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1 SAMENVATTING

De vegetatie van de Harense Wildernis is de laatste jaren sterk veranderd. Er zijn vegetatie-
opnarneS gemaakt in 1920 met allerlei kalkminnende soorten, zoals Cladium mariscus
(Galigaafl), Juncus subnodulosus (Padderus) en Viburnum lantana (Wollige sneeuwbal). De
zojuist genoemde soorten komen in het geheel niet meer voor, terwiji zure soorten zoals de
sphagna slip. Zijfl toegeflomen. [voor verschillende inventarisaties zie tabel B 4.2.2]
In nieerdere natuurgebieden in het Gorechtgebied bleek er een verandering in vegetatieop te
treden, waarvan vermoed werd dat ze een hydrologische achtergrond hadden. De provincie
heeft daarom een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van verschjllende ingrepen die zijn
gedaan in het Gorechtgebied, zoals inpoldering en grondwaterwinning. Tevens werd
onderzoek gedaan naar de effecten van allerlei mogelijke herstelmaatregelen voor het gehele
gebied. [Burkunk] Hiervoor werd een hydrologisch model met het programma SIMGRO
gemaakt d.m.v. knooppuntcellen uit het landelijke driehoeksnet en deelgebieden, die uit
meerdere knooppuntcellen bestaan. Bij deze berekeningen viel de Harense Wildernis geheel
binnen enkele knooppuntcellen en in één deelgebied.
Gezien de schaal van deze modellering bleek het wenselijk om de mogelijkheden voor de
onwikke1ingen van de Harense Wildernis nader te bekijken. Hiervoor zijn de bestaande
gegevenS over de Harense Wildemis en het Gorechtgebied verder uitgewerkt. De relatie
tussen de waterhuishouding en de vegetatie is vastgelegd middels soortverspreidingskaarten,
kaarten van de gemiddelde grondwaterstand en amplitudo en een tabel met de relatie
hiertusSen.
In deze eeuw vond er Iangzamerhand een overgang plants in de Harense Wildernjs van
kwelgebied naar een neutrale situatie. Er is echter nog steeds geen sprake van infiltraije. Wel
is de invloed van regenwater merkbaar geworden en vindt er verzuring plants. Dit is zichtbaar
aan de metingen de waterkwaliteit, het elektrische geleidingsvermogen (EGV) en aan de
vegetatieveranderingen. Er zijn plaatsen met een relatiefhoog chloride gehalte en de EGV
kaarten tonen duidelijk verzurende plekken. Het is ook merkbaar aan de samenstelling van de
soorten. Zo wordt in de karteringen vanaf 1973 melding gemaakt van Sphagna ssp. Dit is een
duidelijke indicatie van verzuring. Tijdens de kartering van 1987 is een verdere verspreiding
van de sphagna opgemerkt.
Het blijkt mogelijk om de waargenomen vegetatieveranderingen in de Harense Wildernis te
verkiaren vanuit menselijk ingrijpen in de hydrologie van het omringende systeem. Het
evenwicht in de Harense Wildernis was een labiel evenwicht. Er bestond een systeem van
lichte, lokale kwel uit het eerste watervoerende pakket. Door inpoldering in het
Gorechtgebied en bet toenmalige peilbeheer raakte het evenwicht in het hydrologische
systeem van de Harense Wildernis verstoord. [zie figuur 4.4.1] Het is niet duidelijk geworden
in hoevelTe het winnen van drinkwater uit het tweede watervoerende pakket hieraan heeft
bijgedragefl, maar deze mogelijke invloed was in elk geval irreversibel, zoals uit het volgende
blijkt.
Door de uitwerking van de varianten met mogelijke maatregelen, die door de provincie waren
voorgesteld, kan het volgende geconcludeerd worden.
Bij geen van de varianten wordt een kwelstroom uit het tweede watervoerende pakket
voorspeld. De invloed van de grondwaterwinning (m.n. Haren) op de hydrologie van de
Harense Wildernis is erg klein door de dikte van de tussenliggende potkleilaag, die vrijwel
ondoorlatend is. Wel voorspelt elke variant een lichte kwel door de toplaag. Maar de
varianten verschillen in de grootte van het kwelgebied. Hierdoor loopt de intensiteit van de
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kwel per variant uiteen. Ook speelt het peilbeheer een belangrijke rol. Bij een te lang peil

komt de kwel in de Harense Wildemis niet in het gebied terecht maar in zijn geheel in de

aanwezige sloten rondom de Harense Wildernis en is zodoende niet voor de vegetatie

beschikbaar.
De varianten zonder grondwaterwinning geven een lichte stijging in de frequentie van

soorten, zoals Carex paniculafa, Myrica gale en Sphagna spp. Dit is vooral toe te schrijven

aan het peilbeheer bij deze varianten.
Bij de varianten waarbij het peilbeheer geoptimaliseerd wordt aan de waterwinning, blijken

de soorten erg achteruit te gaan. Welke soorten er dan we! te verwachten zijn, wordt met dit

onderzoek niet voorspeld.
De varianten met wateraanvoer blijken te nat voor bijna a!le onderzochte soorten. Evenals bij

de vorige varianten ge!dt ook hier dat de te verwachten vegetatie niet wordt voorspe!d.

De varianten met waterconservering in de Harense Wildernis geven gemiddeld de grootste

stijging in de frequentie per soort. Daarom wordt de variant met waterconservering, ondanks

de verzuring die dan optreedt, aanbevolen.

6
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2 VOORWOORD

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit
Groniflgefl. Binnen de vakgroep plantenoecologie heb ik onder begeleiding van Rudy van
Diggelen en Azing Wierda 7 maanden gewerkt aan een studie naar de Harense Wildernis. De
versiaglegging heeft nog enige tijd na het officieel afronden van het onderzoek voortgeduurd.
Een langdurige gegevensverwerking en verstrekkend computergebruik waren hier debet aan.
Mijn beide genoemde begeleiders wil ik speciaal bedanken voor het enthousjast en
jnhoudelijk ondersteuning en voor het hebben van engelengeduld. Verder wil ik de volgende
personen bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek: J. van Andel (studieleider),
H.J. Kiewiet (Provincie Groningen), L. Fresco, S. Gabel, M. Enting en W. Ermens. Tenslotte
voor alle enthousiasme en aanmoedigingen van vrienden en familieleden: Hartelijk bedankt!

Marjolein Dekker.
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Het Gorechtgebied met de Harense Wildernis (1989) FIGUTJR 3.1.1
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3 ALGEMENE INLEIDING

3.1 Inleiding

In het Grondwaterplan van de Provincie Groningen is nader onderzoek aangeduid naar de
behc,efte, de mogelijkheden en de effecten van drinkwaterwinning uit het grondwater. Met
name wordt hiernaar gekeken in het Gorechtgebied. Dit bevindt zich in het zuiden van de
provinCie Groningen en viak over de grens met de provincie Drenthe. Er is nader onderzoek
uitgevoerd en beschreven in deelrapporten van het Laagland bekenproject [Diggelen et a!.
I 990/GrOOtjaflS et al. 1990].
Bovendien wordt in de gemeente Haren een nieuw landinrichtingsproject uitgevoerd.
De Harense Wildernis (11W) bevindt zich als klein, geisoleerd natuurgebied in het
orechtgebied tussen Haren en Waterhuizen in het stroomdal van de Hunze, ten oosten van
de HondsIlig. [zie figuur 3.1.11 Juist in dit gebied is in vergelijking met vroeger veel
verandering opgetreden. Rond de eeuwwisseling had de Harense Wildernis waarschijnlijk
kalkrijk grondwater en een bijbehorende vegetatie. Waarschijnlijk waren er weinig
grondwaterfluctuaties. [Janse & V.d. Werf 1973]
Nu bestaat de Harense Wildernis uit een moerassig laagveen van ongeveer 12 ha. met
broekbOS en enkele verlande petgaten, waar Verzuring en verdroging plaatsvindt. Dit
petgateflcomPlex heeft ornithologische waarden, het is belangrijk voor daarop aangewezen
broedVOgels. Van de oorspronkelijke kalkrijke grondwaterinvloed is weinig meer over [Janse
& V.d.Werf 1973]. In dit onderzoek wordt gekeken welke successie te verwachten valt bij
verschillende hydrologische omstandigheden. Eerst wordt de relatie tussen waterhuishouding
en vegetatie vastgelegd. Er wordt een model gemaakt van de hydrologie om de ontwikkeling
van de waterhuishouding te beschrijven. Vervolgens wordt het model met de beschikbare
jratUUrgegevens geijkt. Middels verschillende scenario's worden tenslotte de gevolgen voor
de HarenSe Wildernis bij verschillende waterbeheersmaatregelen voor het hele Gorechtgebied
voorspeld. Dit kan de natuurwaarde van de Harense Wildernis ten goede komen. Dit is de
reden waarom er rekening mee wordt gehouden bij de herinrichtingsmaatregeien van het
Gorechtgebied.

3.2 focI

Het is de bedoeling m.b.v. de gegevens van de huidige situatie in de Harense Wildernis de
relatie tussen de waterhuishouding en de vegetatie te beschrijven. Bovendien wordt een
gedetailleerde beschrijving gemaakt van de waterhuishouding van dit gebied. Er wordt
geprobeerd een reconstructie van de vroegere hydrologie te maken (de 0-variant). Deze kan
enigsziflS gecontroleerd worden met de bestaande gegevens over de vegetatie van die tijd.
Door het kwantificeren van variabelen in verschillende scenario's wordt geprobeerd om de
invloed van menselijk ingrijpen in en rondom dit gebied te achterhalen in zoverre deze
0twikke1ing van het natuurlijke verloop verschilt.
Uit dit model kunnen dan die factoren worden achterhaald die de meeste invloed hebben
gehad op de ontwikkeling van de Harense Wildernjs. Zo kunnen voorspellingen worden
gemaakt voor verwachte ontwikkelingen van de Harense Wildemis bij verschillende
hydrologiSche scenario's voor het Gorechtgebied.
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Hoogtekaart van het Gorechtgebied.
[Ref. Restoration Ecology, june 1994]

FIGUUR 3.3.1

3.3 Vraagstelling

De vraagstelling is opgebouwd uit 3 hoofdvragen, te weten:

1. Hoe is de relatie tussen de waterhuishouding en de vegetatie van de Harense Wildernis

op dit moment?
2. Is het mogelijk de waargenomefl vegetatieveranderingen in de Harense Wildernis te

verkiaren vanuit menselijk ingrijpen in de hydrologie van het omringende gebied?

