Reestdal op weg
naar herstel
Uko Vegter
m Over de natuurwaarden van het Reestdal en de achteruitgang hiervan werd in Noorderbreedte 1992 - 2 reeds

taties in het gehele Reestdal heeft plaatsgevonden.
Deze achteruitgang is onder meer een gevolg van
verdroging (grondwaterstandsdaling) en een afname van de invloed van mineraalrijk grondwater

bericht. De aanwezige moeras- en hooilandvegetaties,
gekoesterd door het Drents en Overijssels Landschap, bledriejaar durend ekohydrobgisch systeermnderzoek afgerond. Uit de resultaten ervan blijkt dat een ander beheer
van grond- en oppervlaktewater in en rond het Reestdal
in de Reest zelf voorkomende flora en fauna. Voorstellen
hiertoe zijn tot een konkreet plan uitgewerkt. Het onderwek heeft daarmee de inhoudelijke kennis geleverd om
herstel van natuurwaarden te kunnen realiseren. De vertaling ervan in daadwerkelijk water- en natuurbeheer alsook in beleid is een volgende, maarniet minder belangrijke stap.

In de afgelopen jaargangen van Noorderbreedte
zijn regelmatig artikelen terug te vinden over het
wel en vooral ook het wee rond het Reestdal. Zo
viel in 1988 te lezen over het verzet van natuurbeschermingsorganisaties tegen verdere waterhuishoudkundige aanpassingen in het Reestdal ten
behoeve van de landbouw. Dit verzet mondde uit
in een Kroonberoep waarin de Raad van State een
voorstel hieromtrent vernietigde, vanwege de strijdigheid met het algemeen belang. De natuurwetenschappelijke waarde van het beekdalsysteem
werd zo hoog gewaardeerd dat verdere aantasting
niet toelaatbaar werd geacht. Wel diende aanvullend onderzoek aan te geven hoe het waterbeheer
in het stroomgebied van de Reest dan wel moest
worden uitgevoerd. In Noorderbreedte 1992 - 2
werd over dit aanvullend onderzoek gerapporteerd
waarbij vooral werd ingegaan op ekologische
aspekten. Duidelijk werd dat de achteruitgang van
in reservaten aanwezige moeras- en hooilandvege« N o o r d e r b r e e d t e
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(kwel) tot in de wortelzone van vegetaties. In de
niet verdroogde reservaten is in veel gevallen stagnatie van zuur regenwater opgetreden. In voormalige kwelgebieden ontstonden op deze wijze meer
zuurminnende vegetaties, waarbij soorten als
Noordse zegge, dotterbloem en waterdrieblad
langzaam maar zeker het onderspit delven. Een
analyse van de vegetaties in het Reestdal heeft
laten zien dat slechts ca. 20 % van in de reservaten
aanwezige vegetaties als goed ontwikkeld kan worden beschouwd.

