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In het Noorddrentse gebied Roden-Norg wordt een
herinrichting voorbereid. Dit is een soort ruilver-
kaveling waarbij het accent niet eenzijdig ligt op
landbouwkundige inrichting, maar waarbij ook
aandacht wordt besteed aan de rekreatieve, na-
tuurwetenschappelijke en kultuurhistorische funk-
ties van het gebied.
Zoals al eerder in dit tijdschrift is geschreven, zal
deze herinrichting waarschijnlijk niet geheel zon-
der strijd verlopen.
De herinrichting was voor zes biologie-studenten
aanleiding om biologisch onderzoek te gaan doen
in dit gebied. Het onderzoek was gericht op de rela-
tie russen de vegetatie, de waterhuishouding en de
bodem (3).
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teem van het Peizerdiep (fig 2).

Het dorp Norg ligt op een zandplateau. Aan de zuid-
west- en zuidoostkant van dit zandplateau ontspringen
respektievelijk het Grote en het Oostervoortse Diep.
Als steeds breder wordende beken stromen ze naar
het noorden. In de buurt van Langelo komen ze bij el-
kaar. Dit beekje wordt eerst het Lieverense Diepje ge-
noemd, later het Peizerdiep. Verderop noordwaarts
mondt deze uit in het Hoendiep.
Beekdalsystemen worden veelal ingedeeld in oor-
spronggebieden, bovenlopen, middenlopen en een
benedenloop (1). Ieder deelgebied heeft een voor dat
gebied kenmerkende waterhuishouding, met een
daarop reagerende vegetatie en bodem.
De gebieden rondom Peest en Zeyen en rond Veen-
huizen vormen de oorspronggebieden. De beek is hier
smal en wordt hoofdzakelijk gevoed door regenwater.
Rond 1900 waren hier de heidevelden en de regen-
waterafhankelijke hoogveengebieden met o.a. veen-
mossen en zonnedauw te vinden. Ten oosten en wes-
ten van Norg, bij de Peestermaden en ter hoogte van
Zuid- en Westervelde kan van een bovenloopsituatie
gesproken worden. De beek wordt gevoed door on-
diep grondwater, dat vanuit de flanken van het beekdal
over zandgronden aangevoerd wordt. Hierdoor kan
langs de beek een dun veenpakket ontstaan. In een na-

tuurlijke situatie zijn hier plantengemeenschappen te
vinden die op toestroming van ondiep grondwater rea-
geren, zoals de veldrusschraallanden met veldrus en
biezeknoppen.
Rondom Langelo begint de middenloop. Vlakbij de
beek komt diep grondwater, afkomstig uit het oor-
spronggebied onder druk omhoog, de kwel. Dit water
heeft een lange weg door de diepe ondergrond afge-
legd, waardoor er erg veel mineralen zoals ijzer en cal-
cium in opgelost zijn. De plantengemeenschappen die
hier rondom 1900 te vinden waren herbergden plan-
ten zoals moeraszegge, dotterbloem en moerasver-
geetmijnietje. Het omhoogkomende kwelwater ver-
oorzaakt vrijwel permanent drassige omstandigheden,
goed voor de vorming van dikke veenpakketten.
In deze situatie komt pas ten noorden van Roden weer
verandering. Het beekdal en de be.ek worden breder.
Het veenpakket in de polders bij Roderwolde, ten zui-
den van het Leekstermeer, is eveneens breed. De in-
vloed van het diepe grondwater is hier minder groot
dan in de middenloop. De invloed van overstromingen
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ijker.vanuit de beek wordt daarentegen steeds belangrijk
Het in het beekwater meegevoerde slib wordt in de
graslanden afgezet en verhoogt de beschikbaarheid
van voedingsstoffen.
De natuurlijke vegetatie reagerend op deze voedsel-
rijkdom bestaat veelal uit een rietzeggengemeen-
schap, waarin liesgras, riet en scherpe zegge ed. een
groot aandeel hebben. Daar waar klei op veen gevon-
den wordt, zijn soorten als zwanebloem te vinden.
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De situatie rondom Langelo
Het onderzoek is uitgevoerd in de omgeving van Lan-
gelo. Het zandgebied rondom Langelo fungeert als
een infiltratiegebied in de middenloopsituatie. Behal-
ve de te verwachten toestroom van diep grondwater is
er ook een toestroom van mineraalarmer grondwater
merkbaar (fig 3).
In het onderzoek is een tweetal landbouwgebieden on-
der de loep genomen (fig 4).
In deze gebieden zijn regelmatig waterstanden opge-
nomen en is een aantal keren de watersamenstelling
op verschillende diepten bepaald. In de natuurgebie-
den zijn uitgebreide vegetatiekaarten van de percelen
gemaakt. In de landbouwgebieden is gebruik gemaakt
van gegevens over de vegetatie in de slootkanten (2),
omdat er in de percelen weinig van de half-natuurlijke
graslandvegetaties terug te vinden is, terwijl de sloot-
kanten welbruikbare resultaten opleveren. Bodem-
monsters zijn verzameld en geanalyseerd om de bo-
dem in kaartte kunnen brengen. De onderzochte ge-
bieden worden hieronder achtereenvolgens bespro-
ken.