3. Zijn met de hydrologische modellering en de gevonden verkiaring de gevolgen voor

de natuurwaarden in de Harense Wildernis te beschrijven bij verschillende ingrepen

voor herstelmaatregelen in het Gorechtgebied?
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Overzicht geologische tijdvakken (naar Zagwijn & Van'Staalduinen, 1975)
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4 J3ESCHRIJVING VAN HET GEBIED

4_ 1 Algemeen
Earense Wildemis bevindt zich tussen de Hondsrug en de Hunze, in de benedenloop van

de Jlunze. [zie figuur 3.3.1] Hier bevindt zich een breed dal met dikke en vlakke
npaketten. De Harense Wildernis was sterk athankelijk van haar positie in dit systeem.
[Van Diggelen 1992] Infiltrerend grondwater kan door het slecht doorlatende keileem of de
0-tkIeilagen gedwongen worden om ondiep te stromen. Dit grondwater legt een relatiefkortewg af in de grond en lost relatiefweinig mineralen op. Grondwater dat niet wordt
tegengehouden door slecht doorlatende lagen infiltreert naar de diepere ondergrond. Een deel
vail dit grondwater komt als kwelwater in de beekdalen weer tevoorschijn. Dit type
grc,ndwater is veel rijker aan mineralen doordat het een langere weg heeft afgelegd in de
0ndergrond. De specifieke geologische opbouw van dit gebied bepaalt de lokale
hydrologische omstandigheden en de daarmee samenhangende vegetatie. Deze geologische
opbOUW wordt in de volgende paragraaf besproken.

4.2 Geologie

4.2.1 Opeenvolging van de afzettingen
in I-iet noorden van Nederland, waar het Gorechtgebied zich bevindt, is de geologische
opbOUW zeer complex. Dit is veroorzaakt door invloeden van permafrost, ijstijden,
tektOflische bewegingen, wind en water.
De ondoorlatende basis in het onderzoeksgebied bestaat uit mariene kleien. Deze afzetting
vond plaats aan het eind van het Tertiair als de formatie van Breda. Aan bet eind van het
Tertiair verschoof de kustlijn naar bet westen. In de hierop volgende periode werden
fluviatiele afzettingen gevormd als kalkarme wjtte zanden. Dit waren de formatjes van
Scheemda, Harderwijk en Enschede. Tijdens het midden van het Pleistoceen kwam het
oreChtgebied Iangzamerhand binnen de invloedssfeer van de voorloper van de Rijn te
liggen. Er werden vanuit het zuiden mineralenrijkere zanden aangevoerd. Eerst kan er een
ngz0ne worden aangetroffen met zowel oostelijke als zuidelijke elementen. Vervolgens
treft men de formatie van Urk, die geheel uit kalkrijke zanden bestaat, aangevoerd door de
Rijn. De algemene geologische opbouw is te zien in figuur 4.2.1. Het laatste en huidige
tijdvak, het Holoceen, wordt in de volgende paragraafbesproken.

ijstiiden
De oudste glaciale afzettingen zijn gevormd tijdens het Elsterien en behoren tot de formatje
van Peelo. Deze bestaat qua samenstelling uit zeer uiteenlopende sedimenten. In de bekkens

en geulen die door glaciale en tektonische bewegingen ZiJfl ontstaan werd de zeer fijne,
vrij wel ondoorlatende potklei afgezet. [Oele, 1988] In de bekkens komen fijne, leemhoudende
zanden voor. Aan de rand van deze bekkens komen uiterst fijne zanden voor, die vaak een
aeolische oorsprong hebben. Ook worden mengvormen aangetroffen van fijne en grove
zanden. Er wordt aangenomen dat in deze periode een aantal brede NNW-ZZO lopende
druggen Zijn gevormd, die de basis voor o.a. de Hondsrug vormen.
Het interglaciaal Holsteinien was vrijwel zonder sedimentatjes. Gedurende de eerste fase van
het daama volgende Saalien werd heel Noord-Nederland bedekt met een laag landijs.

Harense Wildernis 11



FIGUUR 4.2.2

Het oerstroomdal van de Hun.ze en enkele fasen van de uitbreiding van de gletsjers tijdens de

Saa!e-ijstijd (naar Kuipers, 1956).
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Hieronder werd het keileem als grondmorene afgezet als de formatie van Drenthe. In de
laatste fase kwam het landijs niet verder dan NO-Groningen. In deze penode ontstond ann de
rand van het ijs langs de Hondsrug een 10-15 km breed oerstroomdal, waarin een voorloper
van de Ems stroomde. [zie figuur 4.2.2] Het smeitwater van de ijskap sneed zo'n 50 m diep in.
Hierdoor erodeerden de keileem en bijna de gehele formatie van Peelo uit het dal weg. Naast
dit dal bleven deze lagen aanwezig. Na deze erosiefase werden smeltwaterzanden afgezet in
het dal. Deze behoorden ook tot de formatie van Drenthe. [Kuipers, 1956/ Van Diggelen
1990]
In het volgende interglaciaal Eemien steeg de zeespiegel aanmerkelijk door het afsmelten van
de ijskap. De zee kon doordringen in de Hunzevallei. Er werden scheiphoudende zanden
afgezet en ook kleilagen gevormd. In bovenstrooms gelegen delen van het Hunzedal vond op
grote schaal veenvorming plants door de rijzing in grondwaterspiegel. In het Gorechtgebied is
dit nauwelijks het geval geweest. [zie figuur 4.2.3]
Tijdens het Eemien vond er een sterke chemische verwering plants in het keileem aan de
oppervlakte. Dit had weer invloed op de worteizone van de vegetatie.
In de laatste ijstijd, de Weichsel ijstijd, bereikte het ijs Nederland niet. Het keileem werd wel
verder aangetast door erosie. De afbraakresten werden als hellingmateriaal, maar ook als
smeltwaterdeposities afgezet, beide als formatie van Twente. In het Hunzedal bestaan deze
lagen uit grove tot matig fijne zanden. [Van Diggelen 1990]

4.2.2 Afzettingen in het Gorechtgebied
De geologische opbouw van het gebied rondom Haren voor het Tertiair en het Quartair is te
zien in figuur 4.2.3. Deze geeft een overzicht van de tijdsrelaties en van de lithologie en het
vormingsmilieu van de formaties die van belang zijn voor het geohydrologische systeem van
het gebied rondom Haren.
In de Harense Wildernis bevinden zich op 700 m diepte mariene kleien, de basis van het
Tertiair. De basis van het Quartair bevindt zich op 300-200 m diepte. In de volgende periode
werden fluviatiele afzettingen gevormd. Tijdens het Elsterien is de zeer fijne, vrijwel
ondoorlatende potklei, afgezet als formatie van Peelo. Deze afzetting speelt nog steeds een
dominante rol in het huidige hydrologisch systeem van het Gorechtgebied (en de Harense
Wildernis). Gedurende de eerste fase van het Saalien werd heel Noord-Nederland bedekt met
een lang landijs. Hieronder werd het keileem als grondmorene afgezet als de formatie van
Drenthe. In de laatste fase kwam het landijs niet verder dan NO-Groningen. In deze periode is
waarschijnlijk door het afsmelten van het ijs het Hunzestroomdal ontstaan. [zie figuur 4.2.2]
In het hierop volgende interglaciaal, het Eemien, zijn kleilagen en scheiphoudende
zandafzettingen gevormd, die nu op ongeveer 27-12 m diepte liggen. Tijdens het Weichselien
werden hier overheen dekzanden afgezet die ten westen van de Tilsloot aan de oppervlakte

komen. [Bohlmeyer, 1985]

4.3 Veenstratificatie

Holoceen
In het huidige geologische tijdperk werd het warmer en er heerste een vochtiger klimaat.
Hierdoor steeg de zeespiegel en ook de grondwaterspiegel. Dit had weer veengroei tot gevoig,

eerst alleen in lage natte plekken, zoals de beekdalen. Later breidde deze zich uit tot grote
oligotrofe hoogvenen onafhankelijk van de grondwaterspiegel. Ook in het Gorechtgebied
bevonden zich hoogveenkernen. [Molenaar, 1989]
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Doorsnede in fasen - FIGUUR 4.3.2
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De voortdurende stijging van de grondwaterspiegel had tot gevoig dat zeewater de beekdalen
binnendrong, maar met minder invloed dan tij dens het Eemien. De hierdoor afgezette
kleilagen zijn terug te vinden in een smalle strook langs de Hunze tot aan het
Zuidlaardermeer. Langs de Drentse Aa is deze zee-invloed tot aan de Punt te vinden. [Van
Diggelen, 1990]

Veenvorming
In een onderzoek naar veenvorming en vegetatie-ontwikkeling in de Onner- en Oostpolder
[Molenaar, 1989] is een reconstructie gemaakt van de vegetatie. Hiertoe werden twee raaien
onderzocht, waarbij de Harense Wildernis aan het begin langs de eerste raai ligt. [zie fig.
4.3.1] De ontwikkeling van de vegetatie is afte lezen in verschillende fasen, die wijzen op de
tijdstippen. [zie fig. 4.3.2] Een korte samenvatting van deze reconstructie van het deelgebied
waar de Harense Wildemis zich bevindt, volgt hieronder.
De eerste fase wijst op sterke overstromingsinvloed in het begin van de veenvorming door
sterke slibbijmenging en het versiagen veen. De vegetatie bestond uit een Grote zeggemoeras
met veel net. Misschien lag de Hunze nog in de directe nabijheid.

In een later stadium, de tweede fase, nam groei van net toe in bet Grote zeggenmoeras. Dit
wijst op toenemende overstromingen. Het gebied was in deze periode met een
moerasvegetatie bedekt. In de vegetatie moet een toenemende overstromingsinvloed van zuid
naar noord zichtbaar zijn geweest. Ook maakten veenmosveentjes plants voor een vegetatie
van net en zeggen. Dit onderstreept nogmaals de toenemende invloed van inundaties.

In de derde fase werd de toenemende invloed van zowel regen- als grondwater merkbaar in de
vegetatie. Er kwam een hoogveenvegetatie tot ontwikkeling op bet zeggeveen. Dc invloed
van bet regenwater nam dus toe ten koste van de overstromingsinvloed. Dit werd mogelijk
veroorzaakt door een regressiefase. De invloed van overstromingen blijft slechts in een smalle
strook langs de Hunze en de Biks merkbaar. Vermoedelijk trad mineraalarm grondwater uit
de Hondsrug aangevuld met stagnerend regenwater. De sterke invloed van regenwater hing
vermoedelijk samen met de aanwezige potklei. Door deze potklei werd de toestroom van diep
grondwater vrijwel geheel verhinderd. In het gebied ten zuiden van de Biks, waar de potklei
ontbreekt wordt de grootste verspreiding van een licht gestructureerd veentype aangetroffen.
Dit wijst op een sterke grondwaterinvloed. De vegetatie wijst bovendien op een zeer kleine
schommeling in de grondwaterstand.
Dit veentype is namelijk in staat met het veenopperviak mee te bewegen en droogt daarom
niet uit. In deze veensystemen dringt het neerslagwater niet door tot in de grond dankzij de
sterke grondwatertoestroom en wordt oppervlakkig afgevoerd. Onder deze omstandigheden
verzuurt de bodem niet. Dit betreft een kwetsbaar evenwicht tussen regen- en
grondwatervoeding. Een vermindering van grondwatervoeding geeft vooral ann de randen van
zo'n veen aanleiding tot verdroging of stagnatie van regenwater.

