide 
stromen. 

• De hoeveelheid toestromend grondwater kan plaatselijk enorm 
variëren, van bijna niets tot twee à drie keer de jaarlijkse hoeveelheid 
regenwater. 

• De afvoer van zowel regen- als grondwater vanuit de madelanden naar 
de beek, via sloten of via laagten in het dal. Daardoor is de samen-
stelling van een schone beek eigenlijk verdund grondwater.

Foto 3.1:
Vrijwel 
drooggeval-
len beek bij 
Oudemolen 
1993.
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• De snelheid waarmee de beek het water afvoert. 
Deze wordt bepaald door de vorm van de beek 
(recht of kronkelend), door de vorm van de 
beekbedding en door de vegetatie in het water die 
een vertraging van de afvoer veroorzaakt. Gegra- 
ven rechte beektrajecten zorgen voor een enorme 
versnelling van de afvoer.

• De mate waarin de beek overstroomt. Behalve 
door de hoeveelheid regen die valt worden 
overstromingen mede veroorzaakt door de vorm 
van het dal, afname in het verval van de beek, de 
snelheid waarmee het water afgevoerd wordt en 
de eigenschappen en het gebruik van het hoger 
gelegen deel van het stroomgebied.

Water infiltreert in de hoger gelegen zandige plateaus 
en flanken en welt weer op in de lager gelegen venige 
beekdalen. Veenvorming komt voor op plaatsen die 
permanent nat zijn. Dit zijn vrijwel altijd gebieden 
met een sterke grondwatervoeding (kwel). Vaak ligt er 
een grote afstand tussen de plaats van infiltratie en de 
plaats waar het water in de vorm van kwel weer aan de 
oppervlakte komt. Dit water passeert afzettingen uit de 
ijstijd en zandige rivierafzettingen die in de ondergrond 

liggen en lost daaruit mineralen op (Engelen 1984). 

Streefkerk & Schipper (1983) hebben een kaart met 
hydrologische systemen binnen het stroomgebied 
van de Drentsche Aa gepubliceerd (kaart 3.2). Zij 
onderscheiden een vijftal sub-regionale hydrologische 
systemen. Binnen elk subsysteem wordt de over-
heersende grondwaterstroming aangegeven en staan 
gebieden aangegeven waar lokale of regionale kwel 
optreedt. Twee systemen worden vrijwel geheel (D), of 
in belangrijke mate (E) door de invloed van waterwin-
ningen bepaald. 

Een opvallende uitkomst van dat onderzoek is dat het 
grondwater binnen het systeem van de Hondsrug-Hun-
zedal (B) grotendeels afstroomt naar het laaggelegen 
Hunzedal en niet naar de Drentsche Aa. Ook in het 
systeem van de Benedenloop stroomt het meeste 
grondwater richting Hunzedal. De hydrologie van het 
Hunzedal, en dus ook de grondwateronttrekkingen 
aldaar (van Diggelen e.a. 1994), hebben hierdoor een 
grote invloed op de hydrologie van de oostkant van de 
het Drentsche Aa-gebied.

Kaart 3.1. Sub-regionale hydrologische systemen binnen het 
stroomgebied van de Drentsche Aa (uit: Streefkerk & Schipper 1993).

Leeftijd in jaren

Diepte (metermaaiveld)

Kaart 3.2:
Leeftijd van het 
grondwater op 
verschillende 
dieptes(in meters 
-  maaiveld); 
naar Elshehawi 
2019.

Recent

4.000-6.000

100-2.000

>6.000

Meetpunt

2.000-4.000

1 3 6

Grondwaterstromen in het Drentsche Aa-gebied
Uit ondiepe en ontkalkte zandafzettingen stroomt kalkarm grondwater  
(’ondiep grondwater’) toe, zowel boven als onder lokale keileemlagen. 
Uit diepe watervoerende pakketten stroomt ’diep grondwater’ toe. En uit 
recent hydrologisch onderzoek wordt ook aannemelijk gemaakt (Magri & 
Bregman 2011, Bregman e.a. 2014) dat in de nabijheid van zoutkoepels 
ook relatief zout grondwater uit nog diepere lagen kan toestromen naar de 
beekdalen. Of dit zoute grondwater ook inderdaad het maaiveld bereikt is 
onderwerp van discussie.

Figuur 3.1: 
Ecohydrologisch 
model van 
herkomst en 
stroming van 
verschillende 
grondwater-
stromen.

3.2    Samenstelling en          
herkomst van het grondwater

Binnen een hydrologisch systeem bevinden zich grondwaterstromen 
met verschillende herkomst. In figuur 3.1 is een conceptueel model 
weergegeven van de wisselwerking tussen de geologische opbouw van 
het beekdal en het vóórkomen van ten minste drie verschillende grond-
waterstromen, die allemaal samenkomen in het beekdal ter hoogte 
van het Taarlosche Diep en het Gastersche Diep. 
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Foto 3.2. Uittredend diep grond-
water in Smabroekenloopje in de 
strenge winter van 1979. Ondiep 
grondwater bevriest nooit en be-
vriest op het maaiveld. 

Foto 3.3. In de Strengen is ondiep 
afstromend grondwater dominant 
en bevriest op het maaiveld.

Foto 3.4. Toestroming van ijzerrijk 
grondwater. Op het water drijft een 
dun laagje ijzer bacteriën. Dit lijkt 
op een oliefilm, maar is het niet. 
Olie breekt niet in stukjes.

Diep, heel oud was (tussen de 2000 en 6000 jaar). En wat betreft de diepte 
gold min of meer: hoe dieper hoe ouder. Nabij de zoutdome van Anloo 
werd op 95 meter -mv zelfs brakwater aangetroffen dat meer dan 6000 jaar 
oud was. 

Deze resultaten bevestigen in grote lijnen de stroming van grondwater 
zoals verbeeld in het ecohydrologisch model (figuur 3.1). In de beneden-
loop zou het oude grondwater van de middenloop ook moeten uittreden 
onder natuurlijke omstandigheden (Oude-Munnink 1985). Dat is helaas 
niet het geval. Tot op 6 meter diepte werd uitsluitend jong grondwater 
aangetroffen. Dit bevestigt dat de benedenloop bij de Kappersbult een 
infiltratiegebied is geworden als gevolg van drinkwater-onttrekking en 
landbouwdrainage in de polder Ydermade.

Ook werd op twee plaatsen (Gasteren en Kappersbult) de ouderdom van het 
beekwater bepaald. Dat bleek tussen de 1000 en 2000 jaar oud te zijn. Dit 
is een gevolg van menging van recent neerslagwater en ’oud’ kwelwater . 
In de vorige eeuw werd ook een keer de ouderdom van vissen in de beek 
bepaald. Die waren ook meer dan 1000 jaar oud, volgens een mondelinge 
mededeling van Harro Meijer (CIO, Rijksuniversiteit Groningen). Dit is 
duidelijk een artefact. De vissen leven in oud water, maar zijn zelf niet oud.

3.3    Ingrepen in de 
waterhuishouding

In het veld is niet altijd te zien dat de samenstelling van ondiep en 
diep grondwater verschilt. Om daarvan een ruimtelijk beeld te krij-
gen is analyse van de samenstelling van het grondwater noodzakelijk 
(Oude-Munnink 1985, Grootjans e.a. 1988). In het Drentsche Aa-
gebied stroomt het ondiepe grondwater door de diep ontkalkte zandige 
afzettingen. Dit grondwater bevat vaak weinig opgeloste stoffen en is 
hierdoor redelijk eenvoudig chemisch te onderscheiden van het kalk-
rijke grondwater uit nog diepere watervoerende pakketten. 

Metingen van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) kunnen behulp-
zaam zijn bij het identificeren van verschillende waterstromen (Van 
Wirdum, 1977, 1991, Van Diggelen 1998). In veengronden met een hoog 
percentage organische stof (> 50%) kan het EGV direct worden gemeten 
tot een diepte van enkele meters. Figuur 3.2 geeft hiervan een beeld. Op 
drie plaatsen is met een twee meter lange sonde het EGV gemeten in een 
raai van de flanken naar de beek. 

We zien dat langs de flanken lage waarden worden gemeten tot een diepte 
van ca. twee meter. Dicht bij de beek en tussen beide beken in wordt het 
veen gevoed door grondwater met hoge waarden. Dit is het kalk-
rijke grondwater met veel calcium, bicarbonaat en ijzer. De middelste 
doorsnede, die dicht bij een diepe ontwateringsloot ligt geeft een af-
wijkend patroon te zien: relatief mineraalarm grondwater ligt bovenop 
relatief mineraalrijk grondwater. Dit is een effect van drainage waarbij 
kalkrijk grondwater wordt afgevangen en wordt vervangen door regenwater 
(Van Wirdum 1979, 1991, Grootjans e.a. 1988).

Figuur 3.2:
Het elektrisch 
geleidingsver-
mogen, ge-
meten in het 
voorjaar van 
1980 in drie 
transecten 
loodrecht op 
de beek.
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Het ondiepe grondwater heeft een lokale herkomst, is veelal kalkarm, 
in de winter koud en in de zomer warm. Het diepe grondwater is rijk 
aan mineralen (zoals calcium en ijzer) en heeft zowel ‘s winters als ’s 
zomers een temperatuur die gelijk is aan de gemiddelde jaartempera-
tuur (ca. 8 graden Celsius). 

In het Drentsche Aa-gebied zijn die ondiepe en diepe grondwater-
stromen redelijk gescheiden. Dat wordt goed gedemonstreerd door de 
foto genomen nabij het Smalbroekenloopje waar twee verschillende 
grondwaterstromen uittreden in het dal (foto 3.1.).  

De foto werd genomen in de zeer strenge winter van 1979. Het 
ondiepe grondwater dat bij uittreden al sterk afgekoeld was, bevroor 
bij uittreden op het maaiveld. De kleur is overwegend wit. Het diepe 
grondwater is veel warmer bij uittreden en bevroor in 1979 niet, zelfs 
niet bij vorst gedurende meerdere weken. De kleur van het water is 
bruin vanwege het ijzerhydroxide dat neerslaat bij uittreding. 

Maar in andere beekdalen kan het ondiep grondwater ook kalkrijk zijn 
en soms ook ijzerrijk. Bijvoorbeeld als het lokale grondwater door 
kalkrijke ondiepe lagen heeft gestroomd of wanneer zuur grondwater 
uit hoogveengebieden het vele lokaal aanwezige ijzer opgelost heeft. 
Om de herkomst van het grondwater vast te stellen, wordt daarom 
naast modellering van grondwaterstromen ook gebruik gemaakt 
van isotopen die aangeven hoe oud het grondwater is (Broers, 1996, 
Elshehawi 2019).

In de winter van 2014/2015 werd door Elshehawi (2019) het diepe 
grondwater bemonsterd op verschillende dieptes, variërend van 50 
cm -mv tot 95 meter -mv. Hij analyseerde de ionensamenstelling, 
maar ook de activiteit van koolstof isotopen (C14) die beiden gebruikt 
kunnen worden om de ouderdom van grondwater te bepalen. Hij vond 
dat het grondwater tussen Taarlo en Oudemolen en in het Gastersche 
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3.4    Effecten van 
landbouwdrainage

De oorspronkelijke venen in de beekdalen waren of bebost of boomloos 
en dan ook zeer nat en voedselarm (Schwaar 1980, Succow 1986), met 
name in de middenlopen, met sterke kwel van grondwater. De invloed 
van overstromingswater was zelfs in de benedenlopen relatief gering. 
Pas na het graven van (ondiepe) sloten, waarschijnlijk vanaf de vroege 
Middeleeuwen (Jager 2015), werd het beekwater sneller afgevoerd en 
namen de overstromingen in de benedenloop toe. Uit de zeggenmoeras-
sen ontwikkelden zich natte graslanden die tot het begin van de vorige 
eeuw nog steeds relatief voedselarm bleven (Schimmel 1955). 

Kleine zeggenmoeras

Grote zeggenmoeras

Heischraal grasland

Blauwgrasland

Bos

Situatie zonder ontwatering

Overstromingen vanuit de beek zijn beperkt en komen nog 
niet halverwege de gradiënt. Het veenpakket in het midden is 
flexibel en bolt op onder druk van het toestromende grondwa-
ter. Daardoor kan zich het Basenminnend kleine zeggenmoeras 
ontwikkelen. Meer productieve Grote zeggenmoerassen bevin-
den zich naast de beek.

ca. 2000 v Chr

ca. 1970

Situatie met ondiep sloten 

Sloten zijn gelegen langs de flanken en op de lage plekken van 
de madelanden. De sloten zijn diep genoeg om in het beekdal te 
kunnen hooien en niet te diep om verzuring door neerslagwater 
te veroorzaken. Hierdoor konden zich soortenrijke schraallan-
den ontwikkelen en in de nabijheid van de beek ook Dotter-
bloemhooilanden.

Situatie met diepe sloten en lage beekpeilen

De diepe sloten vangen lokaal kalkarm grondwater af langs 
de flanken, maar vooral kalkrijk grondwater dat via lage beek-
peilen in de beek wordt afgevoerd. Hierdoor neemt de produc-
tiviteit van die graslanden af, maar met de beschikbaarheid van 
kunstmest is dat geen probleem. Heischraal grasland verdroogt 
en Blauwgrasland verzuurt. Het veen begint ook sterk te zakken 
door mineralisatie en door het gewicht van zware tractoren.  

Vegetatietypen

Situatie zonder beregening en wateronttrekking

Rond 1900 vond er geen beregening en wateronttrekking 
plaats, maar er lagen wel ondiepe sloten en werd bij het tradi-
tioneel agrarisch gebruik geen kunstmest gebruikt.

ca. 1900

Situatie met beregening op de plateau’s nadat in het 
reservaat vernattingsmaatregelen zijn genomen 

Door beregening gedurende droge perioden wordt het lokale 
hydrologische systeem beïnvloed. Vooral als er meerdere ont-
trekkingen zijn en gedurende lange tijd de toevoer van kalkarm 
grondwater vanuit de plateaus wordt verminderd.

Situatie met waterwinning in diep watervoerende pakketten

Het effect van waterwinning uit diep watervoerende pakket-
ten is meestal veel ingrijpender, omdat de hele hydrologische 
gradiënt wordt beïnvloedt. De toevoer van kalkrijk grondwater 
vermindert sterk en grondwater uit ondiepe pakketten schuift 
verder het beekdal binnen. Verzuring over de gehele gradiënt is 
het gevolg.

Heischrale graslanden en Blauwgraslanden moeten in die tijd een ruime 
verspreiding hebben gehad (Diemont 1935?). Door de introductie van 
kunstmest en de daaropvolgende ontginning van de heidevelden werden na 
de oorlog veel diepere sloten gegraven. Het hoogtepunt waren de ruilverka-
velingen van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. In die periode werden 
zowel ondiepe als diepe grondwaterstromen afgebogen naar de beek, met 
als gevolg verdroging en verzuring van de onbemeste hooilandrestanten 
(van Dijk e.a. 2019).

Figuur 3.3:
Effecten van 
ontwaterings-
maatrege-
len op de 
hydrologie in 
een beekdal-
gradiënt in 
vergelijking 
tot meer oor-
spronkelijke 
natuurlijke 
situaties.
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ca 2015
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De vergunning van beregeningsinstallaties is ook 
gebonden aan hydrologisch onderzoek. Echter, de 
impact hiervan wordt afgeleid uit vrij slecht onder-
bouwde richtlijnen, zoals de afstand tot natuurgebie-
den. Er is minder aandacht voor hoe lang en hoe er 
wordt beregend. 

Weliswaar bestaan er beregeningstechnieken waarbij 
spaarzamer met het opgepompte water wordt omge-
gaan, maar in de praktijk zien we daar weinig van 
terug. De invloed van het onttrekken van grondwater 
voor de beregening van gewassen is veel groter dan 

Door de droge zomers in 2018, 2019 en 2020 is het 
gebruik van grondwater nog toegenomen. In het 
Drentsche Aa-gebied leiden deze onttrekkingen op de 
flanken van het beekdal vrijwel altijd tot beïnvloeding 
van de grondwaterstand op de plateaus. En dus ook tot 
veranderingen in grondwaterstroming naar grondwater-
afhankelijke vegetatietypen in het dal. Het is wrang dat 
de positieve effecten van de teruggebrachte drinkwater-
winningen door beregeningsactiviteiten deels ongedaan 
worden gemaakt. 

-

Reductie van grondwaterwinning door Waterleiding-       
bedrijven

In 1990 werden al voorstellen gedaan om bij De Punt de winning van grondwater drastisch te 
verminderen en de winning van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa zelf te verhogen (van Diggelen 
e. a. 1990). Maar hier is pas een aanzet toe gegeven in 1997-2003 (reductie van ruim 8 naar ruim 6 
miljoen m3/ jaar). Na ondertekening van een convenant op 23 maart 2009 door de provincies Gron-
ingen en Drenthe, Waterbedrijf Groningen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, de Landschappen 
van Groningen en Drenthe, de Milieufederaties van Groningen en Drenthe en het waterschap Hunze & 
Aa’s (Provincie Drenthe 2016), is er een stap verder gezet.

Die stap leidde in 2009 tot een verdere daling van naar ruim 
3 miljoen m3/jaar. Tussen 2011 en 2020 schommelde de win-
ning op een hoger niveau tussen 4 en 6 miljoen m3. Voor de 
vegetatie in de Kappersbult heeft deze feitelijk reductie van ca. 
3 miljoen m3/jaar niet geleid tot een verbetering, vooral ook 
omdat de ontwatering door de omliggende landbouwgebieden 
gehandhaafd bleef.

De grondwaterwinning bij Assen werd in 2003 teruggebracht 

van 4 miljoen m3/jaar naar 2,5 miljoen m3/jaar. Na 2008 
fluctueerde de onttrekking rond de 3 miljoen m3/jaar.  
Bij de waterwinning rond Zuidlaren wordt aangenomen dat 
deze rond 1995 is gestopt. Hier ligt het toch iets anders. Al 
rond 1990 is de eerste reductie van 2 naar ca 1 miljoen m3/jaar. 
De winning is vervolgens pas in 2001 definitief gestopt. 

In totaal is de hoeveelheid gewonnen grondwater in het Drent-
sche Aa-gebied ongeveer gehalveerd tussen 1988 en 2020.

3.5    Effecten van beregening en 
grondwateronttrekking

De landbouw ging in de zeventiger jaren niet alleen meer kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen gebruiken. In drogere perioden werd ook meer 
grondwater opgepompt voor beregeningsdoeleinden. Aanvankelijk 
hanteerde de Provincie Drenthe een restrictief beleid wat betreft het 
gebruik van grondwater voor beregening, maar al vrij snel werden die 
restricties minder. Dit gebruik van grond- en oppervlaktewater op de 
zandige plateaus werd niet alleen ingezet op droge akkers, maar ook 
voor de grasproductie (Compendium v.d. Leefomgeving b).

Foto 3.5:
Beregening 
met een 
sproei-
kanon, 
een uiterst 
verspillende 
manier van 
beregenen. 
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3.6   Effecten van landbouwbe-
mesting op hogere zandgronden

In de jaren 80 van de vorige eeuw ontdekte de toenmalige Provinciale 
Waterstaat problemen met de vervuiling van het grondwater door 
vuilnisbelten en problemen als gevolg van intensieve mestgiften in 
landbouwgebieden. Men wilde meer informatie over de invloed van 
vervuilingsbronnen en ook over referentiegebieden die niet vervuild 
waren.

Op verschillende plaatsen in de Drentse beekdalen  
werd de samenstelling van het diepe en ondiepe 
grondwater geanalyseerd in raaien vanaf de flank naar 
de beek (zie figuur 3.5). Deze analyses werden een paar 
keer per jaar herhaald (1982 en 1983). Men consta-
teerde dat in sommige gebieden de nitraatvervuiling 
ernstig was, met name op de flanken waar intensief 
werd bemest (zie figuur 3.4). Er waren ook gebieden 
waar bos en heide op de topografische kaart tot aan de 
waterscheiding aanwezig waren, en toch in het beekdal 
soms een forse impact van landbouwbemesting werd 
gemeten. Bijvoorbeeld in Lieveren gebeurde dit vanuit 
een 3 kilometer verderop gelegen landbouwenclave 
die grondwater aanvoerde naar het beekdal - iets wat 
volgens de topografische begrenzing van de water-
scheiding niet zou moeten kunnen. 

In figuur 3.3 wordt uitgelegd wat het verschil is tussen 
het hydrologische effect van landbouwberegening en 
grondwateronttrekking door waterleidingbedrijven.
In het kort kan gezegd worden dat beregening vooral in 
droge perioden een aanmerkelijk effect kan hebben op 
de toevoer van ondiep grondwater naar de beekdalen. 
En dat diepe waterwinning door waterleidingbedrijven 
vooral de toevoer van diep grondwater beïnvloedt. 
Bovendien is de winning van grondwater voor de 
drinkwatervoorziening aan relatief strenge vergunnin-
gen onderworpen, met de bijbehorende studies naar 
hydrologische effecten.

Voor de biogeochemische effecten van verhoogde 
nitraat en sulfaat concentraties in het grondwater 
verwijzen we naar Van Dijk e.a. (2019). Broers (1996) 
rapporteerde over een meetnet voor de registratie van 
grondwaterkwaliteit in de Provincie Drenthe. Dit meet-
net moest aansluiten bij de belangrijkste thema’s uit het 
milieubeleid (vermesting, verzuring en verspreiding 
van vervuiling). Na drie jaar meten bij tien meetpunten 
in het hele Drentsche Aa-gebied werd een eerste balans 
opgemaakt. In de Provincie Drenthe overschreden 
de nitraatwaarden in het ondiepe grondwater (5-15 
m-mv) regelmatig de drinkwaternorm van 50 mg/l. 
Dit gebeurde bij meer dan 50% van de waarnemingen. 
Ook de infiltratiegebieden van het Drentsche Aa-gebied 
zaten diep in het rood.

Het gaat hier om recent 
geïnfiltreerd grondwater onder 
landbouwenclaves. Dit is onlangs 
vastgesteld met behulp van tritium 
analyses. Het veel oudere grond-
water was meestal schoon, zoals 
ook door Grootjans e.a. 1987 en 
Elshehawi (2019) werd vastgesteld. 

Broers (1996) constateerde verder 
dat aanpassingen in het meetnet 
nodig waren omdat het huidige 
meetnet vooral veranderingen 
detecteerde die decennia geleden 
waren ontstaan. ’De huidige opzet 
van het meetnet maakt het al met al 
moeilijk om de doelmatigheid van 
beleidsmaatregelen op het gebied 
van grondwaterbescherming te 
kunnen evalueren’’. Broers stelde 
een meetstrategie voor waarbij 
jaarlijks het ondiep grondwater 
(5-15 m -mv) moet worden 
geanalyseerd en grondwater op 24 
meter diepte eens in de vier jaar. 
De grondwatersamenstelling in 
het Drentsche Aa-gebied is sinds 
1996 echter niet meer systematisch 
gemonitord.

wordt voorspeld met kwantitatieve hydrologische 
modellen. Deze houden namelijk alleen rekening met 
waterstanden. Maar bij gelijk blijvende waterstanden 
kan in het beekdal vervanging van grondwatertypen 
optreden. En die kunnen verschuivingen veroorzaken 
in waterstroming. Zulke verschuivingen kunnen de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld schraalland vegetatie-
typen sterk frustreren. Deze hydrologische mechanis-
men zijn al sinds de jaren 70 bekend (Grootjans e.a. 
1996), maar bij de vergunningverlening wordt hier in 
het algemeen geen rekening mee gehouden. Pas als 
het neerslagtekort in een regio in de zomer te hoog 
oploopt, kunnen waterschappen een sproeiverbod 
instellen.  

Figuur 3.4:
Nitraatuit-
spoeling in 
infiltratiege-
bieden in 
Drenthe ge-
meten tussen 
1992 en 1995. 
Het recent 
geïnfiltreerde 
ondiepe 
grondwater 
op 5-9 meter 
diep en ook 
het recente 
grondwater 
op 15-30 
meter diepte 
is zwaar 
vervuild met 
nitraat (bron 
Broers 1996).

Figuur 3.5. Stikstofvervuiling vanuit de flanken van het Taarlosche – en Gastersche Diep, geme-
ten in 1983 en in 1984 (Grootjans e. a. 1987).
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3.7   Hydrologische 
herstelmaatregelen

De landbouw maakt ook op grote schaal gebruik van grond - en op-
pervlaktewater voor beregening, niet alleen voor de akkerbouw en 
bollenteelt maar ook voor de grasproductie (Compendium v.d. Leefom-
geving b). Door de droge zomers in 2018, 2019 en 2020 is dit gebruik 
nog toegenomen. 

Kaart 3.4:
In grote delen 
van de Midden-
loop werden de 
laatste twee 
decennia grote 
omvormings-
projecten op 
de plateaus 
(plaggen en 
versterken van 
de infiltratie) 
en vernattings-
projecten in 
de beekdalen 
uitgevoerd (uit 
Lammerts e.a. 
2015). 

Een voorbeeld van een heel succesvol project was de 
vernatting van de Lage Maden bij Loon. Veel madelan-
den ontwikkelden zich daar in de afgelopen 20 jaar niet 
tot Bloemrijke graslanden of Dotterbloemhooilanden, 
ondanks een jaarlijks beheer van maaien en afvoeren. 
Toen is één perceel vernat waarbij de verdroogde 
toplaag werd verwijderd. De eerste vijf jaren daarna 
leek het project een mislukking (foto 3.8.), maar dat 
was gedeeltelijk een effect van te droge jaren en ook 
een gevolg van onvoldoende vernatting. 

Na het dichtgooien van een diepe sloot op de flanken 
ging de ontwikkeling voorspoedig. Na 10 jaar waren er 
honderden orchideeën te bewonderen. Het experiment 
werd getoond aan veel bezoekende beheerders en be-
leidsmakers om te laten zien dat vernatting en plaggen 
heel succesvol kan zijn in verdroogde veengebieden. 

Foto 3.7. Situatie na 20 jaar sinds de vernatting, het gebied lijkt minder nat, 
maar dat is schijn. Het veenoppervlak is iets omhoog gekomen door zwelling. 
De grondwaterstand bleef  vrijwel het gehele jaar rond het maaiveld.

Foto 3.9. Situatie Lage Maden, 15 jaar na plaggen in 2011. Na dempen van 
een paar diepe landbouwsloten en het jaarlijks maaien met een rupsmaaier 
ontstond na 5 jaar een orchidee-rijk grasland.

Foto 3.11. Rupsmaaiers hebben een groot bereik.

Foto 3.6. Vernatting van de Madelanden nabij Oudemolen in mei 2002. Door 
het dempen van alle sloten steeg het grondwater tot boven het maaiveld.

Foto 3.8. Situatie Lage Maden (Loonerdiep), 5 jaar na plaggen in 2001. De 
vernatting was onvoldoende en een paar droge jaren verhinderden herstel 
van de vegetatie.

Foto 3.10. Vliegerfoto van De Lage Maden na de vernatting in 2005. Duidelijk 
is het oude slotenpatroon te zien  en dat de rupsmaaier in staat is om over de 
dichtgroeiende sloten te rijden.
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Hoofdstuk 4

De vegetatietypen 

Henk Everts, Ab Grootjans, Nico de Vries & Mark Jongman

Natuurlijke bouwstenen van een beekdal

Bij de verschillende vegetatiekarteringen (1982, 1995 en 2015) 
werden bijna 150 verschillende vegetatietypen onderscheiden, elk met 
3-5 onderverdelingen (vormen). In dit hoofdstuk worden alleen zeven 
hoofdgroepen geïntroduceerd, elk met 1-4 onderverdelingen (figuur 
4.1). 
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2.  Matig voedselrijke graslanden (p.76)
Dit hooftype is veelal niet meer in agrarisch gebruik, maar de bodem is nog 

vruchtbaar. Desondanksis de soortenrijkdom hoog tot zeer hoog.

4. Voedselarme Kleine zeggenmoerassen (p.80)
Worden niet door beekwater overstroomd, maar is wel zeer nat als gevolg 

van toestroming van grondwater en regenwater. De beschikbaarheid 
vavoedingstoffen is zeer laag, de soortenrijkdom is eveneens laag, maar in 

dit vegetatietype komen wel veel zeldzame soorten voor.

6. Heide en heideveentjes (p.84)
Komen voor op zure uitgeloogde bodems en zijn soortenarm. Ze zijn in het 
verleden vrijwel niet bemest en worden door neerslag gevoed. De veentjes 

zijn vaak begroeid met Veenmos en andere hoogveensoorten en danken hun 
bestaan door de aanwezigheid van ondoorlatende lagen in de bodem.

7. Struwelen, Natte en Vochtige Bossen en Ruigtes 
(p.86)
Deze vegetatietypen zijn zeer nat tot matig nat. De bodem is vruchtbaar. Er is geen 
beheer, zodat struiken en bomen zijn gaan domineren.

1. Zeer voedselrijke graslanden (p.74)
Dit hoofdtype is nog in agrarische gebruik en wordt jaarlijks bemest met kunst-
mest of drijfmest. Het soortenrijkdom is zeer laag.

3. Voedselrijke moerassen (p.78)
Zijn zeer nat en worden jaarlijks door de beek overstroomd. Daardoor is de
bodemvruchtbaarheid hoog. De vegetatie bestaat op hoog opgaande zeggen-
soorten of Riet, veelal met soorten van ruigtemoerassen. De soortenrijkdom is 
veelal laag; alleen goed aangepaste soorten overleven dit extreme milieu.

5. Echte schraallanden (p.82)
Komen vaak voor in combinatie met Natte heiden. Ze zijn nooit zwaar bemest
geweest, hooguit een beetje stalmest. Het verschil met de zure Heides is dat het 
Echte schraallanden minder zuur zijn. Ze groeien op wat lemige bodems en/of 
worden door grondwater gevoed. De soortenrijkdom is hoog en er komen heel 
veel zeldzame soorten in voor.

   
   

   
   

   
 H

eid
e

Voedselrijk  moeras

   D
roog bos

     M
oera

sb
os

Moerasbos en -struweel     Bos

Voedselarm moeras 1
9.9

(M
atig) voedselarm

 grasland

Voedselrijk grasland

   
   

  S
ch

ra
a

lla
nd

        
        

        
 Veldrusschraalland

Engels 
ra

aigra
sw

eila
nd

W
itb

olgra
sla

nd

Overstromingsgrasland

Bloemrijk grasland

Dotterbloemhooiland

kleine zeg
g

enm
oera

s

B
a

sem
innend

kleine ze
ggenmoera

s

Zuurm
innend

        B
lauwgrasland

       Natte heide

     D
roge heide

G
rote zeggem

oeras

R
ietg

ra
sm

oera
s

R
ietm

oera
s

           Heischraal grasland

         R
uig

ten

4.1    De vegetatieclusters

Het beekdal in zeven vegetatietypen
In dit hoofdstuk introduceren we zeven vegetatietypen die voorkomen 
in de Drentsche Aa (zie ook figuur 4.1 links). We beginnen met de zeer 
voedselrijke graslanden, die in 1982 nog sterk bemest werden. Naast 
dit type de matig voedselrijke graslanden, die niet meer bemest werden, 
ook al algemeen. Deze graslanden werden toen begraasd en gemaaid. 
In het laatste geval werd het hooi afgevoerd, waardoor een sterke 
verschraling van de bodem optrad (Bakker 1989). Deze hoofdgroep 
omvat de Dotterbloemhooilanden en andere Bloemrijke graslanden. De 
voedselrijke en voedselarme Hooi-moerassen waren in 1982, en ook 
nog in 1995 nog relatief schaars. Maar na grootschalige vernatting na 
1995 breiden deze moerassen zich sterk uit. Nog zeldzamer waren de 
Echte schraallanden die nooit erg sterk bemest waren geweest, net als 
Natte en Droge heide. Door vernatting en verschralingsmaatregelen 
(plaggen), hebben deze vegetatietypen, met veel zeldzame soorten zich, 
uitgebreid tussen 1995 en 2015. 

De volgende clusters van vegetatietypen worden besproken:

Figuur 4.2: 
Vegetatie- 
typen met 
belangrijkste 
kenmerkende 
soort.

Figuur 4.1:
De zeven 
vegetatieclus-
ters
die in het na-
tionaal park 
Drentsche Aa 
onder-
scheiden 
kunnen 
worden.
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4.1.1 ZEER VOEDSELRIJKE GRASLANDEN

Engels raaigrasweiland, Witbolgrasland en Overstromingsgrasland 
De soortensamenstelling wordt in deze graslanden vrijwel alleen bepaald door 
intensief agrarisch gebruik zoals intensieve vormen van bemesting, beweiding 
en betreding. Daarom kunnen ze ook over het hele stroomgebied verspreid 
voorkomen, zowel op zand- als op (ontwaterde) veengronden. Afhankelijk van 
het gebruik kunnen verschillende soorten meer of minder op de voorgrond treden. 
Niet zelden worden deze graslanden geheel doodgespoten, omgewoeld en opnieuw 
ingezaaid met Engels raaigras. Waardoor de soortenrijkdom nog lager wordt. 

Door (intensieve) beweiding komen naast Engels raaigras, Witte klaver, Paarden-
bloem en Madeliefje, ook tredindicatoren als Straatgras en Grote weegbree meer 
naar voren. Sterke betreding heeft bodemverdichting als neveneffect, waardoor 
een voor planten zuurstofarm milieu ontstaat. Net als op langdurig overstroomde 
percelen kunnen dan plaatselijk ook op droge percelen Geknikte vossenstaart, 
Mannagras, Fioringras en Kruipende boterbloem naar voren treden.

Gestreepte witbol treedt op de voorgrond als een Engels raaigrasweiland niet meer 
wordt bemest. Vogelmuur, Herderstasje en soms ook Ridderzuring kunnen in deze 
cultuurgraslanden gezien worden als indicatoren van overbemesting. Het veelvul-
dig optreden van Kweek wijst hier ook op (CABO 1980). 

Gradiënt van sterk bemeste gebieden

Doordat de landbouw intensifieerde om 
hogere opbrengsten te genereren, ging 
de biodiversiteit van de graslanden sterk 
achteruit.
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Voedselrijk grasland

Schematische doorsnede van de positie van de verschillende sterk bemeste graslandtypen in het landschap. Dit was vóór 1965 min of  meer de situatie voordat de 
vroegere agrarische graslanden werden verschraald.

Soortenarm grasland
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Bloemrijk grasland

Dotterbloemhooiland

Voedselarm
e graslanden

4.1.2 MATIG VOEDSELARME GRASLANDEN

Dotterbloemhooiland, en andere bloemrijke graslanden

Wanneer maaien en beweiden stopt dan loopt de beschikbaarheid van met name 
stikstof en kalium al na enkele jaren sterk terug (Bakker 1982). De beschikbaarheid 
van fosfaat blijft nog jaren hoog bij een beheer van maaien en afvoeren (Grootjans 
e.a. 2002, Olde Ventering 2000). De vruchtbaarheid van de bodem wordt dan 
bepaald door het bodemtype en de hydrologische omstandigheden. Komen in 
de intensief bemeste graslanden, gedomineerd door Engels raaigras of Geknikte 
vossenstaart alleen de bemestingstoestand en de vochtsituatie duidelijk in de 
soorten-samenstelling tot uiting, in de licht bemeste hooi- en weilanden komen 
veel meer milieufactoren tot uitdrukking. 

Bij herstel van de toestroom van ijzerrijk grondwater kan de beschikbaarheid van 
fosfaat flink verminderd worden. Maar het weghalen van de voedselrijke toplaag 
heeft meer effect omdat dan niet alleen de beschikbaarheid van fosfaat geremd 
wordt, maar de hele voorraad van fosfor sterk vermindert (Klimkowska e.a. 2015). 
Ook het beheer richt zich dan weer naar de natuurlijke vruchtbaarheid van de 
bodem. 

Vergelijken we de productiviteit van Grote zeggenmoerassen met die van Dotter-
bloemhooilanden en andere bloemrijke graslanden, dan is die van Grote zeggen-
moerassen veel hoger dan die van Dotterbloemhooilanden. Ze kunnen in principe 
gemakkelijk 2x per jaar worden gehooid. De niet of relatief weinig overstroomde 
Dotterbloemhooilanden zijn minder productief en worden 1x per jaar gehooid 
(Everts & de Vries 1991).

Een hooilandbeheer op vruchtbare vochtige gronden zoals oeverwallen, leidt tot de 
ontwikkeling van de gemeenschap van Gewone berenklauw en Fluitenkruid. Deze 
gemeenschap is redelijk productief, soortenrijk en qua structuur zeer gevarieerd. 
Dergelijke vegetatietypen zijn in het stroomdal vrij zeldzaam. De Zwartblauwe 
rapunzel kan soms in redelijke aantallen voorkomen in de gemeenschap van 
Gewone berenklauw en Fluitekruid, mits de oeverwalbegroeiingen regelmatig 
gemaaid worden.

Gradiënt van de middenloop

Schematische doorsnede van de positie van de verschillende typen Bloemrijk hooiland in het middenstroomse landschap. Dit was min of  meer de situatie tussen 1982 en 
1995 toen de nadruk lag op het verschralen (hooien zonder bemesting).

Bloemrijke graslanden zorgen voor grotere 
biodiversiteit.

Dotterboemhooiland

Op de natte gronden die een groot deel van het jaar onder invloed van het 
grondwater blijven, ontwikkelen zich Dotterbloemhooilanden en andere verwante 
bloemrijke hooilanden. In de echt goed ontwikkelde Dotterbloemhooilanden 
beweegt de grondwaterstand zich in een normaal hydrologisch jaar nooit dieper 
dan ca. 50 cm beneden het maaiveld, ook ’s zomers. De gemiddelde grondwa-
terstand over een jaar is 20 cm - m.v. (Grootjans 1985). Dotterbloemhooilanden 
zijn in vergelijking tot de echte schraallanden zoals Blauwgraslanden goed van 
voedingsstoffen voorzien. De productiviteit is ook relatief hoog (3.5 ton/ha/jaar). 
Dotterbloemhooilanden ontstaan bij een verschralend beheer op natte gronden uit 
Witbolgraslanden, Kamgrasweiden of uit Geknikte vossenstaarttypen. Het hooien 
van verwaarloosde en verruigde voormalige hooilanden (Moerasspirea ruigten) 
levert ook al vrij snel (binnen 3 jaar) een bloemrijk Dotterbloemhooiland op 
(Grootjans e.a. 2002).

Oorspronkelijke Dotterbloemhooilanden hebben vermoedelijk altijd al bestaan 
- met name vlak langs de beek in de benedenloop van beekdalen (Weber 1891). 
Nogal wat soorten van Dotterbloemhooilanden komen ook veelvuldig voor in 
het Elzenbroekbos. Voorbeelden zijn Dotterbloem zelf, Moerasspirea, Zenegroen 
en Moeraszegge. Het lijkt waarschijnlijk dat de hooilanden hieruit zijn ontstaan 
na kap, lichte ontwatering en het instellen van een hooibeheer. Oorspronkelijke 
standplaatsen van het vegetatietype waren waarschijnlijk open plekken in die 
broekbossen. In de middenlopen en bovenlopen van beekdalen die niet of nauwe-
lijks door de mens werden gebruikt, waren Dotterbloemhooilanden waarschijnlijk 
zeldzaam. De omstandigheden in oorspronkelijke veenvormende en boomloze 
vegetaties waren te nat en te voedselarm (Succow 1971).  

De vroegere uitgestrekte Dotterbloemhooilanden (Schimmel 1955) hadden 
hun voortbestaan te danken aan lichte drainage en bemesting door de mens. De 
verschillende aspecten van de waterhuishouding worden in de Dotterbloem-
hooilanden zeer goed weerspiegeld. Kleine verschillen in overstromingsduur 
komen onmiddellijk tot uiting in de soortensamenstelling (Balátová-Tulácková 
1968). Zo kennen we Dotterbloemhooilanden met Moeraszegge in kwelgebieden 
met een sterke toestroming van kalkrijk grondwater, maar ook Dotterbloem-
hooiland met Scherpe- of Noordse zegge van overstromingsgebieden. Langs 
de flanken van het dal, waar mineraalarm ondiep grondwater over de keileem 
afstroomt, ontwikkelen zich Dotterbloemhooilanden met Veldrus.
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4.1.3 VOEDSELRIJKE MOERASSEN

Grote zeggen, Riet en Rietgrasmoerassen

Voedselrijke moerassen zijn begroeiingen met een hoge productiviteit, die voor-
komen op standplaatsen die vrijwel steeds met water zijn verzadigd. We onder-
scheiden een drietal hoofdgroepen: Grote zeggen-, Riet- en Rietgrasmoerassen. 
Riet- en Grote zeggenmoerassen hebben oorspronkelijk hun hoofdverspreiding 
in het benedenstroomse gebied en strekten zich eertijds over grote oppervlakten 
uit. De ‘s zomers goed toegankelijke gedeelten konden twee keer per jaar gehooid 
worden. Sommige vegetatietypen werden daarentegen nooit gehooid of alleen ‘s 
winters over het ijs. Natuurlijke Grote zeggenmoerassen zijn boomloos door de 
hoge waterstanden en de werking van ijs.