Overstroming ter hoogte van Meppel, maart 1992

Inmiddels is na ruim driejaar het Systeemonderzoek Reestdal afgerond. Op 20 januari j.1. vond een
presentatie van onderzoeksresultaten, konklusies
en aanbevelingen plaats. Op het landgoed de
Havixhorst, hemelsbreed slechts enkele honderden meters van de Reest verwijderd, werd het eindrapport aangeboden aan de gedeputeerden
Lanning (Overijssel) en Lange (Drente). De beide
gedeputeerden gaven het rapport op hun beurt
door aan de voorzitters van beide Waterschappen
en beide Provinciale landschappen. Deze organisaties zijn ook in de toekomst verantwoordelijk voor
het beheer van water en natuur in het Reestdal.
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Onderzoek Reestdal
Het onderzoek aan het Reestdal heeft uit een
tweetal fasen bestaan: een fase waarin verschillende
aspekten met betrekking tot water- en natuurbeheer apart werden onderzocht. In de tweede fase
waarin de verworven kennis werd geintegreerd en
uitgewerkt tot konkrete maatregelen.
Er werden drie deelonderzoeken uitgevoerd:
• een (hydro)-ekologisch onderzoek dat de verspreiding van moeras- en hooilandvegetaties analyseerde in relatie tot de waterhuishouding. Dit
onderzoek maakte duidelijk dat niet alleen vernatting noodzakelijk was (vooral hogere grondwaterstanden in de voorjaars- en zomerperiode), maar
dat kwelwater op meer plaatsen tot aan de oppervlakte zou moeten kunnen doordringen. Tevens
bleek het voorkomen en de mate van overstroming
een belangrijke faktor voor de benedenstrooms
aanwezige natte vegetaties.
• een aquatisch-ekologisch onderzoek dat de aan
het oppervlaktewater gebonden flora en fauna
onderzocht in relatie tot waterkwaliteit en -kwantiteit. Hieruit bleek onder meer dat de kwaliteit van
het Reestwater bovenstrooms zeer matig is, terwijl
stroomafwaarts door 'verdunning' met schoon
grondwater de kwaliteit verbetert. Ook de stroming
in de Reest in droge perioden bleek te beperkt
voor een aantal aan stromend water gebonden
insekten en andere ongewervelden.
• een modelstudie van de grondwater- en oppervlaktewaterhuishouding. In dit onderzoek werd

een systeemanalyse uitgevoerd waarmee de ligging
van kwel- en infiltratiegebieden werd vastgelegd.
Vervolgens werd de gevoeligheid van het
Reestsysteem voor ingrepen in het waterbeheer
nagegaan door een vijftal mogelijke varianten
(bestaande uit kombinaties van ingrepen) op hun
waterhuishoudkundige effekten te analyseren. Dit
maakte duidelijk welke (kombinaties van) aanpassingen in het waterbeheer tot gewenste effekten
zouden kunnen leiden.
In het afsluitende deel van het onderzoek zijn uiteindelijk twee mogelijke inrichtingsvarianten op
hun waterhuishoudkundige en ekologische effekten beoordeeld. Aan de hand hiervan werd duidelijke welke aanpassingen in het waterbeheer zinvol
zijn, en welke kombinaties van maatregelen tot
herstel van natuurwaarden kan leiden. Deze inzichten hebben geleid tot de keuze van aktueel en of
potentieel waardevolle gebieden waarbeheersinspanningen een zo groot mogelijke effektiviteit
hebben. Daarnaast zijn apart droogteschadeberekeningen uitgevoerd waarmee de effekten van
mogelijke ingrepen in het waterbeheer op de landbouwopbrengst werden geanalyseerd. Zowel de
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Voorjaarsaspekt van hooiland bij de Havixhorst

vermindering van landbouwopbrengsten door toename van wateroverlast als ook de vergroting van
landbouwopbrengsten door afname van droogteschade zijn in beschouwing genomen.

Ingrepen op korte termijn (O tot 5 jaar)
Gebleken is dat het peil van de Reest van grote en
direkte invloed is op de grondwaterstanden in de
aanliggende hooilanden. Vooral in het voorjaar en
de zomer zorgt een laag Reestpeil voor te lage
grondwaterstanden. Het peil kan op twee manieren
worden verhoogd. Ten eerste kan de afvoer van
beekwater worden vertraagd door de weerstand in
de Reest te laten toenemen. Dit kan door bodemverhogingen aan te leggen die bij lage peilen de
afvoer van water tegengaan. Daarnaast kan de weerstand via de watervegetatie toenemen als het onderhoud van de Reest (schonen van de Reestoevers)
laat in het seizoen plaatsvindt, en bijvoorbeeld
enkelzijdig wordt uitgevoerd. Ook deze ingreep
heeft een vertragend effekt. Ten tweede is vergroting van de toevoer van water op de Reest in voorjaar en zomer een mogelijkheid om de daling van