Broeklanden
Dit gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer als hooi-
landreservaat. Het wordt inkeer pet jaar gehooid en
nabeweid met schapen. Het gebied is vroeger als dot-
terbloemhooiland in gebruik geweest. In de vele sloten
die nu nog door het reservaatlopen zijn roestverschijn-
selen aan te treffen. Het water heeft een bruine kleur
(geoxydeerd ijzer) en soms ligt er een, op een olievlek
lijkende laag op het water (veroorzaakt door ijzerbak-
teriën). Dit alles duidt op de aanwezigheid van diep
grondwater.
Vlakbij de beek is de invloed van het diepe grondwater
het grootst, in de richting van Langelo wordt water ge-
vonden dat op met regenwater verdund grondwater
lijkt. In de zuidwesthoek van het reservaat en op de ak-

kers bij Langelo is hoofdzakelijk ondiep, mineraalarm
grondwater aangetroffen.
Zoals verondersteld is er een gradiënt aanwezig. Dat
betekent dat het zandgebied rondom Langelo zorgt
voor toestroming van ondiep grondwater, terwijl de in-
vloed van het diepe grondwater in de richting van de
beek steeds toeneemt. In het reservaat stagneert op di-
verse plaatsen het regenwater.
De vegetatie weerspiegelt de hydrologische situatie. In
de mineraalrijkere gebieden liggen de dotterbloem-
gemeenschappen, in de mineraalarmere gebieden de
kleine zeggengemeenschappen. Voor beide gemeen-
schappen geldt dat ze niet in de natuurlijke samenstel-
ling aanwezig zijn. De kleine zeggengemeenschappen
bestaan onder andere uit zompzegge, sterzegge, wa-
temavel, moerasviooltje en wateraardbei. In de Broek-
landen komt deze soortensamenstelling nog maar op
enkele plaatsen voor. De meeste als kleine zeggen-
gemeenschappen aan te duiden vegetaties bevatten
alleen nog maar een tweetal soorten uit deze gemeen-
schap. De algemener voorkomende soorten als pitrus
en reukgras hebben de plaats van de typische zeggen
ingenomen. We spreken dan ook van het voorkomen
van fragmentaire kleine zeggengemeenschappen. Een
dergelijke ontwikkeling van fragmentaire gemeen-
schappen is ook bij de dotterbloemtypen terug te vin-
den.