In de laatste fase wordt overal sub aangetroffen in de bovenste onveraarde veenlaag. Het
gehele veencomplex werd overstroomd, waanschijnlijk met beekwaten. De
overstnomingsintensiteit lijkt niet ovenal even groot te zijn.
Voor een gedetailleende beschrijving wondt verwezen naar bet rapport van Molenaar (1989).
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4.4 Gebruiksgeschiedenis

Op de flanken van de Hondsrug hebben zich vermoedelijk vanaf 150 na Chr. landbouwers
gevestigd, die zowel akkerbouw als veeteelt beoefenden. Vanuit deze oorspronkelijk
agrarische nederzettingen werd het buitengebied geexploiteerd. Aan het begin van de
middeleeuwen lagen er een klein aantal agrarische nederzettingen op de Hondsrug. Door
primitieve hulpmidde!en waren de landbouwers sterk gebonden aan het natuurlijke gegeven.
Voor de bemesting van de akkers was men afhankelijk van schape- en rundermest.
Het grootste dee! van de beekdalen bestond uit madelanden. Deze waren door periodieke
overstromingen slechts een dee! van hetjaar begaanbaar en werden geexploiteerd als
hooiland. Dit systeem van landbouw is eeuwenlang vrijwel ongewijzigd toegepast en heeft
voor een groot deel de opbouw van het landschap rond Haren bepaald.
In de twaalfde eeuw werd er een begin gemaakt met het bedij ken van de Drentse Aa en de
Hunze, gestuurd vanuit de kloosters. Hierdoor werd een betere exploitatie mogelijk op de
grote oppervlakten van de groenlanden. Men liet de madelanden in de winter nog wel onder
water lopen voor bemesting met aangevoerd sub. Deze methode werd nog tot in het begin van
deze eeuw toegepast, maar werd verdrongen door het gebruik van kunstmest.
In de achttiende eeuw werd op grote schaa! met vervening en turfwinning begonnen. De
grootste omvang bereikte de turfwinning daar waar flu het Paterswoldse meer en het Friesche
veen ligt. K!eine veencomplexen zijn de Wolddee!en ten westen van de Hondsrug en een zone
met petgaten in de Onner- en Oostpolder. Een deel hiervan is open, maar andere de!en,
waaronder de Harense Wi!dernis, zijn sterk begroeid.
Het Hunzedal is in de buurt van Haren doorsneden door een aantal spoor!ijnen en een
hoogspanningslijn. Er heerst openheid en het kave!patroon komt duidelijk naar voren. In het
open poldergebied is veel van het oorspronkelijke verkavelingspatroon terug te vinden. Zie
figuur 4.4.1, het kave!patroon uit 1896. [Consulentschap N.M.F. Groningen, 1987]

Ingrepen in het waterafvoersysteem
Gedurende de laatste decade is de waterafvoer in de polders niet veranderd. Maar in het
verleden zijn wel dege!ijk ingrepen in het hydrologisch systeem geweest, zoals de inpoldering
van bet land en de vervening en turfwinning in de achttiende eeuw. Bovendien wordt
momenteel in de gemeente Haren op een drietal plaatsen drinkwater gewonnen.
Het pompstation Haren ligt v!ak bij de Harense Wi!dernis. Deze is sinds 1911 in gebruik. Het
water wordt onder de potkleilaag op een diepte van 60-70 m gewonnen. Midden in het
po!dergebied van de Onner- en Oostpolder !igt de waterwinning Onnen. Deze is sinds 1934 in
gebruik. De onttrekking van water vindt plants op diepten tussen 40-90 m. Er wordt door dit
pompstation gemidde!d zotn 12 miljoen m3 water onttrokken. Waterwinning de Punt werd in
1881 gesticht voor winning van oppervlaktewater uit de Drentse Aa. In 1930 is hieraan
grondwater toegevoegd. Deze onttrekking vindt p!aats op een diepte tussen de 60 -100 m. Er
wordt gemiddeld rond de 7 mi!joen m3 water onttrokken. Uit profie!en van de ondergrond
b!ijkt dat er in de ondergrond bij dit pompstation geen afsluitende lagen voorkomen. [zie
figuur B 4.4.2 Verspreidingskaart potklei] Voor meer gedetailleerde informatie wordt
verwezen naar De Bruin & Dc Heer, 1988.
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BETULA PUBESCENS BETULPUB Zachte berk
# CALTHA PALUSTRIS CALTHPAL Dotterbloem
CALYSTEGIA SEPIUM CALYSSEP Haagwinde
CARDAMINE AMARE CARDIAAMA Bittere veldkers
# CARDAMINE FLEXUOSA CARDAFLE Bosveldkers
# CAREX ACUTIFORMIS CAREXACU Moeraszegge
CAREX AQUATILIS CAREXAQU Noordse zegge
CAREX CURTA CAREXCUR Afgekorte zegge
CAREX ELATA CAREXELA Stijve zegge
# CAREX ELONGATA CAREXELO Elzenzegge
CAREX LASIOCARPA CAREXLAS Draadzegge
CAREX NIGRA CAREXNIG Zwarte zegge
CAREX PANICULATA CAREXPAN Pluimzegge
CAREX PSEUDOCYPERUS CAREXPSE Cyperzegge
# CAREX REMOTA CAREXREM IJIe zegge
CAREX RI PARIA CAREXRI P Oeverzegge
# CAREX ROSTRATA CAREXROS Snaveizegge
CATABROSA AQUATICA CATABAQU Watergras
# CICUTA VIROSA CICUTVIR Waterscheerlirig
# CLADIUM MARISCUS CLADIMAR Galigaan
CORYDALIS CLAVICULATA CORYDCLA Rankende heimbloem
DRYOPTERIS CARTH USIANA DRYOPCAR Smalle stekelvaren
DRYOPTERIS CRISTATA DRYOPCRI Kamvaren
DRYOPTERIS DILATATA DRYOPDIL Brede stekelvaren
# EQUISETUM FLU VIATILE EQUISFLU Holpijp
# HIEROCHLOE ODORATA HIEROODO Veenreukgras
# HUMULUS LUPULUS HUMULUP Hop
HYDROCOTYLE VULGARIS HYDROVUL Waternavel
IRIS PSEUDACORUS IRISPSE Gele lis
LONICERA PERYCLYMENUM LONICPER Kamperfoelie
LYCHNIS FLOS-CUCULI LYCHNFLO Koekoeksbloem
LYCOPUS EUROPAEUS LYCOPEUR Wolfspoot
LYSI MACH IA THYRSI FLORA LYSI MTHY Moeraswederik
LYSIMACHIA VULGARIS LYSIMVUL Wederik
MYRICA GALE MYRICGAL Gagel
OSMUNDA REGALIS OSMUNREG Koningsvaren
QUERCUS ROBUR QUERCROB Zomereik
RIBES NIGRUM RIBESNIG Zwarte bes
RUBUS SPECIES RUBUSSPE Braamsoorten
SOLANUM DULCAMARE SOLANDUL Bitterzoet
SORBUS AUCUPARIA SORBUAUC Lijsterbes
SPHAGNA SPECIES SPHAGSPE Veenmos soorten
# SYMPHYTUM OFFICINALIS SYMPHOFF Smeerwortel
THALICTRUM FLAVUM THALIFLA Poelruit
THELYPTERIS PALUSTRIS THELYPAL Moerasvaren
# VALERIANA DIOICA VALERDIO Kleine valeriaan
VALERIANA OFFICINALIS VALEROFF Echte valeriaan
VIOLA PALUSTRIS VIOLAPAL Moerasviooltje

# Niet aangetroffen in 1987

Lijst met gekarteerde plantesoorten in 1987. TABEL 4.5.1
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4.5 Verandering in vegetatie

In de literatuur is terug te vinden dat de Harense Wildernis vroeger, d.w.z. rond 1900, ka!krijk
grondwater had met een bijbehorende vegetatie. Van kalkminnende soorten waren
bijvoorbeeld Cladium mariscus (Galigaan), Juncus subnodulosus (Padderus) en Viburnum
lantana (Wollige sneeuwbal) aanwezig. In het verleden zijn meerdere malen vegetatie-
karteringen uitgevoerd, zoals in 1921 door F. Koster. Deze omvat alleen de hogere planten.
Tevens zijn in de vijftigerjaren opnames gemaakt in enkele permanente kwadraten (PQ) van
het rietland in het noorden van perceel drie. (Van Dijk en Westhoff 1953, Van Dijk 1955 en
Sega! 1957) In 1967 en 1968 zijn er diverse opnames gemaakt door biologiestudenten tijdens
cursussen van het Laboratorium voor plantenoecologie. Een uitgebreide inventarisatie met
een groot aanta! vegetatie-opnames is in 1973 gemaakt door Janse en Van der Werf. Tot slot
is in 1987 door Ottens opnieuw een vegetatiekartering uitgevoerd voor een select aantal
soorten. Deze staan in tabel 4.5.1. Een overzicht van deze verschillend gedateerde karteringen
is te vinden in de bijiage in tabel B 4.5.2.