Rietmoerassen worden gedomineerd door Riet. De meeste Rietmoerassen zijn zeer 
soortenarm. Maar als Rietmatten op het water drijven en niet overstroomd worden 
dan kunnen daar trilvenen ontstaan die zeer soortenrijk kunnen zijn.

Binnen de Grote zeggenmoerassen bestaat een grote variatie. Deze verscheidenheid 
wordt grotendeels bepaald door de duur van de overstromingen, maar ook door de 
samenstelling van het overstromingswater (Balátová-Tulácková 1976). Overheerst 
de overstromingsinvloed, dan wordt relatief veel slib en zand in de vegetatie 
gedeponeerd. De beschikbaarheid van nutriënten is dan relatief groot. Op derge-
lijke standplaatsen, veelal vlak achter de oeverwal in het benedenstroomse gebied, 
vindt men vooral Scherpe zegge- of Liesgrasvegetatietypen. 

Bij afnemende overstromingsintensiteit treffen we in het stroomdal Stijve zegge-, 
Noordse zegge- en Tweerijige zeggevegetatietypen aan. De laatste gemeenschap 
komt op de relatief droogste standplaatsen voor en vertoont vaak overgangen naar 
de Dotterbloemhooilanden (Balátová-Tulácková 1976). In deze reeks horen in 
Europa nog meer vegetatietypen thuis zoals typen met Zodezegge, 
Paardenhaarzegge en Blaaszegge. Dergelijke begroeiingen komen als zodanig in 
Nederland niet of nauwelijks meer voor.  

Moerasruigte vlakbij Eext.

Uitzicht op het Wilde Veen bij Zuidlaren: Moerasstruweel met Grauwe wilg

Dotterbloemhooiland

Grote zeggemoeras

Rietgrasm
oeras

Rietm
oeras

Voedselrijk moerassen

Binnen de meer eutrofe Grote zeggenvegetatietypen (begroeiingen met Scherpe 
zegge, Noordse zegge, Stijve zegge, Moeraszegge en Tweerijige zegge) vindt 
men vrijwel steeds vormen waarin soorten van een mesotroof milieu optreden, 
zoals Wateraardbei, Waterdrieblad, Snavelzegge en Moeraskartelblad. Dit wordt 
veroorzaakt door stagnerend regenwater, dat door de geringe afwateringsmoge-
lijkheid in dit soort begroeiingen niet kan afstromen. In dergelijke situaties 
zijn twee trofiesystemen op elkaar gelegen. De diep wortelende grote zeggen 
staan in contact met de eutrofe component en de ondiep wortelende, mesotrofe 
(voedselarme) soorten hebben contact met de daar bovenop liggende voedselarme 
component. Kulczynski (1949) beschrijft vergelijkbare begroeiingen in Polen. Hij 
onderscheidt immerse planten, die vast in de bodem verankerd zitten en emerse 
planten, die bij sterk stijgende (grond)waterstanden met de waterspiegel omhoog 
rijzen en daarom niet overstromen.

Bij een forse daling van de grondwaterstand, waarbij overstromingen in stand 
blijven of zelfs toenemen, ontwikkelt zich binnen de zone van het Grote 
zeggenmoeras het Rietgrasmoeras dat daarmee vaak Scherpe zeggenbegroeiingen 
vervangt. Dit leidt tot eutrofiëring door mineralisatie en een grotere invloed van 
voedselrijk oppervlaktewater. Hier heeft ook het wegvallen van schoon grondwater 
op de wortelzone invloed op.

De Grote zeggenvegetaties ontwikkelden zich optimaal in de benedenloop van de 
Drentsche Aa, dus helemaal aan de onderkant van de regionale hoogte gradiënt, 
waar de vegetatie beïnvloed wordt door zowel regenwater, grondwater en overstro-
mingswater.

Rietmoeras
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4.1.4 VOEDSELARME KLEINE ZEGGENMOERASSEN

Kleine zeggenmoerassen

In Europa waren restanten van deze oorspronkelijke, veenvormende begroeiingen 
in de jaren 1980 en 1990 nog te vinden in Oost-Duitsland en Polen (Palczynski 
1980) en in landen oostelijk en noordelijk daarvan. Deze oorspronkelijke moer-
assen zijn zeer rijk aan veenmos en/of andere bladmossoorten, maar het aantal 
vaatplanten is gering. Het milieu is overheersend mesotroof. Het vegetatiedek gaat 
op en neer met de bewegingen van het grondwater. In een ver verleden zullen deze 
moerassen in de Drentse beken waarschijnlijk als mozaïeken te midden van het 
broekbos aanwezig zijn geweest. Restanten van dit type (trilveen)vegetatie treft 
men nog vrijwel uitsluitend aan in de benedenloop in voormalige veenafgravingen 
die weer dichtgroeien. Veel kenmerkende soorten van het Basenminnend kleine 
zeggenmoeras zijn in de huidige Drentse beekdalen, niet of nauwelijks meer 
voorhanden. Voorbeelden zijn: Ronde zegge, Paardenhaarzegge, Draadzegge, 
Veenmoszegge en Paddenrus (Succow & Joosten 2001).

In Drenthe wordt dit veroorzaakt doordat alleen aan de randen van het dal een 
voedselarm, mesotroof milieu wordt gehandhaafd. Echter, hier overheerst nu 
juist een mineraalarme grondwaterstroom uit de heidevelden (ondiep over de 
keileem afstromend grondwater). De benedenstroomse Kleine zeggenmoerassen 
met bijvoorbeeld Moeraskartelblad worden nog wel door het kalkrijke grond-
water beïnvloed. Maar door de nog steeds toenemende vervanging van kalkrijk 
grondwater door overstromingswater uit de beek óf door het vasthouden van 
infiltrerend regenwater (vooral als er veel grondwater wordt gewonnen), worden 
deze vegetatietypen ‘weggedrukt’ in de vegetatiegradiënt van hoog naar laag (zie 
hoofdstuk 3 Hydrologie). 

Uit de beschrijvingen van Weber in 1891 van graslanden in het stroomgebied 
van de Eider in Sleeswijk-Holstein (Duitsland) valt wellicht af te leiden hoe de 
situatie er in veel beekdalen rond het eind van de 19e eeuw uit heeft gezien. Weber 
schetst op heldere wijze de samenstelling van de verschillende vegetatietypen en 

Kleine zeggenvegetatie met Moeraskartel-
blad.
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Gradiënt van de middenloop

Schematische doorsnede van de positie van de verschillende typen Grote- en Kleine zeggenmoeras in het landschap. Dit was waarschijnlijk
de situatie van voor de 2e wereldoorlog, zoals Schimmel (1955) die heeft gereconstrueerd.

hun ligging in het landschap. Hieruit komt een beeld naar voren van plaatselijk 
uitgestrekte hooimoerassen van Kleine zeggen. Die lagen tussen aan de ene kant 
de Grote zeggenmoerassen langs de beek en aan de andere kant de Dotterbloem-
hooilanden in een kwelzone langs de beekdalflank. In de Kleine zeggenmoerassen 
trof Weber veelvuldig Blauwe zegge aan. Ook Parnassia kwam veelvuldig voor, 
zelfs tot in de Grote zeggenmoerassen. Dit alles wijst op een zeer sterke invloed 
van kalkrijk grondwater en een overheersend mesotroof milieu. De invloed van 
overstromingen met slibrijk beekwater zal dus beperkt zijn geweest. 

Weber maakt ook melding van zeer geringe fluctuaties in de grondwaterstand. Dit 
wijst op een zeer sterke toevoer van grondwater. Vermeldenswaard is de opmerking 
van Weber dat bemesting (vermoedelijk met stalmest) een gering en zeer tijdelijk 
effect heeft. Bemesting met Thomasslakkenmeel, een fosfaatbemesting, had nog 
het meeste effect. Duidelijk is dat in de tijd van Weber de vegetatie was aangepast 
aan een geringe beschikbaarheid van met name fosfaat, waardoor snelgroeiende 
soorten die snel reageren op stikstofbemesting nog grotendeels ontbraken. Zo wijst 
Weber erop, dat de Grote vossenstaart pas rond 1850 voor het eerst in de hooilan-
den opdook. Nu is dit gras een zeer algemene soort van de sterk bemeste, vochtige 
hooilanden langs de Eider.

Kleine zeggenmoerassen ontwikkelen zich op plaatsen met een grote toevoer 
van diep grondwater waarop bovendien regenwater stagneert, maar waar over-
stromingsinvloeden van beekwater ontbreken. Goed ontwikkelde vormen van 
het basenminnend Kleine zeggenmoeras vindt men alleen in de kwelgebieden 
van de middenloop en in de benedenloop. In de infiltratiegebieden komt het 
zuurminnend Kleine zeggenmoeras alleen nog in slecht ontwikkelde vormen voor 
(rond heidevennen). Ook zijn ze aanwezig op plaatsen waar vanuit de flanken een 
extra toevoer van ondiep mineraalarm grondwater plaatsvindt. Echte trilvenen met 
Draadzegge zijn zeer zeldzaam in het stroomdal. Men treft ze benedenstrooms aan 
in goed geïsoleerde (riet)kragges, zoals die in het Wilde Veen in de nabijheid van 
Zuidlaren direct grenzend aan de Hondsrug.

Kleine zeggemoeras met Moeraskartelblad.
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4.1.5 ECHTE SCHRAALLANDEN

Schraallanden zijn eeuwenlang door de mens geëxploiteerd en zijn derhalve geen 
oorspronkelijke begroeiingen. Evenals de heiden hebben ze een lage productie. 
De karakteristieke soorten bloeien laat in het seizoen (augustus-september) en 
worden ook laat gehooid (Grootjans 1980). Maar ze zijn minder zuur dan typische 
heidevegetaties. Dit is een gevolg van hun ligging in het landschap - een geringe 
toevoer van kalkarm grondwater - maar ook door verschillen in beheer. Heischrale 
graslanden werden licht bemest (met stalmest) en kenden in het verleden meestal 
ook een hooibeheer (maaien en afvoeren), meestal gecombineerd met begrazing in 
het najaar. 

Heischrale graslanden liggen, net als heiden en hoogvenen, iets hoger in het 
landschap en in de regel op vochtige, zandige bodems. Hun productiviteit benadert 
die van Natte heiden en ligt meestal beduidend lager dan die van de Blauwgraslan-
den en Veldrusschraallanden (1-2 ton/ha. jr.; Everts & de Vries 1991). De meeste 
Heischrale graslanden zijn ontwikkeld uit natte heiden door hooien, beweiding en 
lichte bemesting met stalmest (Westhoff e.a. 1971-1973). Veel van de Heischrale 
graslanden zijn omgezet in akkers. 

Op de lager gelegen gronden kunnen we nog hier en daar Blauwgraslanden aan-
treffen. Dit type schraalland is ontstaan na het kappen en draineren van Elzenbos of 
na het droogleggen van de boomloze moerassen (Succow 1971, Everts & de Vries 
1991). De meeste Blauwgraslanden zijn omgezet in sterk bemeste graslanden en 
worden nu gedomineerd door Engels raaigras.

Omdat schraallanden en heiden van oorsprong vrijwel niet extern bemest worden, 
werd de soortensamenstelling vroeger vrijwel uitsluitend door de ’natuurlijke’ 
bodemvruchtbaarheid bepaald. Tegenwoordig ligt dat anders omdat deposities van 
zwavelverbindingen (die sinds eind jaren 1990 geen probleem meer zijn), 
ammoniak en stikstofoxiden sinds de jaren 1950 een grote rol zijn gaan spelen 
(Bobbink 2021).Parnassia bij het Rolderdiep.

Gradiënt van bovenlopen en hun oorspronggebieden
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Schematische doorsnede van de positie van de verschillende typen Echte schraallanden in het beekdallandschap. Ook dit was de situatie van voor de 2e wereldoor-
log, zoals Schimmel (1955) die heeft gereconstrueerd.

Heidekartelblad in de Heischrale graslanden van het Eexterveld.
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4.1.6 HEIDEN EN HEIDEVEENTJES

Heiden en Heideveentjes zijn begroeiingen met een lage productiviteit, die niet 
bemest worden. De nutriëntenbeschikbaarheid is van nature laag tot zeer laag. Voor 
hun voeding zijn ze vrijwel uitsluitend afhankelijk van interne nutriënten-
kringlopen en van mineralen uit de lucht (Jansen & Grootjans 2019).

Externe toevoer van voedingsstoffen, bijvoorbeeld door bemesting of slibrijk 
overstromingswater vanuit de beek, treedt niet op. Natte heiden kunnen echter wel 
tijdelijk geïnundeerd raken met regenwater of mineraalarm grondwater. 

Op de hogere gronden zijn de meeste heiden ontstaan door het kappen van bos. Er 
zijn in Nederland nog maar heel weinig heiden overgebleven omdat ze op gronden 
voorkomen die met betrekkelijk weinig moeite in cultuur te brengen zijn. Heide-
velden en soms ook heideveentjes zijn vooral in de jaren 1930 massaal in cultuur 
gebracht, na het op grote schaal toepassen van kunstmest (De Smidt 1977). Het 
gaat daarbij vooral om zandgronden, bovenloopsituaties met een relatief geringe 
grondwatertoevoer of om de randen van de grotere beekdalen. Dat er nog hier en 
daar omvangrijke heidevelden met lokaal wat Heischrale graslanden gespaard zijn 
gebleven, hangt samen met de toenmalige eigendomsverhoudingen (bijvoorbeeld 
een militair oefenterrein als het Ballooërveld).

Positie in het landschap
Het grondwater onder de natte heidevelden is steeds zeer mineraalarm. Gewoonlijk 
staan de groeiplaatsen ’s winters een korte periode onder water en ’s zomers 
droogt de bodem oppervlakkig uit. Natte heiden met Veenbies, Beenbreek en 
veenmossoorten zijn natter en krijgen extra water toegevoerd via het grondwater 
(Baaijens e.a. 2019). Ze liggen laag op de gradiënt van hoog naar laag. In die goed 
ontwikkelde Natte heidetypen zakt de grondwaterstand ‘s zomers veelal niet dieper 
dan 30-60 cm beneden het maaiveld. De meer soortenarme varianten liggen hoog 
op de gradiënt en de soortenrijke variant met Heidekartelblad, Klokjesgentiaan en 
Veldrus aan de lage kant.

Dophei (Natte heide).

Gradiënt van een infiltratiegebied grenzend aan een bovenloop

 Natte heide

 Droge heide

Droge Heide met Korstmossen. Kortsmossen gedijen goed bij lage stikstofdeposities.

Schematische doorsnede van de positie van de verschillende typen infiltratiegebieden in het beekdallandschap. Situatie van voor de 2e wereldoorlog.
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4.1.7 STRUWELEN, RUIGTEN, NATTE EN VOCHTIGE 
BOSSEN

Struwelen, Moerasruigten, voedselarm en voedselrijk

Moerasstruwelen en Natte bossen hebben veel soorten in de ondergrond gemeen. 
In feite zijn vooral verschillen in vegetatiestructuur bepalend voor het onderscheid. 
Dit geldt niet voor Gagelstruwelen, die uitsluitend in een voedselarm en matig zuur 
milieu voorkomen.   

In een ver verleden, toen met name de bovenlopen van de beekdalen extensief 
beweid werden (Edelman 1943), zullen de moerasstruwelen en moerasruigten veel 
algemener zijn geweest. Of de huidige moerasruigten ook onder natuurlijke omstan-
digheden voorkwamen, is moeilijk aan te geven. Wel is bekend dat vegetatietypen 
met Moerasspirea al ver voor de ijstijden optraden (Godwin 1975). Vermoedelijk 
kwamen dit soort begroeiingen voor op open plekken in moerasbossen, langs de 
randen van open water, in rietvelden, op oeverwallen etc. In natuurlijke (niet of zeer 
weinig door de mens beïnvloede) beekdalen komen ze voor tezamen met Kleine 
zeggen- en Grote zeggenvegetaties, Rietmoeras en Elzenbroek. 

Dichte ruigten kunnen zich zeer langdurig handhaven omdat opslag van jonge 
bomen en struiken daar vrijwel niet mogelijk is. Moerasspirearuigten kunnen zich in 
een aantal gevallen zelfs wel langer dan 15 jaar handhaven zonder dat boomopslag 
plaatsvindt (Everts & de Vries 1991).

Uit de tijd van Napoleon stamt nog een kaart van 1812 waarop onder meer een 
struikenrijk graslandtype staat aangegeven. Dit type kende ook in het stroomdal 
van de Drentsche Aa een redelijke verspreiding. Ook in de meer oorspronkelijke 
(niet of zeer weinig door de mens beïnvloede) beekdalen zullen moerasstruwelen 
hoogstwaarschijnlijk vrij algemeen zijn geweest. Vermoedelijk bestonden er allerlei 
mozaïeksgewijs naast elkaar voorkomende overgangen tussen boomloze moerassen, 
moerasstruwelen en broekbossen.

Gradiënt van struwelen en bossen van hoog naar laag in een middenloop situatie

Elzenbroekbos met Elzenzegge en Gele lis.

Dit is niet een natuurlijke gradiënt want de laagten zijn niet meer veenvormend. Dit zou de situatie kunnen worden als het beheer grotendeels wordt gestaakt.

Vochtige- en Natte bossen

Dominante boomsoorten in deze bossen zijn Zwarte els, soms ook Zachte berk. 
Vooral in natuurlijke en half-natuurlijke moerasbossen is de kruidlaag zeer fraai 
ontwikkeld. Elzenbroekbossen komen voor op voedselrijke standplaatsen waarbij 
het grondwater meestal meer dan de helft van het jaar boven het maaiveld staat. 
Het Vogelkers-Essenbos staat vaak aan de randen van het beekdal en is minder nat 
dan het Elzenbroekbos, omdat de kweldruk daar minder hoog is. Hierdoor zakt het 
grondwater in de droge periode dieper weg. Dit type bos is tegenwoordig voor-
namelijk verspreid in de middenloop op de overgang naar de benedenloop, terwijl 
het Elzenbroekbos een brede verspreiding heeft van benedenloop tot bovenloop. 
Eertijds zullen dit soort bossen over grotere oppervlakten verspreid zijn geweest in 
de beekdalen. Nu nog zijn onderin de veenprofielen van met name de middenloop 
vrijwel intacte elzenstammen te vinden. Ooit hebben langs de flanken van de 
middenloop ook vrijwel intacte ’kwelvenen’ bestaan met Zwarte elzen, Pluimzegge 
en Moeraszegge. De oorspronkelijke vegetatie van Noord-Europese beekdalen 
bestond lange tijd uit kleinschalige afwisseling van Elzenbroekbos en open Grote- 
en Kleine zeggenmoerassen (Succow 1971, Succow & Joosten 2001). 

Zolang de grond- watertoevoer groot genoeg blijft, kunnen zelfs in voormalige 
hooilanden zeer goed ontwikkelde Elzenbroekbossen tot ontwikkeling komen met 
in de kruidlaag soorten als Elzenzegge, IJle zegge, Bittere veldkers, Dotterbloem, 
en Moeraszegge. Door de vernatting is het type kwelafhankelijk broekbos toege-
nomen. 

In het stroomdal komen verder sterk gedegradeerde Elzenbossen voor die feitelijk 
de naam ’broekbos’ niet meer verdienen. Veelal zijn de bomen aangeplant en 
zijn de bossen zeer soortenarm. Kenmerkende soorten van de Elzenbroekbossen 
ontbreken vrijwel geheel. Het Vogelkers-Essenbos kan worden beschouwd als een 
vochtige vorm van het Moerasbos en wordt gekenmerkt door het voorkomen van 
struiken, als Hazelaar, Vogelkers, Vlier en Aalbes.

Elzenbroekbos met wilgen en op de 
voorgrond massale ontwikkeling van 
veenmossen. 

Wilgen
Eiken

foto: Niels Grootjans



84 85
foto: Niels Grootjans



86 87

Hoofdstuk 5

Vegetatie- en fauna- 
veranderingen

Henk Everts, Jan Bakker, Niels Grootjans & Weier Lui

Inleiding

De veranderingen in vegetatie en fauna zijn afgeleid vegetatiekarte-
ringen in de periode tussen 1982 en 2015. Veranderingen in fauna zijn 
gebaseerd op waarnemingen van dagvlinders, libellen in de periode 
tussen 1980 en 2018 per km hok (1 km bij 1 km). Voor broedvogels lag 
de waarnemingsperiode tussen 1980 en 2020.

Een systematische analyse van veranderingen in de flora en fauna van 
de beken viel buiten de opdracht van het huidige onderzoek, maar er 
is wel, op basis van literatuurgegevens, geprobeerd een beeld van die 
veranderingen te krijgen.

De analyse van de vegetatieontwikkeling is gebaseerd op de vergelijk-
ing van vegetatie in drie karteerronden. Deze zijn de afgelopen 35 jaar 
uitgevoerd. De eerste kartering was in 1982 (Everts e.a. 1984). Bij deze 
kartering, die ca 2500 ha omvatte, lag het accent op de madelanden en 
heiden binnen het reservaat van het Stroomdallandschap dat toen zo’n 
30.000 ha omvatte. Na oprichting van het reservaat in 1965 gaf deze 
kartering niet alleen een beeld van de uitgangssituatie, maar ook van de 
resultaten van beheerinspanning van de eerste twee decennia. Het was 
dus geen zuivere vastlegging van de uitgangssituatie.
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Eerste karteerronde
Bij de eerste kartering werd gebruik gemaakt van een 
lokaal uitgewerkte vegetatietypologie (Everts e. a. 1980). 
Deze vormde een afspiegeling van de VER-thema’s die 
speelden in het Drentsche Aa-gebied. Met deze werk-
wijze ontstond niet alleen inzicht in achterliggende 
standplaatsfactoren van plantengemeenschappen. Het 
gaf ook antwoord op de vraag of de standplaatsom-
standigheden voor de vegetatie typen optimaal of 
niet optimaal waren en of aanpassingen in het beheer 
wenselijk waren. 

Typologie
Bij latere karteerronden is de oorspronkelijk lokale 
typologie in detail uitgewerkt. Dat was nodig omdat later 
beheer en ingrepen leidden tot meer variatie. Deze be-
nadering droeg ook bij aan een goede vergelijkbaar-heid 
van de eerste en latere karteringen.

Na de eerste ronde in 1982 is een tweede en derde 
karteerronde uitgevoerd in de perioden 1994-1996 (2100 
ha) en 2015-2016 (2360 ha). Deze karteringen zijn 
veelal uitgevoerd door bureau EGG Everts & De Vries, 
te Groningen. Voor deze evaluatie zijn ook aanvullende 
karteringen gebruikt van onder meer Bureau Goes & 
Groot (onder andere Andersche Diep) van het Ministerie 
van Defensie (Ballooërveld).  

Bij de analyse is alleen het gebied beschouwd dat de 
overlap vormt van de drie karteringsronden. Omdat de 
begrenzing van het karteringsgebied bij de verschillende 
ronden nogal uiteenliep is die overlap beperkt (1762 ha). 
De schatting is dat 20% tot 30% minder dan het daad-
werkelijk oppervlak per karteerronde in kaart is gebracht.

In 2008 is ook nog een vierde karteerronde uitgevoerd 
door EGG. Toen is slechts 660 ha gekarteerd. Deze ge-
gevens konden, gezien de kleine overlap bij de evaluatie, 
maar in beperkte mate gebruikt worden. In hoofdstuk 7 
wordt voor bepaalde gebieden gebruikgemaakt van deze 
gegevens. 

Aggregratie
Voor de analyse en rapportage was het nodig de gede
tailleerdheid van de lokale typologie (meer dan 300 
typen) te aggregeren naar werkbare hoofdtypen. In eerste 

instantie is hiervoor uitgegaan van 37 hoofdtypen.  
Omwille van een overzichtelijke rapportage is nog een 
volgende aggregatiestap gezet van 37 naar 19 hoofdtypen 
(zie bijlage 2A).

Hoe zijn de veranderingen geanalyseerd
De analyse van de vegetatie is hoofdzakelijk gebaseerd 
op de karteringen in de jaren 1982, 1994-1996 en 
2015-2016. De drie ronden geven een weerslag van de 
belangrijkste veranderingen in de vegetatie van de afge-
lopen 35 jaar. Gebieden waar slechts twee karteerronden 
zijn uitgevoerd zijn buiten het onderzoek gehouden 
omdat niet voldaan werd aan de opzet van de evaluatie. 
Grote delen van het Geelbroek en het Amerdiep en 
ook de bovenloop van het Anlooërdiepje zijn hierdoor 
afgevallen. 

In veel mindere mate geldt dit ook voor gebieden in de 
periferie van het onderzoeksgebied. Het onderzoeks-
gebied beslaat met name het beekdal van beneden-, 
midden- en bovenloop. Ook de belangrijke infiltratiege-
bieden met de overgangen naar oorsprong en bovenloop 
maken er deel van uit. Dit zijn het Ballooërveld, het 
Eexterveld, de Zeegserduinen en de aangrenzende 
Schipborgsche Duinen.  

Veranderingen op niveau van het hele beek-
dal (1982 – 1995 – 2015)
Zoals aangegeven zijn binnen het onderzoeksgebied van 
1762 ha de veranderingen geanalyseerd voor de periode 
1982-1995 en voor de periode 1995-2015 (Tabel 5.1). In 
de eerste periode lag het accent op verschralend beheer. 
Hierdoor traden vooral veranderingen op binnen de 
bemeste graslandtypen met Engels raaigrasweiland die 
vrij massaal overgingen in Witbolgrasland (ca 110 ha), 
of ze veranderden in Bloemrijk grasland (300 ha, figuur 
5.1).

In de tweede periode vonden de grootste veranderingen 
plaats in de middenloop. Het zeer voedselrijke Engels 
raaigrasweiland en het Witbolgrasland verdwenen daar 
grotendeels, om plaats te maken voor vegetatietypen van 
alle streefdoelen zoals Grote en Kleine zeggenmoeras, 
Schraalland, Moerasbos. Dit gold niet voor het Dotter-
bloemhooiland. Het areaal hiervan ging juist achteruit. 

5.1    Vegetatieveranderingen

het Kleine zeggenmoeras, Overstromingsgrasland en 
verschillende schraallandtypen duidelijk toe. Aan de 
andere kant nam ook het oppervlak hoge vegetatie met 
Moerasbos toe. Opvallend was dat de tussencategorie van 
intermediaire hoogte met Rietmoeras, Rietgrasmoeras 
en - met name - Ruigte ook sterk toenam. De variatie 
in verticale structuur in het landschap was duidelijk 
toegenomen.

Vegetatietypen die in 1982 al verschraald waren, zoals 
Dotterbloemhooiland, gingen in de periode 1982-1995 
beperkt vooruit, terwijl echte Schraallandtypen vrijwel 
geen uitbreiding vertoonden. De ontwikkeling in de 
periode daarna (1995-2015) was anders dan die in eerste 
periode. Dit werd veroorzaakt door het omvangrijke 
hydrologische systeemherstel (vernatting) vanaf ca. 
1995. De verschraling van de graslanden zette flink door, 
waarbij het Engels raaigrasweiland nagenoeg verdween. 

De groei van het areaal Dotterbloemhooiland stagneerde 
of nam lokaal zelfs af (zie ook hoofdstuk 6). Vegetatie-
typen binnen het Kleine zeggenmoeras namen sterk toe, 
wat deels ten koste ging van het Dotterbloemhooiland. 
Deze moerasontwikkeling ging ook gepaard met de 
ontwikkeling van Moerasstruweel, Moerasbos en  
Ruigten. Bij de Heiden en Hoogveentjes zijn de verand
eringen naar verhouding beperkt gebleven.

De door intensivering homogeen geworden vegetatie, 
kristalliseerde door verschralen en vernatten weer 
uit  tot de oorspronkelijke vegetatietypen. Die waren 
karakteristiek voor het hydrologisch systeem en het 
beekdallandschap. De ontwikkeling van voedselrijke 
Riet- en Rietgrasmoerassen paste niet in dit beeld. Alleen 
de Schraallanden ontwikkelden zich beter, op de over-
gang van infiltratie naar oorsprong en bovenlopen. Het 
Engels raaigrasweiland verdween in de bovenloop ook 
grotendeels maar dit geldt niet voor het Witbolgrasland. 
Hier ontwikkelde zich niet alleen veel Bloemrijk grasland 
maar ook voedselrijk Overstromingsgrasland en in 
beperkte mate Kleine zeggenmoeras en Schraalland. In 
alle delen van het beekdal ontwikkelde zich ruigte. In de 
middenlopen ook Moerasstruweel en Moerasbos.

Vegetatiestructuur van het landschap
De veranderingen in oppervlakken van verschillende 
vegetatietypen hebben ook geleid tot veranderingen in de 
vegetatiestructuur van het landschap. De aanvankelijk
globale tweedeling van min of meer korte vegetatie van 
graslanden en hoge vegetatie van bos werd gevarieerder 
Tabel 5.1). Aan de ene kant namen korte vegetaties van 

Tabel 5.1: Verandering oppervlak van 19 vegetatietypen binnen het onderzochte gebied van 1762 ha, met de hoogte van de vegetatietypen (in cm). Vegetatie-
typen behorend bij streefbeelden zijn aangegeven met een asterix. 

 

oppervlak
1982 1995 2015 1982 1995 2015 1982 1995 2015 1982 1995 2015 1982 1995 2015

Zeer voedselrijk grasland
 19-1 Engels raaigrasweiland 40 553,1 349,9 7,3 12,8 10,9 0,3 321,8 223,0 2,9 200,2 109,2 4,0 18,2 6,8 0,1
 19-2 Witbolgrasland 60 189,2 148,6 146,4 7,2 7,2 3,9 116,5 98,8 55,6 65,1 36,5 86,5 0,4 6,1 0,4
 19-3 Overstromingsgrasland 20 44,7 61,9 63,6 8,1 14,7 1,0 26,7 30,8 18,1 9,7 15,2 44,2 0,2 1,2 0,3

(Matig) voedselarm grasland
 19-4 Bloemrijk grasland 20 227,9 488,1 531,5 19,8 21,2 34,3 149,5 271,8 342,2 33,7 168,5 132,0 24,8 26,6 23,1
 19-5 Dotterbloemhooiland* 50 116,8 123,5 68,0 14,7 9,0 0,1 90,0 106,8 50,1 12,0 7,7 17,8 0,0 0,0 0,0

Voedselrijk moeras
 19-6 Grote zeggenmoeras* 60 15,6 6,1 24,5 13,9 14,9 12,3  1,7 5,2 32,1  0,0 0,8 2,4  0,2 0,7 0,4
 19-7 Rietgrasmoeras 120 8,1 23,6 47,6 6,2 16,3 19,0 1,9 7,1 27,4 0,0 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0
 19-8 Rietmoeras 120 15,8 21,6 47,2 14,3 3,7 10,0  1,3 2,2 10,6  0,0 0,2 3,7  0,0 0,0 0,2

Voedselarm moeras
 19-10  Basenminnend kleine zeggenmoeras** 20 8,7 12,2 99,2 5,7 4,7 7,7 2,3 5,8 80,3 0,5 1,1 11,1 0,2 0,7 0,2
 19-11 Zuurminnend kleine zeggenmoeras** 20 7,9 9,7 39,0 0,0 0,6 2,5 4,4 6,7 27,3 0,4 1,6 6,8 3,0 0,8 2,3

Schraalland 16,6 21,9 138,2
 19-12 Blauwgrasland en Veldrusschraalland** 30-50 3,0 2,0 23,5 0,7 0,4 0,3 0,5 0,1 8,2 0,6 0,6 4,4 1,3 0,8 10,5
 19-13 Heischraal grasland** 20 3,7 26,2 49,8 0,0 0,0 0,0 0,5 1,9 5,2 0,3 0,2 2,9 2,9 24,1 41,7

Heide
 19-14 Natte heide** 30 46,3 14,1 40,4 0,0 0,0 0,0 4,9 0,6 1,6 0,0 0,0 0,2 41,5 13,5 38,6
 19-15 Droge heide** 30-50 292,0 266,6 265,2 0,0 0,0 0,0 18,7 14,6 13,3 0,0 0,3 0,5 273,2 251,7 251,4
 19-16 Heideveentjes**  5-20 2,9 6,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 2,9 0,0 0,0 0,2 2,6 4,5 7,9

Moerasbos en struweel
 19-9 Ruigten*** 80 15,0 28,2 103,8 2,1 2,7 8,2 11,5 17,6 69,4 1,0 2,7 20,6 0,4 5,1 5,6

 19-17 Moerasstruweel** 200 5,4 10,0 15,9 0,8 2,8 3,9 2,6 3,9 8,1 0,1 0,9 2,2 2,0 2,4 1,7
 19-18 Moerasbos** 500 15,6 19,1 39,3 2,1 3,7 5,7 6,0 9,8 29,6 2,8 2,2 1,9 4,6 3,4 2,1

Droog  bos
 19-19 Droog  bos en struweel** 200-1000 81,5 101,6 83,3 3,1 0,5 1,1 33,1 40,3 48,4 1,8 2,4 6,4 43,5 58,3 27,3

sterke achteruitgang Streefbeeld
matige achteruitgang * algemeen
referentie of stabiel ** algemeen + Natura 2000. 
matige vooruitgang *** deels Natura 2000
sterke vooruitgang

Tabel 5.x.1 Verandering oppervlak 19 typen binnen                                                                                                                                                                                                 
het totale onderzoeksgebied (1762 ha), en de benedenloop, middenloop, bovenloop en infiltratie/oorsprong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aangegeven staat 1) hoogte van de vegetatietypen (cm), 2) Natura 2000 en algemene streefbeelden en 3) beoordeling verandering
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1762 116 859 356 431

Totale gebied Benedenloop Middenloop Bovenloop
Infiltratie / 
Oorsprong
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Zoals eerder besproken, leidt verschraling van het Engels 
raaigrasweiland in de eerste periode tot vorming van veel 
Bloemrijk grasland. Vormen met Pitrus van het Bloemri-
jk grasland namen aanzienlijk toe in de bovenloopsyste-
men zoals Anlooërdiepje, Andersche Diep en Geelbroek. 
Dit geldt ook voor de middenloop; niet alleen op de 
hogere zandige flanken maar ook op de veengronden van 
het dal (zie bijlage 3C). Door de vernatting verdween 
het Bloemrijk grasland na 1995 op veel plaatsen uit 
de kwelzone en trok zich terug op de flanken. Op deze 
zandige flanken werd het een soort stabiel eindstadium. 

In de niet vernatte bovenloopsystemen bleef het 
Bloemrijke grasland grotendeels in stand of nam juist 
toe. Soortenrijkere vormen van dit type waren in 1982 
al algemeen. Dat gold vooral voor de middenloop. Deze 
typen breidden zich in 34 jaar tijd gestaag uit naar de 
bovenlopen. 

Veranderingen op landschapsschaal in kaart
In deze paragraaf wordt aan de hand van kaarten de 
ontwikkelingen geschetst. 

Engels raaigrasweiland
De kaart van 1982 toont een wijde verspreiding van het 
Engels raaigrasweiland. Het kwam destijds veel voor op 
de hogere flanken van de beneden- en middenloop en in 
de overgang van middenloop naar bovenloop, zoals het 
Anlooërdiepje, Geelbroek en het Andersche Diep. In de 
middenloop meed het Engels raaigrasweiland de meest 
natte delen met kwel, hoewel er ook plaatsen waren waar 
dit type grasland voorkwam op veengronden die sterk 
ontwaterd waren, zoals in het Gastersche Diep, Rolderd-
iep en Taarlosche Diep. De afname van 300 ha van het 
Engels raaigrasweiland was goed te zien op de kaart van 
1995. Het is nu nagenoeg verdwenen uit de kwelzone 
van de middenloop. Na 1995 verdween het type Engels 
raaigrasweiland bijna geheel en kwam het nog zeer 
lokaal en voornamelijk in de bovenlopen voor.
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Fig. 5.1: Stroomschema van de belangrijkste vegetatieveranderingen in twee perioden (1982-1995 en 1995-2015). In de tweede periode traden wezenlijk meer ver-
schuivingen op dan in de eerste periode. Het areaal Droog cultuurgrasland (combinatie van Engels raaigrasweiland en Witbolgrasland) nam bijvoorbeeld in de tweede 
periode veel sterker af  ten gunste van vegetatietypen behorend tot de streefbeelden. Gegevens op basis van GIS-overlay. 
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Dotterbloemhooiland
Het Dotterbloemhooiland was in 1982 al prominent 
aanwezig in de kwelzones van de beneden- en midden-
loop. In de middenloop nam het tussen 1982 en 1995 toe. 
Dat is goed te zien in het Rolderdiep. Daar deden zich 
plaatselijk zeer gunstige ontwikkelingen voor; vooral de 
ontwikkeling van Dotterbloemhooiland vanuit Engels 
raaigrasweilanden. (zie fig. 5.1). 

Na 1995 nam het areaal Dotterbloemhooiland door 
de vernatting af en versnipperde het patroon, vooral 
in de middenloop. Daarvoor in de plaats kwamen 
begroeiingen van het Kleine zeggenmoeras. Op veel 
plaatsen zien we dat het Dotterbloemhooiland zich wist 
te handhaven door op te schuiven naar drogere plekken 
op de flanken. Voorbeelden zijn het Taarlosche diep 
nabij het Smalbroekenloopje en in het Gastersche diep 
nabij het Gastersche holt. Ook rond de monding van het 
Zeegserloopje is dit te zien.

In een aantal gebieden die niet waren vernat, ging het 
Dotterbloemhooiland om andere redenen achteruit. 
Met name in de benedenloop was sinds 1982 een 
gestage afname van het oppervlak te zien. In 2015 
was Dotterbloemhooiland hier nagenoeg verdwenen. 
Dit kwam door de inrichting van de polder Ydermade, 
eind jaren 60. De bodem in de polder is door de jaren 
heen gezakt als gevolg van diepe ontwatering van de 
oorspronkelijk veengronden. Hierdoor is de benedenloop 
tot een waterhorst geworden. Kwel was gaandeweg niet 
meer op het reservaat maar op de polder gericht. Ook de 
afwatering van de Zandwinplas bij Tynaarlo zal aan dit 
proces bijgedragen hebben. Nader onderzoek hiernaar is 
gaande.

Basenminnend kleine zeggenmoeras
De verspreiding van het Basenminnend kleine zeggen-
moeras was in 1982 zeer beperkt. Mooie voorbeelden 
hiervan kwamen toen niet alleen voor in de Kappersbult, 
maar ook in het Wilde Veen en in Roodzanden. Tot 
1995 neemt het areaal maar beperkt toe. Het breidde 
zich destijds voornamelijk uit langs verlande greppels 
en kleine natte laagten. Na 1995 heeft de vernatting 
het Basenminnend kleine zeggenmoeras een enorme 
boost gegeven. Dat is goed te zien aan de toename 
in de middenloop. Het Taarlosche Diep, Rolderdiep 
en Gastersche Diep springen er het meest uit, maar 
ook in andere delen van de middenloop was de groei 
aanzienlijk. In de benedenloop was er nauwelijks of geen 
uitbreiding, wel verplaatste het moeras zich hier naar de 
zone van het Grote zeggenmoeras. Ook dit is het gevolg 
van de aangetaste waterhuishouding. 

Echte schraallanden
De Schraallanden kwamen in 1982 beperkt voor in de 
Kappersbult, Burgvollen en op het Eexterveld. In 1995 
bleef dit grotendeels hetzelfde. In 2015 is het areaal 
aanzienlijk uitgebreid. De belangrijkste gebieden waar 
nu schraalland voorkomt, zijn De Heest, Eexterveld en 
Ossebroeken (Rolderdiep). De uitbreiding hangt nauw 
samen met getroffen plagmaatregelen. 

Heischrale graslanden kwamen in 1982 nauwelijks voor 
en waren destijds voornamelijk beperkt tot het  
Ballooërveld en het Eexterveld. Op het Ballooërveld 
is het geleidelijk uitgebreid door intensivering van 
de begrazing van de heide. Hier komt momenteel het 
grootse areaal voor. Het betreft hier vooral soortenarme 
vormen waarin Schapengras het aspect bepaalt. Op het 
Eexterveld is juist door het treffen van plagmaatregelen 
tussen 1992 en2010 een soortenrijk Heischraal grasland 
ontstaan waarin soorten als Gevlekte orchis, Heidekar-
telblad, Stekelbrem, Klokjesgentiaan en Blauwe zegge 
sterk zijn toegenomen. Aan de andere kant komen zeer 
gevoelige soorten als Rozenkransje, Welriekende nacht-
orchis en Valkruid door de hoge verzurende depositie niet 
meer terug. 