kunnen kwelgebieden omslaan naar infiltratiegebieden. Tevens blijkt dat door het seizoen op één
plaats wisselend van een kwel- dan wel een infiltratiesituatie sprake kan zijn. In deze variant worden
in een deel van de infiltratiegebieden (hoge dekzandruggen aan weerszijden van het Reestdal) peilverhogingen van ca. 50 cm doorgevoerd. De kwelstroom naar het dal neemt hierdoor toe.
Grondwater kan zo op meer plaatsen dan nu het
geval is weer tot in de wortelzone van vegetaties
doordringen. Deze ingrepen kunnen slechts stapsgewijs worden uitgevoerd gezien het huidige voornamelijk landbouwkundige grondgebruik in gebieden langs het Reestdal. Grondverwerving zal nodig
zijn om ingrepen daadwerkelijk te kunnen realise-

Ekologische effekten

Winterlandschap de Wijk

het Reestpeil tegen te gaan. Een betere benutting
van water uit het stroomgebied kan hiertoe bijdragen. Ter hoogte van de Paardelanden (bovenloop) kan water op de Reest worden gelaten in
plaats van via de Reestvervangende leiding naar de
Hoogeveense Vaart te worden afgevoerd.
Naast ingrepen die het Reestpeil beinvloeden kan
het waterbeheer in de reservaten worden geoptimaliseerd. Het is van belang diepe, drainerende
sloten en greppels zo veel mogelijk te verondiepen
zodat konservering van grondwater kan plaatsvinden. Anderzijds moet in regenrijke perioden adequate afvoer van neerslagwater kunnen plaatsvin-

den om verzuring van reservaten tegen te gaan.
Verzuring betekent hier dat in toenemende mate
zuur regenwater in plaats van mineraalrijker
grondwater in de wortelzone aanwezig is.
Oppervlakkige begreppeling kan op dit punt een
belangrijke bijdrage leveren.

Verhoging van grondwaterstanden
(5-15 jaar)
Door het modelonderzoek is duidelijk geworden
dat het Reestdal wordt gevoed door grondwater
dat grotendeels op de hogere ruggen rondom het
Reestdal infiltreert. De mate van toestroming is
relatief gering, zeker in vergelijking met een beekdal als dat van de Drentse A. Bij een kleine ingreep
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De effekten van de twee nader onderzochte varianten blijken op enkele ekologisch essentiële punten
van elkaar te verschillen. De ingrepen in het dal
zelf zorgen weliswaar voor een gemiddelde verhoging van de grondwaterstand, maar deze blijft in
droge perioden te laag. Verhoging van grondwaterstanden door meer kwel vanaf de flanken treedt
niet op omdat de diepe grondwaterstand dezelfde
blijft Netto resulteert dit in een vematting. Wel is
een verdere afname van de grondwaterinvloed in
de wortelzone van vegetaties te verwachten.
Uitzonderingen vormen plaateen waar reeds nu
grondwater de wortelzone bereikt. Op veel plaatsen zal als gevolg van de ingrepen verdrogingsschade kunnen afnemen, maar zal naar verwachting
sterkere verzuring van moeras- en hooilandvegetaties optreden. De effekten zijn dus maar ten dele
gunstig. Ook de effekten op de flora en fauna van
de Reest zelf zijn twijfelachtig: de stroming neemt
aanvankelijk verder af door aanleg van de bodemverhogingen. Pas in geval van verkleining van de
dimensie van de Reest zal de stroming ook in
perioden van weinig water enigszins op peil kunnen blijven. De effekten van ingrepen op de waterkwaliteit zijn niet eenduidig. Verbetering van de
waterkwaliteit kan het best worden gerealiseerd
door de negatieve effekten van mestgebruik in het
stroomgebied te verminderen.
De kombinatie van een aangepast waterbeheer niet