Uit deze verge!ijkende soortenlijst van planten in de Harense Wildemis wordt duidelijk dat de
soorten van open water en eerste verlandingsstadia in de afgelopen decennia sterk zijn
afgenomen en in de huidige situatie bijna geen van allen meer voorkomen, evena!s soorten
van trilvenen en schraallanden. Voor de huidige vegetatie wordt uitgegaan van de karteringen
uit 1987. Deze bestaat flu voornamelijk uit Elzenbroekbos met Wilg en Grote zeggen: Carici-
elongatae-alnetum (syntaxonomische eenheid). Dit is kenmerkend voor een hoge
grondwaterstand (rond maaiveld). Voor goed ontwikkelde verlandingsvegetaties in petgaten
valt met name Carex lasiocarpa (Draadzegge) en Ribes nigrum (Zwarte bes) te verwachten.
Deze zijn beide tijdens de laatste karteringen ruim aanwezig. Voor dit elzenbroekbos is
duidelijk sprake van het eindstadium van een verlandingsreeks. Ook het voorkomen van
Carex riparia (Oeverzegge) wordt wel verwacht. Deze duidt op een mengwatertype, waarbij
de invloed van regenwater zichtbaar wordt in het grondwater.
In de Harense Wildemis zijn binnen dit broekbos een aantal subtypen te herkennen, die
kenmerkend zijn voor verschi!len in grondwaterstand, pH van de bodem en trofiegraad. [zie
figuur 4.5.1] Het droogste dee! wordt gekarakteriseerd door de verspreiding van Corydalis
claviculata (Rankende heimbloem). Hier komen ook regelmatig enkele tientallen jaren oude
Eiken (Quercus robur) voor. Dit geeft aan dat deze zone al minstens sinds het eind van de
tweede wereldoorlog betrekkelijk droog is. In 1944 werd het hele gebied gekapt. Een
vochtiger deel met nog steeds redelijk grote schommelingen in de grondwaterstand is te
herkennen aan het voorkomen van Carex elata (Stijve zegge). De verspreiding van het natste
en zuurste type wordt gekenmerkt door het voorkomen van enkele Sphagna
spp.(veenmossoorten). Op enkele plaatsen komt een jets minder zuur, nat, mesotroof type
voor. Deze is te herkennen aan het voorkomen van Carex lasiocarpa.
Bovendien bevindt zich in het midden een dee! verschraa!d grasland met Agrostis canina
(Kruipend struisgras). In het noordelijke deel bevindt zich nog een restant rietland. Er zijn
aanwijzingen voor verzuring zichtbaar aan de vegetatie, zoals de aanwezigheid van
Dryopteris cristata (Kamvaren) en het veelvuldig voorkomen van Sphagna spp.
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Carex

lasiocarpa

Sphagnum spec.

FIGIJUR 4.5.1

Globale vegetatiekaart van de Harense Wildemis op basis van verspreiding
van enkele karakteristieke soorten.

4.6 Toekomstmogelijkheden

Bij de huidige situatie spelen drie belangengroepen een rol, te weten:
Ms eerste zijn de bedrijven voor drinkwaterwinning van belang. Vanafhet quartair tot aan
de Riss-ijstijd zijn er tientallen meters fluviatiel zand afgezet. Uit deze preglaciale zandlagen,
het tweede watervoerende pakket, worden door de pompstations drinkwater gewonnen.
Dan is er de sector Iandbouw. Voor de agrariers die omringende polders bewerken, is een
lage grondwaterstand gewenst m.b.t. bet bewerken van de poldergrond.
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Tot slot is er een belangengroep, die natuurconservering op het oog heeft, zoals de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (Dc eigenaar van de HW) en het Groninger
Landschap. Deze groep is voorstander van het regenereren van moerasvegetatie.
De belangen die deze verschillende groepen behartigen komen met altijd overeen en zijn vaak
zelfs tegengesteld.
Om een indruk te krijgen van de verschillende effecten die bepaalde maatregelen tot gevolg
hebben, zijn er varianten gedefinieerd. Deze varianten maken onderscheid in:
• Grondwaterwinning; In de directe omgeving vindt op een aantal plaatsen uit het diepe

grondwater waterwinning plaats, o.a. in Haren, Onnen en de Punt.
• Peilbeheer.
• Maaivelddaling.
• Waterconservering; Geen afvoer van het wateroverschot in de winter, zodat er meer

opsiag van water plaatsvindt. Het gevolg is dat bet gebied langer nat blijft in het voorjaar.
In droge periodes in de zomer vindt aisnog uitdroging plaats.

• Aanvoer van water; Hier geldt hetzelfde als bij waterconservering, maar hier vindt in de
zomer aanvoer van water plaats.

De belangrijkste verschillen tussen de varianten worden bier onderscheiden.
Variant 0 beschrijft de situatie rond 1900. Er is geen optimalisatie en er vindt geen
waterwinning plaats.
Variant 1 A beschrij ft de huidige situatie (gegevens uit 1987). Het huidige peilbeheer staat in
tabel 4. Er vindt een grondwaterwinning plants van 18,5 miljoen m3.
Variant 1 B beschrijft de huidige situatie (gegevens uit 1987). Het huidige peilbeheer staat in
tabel 4. Er is geen maaivelddaling en er vindt geen optimalisatie plants.
Het verschil met 1A is dat er 2 miljoen m3 grondwater wordt gewonnen in plants van 18,5
miljoen.
Variant 1BO is gelijk ann lB met één verschil: Er vindt geen grondwaterwinning plants.
De belangrijkste verschillen met de varianten 2A en 3A zijn dat deze met conservering zijn
en de varianten 2B en 3B met wateraanvoer.
De varianten 4A en 4B hebben een peilbeheer geoptimaliseerd ann de grondwaterwinning.
De toekomstige ontwikkeling van de Harense Wildernis zal sterk afhankelijk zijn van de
hydrologische maatregelen die genomen worden.
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VARIANT Situatie Peilbeheer Winning Optimalisatie Maaivelddaling

0 1900 - - - -

1A 1957 * huidig ('87) 18.5 M ** zonder zonder
lB idem idem Haren 2M

Rest 0
zonder idem

1BO idem idem geen zonder idem
2A idem huidig met in

Harense
Wildernis
hoogpeil

Haren 2M
Rest 0

conservering
in Harense
Wildernis

met

2B idem idem idem wateraanvoer
in Harense
Wildernis

idem

3A idem tiet0umfhu1g
peilbeheer aan
gebiedsvisie
geoptimaiseerd

idem zie 2A idem

3B idem idem idem zie 2B idem
4A idem

geoptimaliseerd

18.5 M - idem

4B idem zie 3A Haren 2M
Rest 0

- idem

Definitie van de varianten

* Meteorologisch gemiddeldjaar
** Miljoen kubieke meter

lABEL 4.6.1
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5 MATERIALEN & METHODE

5.1 Inleiding
Het onderzoek is uitgevoerd volgens onderstaand schema:

vegetatie hydrologie externe
input

1994 vegetatie- Istanden Harense Wjldemjsl

v:t:fie en
j

hydrologic FLOWNET SIMGRO

LDOORSDE
Y

toekomst

_________________________

mogelijke hydro- 1 ;FLOWNET
ecolo;ie Harense W11demiSJDOpNJSIMGRO

ecologische

[ effectvoorspelling

Onderzoeksschema Figuur 5.1.1

Eerst worden de vegetatie-opnames uit 1987 verwerkt, die zijn verzameld door G. Ottens
m.m.v. J. Klooker. Alle gegevens over grondwaterstanden en waterkwaliteit worden in kaart
gebracht. Vervolgens wordt de relatie tussen de waterhuishouding en de vegetatie vastgelegd.
De provincie heeft met het SIMGRO-model enkele scenario's voor het Gorechtgebied berekend
waarbinnen de Harense Wildernis valt. Dc scenario's zijn gedefinieerd in paragraaf 4.6. Ret
hydrologische model SIMGRO wordt evenals FLOWNET in paragraaf 5.4.1 besproken. Voor
deze scenario's wordt een doorsnede geconstrueerd van de Harense Wildernis tussen de
Hondsrug en de Hunze. De stroomlijnen bepaald m.b.v. het programma FLOWNET. Tevens
wordt uit deze doorsnede de waterbalans bepaald. Er zal een verkiaring gezocht worden voor
de hydrologische veranderingen in de 1-jarense Wildernis van 1900 tot nu. M.b.v. de eerder
vastgelegde relatie tussen vegetatie en hydrologic worden de verschillende varianten
geInterpreteerd.

1-farense Wildernis 23



5.2 Dataverwerking

Basiskaart
Op deze basiskaart staan de meetpunten van de grondwaterstand aangegeven en dit zijn
tevens de plaatsen waar de monsters voor waterkwaliteit zijn genomen.
Om het gebied loopt een sloot die in verbinding staat met de Tilsloot. Ook de percelen 1 tot
en met 4 worden gescheiden door sloten, maar deze zijn van minder grote betekenis. Perceel 1
grenst aan een autoweg. Het raster van deze basiskaart geeft de vegetatiekarteringen aan. In
elk gerasterd yak, van 10 m bij 10 m is de aanwezigheid van soot-ten genoteerd. Hierbij is de
schaal van Tansley gebruikt (een indeling in 6 klassen) welke vermeld staan in tabel 5.2.1
[Ottens, 19881 Voor elke gekarteerde soort is een verspreidingskaart gemaakt m.b.v. het
geografische informatie systeem ILWIS.

1 absent
2 rare
3 occasionally

frequent
5 abundant
6 dominant

TABEL 5.2.1
De schaal van Tansley

FIGUUR 5.2:
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Hoogte
De hooges zijn gemeten in het veld (maart 1994) op 160 plaatsen en d.m.v. interpolatie
(linear prediction, exponential) in ILWIS vlakdekkend gemaakt. Vervolgens is deze
interpolatie geclassificeerd in 12 klassen van 10 cm. Dit leverde de uiteindelijke hoogtekaart
van het gebied op.

Grondwaterstanden
Er zijn 10 metingen aan de grondwaterstanden verricht in de periode van 18 mei tot 29
oktober in 1987 [Ottens, 1988]. Dc plants van de metingen staat op de basiskaart. Deze
grondwaterstanden t.o.v. maaiveld zijn omgezet naar standen t.o.v. NAP om de interpolatie te
kunnen uitvoeren. Hieruit zijn berekend:
• de gemiddelde grondwaterstand (AVG MV)
• de amplitudo (AMP)
• de gemiddelde hoogste grondwaterstand (HI MV)
• de gemiddeld laagste grondwaterstand (LO MV)
Vervolgens zijn deze geinterpoleerd (linear prediction, exponential) en tenslotte voor
interpretatie van de relatie met de vegetatie weer omgezet naar standen t.o.v. maaiveld. De
kaarten zijn geclassificeerd in kiassen van 10 cm.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit is eenmaal bepaald in juni 1987. [Ottens, 1988] De plants van de
monstername staat op de basiskaart. In het laboratorium zijn de volgende gehaltes bepaald:
pH, C02, HC03, S042, N03, NH4 Ca, Mg, Na, K en Fe. Voor de Stiffdiagrammen hiervan
wordt verwezen naar Ottens, 1988. De waarden van de gemeten pH lagen zo dicht bij elkaar
dat hier niet verder mee is gewerkt. Wel verder uitgewerkt zijn de waarden voor het calcium-
en chloride gehalte, representatief voor respectievelijk kwelwater en regen-/mengwater. Deze
gehaltes zijn vlakdekkend geinterpoleerd (linear prediction, exponential) en vervolgens
geclassificeerd in kiassen van respectievelijk 10 en 50 mg/l.