Natte ruigten, Rietmoeras, Moerasbos
De vernatting heeft niet alleen geleid tot de vorming van 
Kleine- en Grote zeggenmoeras maar ook tot vorming 
van Natte ruigte, Rietland en Moerasbos. De toename 
trad vooral op in de vernatte middenlopen van het 
Oudemolensche Diep, Taarlosche Diep, Loonerdiep 
en Gastersche Diep en in mindere mate ook in het 
Deurzerdiep. Het ruimtelijke patroon van de Ruigten was 
in 2015 breder dan bij de Moerasbossen en -struwelen. 
In 2015 werden Ruigten algemeen in de middenlopen. 
Dit kwam omdat sommige percelen door de vernatting 
niet meer met de rupsmaaier gehooid konden worden. 
Bovendien zijn er nog te grote schommelingen in de 
grondwaterstand voor een optimale ontwikkeling naar het 
Kleine zeggenmoeras. Maar ook met het oog op de fauna 
werden stelselmatig stukken niet gemaaid waardoor 
ruigere begroeiingen konden ontstaan. Ook werd er soms 
bewust gekozen voor de ontwikkeling van Moerasbos. 

In de Middenloop ontstond op verschillende plaatsen een 
Broekbos met veel kwelindicatoren in de ondergroei. 
Bijvoorbeeld langs het Loonerdiep en Taarlosche 
Diep. Ook nam Rietland toe op plaatsen met een sterke 
vernatting, bijvoorbeeld langs het Gastersche Diep, het 
Rolderdiep, het Oudemolensche Diep en het Taarlosche 
Diep. Veel plekken worden beïnvloed door vervuild 
oppervlaktewater. Ze liggen vooral direct langs de beek 
of in laagtes waar landbouwwater uit de omliggende 
landbouwgronden naar de beek wordt afgevoerd (zie de 
StoryMaps van het Gastersche Diep en het Rolderdiep).

Icoon plantensoorten (vegetatie)
In de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa 
(Spek e.a. 2015) is aandacht besteed aan een zestal 
icoonsoorten van de Drentsche Aa waarbij ook een 
beoordeling is gegeven van de zeldzaamheid en trend 
(zie tabel 5.2). Het betrof Brede orchis, Noordse zegge 
Moerasstreepzaad, Stengeloze steutelbloem, Zwart-
blauwe rapunzel en Polzegge. 

Met uitzondering van Brede orchis en Noordse zegge 
lieten de soorten een weinig gunstige trend zien. Een 
latere beoordeling in de rapportage van de laatste 
vegetatiekartering (EGG 2017) liet eenzelfde beeld zien 
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(zie tabel 5.2.). Wel was er een minder positieve trend 
bij Noordse zegge. Ook andere soorten van het Kleine 
zeggenmoeras als Waterdrieblad, Draadzegge, Paarden-
haarzegge en Ronde zegge toonden een zorgelijke trend. 
Samen met Noordse zegge bleven zij achter bij de 
ontwikkeling van meer algemeen kenmerkende soorten 
van het Basenminnend kleine zeggenmoeras. Soorten die 
het daarin heel goed deden zijn Snavelzegge, Water-
aardbei, Moeraskartelblad en Holpijp. 

Andere zeldzame icoonsoorten toonden vaak een 
positieve trend; alhoewel die vaak ‘lokaal’ was. Het 
betreft grotendeels soorten van Schraalland en Natte 
heide, Basenminnend kleine zeggenmoeras en Bronbos. 
Met name op het Eexterveld, in de Ossebroeken en 
De Heest nemen deze soorten toe, hier is een positieve 
ontwikkeling gaande. 

Maar ook deze trend is niet zonder zorgen. Hoewel 
schraalland soorten als Spaanse ruiter (breidt zich 
vegetatief uit waardoor het areaal van de gemeenschap 
tussen 2008 en 2015 met ca 25% is toegenomen) en 
Klein glidkruid toenemen, blijken andere soorten zo 
gevoelig voor de hoge atmosferische deposities dat 
zij zijn verdwenen en ook niet lijken terug te komen. 
Welriekende nachtorchis is hiervan een voorbeeld maar 
er kan ook gedacht worden aan soorten als Valkruid 
(Wolverlei) en Rozenkransje. 
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Tabel 5.2: Trends van Icoonsoorten van de Drentsche Aa  
in de periode 1995 - 2015                    

Brede orchis
Moeraskartelblad
Stekelbrem
Heidekartelblad**
Klein glidkruid**
Blonde zegge***
Draadgentiaan**
Noordse zegge
Beenbreek
Bittere veldkers
Blauwe knoop
Gevlekte orchis
Kleine valeriaan
Klein warkruid**
Bleke zegge

Moeraswespenorchis
Spaanse ruiter**
Vleeskleurige orchis
Verspreidbladig goudveil
Klokjesgentiaan
Vlozegge
Polzegge
Stengelloze steutelbloem
Draadzegge
Moerasstreepzaad
Ronde zegge
Paardenhaarzegge
Waterdrieblad
Welriekende nachtorchis
Zwartblauwe rapunzel

Negatieve trend

Stabiel

Positieve trend

Sterk positieve trend

alleen Exterveld

alleen Eexterveld en De Heest

*

**
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 Door de vernatting treedt niet alleen moer-
asvorming op. Vervuild grond- en oppervlak-
tewater leidt ook tot verruiging en vermesting 
aan de randen van het beekdal en in andere 
lagere delen die het water afvoeren naar beek. 
Ook madelanden langs de beek verruigen. In 
meerdere percelen werd Dotterbloemhooiland 
en Basenminnende kleine zeggenmoeras 
vervangen door Riet(gras)moeras en Natte 
ruigten. Het totaal oppervlak van de percelen 
waar dit optrad is naar schatting ca. 10 ha (zie 
ook StoryMaps Gastersche Diep). Bij een 
kwart is Rietmoeras het meest voorkomende 
type in het perceel geworden. Het patroon op 
de vegetatiekaart geeft aan dat dit voorname-
lijk lagere delen zijn waarlangs vervuild water 
kan afstromen naar de beek of waar beekwater 
bij hoge standen van de beek stagneert. 

Ook madelanden langs de beek verruigen. In 
meerdere percelen werd Dotterbloemhooiland 
en Basenminnende kleine zeggenmoeras 
vervangen door Riet(gras)moeras en Natte 
ruigten. Het totaal oppervlak van de percelen 
waar dit optrad is naar schatting ca. 10 ha (zie 
ook StoryMaps Gastersche Diep en  
Rolderdiep).

Zoals eerder aangegeven was na 2008 in 
meerdere percelen rupsmaaien niet meer 
mogelijk maar bleef het Basenminnend kleine 
zeggenmoeras grotendeels overeind. Bij een 
kwart van de percelen is Rietmoeras echter  
het meest voorkomende type in het perceel 
geworden. Het patroon op de vegetatiekaart 
geeft aan dat dit voornamelijk lagere delen zijn 
waarlangs vervuild water kan afstromen naar 
de beek of waar beekwater bij hoge standen 
van de beek stagneert. 

De vegetatieontwikkeling in het Scheebroek en 
Scheebroekenloopje wijst op de oorzaak van de 
vervuiling. Tussen 1982 en 1995 breidde   
Dotterbloemhooiland in het Scheebroek uit, een 
mooi resultaat van het beheer van hooien en 
(na)weiden. Het Scheebroek is in 1996 geplagd 
en vernat met het oog op verdere verschraling 
en de ontwikkeling van kwelafhankelijk Kleine 
zeggenmoeras. Ook is later, in 2009, in het 
Scheebroekenloopje een geul gegraven waarbij 
ook is geplagd. Deze maatregelen hebben 
geleid tot een onverwachte ontwikkeling: de 
invloed van vervuild oppervlaktewater dat via 
de duiker onder het Eexterveld toestroomt, 
is vergroot. Hierdoor zijn de lagere delen in 
2015 grotendeels verruigd en vermest. De 
ontwikkeling naar schrale vegetatietypen is 
tegengehouden en teruggedrongen.    

Rond het Eexterveld zien we dat de uitbreiding 
van beide schraallandtypen (Heischraal 
grasland en Blauwgrasland/ Veldrusschraal-
land) afhankelijk is van plagmaatregelen. Deze 
uitbreiding doet zich alleen voor in percelen 

Veranderingen in deelgebieden nader 
onder de loep genomen
Voor een aantal deelgebieden werd door 
medewerkers van Staatsbosbeheer (Harry 
Offringa en Roel Postma) gedetailleerd, dus per 
perceel, de beheergeschiedenis in kaart ge-
bracht. Het gaat om het gebied op de overgang 
van het Gastersche Diep naar het Rolderdiep, 
het Eexterveld en het Scheebroekenloopje met 
het Scheebroek (Het Ei). In totaal zijn 200 
percelen bekeken, waarvan 34 percelen op het 
Eexterveld.

Figuur 5.2 laat zien dat het verschralend 
beheer tussen 1982 en 1995 al leidde tot een 
toename van het Dotterbloemhooiland in het 
gebied van het Gastersche en Rolderdiep. Dit 
ging ten koste van Engels raaigrasweiland, 
Overstromingsgrasland, Witbolgrasland en 
Bloemrijk grasland. Door de vernatting werd 
na 1995 Dotterbloemhooiland omgevormd 
naar Basenminnend kleine zeggenmoeras. 
Dit had te maken met een verandering in het 
beheer. In feite heeft het beheer geanticipeerd 
op de aanstaande vernatting want hooien met 
de rupsmaaier is vanaf 1990 geïntroduceerd. 
In 1995 is dit beheer integraal toegepast in de 
percelen met een gezamenlijk oppervlak van 
35 ha.

De ontwikkeling tussen 1995 en 2015 is 
ingezet door de integrale vernatting van het 
gebied rond 1995. Het betrof vooral de lage 
kwelzone. Daabij is het Basenminnend kleine 
zeggenmoeras voornamelijk ontstaan uit 
Dotterbloemhooiland. Dat geeft aan dat er al 
een goede uitgangssituatie was voor succes-
volle ontwikkeling. Vóór 1982 was het beheer 
van hooien en (na)weiden in het gebied al 
succesvol geweest, gelet op het (hoge) aandeel 
Dotterbloemhooiland. Tussen 1982 en 1995 
nam het areaal verder toe. 

Na 1995 heeft de vernatting en de inzet van 
rupsmaaiers geleid tot verdere verschraling 
en tot de ontwikkeling van kwelafhankelijk 
Kleine zeggenmoerassen. Ook in percelen 
waar in 1982 nog voedselrijke en relatief droge 
graslandtypen voorkwamen (Overstromings-
grasland, droge vormen van het Bloemrijk 
grasland en Witbolgrasland). In percelen die in 
2008 zo nat waren geworden dat rupsmaaien 
niet meer jaarlijks mogelijk was werd het 
Basenminnend kleine zeggenmoeras het meest 
voorkomend vegetatietype. De verwachte 
ontwikkeling van veenvorming van het Basen-
minnend kleine zeggenmoeras met karak-
teristieke slaapmossen is nog niet tot stand 
gekomen. Als niet meer kan worden gemaaid 
kan eventueel Moerasbos ontstaan (Aggenbach 
e.a. 2014). Het Dotterbloemhooiland verdween 
niet geheel maar verplaatste zich naar de hoger 
gelegen flanken.

Fig. 5.2:  Vegetatieverandering in relatie tot veranderingen in beheer en inrichting. In het Gastersche Diep en Rolderdiep is het oorspronkelijke beheer van hooien en 
beweiden in de percelen van de kwelzone vanaf  ca. 1990 gaandeweg vervangen door rupsmaaien. Vernatting van deze zone in 1995 heeft deze overgang versneld. Het 
oorspronkelijke beheer bleef  gehandhaafd op de hogere flanken. Later is in de natste delen gestopt met rupsmaaien en overgaan tot niets doen. Ook werden later, al dan 
niet tijdelijk, percelen op de hogere flank met de rupsmaaier gemaaid. Het Scheebroek is in 1996 geplagd en vernat, in het Scheebroekenloopje is later in 2009 een slenk 
gegraven en is er geplagd. Het Eexterveld is in de periode 1993-2000 grotendeels geplagd.
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die zijn geplagd. Het patroon op de kaart laat ook zien 
dat er nog andere factoren spelen bij de gunstige ontwik-
keling van deze streefbeelden. Het Blauwgrasland en 
Veldrusschraalland ontwikkelt zich vooral in de lagere en 
nattere delen, het Heischrale grasland op de hogere delen. 
Bovendien leidt plaggen van een relatief droge en schrale 
uitgangssituatie tot minder ontwikkeling van Heischraal 
grasland (voor een toelichting zie bijlage 8) en heeft het 
een vergelijkbaar resultaat als niet wordt geplagd. Het 
benadrukt dat een goede vochttoestand belangrijk is. 
De resultaten laten ook zien dat een zeer voedselrijke 

uitgangssituatie geen beletsel is voor de ontwikkeling 
van beide schraallandtypen zolang er wordt geplagd. De 
percelen liggen allemaal in het centrale deel van het   
Eexterveld waar beide schraallandtypen het meest naar 
voren zijn gekomen. De achtergrondgegevens (bijlage 
8B) geven tenslotte aan dat de percelen na het plaggen 
integraal zijn beweid met zowel koeien als schapen. Dit 
leidt niet tot waarneembare verschillen in de vegetatie-
ontwikkeling. Op plekken waar niet is geplagd beginnen 
zich bij beweiding braamstruwelen te ontwikkelen, als 
voorlopers van een parkachtig landschap.

Dagvlinders en libellen
De reden om te kiezen voor dagvlinders en 
libellen was het door vele vrijwilligers bijeenge-
brachte overzicht van Dagvlinders in Drenthe 
(Dijkstra et al. 2016) en Libellen in Drenthe 
(Manger e.a. 2016). Deze gegevens zijn bewerkt 
door de Vlinderstichting (Wallis de Vries et al. 
2021, zie bijlage 6B). Voor de broedvogels was er 
het overzicht van de vrijwilligers van de telgroep 
Drentsche Aa (van Manen e.a. 2014, zie bijlage 

met medewerking van Michiel Wallis de Vries, Roy van Grunsven en René 
Manger

6A), die ook de gegevens verder heeft bewerkt.
De analyses van de trends in de ontwikkeling 
van dagvlinders en libellen zijn gebaseerd op het 
voorkomen op de schaal van km-hokken. Voor de 
vlinders zijn steeds periodes van vijf jaar gehan-
teerd, zodat incidentele goede of slechte jaren 
konden worden uitgefilterd: 1980-1984, 1993-
1997, 2008-2012 en 2014-2018. Voor de libellen 
zijn alleen de perioden vanaf 1990 beschouwd. 
Voor de interpretatie van de veranderingen zijn 

5.2    Faunaveranderingen

Tabel 5.3: 
Trend in het 
voorkomen 
van de 
soorten 
dagvlinders in 
het beekdal 
van de 
Drentsche 
Aa en hun 
ecologische 
typering. De 
namen van 
Rode Lijst-
soorten zijn 
rood en vet 
gemarkeerd.

NedNaam Trend
Voedsel-
rijkdom Vocht Openheid Klimaat

Eikenpage Afname na 1980 Indifferent Indifferent Bos Warm

Gentiaanblauwtje Afname na 1980 Laag Nat Gemiddeld Gemiddeld

Kleine vos Afname na 1980 Hoog Gemiddeld Gemiddeld Koel

Argusvlinder Afnamena 1980  (†2009) Gemiddeld Gemiddeld Open Warm

Klein geaderd witje Afname na 1997 Hoog Gemiddeld Gemiddeld Koel

Heivlinder Afname na 1997 Laag Droog Open Gemiddeld

Kommavlinder Afname na 1997 Laag Droog Open Gemiddeld

Hooibeestje Afname na 1997 Laag Droog Open Gemiddeld

Oranje zandoogje Afname na 1997 Laag Nat Bos Warm

Geelsprietdikkopje Afname na 1997 (†2009) Laag Nat Gemiddeld Warm

Klein koolwitje Afname na 2012 Hoog Gemiddeld Open Warm

Groentje Fluctuerend Laag Nat Bos Gemiddeld

Kleine vuurvlinder Fluctuerend Laag Droog Open Gemiddeld

Groot dikkopje Fluctuerend Laag Nat Gemiddeld Gemiddeld

Bruin zandoogje Fluctuerend Gemiddeld Droog Gemiddeld Warm

Zwartsprietdikkopje Fluctuerend Gemiddeld Droog Open Gemiddeld

Dagpauwoog Fluctuerend Hoog Nat Gemiddeld Gemiddeld

Bruine vuurvlinder Fluctuerend Laag Gemiddeld Open Warm

Atalanta Toename na 1980 Hoog Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Landkaartje Toenamena 1980 Hoog Gemiddeld Bos Gemiddeld

Citroenvlinder Toename na 1980 Indifferent Nat Bos Gemiddeld

Heideblauwtje Toename (tendens) Laag Nat Open Gemiddeld

Oranjetipje Toename na 1984 Gemiddeld Nat Bos Gemiddeld

Boomblauwtje Toename na 1984 Hoog Nat Bos Gemiddeld

Koevinkje Toename na 1984 Laag Nat Gemiddeld Koel

Icarusblauwtje Toename na 1997 Gemiddeld Droog Open Gemiddeld

Gehakkelde aurelia Toename na 1997 Hoog Gemiddeld Bos Gemiddeld

Bont zandoogje Toename na 1997 Indifferent Nat Bos Warm

Groot koolwitje Toename na 2012 Hoog Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Ecologische typering

Het Gentiaanblauwtje blijft een zorgenkindje, maar profiteert van klein-
schalig heideherstel op  het Ballooërveld en natuurontwikkeling.

De Argusvlinder is na 2009 helaas niet meer in het Drentsche Aa-gebied 
gezien.

foto: Michiel Wallis de Vries

foto: Tim Termaatfoto: Ab Baas

foto: Michiel Wallis de Vries

Blauwe breedscheenjuffer, een soort van stromend water, is sterker toege-
nomen in de bovenloop en oorsprong dan in de benedenloop.

De afname van het Lantaarntje lijkt samen te hangen met een afname van 
de eutrofiëring.

NedNaam Trend
Voedsel-
rijkdom Vocht Openheid Klimaat

Eikenpage Afname na 1980 Indifferent Indifferent Bos Warm

Gentiaanblauwtje Afname na 1980 Laag Nat Gemiddeld Gemiddeld

Kleine vos Afname na 1980 Hoog Gemiddeld Gemiddeld Koel

Argusvlinder Afnamena 1980  (†2009) Gemiddeld Gemiddeld Open Warm

Klein geaderd witje Afname na 1997 Hoog Gemiddeld Gemiddeld Koel

Heivlinder Afname na 1997 Laag Droog Open Gemiddeld

Kommavlinder Afname na 1997 Laag Droog Open Gemiddeld

Hooibeestje Afname na 1997 Laag Droog Open Gemiddeld

Oranje zandoogje Afname na 1997 Laag Nat Bos Warm

Geelsprietdikkopje Afname na 1997 (†2009) Laag Nat Gemiddeld Warm

Klein koolwitje Afname na 2012 Hoog Gemiddeld Open Warm

Groentje Fluctuerend Laag Nat Bos Gemiddeld

Kleine vuurvlinder Fluctuerend Laag Droog Open Gemiddeld

Groot dikkopje Fluctuerend Laag Nat Gemiddeld Gemiddeld

Bruin zandoogje Fluctuerend Gemiddeld Droog Gemiddeld Warm

Zwartsprietdikkopje Fluctuerend Gemiddeld Droog Open Gemiddeld

Dagpauwoog Fluctuerend Hoog Nat Gemiddeld Gemiddeld

Bruine vuurvlinder Fluctuerend Laag Gemiddeld Open Warm

Atalanta Toename na 1980 Hoog Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Landkaartje Toenamena 1980 Hoog Gemiddeld Bos Gemiddeld

Citroenvlinder Toename na 1980 Indifferent Nat Bos Gemiddeld

Heideblauwtje Toename (tendens) Laag Nat Open Gemiddeld

Oranjetipje Toename na 1984 Gemiddeld Nat Bos Gemiddeld

Boomblauwtje Toename na 1984 Hoog Nat Bos Gemiddeld

Koevinkje Toename na 1984 Laag Nat Gemiddeld Koel

Icarusblauwtje Toename na 1997 Gemiddeld Droog Open Gemiddeld

Gehakkelde aurelia Toename na 1997 Hoog Gemiddeld Bos Gemiddeld

Bont zandoogje Toename na 1997 Indifferent Nat Bos Warm

Groot koolwitje Toename na 2012 Hoog Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Ecologische typering
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de soorten gegroepeerd naar overeenkomstige trends en 
is bekeken in hoeverre dit soorten van een vergelijkbaar 
leefgebied, trofiegraad en klimatologische condities betreft 
(Tabel 5.3 en 5.4).

Dagvlinders: vooruitgang en achteruitgang 
Sinds 1980 zijn 49 soorten dagvlinders waargenomen  
(totaal 70.780 waarnemingen). In de analyse zijn 29 
soorten beschouwd, waarvan 7 Rode Lijst soorten. De 
soorten met de belangrijkste trends staan weergegeven in 
tabel 5.3. Elf soorten hebben een negatieve trend. Daar-
onder bevinden zich ook de meeste Rode Lijst soorten als 
Gentiaanblauwtje en Heivlinder. Voor vijf soorten is de 
negatieve trend al ingezet vanaf met begin van de meetpe-
riode in 1980. Bij de andere soorten begint de afname na 
1997. De ecologische typering geeft aan dat zes soorten 
gebonden zijn aan een lage voedselrijkdom, vijf aan de 
openheid van het leefgebied en nog eens vijf soorten aan 
een warm klimaat.  

Bij de andere groep van elf soorten nam de verspreiding 
toe. Vier soorten waaronder Citroenvlinder namen ge-
staag toe vanaf het begin van de onderzoeksperiode, zes 
soorten vooral na 1984 en 1997 (bijv. met Oranjetipje en 
Icarusblauwtje) en Groot koolwitje na 2012. Gemiddeld 
gezien zijn deze soorten gebonden aan een voedselrijkere 
leefomgeving dan bij eerste groep. Bovendien houden ze 
gemiddeld van een nattere en een meer gesloten leef-
omgeving. De overige zeven soorten vertoonden geen 

trend. Dit zijn Dagpauwoog, Bruin zandoogje, Kleine 
vuurvlinder, Bontzandoogje, Zwartsprietdikkopje, Groot 
dikkopje en Bruine vuurvlinder (staan niet in de tabel 
vermeld).

Libellen: vooruitgang en achteruitgang
Bij de libellen zijn sinds 1980, 47 soorten waargenomen 
(totaal 27.528 waarnemingen). Daarvan zijn 37 soorten in 
de analyse meegenomen. Van de 37 soorten vertoonden al-
leen Grote roodoogjuffer en Venwitsnuitlibel geen trend in 
de mate van voorkomen na de periode 1993-1997. Beide 
soorten staan niet in tabel 5.4 opgenomen.

Van 15 soorten, waaronder twee Rode Lijst soorten, nam 
het verspreidingsgebied af. Uit deze groep kwamen zes 
soorten uit koelere streken. Voor acht soorten was er een 
voortdurende afname vanaf 1990. Dit zijn onder meer 
Bloedrode heidelibel, Gewone pantserjuffer en  
Venglazenmaker (Rode Lijstsoort). Andere soorten namen 
vanaf 1997 zoals Blauwe glazenmaker en Maanwaterjuffer 
(Rode Lijst soort). Van beide groepen zijn de soorten 
voor de helft afhankelijk van voedselarme en/of ondiepe 
wateren. Lantaarntje, een soort van voedselrijkere milieus, 
nam af vanaf 2012.

Zeven landelijk wijdverbreide soorten vertoonden een 
piek in het voorkomen in de periode 2008-2012. Hiertoe 
behoren onder andere Kleine roodoogjuffer, Bruinrode 
heidelibel en Gewone oeverlibel. Bij de resterende dertien 

Soortnaam Trend Klimaat Watertype Voedselrijkdom
Bloedrode heidelibel Afname na 1990 gemiddeld stilstaand indifferent

Gewone pantserjuffer Afname na 1990 gemiddeld stilstaand laag

Noordse witsnuitlibel Afname na 1990 koel stilstaand indifferent

Plasrombout Afname na 1990 warm generalist

Tangpantserjuffer Afname na 1990 gemiddeld stilstaand laag

Venglazenmaker Afname na 1990 koel stilstaand laag

Zwarte heidelibel Afname na 1990 koel stilstaand laag

Zwervende pantserjuffer Afname na 1990 warm stilstaand gemiddeld

Blauwe glazenmaker Afname na 1997 gemiddeld stilstaand gemiddeld

Bruine glazenmaker Afname na 1997 koel stilstaand gemiddeld

Maanwaterjuffer Afname na 1997 koel stilstaand laag

Metaalglanslibel Afname na 1997 koel generalist laag

Variabele waterjuffer Afname na 1997 gemiddeld stilstaand indifferent

Watersnuffel Afname na 1997 gemiddeld generalist laag

Lantaarntje Afname na 2012 gemiddeld generalist hoog

Grote roodoogjuffer Fluctuerend gemiddeld stilstaand hoog

Venwitsnuitlibel Fluctuerend koel stilstaand laag

Bruinrode heidelibel Piek in 2008-2012 warm stilstaand gemiddeld

Gewone oeverlibel Piek in 2008-2012 gemiddeld generalist laag

Kleine roodoogjuffer Piek in 2008-2012 warm generalist hoog

Paardenbijter Piek in 2008-2012 gemiddeld stilstaand indifferent

Steenrode heidelibel Piek in2008-2012 gemiddeld stilstaand indifferent

Viervlek Piek in 2008-2012 gemiddeld stilstaand indifferent

Vuurjuffer Piek in 2008-2012 gemiddeld generalist indifferent

Azuurwaterjuffer Toename na 1990 gemiddeld generalist indifferent

Blauwe breedscheenjuffer Toename na 1990 gemiddeld stromend indifferent

Grote keizerlibel Toename na 1990 warm stilstaand laag

Tengere pantserjuffer Toename na 1990 gemiddeld stilstaand

Vroege glazenmaker Toename na 1990 gemiddeld stilstaand indifferent

Weidebeekjuffer Toename na 1990 gemiddeld stromend indifferent

Beekrombout Toename na 1997 gemiddeld stromend

Gevlekte witsnuitlibel Toename na 1997 gemiddeld stilstaand laag

Glassnijder Toename na 1997 gemiddeld stilstaand hoog

Koraaljuffer Toename na 1997 warm stilstaand laag

Platbuik Toename na 1997 gemiddeld stilstaand laag

Smaragdlibel Toename na 1997 koel stilstaand indifferent

Tengere grasjuffer Toename na 1997 gemiddeld stilstaand

Ecologische typering

Tabel 5.4: Trend in het voorkomen van de soorten libellen in het beekdal van de Drentsche Aa en hun ecologische typering. De namen 
van Rode Lijstsoorten zijn rood en vet gemarkeerd.

soorten, waaronder twee Rode Lijst soorten, was 
sprake  een toename. Hiertoe behoren drie soorten 
van stromend water en enkele soorten die pro-
fiteren van klimaatopwarming, met name Grote 
keizerlibel en Koraaljuffer. Zes soorten lieten een 
toename zien vanaf het begin van de meetperi-
ode. Andere toonden een toename vanaf 1997 
maar bleven na 2012 stabiel zoals Platbuik en 
Beekrombout (Rode Lijstsoort). Voor vier soorten 
van deze groep is een lage voedselrijkdom in het 
leefgebied van belang.

Broedvogels: vooruitgang en achteruit-
gang 

(met medewerking van Willem van Manen en 
Bert Dijkstra).

Tussen 1960 en 2020 zijn gegevens verzameld 
van 120 soorten broedvogels, waarvan 36 Rode 
Lijst soorten. Het aantal soorten nam tussen 1971 
en 1980 toe van 91 tot 113 in de periode 2001-
2010. Vervolgens daalde het aantal weer tot 106 
tussen 2011 en 2020. In de periode 1981-1990 

foto: Niels Grootjans
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verdwenen 5 soorten (waarvan twee van de Rode Lijst), 
in de twee daarop volgende decennia verdween steeds één 
soort, maar in de periode 2011-2020 verdwenen 8 soorten 
(3 van de Rode Lijst). Er verschenen 5 nieuwe soorten 
in de periode 1981-1990, steeds 12 soorten in de daarop 
volgende decennia (respectievelijk 9 en één van de Rode 
Lijst), terwijl maar één nieuwe soort verscheen in de peri-
ode 2011-2020 (Bijlage 6A). 

In totaal namen de broedvogels met 22 soorten af, waar-
van 8 in de eerste decennia. Waarneembaar was onder 
meer een sterke afname van de Rode Lijst soorten  
Kemphaan en Patrijs, maar ook van Blauwe reiger, 
Wintertaling, en Zomertortel. Negen soorten namen 
geleidelijk af gedurende de afgelopen decennia. Het ging 
om een sterke afname van weidevogels zoals Scholekster, 
Kievit, Grutto en in mindere mate Tureluur. Maar ook 
Kokmeeuw, Nachtegaal en Grauwe vliegenvanger namen 
sterk af. In de laatste decennia namen 5 soorten sterk af, 
waaronder Zwarte stern en Wulp, maar ook de roofvogels 
Bruine kiekendief, Torenvalk en Havik. 

Grauwe klauwier, Putter, Roodborsttapuit, Zwartkop, 
Goudvink, Kleine bonte specht en Boomklever. Tien 
soorten namen vooral toe in de afgelopen tien jaar, zoals 
Roerdomp, Krakeend, Blauwborst, Sprinkhaanzanger en 
Kleine plevier. 

Soorten met een min of meer afgebakend leefgebied 
(habitat)zijn geordend naar structuur van het leefgebied 
(Tabel 5.5.). De vogels die grasland als leefgebied hebben 
tonen in het algemeen een negatieve trend tussen 1980 
en 2020. De combinatie van grasland en moeras laat 
een wisselend beeld zien van toe- en afname. Dit geldt 
ook bij het leefgebied moeras, hoewel daar ook stabiele 
trends te zien zijn. Bij de leefgebieden moeras/ruigte en 

Bij 34 soorten, waarvan 13 Rode lijst soorten, was geen 
duidelijke trend waarneembaar. Hun aantallen fluctueerden 
gedurende de hele periode. Sommige soorten werden wel 
steeds met grote aantallen waargenomen zoals Buizerd, 
Veldleeuwerik, Gekraagde roodstaart, Grote lijster, Gele 
kwikstaart, Bosrietzanger en Kneu. Andere soorten  
(Oeverzwaluw, Porseleinhoen en IJsvogel) werden in een 
bepaalde periode niet waargenomen maar daarna weer 
wel. 

Van de 64 soorten (inclusief 8 Rode Lijst soorten) die 
toenamen, namen 25 soorten geleidelijk toe. Het aantal 
waarnemingen nam sterk toe, onder meer van Grote bonte 
specht, Boompieper, Graspieper, Grasmus, Boomkruiper 
en Geelgors. Soorten waarbij de aantallen verdubbelden 
zijn Heggenmus, Merel, Zanglijster, Wielewaal, Huis-
mus en Appelvink. Andere soorten namen minder sterk 
toe zoals Koekoek en Bonte vliegenvanger. In de laatste 
twintig jaar namen 39 soorten toe. Opvallend is de sterke 
toename van Grauwe gans, Nijlgans, Waterral, Waterhoen, 
Rietzanger, Kleine karekiet, Rietgors, Kwartel, Fazant, 

droge ruigte zijn soorten met een toenemende trend in de 
meerderheid. Soorten van een gesloten, met bos begroeid 
leefgebied én de halfopen variant, hebben een positieve 
trend. Ter vergelijking is ook de landelijke toename of 
afname aangeduid. 

Habitat Soort 1981-1990 1991-2000 2000-2010 2011-2020 Dr. Aa
Landelijke 
trend

Grasland Wulp 68 79 57 22 Afname
Grasland Scholekster 163 98 33 11 Afname
Grasland Grutto 219 101 40 15 Afname
Grasland Kievit 323 257 113 94 Afname
Grasland Tureluur 54 45 36 29 Afname
Grasland Kwartel 9 5 10 19 Fluctuerend
Grasland Veldleeuwerik 68 50 40 74 Afname
Grasland Paapje 43 22 12 11 Afname
Grasland Gele Kwikstaart 25 18 24 53 Toename
Grasland/moeras Ooievaar 0 1 2 8 Toename
Grasland/moeras Grauwe Gans 0 0 1 42 Toename
Grasland/moeras Krakeend 0 0 2 14 Toename
Grasland/moeras Watersnip 107 103 124 126 Afname
Grasland/moeras Graspieper 135 207 347 383 Stabiel
Moeras Wintertaling 15 8 2 4 Afname
Moeras Waterral 0 2 7 18 Toename
Moeras Koekoek 24 30 32 43 Afname
Moeras Rietgors 75 97 306 305 Stabiel
Moeras Rietzanger 9 10 12 24 Toename
Moeras Kleine Karekiet 8 21 52 88 Stabiel
Moeras/ruigte Blauwborst 0 0 32 76 Toename
Moeras/ruigte Sprinkhaanzanger 10 7 41 104 Toename
Moeras/ruigte Bosrietzanger 157 114 182 200 Stabiel
Moeras/ruigte Geelgors 87 126 247 306 Stabiel
Droge ruigte Kneu 13 57 68 67 Afname
Droge ruigte Grasmus 198 530 555 836 Toename 
Droge ruigte Roodborsttapuit 3 29 142 225 Toename 
Struweel Zomertortel 26 9 2 4 Afname
Struweel Spotvogel 25 15 15 15 Afname
Half open Grauwe Klauwier 1 5 23 41 Toename 
Half open Boompieper 88 259 383 530 Toename 
Bos Grote Bonte Specht 38 43 71 111 Toename 
Bos Wielewaal 7 12 17 20 Stabiel
Bos Kleine Bonte Specht 5 23 20 23 Toename 
Bos Boomklever 0 0 19 31 Toename 
Bos Boomkruiper 53 93 112 164 Toename 
Indifferent Nijlgans 2 11 24 27 Toename 

Soorten zijn georteerd naar habitatgebruik in de Drentsche Aa en naar afnemende grootte van de vogel binnen een habitat. Landelijke trend in de laatste kolom is ontleend aan 
gegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland (www.sovon.nl).

Tabel 5.5: Aantallen (gemiddelden per periode) van broedvogels en grafisch weergegeven trend in het Drentsche Aa-gebied tussen 1980 
en 2020

Grauwe klauwier heeft zich gevestigd in half-open landschap. Boomklever neemt toe in bossen.

foto’s: G
eert de Vries

Watersnip doet het goed in moerassen.Tureluur handhaaft zich eniger mate in grasland.
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Vernatten en ontwikkeling weidevogels langs het  
Taarlosche Diep

In het kader van vernatting werden langs het Taarlosche Diep in 2008 sloten gedempt. Het 
terrein werd zoveel natter dat een open en korte vegetatie ontstond. Vanaf die tijd werd 
gemaaid met de rupsmaaier en er werd later in het seizoen gemaaid. De veranderingen in het 
beheer hadden duidelijke gevolgen voor een aantal soorten weidevogels. Van oudsher werden 
de hoogste dicht-heden van de Kievit in de meest open delen van het beekdal gevonden, recent 
zitten de hoogste dichtheden langs het Taarlosche Diep, waar de populatie in de afgelopen 10 
jaar door toenemend broedsucces geleidelijk groeide.

Vernatting had niet of nauwelijks effect op de gruttostand. 
Aanvankelijk leek hiervan langs het Taarlosche Diep wel 
sprake, echter zonder consolidatie. Voor de Wulp had 
vernatting geen positieve gevolgen. Langs het Taarlosche 
Diep nam de stand van de Wulp in de afgelopen 13 jaar 
af en werden in 2014 voor het eerst geen jonge Wulpen of 
alarmerende ouders waargenomen. Tussen 2011en 2013 
werden in het beekdal nog 26 paren Tureluurs vastgesteld, 
waarvan een aanzienlijk aantal langs het Taarlosche Diep. 
Hier nam, na vernatting niet alleen het aantal paren toe, 
maar werd ook succesvol gebroed.

Aantalsverloop en broedsucces (alarmerende paren) van de 
Kievit langs het Taarlosche Diep.

Aantalsverloop en broedsucces (alarmerende paren) van de 
Grutto langs het Taarlosche Diep.

Aantalsverloop en broedsucces (alarmerende paren) van de 
Wulp langs het Taarlosche Diep.

foto: Niels Grootjans
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Hoofdstuk 6

Ontwikkelingen 
per landschaps- 
eenheid

Ab Grootjans & Henk Everts

Waar gaat het goed en waar gaat het niet goed?

De volgende vragen staan centraal: ‘Waar gaat het goed?’ (groene 
aandachtsgebieden), en ‘Waar gaat het niet goed?’ (rode aandachts-
gebieden).

Bij de evaluatie maken we gebruik van ecohydrologische analyses 
van aandachtsgebieden, waarin hydrologische ingrepen of juist 
herstelmaatregelen onder de loep worden genomen. Wat volgt in dit 
hoofdstuk is een selectie van aandachtsgebieden.
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6.1    Identificatie van 
aandachtsgebieden

Alle 27 deelgebieden zijn beoordeeld op de mate waarin de 
vegetatieontwikkeling de afgelopen 35 jaar succesvol of minder 
succesvol is geweest. Dat heeft geleid de volgende beoordelings-
kaart met 5 beoordelingsklassen en 3 subklassen. De deelgebie-
den zijn gebaseerd op ecohydrologische kenmerken en geënt op 
de gebiedsindelingen die dertig jaar geleden zijn beschreven door 
Schipper & Streefkerk (1983) en Everts & de Vries (1991). 

Vijf  kwalificaties:
 

Zeer gunstig 
Gebieden waarin zich tussen 1982 en 2015 zeer gunstige ontwikkelingen 
hebben voorgedaan bij kenmerkende vegetatietypen die het streefbeeld 
vormden.

Gunstig
Idem, maar in mindere mate.   

Stabiel:
Gebieden waarin kenmerkende vegetaties zich tussen 1982 en 2015  
hebben weten te handhaven maar niet vooruit zijn gegaan. 

Ongunstig
Gebieden waarin vooral vegetatietypen voorkomen die soortenarm bleven 
en weinig kenmerkend waren voor de streefbeelden. 

Zeer ongunstig
Gebieden die zich kenmerkten door een sterk negatieve ontwikkeling 
en verlies aan kenmerkende vegetatietypen of waarbij de karakteristieke 
zoneringen binnen vegetatiegradiënten werden aangetast. 

Kaart 6.1: 
Ontwikkelingen 
per deelgebied 
over de periode 
1982-2015, met 
aanduiding van 
lokale aan-
dachtsgebieden 
waar de situ-
atie afwijkt van 
de algehele 
trend.

Legenda

Zeer ongunstig

Zeer gunstig

Gunstig

Stabiel

Ongunstig

Slecht

Goed

Neutraal

Ontwikkeling per deelgebied

Aandachtsgebieden
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Het succes is afhankelijk van de streefbeelden die bij het 
beheer worden gehanteerd. Streefbeelden omvatten ken-
merkende vegetatietypen die horen bij het ecohydro-
logische systeem van beekdalen. 

Tabel 6.1 geeft een overzicht van relevante vegetatie-
typen en enkele relevante criteria. Voor de schets van de 
hoofdontwikkeling van vegetatie in de Drentsche Aa zijn 
de ondergenoemde vegetatietypen relevant. In de tabel 
staan de typen geordend in vier hoofdgroepen (A tm. 
D). Vegetatietypen die weinig voorkomen (bijvoorbeeld 
hoogvenen) zijn bij de beoordeling slechts in beperkte 
mate beschouwd. Het gaat om een beoordeling op hoofd-
lijnen. 

De dynamiek van de verschillende vegetatietypen weer-
spiegelt de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen 
35 jaar zoals vastgelegd met de drie karteerronden. Ze 
zijn representatief voor de belangrijkste verschuivingen in 
areaal en het halen van streefbeelden. 

Groep A
Omvat vegetatietypen die zeer algemeen en niet ken-
merkend zijn. Ze vormen geen streefbeeld. De groep geeft 
een toestand weer die in de jaren zeventig en tachtig van 
de vorige eeuw nog dominant was door het landbouw-
kundig gebruik uit die tijd. Het gevoerde beheer van de 
afgelopen 50 jaar heeft het areaal flink doen afnemen.  

Werkwijze en criteria bij de beoordeling van de vegetatie-
ontwikkeling in deelgebieden

Er is een beoordeling gemaakt in hoeverre de vegetatieontwikkeling voor alle 27 onder-
scheiden deelgebieden de afgelopen 35 jaar succesvol dan wel minder succesvol is geweest. 
Dat heeft uiteindelijk geleid tot een beoordeling die op kaart 6.1 staat weergegeven. De deel-
gebieden zijn beschreven door Schipper & Streefkerk (1983) en Everts & de Vries (1991) en zijn 
gebaseerd op ecohydrologische kenmerken. 

Wel nemen deze typen de laatste 10 jaar plaatselijk ook 
weer toe.  

Groep B 
Omvat weinig kenmerkende vegetaties die geen streef-
beeld zijn maar wel een zekere natuurwaarde of functie 
vertegenwoordigen. Het Bloemrijke grasland kan een op-
maat zijn naar de ontwikkeling van de vegetatietypen van 
groep C en D, de streefbeelden. Er zijn ook gebieden die 
voornamelijk blijven steken in het stadium van Bloemrijk 
grasland.