alleen in maar ook rondom het dal biedt veel meer
perspektief op herstel van natuurwaarden. In de
eerste plaats stijgt de grondwaterstand in de zomersituatie sterker, waardoor een hogere en minder
wisselende grondwaterstand kan worden bereikt.
Daarnaast neemt de opwaartse stroming van
grondwater toe, zodat in lage delen van het beekdal grondwater tot in maaiveld door kan dringen.
De bestaansvoorwaarden voor 'kwelafhankelijke'
vegetaties zoals de dotterbloemhooilanden en verschillende typen grote en kleine zegge-vegetaties
kunnen zich zodoende herstellen. Naast vermindering van verdrogingseffekten wordt op deze wijze
ook de verzuring van beekdalvegetaties tegengegaan.
Landbouwkundige effekten
Naast de gevolgen voor de natuur zijn ook de
gevolgen voor de landbouw van mogelijke aanpassingen in het waterbeheer in beeld gebracht. Voor
beide varianten (ingrepen in resp. in én rondom
het Reestdal) zijn de landbouwkundige effekten
nagegaan. Gebleken is dat een afname van droogteschade optreedt, maar dat deze niet geheel
opweegt tegen de afname van landbouwopbrengsten via de toename van wateroverlast. De effekten
verschillen overigens sterk van plaats tot plaats. De
afname van landbouwopbrengsten in het dal ligt
gemiddeld in de orde van enkele procenten. In
geval van het tweede scenario zal op de hogere
gronden vooral ook een toename van landbouwopbrengsten optreden. Door op deze wijze inzicht te
hebben in de gevolgen van een meer op natuurwaarden gericht waterbeheer en de landbouwkundige effekten die daarbij optreden is het mogelijk
op een verantwoorde manier beheer en beleid
voor de toekomst te ontwikkelen. Op de langere
termijn zullen gezien de bestemming van het
Reestdal in het Rijks- en provinciale beleid de
natuurbelangen steeds meer inhoud krijgen.

voerd. Momenteel worden de aanbevelingen voor
ingrepen in het Reestdal nader uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. In de loop van het onderzoek
zijn reeds enkele aanpassingen in het waterbeheer
doorgevoerd. Zo heeft het Waterschap Riegmeer
het stuwbeheer in de z.g. koppelleiding Nolde aangepast. Dit heeft tot gevolg dat in het vroege voorjaar langer gebiedseigen water op de Reest wordt
gevoerd. De peilen van de Reest, en daarmee de
grondwaterstanden, blijven zo langer op een relatief hoog nivo. Tevens is het stroomgebied van de
Reest met ca. 350 ha vergroot door in de bovenloop de Lage leiding aan te koppelen. Verder zijn
experimenten met een extensiever onderhoud
gaande om de effekten hiervan op de stroming en
het peil van de Reest na te gaan. In de nazomer
van 1992 bleek dit bij enkele zware regenbuien te
leiden tot kortstondige overstromingen ter hoogte
van Schrapveen (bovenloop). Verdere uitvoering
van de aanbevelingen in het Reestdal zal kunnen
bestaan uit de aanleg van bodemverhogingen
(veelal stroomafwaarts van bestaande reservaten),
en het toevoeren van gebiedseigen kwelwater uit

de polder Paardelanden op de Reest. De aanleg
van de veelbesproken koppelleiding Haalweide,
één van de heikele onderdelen uit het door de
Raad van State vernietigde waterbeheersingsvoorstel, lijkt op grond van hydrologische berekeningen niet noodzakelijk. Uit het oogpunt van natuurbelangen is deze aanleg zeer schadelijk terwijl
negatieve landbouwkundige effekten in de meeste
gevallen door een goed stuwbeheer ter hoogte van
de koppelleiding Nolde kunnen worden voorkomen.
Een knelpunt wat minder eenvoudig lijkt op te lossen is de kruising van de Reest met de
Hoogeveense Vaart. Tot voor kort mondde de
Reest uit in de Hoogeveense Vaart, waardoor het
benedenloopse deel tot aan het Meppelerdiep
geen stroming meer kende. Deze situatie is inmiddels veranderd, zodat Reestwater in principe de
benedenloop kan bereiken via een duiker. De passagemogelijkheden voor vissen en makrofauna blijven echter zeer beperkt.