Elektrisch geleidingsvermogen (EGV)
Om een indruk te krijgen van de verspreiding van allerlei watertypen in de Harense Wildernis
is met een prikstok op een groot aantal plaatsen het elektrisch geleidingsvermogen (EGV)
door veldmetingen (zomer 1987) bepaald op 4 verschillende diepten: op 20, 50, 100 en 180
cm diepte. [Ottens, 1988] De plants van de metingen staat op de basiskaart. Ook van de
grondwatermonsters is de EGV bepaald. Deze metingen zijn geInterpoleerd d.m.v. linear
prediction, exponential en vervolgens geclassificeerd in klassen van 100 Sv/cm.
Op een aantal plaatsen ligt de zandlaag onder het gebied ondieper dan 180 cm. Deze metingen
zijn vervallen, aangezien de prikstok niet in zand kan doordringen. Bovendien veroorzaakt
zand een verstoring van de meting. De metingen in het hooiland zijn niet betrouwbaar, omdat
dit gebied in het verleden veel met zand is bestrooid. Voor verticale doorsneden wordt
verwezen naar Ottens, 1988.

5.3 Correlatiebepaling met SPSS

Om de ruimtelijke relatie tussen de huidige waargenomen vegetatie en enkele hydrologische
factoren te bepalen is gebruik gemaakt van de 2-toets, waarbij gekeken wordt of bepaalde
eigenschappen een zekere samenhang vertonen. De waargenomen frequenties worden
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vergeleken met de theoretisch te verwachten waarden bij onafhankelijkheid. Dit gebeurt met
behuip van de toetsingsgrootheid x2. Dit is een 2-verdeling met (n-i)(m-1) vrijheidsgraden,
zie figuur 4. Hierbij zijn n en rn het aantal keuzemogelijkheden bij de eerste respectievelijk
tweede indeling. (Buijs, 1984)
Om ook de restwaarden mee te nemen in de berekening is gekozen voor de Haberman test.
Deze test werkt met gestandaardiseerde resten. (Everitt, 1977)
Voor de berekeningen van de X2-toets is gebruik gemaakt van het computerprogramma
sPss.
Hier is de bedekking per soort getoetst tegen de kiasse van de betreffende hydrologische
parameter. De waarnemingen zijn tweemaal in groepen verdeeld. Eenmaal aan de hand van de
bedekking (aanwezig of afwezig) en eenmaal aan de hand van de kiassen van een
hydrologische parameter. Het aantal kiassen van de hydrologische parameter is per factor
verschillend. Het aantal keuzernogelijkheden n bij de eerste indeling is bier 2 en het aantal
keuzernogelijkheden m bij de tweede indeling varieert hier. Het aantal vrijheidsgraden is in
dit geval dus rn-i. De uitkomstentabel voldoet aan het significantieniveau van a = 0.05.
De nuihypothese Iuidt (Ho): De bedekking is onafhankelijk van de kiasse. M.a.w. per kiasse
komt een soort evenveel we! ais niet voor.
De alternatieve hypothese (Hi): De bedekking is afliankelijk van de kiasse.

De x2-verdeling met 6 vrijheidsgraden Figuur 5.31
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5.4 Hydrologische modellen

5.4.1 SIMGRO
Het programma SIMulation of GROundwaterflow and surface waterlevels (sIMGR0) is
ontwikkeld in het Staring Centrum in Wageningen. Het kan globale berekeningen maken van
grondwaterstromingen. Het modelnetwerk van SIMGRO is te vinden in bijlage B5.4.1. De
geologische eigenschappen worden constant verondersteld.
Alle meteorologische gegevens bij deze varianten zijn uit 1957. In ditjaar komen de meteo-
gegevens namelijk overeen met het gemiddelde.
Het peilbeheer in de deelgebieden 4, 37, 38 en 39 volgens de indeling met 67 deelgebieden
[zie kaart 6.3.3] staat in tabel 5.4.1. Dit zijn de deelgebieden, die worden gebruikt in de
doorsnede van het gebied. De nieuwe nummering met 78 deelgebieden is opgenomen in
bijiage B5.4.2.

Deelgebied --> 4 37 38 39
varianten 1
gemiddelde gws 2.21 0.31 0.00 -0.07
zomerpeil my 2.50 0.70 0.40 0.35

zomerpeil NAP -0.29 -0.39 -0.40 -0.42
varianten 2 •

gemiddelde gws 2.21 0.30 -0.10 -0.17

zomerpeil my 2.50 0.70 0.40 0.35

zomerpeil NAP -0.29 -0.40 -0.50 -0.52
varianten 3
gemiddelde gws 2.21 0.35 -0.10 -0.17
zomerpeil my 2.50 0.70 0.35 0.28

zomerpeil NAP -0.29 -0.35 -0.45 -0.45

variant 4A
gemiddelde gws 2.21 0.35 -0.10 -0.17
zomerpeil my 2.50 0.70 0.25 0.18

zomerpeil NAP -0.29 -0.35 -0.35 -0.35

variant 4B 0

gemiddelde gws 2.21 0.35 -0.10 -0.17

zomerpeil my 2.50 0.701 0.35 0.28

zomerpeil NAP -0.29 -0.35 -0.45 -0.45

Polderpeilen in deelgebieden uit de doorsnede TABEL 5.4.

5.4.2 FLOWNET
De grondwaterstromen zijn bepaald met het progranima FLOWNET. Dit is een
computerprogramma waarmee tweedimensionale, stationaire grondwaterstroming in een
rechthoekige doorsnede van de ondergrond gemodelleerd kunnen worden. (Elburg et al.,
1991) Met FLOWNET kan de stroomrichting, de snelheid en de hoeveelheid watertransport per
cel bepaald worden. Ook is het mogelijk de tijdstappen en de isocbronen weer te geven en te
animeren. De belangrijkste invoergegevens zijn de stijghoogtes aan de rand van de doorsnede
en de doorlatendheden in de verschillende lagen.[zie figuur 5.4.2] [Elburg et al, 1991]
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Invoer bij Flownet doorsnede Figuur 5.42

De doorsnede heeft een lengte van 3000 m en is 160 m hoog. Dit is verdeeld over 60
kolommen en 32 rijen. De doorsnede bestaat uit 4 lagen. De doorlatendheid en de effectieve
porositeit is per eel ingevoerd. Deze waarden staan in bijiage B5.4.1 en 5.4.2. De ingevoerde
stijghoogtes zijn geInterpoleerd. De exacte waarden staan in de tabellen 5.4.2 en 5.4.3.

SIMGRO waarden van het tweede watervoerende pakket

28 Harense Wildernis

stijghoogteS

rmTrnm- I I fl I I I -

Iaag1.L

////////.
..laag 4..

cel\var 1A lB 1BO 2A 2B 3A 3B 4A 4B
170 1.14 1.07 1.08 1.07 -0.28 1.06 1.06 1.12 1.07

171 1.85 1.77 1.76 1.76 -0.11 1.75 1.75 1.83 1.76

146 0.26 0.51 0.64 0.46 -0.13 0.51 0.51 0.35 0.54
147 1.17 0.96 0.97 0.93 0.25 0.93 0.93 1.15 0.97
130 0.49 0.54 0.54 0.51 0.49 0.54 0.55 0.53 0.57
106 - 0.21 -0.19 -0.19 -0.17 -0.04 -0.16 -0.06 -0.13 -0.15
81 -0.24 - 0.23 -0.22 -0.29 - 0.20 -0.28 - 0.17 -0.15 - 0.27

76 -0.23 -0.21 -0.21 -0.32 -0.34 -0.27 -0.27 -0.15 -0.26
68 -0.32 -0.31 -0.31 -0.41 -0.49 -0.39 -0.39 -0.26 -0.39
69 -0.33 -0.32 -0.31 -0.42 -0.58 -0.39 -0.39 -0.26 -0.39

SIMGRO waarden van het eerste watervoerende pakket TABEL 5.4.2

cel\var 1A lB 1BO 2A 2B 3A 3B 4A 4B

170 - 1.03 -0.25 -0.07 -0.29 -0.29 -0.19 -0.20 -0.76 -0.20
171 -1.12 -0.25 -0.13 -0.35 -0.35 -0.25 -0.25 -0.86 -0.25
146 - 1.13 - 0.41 - 0.20 - 0.46 - 0.46 - 0.36 - 0.36 - 0.89 - 0.36

147 - 1.20 - 0.47 - 0.26 -0.52 - 0.52 - 0.41 - 0.41 - 0.96 - 0.42

130 -1.24 -0.56 -0.33 -0.61 -0.61 -0.50 -0.51 -1.00 -0.51
106 -1.27 -0.64 -0.39 -0.69 -0.69 -0.58 -0.59 -1.04 -0.59
81 - 1.32 - 0.72 - 0.47 -0.76 - 0.76 -0.66 - 0.66 - 1.09 - 0.66

76 -1.38 -0.83 -0.59 -0.88 -0.88 -0.77 -0.77 -1.15 -0.77
68 - 1.43 - 0.96 - 0.70 - 1.00 - 1.00 - 0.89 - 0.90 - 1.22 - 0.90

69 - 1.44 - 0.96 - 0.73 - 1.01 - 1.01 - 0.89 - 0.89 - 1.22 - 0.90

TABEL 5.4.3



6 DE HUIDIGE SITUATIE VAN DE HARENSE WILDERNIS

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de geInventariseerde gegevens van de Harense Wildernis uitgewerkt

en in kaart gebracht. Hierbij komen zowel de verspreiding van de soorten als hydrologische

gegevens aan de orde. Tevens wordt van het hydrologische systeem een doorsnede gemaakt.
Daarna zal de samenhang tussen vegetatie en hydrologie worden vastgelegd.