Groep C & D
Omvatten kenmerkende vegetatietypen die streefbeeld 
zijn. Deze vegetaties zijn goed ontwikkeld, in de regel 
soortenrijk of herbergen zeldzame soorten. De vegetatie-
typen van groep D vertegenwoordigen in de regel meer 
waarden dan die van groep C. 

Uitzonderingen
Binnen gebieden die als hoofdtrend stabiel zijn of 
zich (zeer) gunstig ontwikkelen, kunnen zich lokaal 
afwijkingen van de hoofdtrend voordoen. Lokaal 
kunnen zich ongunstige ontwikkelingen voordoen door 
vervuiling van grond- of oppervlaktewater die leidt tot 
een regressie in de vegetatieontwikkeling. In gebieden 
die als stabiel zijn beoordeeld, kan ook sprake zijn 
van lokale verdroging van goed ontwikkeld broekbos. 
Dat is aan de hand in de Burgvollen en het Zeegser-
loopje. In andere gebieden zoals het Ballooërveld, 
Geelbroek en het Andersche Diep traden slechts lokaal 
verbeteringen op, terwijl het overgrote deel van het 
gebied de ontwikkeling als stabiel is beoordeeld. Bij 
het Ballooërveld gaat het om een lokaal gunstige 
ontwikkeling van natte heide en hoogveenvegetaties, 
in het Geelbroek om een beperkte ontwikkeling van 
Kleine zeggenmoeras en in het Andersche Diep om een 
beperkte ontwikkeling van schraalland fragmenten.

Beoordeling
Binnen het onderzoeksgebied van 1762 ha is bij de 
beoordeling gekeken naar de verschuivingen tussen de 
groepen A, B, C en D. 

A B C D
Rietgrasmoeras Rietmoeras   Ruigten Basen- en  Zuurminnend 

kleine zeggenmoeras     

Overstromingsgrasland en 
Tandzaadvegetaties Bloemrijk grasland                       Moerasstruweel en -

bos

Heideveentjes 
(Veenmosslenken- en 

bultengemeenschappen) 

Engels raaigrasweiland Droog struweel en bos Dotterbloemhooiland

 Witbolgrasland Grote zeggenmoeras  Blauwgrasland  en 
Veldrusschraalland 

Natte heide Heischraal grasland

Droge heide

Legenda
geen streefbeeld / soortenarm

geen streefbeeld soortenarm tot 
matig soortenrijk

geen streefbeeld (voorstadium) 
soortenarm tot matig soortenrijk

streefbeeld (matig) soortenrijk
streefbeeld soortenrijk

Tabel 6.1 Groepering vegetatietypen

benedenloop Kappersbult / Polma zeer ongunstig X
benedenloop Westerlanden (Ydermade tot Lammertshem) zeer ongunstig X X
benedenloop Wolddeelen Glimmen ongunstig X
benedenloop Westerlanden oost ongunstig

bovenloop Anlooërdiepje / Mazen tot Kopstukken ongunstig
midden-/bovenloop Amerdiep zuid ongunstig

middenloop* Anlooërdiepje (Burgvollen) stabiel X
infiltratie Ballooërveld stabiel X
infiltratie Flank Voorste en Achterste veen stabiel

bovenloop Zeegserloopje stabiel X
midden-/bovenloop Andersche Diep stabiel
midden-/bovenloop Geelbroek stabiel

bovenloop Smalbroekenloopje / Flank Ballooërveld stabiel
bovenloop** Scheebroekenloopje gunstig X

 middenloop** Gastersche Diep gunstig X
midden-/bovenloop* Zeegserduinen + Schipborgsche Diep gunstig X

bovenloop** De Heest gunstig 
beneden-/middenloop*** Wilde Veen Westlaren gunstig X

middenloop** Gastersche Diep rond G. holt + Noordelijk Rolderdiep gunstig X
middenloop** Deurzerdiep zeer gunstig X
 middenloop* Schipborgsche Diep / Roodzanden zeer gunstig X

middenloop*** Monding Zeegserloopje zeer gunstig X
middenloop** Taarlosche Diep zeer gunstig X
middenloop** Oudemolensche Diep zeer gunstig X
 middenloop** Rolderdiep / Ossebroeken zeer gunstig X

 middenloop**** Loonerdiep zeer gunstig X
infiltratie/oorsprong Eexterveld / Westerholt zeer gunstig  X

* lokaal vernatting
** vernatting 

*** minder waterwinning
**** vernatting en minder waterwinning
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Tabel 6.2 Beoordeling vegetatieontwikkeling deelgebieden

Deelgebieden                                                                                        
in grijs aandachtsgebieden         Oordeel ontwikkeling

LOKAAL ACHTERGROND

Positie in het landschap
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Tabel 6.1: Groepering vegetatietypen

Tabel 6.2: 
Beoordeling 
vegetatie-
ontwikkeling 
van de deel-
gebieden. 

Toelichting: 
In bijlage 
7 wordt de 
beoordeling 
nader gemo-
tiveerd.

Legenda
geen streefbeeld / soortenarm

geen streefbeeld soortenarm tot 
matig soortenrijk

geen streefbeeld (voorstadium) 
soortenarm tot matig soortenrijk

streefbeeld (matig) soortenrijk
streefbeeld soortenrijk
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6.2   Deelgebieden nader 
bekeken

Keuze deelgebieden
Voor de detailanalyse in de rapportage zijn uit de 27 gebieden 10 aan-
dachtsgebieden gekozen die deels in samenhang worden besproken. In 
de tabel 6.2 staat in grijs om welke gebieden het gaat.  

Bij de analyse hebben de volgende onderzoeksvragen als leidraad 
gediend.

• Hoe hebben vegetatie eenheden zich ontwikkeld in relatie tot de 
gradiënt waarin ze zijn gelegen. Aandacht voor icoonsoorten. Wat 
is de rol van externe factoren?

• Wat zijn knelpunten, aansluitend op gebiedsvisie, beheervisie 
en welke rol spelen zij bij de geconstateerdeontwikkelingen? 
Drinkwaterwinning en geschiedenis (effecten van terugdringen en 
verplaatsen van winningen), Landbouw: ontginningsgeschiedenis, 
effect van het huidige drainage systemen (slotenpatroon) op de 
(grond)wateraanvoer/kwel in het beekdal, intensieve landgebruik 
(mestaanwending, bronnering, uitspoeling mest).

We beginnen met de gebieden die zich zeer ongunstig hebben ontwik-
keld en eindigen met gebieden met een zeer gunstige ontwikkeling. 
De hoofdlijn die uit resultaat naar voren komt is, dat systeemherstel 
een zeer belangrijke rol speelt bij een succesvolle ontwikkeling van 
gebieden. Bij een minder succesvolle ontwikkeling speelt externe 
werking juist een belangrijke rol. Het al dan niet succesvol bestrijden 
van verdroging en herstel van hydrologische gradiënten is cruciaal. 
Ondanks dat bij iets meer dan de helft van de 27 gebieden een gun-
stige ontwikkeling is vastgesteld speelt ook daar nog regelmatig op 
kleinere schaal externe werking.
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Kaart 6.2: 
Ontwikke-
ingen per 
deelgebied 
over de 
periode 1982-
2015, met 
aanduiding 
van lokale 
aandachts-
gebieden 
waar de 
situatie 
afwijkt van 
de algehele 
trend.
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6.3    Zeer ongunstige gebieden

De Kappersbult

In de Kappersbult is sinds de verwerving in 1966 hooien zonder bemesting toege-
past. Het voortzetten van dit beheer zou de bestaande gradiënt in moeras-
typen moeten behouden, dus Kleine zeggengemeenschappen op de flanken van het 
beekdal en Grote zeggengemeenschappen op de lagere plekken richting beek. De 
droge delen werden jaarlijks gehooid, de natte delen niet elk jaar. Deze vege-
tatiegradiënt was nog grotendeels aanwezig in 1974 (Boedeltje 1975). Dit ondanks 
de aanleg van diepe ontwateringskanalen in 1969 in het kader van de Ruilverka-
veling Vries (figuur 6.2) en het onttrekken van ca. 8-11 miljoen 
kubieke meter grondwater door het Waterleidingbedrijf bij de Punt gedurende 
zeker 15 jaar (Streefkerk 1985).

De drainage in de polder 
Ydermade had tot gevolg 
dat de veenbodem in dit 
landbouwgebied dieper zakte 
dan de veengronden in de 
Kappersbult.

Het Grote zeggen moeras 
gingen sterk achteruit door 
verdroging en verzuring. De 
Kleine zeggenvegetatietypen 
profiteerden daarvan.

Dotterbloemhooiland en 
Blauwgrasland verdwenen.

In 1982 was de vegetatie-
gradiënt nog goed ontwikkeld 
met veel Grote zeggen be-
groeiingen op de lage plekken, 
Kleine zeggen vegetatietypen 
op de flanken en hier en daar 
restanten van Blauwgrasland.

1982 Hoogtekaart 20191995 2015
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Evaluatie van het beheer 1982-2015
De vegetatieontwikkeling in het gebied van 
de Kappersbult is in de reservaatgebieden zeer 
ongunstig te noemen. Het reservaat dankt zijn 
bestaansrecht aan de aanwezigheid van een goed 
ontwikkelde overstromingsgradiënt van Blauw-
grasland, via een voedselarme Kleine zeggen-
moeras tot sterk door overstromingen beïnvloede 
Grote zeggenmoeras met Stijve- , Noordse- en 
Scherpe zegge.

Een vergelijking van de vegetatiekaarten van 
1982, 1995 en 2015 laat zien (figuur 6.1) dat het 
Dotterbloemhooiland na 1995 is verdwenen en 
dat het Blauwgrasland gedurende de onderzoeks-
periode sterk is gereduceerd.

Momenteel zijn nog slechts relicten aanwezig die 
voor een belangrijk deel niet meer tot het Blauw-
grasland gerekend kunnen worden. Bloemrijk 
grasland neemt toe als gevolg van verschraling en 
ook als gevolg van verdroging van moe-
rasvegetaties. 

Goed ontwikkeld Grote zeggenmoeras nam in 
1995 al sterk af en verdroogde vormen nemen 
sterk toe. Twintig jaar later nemen ook de ver- 

droogde vormen van het Grote zeggenmoeras 
weer af en nemen ruigte-begroeiingen sterk toe. 
Voedselarme Kleine zeggenmoerassen breiden 
zich sterk uit. Deze verzuring en verarming van 
de Grote zeggenvegetatie was al voorspeld in 
1984 (Everts e.a. 1984) en ook in 1990 (van 
Diggelen e.a. 1990) en gerelateerd aan de naast-
liggende landbouwontwatering en de (regionale) 
grondwateronttrekkingen (Arcadis 2016).

Uit Everts e.a. (1984): “Neemt de toestroming van 
grondwater af, dan wordt de basis aan de tro-
fie-gradiënten ontnomen. Het neerslagwater kan 
niet meer geïsoleerd blijven en “zakt de grond 
in”, hetgeen aanleiding kan geven tot verzuring. 
Bij forse grondwaterstandsdalingen gaan de ve-
getaties over in Dotterbloemhooilanden of, indien 
er niet gemaaid wordt, in ruigtes van Hennegras 
of Rietgras”. 

Recent hydrologisch onderzoek naar de grond-
watersamenstelling in het reservaat Kappersbult, 
inclusief isotopensamenstelling om de herkomst 
van het grondwater vast te stellen, liet zien dat 
het hele gebied een infiltratiegebied is geworden. 
Het infiltratiewater is hier tot op 6 meter diepte 
doorgedrongen (Elshehawi e.a. 2019).

Figuur 6.2: 
Ecohydro-
logische 
situatie 
Kappersbult 
in 2015.
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Figuur 6.1: Vegetatiekaarten van de Kappersbult

Vegetatietypen
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Een dominant aspect van Witbol door verdroging van een Grote zeggevegetatie.

Rietgras overwoekert dicht bij de ontwateringssloot.Overzicht van de gradient van vegetatietypen bij de Kappersbult.
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Westerlanden

Veranderingen vóór 1982
Ook de madelanden van de Westerlanden (Ydermade tot Lammertshem) werden in 1969 
diepe ruilverkavelingssloten aangelegd op de grens van het toenmalige beekdalreservaat. 
In Lammertshem bijvoorbeeld werd vanuit de Rijksuniversiteit Groningen al sinds 1972 
onderzoek gedaan naar de vegetatieontwikkeling bij een verschralend beheer (hooien 
zonder bemesting). 

In 1972 bestond de vegetatie uit Dotterbloemhooiland. In 1979 waren Gestreepte witbol 
en Dotterbloem afgenomen en was een natte ruigte ontstaan met Liesgras en veel Riet-
gras. Vrijwel alle kenmerkende soorten van het Dotterbloemhooiland (Dotterbloem en 
Echte koekoeksbloem) verdwenen na 1980 (zie ook Hoff & Dijk 2013).

Dit wijst er op dat de aanvoer van kalkrijk (diep) grondwater rond die tijd was 
verdwenen en dat de invloed van overstromend oppervlaktewater uit de beek was toege-
nomen. (Bakker & de Vries 1988). Het peil van de beek was verhoogd als reactie op 
verlaging van de grondwaterstand (Streefkerk & van Hoorn 1985).

Evaluatie van het beheer 1975-2015
De vegetatieontwikkeling in het gebied van de Westerlanden is eveneens zeer ongunstig. 
Ook hier zijn de vrij uitgestrekte Dotterbloemhooilanden van 1982 verdwenen door 
verzuring en verdroging.

In 1982 waren de Dotterbloem 
hooilanden goed ontwikkeld, 
met name in het zuidelijk deel. 

In 1995 gingen de Dotterbloem 
hooilanden achteruit, met 
name in het noordelijke deel.

Links van de Drentsche Aa is de 
diepe drainagesloot te zien die 
grondwater afvangt uit het 
reservaat. 

In 2015 is het Dotterbloem-
hooiland geheel verdwenen. 
Rietgras begroeiingen nemen 
toe, evenals verdroogde vormen 
van het Grote zeggenmoeras.
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Gebieden dicht bij de Hondsrug, die het minst 
van de ontwateringsloten aan de westkant 
hebben te leiden, bleven redelijk stabiel. Het 
Basenminnend kleine zeggenmoeras nam iets 
toe, met name sinds 1995. Ten opzichte van 
1977 (Hoekstra e.a. 1977) is een duide-
lijke achteruitgang te zien. Waterdrieblad en 
Moerasvaren kwam toen plaatselijk met een 
hoge bedekking voor en Draadzegge, Ronde 
zegge, Stijve zegge, Paardenhaar zegge, Grote 
boterbloem en Paddenrus werden ook gevon-
den in die tijd. In 1981 werd in het Wilde Veen 
ook nog Moeraskartelblad gevonden (Takman 
1981). In 2021 werd alleen nog Draadrus, 
Paddenrus en Moerasvaren teruggevonden. De 
voedselarme trilveenvegetaties met Waterdrie-
blad waren sterk verruigd met Hennegras of er 
was een Wilgenstruweel ontstaan. 

In het verleden was in de afvoer van het 
gebied een betonnen stuw aangebracht, maar 
momenteel functioneert deze dam niet meer. 
Het (grond)water stroomt er langs de kanten 
omheen. Even ten zuiden van het Wilde Veen, 
aan de voet van de Hondsrug, handhaaft zich 
een trilveenvegetatie met Draadzegge. Naast 
de diepe ontwateringsloten langs de oostkant 
van Westerlanden werd even ten zuiden van het 
gebied zand gewonnen. Het beheerplan (Pro-
vincie Drenthe 2017) schrijft hierover: 

’Zand- en grindwinning vindt plaatst in de 
Zwijnmaden. De vergunning van de winning 
loopt tot 1 januari 2017. Er wordt metsel- en 
ophoogzand gewonnen. De vergunde diepte 

is 28m –NAP. De waterstand in de plas moet 
worden gehandhaafd op 3m +NAP. Na defini-
tief beëindigen krijgt de winning een passende 
functie als natuurgebied/ recreatiegebied. De 
winning werkt in beginsel negatief op het 
hydrologisch systeem doordat de kwel wordt 
afgevangen, die vervolgens niet naar de  
Drentsche Aa, maar naar het Noord-
Willemskanaal wordt afgevoerd. De winning 
werkt derhalve op regionale schaal drainerend. 
Dit heeft twee effecten: verminderde kwel in 
het beekdal en een permanent verlaagde grond-
waterstand. Lokaal is er wel sprake van een 
grondwaterstand-verhoging, omdat het water in 
de plas hoger staat dan het beekdal en er daar-
door lokale kwel onder het dijkje door komt. 
Onderzoek zal duidelijk moeten maken of er 
sprake is van significant negatieve effecten op 
de gevoelige habitattypen’.

Uit ons onderzoek naar de vegetatieontwik-
kelingen lijkt dit lokale effect (vernatting) door 
de hogere peilen in de zandwinplassen inder-
daad aanwezig: in het aangrenzende gebied 
van de Drentsche Aa zijn in 2015 nog steeds 
goed ontwikkelde Dotterbloemhooilanden 
aanwezig en zijn de Kleine zeggenmoerassen 
toegenomen. Onderzoek is in uitvoering of het 
afvangen van diep grondwater het noordelijker 
gelegen gebied niet negatief heeft beïnvloed. 
Indien dat het geval is kan overwogen worden 
om het waterpeil in de plassen nog verder te 
verhogen om verdere afvoer van diep grond-
water te voorkomen.

Figuur 6.4: 
Ecohydro-
logische 
situatie 
Westerlan-
den in 2015.
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6.4    Stabiele gebieden

Oudemolensche Diep en Anlooërdiepje (Burgvollen)

Evaluatie van het beheer 1982-2015
De vegetatieontwikkeling in het gebied van het Oudemolensche Diep en het An-
looërdiepje is zeer goed tot stabiel te noemen. In het Oudemolensche Diep gingen 
als gevolg van de vernattingsmaatregelen het Basenminnend kleine zeggenmoeras 
en Rietmoeras sterk vooruit. Dit ging ten koste van Dotterbloem-
hooilanden en Bloemrijke hooilanden (figuur 6.5).

In het Anlooërdiepje nam het aandeel van Bloemrijke graslanden (met Veldrus) 
aanvankelijk toe, maar vanaf 1995 leekt de ontwikkeling te stagneren. Er was een 
geringe winst van het voedselarme Kleine zeggenmoeras.
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Het grootste deel van dit 
gebied was nog in agrarisch 
gebruik. Dotterbloemhooilan-
den waren vooral aanwezig 
langs het Oudemolensche Diep.

Dotterbloemhooilanden gingen 
achteruit, Kleine zeggen typen 
gingen vooruit, evenals Bloem-
rijke hooilanden.

Dotterbloemhooilanden 
handhaafden zich, Bloemrijk 
hooiland nam sterk toe. 
Kleine zeggenmoerastypen en 
Schraallanden bleven stabiel.

Ecohydrologische situatie (2015)
In het oostelijk gelegen perceel - met ingeplant 
bos - liggen de ontwateringsloten nog steeds op 
de rand van het beekdal.  Hoff & Dijk (2013) 
wijzen op de nadelige hydrologische invloed 
van deze brede en diepe ontwateringsloot na 
uitvoering van de voorgenomen verhoging van 
de beekbodem door het Waterschap: “Hiermee 
wordt het negatieve effect van het beekpeil (deels) 
weggenomen maar zal de sloot langs het land-
goed waarschijnlijk het beekdal gaan draineren. 
Hiermee lijkt het dan ook aannemelijk dat naast 
de verhoging van het beekpeil ook bekeken moet 
worden of de bodem van sloot langs het landgoed 
eveneens omhoog kan worden gebracht”. In fe-
bruari 2021 heeft het waterschap met zandsupple-
ties de beekbodem in het benedenstroomse deel 
van het Anlooërdiepje fors omhoog gebracht. Dit 

lijkt een flinke verhoging van de grondwaterstand 
in de omliggende madelanden tot gevolg te heb-
ben gehad. Dit wordt echter nader onderzocht. 

De bovenstroomse gebieden van het Anlooër-
diepje ontwikkelen zich ongunstig. Cultuur-
historisch is het gebied in goede staat gebleven. 

Na 2015 zijn in het bovenstroomse deel van het 
beekdal uitgebreide vernattingsmaatregelen ge-
nomen, die ook bijdragen aan de verdere ontwik-
keling van orchideeën-rijke Veldrusvegetaties.

Figuur 6.6: 
Ecohydro-
logische 
situatie 
Anlooër-
diepje in 
2015.
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In dit deel van het Anlooërdiepje stroomt de meanderende beek door een Elzenbroekbos en is de beekbodem opgehoogd met 
zand om verdere verdroging tegen te gaan en ook om de beekfauna zich beter te laten ontwikkelen.  

Verhoging van de beekbodem door zandsuppleties in het Anlooërdiepje.Het Anlooërdiepje.
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6.5    Gunstige gebieden

Gastersche Diep

Evaluatie van het beheer 1982-2015
De vegetatie in het gebied van het Gastersche Diep heeft zich zeer gunstig ontwik-
keld, maar er zijn lokaal ook negatieve ontwikkelingen. Sinds 1982 zijn de Engels 
raaigrasweilanden vrijwel verdwenen in het gekarteerde deelgebied en namen in 
de periode 1982- 1995 de Dotterbloemhooilanden en de Bloemrijke graslanden 
sterk toe. Na de omvangrijke vernatting in het gebied breidden voedselarme Kleine 
zeggenmoerassen zich sterk uit, deels ten koste van de Dotterbloemhooilanden. 
Deze bleven wel bestaan, maar handhaafden zich vooral langs de flanken van het 
gebied of verplaatsen zich in die richting. 

In 1982 waren met name de flanken nog in agrarisch beheer. Het centrale 
deel was een In 1982 was het grootste deel van het Gastersche Diep nog 
in agrarisch gebruik. Het centrale deel bestond uit een mozaik van Dotter-
bloemhooilanden en Bloemrijke graslanden.

Door grootschalige vernatting 
breidden de Kleine zeggemoe-
rassen zich sterk uit, 
gedeeltelijk ten koste van 
Dotterbloemhooi-
landen. Rietmoerassen namen 
ook in oppervlak toe.
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In het centrum van het gebied bolde het 
veenpakket nog meer op dan voorheen, zodat 
de natste plekken met dominantie van Holpijp 
binnen het beekdal feitelijk op de hoogste plek-
ken aanwezig waren. Dit was vooral een gevolg 
van de toegenomen kweldruk in het centrum 
van het dal. Dit grondwater is relatief kalkrijk 
is heel schoon en enige duizenden jaren oud 
(Elshehawie e.a. 2019).

Ecohydrologische situatie (1995 en 
2015)
In het centrum van beekdal hebben zich na 
de sterke vernatting Kleine zeggenvegetaties 
ontwikkeld op de hoogste delen van het veen-
pakket. De kweldruk is momenteel zo sterk dat 
de veenpakketten ‘bol’ staan en wel een meter 
boven de rest van het veengebied uitsteken. 
Links van het veenpakket stroomt de beek, 
sinds 2019 opgestuwd door een beverdam. 
Rechts van het dikke veenpakket ligt een laagte 

met een dun veenpakket. Hier staat vrijwel 
permanent water dat een mengsel is van grond-
water en oppervlaktewater en afkomstig is uit 
de landbouwgebieden op het hoger gelegen 
plateau. 

Door de dikke potkleilaag in de ondergrond 
kan het neerslagwater niet infiltreren en in natte 
perioden stroomt het voedselrijke oppervlakte-
water naar de rand van het beekdal. Zowel het 
oppervlaktewater zelf als het ondiepe grond-
water is vervuild. De vervuiling van het ondiep 
grondwater was reeds in 1983 en 1984 vast-
gesteld (Grootjans e. a. 1987). 

In deze laagten die grenzen aan de oostelijke 
flanken van het gebied werden sinds 1995 
Dotterbloemvegetaties niet alleen vervangen 
door hoog productieve Rietgras, Riet en 
Lisdodde vegetaties maar ook door voedsel-
rijke Overstromingsgraslanden. Dit is een 
gevolg van toenemende bemestingsinvloeden 
vanuit de hoger gelegen intensieve bemeste 
akkers.
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Gastersche Diep ‘70

6.6    Zeer gunstige gebieden

Taarlosche Diep

Veranderingen vóór 1982
De madelanden aan de westkant van het Taarlosche Diep rond de samenvloei-
ing van het Gastersche - en het Taarlosche Diep zijn vanaf ca. 1970 verschraald 
door hooien en gemonitord tot 1989. Zuidwestelijk van het Taarlosche Diep, 
waar het kalkrijke grondwater hoog in het profiel opstijgt, ging de Kamgrasweide 
plaatselijk over in goed ontwikkeld Dotterbloemhooiland met Moeraszegge, op 
verschillende plaatsen met Moerasstreepzaad en Blauwzwarte rapunzel. Noord-
westelijk van het Taarlosche Diep verliep de ontwikkeling van de vegetatie veel 
minder voorspoedig. Hier was de Gestreepte witbol-fase niet overgegaan in een 
goed ontwikkeld Dotterbloemhooiland met Moeraszegge. Langs de flank van het 
beekdal, waar mineraalarm grondwater diep het beekdal binnendringt, waren de 
in 1974 nog aanwezige Dotterbloemhooilanden met Moeraszegge verdwenen en is 
Bloemrijk grasland ontstaan. De vegetatietypen langs de diepe ontwateringssloten 
bleven steken in Witbolgrasland met veel Smalle weegbree en Reukgras.

Evaluatie van het beheer 1982-2015
De vegetatieontwikkeling van de madelanden tussen Taarlo en Oudemolen is 
zeer gunstig te noemen. De sterk bemeste Engels raaigrasweilanden zijn in 35 jaar 
tijd vrijwel verdwenen en er is een breed palet aan soortenrijke vegetatietypen 
ontstaan.

Het oorspronkelijke doel was om goed ontwikkelde Dotterbloemhooilanden en 
Grote en Kleine zeggenmoerassen te ontwikkelen en te behouden. Tussen 1982 en 
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Figuur 6.9:
Vegetatiekaarten van Taarlosche 
Diep
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1995 breidden de Dotterbloemhooilanden zich 
nog meer uit. Door de vernatting sinds 1995 
waren die duidelijk achteruitgegaan, maar veel 
kenmerkende soorten van die gemeenschap, 
zoals Dotterbloem en Echte koekoeksbloem 
handhaafden zich in de veel nattere Kleine 
zeggengemeenschappen (Natura 2000-doelen) 
en in de Bloemrijke hooilanden met Holpijp, 
die zich beide sterk hebben uitgebreid (figuur 
6.10).

Behalve de voedselarme Basenhoudende kleine 
zeggenmoerassen, was er een mozaïek ontstaan 
van Natte ruigten, Grote zeggenmoeras en Dot-
terbloemhooilanden. Bloemrijke hooilanden 
hebben zich uitgebreid langs de flanken. Ook 
Elzenbroekbosjes hebben zich uitgebreid.

Hydrologisch zijn de deelgebieden van het 
Taarlosche en Oudemolensche Diep het minst 
aangetast door ingrepen van buitenaf. De 
invloed van pompstations op de druk van het 
diepe grondwater is hier minimaal (de conclu-
sie van Van Geer e.a. (1996) dat de grondwater-
standen van dit gebied zijn verlaagd, berust op 
een foutieve inmeting van een grondwaterbuis). 

De sterke vervuiling met stikstof van het 
grondwater op de flanken van het Gastersche 
Diep (bijna 100 mg nitraat per liter; Grootjans 
e. a 1987) is hier in 2016 niet meer waarge-

nomen (Elshehawie 2019). Deze voormalige 
akkers zijn aangekocht en worden allang niet 
meer bemest. Er zijn geen gegevens om vast te 
stellen of de vervuiling vanuit de landbouwen-
clave op het plateau bij Taarlo is afgenomen. 
De natuurontwikkeling in het gebied De Heest 
heeft plaatselijk goede resultaten opgeleverd. 
Het gebied werd in 1996 geplagd waarbij ook 
slenken en plassen zijn gegraven. (Everts e. a. 
1997). Al in het eerste jaar 1997 werd een suc-
cesvolle ontwikkeling waargenomen in 
slenken. Maar op de hogere geplagde delen 
kwam dezelfde vegetatie weer terug als voor het 
plaggen. Dat gaf aan dat de algehele grondwa-
terstand te laag was. 

In 2015 werden Blauwe zegge en Blonde zegge 
gevonden. Beide zijn kenmerkende soorten van 
het Blauwgrasland. Daarnaast werd een hoge 
bedekking van veenmossen en van 
Moeraskartelblad genoteerd. De vernatting 
in dit gebied is dus sinds 1995 plaatselijk zeer 
gunstig geweest. Ook voor de bever, die zich 
niet alleen in het Gastersche Diep, maar ook in 
een broekbos nabij Oudemolen heeft gevestigd.

Recentelijk (2021/2022) werd in dit beektraject 
door het Waterschap ook een zandsuppletie-
project uitgevoerd om de beekbodem te 
verhogen. 

Figuur 6.10: 
Ecohydro-
logische 
situatie 
Taarlosche 
Diep in 2015.
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Loonerdiep en Smalbroekenloopje

Evaluatie van het beheer 1982-2015
De vegetatieontwikkeling in het gebied van het Loonerdiep en Smalbroekenloopje 
is zeer gunstig te noemen. Met name na de vernattingsmaatregelen tijdens het 
eind van de jaren 1990 was het areaal Kleine zeggenmoeras sterk uitgebreid. Het 
areaal Dotterbloemhooiland bleef constant. 

Het areaal Bloemrijke graslanden met Pitrus nam sterk af na 1995. Na de ver-
nattingsmaatregelen in 1995, waarbij de meeste sloten in het beekdal werden 
verwijderd, ontwikkelden zich Dotterbloemhooilanden, Kleine zeggenmoerassen 
en Moerasruigten, met name aan de westkant van het Loonerdiep. Eenzelfde 
ontwikkeling deed zich voor in het gebied van het Smalbroekenloopje. Tussen 
1982 en 1995 was daar ook een sterke afname van bemeste graslanden en Ruigten, 
terwijl de Witbolgraslanden toenamen (figuur 6.11). 

Ecohydrologische situatie (1995 en 2015)
In 1985 had hydrologisch modelonderzoek al laten zien dat als gevolg van de 

In 1982 waren de meeste 
graslanden nog in agrarisch 
gebruik en veelal gedomineerd 
door Echte Witbol. Dotter-
bloemhooilanden en Bloem-
rijke grasland begonnen zich te 
ontwikkelen.

In het Looner Diep nemen de Engels raaigrasweilanden sterk af. Dotter-
bloemhooilanden blijven gelijk en Kleine zeggenvegetatiietypen nemen 
sterk toe als gevolg van vernatting. In het Smalbroekenloopje nemen in 
1995 eerst de Witbolgraslanden sterk toe als gevolg van verschraling van 
sterk bemeste graslanden om daarna weer af  te nemen als gevolg van 
verschraling en vernatting. Kleine zeggenmoerassen nemen hier echter 
beperkt toe. 
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Figuur 6.11: Vegetatiekaarten van Loonerdiep en Smalbroekenloopje

Vegetatietypen
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grondwaterwinning bij Assen een daling van 
de grondwaterpotentialen had plaats gevonden 
(10-20 cm; Streefkerk e.a. 1985). Rond 1995 
waren de veenpakketten rond het Loonerdiep 
sterk verdroogd en ondanks 20 jaar beheer 
waren er niet of nauwelijks goed ontwikkelde 
Dotterbloemhooilanden aanwezig. 

Een studentenonderzoek (1995) liet zien dat 
het waarschijnlijk was dat het grotere systeem 
van grondwatervoeding mede in combinatie 
met de lage beekpeilen sterk verzwakt was. 
Het ondiepe systeem met aanvoer van kalkarm 
grondwater uit het Ballooërveld leek zich 
relatief dichter naar het Loonerdiep te hebben 
ontwikkeld; de diepe veenpakketten hadden 
tot op 1-2 meter kalkarm grondwater in het bo-
demprofiel. Ook bleek uit een vergelijking van 
de vegetatiekaarten van 1982 en 1995 dat de 
basenminnende variant van het Dotterbloem-
hooiland (met Moeraszegge) verdwenen was 
langs de oostelijke kant van het Loonerdiep. 
Dit is een aanwijzing dat het kalkrijke grond-
water uit het diepe watervoerende pakket de 
wortelzone niet meer bereikte.

Orchideerijke (Brede orchis en Rietorchis) 
Veldrusshooilanden hebben zich met name 
goed ontwikkeld in percelen waar de bovenste 

veenlaag is geplagd, waardoor met name de 
fosfaatbeschikbaarheid sterk is afgenomen 
(Klimkowska & Grootjans 2015). Met die 
voedselrijke toplaag (ca. 20cm) zijn vrijwel alle 
bestaande sloten dichtgemaakt, waardoor er 
een sterke vernatting in de beekdalzone langs 
de beek is opgetreden. 

De grondwaterwinning bij Assen werd al in 
1996 geleidelijk terug gebracht van 8 naar ruim 
6 miljoen m3 per jaar. Vervolgens werd het in 
2003 verder teruggebracht naar gemiddeld 4,5 
tot 5 miljoen m3/jaar. Bovendien zijn enkele 
diepe ontwateringsloten op de beekdalflank ge-
dicht. Dit alles heeft een sterk positieve invloed 
gehad op de vegetatieontwikkeling. Sommige 
percelen werden zo nat dat maaien met maa-
imachines, bij wijze van proef, werd gestaakt 
(Aggenbach e.a. 2014). Hierdoor ontwik-
kelden zich plaatselijk moerasruigten, maar 
ook laagproductieve Basenminnende kleine 
zeggentypen met Brede orchis, Rietorchis en 
plaatselijk ook tapijten met slaapmossen.

In het Smalbroekenloopje heeft in de winter 
van 2014/2015 een project plaatsgevonden om 
delen van dit loopje te verondiepen en sloten te 
dempen.
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Rolderdiep

Veranderingen vóór 1982
Het Rolderdiep werd tijdens ruilverkaveling Rolde-Anloo plaatselijk gekanali-
seerd. Hierdoor werd een Dotterbloemhooiland doorgraven. Dit gaf de mogeli-
jkheid om situaties te vergelijken die nat bleven, vochtig werden of ontwaterd 
raakten. Tussen 1976 en 1979 was de biomassa rond 2,8 ton/ha in het natte deel, 
rond 3,3 ton/ha in het vochtige deel en rond 5,5 ton/ha in het ontwaterde deel. De 
mineralisatie bedroeg 30-55 kg N/ha/jaar in het natte en vochtige deel, en 290-450 
kg N/ha/jaar in het ontwaterde deel. De toegenomen stikstofbeschikbaarheid en 
biomassa leidde tot de ontwikkeling van Witbolgrasland (Grootjans e. a. 1985).

Evaluatie van het beheer 1982-2015
Met uitzondering van een klein gebied dat direct door het in 1975 gegraven 
ontwateringskanaal wordt beïnvloed heeft de vegetatie zich in het gebied van het 
Rolderdiep gunstig ontwikkeld. Tussen 1982 en 1995 nam het aandeel Engels 
raaigrasweiland en Witbolgrasland nog toe, maar na de vernattingsmaatregelen 
vanaf 1995 namen begroeiingen met Pitrus toe en ook Bloemrijke graslanden 
breidden zich uit. Een deel van de Ossebroeken werd geplagd en er werden sloten 
gedicht (2007) en dit had binnen een jaar of 8 een spectaculaire ontwikkeling van 

Rond 1982 waren bijna alle 
graslanden in agrarisch 
gebruik, maar niet erg 
intensief. Weidevogels waren 
plaatselijk nog algemeen, 
zoals Kievit, Grutto en 
Watersnip.

Tussen 1982 en 1995 namen 
in het noordelijk deel de 
Dotterbloemhooilanden sterk 
toe. Het zuidelijk deel blijft 
vrij stabiel. 

Onderin de kaart is het rechte 
diepe ontwateringskanaal dat in 
1975 werd gegraven ter vervan-
ging van de beek goed te zien. 
Ook de rechte detailafwatering 
stamt uit die tijd.
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soorten van echte schraallanden tot gevolg. 
Het Basenminnend kleine zeggenmoeras nam 
sterk in omvang toe, soms met grote aantallen 
Moeraskartelblad. In het ondiep geplagde deel 
hebben zich echte Schraallandtypen ontwik-
keld, zoals Veldrusschraallanden met 
Rietorchis, Blauwe knoop en soms ook 
Klokjesgentiaan. Er is zelfs een Kalkmoeras-
vegetatie ontstaan, met veel Parnassia en 
Moeraswespenorchis, maar ook hier en daar 
Blonde zegge, Gele zegge en Groenknolorchis. 
Met name begroeiingen van Geknikt tandzaad 
lijken op te rukken in de lage delen grenzend 
aan sloten die water afvoeren van de hogere 
gronden ten zuiden van het Ballooërveld.

In het Scheebroekenloopje werd sinds 2009   
het maaibeheer gestaakt, nadat in het gebied 
alle sloten waren gedicht of verontdiept (de 
loop). Hier breiden natte ruigten zich sterk uit. 

Het aandeel natte overstromingsvegetatie blijft 
laag, maar is ook in 2015 nog steeds aanwezig. 
Deze eutrofiëring wordt veroorzaakt door 
vervuild oppervlaktewater afkomstig uit 
intensief bemeste akkers op de Rolder es. De 
bedoeling was om dit oppervlaktewater af te 
voeren naar het Rolderdiep. Maar na sterke 
neerslag stroomt dit water in de laagtes die 
grenzen aan het gebied met schraallandsoorten. 
De diepe ontwateringsloot in het midden van 
het Rolderdiep werd in 1975 gegraven en heeft 
nog steeds een drainerende werking op het 
gebied met de veenpakketten.

Figuur 6.14:
Ecohydro-
logische 
situatie 
Rolderdiep 
2016.
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Tussen 1995 en 2015 traden grote 
veranderingen op. Door vernatting 
in het noordelijk deel ontwikkelden 
zich Kleine zeggenmoerassen. In 
het zuidelijk deel ontwikkelde 
zich als gevolg van plaggen en 
vernatten Schraallandvegetatie met 
unieke soorten.

Figuur 6.13: Vegetatiekaarten van het Rolderdiep
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Eexterveld

Veranderingen vóór 1982
Tot de jaren ’50 was het hele terrein nog Heide, Blauwgrasland, Heischraal 
grasland en Veldrusschraalland (Van Andel e.a. 1945). Die schraallandtypen 
hadden een omvang van enkele hectares. Van Andel e.a. maakten melding van 
Parnassia, Geelhartje, en Klein glidkruid (Scutellaria minor). Parnassia kwam in 
dit gebied vroeger veelvuldig voor (mondelinge mededeling H. Lanjouw). 
In de jaren 1950 werd het grootste deel van het Eexterveld ontgonnen door 
middel van diepploegen. Het ontgonnen deel was tot 1972 intensief in agrarisch 
gebruik, merendeel als grasland. Het natte grasland werd in 1972 gedomineerd 
door Overstromingsgrasland en Zuur kleine zeggenmoeras (Ter Heerdt e.a. 1986). 
In 1972 nam Staatsbosbeheer het terrein in beheer door beweiding met schapen. 
De verwachte regeneratie van heide vond niet plaats binnen 10 jaar. Wel nam de 
soortenrijkdom toe en ontstonden uitgesproken micro- en ook macropatronen op 
de schaal van het landschap (Bekker e.a. 1984, Bekker & Bakker 1989).

Tussen hooien en beweiden waren tussen 1972 en 1980 grote verschillen
ontstaan. Door het maairegime ontstonden Bloemrijke graslanden, maar geen 
Natte heide of Heischraal grasland. Daarom werd in 1973 besloten om bij 
wijze van proef 0,5 ha van het grasland te plaggen en zo de voedselrijke toplaag 
te verwijderen. Een jaar na afplaggen werden pioniersoorten van de Droge heide 
aangetroffen. Het is aannemelijk dat die zich gevestigd hebben vanuit de lang-

In 1982 bestond het grootste deel 
van het Eexterveld uit Bloemrijk 
grasland. Slechts in een klein 
deel was Heischraal grasland en 
Blauwgrasland bewaard geble-
ven. In het Scheebroek was een 
Dotterbloemhooiland ontwikkeld 
met lokaal Noordse zegge.

Tussen 1982 en 1995 blijft de 
situatie vrij stabiel. Alleen het 
areaal Heischraal grasland nam 
iets toe als gevolg van plaggen 
van de voedselrijke toplaag.

Tussen 1995 en 2015 verdween 
het Dotterbloemhooiland in het 
Scheebroek, maar als gevolg van 
grootschalig plaggen nam het 
areaal Heischraal grasland en 
Blauwgrasland sterk toe.