Spiegelbeeld bij de Havixkorst

Waterbeheer in het Reestdal
Op grond van bovenstaande inzichten zijn aanbevelingen voor het toekomstige waterbeheer uitgewerkt. De waterhuishoudkundige ingrepen in de
gebieden langs het Reestdal zijn essentieel voor
herstel van natuurwaarden en dienen, gekombineerd met de ingrepen in het dal te worden uitge* N o o r d e r b r e e d t e
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Waterbeheer rondom het Reestdal
Voor wat betreft de hogere gronden is gebleken
dat de huidige beschikbare hoeveelheid hektares
via de Relatienota-regeling onvoldoende is om de
waterhuishoudkundige inrichting in enkele infiltratiegebieden te kunnen aanpassen. Bovendien
zal volledige verwerving van aangewezen
Relatienotagebieden op korte termijn niet mogelijk zijn, terwijl het veelal gaat om beheersgebieden. Hier is de ontwatering voor boeren gegarandeerd. Verwerving van grond door de Provinciale
Landschappen blijft hierdoor van belang. Dit
gebeurt weliswaar, maar is een kostbare aangelegenheid. Recent heeft het Drentse Landschap 30
ha landbouwgrond ter hoogte van de Wildenberg
aangekocht, aansluitend op een reeds bestaand
reservaat. Door dit gebied opnieuw in te richten
via het aanbrengen van reliëf op oorspronkelijke
plaatsen en het dichten van sloten en greppels
krijgt water de kans om te infiltreren en uiteindelijk in het beekdal op te kwellen. Op deze manier

wordt de waterhuishouding ten gunste van de
natuurwaarden in het Reestdal aangepast. Verdere
verwerving van gronden in belangrijke infiltratiegebieden is echter noodzakelijk.

Toekomstige ontwikkelingen
Het onderzoek in het Reestdal heeft de instrumenten gegeven waarmee herstel van de natuurwaarde
van één van de fraaiste beekdalen van NoordNederland kan worden gerealiseerd. De hoofdrolspelers met betrekking tot de uitvoering in dit proces zullen de Waterschappen en de beide
Provinciale Landschappen zijn. Voor de provincies
Drente en Overijssel is tevens een sturende rol
weggelegd: via het beleid zullen deze daadwerkelijk gestalte moeten geven aan de aanbevelingen
uit het onderzoek. Ook de landbouw dient in het
proces van uitwerking van de aanbevelingen te
worden betrokken.
Enkele aspekten die in het Systeemonderzoek
Reestdal tot nu toe buiten beschouwing zijn geble«Noorderbreedte
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ven zullen nader moeten worden bekeken en bij
de toekomstige ontwikkeling van het Reestdal worden betrokken. Enkele voorbeelden zijn een nadere analyse van de kultuurhistorische en faunistische waarden (dassen) van het Reestdal. Een
belangrijk punt bij de uitvoering van ingrepen is
dat de optredende effekten worden nagegaan en
geëvalueerd. Zowel de veranderingen in grondwaterstanden, de peilen en de waterkwaliteit van de
Reest moeten worden gevolgd. Daarnaast is het
belangrijk de vegetatieontwikkeling in reservaten
nauwlettend en over meerdere jaren te volgen om
de juistheid van de ingrepen te kunnen nagaan en
deze waar nodig bij te sturen. Vast staat dat waar
enkele jaren geleden van een patstelling sprake
was, nu de inhoudelijke kennis en het bestuurlijk
draagvlak aanwezig is om tot een daadwerkelijk
herstel van de natuurwaarde van het Reestdal te
komen. Op deze wijze kan de Reest haar adellijke
titel 'Grootvorstin der Drentse stromen' waardig
blijven dragen.
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