6.2 Data

6.2.1 Hoogte van het gebied
Globaal is een dalende lijn in de hoogte te zien van het Noordwesten naar het Zuidoosten.

Langs de westelijke rand ligt het gebied duidelijk jets hoger. De dijkjes, die langs de randen

van de vier percelen loperi komen niet volledig naar voren. Dit is aan de interpolatie te wijten.
In het binnenste deel van het gebied is een duidelijk lager gelegen deel zichtbaar. Het gehele
centrale gedeelte speelt de belangrijkste rol voor de vegetatie.
figuur 6.2.1 hoogtekaart

6.2.2 Vegetatie
In het hele gebied zijn de soorten per pixel gekarteerd [zie methode, § 4.22] Bepaalde soorten

zijn veel gescoord, zoals Betula pubescens, Carex elata, Dryopteris dilatata, Iris
pseudacorus, Lysimachia thyr., Rubus species, Sphagna species.
Weinig gescoorde soorten zijn Cardamine amare, Carex lasiocarpa, Carex nigra, Carex

riparia, Carabrosa aquatica, Hydrocotyle vulgare, Lychnisfios-cuc., Myrica gale, Osmunda
regalis, Valeriana officinale. [zie figuur 6.2.2 soortverspreidingskaarten]
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6.2.3 Grondwaterstanden
De grondwaterstand is gemeten over het groeiseizoen op de punten, welke zijn aangegeven op
de basiskaart. Deze gemeten waarden zijn vervolgens vlakdekkend geInterpoleerd. De
grondwaterstanden zijn met behuip van de hoogtes gekoppeld. De gemiddelde
grondwaterstand staat 20 cm onder maaiveld. De oostelijke rand langs perceel vier staat
grotendeels onder water net zoals de noordelijke punt. Direct links van het lager gelegen deel
staat de grondwaterstand relatief lang, 40 tot 70 cm onder maaiveld. De meest zuidelijke
pixels hebben geen waarde. De interpolatie was hier niet meer betrouwbaar.
De kaart van de geniiddeld hoogste grondwaterstand geeft globaal hetzelfde beeld met alle
standen ongeveer 10 cm hoger.
Dc gemiddeld laagste grondwaterstanden liggen ongeveer 10 cm lager.
Hieruit valt voor de amplitudo te concluderen dat deze rond de 20 cm moet zijn. Langs de
westelijke rand van het gebied is de amplitudo het grootst. In het lager gelegen deel bevindt
zich een redelijk stabiele grondwaterstand met een kleine amplitudo.
Voor de berekening van de responsie van de soorten op de amplitudo is het gebied in twee
stukken verdeeld. Het westelijk deel met een relatiefhoge amplitudo en het oostelijk deel met
een lage amplitudo. [zie figuren 6.2.3 t/m 6.2.5 Grondwaterstanden en figuur 6.2.6 amplitudo]

6.2.4 Elektrische geleidingsvermogen (EGY)
De EGV's zijn op 4 verschillende dieptes gemeten en vlakdekkend geInterpoleerd. De EGV-
kaart van 20 cm diepte is het meest van belang voor de vegetatie. Deze kaart vertoont sterke
variatie. Ook zijn duidelijk verzurende plekken aan te wijzen. Op de diepere doorsneden
wordt langs de zuidwest kant, met name in perceel 4, de invloed van de sloten steeds beter
zichtbaar.

6.2.5 Waterkwaliteit
Het betreft hier het calcium en het chloride gehalte. Beide stoffen hebben een hoogste
concentratie links naast het oude hooilandje. Ook is voor beide een duidelijke gradient
zichtbaar met een aflopende concentratie naar het oosten.
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6.3 Doorsnede van het gebied

Om de grondwaterstromen in de Harense Wildemis te bepalen is een doorsnede getrokken
door het omringende gebied. Deze doorsnede loopt parallel aan de weg van Haren naar
Waterhuizen en heeft een lengte van 3 km. Links bevindt zich de Hondsrug en rechts de rivier
de }-iunze en in het midden van de doorsnede bevindt zich de Harense Wildernis. Dit verloop
van de Hondsrug naar de Hunze is te zien aan het verloop van de stijghoogtes aan de
bovenkant van de doorsnede. Links van de Harense Wildernis ligt een kleine polder, Felland.
Deze is te herkennen aan de lagere stijghoogtes. Opvallend is de dikte van de potkleilaag
tussen het eerste en het tweede watervoerende pakket.

Om het verloop van de grondwaterstromen in een doorsnede te kunnen bepalen is het logisch
om de doorsnede loodrecht op de isohypsen van het eerste en het tweede watervoerende
pakket te nemen. Maar de isohypsen van het eerste watervoerende pakket en van het tweede
lopen niet parallel. [Zie figuren 6.3.4 en 6.3.5] Bij de uiteindelijke doorsnede, zoals in figuur
6.3.3 te zien is, is gemiddeld tussen beide isohypsen. Er moet rekening mee worden gehouden
dat de doorsnede niet de volledige grondwaterstroom laat zien . Er zal ook zwakke stroming
plaatsvinden in andere richtingen dan die van de doorsnede.

De FLOWNET doorsnede die voor de huidige situatie is berekend staat afgebeeld in figuur
6.3.6. Hierbij is uitgegaan van de stijghoogtes van de berekende waarden per knooppunt uit
het SIMGRO-model.[Zie §5.4 Hydrologische modellen] Deze exacte waarden voor het eerste
en tweede watervoerende pakket staan in de tabellen 5.4.2 en 5.4.3.
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Huidige situatie FIGUUR 6.3.6

De doorsnede begint bij kolom 6 en eindigt bij kolom 53. De rijen zijn afgebeeld van 1 tot 32.
De grootste hoeveelheid water loopt in het tweede watervoerende pakket onder de
potkleilaag. Tussen het eerste en het tweede watervoerende pakket is erg weinig uitwisseling
en bovendien is deze uitwisseling in een erg laag tempo. De stippen op de stroomlijnen geven
de tijdstap weer. De tijd tussen twee stippen bedraagt 30 jaar. Het aantal getekende
stroomlijnen is 30. De stroomlijnen ter hoogte van Felland laten een nieuwe waterscheiding
zien. Hierdoor ontstaat een kwelstroom ter hoogte van de Harense Wildernis. Deze kan voor
een foutieve interpretatie zorgen. Om dit te voorkomen is van deze kwelstroom een
schematische vergroting gemaakt. Hierop zijn de sloten rondom de Harense Wildernis
aangegeven die in werkelijkheid te klein zijn voor dit model, maar die een essentiële rol
spelen bij deze kwelstroom. [zie figuur 6.3.7] Zoals op deze figuur te zien is, komt de
oppervlakkige kwel niet terecht in de Harense Wildemis zeif, maar wordt deze direct
afgevoerd naar de omringende sloten.

Huidige situatie schematisch FIGUUR 6.3.7
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6.4 De samenhang tussen vegetatie en hydrologie

Het grondwaterregime heeft veel invloed op de samenstelling van soorten van vochtige en
natte vegetatietypes. [Grootjans & Ten Klooster, 1980] Belangrijke factoren hierbij zijn de
hoogste, laagste en gemiddelde grondwaterstand in een vegetatieseizoen en de amplitudo als
maat voor de fluctuatie. Ook de grondwaterkwaliteit beInvloedt de samenstelling van soorten.
Verschillende onderzoekers [Everts & De Vries, 1991] hebben de complexe grondwater-
samenstelling vervangen door een factor, namelijk de pH. Doordat er bij dit onderzoek erg
weinig meetpunten van de pH waren en bovendien de gemeten waarden erg dicht bij e!kaar
lagen, viel deze factor af voor een correlatieberekening. Daarom is voor de waterkwaliteit
deze berekening uitgevoerd met de uitkomsten van de monsteranalyses van het calcium- en
chloride gehalte. Hierbij vertegenwoordigt het calciumgehalte de grondwaterinvloed en het
chloride gehalte die van bemesting.
Voor de elektrische geleidbaarheid is de correlatie uitgerekend voor twee dieptes (20 en 50
cm). De diepte van 20 cm is voor de vegetatie het meest van invloed, maar er bevinden zich
erg onwaarschijnlijke punten op deze kaart, mogelijk door de interpolatie of een foutief
meetpunt. Op 50 cm diepte leek de interpolatie wel realistisch. Daarom is deze ook als factor
bij de responsie meegenomen.

Bij elk van de gekarteerde soorten die voorkwamen, is gekeken naar een significante
samenhang met de volgende hydrologische factoren:
• de gemiddelde grondwaterstand (avg my)
• de gemiddeld hoogste grondwaterstand (hi my)
• de gemiddeld laagste grondwaterstand (lo my)
• de amplitudo (amp)
• de elektrische geleidbaarheid op 20 cm diepte (ec2O)
• de elektrische geleidbaarheid op 50 cm diepte (ec5O)
• het calcium gehalte (ca)
• het chloride gehalte (ci)

De responsies zijn berekend met behulp van de %2-toets [zie methode §4.5].
Uit de spss berekende 2-kwadraattoets kwamen de volgende correlaties, weergegeven in
tabel 6.4.1. Bijna elk van de voorkomende soorten bleek met één of meerdere parameters een
significante relatie te hebben, behalve bij Lychnisfios-cuc. Deze relatie is rechtstreeks
vertaald naar het voorkomen van die soort bij die bepaalde parameter.
Sommige soorten blijken weinig of geen correlatie te vertonen met de onderzochte acht
factoren. Dit is eenvoudig te verkiaren. Omdat deze soorten te weinig voorkwamen voldeden
ze niet aan de ondergrens die het sPss-programma stelt aan de soorten, ondanks een eventueie
sterke correlatie. De calcium- en chloride gehaites geven met veel soorten een significante
relatie. Dit is mogelijk toe te schrijven aan een mime classificatie. De soorten die geen
correlatie vertonen met de gemiddelde grondwaterstand zijn de soorten die absoluut gezien
erg weinig voorkomen.
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AV MV HI MV LO MV AMP EC2O EC5O CA — —Soort cm b.s. cm b.s. cm b.s. cm uS/cm uS/cm
CL

BETULPUB 40-50 30-40 20-30 5-15 100-200
uS/cm

200-400 40-50
uS/cmT

CALYSSEP 20-30 10-30 50-60 20-25 -
50-150

CARDMMA 0-10 - - - -
-______
-

20-30
10-20

50-100

CAREXAQU - - - - -
- 50-60

50-150
150-200

CAREXCUR 30-40 - 30-50 20-25 - 400-500 40-70
CAREXELA 20-30 10-20 30-40 10-15 - 300-400 50-70

150-200
150-250

CAREXLAS - - - 10-15 <100 200-300 50-1ö
CAREXNIG - -

-_____

CAREXPAN -20-0 -10- 0

-____
-10/10

-____
10-15

-_____
-

-_____
- 30-40

-

CAREXPSE 20-30 - 30-40 10-15 300-400 - 50-70
-

50-100
CAREXRIP - - - - <200 200-300 30-40
CATABAQU -10-10 -10- 0 0-10 - 100-200 300-400 10-30

-

CORYDCLfi, 10-20 0-10 20-30 - 300-500 300-400
50-100

DRYOPCAR 20-30 30-40 30-50 20-25 <100 - 40-70
150-200

DRYOPCRI - - 10-30 - <100 300-400 20-30
150-250
50-100

DRYOPDIL 20-30 - 30-40 15-20 - 200-500 40-50 150-200
HYDROVUL - - - - - 400-500 50-60 150-200
IRISPSEU 20-50 30-40 30-50 - 100-200 - 40-70 150-200
LONICPER - -201-10 200-300 20-30
LYCHNFLO - - - -