1982 Hoogtekaart 20191995 2015

(A
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Figuur 6.15: Vegetatiekaarten van het Eexterveld

levende zaadvoorraad, die door het plaggen 
plotseling aan de oppervlakte kwam te liggen 
(Brandsma & Bakker 1985). Na 1996 kreeg 
de verschraling van het Eexterveld een extra 
impuls door grootschalig plaggen.

Evaluatie van het beheer 1982-2015
De vegetatie in het gebied van het Eexterveld 
heeft zich met name als gevolg van het plaggen 
zeer gunstig ontwikkeld, maar er zijn lokaal 
ook negatieve ontwikkelingen. Met name de 
ontwikkeling van Blauwgrasland en Heischraal 
grasland is zeer succesvol geweest na 1996. 

Volgens van Wieren (1977) bevindt zich in 
het reservaat van het Eexterveld geen keileem 
binnen 120 cm -mv (figuur 6.17). Wel zijn er 
dunne grindlaagjes gevonden die erop kunnen 
wijzen dat keileem hier in het verleden wel 

geweest is, maar verspoeld is geraakt, zodat het 
grind overbleef. Ook zijn restanten van potklei 
uit het Elsterien aangetroffen. Het gaat daarbij 
om leem, niet om klei. Deze leem die op een 
aantal plekken dagzoomt, is op een diepte 
tussen de 50 cm en 1 meter -mv verspreid aan-
wezig. Sterk lemig zand, eveneens afkomstig 
uit het Elsterien, is algemeen aanwezig.

Het reservaat Eexterveld ligt op de rand van 
een gebied met een dikke laag potklei in de 
ondergrond, soms dikker dan 20 meter 
(bijvoorbeeld onder het Gastersche Holt). Aan 
de randen van een potkleigebied zijn de afzet-
tingen veelal zandig en plaatselijk lemig. Dat 
geldt ook voor het Eexterveld. Dit betekent 
dat er geen sprake is van aaneensluitende voor 
water ondoorlatende lagen in de bovenste me-
ter. Hydrologisch kan het een ‘gatenkaas’ zijn, 
met name in de bovenste lagen met freatisch 
grondwater en grondwater in het eerste water-
voerende pakket. 

Figuur 6.16:
Ecohydro-
logische 
situatie 
Eexterveld 
in 2015.
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Op de Keileemkaart van de Provincie Drenthe 
wordt wel keileem in het zuidelijk deel van het 
Eexterveld aangegeven, die laag is echter dun 
(<50cm). Het is niet precies bekend op welke 
diepte het keileem hier in het bodemprofiel aan-
wezig is. Maar wel dat die keileemlaag nog geen 
50 cm dik is, en derhalve redelijk doorlatend en dus 
‘lek’ (Bakker e.a. 1986). 

Schipper & Streefkerk, (1993) wezen er al op dat 
de oostelijke landbouwenclave direct grenzend aan 
het reservaat een forse verlaging van het grond-
water in het lokale hydrologische systeem in stand 
houdt. Het gaat hier om grondwater in het freatisch 
en eerste watervoerende pakket. 

In 2013 kwamen Hof & Dijk (2013) tot de conclu-
sie dat op het Eexterveld gedurende periode 2009 
tot 2013 de hydrologische randvoorwaarden voor 
het beheertype vochtig Heischraalgrasland niet 
voldeed in het zuidoostelijke deel van het Eexter-
veld. Met name de zomergrondwaterstanden waren 
veel te laag. Hof & Dijk (2013 schrijven:

“Door de ontwatering in de omgeving zijn de klein-
schalige, hydrologische systemen aangetast en is de 
kwel sterk verminderd”

In het beheerplan wordt op basis van de vege-
tatiekartering van 2015 geconstateerd dat in de 
lagere terreingedeelten eutrofiëring lijkt te zijn 
opgetreden die veroorzaakt kan zijn door mobili-
satie van fosfaat als gevolg van vernatting of door 
toestroming van vervuild grondwater uit de vernatte 
omgeving. De meest voor de hand liggende oorzaak 
van de eutrofiëring van de laagste gedeelten van het 
Eexterveld lijkt ons echter de aanvoer van vervuild 
oppervlaktewater via een ondergrondse leiding die 
drainagewater afvoert uit het aangrenzende land-
bouwgebied (ten zuidoosten van het reservaat).

Om de duurzaamheid van de genomen plagmaatre-
gelen in het reservaat te verhogen zouden de aan 
het gebied grenzende ontwateringsloten moeten 
worden gedicht. Ook de ondergrondse afwater-
ing dwars door het reservaat zou moeten worden 
gesloten, zodat ook herstelmaatregelen in de lage 
delen van het reservaat kunnen worden uitgevoerd 
(plaggen van de hele kom).

Foto 6.2: De ontwateringssloot langs de zuidkant van het reservaat ligt op minder dan 3 meter van de grens van het reservaat. Een 
nog diepere ontwateringssloot langs de oostkant van het reservaat ligt op 10 meter van het reservaat en loost zijn water op een 
ondergrondse leiding die uitmondt midden in het reservaat (’de kom’). 

6.17: Uit deze doorsnede van de bodemopbouw van het reservaat Eexterveld van west naar oost (van Wieren 
1977) blijkt dat er geen keileem werd aangetroffen en dat de potklei niet bestaat uit ondoorlatende klei, maar 
uit lemige en zelf zandige afzettingen, die wel slecht doorlatend zijn, maar niet ondoorlatend.
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Hoofdstuk 7

Natura 2000-opgaven

Henk Everts, Piet Schipper, Mark Jongman & Weier Liu

Inleiding

Voor het Natura 2000-gebied ‘Drentsche Aa’ geldt allereerst de  
kernopgave van landschappelijke samenhang en interne com-
pleetheid die voor alle aangewezen beekdalgebieden in Nederland 
geldt:

“Versterken van de functionele samenhang van de Natura 2000-gebieden met hun 
omgeving ten behoeve van een duurzame instandhouding en ter vergroting van de 
algemene biodiversiteit. Onder andere door herstel natuurlijke waterstromen en – 
standen, zowel grondwater als oppervlaktewater van goede kwaliteit, en op termijn 
herstel van overstromingsdynamiek. Binnen de Natura 2000-gebieden herstel van 
gradiënten en mozaïeken van verschillende onderdelen met name t.b.v. Kalkmoeras-
sen, Blauwgraslanden en Vochtige alluviale bossen.” (Ministerie van LNV, 2006).”

In dit hoofdstuk worden de volgende habitattypen besproken:

1.     Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
2.     Blauwgraslanden
3.     Kalkmoeras ( Alkalisch laagveen) 
4.     Ruigten en zomen (Moerasspirea)
5.     Heischrale graslanden
6.     Beuken-eikenbossen met Hulst
7.     Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
8.     Vochtige heiden
9.     Pioniervegetatie met snavelbiezen
10.     Actieve hoogvenen (heideveentjes)
11.     Zure vennen 
12.     Eiken-haagbeukenbossen
13.     Droge heide
14.     Hoogveenbos
15.     Zandverstuivingen
16.     Beken en rivieren met waterplanten

Voor zes habitattypen zijn behoudsopgaven vastgesteld voor zowel oppervlak als 
kwaliteit. Voor vijf typen is alleen een verbeteropgave voor de kwaliteit en voor de 
resterende acht typen is een opgave tot uitbreiding van oppervlak en verbetering van 
de kwaliteit vastgesteld.
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Overgangs- en trilvenen (trilvenen) (H7140A)

Blauwgraslanden (H6410)

Kalkmoeras (alkalisch laagveen) (H7230)

Ruigten en zomen (Moerasspirea) (H6430A)

Heischrale graslanden (H6230)

Beuken-eikenbossen met Hulst (H9120)

Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 
bossen) (H91E0C)

Vochtige heiden (H4010A)

Pioniervegetatie met snavelbiezen (H7150)

Actieve hoogvenen (heideveentjes) (H7110B)

Zure vennen (H3160)

Eiken-haagbeukenbossen (H9160A)

Droge heide (H4030)
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M2
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M2 SG

In het Drentsche Aa-gebied hebben de Vochtige 
heiden, Heischrale graslanden en Blauwgras-
landen een ‘sense of urgency’ ten aanzien van 
de beheeropgave gekregen. Dit betekent dat het 
beheer op korte termijn moet zijn aangepast om 
verdere achteruitgang te voorkomen. Het gebied 
heeft voor zeven habitattypen een ’wateropgave’ 
gekregen. De waterhuishouding dient hier te 
worden verbeterd om de ecologische vereisten op 
orde te krijgen.

In het Beheerplan van 2017 is een evaluatie ge-
geven van de ontwikkeling van de habitattypen in 
de Drentsche Aa. Deze evaluatie laat meer-
dere hiaten zien. Waarschijnlijk is het jaar van het 
aanwijzingsbesluit uit 2013 als referentie ge-
bruikt. Dat geeft moeilijkheden omdat van deze 
T0 weinig concrete informatie beschikbaar is. 
Ook waren destijds voor de T1 de resultaten van 
de vegetatiekarteringen uit 2015 en 2016 nog niet 
beschikbaar. Waar wel een beoordeling is, zal die 
voornamelijk tot stand zijn gekomen op basis van 
veldervaring van de auteurs en beheerders. 

Op het moment van het schrijven van het 
huidige rapport speelt eenzelfde probleem. Er is 
daarom voor een pragmatische aanpak gekozen. 
De ontwikkeling van het gebied in de periode 
1982 - 2016 biedt wat ons betreft een voldoende 
betrouwbaar beeld dat representatief is voor de 
ontwikkeling van de verschillende habitattypen. 
Wel heeft de hier gepresenteerde evaluatie zijn 
beperkingen. De systematiek die bij de karte-
ringsronden is toegepast is voor een viertal habi-
tattypen onvoldoende toegesneden en onderschei-
dend geweest en geeft daarom geen informatie. 
Dit komt doordat niet vegetatiekundige condities 
soms een belangrijke rol spelen bij het onder-
scheiden van habitattypen (bijvoorbeeld Oude 
eikenbossen en Stuifzandheiden). Deze ken-
merken vielen buiten het bestek van de opdracht.  
Ook het habitattype Binnenlandse Kraaiheide is 
niet beschouwd omdat dit type in de vegeta-
tietypologie niet voldoende onderscheidend was. 
Deze habitattypen komen in het Drentsche Aa-
gebied echter wel voor, o. a. in Kampsheide bij 
Rolde.

Bij de eerste vraag is uitgegaan van de reguliere syste-
matiek van Natura 2000. Er is gebruik gemaakt van de 
recente conversietabel van plantengemeenschappen. Wel 
wijkt de gehanteerde werkwijze af van de reguliere 
evaluatiemethode waarin habitatkaarten centraal staan. 
Die kaarten zijn niet gebruikt omdat het buiten het bestek 
van het onderzoek viel. Er is alleen gebruik gemaakt van 
de conversietabel waarin de lokale vegetatietypen via vast-
stelling van de vegetatiekundige inhoud zijn vertaald naar 
habitattypen. Een andere beperking is dat de overlap van 
de kaarten van de drie gebruikte karteerronden niet het 
gehele oppervlak van het Habitatrichtlijngebied omvat. In 
totaal wordt in de analyse 1762 ha beschouwd. Daarmee is 
naar schatting 10-20% van het richtlijngebied niet gedekt. 

Bij de tweede kwestie over de kwaliteitsontwikkeling, is 
aan de orde hoe de kwaliteit van de habitattypen het beste 
kan onderbouwd vanuit wetenschappelijk oogpunt. In de 
systematiek van Natura 2000 worden slechts twee 
kwaliteitscategorieën onderscheiden, namelijk goed en 
matig. Deze indeling houdt weinig rekening met weten-
schappelijke en ecologische criteria en is bovendien weinig 
specifiek voor het gebied. Ze houdt daarmee onvoldoende 
rekening met het brede scala aan ontwikkelings- en degra-
datiestadia die zich in de praktijk in een gebied voordoen 
en daarmee onvoldoende met zowel de lokale situatie als 
potenties.

Van het gebruik van typische soorten bij de beoordeling 
van de kwaliteit kon gezien de aard van het onderzoek 
maar in beperkte mate gebruik worden gemaakt.

De basistypologie van de karteringen in de Drentsche Aa 
biedt een goede ingang voor een toegesneden gebieds-
gerichte werkwijze die recht doet aan de kwaliteiten en 
kansen. In een lokale typologie zijn per plantengemeen-
schap op systematische wijze vormen onderscheiden. Je 
kunt hiermee progressieve of regressieve ontwikkelingen in 
detail weergeven. 

Deze studie laat zien dat de lokale typologie niet alleen een 
goed beeld geeft van ecologisch slechte en goede omstan-
digheden voor plantengemeenschappen maar ook van 
de kansen die door herstelmaatregelen zijn gecreëerd. 
Bovendien houdt de indeling beter rekening met criteria 

als diversiteit en de aanwezigheid van kenmerkende en 
zeldzame soorten. 

Binnen de systematiek van Natura 2000 worden bij de 
beoordeling van de kwaliteit ook typische soorten gebruikt.  
Dat betreft niet alleen hogere plantensoorten, mossen en 
korstmossen maar ook diersoorten zoals insecten en vogels. 
Het gebruik van typische soorten bij de beoordeling van 
de kwaliteit kon gezien de aard van het onderzoek maar in 
beperkte mate gebruik worden gemaakt.   

De volgende kwaliteitscategorieën zijn gebruikt bij de eva-
luatie van de Nature2000 doeltypen:

Optimaal Ontwikkeld
Optimaal ontwikkelde vorm of stadium van de classificer-
ende plantengemeenschap voor het Habitat, niet alleen met 
kenmerkende soorten van de gemeenschap maar ook met 
een relatief hoge soortenrijkdom en of aanwezigheid van 
Rode lijstsoorten en/of typische soorten (zie bijlage 4C).

Progressief pionier
Pioniergemeenschap die zich, gezien de waargenomen 
ontwikkelingen in het onderzoeksgebied op relatief korte 
termijn, ontwikkelt naar een optimaal ontwikkeld stadium 
of vorm van het Habitat.

Progressief door actief beheer
Niet optimaal en beïnvloede (stadium van) classificeren-
de plantengemeenschappen voor het Habitat dat relatief 
soortenarm is of arm aan zeldzame, kenmerkende en 
typische soorten. Bij actief beheer ontwikkelt deze vegetatie 
zich op relatief korte termijn naar een optimaal stadium of 
vorm.

Regressief stagnatie
Niet optimaal (door externe werking) beïnvloed stabiel 
stadium: kan onder de gegeven abiotische omstandigheden 
bij regulier beheer alleen worden gehandhaafd en niet her-
steld naar een optimaal stadium of vorm. 

Regressief 
Verre van optimaal stadium, de achteruitgang wordt bij 
regulier beheer moeilijk tegengegaan.

Werkwijze Evaluatie Habitattypen

In de evaluatie wordt gebruik gemaakt van een systematiek die toegesneden is om een onderbouwd oordeel te 
geven over de ontwikkeling van de habitattypen in het Drentsche Aa-gebied. De vraag is of de ontwikkelings- en 
degradatiefasen van habitattypen kwalitatief te duiden zijn. Er spelen twee kwesties: 

1. In welke mate kunnen ontwikkelings- en degradatiefasen van plantengemeenschappen worden beschouwd als 
habitattype?

2. Als een vegetatietype als habitattype kan worden beschouwd, welke kwaliteit vertegenwoordigt ze dan?
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7.1   Ontwikkeling van Natura 2000 
instandhoudingsdoelen

In deze paragraaf worden de resultaten van de ontwikkeling van habitattypen 
besproken. Er is een ordening aangebracht waarbij eerst de typen met de meest 
gunstige ontwikkeling aan bod komen. Vervolgens de typen waarbij sprake 
is van een stabiele situatie en tenslotte de habitattypen waar de ontwikkeling 
ongunstig is. Voor een grafisch overzicht van de resultaten wordt verwezen 
naar bijlage 4A Bijlage 4D geeft een overzicht van de ontwikkeling van typische 
soorten van de habitattypen in de Drentsche Aa. 

Positieve ontwikkelingen
Bijna de helft van toegewezen habitattypen van de Drentsche Aa heeft tussen 1995 en 2015 
een (zeer) positieve trend laten zien in zowel in oppervlak als kwaliteit. Dit zijn:

1. Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

2. Blauwgraslanden 

3. Ruigten en zomen (Moerasspirea)

4. Kalkmoeras (alkalisch laagveen) 

4. Heischrale graslanden

5. Beuken-eikenbossen met Hulst 

6. Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 

7. Vochtige heiden (hogere zandgronden)

Overgangs- en trilvenen
Van alle beschouwde habitattypen zijn de Overgangs- en trilvenen (trilvenen) de afgelopen 
20 jaar het sterkst toegenomen. In 1995 was het oppervlak 20 ha in de periode daarna is het 
uitgebreid tot bijna 90 ha. 

Het habitattype kent twee hoofgroepen: het Basenminnend en het Zuurminnend kleine 
zeggenmoeras. Optimaal ontwikkelde stadia bestaan uit begroeiingen waarin zowel zeggen 
als kruiden het aspect bepalen of frequent voorkomen. Voor het Basenminnend kleine zeg-
genmoeras zijn dat Noordse zegge, Holpijp, Snavelzegge, Waterdrieblad, Moeraskartelblad, 
Wateraardbei, Paddenrus, Ronde zegge en Draadzegge. Voor het Zure kleine zeggenmoeras, 
Zwarte zegge, Zompzegge, Draadrus, Sterzegge en veenmossen. 

M2

M2 Lichte uitbreiding oppervlak

Sterke uitbreiding oppervlak

Lichte verbetering kwaliteit

Redelijke verbetering kwaliteit

Sterke verbetering kwaliteit

OppervlakteHabitattype Kwaliteit Voornaamste gebieden
Middenloop en overgang middenloop 
benedenloop

Middenloop en overgang middenloop 
benedenloop

Eexterveld, Ballooërveld, Zeegserduinen

Ballooërveld, Eexterveld

Algemeen in de middenloop

Eexterveld, De Heest, Rolderdiep, 
Ossebroeken

Rolderdiep, Ossebroeken

Amerdiep

Dotterbloemhooilanden en Grote zeggenmoeras zijn in 
Nederland geen habitat. Een pleidooi waarom dat  
eigenlijk wel zou moeten

Dotterbloemhooilanden en Grote zeggenbegroeiingen vallen in Nederland niet onder de bescherming van de 
Habitatrichtlijn omdat ze niet zijn aangemeld. Er is wel een habitattype waar deze vegetaties vermeld 
worden; het habitattype 6450 Noordelijke boreale alluviale graslanden. Dit type wordt voor Scandinavië en 
de Baltische landen vermeld.

In de Engelse titel van de manual slaat ’alluvial’ op 
meadow, niet op de bodem. Het zelfstandige naamwoord 
Alluviaal of alluvium is het losse materiaal (regoliet) dat 
als sediment door een rivier of beek is afgezet. Een rivier 
is alluviaal als hij over zijn eigen afzettingen stroomt, 
waardoor erosie mogelijk is van materiaal dat elders 
weer wordt afgezet. Het bijvoeglijk naamwoord heeft dus 
twee betekenissen: 1) een bepaald type afzetting en 2) de 
aanduiding van een geologische periode: het holoceen.  
’Graslanden van het holoceen’ voelt raar en overbodig, 
maar is taalkundig correct. ’Alluviale graslanden’ is 
echter niet correct want graslanden zetten geen alluviale 
sedimenten af. Dat doet de beek of rivier. Deze graslanden 
komen uiteraard wel voor op door de beek of rivier 
gevormde bodems; dat kunnen minerale afzettingen of 
veenbodems zijn. Een juiste vertaling van het engelse 
‘alluvial’ naar het Nederlands is dus: ’graslanden langs 
rivier of beek’.

De beschrijving in de habitatmanual is summier waar 
het gaat om graslanden die in het voorjaar overstroomd 
worden en vaak als hooiland worden gebruikt. Dat 
gebruik is echter vaak gestopt. Een aanvullende eis is 
daarom dat de graslanden ‘niet ernstig begroeid zijn met 
bomen en struiken’. Verder worden verschillende soorten 
opgesomd waaronder Noordse zegge, Scherpe zegge, 
Stijf struisriet, Zwarte zegge, Holpijp en enkele grassen 
zoals Ruwe smele. De vegetatiekundige aanduiding is 
informeel: Verschillende vegetaties die de vochtgradiënt 
(overstroming) volgen zoals Rivierbegeleidende Holpijp-
graslanden, Rivierbegeleidende Scherpe -of Noordse zegge 
graslanden, Struisriet-graslanden, Ruwe smelegraslanden 

en Rietgrasgraslanden. Ook de ruigten en drogere 
graslanden in deze rivierbegeleidende graslanden doen 
mee. Het Habitattype lijkt veel op de beekbegeleidende 
Dotterbloemhooilanden en Grote zeggenvegetaties van de 
Drentsche Aa.  De reden om deze graslanden niet aan te 
melden was de aanduiding van de boreale klimaatzone in 
de titel. Nederland behoort tot de Atlantische klimaatzone, 
niet tot de Boreale. Vanuit de richtlijn wordt echter ook 
geëist dat de ecologische variatie en geografische 
verspreiding gewaarborgd blijft.

Al in 1965 wijzen Westhoff en Barkman er op dat het 
Drents district (met het aangrenzend deel van Nie-
der-Sachsen en Jutland) een overgang vormt tussen de 
Atlantische zone en de Boreale zone. Dit blijkt uit een keur 
van soorten (138), veel mossen en vaatplanten maar ook 
korstmossen. Onder de vaatplanten wordt ook Noordse 
zegge en Stijf struisriet genoemd als boreaal element in 
het Drents district. Naast behoud van de habitats schrijft 
de richtlijn ook voor voldoende geografische spreiding te 
realiseren om het oorspronkelijke verspreidingsgebied van 
bepaalde habitats te beschermen. Grootjans & van Tooren 
(1984) tonen aan dat het boreale Lysimachio-Caricetum 
aquatilis ook in het Drentsche Aa-gebied voorkomt. Het 
verspreidingsgebied van het habitattype is dus veel groter 
dan de Boreale zone. Bescherming van het oorspronkelijke 
verspreidingsgebied is een belangrijker criterium dan 
een titel in de Manual. Alle reden dus om Dotterbloem-
hooilanden en Grote zeggenvegetaties met Noordse zegge 
en/of Stijfstruisriet in het Drents district alsnog de juiste 
bescherming te geven.
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Beide progressieve kwaliteitscategorieën omvatten zowel Holpijp-
begroeiingen als licht verdroogde vormen van goed ontwikkelde 
vegetatietypen. Deze zijn kenmerkend voor de optimale ontwikkelde 
kwaliteitscategorie. De zogenaamde regressief stagnatie categorie 
omvat vormen van deze begroeiingen met een duidelijke indicatie van 
verdroging en eutrofiëring.

Meer dan de helft van het areaal is optimaal ontwikkeld of ontwikkelt 
zich in deze richting. Het habitattype heeft zich goed ontwikkeld in 
de delen van de middenloop waar vernattingsmaatregelen en systeem-
herstel hebben plaatsgevonden. Tegenwoordig komt het habitattype 
het meest voor in het Gastersche diep rond het Gastersche Holt, in 
het noordelijk deel van het Rolderdiep (19 ha) en in het Deurzerdiep 
(17 ha), Taarlosche Diep (14 ha), Loonerdiep (9 ha), Rolderdiep/
Ossebroeken (9 ha) en Andersche Diep (9 ha). In andere delen van de 
middenloop is het oppervlak kleiner maar nog steeds aanzienlijk. Het 
varieert tussen 3 en 8 ha. In de benedenloop heeft dit habitattype in 
de Kappersbult en Polma ook nog een oppervlak van 9 ha. Hier heeft 
het habitattype last van verdrogings- en verzuringprocessen. Daardoor 
schuift het Basenminnend kleine zeggenmoeras de zone van het 
Grote zeggenmoeras binnen en wordt dit zelf aan de flank van het dal 
vervangen door Zuur kleine zeggenmoeras. 

Bij de groei is ook het oppervlak van optimaal ontwikkelde typen 
toegenomen. Dit is een indicatie dat de kwaliteit ook toeneemt. Van 
de typische soorten komen vier van de vijf echter niet voor. De enige 
typische soort die er nog is, is Ronde zegge: deze komt zeer zelden 
voor en heeft bovendien een negatieve trend. Dat onderstreept de 
zorgen omtrent de ontwikkeling. 

De grootste groei trad op bij trilvenen die gekenmerkt worden door 
Snavelzegge en Zwarte zegge. In 2015 was het oppervlak 5 keer 
groter dan in 1995. De groei van Noordse zeggenbegroeiingen binnen 
het moeras bleef achter (2x meer oppervlak dan in 1995). Dit gold ook 
voor de groei van typen gekenmerkt door Waterdrieblad, Paddenrus, 
Ronde zegge en Draadzegge. Deze laatste blijven sterk achter met een 
groei van 0,4 ha in 1995 naar 1,1 ha in 2015. 

Blauwgraslanden
Ook de Blauwgraslanden zijn de afgelopen 20 jaar flink in areaal 
toegenomen. Tussen 1982 en 1995 was er nog sprake van een nega-
tieve trend; in 1995 resteerde nog maar 2 hectare. Momenteel komt 
bijna 25 ha van dit habitattype voor. Blijkbaar is de beheerinspanning 
zeer goed afgestemd op de urgentie die voor het habitattype geldt. 
Meer dan de helft van het areaal is optimaal ontwikkeld of biedt 
perspectief voor optimale ontwikkeling. Pionier-begroeiingen vormen 
het voorland met soorten als Blauwe zegge, Dwergzegge, Draadgen-
tiaan, Dwergbloem, Dwergvlas, Geelgroene zegge en Dwergzegge.

Optimaal ontwikkeld Blauwgrasland in de Drentsche Aa wordt 
gekenmerkt door de soorten Spaanse ruiter, Blonde zegge, Zeegroene 
zegge en Vlozegge. Maar wel altijd in combinatie met soorten als 
Tandjesgras, Tormentil, Pijpenstrootje, Heidekartelblad en Blauwe 
zegge. De gebieden waar het Blauwgrasland nu het meeste voorkomt, 
zijn het Eexterveld (10,5 ha), het Rolderdiep/Ossebroeken en De 
Heest (beide 2,5 ha). Ook in het Andersche Diep komt ca. 2 ha van het 
stadium progressief pioniervegetatie voor. In 11 andere gebieden heeft 
het habitattype veelal een oppervlak kleiner dan 0,5 ha. Bovendien is 
het schraalland hier soortenarm ontwikkeld.

Ook de kwaliteit van het habitattype is toegenomen. Dat uit zich niet 
alleen in de toename van het optimaal ontwikkelde stadium maar ook Heidekartelblad in Eexterveld

Fig. 7.1: De ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in het 
Drentsche Aa-gebied. De groei is na de vernattingsmaatrege-
len vanaf  1995 aanzienlijk geweest. De beheerinspanning is 
zeer succesvol geweest, hoewel er ook zorgen zijn omtrent de 
ontwikkeling van typische en zeldzame soorten. 
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Overgangs- en trilvenen (H7140A) in begroeiingen van het progressief pionier stadium. De ontwikkeling 
in het Rolderdiep/Ossebroeken is daar een voorbeeld van (fig. 7.2). 

Het oppervlak van de Blauwgraslanden is het sterkst toegenomen op 
het Eexterveld maar ook in het Rolderdiep/Ossebroeken en De Heest 
(fig. 7.2). Dit komt door herstelmaatregelen waarbij ook de aard 
van substraat en herstel van de waterhuishouding een rol spelen. De 
nieuwe condities die vooral ook ontstaan door grootschalig plaggen, 
zorgen voor een gunstige uitgangssituatie. Een lage beschikbaarheid 
van nutriënten, goede buffering van de zuurgraad door schoon 
kwelwater en een basenrijk substraat in combinatie met voldoende 
natte condities vormen de sleutelfactoren.

Een kanttekening hierbij is dat een deel van de kensoorten van het 
Blauwgrasland nog slechts beperkt zijn toegenomen. Voorbeelden zijn 
Spaanse ruiter en Vlozegge (zie ook hoofdstuk 8). Anderzijds treedt in 
de Ossebroeken verstruweling op, wat kan duiden op standplaatscon-
dities die nog niet optimaal zijn. De gunstige ontwikkeling vraagt dan 
ook om zorgvuldig vervolgbeheer om de ontwikkeling daadwerkelijk 
tot een succes te maken.

In de Burgvollen waar het Veldrusschraalland van oudsher voorkomt, 
is slechts lokaal vernat en niet geplagd. Bovendien speelt in het gebied 
verdroging door verschillende oorzaken. Dit is de reden dat het areaal 
Veldrusschraalland in 35 jaar niet is toegenomen. Ook de kwaliteit is 
onder het verschralend beheer niet zodanig verbeterd dat sprake is van 
een in alle opzichten optimaal ontwikkeld Habitattype. Dit benadrukt 
dat systeemherstel een belangrijke drijvende kracht is achter het 
herstel van het habitattype.

Kalkmoeras (Alkalisch laagveen) 
In het Rolderdiep/Ossebroeken komt sinds 2008 op een klein 
oppervlak ook een zeldzaam natuurdoeltype voor. In Europa wordt 
het alkalisch laagveen genoemd en in Nederland Kalkmoeras. 
Verschillende soorten zijn nieuw voor de Drentsche Aa: Gele zegge 
en Groenknolorchis – of soorten zijn na ca. 60 jaar weer opgedoken 
(Parnassia). Andere soorten zijn waarschijnlijk afkomstig uit het 
Eexterveld: Blauwe knoop, Blonde zegge, Moeraswespenorchis, Klein 
glidkruid, Vlozegge, Blauwe zegge en Zeegroene zegge, en hebben 
een positieve trend. 

Er zijn dus zeker vier soorten van het kalkmoeras aanwezig met een 
positieve trend. Daarom is dit nu een kwalificerend Natuurdoeltype 
geworden. 

Ruigten en zomen (Moerasspirea)
Het oppervlak van de Ruigten en zomen (Moerasspirea) is door de 
vernatting aanzienlijk groter geworden. Sinds 1995 is het gegroeid van 
5 tot 38 ha. De helft van de groei bestaat uit het optimaal ontwikkeld 
stadium waarvoor Moerasspirea en Echte valeriaan samen met 
Moeraszegge en Noordse zegge kenmerkend zijn. De Ruigten komen 
momenteel veel voor in het Taarlosche Diep (7,5 ha), Gastersche Diep 
(4,6 ha), Loonerdiep (4,3 ha), Oudemolensche Diep (3,7 ha), Gaster-
sche Diep rond het Gastersche Holt (2,9 ha) en in de monding van het 
Zeegserloopje (Hornbulten, 2,6 ha). 

Al deze gebieden zijn vernat waardoor het oppervlak aanzienlijk is 
toegenomen. Typen met Moeraszegge en Noordse zegge geven aan 
dat de ruigtes deels zijn ontstaan uit Dotterbloemhooiland. Hier ligt 
niet zozeer vernatting maar eerder een lagere beheerinspanning aan 
te grondslag. Van de vijf typische soorten komen er drie niet voor in 

Fig. 7.2: De ontwikkeling van Blauwgraslanden in het 
Eexterveld, Rolderdiep/Ossebroeken, Burgvollen en De 
Heest op basis van 4 karteerronden. Op het Eexterveld 
en in de Burgvollen kwam dit habitattype al in het begin 
van de oprichting van het stroomdallandschap voor. Door 
vernatting en plaggenmaatregelen is er na 1995 veel areaal 
bijgekomen; ook in de twee nieuwe gebieden.

he
ct

ar
e

Eexterveld Rolderdiep
Ossebroeken

Burgvollen De Heest

Regressief stabiel

Regressief

Progressief door actief beheer

Progressief pionier

Optimaal ontwikkeld

Blauwgraslanden (H6410)

19
82

19
82

19
82

19
82

20
08

20
08

20
08

20
08

19
95

19
95

19
95

19
95

20
15

20
15

20
15

20
15



148 149Natura 2000-opgaven   /

de Drentsche Aa. Van de overige twee heeft Moerasspirea een sterk 
positieve trend en laat Poelruit een stabiele trend zien. 

Heischrale graslanden
De Heischrale graslanden zijn de afgelopen jaren zowel in areaal als 
in kwaliteit toegenomen. Dit geeft aan dat door het beheer de urgentie-
doelstelling voor het schraalland al vroegtijdig is behaald. Het areaal 
was in 2015 is 38 ha, terwijl dat in 1995 nog 15,5 ha was. De gebieden 
waar het schraalland het meest voorkomt zijn het Ballooërveld (25,9 
ha) en het Eexterveld (8,4 ha); op afstand gevolgd door de Zeegser 
Duinen en Schipborgsche Diep (2,8 ha). Elders komt het slechts in 
kleine oppervlaktes van minder dan 0,3 ha voor met voornamelijk 
soortenarme typen.

Ook de kwaliteit van het habitattype is vooral toegenomen op het 
Eexterveld. Dat uit zich in de toename van het optimaal ontwikkeld 
Heischraal grasland. Kenmerkende soorten zijn hier Heidekartelblad, 
Klokjesgentiaan, Blauwe zegge, Gevlekte orchis, Blauwe knoop, 
Stekelbrem en Liggend walstro. Van de tien typische soorten in de 
Natura 2000-systematiek komen er vier niet voor in de Drentsche 
Aa. Van de overige zes soorten tonen Heidekartelblad, Borstelgras en 
Liggend walstro een positieve trend en hebben Liggende vleugeltjes-
bloem, Valkruid en Welriekende nachtorchis een negatieve trend. De 
ontwikkeling is dus niet in alle opzichten gunstig. 

Het areaal Heischrale graslanden is op het Ballooërveld het sterkst 
toegenomen, maar de ontwikkeling van de kwaliteit blijft sterk achter 
(fig. 7.3). Dat geldt met name voor de ontwikkeling van optimale 
typen met Rode lijstsoorten als Gevlekte orchis, Heidekartelblad, 
Klokjesgentiaan, Blauwe knoop en Stekelbrem. Wel komt Borstelgras 
veel voor. Andere soorten zijn afwezig of zeldzaam zoals Klokjes-
gentiaan, Hondsviooltje en Heidekartelblad. Het gaat veelal om een 
beperkt aantal vindplaatsen. 

De ontwikkeling op het Ballooërveld kenmerkt zich vooral door een 
toename van regressief stabiele stadia die bestaan uit soortenarme 
Schapengrasbegroeiingen. De ontwikkeling van optimaal ontwikkelde 
en progressieve stadia blijft daarbij achter. Op het Eexterveld wordt 
de ontwikkeling juist gekenmerkt door een toename van optimaal 
ontwikkelde en progressieve stadia. Dat betekent dat de condities op 
het Eexterveld gunstiger zijn. 

De ontwikkeling op het Eexterveld is ingezet door plagmaatregelen. 
De potklei heeft hierdoor geleid tot een basenrijk substraat. Op het 
Ballooërveld heeft de beweiding geleid tot verbetering. Bovendien 
speelt hier waarschijnlijk ook de vernatting in aangrenzende beek-
dalen een rol. Deze heeft geleid tot verhoogde grondwaterstanden 
in de lagere delen van het veld. De basenvoorziening is door het 
leemarme zanden op het Ballooërveld problematischer. Hierdoor 
heeft het schraalland meer last van verzuring en vermesting door 
atmosferische depositie dan het Eexterveld. Toch is ook de situatie 
op het Eexterveld niet zonder problemen. De relatief geringe groei 
van het optimale stadium na 1995 en de achteruitgang van meerdere 
zeldzame en typische soorten geeft aan dat voor de toekomst de 
gunstige ontwikkeling geen hoopvol perspectief biedt. Hiervoor zal de 
depositie aanmerkelijk moeten afnemen.

Beuken-eikenbossen met Hulst
Het areaal van de Beuken-eikenbossen met Hulst omvatte in 2015 ca 
19 ha. De afgelopen 20 jaar is het oppervlak toegenomen met 15 ha. 
Maar als je kijkt naar het optimaal ontwikkelde stadium is de kwali-
teit nauwelijks toegenomen. De groei zit vooral in het progressieve 
stadium waarin het bostype met Adelaarsvaren de grootste groei laat 
zien. Meer dan de helft van het Beuken-eikenbos bestaat momenteel 
uit dit type. 

Vegetatietypen van het optimale stadium worden gekenmerkt door de 
soorten Dalkruid, Gewone salomonszegel, Lelietje-van-Dalen, Grote 
muur en Witte klaverzuring. Het bostype waarvoor de laatste twee 
soorten kenmerkend zijn, toont de grootste groei (+ 4 ha) terwijl het 
oppervlak van typen met de andere drie soorten afneemt (- 1,4 ha). 
De trends weerspiegelen die van de typische soorten. Dalkruid en 
Lelietje-van-dalen hebben een negatieve trend, Gewone salomons-
zegel is stabiel en Witte klaverzuring heeft een positieve trend. Het 
Beuken-eikenbos komt thans voornamelijk voor in het Amerdiep, op 
de flank van het Voorste en Achterste Veen en in het Oudemolensche 
Diep. Verder komt ze in kleine oppervlakten (meestal minder dan 0,5 
ha) verspreid over het dal voor.

Vochtige alluviale bossen (Beekbegeleidende bossen)
De Vochtige alluviale bossen hebben de afgelopen 20 jaar een flinke 
groei doorgemaakt. In zowel 1982 als 1995 lag het oppervlak nog 
rond de 15 ha terwijl in de tussenliggende periode slechts een zeer 
lichte groei optrad. Na 1995 is door de vernatting en de daarmee 
samenhangende verandering van het beheer een zeer sterke groei op-
getreden naar bijna 40 ha. Deze ontwikkeling vertoont wel uitersten. 
Door de herstelmaatregelen is niet alleen het oppervlak van bostypen 
met kwelindicatoren als Bosbies, Dotterbloem, Waterviolier, Elzen-
zegge en Moeraszegge (optimaal ontwikkeld stadium) toegenomen. 
Ook bostypen waarin de ondergroei wijst op relatief droge of 
verdroogde omstandigheden (regressief stagnerend stadium) zijn 
toegenomen.

Fig 7.3: De ontwikkeling van Heischrale graslanden in het 
Eexterveld en Ballooërveld op basis van vier karteerronden. 
Voor het Ballooërveld ontbreken gegevens van 2008 omdat 
hier destijds niet is gekarteerd. Vanaf  1995 heeft syteem-
herstel plaatsgevonden waarvan we een weerslag zien in 
de ontwikkeling van het habitat. Dat heeft in het Eexterveld 
gunstiger uitgewerkt dan op het Ballooërveld.
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Figuur 7.4: De ontwikkeling van Vochtige alluviale bossen. 

Fig. 7.5: De ontwikkeling van Elzenbroekbos in de Drentsche Aa in 
vier gebieden.
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Van de zes typische soorten van Vochtige bos is alleen van Bittere 
veldkers informatie bekend. Deze soort heeft de afgelopen 20 jaar 
een sterk negatieve trend doorgemaakt. De betekenis hiervan voor de 
kwaliteit van het habitattype is echter beperkt omdat Bittere veldkers 
in de Drentsche Aa ook veel buiten het bos voorkomt en in het 
verleden voorkwam; vooral in sloten en langs de beek zelf. Het dem-
pen van sloten is een belangrijke factor geweest bij de achteruitgang.

In het Loonerdiep, Taarlosche Diep en Oudemolensche Diep komen 
kwelafhankelijke typen van het beekbegeleidende bostype voor. In 
deze drie gebieden heeft vernatting plaatsgevonden. Kwelafhanke-
lijke typen nemen hier momenteel 30-50% van het oppervlak van 
het Elzenbroekbos is in. Het andere deel betreft bostypen waarin 
grondwaterstanden niet optimaal zijn voor het broekbos. Het totale 
oppervlak daarvan is 22 ha, dit is meer dan de helft van het oppervlak 
van het habitattype.

In fig. 7.5 staan vier gebieden uitgelicht waarvoor vier karteerronden 
worden beschouwd. Alleen het Elzenbroekbos is hier weergegeven als 
onderdeel van het habitattype. De andere onderdelen: Wilgenstruweel 
en Elzen-vogelkers bos zijn hier buiten beschouwing gelaten. De 
eerder geschetste toename in het Oudemolensche diep en Loonerdiep 
zien we terug in het optimaal ontwikkeld stadium van het Elzenbroek-
bos. Door de vernatting komt dit type vooral op na 2008. 

In de andere twee gebieden zijn vernattingsmaatregelen ruimtelijk 
beperkt gebleven. Hier is de ontwikkeling van het Elzenbroekbos 
gestagneerd. In de Burgvollen wijst de ontwikkeling op verdroging. 
Het Elzenbroekbos met Goudveil en Bittere veldkers is hier sterk 
achteruitgegaan. In de direct nabijheid van dit bos is in een bosje ook 
Keverorchis verdwenen (mondelinge Mededeling van Hans Dekker). 
Waarschijnlijk is deze orchis verdwenen doordat het oude bosje door 
de hoge depositie is verruigd met Braam. In 2021 is ter bestrijding van 
de verdroging de beekbodem verhoogd. De vraag is of deze vernat-
tingsmaatregel volstaat of dat nog andere maatregelen nodig zijn

De ontwikkeling op het Eexterveld laat zien dat bij het beheer het 
accent niet ligt op de ontwikkeling van meer van dit bostype. Wel 
blijft de kwaliteit van het type op orde.