Wanneer het voorkomen van de fragmentaire typen
gerelateerd wordt aan de hydrologische gegevens,
dan blijkt dat er een verband is tussen de aanwezigheid
van fragmentaire typen en een overheersende invloed
van regenwater.
De natuurlijke gradiënt is nog slechts gedeeltelijk terug
te vinden in de Broeklanden. Het diepe grondwater
wordt buiten het reservaat door diverse sloten afge-
vangen, waardoor de toestroom naar het reservaat
sterk vermindert. Op een aantal plaatsen komt het die-
pe grondwater dan ook niet meer aan de oppervlakte.
Het mineraalarme regenwater neemt de plaats van het
diepe grondwater in. De samenstelling van het water
in het reservaat verandert zodanig dat ook de vegetatie
verandert. De soorten die sterk afhankelijk zijn van het
mineraalrijke grondwater verdwijnen.
Hoewel SBB er in slaagt het gebied behoorlijk nat te
houden, blijkt de vegetatiesamenstelling zich te wij-
zigen onder invloed van de veranderende diepe grond-
watersamenstelling.
Deze veranderingen in de hydrologie zullen op de lan-
ge termijn zeker invloed hebben op de potenties van
dit reservaat. Een langdurige aanvoer van kalkrijk
grondwater betekent namelijk dat de bodem een be-
hoorlijke buffer heeft. Door het wegvallen van diep
grondwater wordt niet alleen de verblijftijd langer,
maar ook de verzurende invloed op de bodem van het
regenwater groter.
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Bij een sterk verzuurde bodem is het bijzonder moeilijk
om de oorspronkelijke dotterbloemhooilanden in het
reservaat terug te krijgen.

Achterste Stukken
De Achterste Stukken bij het Grote Diep zijn eveneens
in beheer bij SBB. Hier stroomt de oude loop van het
Oostervoortse Diepje doorheen, met een grote mean-
der en komt uit in de ringsloot naast het Grote Diep.
Deze ringsloot dient als overlaat van het Grote Diep,
dat grote hoeveelheden water uit het achterland af
moet kunnen voeren.

Vanaf Langelo richting de Achterste Stukken is ook
het een en ander van de natuurlijke hydrologische
gradiënt terug te vinden.
Rondom Langelo wordt vooral een regenwatertype
aangetroffen, de landbouwgebieden bevatten hoofd-
zakelijk het ondiepe grondwater.
Vlakbij de beek, vooral bij de oude meander, wordt
het diepe grondwater aangetroffen. Ook hier treedt
echter vervanging van grondwater door regenwater
op. Het waterpeilbij de ringsloot is permanent lager
dan op zo'n twintig meter afstand van deze sloot.
De ringsloot zuigt als het ware het diepe grondwater
naarzichtoeenhet gevolg is dat de regenwaterinvloed
toeneemt op de plaatsen waar het diepe grondwater
niet meer omhoog komt.

De vegetatie bestaat voornamelijk uit dotterbloem-
gemeenschappen of restanten daarvan. Meer dan in
de Broeklanden zijn hier komplete dotterbloem-
gemeenschappen te vinden. Uit het merendeel van de
vegetaties zijn echter de typische soorten als koe-
koeksbloem, waterkruiskruid en moerasvergeet-
mijnietje verdwenen en vervangen door soorten die
vooral een drogere situatie aanduiden zoals rood-
zwenkgras, herfstleeuwetand en madeliefje.

De ontwikkeling van de vegetatie komt ook hier over-
een met de hydrologische situatie. Op plaatsen waar
het diepe grondwater omhoog komt zijn de komplete
dotterbloemtypen te vinden.

De fragmentaire gemeenschappen zijn te vinden daar
waar andere watertypen hun intrede hebben gedaan
en daar waar uitdroging van het veenpakket te zien is.
Een kleinere toestroom van diep grondwater betekent
dat het regenwater een grotere invloed krijgt in het ge-
bied. Soorten die sterk regenwaterafhankelijk zijn, zo-
als bv. snavelzegge en egelboterbloem, kunnen dan
hun intrede doen.