-______
- - -

LYCOPEUR 30-40 - 40-50 20-25 - > 400 50-70

-

150-250
LYSIMTHY 20-30 10/20 30-40 20-25 <200 200-300 50-70 150-250
LYSMVUL - - 30-40 20-25 300-400 > 500 40-70 150-250
MYRICGAL - - - 10-15 - 200-300
OSMUNREG - - - - -

- 10-20

-

QUERCROP 20-30 20-30 - 10-15 200-300 200-300 20-30 100-150
RIBESNIG - - 40-60 20-25 - > 400 40-70
RUBUSSPE 30-40 0/10 - 5-10 - 300-400 40-50

150-250
150-200

SOLANDUL 30-40 - 30-50 300-400 400-500 50-70
SORBUAUC 20-30

-_____
10-20 20-30 10-15 200-300 200-400 20-30

50-100
100-150

SPHAGSPE - 10-20 10-15 <200 200-400 -
THALIFLA - - - - > 500 > 500 50-60
THELYPAL 30-40 20/30 40-50 1 0-15 - - 40-70 50-100
VALEROFF - - - 2 0-25 - > 500
VIOLAPAL - 1 0-20 - 10-15J< 100 -

-

-

-

50-101
Tabel 6.4.1
Responsie van 34 plantesoorten voor bedekking en hydrologische parameters voor de huidige
situatie.
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7 ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN ONDER
VERSCHILLENDE WATERBEHEERSINGSSCENARIO'S

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de verschillende varianten aan de orde die in 4.6 zijn gedefinieerd.
Voor elke variant is een doorsnede geconstrueerd met het hydrologische model FLOWNET. Er
wordt kort uitgelegd hoe de berekeningen zijn uitgevoerd. Hiermee zijn kaarten van de
gemiddelde grondwaterstanden per variant gemaakt. Met behuip van de sleutel voor de
vegetatie worden deze resultaten vertaald naar een ecologisehe effectvoorspelling per variant.

7.2 Doorsneden van de varianten

Voor elke variant is een doorsnede berekend met het model FLOWNET [figuren 7.2.1 tot
7.2.8]. De geologische basisgegevens zijn identiek aan de doorsnede in 6.3 van de huidige
situatie. Elke doorsnede begint bij kolom 6 en eindigt bij kolom 53. De rijen zijn afgebeeld
van 1 tot 32. Voor de stijghoogtes is uitgegaan van de berekende waarden per knooppunt uit
het SIMGRO-model.[Zie 5.4 Hydrologische modellen] Deze exacte waarden voor het eerste
en het tweede watervoerende pakket staan in de tabellen 5.4.2 en 5.4.3.
Het globale stromingspatroon is bij alle varianten gelijk. Bij geen van de varianten treedt er
kwel op uit het tweede watervoerende pakket. Bij elke variant treedt nog in lichte mate
oppervlakkige kwel op. Maar bij alle varianten is er minder kwel in de Harense Wildemis dan
bij de huidige situatie. De stroom in het eerste watervoerende pakket bij de varianten wordt
langer meegevoerd over de potkleilaag.

Waterbalans
De waterbalans in de Harense Wildernis is per variant berekend uit de FLOWNET-doorsneden.
Deze is gesommeerd uit de knooppunten 130 (50 m), 106 (200 m) en 81(100 m).
Gezien de nauwkeurigheid waarmee de waterbalans is gemeten, zijn de cijfers in de
onderstaande tabel niet meer dan een indicatie over de waterbalans per variant.

VARIANT BOVEN LINKS RECHTS ONDER FOUT

1A -286.6 1.229 -0.02339 207.1 78.2

lB -356 1.48 -0.02339 242.3 112.3

1BO -273.4 1.166 -0.0196 204.9 67.6

2A -278.9 1.257 -0.0421 189.7 88

2B -161.7 0.911 -0.0455 89 71.9

3A -199.4 0.929 -0.0405 144 54.8

3B -315.1 1.417 -0.0348 202.3 111.7

4A -354.6 1.423 -0.0145 240.3 113.1

4B -366.3 1.654 -0.0409 236 128.6

TABEL 7.2.1 Gegevens over de waterbaians per variant
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7.3 Gemiddelde grondwaterstanden

Per variant is een kaart gemaakt van de voorspeide gemiddelde grondwaterstand. Er wordt
vanuit gegaan dat de Harense Wildernis geheel in deelgebied 38 [SIMGRO-knooppunt] Iigt.
Hierbij zijn:
• De gemiddeide grondwaterstand (ggws)
• De gemiddeid hoogste grondwaterstand (ghg)
• De gemiddeid iaagste grondwaterstand (gig)
• De amplitudo (amp)
over het groeiseizoen (april tIm oktober) uit de voorspelde tijdstijghoogtes per dag berekend.
Deze staan weergegeven in tabei 7.3.1.

ggws ghg gig amp
variant 1A 24.94 52.67 7 45.67
variant lB 21.59 42.33 6 36.33
variant 1BO 21.76 41.33 6 35.33
variant2A 30.34 64.33 -3.33 67.66
variant2B 7.94 22.33 -11 33.33
variant3A 29.62 63.33 -3.33 66.66
variant 3B 9.30 22 -5 27
variant4A 13.32 22 3 19

variant4B 15.81 27 5 22

TAB EL 7.3.1 kwantitatieve gws per variant

Voor de gemiddelde grondwaterstand is deze voorspeiiing verfijnd door rekening te houden
met de hoogtes in de Harense Wildernis. Per variant is een kaart gemaakt voor de voorspeide
gemiddeide grondwaterstand voor het groeiseizoen in cm onder maaiveld. Deze kaarten staan
op de voigende pagina per variant afgebeeld ais figuur 7.3.1 tot en met 7.3.8. Alie varianten
geven vernatting van het gebied. Hierbij is opvailend dat bij de varianten 2B, 3B, 4A en 4B
een groot deel van het gebied onder water komt te staan. Er vait voor deze varianten van de
huidige soortenlijst weinig respons te verwachten. Het optimum van deze soorten is bij een
lagere grondwaterstand vastgelegd.
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7.4 Sleutel voor de vegetatievoorspellingen

De correlaties zijn als sleutel gebruikt om de vegetatie (gedeeltelijk) per variant te
voorspellen. Er is uitgerekend hoeveel procent oppervlakte van de Harense Wildernis bedekt
zal worden met de betreffende soort. M.b.v. de gemiddelde grondwaterstand (avg my) en een
hoge of lage amplitudo (amp) per variant is de hoeveelheid pixels met de geschikte
combinatie per soort geteld en uitgedrukt in de frequentie waarin deze soort voorkomt.
Soorten kunnen op hetzelfde opperviak voorkomen. De soorten kunnen van een andere laag
gebruik maken, bijvoorbeeld Betulapubencens (boomlaag) en Lysimachia thy. (struiklaag).

AVMV AMP
Soort cm b.s. cm

BETULPUB 40-50 5-15
CALYSSEP 20-30 20-25
CARDAAMA 0-10 -

CAREXAQU - -

CAREXCUR 30-40 20-25
CAREXELA 20-30 10-15
CAREXLAS - 10-15
CAREXNIG - -

CAREXPAN -20-0 10-15
CAREXPSE 20-30 10-15
CAREXRIP - -

CATABAQU -10-10 -

CORYDCLA 10-20 -

DRYOPCAR 20-30 20-25
DRYOPCRI - -

DRYOPDIL 20-30 15-20
HYDROVUL - -

IRISPSEU 20-50 -

LONICPER - -

LYCHNFLO - -

LYCOPEUR 30-40 20-25
LYSIMTHY 20-30 20-25
LYSIMVUL - 20-25
MYRICGAL - 10-15
OSMUNREG - -

QUERCROP 20-30 10-15
RIBESNIG - 20-25
RUBUSSPE 30-40 5-10
SOLANDUL 30-40 -

SORBUAUC 20-30 10-15
SPHAGSPE - 10-15
THALIFLA - -

THELYPAL 30-40 10-15
VALEROFF - 20-25
VIOLAPAL - 10-15

TABEL 7.4.1
Relatie tussen verschillende plantesoorten en
de gemiddelde grondwaterstand onder maaiveld
(av my) en de amplitudo.

Variant Amplitudo
GWL (cm)

1A 46
I I•ID —

3

1BO 35

2A 65
2B 33

3A 67
3B 27
4A 19

4B 22

TABEL 7.4.2
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7.5 Ecologische effectvoorspelling per variant

7.5.1 Inleiding
Met behuip van de ontwikkelde sleutel en de verwachte waarden van de grondwaterstand per
variant is het mogelijk om een voorspelling te doen over de verspreiding per soort en de
frequentie van voorkomen. De verschillende waarden voor de amplitudo in de sleutel zijn
terug te vinden in de voorspelling. Voor de beide waarden van de amplitudo is een tabel
gemaakt (tabel 7.5.1 en 7.5.2).

7.5.2 Voorspelling variant lB en variant 1BO
Er is geen essentieel verschil tussen de voorspelling van variant lB en 1BO. Deze verschillen
bedragen hooguit één procent in voorspelde frequentie per soort. Over het algemeen
voorspellen deze varianten dezelfde frequentie van soorten als in de huidige situatie. Soorten
die wel merkbaar verminderen zijn Carex elata, Carexpseudocyperus, Quercus robur,
Sorbus aucuparia, Calystegia sepium, Dryopteris dilatata en carthus. en Lysimachia thyr.
Alleen Carexpaniculata gaat er iets op vooruit.

7.5.3 Voorspelling variant 2A en variant 3A
Deze variant levert maar voor enkele soorten een erg kleine vermindering op, maar voor de
voorspelde soorten voornamelijk een sterke vooruitgang. Met name voor Carex elata, Carex
pseudocyperus, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Calystegia sepium, Dryopteris carthus. en
dilatata en lysimachia thyr. Op zeer kleine verschillen na zijn de voorspellingen van variant
2A en 2B gelijk aan elkaar.

7.5.4 Voorspelling variant 2B, variant 3B en variant 4A
Bij deze varianten zijn bijna alle voorkomende soorten zeer sterk gereduceerd. Carex
paniculata is de enige soort die zich ruim weet te handhaven en er zelfs op vooruit gaat
vergeleken met de huidige situatie. Enkele soorten, waaronder Carex lasiocarpa, Sphagna
species en Valeriana officinalis boeken een kleine vooruitgang.