Vochtige heiden
Vochtige heiden hebben in 2015 een oppervlak van 40 ha. Dat is een 
vergelijkbaar oppervlak als in 1982, terwijl het in 1995 veel lager lag 
(13 ha). Dit wijst op verdroging tussen 1982 en 1995. De situatie is 
echter na 1995 wel weer hersteld. Deze ontwikkeling doet zich vooral 
voor op het Ballooërveld. De verbetering komt waarschijnlijk zowel 
door vernattingsmaatregelen in en rond het veld als door plaggen.

De kwaliteit van de Natte heide is goed. Optimaal ontwikkelde typen 
en typen die een progressieve ontwikkeling doormaken overheersen 
(samen 36 ha). Vergraste vormen zijn in de minderheid (5 ha). Van de 
zeven typische soorten is voor twee geen informatie beschikbaar. De 
andere vijf (Kussentjesveenmos, Zacht veenmos, Beenbreek, Klokjes-
gentiaan en Veenbies) tonen een positieve trend. De Natte heide komt 
voornamelijk voor op het Ballooërveld en verder op het Eexterveld 
(2,5 ha), langs het Gastersche Diep (1 ha) en het Rolderdiep (1,2 ha). 

Wisselende ontwikkelingen
Bij de eerste acht habitattypen is de ontwikkeling (zeer) positief 
geweest. Bij de volgende vier is dat beperkter. 

foto: Niels Grootjans
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De positieve ontwikkeling kan zowel betrekking 
hebben op het oppervlak als op de kwaliteit. Het 
is altijd een combinatie van een positieve en een 
negatieve of stabiele trend. Zure vennen (11) en 
Pioniervegetatie met snavelbiezen (9) hebben voor 
het oppervlak een positieve trend, terwijl de trend in 
kwaliteit licht negatief of stabiel is. Actieve hoogvenen 
(heideveentjes) (11) en Eiken-haagbeukenbossen 
(hogere zandgronden) (12) tonen een positieve trend 
voor de kwaliteit; de trend voor oppervlak is stabiel of 
licht negatief.

Pioniervegetatie met snavelbiezen
Van het habitattype Pioniervegetatie met snavelbiezen 
is in 2015 niet meer dan 1,5 ha gekarteerd. Wel is het 
areaal sinds 1982 gestaag toegenomen van 0,1 ha naar 
1,5 ha. De begroeiingen zijn altijd optimaal ontwik-
keld geweest. In deze open begroeiingen bepalen 
de typische soorten als Bruine snavelbies, Kleine 
zonnedauw en Moeraswolfsklauw het aspect. Deze drie 
Rode lijstsoorten hebben door de uitbreiding van het 
areaal ook een positieve trend gehad. Het merendeel 
van het habitattype komt voor op het Eexterveld en 
Ballooërveld en op de flanken van het Deurzerdiep.

Actieve hoogvenen (heideveentjes)
Actieve hoogvenen (heideveentjes) hebben in de 

Drentsche Aa een zeer beperkt oppervlak (1,2 ha). Dit 
habitattype wordt het meest aangetroffen in de veentjes 
op het Ballooërveld, bij het Zeegserloopje en op flank 
van het Voorste en Achterste Veen. Het habitattype 
vormt meestal een ruimtelijk mozaïek met de Zure 
vennen (H3160). Vernatting van de veentjes heeft 
tussen 1982 en 1995 geleid tot uitbreiding van beide 
habitattypen. Bij het Hoogveen heeft het wel geleid tot 
enig verlies aan kwaliteit. Na 1995 is het verlies weer 
hersteld. Het areaal is door de jaren heen min of meer 
gelijk gebleven. Het Actieve hoogveen kent twaalf 
typische plantensoortensoorten waaronder veel mossen. 
Van vijf daarvan ontbreekt informatie of ze komen 
niet voor. Witte snavelbies heeft een positieve trend, 
bij vijf andere soorten is de trend stabiel (bijvoorbeeld 
Hoogveenveenmos, Rood veenmos en Wrattig 
veenmos). Eénarig wollegras heeft een negatieve trend 
- wat wijst op een gunstig herstel van optimale vormen 
van het habitattype.

Zure vennen 
Zure vennen hadden in 2015 een oppervlak van bijna 
12 ha. In 1995 was dat nog 4,5 ha en in 1982 was 
het nog geen 2 ha. Vooral tussen 1982 en 1995 is de 
hoogveengroei in gang gezet. Hierbij nam niet alleen 
het areaal toe maar ook de kwaliteit. Optimaal ontwik-
kelde typen van de hoogveen-verlanding namen met 
meer dan 4 ha toe. 

Heideveentje 
in Gastersche 
Duinen

Kenmerkende soorten hiervan zijn Veenpluis, Water-
veenmos, Fraai veenmos, Veelstengelige waterbies, 
Snavelzegge, Draadzegge, Witte snavelbies, Fraai 
veenmos, Wilde gagel en Slangenwortel. Deze groei 
ging na 1995 door waarbij verhoudingsgewijs het 
aandeel van het optimale stadium kleiner werd ten 
gunste van het stadium dat als regressief-stagnatie 
wordt geduid. De ontwikkeling weerspiegelt het effect 
van de vernattingsmaatregelen die in de terreinen van 
SBB vanaf 1990 geleidelijk zijn uitgevoerd. Groei 
treedt vooral op in het Ballooërveld en in mindere 
mate bij Zeegse en Gasteren en langs het Voorste en 
Achterste Veen.

Typische soorten van het habitattype komen vrijwel 
niet meer voor. Zo worden bij de karteringen vroeger 
aanwezige Slijkzegge en Veenbloembies allang niet 
meer aangetroffen en komt Dof veenmos niet voor. 
Wel heeft Geoord veenmos een positieve trend in het 
stroomdal.

Eiken-haagbeukenbossen
Het oppervlak van de Eiken-Haagbeukenbossen is klein 
met niet meer dan 2,5 ha. Het is de afgelopen 20 jaar 
met 1 ha afgenomen maar de kwaliteit is toegenomen. 
In 2015 bestaat het merendeel van dit bostype uit 
typen die worden gekenmerkt door soorten als Witte 
klaverzuring, Grote muur, Bosanemoon, Bosgierstgras 
en Wijfjesvaren. 

Het bostype komt voornamelijk voor rond de Burgvol-
len en in het Westerholt. De meeste van de 13 typische 
soorten komen niet voor in de Drentsche Aa. Van de 
soorten die wel voorkomen is van Donkersporig 
viooltje geen informatie voorhanden, is Schedegeelster 
stabiel en heeft Zwartblauwe rapunzel een nega-
tieve trend. Dat is vooral gekomen door verruiging 
van de oeverwallen. De beide laatste soorten komen 
overigens in de Drentsche Aa voornamelijk buiten het 
bos voor.

8. Pioniersvegetatie met snavelbiezen 

9. Actieve hoogvenen (heideveentjes)

10. Zure vennen

11. Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 

Oppervlakte Kwaliteit Voornaamste gebieden

Eexterveld, Ballooërveld, Deurzerdiep

Ballooërveld, Zeegserduinen

Zeegserloopje, Flank Voorste en Achterste veen, 
Ballooërveld

Eexterveld, Burgvollen

M2

M2

M2 Lichte achteruitgang oppervlak

Stabiel oppervlak

Uitbreiding oppervlak

Lichte achteruitgang kwaliteit

Stabiele kwaliteit

Verbetering kwaliteit

Gradiënt heide 
en grassen. 
Vergrassing is een 
gevolg van stik-
stofdepositie. De 
depositie is ook 
in de Drentsche 
Aa de afgelopen 
6 jaar gestegen. 
Het beheer 
kan daardoor 
de vergrassing 
steeds moeilijker 
bestrijden.
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Droge heide
Droge heide is in de Drentsche Aa het habitattype met 
het grootste areaal. In 2015 was dat ca 270 ha. Verre-
weg het grootste areaal komt voor op het Ballooërveld 
(250 ha). Andere gebieden zijn de Zeegser- en 
Schipborger duinen (samen 7.5 ha), de flank van het 
Voorste en Achterste Veen (4.8 ha) en het Eexterveld 
(3.2 ha). Het oppervlak optimaal ontwikkelde heide 
met korstmossen en heischrale soorten is beperkt en 
komt niet boven de 10% van het totaal uit. 

Het grootste deel van de Droge heide wordt inge-
nomen door vormen die een regressieve maar wel 
stabiele ontwikkelingsfase weergeven. Deze heiden 
zijn soortenarm en herbergen weinig of geen zeldzame 
soorten. Dit komt door de hoge stikstofdeposities. Het 
beheer (door beweiding) is wel in staat deze dwerg-
struweelrijke en grasarme heide in stand te houden, 
maar een ontwikkeling naar optimale heidetypen is 
door de hoge deposities niet mogelijk gebleken. Het 
wachten is op het moment dat deze onder de KDW 
(Kritische Depositie Waarde) komen. Dat de interne 
beheerinspanning in de Drentsche Aa op orde is, 
wordt geïllustreerd door het lage percentage vergraste 
heide (ca. 10%). Dit wordt tot de regressieve categorie 
gerekend. 

Een beperkt aantal typische soorten toont lokaal in de 
Drentsche Aa een positieve trend. Op het Eexterveld 
breidt Klein warkruid zich uit omdat daar de condities 
door beheer zijn geoptimaliseerd. Ook Stekelbrem 
breidt uit door herstelmaatregelen. Door de hoge 
deposities zijn deze ontwikkelingen naar verwachting 
van tijdelijke aard.

Hoogveenbos
Het areaal Hoogveenbos is klein en komt niet boven 
de 4,5 ha uit. Bovendien is het na 1995 niet in opper-
vlakte toegenomen. Ook begroeiingen met optimaal 
ontwikkelde kwaliteit zoals veenmossen, Eenarig 
wollegras, Wilde gagel, Snavelzegge en Zompzegge 
laten een stabiele ontwikkeling zien. Ook nemen de 
vormen die wijzen op verdroging en eutrofiëring als 
(aspect) Pijpenstrootje, Pitrus en Mannagras niet af. 
Het habitattype komt verspreid over het stroomdal 
voor waarbij het accent ligt rond Zeegse en op het 
Balloooërveld. 

Negatieve ontwikkelingen
De laatste twee beschouwde habitattypen Zandver-
stuivingen en Beken en rivieren met waterplanten 
(Waterranonkels) laten sinds 1995 een negatieve trend 

Fig 7.6: Ontwikkeling van twee vervuilingsindicatoren van 
oppervlaktewater in de beeklopen van het stroomdal over zeven 
tijdsperioden van 5 jaar. Aangegeven is het aandeel (%) van de 
waarnemingen van deze soorten waarin ze abundant tot dominant 
voorkomen. Het aantal waarnemingen (N) staat apart weergegeven 
(Gegevens: Waterschap Hunze en Aa en Karteringen Everts en de 
Vries).

Ontwikkeling van vervuilingsindicatoren 35 jaar

Liesgras

Schedefonteinkruid

12. Droge heiden 

13. Hoogveenbossen

14. Zandverstuivingen

15. Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)

Oppervlakte Kwaliteit Voornaamste gebieden

Eexterveld, Ballooërveld, Deurzerdiep

Ballooërveld, Zeegserduinen

Zeegserloopje, Flank Voorste en Achterste 
veen, Ballooërveld

Eexterveld, Burgvollen

Tabel 7.1: Trends van 
typische soorten in de 
Drentsche Aa. De lijst is 
niet volledig omdat voor 
meerdere soorten informatie 
ontbreekt. De beoordeling 
van de trend is gebaseerd op 
een evaluatie in het rapport 
van de laatste kartering van 
de Drentsche Aa (Everts et 
al., 2017). Het onderzoeks-
gebied van deze beoordeling 
is kleiner dan het Natura 
2000-gebied.

Trend in ontwikkeling typische soorten Drentsche Aa-gebied: planten en mossen

Legenda

zien.

Zandverstuivingen
Het totale oppervlak van de Zandverstuivingen is klein. 
Ze zijn voornamelijk beperkt tot het Ballooërveld en 
de Zeegserduinen. In 2015 is 10 ha gekarteerd waarvan 
ca 75 % optimaal ontwikkeld is. Optimaal ontwikkelde 
vormen zijn Open pioniervegetaties met Buntgras, 
korstmossen, Dwerghaver, Vroege haver, Zilverhaver, 
Klein vogelpootje en Dwergviltkruid. Deze soorten 
wijzen nog op enige dynamiek in de stuifzanden. Sinds 
1995 is er een licht negatieve trend zowel in oppervlak 
als kwaliteit. 

Beken en rivieren met waterplanten
Van het habitattype Beken en rivieren met waterplan-
ten kan de ontwikkeling van het areaal niet worden
vastgesteld omdat de beek bij de vegetatiekarteringen 
alleen op soorten is geïnventariseerd. Wel is naderhand
in 2018 door bureau Bakker een inventarisatie uitge-
voerd. Er is toen vastgesteld dat niet meer dan 4,8 ha 
aan kwalificerende vegetatietypen voorkomt, wat als 
een zeer klein areaal moet worden beschouwd (Kloos-
terman 2018). Bovendien wordt een groot deel van het 
areaal ingenomen door soortenarme gemeenschappen,

gekenmerkt door Sterrenkroossoorten. Van de twee 
typische soorten is alleen Klimopwaterranonkel
systematisch gekarteerd in de Drentsche Aa. Deze soort 
die veelal in sloten buiten de beek voorkomt,
is de afgelopen 20 jaar sterk achteruitgegaan door het 
dempen van sloten. Overigens is Klimopwaterranonkel
gebonden aan ondiep stromend water in sloten die 
vervuild grondwater afvangen, dus niet een soort die 
je graag in je gebied wil stimuleren (van Diggelen e.a. 
1998, Weeda e.a. 1985).

Bij de eerste twee karteerronden zijn twee eutrofiëring-
sindicatoren systematisch in kaart gebracht (Everts 
& deVries, 1991). Bovendien heeft het Waterschap in 
1995 een meetnet ingericht waarin deze soorten worden 
bijgehouden. De trend geeft een beeld hoe de kwaliteit 
van het beekwater zich heeft ontwikkeld.

De respons van de twee soorten toont een grote over-
eenkomst (fig. 7.6). In de eerste twee perioden (1986-
1990 en 1991-1995) kwamen beide vervuilingsindica-
toren al voor in de Drentsche Aa. Dat hangt samen met 
de vervuilingsgeschiedenis van het oppervlaktewater 
(Schollema e.a. 2015). Al in de jaren 70 zijn sanering-
smaatregelen genomen die tot 1995 resultaat hebben 
gehad. Oude vervuilers waren onder meer de riolen 
van steden en dorpen en de slachterij Udema te Gieten. 
figuur 7.6 laat zien dat in de eerste twee perioden hoge 

Beenbreek
Bittere veldkers
Blauwe knoop
Blauwe zegge
Blonde zegge
Borstelgras
Bruine snavelbies
Buntgras
Dalkruid
Eenarig wollegras
Geoord veenmos
Gewone salomonszegel
Heidekartelblad
Hoogveenveenmos
Klein glidkruid
Klein warkruid
Kleine valariaan
Kleine veenbes
Kleine zonnedauw
Klimopwaterranonkel
Klokjesgentiaan
Knotszegge
Kussentjesveenmos
Lavendelhei

Sterk negatieve trend

Negatieve trend

Stabiel

Positieve trend

Sterk positieve trend

Verdwenen

Lelietje-van-dalen
Liggend walstro
Liggende vleugeltjesbloem
Moerasspirea
Moeraswolfsklauw
Poelruit
Ronde zegge
Rood veenmos
Schedegeelster
Slijkzegge
Spaanse ruiter
Stekelbrem
Tweehuizige zegge
Valkruid
Veenbies
Veenbloembies
Vlozegge
Welriekende nachtorchis
Witte klaverzuring
Witte snavelbies
Wrattig veenmos
Zacht veenmos
Zwartblauwe rapunzel

Habitattype



156 157Natura 2000-opgaven   /

Fig. 7.7: De ontwikkeling van de 14 beschouwde habitattypen 
in de Drentsche Aa. H3260, (Beken en rivieren met water-
planten) is niet meegenomen omdat er geen oppervlakte 
gegevens beschikbaar waren.

Fig 7.8: De ontwikkeling van vegetatietypen met de hoogste 
kwaliteitscategorieën van betreffende habitattypen (pro-
gressief  en optimaal ontwikkelde stadia).

Zure vennen
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dichtheden van beide soorten nog weinig voorkwamen. Na 
2000 liepen de dichtheden voor Schedefonteinkruid op. 
Voor Liesgras was de toename pas na 2010-2015. Het laat 
zien dat in de laatste 20 jaar bovengenoemde indicatoren 
van zeer voedselrijke omstandigheden in de beek zich sterk 
hebben uitgebreid. Dit heeft niet alleen met de intensiver-
ing van de landbouw te maken. Sommige beken worden 
ook minder intensief geschoond. Daardoor krijgt Liesgras  
meer kans zich sterk te ontwikkelen indien het beekwater 
veel opgeloste voedingstoffen bevat. 

Ook kan zich meer slip afzetten in de ruigtkruiden. De 
ontwikkeling in het ruimtelijk patroon van Liesgras geeft 
aan dat vooral in de westelijk tak van het Deurzerdiep en 
het Amerdiep de dominantie toeneemt en de soort rukt ook 
stroomopwaarts op. In dit deel van het stroomdallanschap 
komt een hoge concentratie van moderne landbouwbe-
drijven voor.

Typische soorten volgens de systematiek 
van Natura 2000
Tabel 7.1 geeft een overzicht van de trends van typische 
soorten in de Drentsche Aa. De helft van de bijna 50 
beschouwde soorten heeft een positieve trend. Dat zijn 
soorten van Natte heide, Blauwgrasland, Heischraal 
grasland en Ruigte. Sommige soorten van het Heischraal 
grasland zijn zo gevoelig voor verzurende depositie dat 
zij achteruitgaan (bijvoorbeeld Welriekende nachtorchis 
en Valkuid). Andere soorten zijn vermoedelijk door 
verdroging uit het gebied verdwenen, zoals Veenbloem-
bies en Slijkzegge. Soorten met een stabiele trend zijn 
veelal kenmerkend voor Heideveentjes. Dit heeft ook te 
maken dat het biotoop maar weinig voorkomt. Soorten 
van Eiken-Beukenbos laten deels een negatieve trend 
zien (Dalkruid, Lelietje-van-dalen), anderen zijn stabiel 
(Gewone salomonszegel) of hebben een positieve trend 
(Witte klaverzuring). De positieve ontwikkelingen treden 
maar in enkele gebieden op. Met name het Eexterveld laat 
een positieve trend zien. 

Samenvatting en conclusies
De positieve ontwikkeling van de Blauwgraslanden, 
Heischrale graslanden, Ruigten en zomen, Overgangs- en 
trilvenen en Vochtige alluviale bossen springt het meest in 
het oog. Al 20 jaar geleden is voor deze habitattypen een 
ontwikkeling in gang gezet die heeft geleid tot realisering 
van instandhoudingsdoelen. Hierbij gaat het zowel om 
uitbreiding van oppervlak als toename van kwaliteit.

Er zijn ook habitattypen waar de doelen vooralsnog niet 
zullen worden gehaald. Bovendien zijn er ook negatieve 
trends waargenomen. Dit geldt niet alleen voor de 
Hoogveenbossen en Zandverstuivingen, die overigens 
maar kleine oppervlakten omvatten, maar vooral voor 
het habitattype Beken en rivieren met waterplanten. De 
ontwikkeling van het beekmilieu zijn niet bemoedigend, 
met name niet sinds 2012 (zie ook hoofdstuk 8).

De succesvolle ontwikkeling bij andere habitattypen is Foto: Beverburcht in het Gastersche Diep. Credit: Cindy de Jonge

vooral ingezet na 1995 (fig. 7.7 ). Van de 13 beschouwde 
habitattypen neemt binnen de onderzochte 1762 ha het 
totale oppervlak tussen 1995 en 2015 met meer dan 200 ha 
toe, een stijging van 57%. Bij de kwaliteitsontwikkeling 
van de Habitats is de winst naar verhouding groter (fig. 
7.8). Typen met veel kwaliteitswinst zijn H6410 – 
Blauwgrasland, H6230 - Heischrale graslanden, H7140A 
-Overgangs- en trilvenen en H91E0C - Vochtige alluviale 
bossen. Dit gunstige resultaat hangt nauw samen met de op 
grote schaal getroffen vernattings- en plagmaateregelen. 
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Hoofdstuk 8

Synthese

Ab Grootjans, Henk Everts, Piet Schipper & Jan Bakker

Onderzoeksvragen:

Na de presentatie van alle gegevens nodig voor de evaluatie van het beheer 
van de afgelopen 35 jaar zullen we in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen 
beantwoorden die in Hoofdstuk 1 zijn geformuleerd.

1. Waar is de vegetatieontwikkeling tussen 1982 en 2015 het meest en waar het 
minst succesvol geweest na uitvoering van herstelmaatregelen en het vervolgbe-
heer?

2. Wat is de invloed geweest van beleidsvisies (gebiedsvisies, beheer visie Natura 
2000) op de geconstateerde vegetatieontwikkeling in het natuurgebied Drentsche 
Aa? Welke knelpunten zijn er? 

3. Hoe verhouden de herstelmaatregelen zich tot de vernattingsmaatregelen die 
sinds 1995 zijn uitgevoerd?

4. Welke aandachtsgebieden hebben zich gunstig dan wel ongunstig ontwikkeld en 
wat is daarbij de invloed geweest van externe ingrepen in de waterhuishouding? 

5. Welke fauna groepen (dagvlinders, libellen en broedvogels) hebben positief dan 
wel negatief gereageerd op grootschalige vernattingsprojecten sinds 1996?

6. Waar kunnen Alkalische laagveen moerassen, Trilvenen, Blauwgraslanden en 
Natte Schraallanden het best verder ontwikkeld worden, en welk beheer hoort 
daarbij (maaien, beweiden etc.)?

7. Waar liggen locaties die nog voorrang moeten hebben bij aankoopbeleid of 
beschermingsmaatregelen?

8. Welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de ontwikkeldoel-
stellingen voor het Natura 2000-gebied en de ontwikkeling van Dotterbloem- 
hooilanden en Grote zeggenvegetaties?

9. Hoe en waar kunnen beheer en inrichting bijdragen aan overige ecosysteemdien-
sten zoals CO2-reductie en waterberging?
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Investeringen in natuurbeheer
Ten eerste is de waterhuishouding aangepast door 
inrichtingsprojecten. Dit gebeurde in nauwe samen-
werking met Provincie en de belangengroepen in 
het Drentsche Aa-gebied. Hierbij is vooral aandacht 
geweest voor het herstel van de kwelstromen uit de 
diepere ondergrond. Immers, te diepe ontwatering in 
de madelanden maar ook de inrichting van de wijdere 
omgeving, stonden herstel van de beekdalvegetati-
etypen in de weg. 

Ten tweede is het vegetatiebeheer verfijnd. Van een 
beheer van jarenlang en overal verschralen door 
beweiding of maaien en afvoeren (hooien), is er een 
veel verfijndere aanpak ontstaan. De maatregelen zijn 
veel beter passend gemaakt bij de ecologische doelen 
van een bepaalde plek en er werd rekening gehouden 
met voorgeschiedenis, landschap en recreatie. Ook is 
veel geïnvesteerd in nieuwe apparatuur die nodig is om 
onder zeer natte omstandigheden te kunnen maaien. 

Omdat er niet van andere beekdalen geleerd kon 
worden, hadden deze innovaties een experimenteel 
karakter. Al snel was duidelijk dat beide benaderingen 
gezamenlijk toegepast moesten worden. Inmiddels 
is veel meer inzicht verkregen in de gevolgen van 
depositie, de betekenis van het oude landgebruik zoals 
beweiding en het belang van een zaadvoorraad in de 
bodem. Verder tekenen ook de gevolgen van klimaat-
veranderingen zich hoe langer hoe duidelijker af. 

De voorgeschiedenis van een perceel is van 
groot belang
De snelheid van verschraling door beheer is afhanke-
lijk van de voorgeschiedenis. Omstandigheden waarbij 
percelen nog werden ontwaterd door sloten en greppels 
en kwel een beperkte invloed had, bepaalt die voorge-
schiedenis. 

Deze omstandigheden deden zich hoofdzakelijk voor in 
de beheerperiode tot 1995. Onderzoek in percelen met 

kwel langs het Anlooërdiepje laat dit zien. De percelen 
langs het diepje zijn tussen 1946 en 2000 geleidelijk in 
verschralend hooiland beheer gekomen. 

Bij een analyse in 2020 kenden de onderzochte 
percelen een uiteenlopend aantal jaren verschralend 
beheer van 75 tot 20 jaar. Uit deze tijdreeks met min 
of meer vergelijkbare hydrologische condities bleek 
dat kenmerkende- of streefsoorten, zoals Dotterbloem, 
Breedbladige orchis en Veldrus, bij verschralend beheer 
veel eerder verschenen in percelen met minder lang en 
intensief agrarisch gebruik dan in percelen die lang en 
zwaar waren bemest (Bakker et al. 2021, en figuur 8.1).

Uiteraard is het ook van belang hoe lang een perceel 
een verschralend beheer heeft gekend. Brede orchis 
bijvoorbeeld neemt bij verschraling aanvankelijk sterk 
toe, ondanks een hoge stikstofdepositie. Dit komt 
waarschijnlijk doordat de vegetatie opener wordt. De 
aantallen dalen echter weer na verloop van tijd, terwijl 
de vegetatie open blijft. Dit kan gerelateerd zijn aan 
verzuring en/of verstoorde balans tussen protocorm en 

8.1       Waar is de vegetatieontwikkeling tussen 1982 en 

2015 het meest en waar het minst succesvol geweest? 

De afgelopen 35 jaar is op twee verschillende manieren geïnvesteerd in 
het (natuur)beheer: aanpassingen van de waterhuishouding en verfijning 
van vegetatiebeheer.

Figuur 8.1: Het aantal kenmerkende soorten van gewen-
ste vegetatietypen is in percelen die in het verleden 
niet zwaar bemest zijn geweest, al na een paar jaar 
hoog (Taarlo). In vroeger sterk bemeste percelen wordt 
hetzelfde niveau pas bereikt na 20 jaar verschralend 
beheer (Grootjans e.a. 2002).

Ontwikkeling habitattypen: 1982-2015

Verschuivende streefbeelden en verander-
ende beheerstrategieën 
De ontwikkeling in de periode 1982 - 1995, waarin het 
accent lag op de verschraling door hooien middels 
maaien/afvoeren en beweiding, is minder spectacu-
lair. De veranderingen beperken zich voornamelijk 

mycorrhiza van de orchidee bij de recent weer toene-
mende stikstofdepositie (Bakker e. a. 2021). 

Hoe snel soorten van voedselarme standplaatsen 
het gebied bereiken wordt sterk bepaald door de 
beschikbaarheid van zaden. In percelen die nog maar 
kort in verschralend beheer zijn ontbreken soorten van 
voedselarme bodems vrijwel geheel in de zaadvoorraad 
van de bodem; alleen Struikhei, Gewone veldbies, 
Veldrus en een aantal russen- en zeggensoorten zijn in 
voldoende aantallen aanwezig (Bekker e.a. 2000). De 
vestiging van andere verwachte soorten is afhankelijk 
van verbreiding van elders. Maaimachines en - bij 
plaggen ook graafmachines - zijn een belangrijke 
vector voor de verbreiding van zaden (Strykstra e.a. 
1997).

Evolutie van verschralen door hooien en vernatten 
Verschralen betekent afvoeren van voedingstoffen uit 
de bodem. Daarom wordt na het maaien het maaisel 
afgevoerd.  In de jaren 1960, begin 1970 werd het 
maaisel in banen gelegd (zwad) gekeerd, gedroogd en 
afgevoerd als hooi. Maaien gebeurde met een cyclo-
maaier onder een dekkleed, verplaatst door een kleine 
tractor.

tot omvorming van sterk bemeste graslanden (Engels 
raaigrasweiland en Witbolgrasland) naar Bloemrijk 
grasland. In totaal werd 300 ha omgevormd, maar 
er bleef in 1995 nog altijd 449 ha van het bemeste 
grasland over. 

Het hooi werd vaak afgevoerd door een geïnteres-
seerde boer. Toen de boeren het lieten afweten, ging 
Staatsbosbeheer vanaf de late jaren 1970 zelf hooien 
of nam een aannemer in de arm. Er werd met grote 
tractors gemaaid en het maaisel werd direct in een 
meegetrokken grote opraapwagen verzameld en niet 
omgezet in hooi. Deze zware machines konden alleen 
het land in zolang de sloten goed werden onderhouden, 
of het peil tijdelijk werd verlaagd. In de nazomer en 
herfst met de zware machines het land in was geen 
optie. Toen vernatting werd gestart in de jaren 1990 
ontwikkelde de aannemer een rupsvoertuig met 
daarachter een kleinere opraapwagen.

Daardoor werd het verschralend beheer door de 
combinatie van vernatten en afvoeren van voeding-
stoffen van natte terreinen mogelijk en kon het seizoen 
worden uitgebreid tot ver in het najaar. Maaisel wordt 
op een aantal plaatsen tijdelijk opgeslagen en daarna 
afgevoerd. Ook de betekenis voor het verbreiden van 
zaden veranderde. Traditioneel hooien in het begin 
van de zomer kon leiden tot het vallen van zaden, met 
uitzondering van de soorten die op dat tijdstip nog geen 
rijpe zaden hebben. Direct afvoeren van maaisel met 
een opraapwagen in het begin van de zomer maakt dat 
minder zaden op de bodem kunnen vallen. Het werken 
met de rupsmaaier en opraapwagen tot laat in het jaar 
maakt dat veel soorten hun zaden al hebben laten 
vallen.

8.2       Wat is de invloed geweest van beleidsvisies (be-
heervisies o.a. Natura 2000) op de geconstateerde vege-

tatieontwikkeling? Wat waren knelpunten? 

In de periode tussen 1995 en 2015 traden grote veranderingen op in de 
ontwikkeling van streefbeelden en kenmerkende vegetatietypen van het 
beekdal. In deze periode is de kwaliteit in algemene zin sterk toege-
nomen in het onderzochte gebied van 1762 ha. Deze kwaliteitstoename 
was veel groter dan in de eerste onderzoeksperiode van 1982 tot 1995. 

H
oofd

stuk  8
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Van het onderzochte gebied van ruim 1762 ha bestond 
in 1982, na ruim 10 jaar verschralend beheer, nog 
1020 ha uit vegetatietypen die geen streefbeeld waren: 
Engels raaigrasweiland 550 ha, Witbolgrasland 190 
ha, Bloemrijk grasland 230 ha, Overstromingsgrasland 
50 ha. De kenmerkende vegetatietypen omvatten 510 
ha waarvan Droge heide 290 ha, Dotterbloemhooiland 
120 ha, Natte heide 40 ha, Grote zeggenmoeras 30 
ha, Kleine zeggenmoeras 20 ha, Blauw-, Veldrus-, 
Heischraal grasland gezamenlijk 10 ha. Daarnaast was 
er Droge ruigte en bos 90 ha en Natte ruigte en moeras-
bos 35 ha (Everts & de Vries 1984-2017). 

Uit een tussentijdse evaluatie bleek dat van de graslan-
den die rond 1990 bij Staatsbosbeheer in beheer waren, 
40% in de middenloop niet verschraald was. 30% van 
de madelanden was namelijk verdroogd. Bij 70% van 
de graslanden in de middenloop bleek het beheer dus 
op dat moment niet succesvol (Everts. e.a. 1990). Wel 
breidde in de eerste periode het Dotterbloemhooiland 
uit.

Knelpunt: hydrologische systemen niet op 
orde
Tussen 1982 en 2015 waren er ook ontwikkelingen die 
aangaven dat de standplaatscondities niet overal op 
orde waren. Er traden processen op die leidden tot ver-
lies van Dotterbloemhooiland door bijvoorbeeld ver-
droging van buitenaf. Dat het hydrologische systeem 
niet op orde was, had zijn weerslag op de ontwikkeling 
van de Kleine en Grote zeggenmoerassen en ook op 
de schraallanden (Blauwgrasland en Veldrusschraal-

land). Het beheer was tussen 1982 en 1995 wel in staat 
om een deel van het areaal van deze vegetatietypen te 
behouden, maar kon de langzame achteruitgang van de 
kwaliteit van deze vegetatietypen niet stoppen. 
Intensievere beweiding in sommige heidegebieden 
heeft gaandeweg geleid tot een effectievere bestrijding 
van vergrassing, en plaatselijk ook tot de ontwikkeling 
van soortenarme vormen van het Heischrale grasland 
met Schapengras en Struikhei. 

De combinatie van verschraling (maaien en afvoeren) 
en herstel van de hydrologie in de periode na 1995 was 
duidelijk het meest succesvol. Dat uitte zich in een 
breed palet van veranderingen. Veel voedselrijke en 
soortenarme vegetatietypen zijn veranderd in voed-
selarme en soortenrijke typen. Alleen de Droge heide 
bleef grotendeels hetzelfde. Op deze grote verandering 
heeft het beheer al vroegtijdig geanticipeerd door aan-
passing van de maaimachines vanaf ca. 1990.

Vernatting door het elimineren van ontwa-
teringssloten heeft een groot effect gehad
De succesvolle ontwikkeling in de tweede periode uitte 
zich in een sterke toename van het areaal schraallanden 
en van voedselarme Kleine zeggenmoerassen. De groei 
nam toe van 26 ha in de eerste periode naar 161 ha in 
de tweede periode. In 2015 kwam daarmee het totaal 
op 211 ha, terwijl het in 1982 niet meer was dan 24 ha. 
Het Kleine zeggenmoeras ontwikkelde zich niet alleen 
uit Bloemrijk grasland en Dotterbloemhooiland, maar 
ook uit voedselrijker Overstromingsgrasland en Engels 

Ten behoeve 
van de fauna 
en ook ten 
behoeve van 
laatbloeiende 
plantensoorten 
worden hier en 
daar stukken 
niet gemaaid, 
zoals hier in de 
Kappersbult. 

8.3      Hoe belangrijk is vernatting geweest in 
vergelijking tot beweiden, hooien en plaggen?

Tot ca. 1995 lag de nadruk van de terreinbeheerders op hooien, zonder 
bemesting, aangevuld met beweiden. Dit gebeurde vooral op de flanken 
en werd gecombineerd met sporadisch plaggen van de voedselrijke top-
laag. Het proces van verschraling kan worden versneld door afplaggen 
of  ontgronden. 

raaigrasweiland. Door vernatting zijn fraaie Kleine 
zeggenmoerassen gevormd. Dit leidt tot grootschalige 
natte en schrale omstandigheden in het beekdal. 
Bij de schraallanden nam het Blauwgrasland en  
Veldrusschraalland toe van 2 naar 23 ha en het 
Heischraal grasland van 26 naar 50 ha. Deze typen 
ontwikkelden zich uit voedselrijkere graslanden, 
zoals Bloemrijkgrasland en Engels raaigrasweiland. 
De ontwikkeling van de drie schraallandtypen kwam 
vooral door een combinatie van plaggen en vernatten. 
Op het Ballooërveld ontstond het Heischraal grasland 
deels ook uit Droge heide, Natte heide en Droog bos. 
Dit kwam door lokale vernatting, kap van bos en 
verdere intensivering van de heidebeweiding. Op het 
Eexterveld heeft grootschalig plaggen een hoofdrol 
gespeeld naast vernatting.

De vernatting heeft niet alleen het verschralingsresul-
taat wezenlijk verbeterd maar het heeft ook geleid tot 

Beweiden
Beweiden leidt minder snel tot verschraling dan hooien. 
Extensief beweiden leidt tot lokale verschillen in in-
tensiteit van begrazen en daarmee variatie in structuur 
van de vegetatie. Op landschapsschaal worden natte 
delen van een terrein minder begraasd dan droge delen. 
Er kan een afwisseling ontstaan van korte vegetatie 
en ruigte of korte vegetatie en struweel met doorns 
of stekels. Zo kan een parkachtig landschap ontstaan. 
Bij verschralen verschijnen soorten die eerst afwezig 
waren. Ze komen voor een deel uit de nog kiemkrach-
tige zaadvoorraad in de bodem en zijn een herinnering 
aan vroeger tijden. Ze vormen het geheugen van de 
plantengemeenschap. 

Soorten die niet beschikken over een langlevende zaad-
voorraad komen van buiten. Dit kan via verbrei-

verruiging en verbossing. Het is ook ten koste gegaan 
van het areaal Dotterbloemhooiland, dat voor een 
belangrijk deel (ca. 50%) overging in Kleine zeggen-
moeras en in mindere mate ook in Rietmoeras en 
Ruigten. Toch heeft het Dotterbloemhooiland zich 
op meerdere plekken weten te handhaven door op te 
schuiven naar de hogere flanken van het dal. Voor-
beelden hiervan zijn te zien langs Schipborgsche Diep, 
nabij de monding van het Zeegserloopje, en ook langs 
het Taarlosche diep en het Gastersche diep. Het veran-
derende beheer heeft ook negatieve gevolgen gehad 
voor de populaties van Stengelloze sleutelbloem, 
Blauwzwarte rapunzel, Grote keverorchis, Zodezegge 
en andere soorten die frequent beheer (hooien, grep-
pelonderhoud) nodig hebben. 

Er is ook een reeks soorten in de Drentsche Aa ver-
dwenen die niet zozeer door vernatting, maar vooral 
door verzuring (onder andere ammoniak depositie) ten 
onder zijn gegaan. Voorbeelden zijn Valkruid (Arnica), 
Rozenkransje en waarschijnlijk ook Slijkzegge.

ding van zaden door rondtrekkend vee. Vaak ook door 
beheermachines, zoals vroeger door landbouwmachines 
(maaimachines zijn ook zaaimachines). Verschralen 
betekent ook afvoer van voedingsstoffen en daarmee 
afnemende productie, waardoor de vegetatie opener 
wordt en ruimte biedt aan nieuwe soorten. Dit heeft 
tot gevolg dat er geleidelijk minder voedingsstoffen 
worden afgevoerd en zo het effect van de aanvoer van 
stikstof via atmosferische depositie van elders steeds 
groter wordt. 

De lokale beschikbaarheid van voedingsstoffen wordt 
behalve door atmosferische stikstofdepositie, vooral 
bepaald door de hoeveelheid en de samenstelling van 
toestromend grondwater. De interacties tussen deze 
mechanismen spelen niet alleen op het niveau van 
afzonderlijke percelen, maar ook op de schaal van 
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het landschap. Uiteindelijk is het de werking van de 
hydrologische systemen die maakt of herstelbeheer suc-
cesvol is of niet.

Interne beheermaatregelen met aanpassin-
gen in de waterhuishouding
In 1988 hadden Everts en De Vries (zie ook Everts e.a. 
1988, 1990) de verdroging van veengronden in kaart 
gebracht binnen de kwel gevoede veengronden van de 
middenloop. Er werd vastgesteld dat er op aanzien-
lijke schaal binnen de veengronden nog sprake was 
van (interne) verdroging. Het onderzoek toonde aan dat 
kwelafhankelijke Dotterbloemhooilanden, destijds een 
belangrijk streefbeeld, alleen op grote schaal konden 
worden ontwikkeld als de grondwaterstanden in veel 
gebieden zouden worden verhoogd. 

Deze studie heeft er mede toe geleid dat er vervolgens 
maatregelen werden getroffen om de verdroging te 
bestrijden door het dempen of verondiepen van sloten. 
Ook werd toen al aangedrongen op verhoging van het 
peil van de beken. Men zag in dat in natte percelen de 
greppels niet langer moesten worden uitgediept met 
het oog op een betere toegankelijkheid van traditionele 
maaimachines. De introductie van rupsmaaiers, die op 
heel natte gronden konden maaien, bracht uitkomst.

Na 1995 heeft de vernatting van de middenloop het 

Kleine zeggenmoeras een enorme boost gegeven. Ook 
de hermeanderingsprojecten en later de beekbodem-
verhogingen die door het Waterschap Hunze en Aa’s 
zijn uitgevoerd, hebben ervoor gezorgd dat veel meer 
water in het gebied wordt vastgehouden. Dit heeft de 
vernatting van de madelanden versterkt. Wat het effect 
van die beekbodemverhoging is geweest wordt momen-
teel onderzocht (monitoring). Vooral na 2005 werden 
sloten gedempt met venig materiaal uit de omgeving. 
Dit gebeurde door delen van de percelen oppervlakkig 
te plaggen. 

In de benedenloop groeide het Kleine zeggenmoeras 
daarentegen nauwelijks. Het moeras verplaatste zich 
hier naar de zone van het Grote zeggenmoeras. Dit was 
het gevolg van de aangetaste waterhuishouding. De 
groei van voedselarme Kleine zeggenmoerassen was 
in de bovenloop beperkt omdat hier niet of in beperkte 
mate was vernat. 