Bloemrijke hooilanden mn de Achterste Stukken bij Langelo

De Broeklanden bij Langelo
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Langelosche Stukken
De Langelosche Stukken zijn als landbouwgebied in
gebruik. De hydrologische situatie is enigszins verge-
lijkbaar met die van de Achterste Stukken. Ook hier is
een gradiënt in grondwatertypen aanwezig waarbij het
water steeds rijker wordt, naarmate je de beek nadert.
In de Langelosche Stukken komt het kalkrijkste grond-
water echter niet het dichtst bij de beek boven. Vlakbij
de beek vindt een sterke ontwatering plaats. Het diepe
grondwater wordt direkt afgevangen door de beek en
komt dus niet meer aan de oppervlakte. Op zo'n twin-
tig meter afstand van de beek komt nog wel diep
grondwater aan de oppervlakte, daar is de zuigkracht
van de beek kennelijk niet zo groot meer. Dit grond-
water is echter minder rijk aan mineralen dan het wa-
ter wat in de Achterste Stukken omhoog komt.
Alleen de vegetatie in de slootkanten geeft deze situa-
tie vrij aardig weer: moeraszegge, kleine watereppe en
dotterbloem komen in de slootkanten voor. In het mi-

sche
Stukken geeft nogiets aan de oorspronkelijke begroeiing

neraalarmere gedeelte zijn waternavel, snavelzegge
en wateraardbei zo hier en daar aan te treffen.

Eenerstukken
In dit tweede landbouwgebied aan de overkant van de
Langelosche Stukken bij Een en Steenbergen is ook
duidelijk de gradiënt in de minerale samenstelling van
het grondwater terug te vinden. Als in de Langelosche
Stukken is het kalkrijkste grondwater niet bij de beek
maar zo'n 100 meter uit de beek te vinden. Meer dan
in de Langelosche Stukken geeft de vegetatie in de
slootkanten een afspiegeling van de aktuele hydrologi-
sche situatie. Gezien het voorkomen van dotters en
liesgras op de percelen mag gekonkludeerd worden
dat de bemestingsgraad hier lager ligt dan in de Lan-
gelosche Stukken.

Konklusies
De huidige hydrologische situatie rondom Langelo
vertoont een zekere overeenkomst met de oorspron-
kelijke situatie. Toch zijn de gevolgen van diverse aan-
tastingen in het beekdallandschap terug te vinden. Op

Dotterbloem

een aantal plaatsen is sprake van ontwatering.
Hierdoor bereikt het diepe grondwater de bovenste la-
gen niet meer en kan er vervanging door regenwater
optreden. In de beide natuurgebieden zijn de effekten
van deze vervanging en zelfs verdroging duidelijk in de
vegetatie terug te vinden. Het hooi- en maaibeheer
heeft op deze ontwikkeling helaas weinig invloed. Ook
het met behulp van regen- of slootwater nat houden
van het gebied zal de oorspronkelijke vegetatie niet
kunnen vasthouden. Wellicht kan een lichte begrep-
peling van de percelen nog enige uitkomst bieden.
Daarmee kan namelijk een snelle afvoer van regen-
water plaatsvinden, zodat langdurige stagnatie voor-
komen kan worden. Het diepe grondwater krijgt daar-
door van boven minder tegendruk en kan dus gemak-
kelijker aan de oppervlakte komen.
Debeide landbouwgebieden bevatten veel potenties
voor de ontwikkeling van de half-natuurlijke graslan-
dem Bij een extensiever beheer zouden daar bloemrij-
ke hooilanden kunnen ontstaan.
Het besluit om bepaalde gebieden als landbouw-, nat-
uur- of beheersgebied aan te wijzen zal een politiek be-
sluit worden. Toch zal enig inzicht in het landschap
mee moeten wegen in deze beslissing. Bepaalde ge-
bieden lenen zich immers beter voor landbouw of na-
tuur dan andere.
Het zou wenselijk zijn als in Roden-Norg, een gebied
dat als Grote Landschappelijke Eenheid te boek staat,
verweving van landbouw en natuur kan worden ge-
handhaafd of bewerkstelligd bij de herinrichting. Een
felle strijd tussen landbouw en natuur zal het land-
schap zeker niet ten goede komen.
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