In het Gastersche Diep en Rolderdiep is meer in detail 
onderzocht waaruit het Basenminnend kleine zeggen-
moeras was ontstaan en hoe het beheer daarop had 
ingespeeld. In de percelen waar in 2015 veel begroei-
ingen van het Kleine zeggenmoeras voorkwamen, had 
het verschralend beheer van vóór 1995 al geleid tot een 
toename van het Dotterbloemhooiland. Hier leidden de 
kwelcondities tot een snelle verschraling, waarbij het 
hooiland ontstond uit een spectrum van vegetatie-
typen van voedselrijke en natte tot vochtige condities: 
Overstromingsgrasland, Witbolgrasland en Bloemrijk 

Woekering van 
Tandzaad in een 
ondiepe plas 
die vervuild 
landbouwwater 
opvangt in het 
Rolderdiep.

grasland. Het verschralend beheer werd geholpen door 
de eigenschap van ijzerrijk kwel. Hierbij bindt ijzer 
fosfaat zodat het minder beschikbaar is voor de plant. 
De daaropvolgende vernatting heeft het Dotterbloem-
hooiland in belangrijke mate omgevormd in Basen-
minnend kleine zeggenmoeras. Deze voedselarme 
moerassen zijn dus een weerslag van een voorgaande 
verschraling in combinatie met (latere) vernatting. In 
dit gebied werd het beheer vroeg aangepast. Al vanaf 
1990 werd rupsmaaien geïntroduceerd en vanaf 1995 
werd deze wijze van maaien en afvoeren in veel gebie-
den integraal toegepast. 

Binnen de goed ontwikkelde Kleine zeggenmoerassen 
trad de grootste groei op bij trilveenmoerassen geken-
merkt door Snavelzegge en Zwarte zegge. In 2015 was 
het oppervlak vijf keer zo groot als in 1995. De groei 
van Noordse zeggentypen binnen het moeras bleef 
echter achter. Ook de groei van typen gekenmerkt door 
andere zeldzame soorten zoals Waterdrieblad, Padden-
rus, Ronde zegge en Draadzegge bleven stabiel (Everts 
e.a. 2017). 

Mogelijke oorzaken hiervoor zijn ijzertoxiciteit, interne 
eutrofiëring door mobilisatie van fosfaat en instabiele 
waterstanden (Aggenbach e.a. 2014). Een veeg teken 

is ook dat de ontwikkeling van een karakteristieke 
slaapmossen in het Basenminnend kleine zeggenmoeras 
nog niet goed is ontwikkeld. Daar waar een moslaag 
wel ontwikkeld is, bestaat zij voornamelijk uit Gewoon 
puntmos. Onderzoek op standplaatsniveau begeleid 
door het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap gaf 
al eerder aan dat veenvorming van het Kleine zeggen-
moeras nog maar mondjesmaat leidt tot de ontwikkel-
ing van een tapijt van kenmerkende slaapmossen. Ook 
lijken deze begroeiingen nog vaak een relatief hoge 
productie te hebben doordat de grondwaterstanden in 
de zomer te diep wegzakken (Aggenbach e.a. 2014).
 
Het grote verschil in de ontwikkeling van voor en na 
1995 laat zien dat hydrologisch systeemherstel, in 
combinatie met het beheer met aangepaste machines, 
van grote betekenis is geweest voor ontwikkeling van 
gewenste streefbeelden in het Drentsche Aa-gebied. Dit 
lijkt erop te wijzen dat vernatten effectiever is dan be-
weiden of maaien. Maar dat is maar schijn. De periode 
van 1970 tot 1995 heeft waarschijnlijk de voorwaarde 
geschapen voor het succes van vernatten: namelijk de 
bodem in de periode vóór 1995 sterk te verschralen.

8.4      Welke deelgebieden ontwikkelen zich gunstig en 
welke ongunstig, en wat is daarbij de invloed geweest van 
eutrofiëring en externe ingrepen in de waterhuishouding?

Het resultaat van de analyse van 27 deelgebieden laat zien dat 14 gebie-
den een (zeer) gunstige vegetatieontwikkeling hebben doorgemaakt. Het 
areaal aan streefbeelden en habitattypen is aanzienlijk toegenomen.

Deelgebieden
De gebieden liggen vooral in de vernatte middenlopen 
en in bovenlopen en hun oorsprongsgebieden, waar 
vernattingsmaatregelen zijn uitgevoerd in combinatie 
met plaggen. Toch laat de analyse zien dat er ook in 
deze gebieden problemen zijn die voortkomen uit een 
lokaal ongunstige ontwikkeling. Meestal heeft dat te 
maken met vervuiling door diffuse afvoer van gron-
den oppervlaktewater uit aangrenzende landbouwge-
bieden. Ook zijn enkele gebieden van deze groep van 
14 niet integraal vernat. Of er speelt nog verdroging 
door de aanwezigheid van diepe ontwateringssloten. 

Dit zorgt voor een minder gunstige vegetatieontwik-
keling. Voorbeelden zijn het Schipborgsche Diep ter 
hoogte van de Zeegser Duinen, en de situatie rond het 
Eexterveld. 

In zeven gebieden is de vegetatieontwikkeling als 
stabiel beoordeeld. In deze gebieden komen weliswaar 
vegetatietypen voor die streefbeeld zijn, maar die niet 
of nauwelijks in areaal of kwaliteit zijn toegenomen. 
Deze gebieden hebben gemeen dat ze niet zijn vernat. 
Bovendien zijn er bij enkele gebieden ook aan-
wijzingen dat het areaal van vegetatietypen dat streef-
beeld is, is verkleind. Dat speelt in de Burgvollen en 
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8.5      Welke fauna groepen (dagvlinders,    
libellen en broedvogels), hebben pos-
itief dan wel negatief gereageerd op 
grootschalige vernattingsprojecten sinds 

1996?

De ontwikkelingen van dagvlinders, libellen en broed-
vogels laten een wisselend beeld zien.

het Zeegserloopje. De achteruitgang in areaal van 
kwelafhankelijke Broekbos en Dotterbloemhooiland 
wijst ter plekke op verdroging. 

Er zijn vier deelgebieden met een ongunstige ontwik-
keling. Vegetatietypen die streefbeeld zijn komen er 
slechts in geringe mate voor. Al deze gebieden liggen 
in de periferie van het stroomdal. Het zijn gebieden 
waarin de reservaatgebieden veelal niet aaneengesloten 
zijn en als smalle stroken ingeklemd liggen in land-
bouwgebied. Voorbeelden zijn het Amerdiep en de 
bovenloop van het Anlooërdiepje.  

De gebieden waar de vegetatieontwikkeling eveneens 
als ongunstig werd beoordeeld, zijn die in de beneden-
loop ter hoogte van Glimmen rond de Kappersbult en 
die van de Westerlanden. Deze ongunstige ontwikke-
ling wordt veroorzaakt door ontwatering in de aanlig-
gende polders en door onttrekking van grondwater door 
het Waterleidingbedrijf. Door de huidige inrichting van 
de polder Ydermade is het reservaat de Kappersbult in 
de loop van de tijd tot een waterhorst geworden. Dat is 
de reden waarom regenwater tot 6 meter diep in het res-
ervaat wordt aangetroffen (Elshehawie 2019).

toe. Wellicht komt een mogelijke klimaatinvloed niet 
tot uiting omdat warmteminnende soorten ook sterk 
onder druk staan van eutrofiëring en verzuring. 

Er is ook een groep soorten van voedselrijke milieus 
die achteruit gingen, bijvoorbeeld Kleine vos, Klein 
geaderd witje en Klein koolwitje. Het is niet duidelijk 
waar dit door komt. Soorten die duidelijk negatief 
reageerden op de vernatting na 1995 zijn Bruin 
zandoogje, Zwartsprietdikkopje, Bruine vuurvlinder 
en Dagpauwoog. Waarschijnlijk was dit een gevolg 
van de achteruitgang van bloemrijke hooilanden en de 
opkomst van de moerasvegetaties en verruiging. 

Soorten die tussen 1980 en 2020 vooruitgingen zijn 
soorten van hoog productieve, natte gebieden met 
struweel. Voorbeelden zijn: Atalanta, Citroenvlinder en 
Landkaartje. 

Libellen
Bij de libellen namen net als bij de dagvlinders 
ongeveer evenveel soorten in vóórkomen toe (13) als 
af (15). De afname deed zich vooral voor bij soorten 
van vennen en uit koelere klimaatgebieden. Los van 
de veranderingen in het landschap door het beheer 
speelt bij libellen het warmer wordende klimaat wel 
een belangrijke rol. Dit is voor libellen ook eerder 
te verwachten, omdat deze over het algemeen veel 
mobieler zijn dan dagvlinders en hun populaties een 
overeenkomstige dynamiek op grotere ruimtelijke 
schaal vertonen. 

Zes soorten die afnamen hebben voorkeur voor een 
koeler klimaat, waaronder de Zwarte heidelibel. 
Vier soorten die toenamen hebben voorkeur voor 
een warmer klimaat, zoals de Keizerlibel. Van de 15 
soorten waarvan het verspreidingsgebied is afgenomen 
is een deel afhankelijk van voedselarme en/of ondiepe 
wateren, zoals vennen, zoals de Venglazenmaker. 
Vooral de klimaatopwarming en het daardoor dalende 
zuurstofgehalte in stilstaande wateren of (gedeeltelijk) 
droogvallen ervan lijken voor deze soorten problema-
tisch. 

Vrijwel alle soorten hebben voorkeur voor stilstaand 
water. Slechts drie van de 13 soorten die zijn toege-
nomen hebben voorkeur voor stromend water, zoals 
de Blauwe scheenbeenjuffer. Twee andere soorten 
profiteerden waarschijnlijk ook van toename van boven 
het water uitstekende vegetatie in de beek. 

Niettemin weerspiegelen deze veranderingen ook de 
ontwikkeling in kwaliteit van het leefgebied binnen 
het Drentsche Aa-gebied: enerzijds nemen soorten van 
voedselarme milieus af, anderzijds nemen soorten van 
voedselarme milieus toe. Dit is gerelateerd aan het 
beheer van verschralen en vernatten. 

Broedvogels
Om de effecten van vernatting op de broedvogels na 
te gaan zijn gebieden binnen het Drentsche Aa-gebied 

Dagvlinders
Er zijn evenveel soorten (11) die tussen 1980 en 2020 
achteruitgingen als soorten die toenamen. Soorten 
die afnamen behoorden tot de groep dagvlinders van 
voedselarme heiden en schraalgraslanden. Deze soorten 
lijken gevoelig te zijn voor een hoge stikstofdepositie 
en bijbehorende bodemverzuring. Het gaat bijvoorbeeld 
om Geelsprietdikkopje, Gentiaanblauwtje, Heivlinder, 
Hooibeestje, Kommavlinder en Oranje zandoogje. 
De verschraling van de graslanden en het uitgevoerde 
heideherstel hebben niet gezorgd voor een kentering 
in de achteruitgang van verschillende soorten van 
heide en schraallanden. Klimaatinvloeden komen bij 
de onderzochte groep dagvlinders niet duidelijk naar 
voren. Warmteminnende soorten namen eerder af dan 

met en zonder vernatting vergeleken. Het ging om 
respectievelijk 1773 ha in de periode 1991 – 2000 en 
2202 ha in de periode 2011 – 2013.

Alleen Watersnip nam in aantal toe in gebieden met 
vernatting en nam af in gebieden zonder vernatting. 
Zeven andere soorten die sterker toenamen of minder 
sterk afnamen in gebieden met vernatting waren: 
Rietgors, Tureluur, Kievit, Grutto, Zomertaling, 
Waterral en Nachtegaal.

Omgekeerd namen vijf soorten minder sterk toe of 
sterker af in gebieden met vernatting: Krakeend,
Wintertaling, Slobeend, Gele Kwikstaart en Rood-
borsttapuit. Zowel bij positief als negatief reagerende 
soorten was het aantal territoria waarop dit is gebaseerd 
vaak aan de kleine kant. 

De aantallen broedvogels in het beekdal van de 
Drentsche Aa volgen in grote lijnen de landelijke trend. 
Dit heeft deels te maken met de ontwikkeling van het 
Nederlandse landschap. In de afgelopen halve eeuw 
heeft in het Drentsche Aa-gebied intensivering van de 
landbouw geleid tot achteruitgang van het leefgebied 
voor broedvogels aldaar. Maar ook gelijksoortige 
ontwikkelingen elders in Nederland hebben invloed 
gehad op de ontwikkeling van het broedvogelbestand 
in het Drentsche Aa-gebied. Zeer bijzonder voor het 
Drentsche Aa-gebied en afwijkend van de landelijke 
trend is de stabiele trend van Watersnip en de toename 
van Koekoek. Deze soorten zijn landelijk zeer sterk 
afgenomen en op veel plekken zelfs verdwenen.

Daarnaast geldt dat voor veel soorten het gebied te 
klein is om autonoom functionerende populaties te 
herbergen omdat de functiegebieden van het leefgebied 
ook daarbuiten liggen. Afname van een soort in 
bijvoorbeeld het agrarische landschap leidt uiteindelijk 
tot afname van de soort in het hele gebied. Dit effect 
is waarschijnlijk sterker bij grotere soorten dan bij 
kleinere soorten die per individu of per paar minder 
leefruimte nodig hebben. Een goede illustratie hiervan 
is de afname van alle steltlopers en de toename van 
Graspieper en Gele kwikstaart, die oorspronkelijk vaak 
in dezelfde leefgebieden voorkwamen. 

Dit mechanisme is overigens in de hele vogelbevolking 
zichtbaar met uitzondering van de ganzen (die binnen 
het gebied overigens opmerkelijk weinig met jongen 
worden waargenomen). Het beekdal van de Drentsche 
Aa wordt tegenwoordig voornamelijk bevolkt door 
kleine zangvogels (10-20 gram), terwijl dat 50 jaar 
geleden overwegend grotere steltlopers (200-500 gram) 
waren.

Tabel 8.1 geeft een mooi overzicht van de top tien 
broedvogels tussen 1980 en 2020 , waarin gepoogd 
wordt aantallen te koppelen aan leefgebieden. De 
vogels van open grasland zijn aanvankelijk belangrijk, 
maar nemen duidelijk af. De soorten van overgangen 
naar ruigte nemen duidelijk toe, die van struweel en bos 
een beetje.

De Viervlekwielwebspin (Araneus quadratus) maakt dankbaar gebruik 
van de vele insecten die voorkomen in het Eexterveld.

Kommavlinder

Zwarte heidelibel

Oranjetipje

foto: Niels Grootjans

foto: Chris van Swaay

foto: Kim Huskens

foto: MichielWallis de Vries
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Niet succesvolle pogingen om heide te herstellen 
kunnen heel succesvol zijn voor broedvogels

In een oorspronggebied grenzend aan de heide van de Gastersche Duinen was het de 
bedoeling van Staatsbosbeheer de voormalige akkers om te zetten in heide. Zo-
doende kon de situatie van vóór de ontginning worden hersteld.

Structuurrijke vegetatie in het Veld voor de Loefvledder met een Grauwe klauwier op de uitkijk.

rang 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020
1 Kievit Grasmus Grasmus Grasmus
2 Grutto Boompieper Boompieper Boompieper
3 Grasmus Kievit Graspieper Graspieper
4 Scholekster Graspieper Rietgors Geelgors
5 Bosrietzander Geelgors Geelgors Rietgors
6 Graspieper Bosrietzander Bosrietzander Roodborsttapuit
7 Watersnip Watersnip Roodborsttapuit Bosrietzander
8 Boompieper Grutto Watersnip Boomkruiper
9 Geelgors Scholekster Kievit Watersnip
10 Rietgors Rietgors Boompieper Sprinkhaanrietzanger

open grasland
overgang grasland ruigte
opgaand geboomte

Tabel 8.1: 
Ontwikke-
ling habi-
tattypen: 
1982-2015 
Top tien van 
aantallen 
broedvo-
gels in het 
Drentsche 
Aa-gebied 
in de peri-
ode 1980 
- 2020. 

8.6      Waar kunnen Blauwgrasland, Heischraal grasland 
en Kalkmoeras in de Drentsche Aa worden ontwikkeld en 
welk beheer hoort daarbij?

Met name de laatste 20 jaar is er veel meer inzicht ontstaan over de 
plekken waar schraallanden in de Drentsche Aa kunnen worden 
ontwikkeld.

Succesvolle herstelprojecten 
Voor de huidige problemen in ons land rond herstel van 
deze graslanden is dat bijzonder. Die kennisontwikke-
ling is begonnen met natuurherstelmaatregelen in het 
gebied van De Heest, ten oosten van het Taarlosche 
diep. Hier werd in 1996 de voedselrijke toplaag (10 
cm) over een groot oppervlak afgeplagd, nadat eerdere 
pogingen om de voedselrijkdom van de graslanden te 
verlagen door middel van beweiding met schapen en 
koeien waren mislukt (Bakker e.a. 1991). Na het uit-
voeren van aanvullende vernattingsmaatregelen be-
gonnen zich soorten van schraallanden te ontwikkelen, 
zoals Tormentil, Blauwe zegge, Geelgroene zegge en 
later ook en met name op de flanken: Moeraskartelblad. 

Meer recent is ook veel succes geboekt op het 
Eexterveld met het herstellen van soortenrijke 
Heischrale graslanden, Blauwgraslanden en Veldrus-
schraallanden ( zie hoofdstuk 6). Aanvankelijk werd 
geprobeerd dit te doen door beweiding en in mindere 
mate door hooien. Daarbij werd wel een klein relict 
aan Blauwgrasland in stand gehouden, maar van een 
werkelijk herstel van het areaal Heischraal grasland 

was nauwelijks sprake. Dit werd anders na grootschalig 
plaggen. De verbreiding van zaden van zeldzame 
soorten bleek geen probleem en al snel groeide het 
Eexterveld uit als de tweede grootste locatie van 
Heischraal grasland in Nederland. Bovendien nam het 
areaal Blauwgrasland en Veldrusschraalland flink toe. 

De vraag: ‘Hoe duurzaam is het herstel van deze Echte 
schraallanden op het Eexterveld?’, moet echter wel 
gesteld worden. Ten zuiden en vooral ten oosten van 
het reservaat liggen nog steeds diepe ontwaterings-
stelsels. De diepe sloot ten oosten van het reservaat 
loost zijn water midden in het reservaat (Het Ei), 
waardoor zich een  moerasruigte ontwikkelt. Het 
doorontwikkelen van een stabieler schraalland met ook 
voedselarme varianten op de laagste plekken, staat op 
gespannen voet met de aanwezigheid van deze afwa-
teringsstelsels. Hier komt bij dat door ons ook geen 
overtuigende feiten zijn gevonden die het aannemelijk 
maken dat de hydrologie van het reservaat en die van 
het omliggende landbouwgebied onafhankelijk van 
elkaar zouden zijn. 
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rang 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020
1 Kievit Grasmus Grasmus Grasmus
2 Grutto Boompieper Boompieper Boompieper
3 Grasmus Kievit Graspieper Graspieper
4 Scholekster Graspieper Rietgors Geelgors
5 Bosrietzander Geelgors Geelgors Rietgors
6 Graspieper Bosrietzander Bosrietzander Roodborsttapuit
7 Watersnip Watersnip Roodborsttapuit Bosrietzander
8 Boompieper Grutto Watersnip Boomkruiper
9 Geelgors Scholekster Kievit Watersnip
10 Rietgors Rietgors Boompieper Sprinkhaanrietzanger

open grasland
overgang grasland ruigte
opgaand geboomte

Tussen 1982 en 1984 werd in het 9 ha grote gebied 
gestart met beweiding (Charolais koeien, later Schotse 
Hooglanders). Het perceel werd niet meer bemest.  
Vanaf 1985 werd de ontwikkeling van ruigten met 
Pitrus en braamstruiken tegengegaan met hooien, maar 
dat werd al in 1988 gestaakt, waardoor struweelvor-
ming een kans kreeg. Ook plaggen van een deel van 
het gebied leidde niet tot ontwikkeling van Heide. De 
ontwikkeling bleef steken in Bloemrijk grasland met 
veel struweel. Verspreid over het hele terrein hebben 
zich struiken gevestigd, met name bramen, Eenstijlige 
meidoorn, Sleedoorn en Hondsroos. Het zijn allemaal 
bes-dragende soorten die vooral door vogels en in min-
dere mate door zoogdieren worden verbreid. Een ander 
gemeenschappelijk kenmerk van deze struiken is hun 
verdediging tegen herbivoren in de vorm van doorns of 

stekels. Het bleek een waar vogelparadijs. De veran-
deringen in de vegetatie hebben geleid tot een andere 
samenstelling van de broedvogelbevolking. Na het om-
schakelen van akkerbouw naar natuurbeheer kwamen 
tot het jaar 2000 soorten voor als Kievit, Wulp, Patrijs, 
Veldleeuwerik en Graspieper, dus vooral weidevogels. 
De laatste jaren werden broedgevallen gesignaleerd 
van soorten die baat hebben bij een structuurrijke en 
kruidenrijke begroeiing, zoals Roodborsttapuit, Paap, 
Grasmus, Braamsluiper, Kneu, Geelgors en Grauwe 
klauwier. Ook andere klauwiersoorten profiteerden van 
dit begroeiingstype: in de winter de Klapekster en als 
zeldzame zomergast is eens de Roodkop-
klauwier waargenomen. Klaarblijkelijk zijn er vol-
doende insecten waarop deze soorten vanuit de uitkijk-
posten in de struiken kunnen jagen (Bakker e.a. 2011).
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In de Ossebroeken, gelegen tussen het Ballooërveld 
en het Rolder Diep, werd rond 2006 een deel geplagd. 
Ook werden alle drainagesloten gedicht. Er werd hooi 
overgebracht uit het Eexterveld om de beschikbaarheid 
van soorten zonder langlevende zaadvoorraad te 
vergroten (Schmiede e.a. 2012). Dit had tot gevolg 
dat in 2015 flinke populaties van Blauwe zegge, 
Dwergzegge, diverse soorten orchideeën, en ook 
Klokjesgentiaan zich wisten te ontwikkelen. Maar er 
verschenen ook veel soorten die niet voorkwamen in 
het Eexterveld en ook geen langlevende zaadvoorraad 
hebben. Voorbeelden zijn Parnassia, Moeraswespenor-
chis, Gele zegge, Blonde zegge, Groenknolorchis en 
Grote pimpernel. 

Deze soorten zijn zeer waarschijnlijk zelf niet 
afkomstig uit het Drentsche Aa-gebied. De meest voor 
de hand liggende verklaring is dat ze meegekomen zijn 
met de machines die het plagwerk hebben uitgevoerd 
en waarschijnlijk daarvoor gewerkt hebben in een re-
servaat in het midden of oosten van het land. Sommige 
soorten kunnen ook met bezoekers of onderzoekers 
meegelift zijn. Dit zou kunnen, maar het maakt voor 
het erkennen van het habitattype Kalkmoeras niet uit. 
Er zijn meer dan genoeg soorten, de meesten in grote 
aantallen, die maken dat dit habitattype kwalificeert 
als Kalkmoeras. De opkomst sinds ongeveer 2006 van 
kwalificerende soorten zou aanleiding moeten zijn het 
kalkmoeras als habitat aan te wijzen voor het gebied.

Gemeenschappelijke deler van succesvol 
herstel van schraallandvegetatietypen
De vraag is nu wat de schraallandvegetatietypen 
nu gemeen hebben qua milieupreferenties? De drie 
bovengenoemde gebieden hebben gemeen dat er op 
groter schaal is geplagd en dat er ook werd vernat. 
Daardoor is de nutriënten beschikbaarheid zeer laag 
geworden. Het succes van het Eexterveld geeft dit het 
meest duidelijk aan. Voorafgaand aan het plaggen is 
er ook jarenlang verschraald zonder dat dit leidde tot 
veel herstel. Plaggen van deze verschraalde graslanden 
(vaak graslandtypen met Veldbies, Gewoon struisgras 

en Gewoon reukgras) leidde uiteindelijk tot herstel van 
de drie schraallandtypen waarbij tal van Rode Lijst 
soorten terugkwamen (Everts e.a. 2017). In de Droge 
heide namen door plaggen ook Rode lijstsoorten als 
Klein warkruid en Stekelbrem toe. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat na het plaggen vervolgbeheer plaats 
vond in de vorm van beweiden. Opvallend was dat 
na het plaggen de Spaanse ruiter zich slechts beperkt 
uitbreidde en zich ook niet vestigde in de Ossebroeken 
en De Heest. Dit gedrag vertoont deze soort ook in 
veel andere restoratieprojecten. De Vere (2007), die 
een overzicht van de Spaanse ruiter schreef, vermoedt 
dat het probleem in de kiemingsfase ontstaat. Ook in 
goed ontwikkelde bestanden met Spaanse ruiter worden 
vrijwel nooit kiemplanten aangetroffen. 

De Heest en Ossebroeken laten zien dat ook (herstel 
van) voeding van schoon grondwater een belangrijke 
rol speelt. Dit zorgt niet alleen voor voldoende 
basenvoorziening, maar draagt ook bij aan de handha-
ving van een zeer voedselarm milieu. Op de flank van 
het Ballooërveld is de invloed van schoon grondwater 
geborgd. Op het Eexterveld wordt de basenvoorziening 
gegarandeerd door grondwater en regenwater dat ter 
plekke door een leemrijke bodem stroomt. In De Heest 
kwam het herstel pas op gang door extra vernatting na 
het plaggen, dus door herstel van de kwelinvloed.
Het geeft aan dat de systemen waarin schraallanden 
herstellen zeer gevoelig zijn voor externe werking. 
Drainage door sloten en instroom van vervuild gron-
den oppervlaktewater moet worden teruggebracht en 
uitgesloten. Hoge stikstofdeposities zijn op termijn 
een bedreiging voor het duurzaam handhaven van de 
gunstige habitat eigenschappen. Bij een veranderend 
klimaat is te verwachten dat grotere hoeveelheden 
vervuild oppervlaktewater uit de landbouwgebieden 
de laaggelegen schraallanden zullen overstromen. 
En wanneer dat gebeurt, is het snel gedaan met de 
moeizaam ontwikkelde schraallanden die in Nederland 
de hoogste bescherming genieten.

Herstel van de (sub)regionale hydrologie is daarom 
een voorwaarde voor verder herstel en behoud van 
de schraallanden (figuur 8.2). Ook is een wezenlijke 
daling van de achtergronddeposities noodzakelijk. 

Heischraal grasland

Blauwgrasland

situatie ca. 1980

situatie ca. 1995

situatie ca. 2015 situatie ca. 2015
Vegetatietypen

ca. 1900

ca. 1980

100-200 µS/cm

400-500

Goed geconserveerd veen

200-300

500-600

Sterk veraard slecht
 doorlatend veen

300-400

>600
Zand

Electrisch geleidings-
vermogen

Figuur 8.2: Rechts worden de zakking en veraarding van het veenpakket weergegeven als gevolg van langdurige drainage van 
het veen. Links wordt de toestroom van verschillende grondwaterstromen weergegeven na intensieve drainage in de jaren 60 
en 70 jaren (boven), na het dempen van de sloten (midden) en tenslotte na het verhogen van het beekpeil (onder). Als al die 
vroegere ingrepen zijn hersteld ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van Heischraal grasland en van Blauwgraslan-
den. Dit kan wanneer in het vervolgbeheer beweiding plaats vindt, of  een maairegime wordt ingesteld.

Schematische weergave van succesvol hydrologisch herstel van standplaatsen van Heischraal grasland en Blauwgrasland
vegetatietypen:
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8.7     Waar liggen nog locaties die voorrang moeten 
hebben bij aankoopbeleid of beschermingsmaatregelen?

Zoals besproken is voeding van schoon grondwater belangrijk voor 
herstel van schraalland en andere streefbeelden. Het zorgt niet alleen 
voor voldoende basenvoorziening, maar draagt ook bij aan de hand-
having van een zeer voedselarm milieu.

Goede indicatoren
Bittere veldkers en Kleine watereppe zijn in de 
Drentsche Aa goede indicatoren voor gebieden waar 
deze omstandigheden aanwezig zijn en het schoon 
kwelwater (nog) een grote invloed heeft (figuur 8.3 en 
8.4). Deze soorten indiceren bronnen in sloten waar 
schoon grondwater met een flinke flux uittreedt. Waar 
dit optreedt, biedt het veel perspectief op een succesvol-
le uitbreiding van het reservaat en een succesvol beheer 
met beschermingsmaatregelen. 

Het verspreidingsbeeld laat duidelijk de overgangszone 
zien van het (in dit onderzoek succesvolle) 
Ballooërveld. Maar er zijn meer gebieden die kansrijk 
zijn. Dit zijn de Zeegser-, Schipborgsche en Gastersche 
duinen en ook de Kampsheide en het Eexterveld. In al 
deze gebieden ligt in de hogere voedingsgebieden nog 
een grote kern met voedselarme component. Dit is een 
goede uitgangssituatie voor de ontwikkeling van een 
hydrologische gradiënt met schoon grondwater. Hoewel 
in figuur 8.3 verspreidingsgegevens voor het gebied niet 
staan weergegeven is ook het Wilde Veen/Bargmaten 
zo’n gebied. Het aangrenzende Vijftig Bunder en de 
bijbehorende bossen zorgen voor toevoer van schoon 
grondwater.  

In alle gebieden met potentie is het areaal van gronden 
met een vervuilend landgebruik klein. Het zijn in de re-
gel slechts kleine landbouwenclaves die moeten worden 
omgevormd naar voedselarme componenten. Zo kan 
een gave, niet beïnvloede hydrologische gradiënt 
worden ontwikkeld waarbij men ook weinig last zal 
hebben van andere externe werking zoals verdroging. 

Figuur 8.5 geeft een overzicht van de gebieden met mo-
gelijkheden voor uitbreiding van de voor de Drentsche 
Aa belangrijkste habitattypen (zie ook bijlage 11).

Figuur 8.3:
Verspreidingspatroon 
Bittere Veldkers in 1986

Figuur 8.4:
Verspreidingspatroon 
Kleine Watereppe in 1986
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        Gebied

Habitattypen

Positieve ontwikkelingen
Doorgaans hebben zich de Natura 2000-habitattypen 
in het Drentsche Aa-gebied voorspoedig ontwikkeld in 
de onderzochte periode van 1982 tot 2015. Toch zijn 
er wel problemen. Om met de meest positieve ontwik-
kelingen te beginnen: Blauwgrasland, Heischraal 
grasland, en Overgangs- en trilvenen hebben zich 
zeer goed ontwikkeld. Ook Ruigten en zomen, en 
Vochtige alluviale bossen gingen vooruit. Er heeft zich 
ook een nieuw habitattype ontwikkeld die nog niet is 
aangewezen: het Kalkmoeras (H7230).

De succesvolle ontwikkeling is vooral ingezet na 1995. 
In 20 jaar tijd nam van de 13 beschouwde habitattypen 
het totale oppervlak toe met meer dan 200 ha, een 
stijging van 57%. Bij de ontwikkeling van de kwaliteit 
van habitattypen was de winst nog groter. De hoogste 
kwaliteitsklassen waren in 2015 met 250% (een factor 
3) toegenomen.

8.8       Welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk om te 
voldoen aan de ontwikkeldoelstellingen voor het 
Natura 2000-gebied en de ontwikkeling van 
Dotterbloemhooilanden en Grote zeggenbegroeiingen?

Voor verschillende doeltypen binnen de Natura 2000-regeling draagt het 
Drentsche Aa-gebied een speciale verantwoordelijkheid. Dit zijn bijvoor-
beeld H4010A - Vochtige heiden, H6230 - Heischrale graslanden, H6410 
– Blauwgraslanden en H7140A - Overgangs- en trilvenen. Hierdoor kan 
de Drentsche Aa ook wezenlijk bijdragen aan het halen van landelijke 
doelen (Provincie Drenthe; Beheerplan Drentsche Aa, Landschapsvisie 
Drentsche Aa). 

Figuur 8.5: 
Gebieden 
met een 
hoge 
kansrijk-
dom voor 
een nadere 
ontwikkeling 
van habitat-
typen.  
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Uitdagingen
De gegevens laten ook zien dat de eerste periode 
niet succesvol was voor de ontwikkeling van de 
aangewezen habitattypen. Deze constatering suggereert 
een verwijt, maar hier is geen sprake van. Immers, 
de keuze van habitattypen is mede gebaseerd op de 
wijzingen in de beheerstrategieën zoals die midden 
jaren 90 zijn doorgevoerd. Ook lag in de eerste periode 
het accent bij het streefbeeld op andere vegetatietypen 
die geen plaats hebben gekregen in de systematiek van 
Natura 2000: Dotterbloemhooiland en Grote zeggen-
moeras. Het is dus ook een vergelijking van appels met 
peren. 

De succesvolle ontwikkeling van Heischraal graslan-
den, Blauwgraslanden, Overgangs- en trilvenen en 
Vochtig alluviale bossen laat zien dat systeemherstel 
een zeer belangrijke factor is geweest die voor de 
ontwikkeling. Omdat in 1995 het reguliere beheer op 
grote schaal is gewijzigd, zien we deze verandering in 
de ontwikkeling. Het beheer heeft zich zeer adaptief 
getoond: rupsmaaiers vervullen al meer dan twee 
decennia een belangrijke rol. 

De doelstellingen voor de ontwikkeling hebben tussen 
1995 en 2015 zeer gunstige resultaten opgeleverd. 
Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 
er in het Drentsche Aa-gebied nog altijd problemen zijn 
met verdroging, verzuring en vermesting. De ontwikke-
ling van de beekhabitat en de problemen die samenhan-
gen met de hoge en toenemende stikstofdeposities zijn 
hiervan voorbeelden. Voor de recente korte periode die 
voor de beoordeling binnen de systematiek van Natura 
2000 geldt, zou het oordeel daarom negatiever kunnen 
uitvallen. Het onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat op 
sommige plaatsen habitattypen weer verdwijnen door 
vervuiling.  

Doelen die niet werden gehaald
Verder geeft het onderzoek duidelijke aanwijzingen 
dat een aantal doelen vooralsnog niet zullen worden 
gehaald. Dit geldt niet alleen voor de Hoogveenbossen 
en Zandverstuivingen, die overigens maar kleine 
oppervlakten omvatten, maar vooral voor het habitat-
type Beken en rivieren met waterplanten.

In een recente studie van het Waterschap Hunze en Aa’s 
werd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) 
voor de Drentsche Aa een evaluatie (’Her-ijking’) uit-
gevoerd van de kwaliteit van het beekwater (Schollema 
2020). Het doel van de KRW is het bereiken van een 
goede ecologische en chemische kwaliteit van opper-
vlaktewater. De Herijking evalueerde of provinciale 
waterkwaliteitsdoelen die bij de inwerkingtreding van 
de KRW zijn geformuleerd, in 2027 kunnen worden 
gehaald. Het bereiken van deze doelen wordt in ons 
land steeds urgenter omdat ze bij eerdere ijkmomenten 
vaak niet zijn gehaald.

Langjarige metingen van het beekwater in de beneden-
loop bij het waterinlaatpunt voor drinkwaterproductie 
bij De Punt, laten op het eerste gezicht een gunstig 

beeld zien van de kwaliteit van het beekwater. De 
concentraties van stikstof en fosfaat laten een (licht) 
dalende trend zien sinds 2009 (figuur 8.6). Deze 
waarden liggen onder de norm voor de kwaliteit van 
oppervlaktewater. Alleen de concentratie van chloride 
vertoont sinds 2010 een stijging. De Herijking om-
schrijft deze stijging als een aandachtspunt.

Ecologische toestand van de beken is 
onvoldoende
Over de ontwikkeling van ecologische parameters 
en de ontwikkeling van ’overige waterflora’ tussen 
2009 en 2015 is de Herijking veel minder positief. 
De conclusie is dat het ecosysteem van de Drentsche 
Aa zich onvoldoende kan ontwikkelen. Het rapport 
pleit voor nader onderzoek naar de interactie tussen de 
huidige beekbodemkwaliteit en de aquatische vegetatie 
(project ‘Grip op Beekslib’). Er worden maatregelen 
genoemd die de ecologische toestand van een beek 
moeten verbeteren: bovenstrooms water vasthouden, 
terugdringen van uit- en afspoeling van meststoffen en 
het terugdringen van gewasbestrijdingsmiddelen. Deels 
zijn deze maatregelen al in uitvoering. 

Op basis van de resultaten van reeds genomen 
maatregelen wordt in de Herijking de verwachting 
uitgesproken dat de gemiddelde ecologische kwaliteit 
tot 2027 in vergelijking tot de huidige situatie maar 
beperkt zal stijgen.

Stijgende chloridewaarden in beekwater
De stijging van chloridegehaltes vinden wij niet slechts 
een aandachtspunt, maar we zien hierin ook een be-
dreiging van veel habitattypen van voedselarme 
milieus. Hoge chloride- en natriumwaarden zijn in 
het Pleistocene deel van ons land indicatief voor 
verontreiniging door intensief landgebruik (Bakker 
1984, Oude Munnink 1985, Everts & de Vries 1991). 
Chloride wordt, in tegenstelling tot nutriënten als 
fosfaat en stikstof, in zoete watersystemen vrijwel niet 
actief door planten opgenomen. Figuur 8.6 laat zien 
dat bij het meetpunt bij de Punt-Glimmen het totaal 
aan fosfaat en stikstof in de beek na 2008 gemiddeld 
afnam. Deze tegengestelde trend met chloride is goed 
te verklaren vanuit de aanname dat nutriënten door 
planten uit het beekwater werden opgenomen. Dat de 
waarden van fosfaat en stikstof onder de norm bleven 
is dus waarschijnlijk een gevolg van de opname van 
nutriënten door de sterke toename van eutrofiëring-
sindicatoren. De huidige beek fungeert kennelijk als 
een helofytenfilter. Een analyse van de stikstof, fosfaat 
sulfaat en chloride tijdens het winter halfjaar zou 
kunnen uitwijzen of bovenstaande hypothese onders-
teund wordt.

Nader onderzoek naar de ontwikkeling van beekfauna 
en waterplanten (Grip op Beekslib) in het beekmilieu 
viel buiten de opdracht van het evaluatieonderzoek 35 
jaar Drentsche Aa, want dit is niet gekarteerd. Maar de 
beschikbare vegetatiegegevens in de directe omgeving 

van de beek laten wel zien dat drie indicatoren van 
toenemende beschikbaarheid van voedingstoffen sterk 
toenamen sinds 1986. Na 2015 is zelfs een sterke 
stijging waarneembaar. Hierbij gaat het om vegetatie 
van Liesgras, Rietgras en ook Riet. Deze toename 
van ruigtvegetatietypen is niet beperkt tot de beek 
zelf, maar doet zich ook voor in de percelen langs de 
beek. Ook op de flank van het dal zien we ondanks 
een aanvankelijke gunstige verschralingsresultaat, 
voedselrijke vegetatietypen weer toenemen waarbij 
voedselarme vegetatietypen worden verdrongen (zie 
voor meer details: Storymap ‘Hoe houden we de beek 
schoon?’). 

Gebieden met intensieve landbouw van waaruit mest-
stoffen en bestrijdingsmiddelen diffuus worden afge-
voerd naar de beek, zijn de hogere gronden op de 
westelijke flank van het Taarlosche- en Oudemolen-
sche Diep, de bovenloop van het Amerdiep en het 
landbouwgebied op de flank van de Hondsrug tussen 
Eext/Anderen en Gasteren/Anloo. Meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen worden niet alleen afgevoerd 
via het oppervlaktewater, maar ook via het ondiepe 
grondwater (zie Storymaps over het Gastersche Diep en 

het Rolderdiep).
Een schoon milieu is ook van groot belang voor het 
behoud en ontwikkeling van de fauna. De huidige 
toestand van prioritaire en specifieke verontreinigende 
stoffen in de Drentsche Aa is niet op orde (van der 
Meulen e.a. 2019). Gewasbeschermingsmiddelen 
vormen een risico voor de waterkwaliteit. Dit heeft 
ook gevolgen voor de productie van drinkwater door 
Waterleidingbedrijf Groningen. Zo werden in de 
periode 2000 - 2017 in de meeste jaren zes of zeven 
normoverschrijdingen vastgesteld. Soms leidden die tot 
het stopzetten van waterinname voor de productie van 
drinkwater. Een belangrijke bron van verontreinigende 
stoffen is de intensieve teelt van aardappelen, suiker-
bieten, bloembollen en mais. In het huidige onderzoek 
is de ecologische relatie van vegetatieontwikkeling met 
bestrijdingsmiddelen niet onderzocht.

Resultaten wateranalyse bij De Punt

Figuur. 8.6:
Langjarig 
beeld van 
zomer-
halfjaar-
gemiddelden 
voor het 
totaal aan 
fosfaat, to-
taal stikstof, 
chloride 
en een 
doorzicht in 
de Drentsche 
Aa ter hoogte 
van het 
waterinlaat-
punt van het 
Waterlei-
dingbedrijf  
Groningen 
nabij de brug 
in de weg De 
Punt-Glim-
men. 

(Bron: Schol-
lema, 2020).



177Sythese  /176

Weer toenemende stikstofneerslag + mestimport

In Nederland wordt zeer veel mest geproduceerd. De stikstofneerslag in Nederland 
is daardoor per ha het hoogste in Europa (TNO-site). Circa 45% is afkomstig van 
de landbouw. De overige sectoren: verkeer, bebouwde omgeving en industrie 
dragen samen ca. 20% bij, de rest (ca. 35%) komt uit het buitenland en de Noord-
zee (Factsheet Stikstofbronnen voor de Tweede Kamer commissie LNV). 

De landbouw produceert niet alleen veel ammoniak dat 
de lucht in gaat, maar ook veel mest die wordt uitgere-
den. De regio’s met de hoogste mestproductie per ha zijn: 
Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht 
(Compendium van de Leefomgeving, Leusink e.a., 2010). 
Jaarlijks mag maximaal 385 kg stikstof per ha worden be-
mest. De genoemde regio’s produceren duidelijk meer mest 
dan mag worden uitgereden. Het regionale mestoverschot 
komt mede door de grote omvang van de niet-grondgebon-
den intensieve veehouderij. Na jaren van stagnatie is de 
mestproductie door de afschaffing van melkquota in 2015 
weer gestegen. De alternatieve fosfaatregeling heeft dit niet 
kunnen voorkomen (CDM advies 2020).

Nieuwe mestwetgeving uit 2006 zorgde ervoor dat het 
mestoverschot vanuit de zuidelijke en oostelijke regio’s 
werd verspreid over ons land (Compendium v.d. Leef-
omgeving a; Leusink e.a., 2010). Grote ontvangers in 
Noord-Nederland zijn de veenkoloniale gebieden van 
Groningen en Drenthe, maar ook Drenthe zelf (Leusink 
e.a., 2010). Tussen 2015 en 2019 is de gemiddelde 
ammoniakdepositie in het Stroomdallandschap gestegen 
met 70% (RIVMb). Dit zorgt voor ernstige problemen voor 
de habitattypen van het Natura 2000-gebied. De kritische 
depositie waarden (KDW’s) van de habitattypen zijn hier-
door allemaal overschreden (Beheerplan, 2017). 

De jaarlijkse ammoniakdepositie zou volgens de comput-
ermodellen moeten afnemen. Dit lijkt niet het geval. Voor 
het Dwingelderveld bijvoorbeeld, constateerden van Dam 

e.a. 2013) een toename over de periode 1980-2011 (zie ook 
Baaijens e.a. 2019). De veronderstelling dat de ammoniak-
depositie in Drenthe veel lager zou zijn dan in bijvoorbeeld 
Noord-Brabant of Twente lijkt twijfelachtig, zoals bleek uit 
satelliet opnamen (TNO 2017). Op alle zandige plateau’s 
waren de ammoniakwaarden veel te hoog. Dit geldt ook 
voor het zuidelijk deel van het Stroomdal van de Drentsche 
Aa.

De mestinfrastructuur in het Stroomdallandschap heeft 
zich de laatste 20 jaar aangepast aan de ontwikkelingen. 
Tegenwoordig komen ongeveer 90 mestopslagplaatsen 
voor, waarvan ca. 25 geen directe voorziening zijn voor de 
bedrijfsvoering van de boerderij, maar ergens midden in 
het veld staan. Zo ver van de boerderij lijken de op-
slagpunten voornamelijk bedoeld als opslag van mest van 
elders uit ons land (mondelinge mededeling S. Bokma, 
WenR), om vervolgens te worden geïnjecteerd op de om-
ringende gronden. 

De belangrijkste concentraties van deze vaste veld-
opslagpunten komen voor op de westelijke flank van de 
Hondsrug tussen Eext en Anloo, op de essen van Loon en 
Taarlo en in de Ydermaden. De bovenstroomse gebieden 
ten zuid(west)en van Rolde kennen weliswaar een lage 
concentratie van deze veldvoorzieningen maar hier is wel 
een hoge concentratie van moderne boerderijen met een 
mestopslagpunt op de bouwkavel.

CO2-reductie door vernatting
Door het verwijderen van sloten in reservaatgebieden 
op veen, stijgt het schone en koude grondwater vrijwel 
het gehele jaar op naar de toplaag. Daardoor wordt het 
veen tot boven toe zuurstofloos, en dat remt de afbraak 
van veen door micro-organismen. Het meten van broei-
kasgassen is een kostbare zaak, maar via een omweg 
kunnen we een schatting maken van de uitstoot van 
CO2 en Methaan. 

Studenten van de Universiteiten van Greifswald 
(Duitsland) en Groningen hebben hiervoor een 
methode ontwikkeld. Die methode is gebaseerd op 
de ervaring dat de samenstelling van de vegetatie een 
goede afspiegeling vormt van hoe nat de bodem is. Het 
vegetatietype indiceert het verloop van de grondwater-
stand. En waterstanden hebben we jarenlang gemeten 
in Noordwest-Europa. 

Gemiddelde grondwaterstanden indiceren hoeveel CO2  
er door mineralisatie ontwijkt uit een veenbodem. De 
universiteit van Greifswald heeft wereldwijd studies 
verzameld omtrent het verband tussen de gemiddelde 
grondwaterstand en de uitstoot van CO2 (Couwenberg 
e.a. 2011). Daaruit is een selectie gemaakt van 
studies die wat betreft klimaat en bodemtype in Europa 
vergelijkbaar zijn. 

Dus via deze tussenstappen kunnen we met behulp van 
gedetailleerde vegetatiekaarten voor en na vernat-
ting, een ruwe schatting maken hoeveel CO2 er door 
vernatting wordt voorkomen. En dat is wat we hebben 
gedaan: de vegetatiekaarten van 1996 en 2015 met 
elkaar vergelijken en vervolgens een schatting maken 
van de CO2 emissies door de relatie te leggen tussen 
vegetatietype en grondwaterstand regiem. 

8.9       Hoe en waar kunnen beheer en inrichting bijdragen 
aan ecosysteemdiensten als CO2-reductie en 
waterzuivering?

Ecosysteemdiensten waar we in dit hoofdstuk aandacht aan geven zijn: 
a) Het vermijden van CO2-emissies door vernatten van veengronden, en
b) Het verminderen van uitspoeling van opgeloste nutriënten in 
oppervlaktewater en grondwater vanuit landbouw enclaves.

Jaargemiddelde ammoniakconcentraties Drentsche Aa
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Tussen 2002 en 2010 werden de interne ontwateringssloten in 500 ha madelanden gedicht.

Bron: Liu e.a. 2020.

Tabel 8.2: Geschatte vermindering van CO2 en methaan (per jaar) op basis van de stijging van gemiddelde grondwaterstanden in de vernattingsgebieden:  

Liu e.a. (2019) hebben op basis van bovengenoemde 
vegetatiekaarten en de relatie tussen vegetatietypen 
en gemeten grondwaterstanden, gedurende 5 - 10 jaar 
een schatting gemaakt van de waterstandsverhoging 
tussen 1996 en 2015 (figuur 8.7). Het onderzoekge-
bied was 2000 ha (van lang niet alle vegetatietypen 
waren betrouwbare grondwaterstandskarakteristieken 
beschikbaar). In de benedenloop was nauwelijks sprake 
van vernatting. Sommige deelgebiedjes waren zelfs 
droger geworden. In de middenloop, waar de meeste 
vernatting had plaatsgevonden, werd een gemiddelde 
stijging van de grondwaterstand berekend van ongeveer 
10 cm, met uitschieters tot 40 cm in grondwaterstanden 
in de vernattingsgebieden. In de bovenlopen en het oor-
sprongsgebied Eexterveld was de gemiddelde stijging 
ca. 6 cm.

We zien dat in het totale beschouwde gebied 1192 ton 
CO2-uitstoot uit het veen is voorkomen, maar dat door 
een verhoogde methaan uitstoot 16 CO2-equivalenten 
meer is uitgestoten. In totaal werd dus de uitstoot van 
ongeveer 800 ton CO2 (equivalent) per jaar voorkomen. 
Dit werd ook door meetgegevens van Günther e.a. 
(2020) bevestigd. Op langere termijn reduceert vernat-
ting van veengebieden veel meer CO2-emissies dan de 
verwachte toename in emissies van methaan. 

De huidige prijs die hier door de markt voor wordt 
betaald (Europese emissierechten per ton CO2-equi-
valenten) is omstreeks 2019 ongeveer 25 Euro per ton. 
Verwacht wordt dat die prijs rond 2050 ongeveer op 
700 Euro per ton CO2 zou kunnen zijn. Dus het ver-
mijden van 800 ton CO2-equivalenten is op dit moment 
dus ca. € 20.000 per jaar waard. Vaak worden con-
tracten voor 20 jaar afgesloten. Het vernattingsproject 
van de Drentsche Aa heeft dus wellicht een waarde 
van €400.000, maar dit kan ook de komende 35 jaar 
misschien wel 2-4 keer zoveel zijn (Royal Haskoning 
DHV 2020). 

Voor meer info over de mogelijkheden om CO2-emis-
sies te verminderen in het Drentsche Aa-gebied: 
Storymap verminderen van CO2-emissies in het Drent-
sche Aa-gebied.

Aanleg van Zuiveringsmoerassen in boven-
stroomse gebieden
Waterberging in voormalige landbouwgebieden in het 
beekdal en zuivering van het oppervlaktewater kunnen 
in de Drentsche Aa-gebied goed worden gecombineerd. 
In Hoofdstuk 2 staat een kaart van retentiegebieden 
in bovenstroomse gebieden (Kaart 2.4). Hier kan 
het oppervlaktewater tijdelijk worden vastgehouden 

om overstromingen in benedenstroomse gebieden te 
voorkomen. De productiviteit van de vegetatie is hoog. 
Bij nog nattere omstandigheden vindt moerasvorming 
plaats en soorten als Riet, Rietgras en Lisdodde breiden 
zich uit. De productiviteit van de vegetatie neemt dan 
zonder extra bemesting nog flink toe. Moerasplanten 
zijn in staat om onder natte omstandigheden veel meer 
voedingstoffen op te nemen dan bijvoorbeeld grasland. 

Van die eigenschappen wordt vaak gebruik gemaakt om 
zogenaamde helofytenfilters of zuiverings-
moerassen aan te leggen. In het Engels worden dit wel 
‘constructed wetlands’ genoemd. Het woord zegt het 
al: geconstrueerd of aangelegd. In Europa worden deze 
aangelegde waterzuiveringssystemen wel gebruikt om 
op kleine schaal rioolwater van huizen of kleine dorpen 
te zuiveren (Vymazal e.a. 2006). Veel grotere systemen 
werden bijvoorbeeld in de Flevopolders aangelegd, en 
ook in Zweden, Engeland en Oost-Europa. 

Het bleek dat het rendement om stikstof en fosfaat te 
verwijderen laag was. Voor stikstof tussen de 60% en 
10% en voor fosfaat lager dan 10%. De WUR toonde 
na jarenlang onderzoek aan dat het helofytenveld 
in Hollebeetse (Sellingen) de aangevoerde stikstof 
halveerde (van ca. 4 tot 2 mg/l), maar dat de belasting 
met P in het effluent zelfs toenam! Dit laatste kan echter 
heel goed een tijdelijk effect zijn geweest. 

De vraag is of dit onderzoek representatief voor het 
Drentsche Aa-gebied. Waarschijnlijk niet. Agrarisch 
gebruikte veengronden in het Drentsche Aa-gebied 
zijn heel ijzerrijk en kunnen het fosfaat goed binden 
(minder in de winter dan in de zomer). En 50% reductie 
van stikstof is helemaal niet extreem laag, en heeft 
waarschijnlijk wel een positief effect op het beekwater 

waarop het afwatert. 

In de Wyldlannen in Friesland reduceerde een 
helofytenfilter van ca. 5 ha de nitraat concentratie in het 
oppervlaktewater met 90% en de fosfaat concentratie 
met 50% (van Duren e.a. 1998). Let wel, het gaat hier 
om een eenmalige ruimtelijke vergelijking en niet om 
het rendement van het helofytenfilter. De drastische 
verlaging is waarschijnlijk een verdunningseffect door-
dat het systeem veel regenwater vasthield. 

Een ander groot voordeel van een zuiveringsmoeras 
van tientallen hectares is dat het - ook ’s winters - vrij 
veel slib en zwevende organische stof kan invangen. 
En de hoge biomassa van zo’n zuiveringsmoeras zou 
geoogst kunnen worden met behulp van rupstractoren 
(Paludicultuur). Nader onderzoek naar het effect van 
het aanleggen van zuiveringsmoerassen in de boven-
stroomse gebieden is dus zeer aan te bevelen. Uiteraard 
is de aanleg van zo’n zuiveringsmoeras van tijdelijke 
aard en grote investeringen zijn er dus niet mee ge-
moeid. Prioriteit zou moeten zijn om te voorkomen dat 
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uitspoelen 
naar het beekdal: er moeten bronmaatregelen worden 
genomen. Overigens worden deze maatregelen al op 
beperkte schaal genomen (Doorstroom 2013).

De berginggebieden op de kaart 2.4 kunnen naast de 
functie van vasthouden ook de functie van helofyten-
filter krijgen. Er zal een systeem moeten komen waarin 
al het vervuilde landbouwwater dat nu nog rechtstreeks 
loost op het Natura 2000-gebied, eerst naar deze 
helofytenfilters wordt geleid voordat het water via de 
beek wordt afgevoerd.
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Bevers in de Drentsche Aa

De Bever heeft zich sinds een aantal jaren op meerdere plaatsen in het gebied gevestigd. Bij 
Gasteren is een heuse dam aanwezig over de gehele breedte van de beek (Gastersche Diep). 
Daarbij is achter de dam een moeras met permanent open water ontstaan. De vraag kan 
gesteld worden of de Bever ecosysteemdiensten uitvoert of een hydrologische lastpost is. Wat 
duidelijk is dat de beverdam voor extra vernatting heeft gezorgd in het Gastersche Diep. Deze 
werkt dus gratis mee aan het vernattingsproject van SBB aldaar. 

In de literatuur wordt er ook op gewezen dat er van bever-
dammen een zuiverende werking kan uitgaan (Presentatie 
A&W). Dit blijkt uit de afname van concentraties van 
stikstof en fosfaat in oppervlaktewater na passage van de 
dam. Maar dat is te simpel geredeneerd. Vooral als het 
bovenstroomse beekwater veel sulfaat uit landbouwge-
bieden bevat, kan stagnatie van dit oppervlaktewater een 
flinke mobilisatie van fosfaat uit de bodem bewerkstelligen 
en ook een betere beschikbaarheid van stikstof veroor-
zaken. Die voedingstoffen worden direct opgenomen 
door de vegetatie, die daardoor verruigt. De metingen van 
verminderde nutriënten concentraties stroomafwaarts van 
de dam kunnen juist zijn, maar de conclusie is niet dat de 
dam als een zuiveringsinstallatie fungeert. Het tegendeel is 
waarschijnlijk waar. De dam zorgt waarschijnlijk voor een 
toename van de verruiging stroomopwaarts van de dam, 
zoals de vegetatiekaarten ook laten zien. Voedselarme vege-
tatietypen worden daarbij deels verdrongen. 

Het geeft aan deze vernatte zone van enkele hectares zich 
heeft aangepast en als helofytenfilter fungeert. Is dat erg? 
In de zone direct grenzend aan de beek is het nauwelijks 
een probleem, want daar is de dynamiek in waterstanden 
en overstromingen toch al hoog. Maar in de voedselarme 
moerassen in de kwelzones in het midden van het dal kan 
die eutrofiëring nadelig zijn. Het zou veel beter zijn om de 
vervuiling van de beek zelf aan te pakken door grote zui-
veringsmoerassen in bovenstroomse gebieden aan te leggen 
die de nutriënten opvangen en werkelijk als zuiveringsin-
stallatie fungeren. Dan kunnen de bevers ook rustig hun 
gang gaan - wat ze overigens toch wel doen.

Zie voor meer details over de mogelijke impact van Bever-
dammen: Storymap ‘Hoe houden we de beek schoon?’.

Foto credit: Paul Schollema, Hunze en Aa’s
Foto credit: Cindy de Jonge
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Hoofdstuk 9

Conclusies en aanbevelingen
Piet Schipper, Ab Grootjans, Henk Everts & Jan Bakker

35 jaar onderzoek naar de Drentsche Aa

Op grond van het aanwijzingsbesluit is het bevoegd gezag wettelijk verplicht om 
de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Drentsche Aa te realiseren. 
In 2006 is bij meerdere van de aanwezige habitattypen geconstateerd dat er een 
’wateropgave’ is bij het nemen van maatregelen. Het betreft habitattypen die zijn 
gebonden aan nutriëntenarme bodems en kalkarm tot kalkrijk grond- of oppervlakte-
water.  Maatregelen die daarvoor in en buiten het Natura 2000-gebied belangrijk zijn 
waren: 

• De ingezette omvorming van naaldbos naar loofbos in de bovenstrooms gelegen 
boswachterijen Gieten, Grolloo en Hooghalen.

• Het verwijderen van sloten in de madelanden van de Middenloop.
• Het vernatten (en plaggen) van voedselarme infiltratie- en oorspronggebieden, 

zoals de boswachterijen in het hart van Drenthe, het Ballooërveld, Eexterveld en 
De Heest.

De gestelde doelen van het gebied worden in dit onderzoek geëvalueerd door trends 
in ontwikkeling te combineren met veranderingen in de waterhuishouding en het 
beheer. Het Natura 2000-beheerplan is in november 2016 vastgesteld. Wij hebben de 
effecten van het uitgevoerde beheer en inrichting in de periode 1982 – 2015 geanaly-
seerd. Hiermee geven we inzicht in de bruikbaarheid van beschikbare gegevens voor 
de evaluatie van het provinciale beleid in het Drentsche Aa-gebied. 

Dit is gedaan met behulp van verschillende vegetatiekarteringen en met tellingen van 
broedvogels, libellen en dagvlinders (dus niet met een volledige set van gegevens). 
Bij de interpretatie van de vegetatiegegevens hebben we ons vooral gericht op de 
vegetatie van de habitattypen die een grote afhankelijkheid hebben van grondwater. 
Naast deze habitattypen hebben we ook Dotterbloemhooilanden en Grote zeggen-
moerassen geëvalueerd. 

Voor een evaluatie van het vastgestelde Natura 2000-beheerplan is meer nodig. 
Bijvoorbeeld een definitieve habitatkaart en inzicht in de verspreiding van diersoorten 
zoals bepaalde vissoorten. We hebben onze conclusies zoveel mogelijk geordend aan 
de hand van de gestelde vragen. 
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9.1    Conclusies

1Waar is de vegetatieontwikkeling tussen 
1982 en 2015 het meest en waar het 
minst succesvol geweest na uitvoering van 

herstelmaatregelen en het vervolgbeheer?

Voor het grootste deel van het Drentsche Aa-gebied 
geldt dat de meeste vegetatietypen, behorend tot de 
Natura2000-doelen, niet in kwaliteit hebben inge-
boet in de periode 1982 – 2015. De toe- en afname 
van het areaal van Natura 2000-doeltypen kon niet 
worden vastgesteld omdat er geen nulmeting voor 
handen was. 

De vegetatieontwikkeling in de middenloop is het 
meest succesvol verlopen. Zeer succesvolle gebieden 
zijn veengebieden waar verschralend beheer gecombi-
neerd werd met vernatting. Een voorbeeld daarvan is 
het gebied van de Ossebroeken in het Rolder Diep.  

Dit geldt echter niet voor de benedenloop. Daar is de 
vegetatieontwikkeling, ondanks de verbeterde inricht-
ing en het gevoerde beheer, soms neutraal en vaak 
negatief. Hier treden grote grondwaterverliezen op door 
diepe ontwatering in naastliggende landbouw-
enclaves. En ook door (reeds verminderde) grondwa-
teronttrekking rond de benedenloop van de Drentsche 
Aa bij de Punt en in de Onnerpolder. Onder de huidige 
hydrologische omstandigheden is het bereiken van een 
gunstige staat van instandhouding voor de omschreven 
natuurdoelen daar niet haalbaar.

Het succes in de bovenlopen en de infiltratie/oorsprong 
gebieden is wisselend en afhankelijk van de moge-
lijkheden om de waterhuishouding te herstellen. In het 
Anlooërdiepje zijn bijvoorbeeld gedeeltelijk positieve 
ontwikkelingen geconstateerd. Op het Eexterveld 
zijn zeer positieve resultaten geboekt op de leemrijke 
zandgronden rond het Scheebroek.

2  Wat is de invloed geweest van beleids-
visies (gebiedsvisies, beheer visie Natura 
2000) op de geconstateerde vegetatie-

ontwikkeling in het natuurgebied Drentsche 
Aa? Wat waren de knelpunten? 

In de loop van de tijd is de visie op de meest 
succesvolle strategie veranderd. In het begin lag 
de nadruk op het verwerven van gronden en op 
het vegetatiebeheer. Daar is in de jaren negentig 
herinrichting en vernatting aan toegevoegd. De 
combinatie van verschralend beheer en vernatting 
blijkt succesvol. 

Meer aandacht voor kleine populaties van zeldzame 
soorten bij deze transitie is gewenst. Dotterbloem-
hooilanden verdwenen door vernatting uit de laagste en 
natste gebieden ten gunste van Overgangs- en trilvenen, 
Grote zeggenmoerassen, Broekbossen en Ruigten. 
Maar als de hoger gelegen overgangsgebieden vol-
doende vernat worden, kunnen Dotterbloemhooilanden 
zich daar verder ontwikkelen.

De verzurende en vermestende effecten van atmos-
ferische depositie (ammoniak) en van uitspoelende 
meststoffen van de hoger gelegen landbouwgebieden 
kunnen onvoldoende effectief bestreden worden met 
maatregelen in de natuurgebieden. Inundatie met 
slibrijk landbouwwater kan een langzaam verlopende 
positieve ontwikkeling van vele jaren in één keer 
afbreken naar soortenarme rietruigten.

3  Hoe belangrijk is vernatting geweest 
in vergelijking tot beweiden, hooien en 
plaggen?

Plaggen, beweiden en hooien zijn zeer bruikbare 
beheermaatregelen in een transitie van landbouw- 
naar natuurgebieden omdat ze een teveel aan 
meststoffen reduceren. Ze verschillen wel in snelheid 
van verschraling. Ook het effect op de vegetatie-
structuur en de verspreiding van soorten is anders. 
Plaggen is een zeer ingrijpende maatregel die ook 
negatieve effecten kan hebben. Zoals het uitputten 
van de zaadbankvoorraad of verstoring van het 
archeologische archief van de bodem. Maatregelen 
zoals plaggen, kunnen echter heel effectief zijn als 
ook de waterhuishouding hersteld wordt. Welke 
maatregelen in een gebied het beste toegepast 
kunnen worden, hangt af van de voorgeschiedenis 
van het gebied en de hydrologische positie.

4Welke deelgebieden ontwikkelen zich 
gunstig en welke ongunstig, en wat 
is daarbij de invloed geweest van 

eutrofiëring en externe ingrepen in de water-
huishouding?

Veertien gebieden hebben een (zeer) gunstige 
vegetatieontwikkeling doorgemaakt. Deze gebieden 
liggen vooral in de vernatte middenlopen en in 
bovenlopen met hun oorsprongsgebieden. Lokaal 
kan ook hier sprake zijn van een ongunstige ontwik-
keling. Die wordt veelal veroorzaakt door diffuse 
afvoer van vervuild grond- en oppervlaktewater uit 
aangrenzende landbouwgebieden of door verdro-
ging die onvoldoende bestreden is. Voorbeelden zijn 
delen van het Schipborgsche Diep en het Eexterveld 
nabij het Westerholt. 

Er zijn zeven gebieden waar de vegetatieontwikkeling 
als stabiel is beoordeeld. Die gebieden hebben gemeen 
dat ze niet zijn vernat. Bovendien zijn er bij enkele 
gebieden ook aanwijzingen dat het areaal van 
vegetatietypen dat streefbeeld is, is verkleind. Dat 
speelt in de Burgvollen en het Zeegserloopje. De 
achteruitgang in areaal van kwelafhankelijke Broekbos 
en Dotterbloemhooiland wijst ter plekke op verdroging. 

Er zijn zes deelgebieden met een ongunstige ontwik-
keling. Bij vier gebieden liggen smalle stroken natuur 
ingeklemd in landbouwgebied, zoals de benedenloop 
bij Glimmen of de bovenloop van het Anlooërdiepje. 
Bij twee gebieden in de benedenloop, Kappersbult 
en Westerlanden wordt de ongunstige ontwikkeling 
veroorzaakt door ontwatering in de aanliggende polders 
en door onttrekking van grondwater door het Water-
leidingbedrijf.

De belangrijkste oorzaken van stilstand en achteruit-
gang worden gevormd door hydrologische ingrepen 
buiten het beekdal. Deze ingrepen beïnvloeden diepere 
grondwaterstromen negatief. De hydrologische effecten 
van die ingrepen zijn een verminderde invloed van 
lokale oppervlakkige grondwaterstromen en versnelling 
en vergroting van de oppervlakkige afvoer. Maar ook: 
een afbuiging van de grondwaterstroming naar laagten 
buiten het dal waardoor de kwelstroom in het dal 
verzwakt of verdwijnt. Dit leidt tot verdroging. 

Er wordt meer neerslagwater in plaats van kwelwater 
in de toplaag van het veen vastgehouden en hierdoor 
verzuurt de bodem. 

Belangrijke ingrepen op de diepere grondwaterstro-
ming zijn:

• De sterk verlaagde waterstanden in de ontgonnen 
delen van het Amerdiep, Geelbroek, Andersche 
Diep, het Rolderdiep, het Zeegserloopje en het 
Anlooërdiepje. 

• De grondwaterwinningen benedenstrooms aan 
weerszijden van de Hondsrug.

• Het peil van de polder Ydermade en andere 
landbouwkundig ingerichte veengebieden in de 
benedenloop.

• Mogelijke effecten van de een aantal zandwin- 
ningen bij Tynaarlo die een te laag waterpeil 
aanhouden en daardoor mogelijk veel diep 
grondwater afvangen dat vroeger de madelanden 
van de Benedenloop van grondwater voorzag.

Naast verdroging is depositie van ammoniak ook 
problematisch door de verzurende en verrijkende 
werking op de bodem. Gedeeltelijk komt dit door 
bronnen buiten het gebied, maar ook door concentratie 
van landbouwbedrijven in het stroomgebied van de 
Drentsche Aa, bijvoorbeeld in de benedenloop en bij de 
bovenlopen van de westelijke tak.

5Welke fauna groepen (dagvlinders, libel-
len en broedvogels) hebben positief  dan 
wel negatief  gereageerd op grootschalige 

vernattingsprojecten sinds 1995?

Er zijn evenveel dagvlinders (11) die achteruit-
gingen tussen 1980 en 2020 als soorten die toe-
namen. Klimaatinvloeden zijn niet aantoonbaar. 
Soorten die afnamen, lijken gevoelig te zijn voor 
een hoge stikstofdepositie en bijbehorende bodem-
verzuring. Soms zijn ze gevoelig voor vernatting in 
combinatie met verruiging. 

Soorten die tussen 1980 en 2020 vooruitgingen, zijn 
soorten van hoog productieve, natte gebieden met 
struweel. Ook bij de libellen namen ongeveer evenveel 
soorten toe (13) als af (15). De afname deed zich vooral 
voor bij soorten van voedselarme vennen of uit koelere 
klimaatgebieden. Van soorten die zijn toegenomen 
hebben vijf een voorkeur voor stromend water of een 
begroeide beek. Vier andere soorten komen uit warmere 
streken. 

De aantallen broedvogels in het beekdal van de 
Drentsche Aa volgen in grote lijnen de landelijke 
negatieve trend die vooral bepaald wordt door de 
intensivering van de landbouw. Afwijkend van de 
landelijke trend is de stabiele trend van Watersnip en de 
toename van Koekoek. Deze soorten zijn landelijk zeer 
sterk afgenomen en op veel plekken zelfs verdwenen. 
Het Drentsche Aa-gebied is voor veel soorten te klein 
om zelfstandige populaties te herbergen. 

Het verdwijnen van bepaalde belangrijke functies 
voor vogels in het agrarische deel leidt uiteindelijk 
tot afname van een soort in het hele gebied. Dit effect 
is waarschijnlijk sterker bij grotere soorten dan bij 
kleinere soorten. Een goede illustratie daarvan is de 
afname van alle steltlopers en de toename van Gras-
pieper en Gele kwikstaart. Sommige vogelsoorten 
lijken ook te profiteren van vernatting: Rietgors, 
Tureluur, Kievit, Grutto, Zomertaling, Waterral en 
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Nachtegaal. Andere soorten reageren juist negatief: 
Krakeend, Wintertaling, Slobeend. De aantallen zijn 
echter te klein om betrouwbare uitspraken te doen.

6Waar kunnen Blauwgrasland, Heischraal 
grasland en Kalkmoeras in de Drentsche 
Aa worden ontwikkeld en welk beheer 

hoort daarbij?

Overgangs- en trilvenen kunnen het best ontwikkeld 
worden in de venige, in het verleden niet sterk 
bemeste madelanden van de middenlopen, waar 
sprake is van een sterke kwelstroom. De laagste 
delen staan vermoedelijk net te veel onder invloed 
van inundatie door vervuild oppervlaktewater, 
maar dat geldt niet voor de iets hoger gelegen delen. 
Kansrijke middenlopen om dit te ontwikkelen zijn 
het Schipborgsche Diep, Oudemolensche Diep, 
Taarloosche Diep, Loonerdiep, Gastersche Diep en 
de noordelijke delen van Deurzerdiep, Rolderdiep 
en Andersche Diep. 

Ook Kalkmoeras kan in deze beektrajecten ontwikkeld 
worden, maar zal veel zeldzamer zijn en zich alleen op 
voedselarme overgangen naar zandgronden ontwikkel-
en. Dezelfde beekdalen zijn ook geschikt voor Natte 
schraallanden in de vorm van Grote zeggenmoerassen, 
Veldrushooilanden of Dotterbloemhooilanden. Natte 
schraallanden kunnen ook voorkomen of zich ontwik-
kelen in het Westerdiep (benedenloop), Amerdiep, het 
zuidelijk deel van het Andersche Diep en Deurzerdiep, 
het Zeegserloopje en het Anlooërdiepje. Het is van 
belang dat - eventueel na vernatting - verbossing en 
verrijking tegengegaan wordt door te maaien.
Blauwgrasland, Heischraal grasland, Veldrusschraal-
land en Kalkmoeras kunnen zich op twee verschillende 
typen bodems ontwikkelen. Op de al eerder genoemde 
zandige overgangsgronden in de middenlopen, die 
onder invloed staan van een sterke kwelstroom, en op 
zeer natte leemrijke gronden, waarbij alleen sprake is 
van lokaal grondwater. Voorbeelden van dergelijke ge-
bieden zijn het Eexterveld, Ossebroeken en De Heest. 
De bodem moet voedselarm zijn. Deze locaties zijn in 
het verleden allemaal geplagd om de fosfaatvracht te 
verminderen en ze zijn vernat. 

7  Waar liggen locaties die nog voorrang 
moeten hebben bij aankoopbeleid of  
beschermingsmaatregelen?

In de middenloop zijn de flanken van het beekdal 
gelegen naast voedselarme natuurgebieden. Omdat 
hier een goed ontwikkelde hydrologische gradiënt 
met schoon grondwater voorkomt, zijn ze kansrijk. 
Landbouwenclaves in deze gradiënten zouden 

voorrang bij aankoop moeten krijgen. Naast de 
als succesvol beoordeelde overgangszones van het 
Ballooërveld en De Heest gaat het om beekdal-
flanken aansluitend op de Zeegser-, Schipborgsche 
en Gastersche duinen maar ook om Kampsheide 
en het Tumulibos. Rond het Eexterveld gaat het om 
hydrologische buffergebieden. 

In de benedenloop zijn de brongebieden het Wilde 
Veen en Bargmaat kansrijk. Het aangrenzende Vijftig 
Bunder en aangrenzende bossen zorgen voor toevoer 
van schoon grondwater. In de bovenlopen gaat het 
om beekdaltrajecten die aansluiten op de grote 
boswachterijen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat 
het grondwatersysteem elders weer gaat functioneren. 
Vernatting van het Geelbroekgebied bijvoorbeeld heeft 
naar verwachting ook invloed op het traject Deurzer-
diep – Taarlosche diep.

8 Welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk 
om te voldoen aan de ontwikkeldoel-
stellingen voor het Natura 2000-gebied en 

de ontwikkeling van Dotterbloemhooilanden 
en Grote zeggenmoerassen?

Om de huidige aanwezige habitattypen in de 
Drentsche Aa duurzaam in de vereiste gunstige staat 
van instandhouding te houden, zijn externe hydro-
logische maatregelen nodig. Die moeten zorgen voor 
vernatting in de nog ontwaterde oorsprong-
gebieden, bovenlopen en in de benedenloop.

In de Kappersbult en ook in de meer zuidelijk gelegen 
Westerlanden heeft bijvoorbeeld het herstelbeheer 
en interne vernatting gefaald. De uitgevoerde interne 
maatregelen kunnen worden opgevat als overleving-
smaatregelen omdat het hydrologische systeem niet op 
orde is. De structurele aantasting van waterhuishouding 
(wateronttrekking en landbouwdrainage) heeft 
inmiddels een geschiedenis van meer dan 40 jaar. In 
1980 (Everts e. a.1984) en ook in 1990 (van Diggelen 
e.a. 1990) werd al voor de negatieve invloed van deze 
ingrepen gewaarschuwd. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
tussen 1990 en 2010 de winning van grondwater bij de 
Punt gehalveerd werd, maar daarna op een niveau van 
4-6 miljoen m3 gehandhaafd bleef. Ook de diepe 
drainage in de polder Ydermade bleef intact. Ook daar-
om heeft de reductie van de hoeveelheid grondwater bij 
de Punt geen positief resultaat gehad. De verdroging 
en verzuring van de Kappersbult is niet gestopt. Tussen 
2015 en 2019 is bovendien de ammoniakdepositie in de 
omgeving van de Kappersbult bijna verdubbeld. Dit zal 
het proces van degradatie van de in 1975 nog vrijwel 
gave vegetatiegradiënt nog versnellen.  

Meer in zijn algemeenheid nemen de indicatoren die 
wijzen op verhoogde uitstoot van meststoffen door 
intensivering van de landbouw toe: (i)  de (gemeten)  

9 Hoe en waar kunnen 
beheer en inrichting 
bijdragen aan overige 

ecosysteemdiensten zoals CO2  
reductie en waterzuivering?
In de onderbemalen veenpolders en 
beekdaltrajecten met een landbouwpeil 
heeft langdurige verdroging geleid 
tot daling van het maaiveld. Hierdoor 
ontstaat veenafbraak met de daaraan 
gekoppelde emissies van grote hoeveel-
heden broeikasgassen. De waterkwaliteit 
van het oppervlaktewater kan dit 
probleem plaatselijk verergeren. 

Door deze gebieden te vernatten, kan een 
aanzienlijke reductie van de CO2-emissies 
worden bereikt. Zuiveringsmoerassen 
in de overgangen van hoger gelegen 
landbouwgebieden naar de lager gelegen 
natuurgebieden kunnen de geconstateerde 
belasting van het beekwater aanzienlijk 
verkleinen.

jaarlijkse ammoniak depositie in het 
Drentsche Aa-gebied neemt sinds 2015 
weer toe, (ii) de uitspoeling van nitraat uit 
de hogere zandgronden neemt sinds 2017 
weer sterk toe in heel Nederland, zowel 
in het grondwater als in het slootwater 
(van der Brink & Strulik 2022), (iii) sinds 
2011 nemen indicatoren voor vermesting 
van het beekwater bij de Punt weer toe, na 
een aanvankelijke daling tussen 2000 en 
2011 (Schollema 2020). Dit is te zien in de 
chloride waarden en in het voorkomen van 
indicatoren van een hoge beschikbaarheid 
van voedingstoffen in de beek. 

Dit alles leidt er toe dat de KRW doelen 
ook in de komende jaren niet zullen worden 
gehaald en we steeds verder af komen te 
staan van het instandhoudingsdoel voor 
het habitattype Beken en rivieren met 
waterplanten (Waterranonkels). 

Deze toename van verhoogde uitstoot van 
voedingstoffen en organisch slib uit hoger 
gelegen landbouwgronden bedreigd ook 
voedselarme moerassen in de rest van 
het beekdal, met name gebieden op de 
flanken en vlak naast de beek. Inundatie 
met slibrijk beekwater verhindert in veel 
veengebieden de ontwikkeling van matig 
voedselarme moerassen en graslanden 
of zet de ontwikkeling terug. Het effect 
hiervan is niet alleen in de onmiddellijke 
omgeving te merken, maar ook in 
de verderop gelegen beekdalen. Hier 
kunnen dan ongunstige omstandigheden 
ontstaan voor de kwaliteit van habitattypen 
Overgangvenen en trilvenen (H7140A), 
Vochtige Alluviale bossen (Beekbegelei-
dende bossen H91EOC, Alkalisch laagveen 
(H7230) en Beken en rivieren met water-
planten (Waterranonkels) H3260A.
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De volgende maatregelen zijn essentieel 
om een gunstige staat van instandhouding 
voor de aanwezige habitattypen te kunnen 
bereiken. In volgorde van belang wordt 
aanbevolen:

Korte termijn maatregelen      
(binnen vijf jaar):

1Alle ontwateringsmiddelen in en rond het 
Ballooërveld te verwijderen. In de Maatre-

gelen kaart (2017) wordt hier een aanzet toege-
geven. Maar voor de Natura 2000-habitattypen 
Blauwgrasland, Kalk- moeras en Heischraal 
grasland moeten in en rond de Ossebroeken op 
korte termijn forse aanpassingen in de afwate 
ring via de Slokkert worden doorgevoerd om te 
voorkomen dat het vervuilde landbouwwater 
deze habitattypen verder bedreigt.

2Alle ontwateringsmiddelen in en rond het 
Eexterveld te verwijderen. Bij het onder-

zoek naar herstel van het hydrologisch systeem 
moet aan de oostkant van het reservaat een 
groter gebied worden betrokken. 

3Direct waterverlies uit het reservaat 
Kappersbult tegen te gaan door het ont-

wateringskanaal langs de Kappersbult op een 
hoger peil te zetten.

4Het Wilde Veen in te richten als kwal-
ificerend Habitatgebied voor Trilveen, 

rekening houdend met het leefgebied van de 
Grote modderkruiper. Ook bevelen we aan de 
afvoer van grondwater via een defecte stuw te 
stoppen en het beheer van maaien en afvoeren 
te herstellen.

9.2    Aanbevelingen

foto: Niels Grootjans

3Ook in het potkleigebied bij het Gastersche 
Holt vervuild oppervlaktewater direct af 

te leiden naar de beek, en niet diffuus af laten 
stromen naar het natuurgebied. Dit moet  
ge-beuren zonder een drainerend effect te 
creëren op de naastgelegen kwelvenen. 

4Ontwateringsmiddelen in en rond de 
overige voedselarme natuurgebieden met 

een infiltratiefunctie te verwijderen.

5In de boswachterijen Grolloo en 
Hooghalen de verdamping te verminderen 

door uitheemse naaldbomen te vervangen 
door inheems loofhout. Deze maatregel zal tijd 
kosten omdat het bosklimaat gehandhaafd 
moet blijven. 

6In Geelbroek het water zo lang mogelijk 
vast houden en bosontwikkeling te stimu- 

leren. De geformuleerde doelstelling om ook 
hier schraallanden te ontwikkelen is weinig 
realistisch op de leemrijke delen van het gebied. 

7Hydrologisch systeemherstel in de be- 
nedenloop blijft voor de langere termijn 

essentieel voor het behoud van Natura 2000-op-
gaven aldaar.

5Nieuwe grondwateronttrekkingen in het 
stroomdal niet toe te staan tenzij aange-

toond wordt dat ze geen invloed hebben op het 
grondwatersysteem. Dit geldt ook voor kleine 
onttrekkingen ten behoeve van beregening van 
gewassen op de hogere gronden (infiltratiege-
bieden).

6 Het zuidelijk deel van het Rolderdiep (bij 
Anderen) en het zuidelijk deel van het 

Deurzerdiep/Amerdiep in te richten als zuive- 
ringsmoeras om vervuild oppervlaktewater uit 
het bovenstroomse gebied te reinigen. 

Langere termijn maatregelen      
(na vijf jaar):

1De landbouwenclaves bij Visvliet/De Heest 
en langs Loonerdiep en Gastersche Diep om 

te vormen naar natuurgebied.

2 De landbouwenclaves tussen het reservaat 
Eexterveld en het Anlooërdiepje om te 

vormen als hydrologische buffer voor het 
Eexterveld, Gastersche Diep en Anlooërdiepje.
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