7.5.5 Voorspelling variant 4B
De voorspelling van deze variant komt globaal overeen met de varianten 2B, 3B en 4A. Voor
enkele soorten is de reduktie nog sterker. Hoewel minder dan bij variant 2B en 3B is het voor
Carex paniculata een verbetering.
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SOORT \ variant IA IBO lB 2A 2B 3A 3B 4A 4B
BETULPUB 1.6 1.3 1.4 3.9 0.3 3.9 0.4 1 0.8
CAREXELA 27.8 19.2 20.0 37.4 3.0 37.4 3.6 4.5 7
CAREXLAS 1.0 1.5 0.9 0.7 3.7 0.7 0.8 4.7 2.2
CAREXPAN 8.9 13.2 12.5 2.7 55.3 2.7 48.2 34 23.3
CAREXPSE 27.8 19.2 20 37.4 3.0 37.6 3.6 4.5 7
MYRICGAL 1.0 1.5 0.9 0.7 3.7 0.7 0.8 4.7 2.2
QUERCROP 27.8 19.2 20 37.4 3.0 37.6 3.6 4.5 7
RUBUSSPE 6.1 4.1 4.2 16.4 1.1 16.5 1.2 1.3 2
SORBUAUC 27.8 19.2 20 37.4 3.0 37.6 3.6 4.5 7
SPHAGSPE 1.0 1.5 0.9 0.7 3.7 0.7 0.8 4.7 2.2
THELYPAL 6.1 4.1 4.2 16.4 1.1 16.5 1.2 1.3 2
VIOLAPAL tO t5 0901 31 01 0 41 22

TABEL 7.5.1
Berekende responsies van plantesoorten op de voorspelde gemiddelde
grondwaterstand (avgmv) per variant bij een lage amplitudo.

SOORT\
variant

IA IBO lB 2A 2B 3A 3B 4A 4B

CALYSSEP 27.8 19.2 20.0 37.4 3.0 37.6 3.6 4.5 7.0
CAREXCUR 6.1 4.1 4.2 16.4 1.1 16.5 1.2 1.3 2.0
DRYOPCAR 27.8 19.2 20.0 37,4 3.0 37.6 3.6 4.5 7.0
DRYOPDIL 27.8 19.2 20.0 37.4 3.0 37.6 3.6 4.5 7.0
LYCOPEUR 6.1 4.1 4.2 16.4 1.1 16.5 '1.2 1.3 2.0
LYSIMTHY 27.8 19.2 20.0 37.4 3.0 37.6 3.6 4.5 7.0
LYSIMVUL 1.0 1.5 0.9 0.7 3.7 0.7 0.8 4.7 2.2
RIBESNIG 1.0 1.5 0.9 0.7 3.7 0.7 0.8 4.7 2.2
VALEROFF to t5 09 01 31 01 0 41 22

TABEL 7.5.2
Berekende responsies van plantesoorten op de voorspelde gemiddelde
grondwaterstand (avgmv) per variant bij een hoge amplitudo.
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN OVER DE HARENSE
WILDERNIS

8.1 Conclusies uit dit onderzoek van de Harense Wildernis

De vegetatie van de Harense Wildernis is de laatste jaren sterk veranderd. In de ioop van deze
eeuw zijn bij de verschillende inventarisaties deze veranderingen in de vegetatie duidelijk
geworden. Eerder onderzoek naar mogelijke herstelrnaatregelen is gedaan door de provincie.
Maar door de daarbij gehanteerde schaal viel de Harense Wildernis geheel in één deelgebied.
Urn de mogelijkheden voor ontwikkeling van de Harense Wildernis nader te bekijken, zijn de
bestaande gegevens verder uitgewerkt. De relatie tussen de waterhuishouding en de vegetatie
is vastgelegd middels soortverspreidingskaarten, kaarten van de gemiddelde grondwaterstand
en amplitudo en een tabel met de relatie hiertussen.
In deze eeuw vond er langzamerhand een overgang plants in de Harense Wildernis van
kwelgebied naar een neutrale situatie. Maar nog steeds is er geen sprake van infiltratie.
Wel is de invloed van regenwater merkbaar geworden en vindt er op sommige plaatsen
verzuring plants. Dit is zichtbaar ann de metingen de waterkwaliteit en de EGV en ook aan de
vegetatieveranderingen. Ook is het merkbaar ann de soortsamenstelling. Zo wordt in de
karteringen vanaf 1973 steeds verdergaande verspreiding van Sphagna ssp. opgemerkt. Dit is
een duidelijke indicatie van verzuring.
Het blijkt mogelijk om de waargenomen vegetatieveranderingen in de Harense Wildernis te
verkiaren vanuit rnenselijk ingrijpen in de hydrologie van het omringende systeem. Het
evenwicht in de Harense Wildernis was een labiel evenwicht. Er bestond een systeem van
lichte, lokale kwel uit het eerste watervoerende pakket. Door inpoldering in het
Gorechtgebied en het toenmalige peilbeheer raakte het evenwicht in het hydrologische
systeem van de Harense Wildernis verstoord. Bij geen van deze varianten met mogelijke
herstelmaatregelen wordt een kwelstroom uit het tweede watervoerende pakket voorspeld. De
invloed van de grondwaterwinning (m.n. Haren) op de hydrologie van de Harense Wildernis
is erg klein door de dikte van de tussenliggende potkleilaag die vrijwel ondoorlatend is.
Wel voorspelt elke variant een lichte kwel door de toplaag. Maar de varianten verschillen in
de grootte van het kwelgebied. Hierdoor loopt de intensiteit van de kwel per variant uiteen.
Uok speelt het peilbeheer een belangrijke rol. Bij een te lang peil komt de kwel in de Harense
Wildernis niet in het gebied terecht maar in zijn geheel in de aanwezige sloten rondom de
Harense Wildernis en is zodoende niet voor de vegetatie beschikbaar.
De varianten zonder grondwaterwinning geven een lichte stijging in de frequentie van
soorten. Dit is vooral toe te schrijven aan het peilbeheer bij deze varianten. Hierbij worden
verhoogde peilen gehanteerd.
Bij de varianten met het peilbeheer geoptirnaliseerd ann de waterwinning blijken de soorten
erg achteruit te gaan. Welke soorten er dan wel te verwachten zijn, wordt met dit onderzoek
niet voorspeld.
De varianten met wateraanvoer blijken te nat voor bijna alle onderzochte soorten.
Evenals bij de vorige varianten geldt ook hier dat de te verwachten vegetatie niet wordt
voorspeld. De varianten met waterconservering in de Harense Wildernis geven de
meeste stijging in de frequentie per soort.
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8.2 Aanbevelingen voor de toekomst van de Harense Wildernis

Aangezien de varianten met waterconservering in de Harense Wildernis de meeste stijging in
de frequentie per soort laten zien, wordt deze variant aanbevolen bij het toekomstige beheer
van de Harense Wildernis.
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9 DISCUSSIE

9.1 Betrouwbaarheid van het onderzoek

In dit onderzoek is gewerkt met een hydrologisch model. Hierbij is gebruik gemaakt van
modelsimulaties (sIMGRO) uit een voorgaand onderzoek. De betrouwbaarheid van dat
onderzoek wordt negatiefbeinvloed door de volgende factoren:
• Het is een tamelijk grof model (ten opzichte van de gebiedsgrootte van het

onderzoeksgebied).
• Een aantal variabele factoren worden in het model constant verondersteld.
• Er kan geen schijngrondwaterspiegel in het model worden aangegeven. Dit verschijnsel

doet zich we! regelmatig voor in het Gorechtgebied, m.n. onder de Hondsrug.
Bij het gehanteerde mode! !igt het grootste deel van het onderzoeksgebied binnen een
deelgebied van het simulatiemodel. De nauwkeurigheid van de SIMGRO-berekemngen is we!
enigszins verfijnd door het deelgebied te corrigeren voor de hoogte, maar deze blijft erg grof.
Bovendien is de hoogte van bet gebied zelfook geinterpo!eerd. In het hydro!ogische model is
aan bepaalde parameters, zoals bijvoorbeeld de doorlaatbaarheid, een constante toegekend.
De be!angrijkste kanttekening die moet worden gemaakt bij de betrouwbaarheid van de
voorspe!!ingen is bet schaalverschil tussen vegetatie en hydro!ogie. De vegetatie is op veel
kleinere schaa! vastgelegd dan de hydrologie. De factoren, die de vegetatie beinv!oeden,
spelen ook op microniveau een rol.

Mogelijk foutenbronnen
Er kuimen zich fouten in de meetgegevens bevinden. Bijvoorbeeld de kartering van Betula
pubescens stopt in werkelijkheid niet zo scherp. De moge!ijke foutenbronnen zijn:
• hoeveelheid metingen is erg klein
• onnauwkeurigheid van de metingen
• de hoogtes zijn in 1994 gemeten en deze zijn gekoppeld aan de standen van 1987.
Er waren weinig standen van de grondwaterbuizen gemeten. Bovendien was één buis na de
eerste meting a! verdwenen. Dit heeft zeker effect gehad op de interpo!atie. Deze is hierdoor
minder nauwkeurig geworden.
Ook kuimen soorten voorkomen buiten de berekende relatiekiasse. Dit komt niet naar voren
bij de gebruikte methode. Ook wordt er in dit onderzoek uitgegaan van een meteorologisch
"normaal" (gemidde!d) jaar in 1987. Maar dit jaar was juist relatief nat.

9.2 De gebruikte onderzoeksmethode

Vaak wordt bij dit type onderzoek gebruik gemaakt van responsie-analyse (m.b.v. Vegrow).
Belangrijk hierbij is dat met deze onderzoeksmethode extrapo!aties kunnen worden gemaakt.
De reden dat hier geen gebruik van is gemaakt, is de geringe hoevee!heid aan meetgegevens.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een correlatiemode!. De resultaten zijn dan ook
alleen interpolaties. Door gebruik te maken van deze interpo!atietechniek worden de
resultaten meer betrouwbaar. Een nadee! hiervan is dat zodra er geen correlatie bestaat tussen
de genoemde soorten en één van de onderzochte factoren, er geen voorspelling meer gemaakt
kan worden voor deze variant d.m.v. extrapo!atie.
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Littorella uniflora O.verkruid
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Tn ivenen:
Juncus aubnodulosus
Dactylorhiza preeternissa

Ranunculus lingua
Carex Isajocarpa

Menyanth.a tnifoliata

Equisetum fluviatile
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Scbraallanden en haides:
riophorum angustifolium
Myrica gal.
Cirsium dissect.um
Erica t.tralix
Oxycoccus paluat.ris
Gentiana pn.uznonantha

Pedicularia palustria

Succias pratensis

Valeriena diolca
Carex panicea
Carex tumidicarpa

V.enpluis

Gagel

Spaanse ruiter
Dopheide
V..nb.a
ICbokj esgenti san
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Boasan:
Viburnum lantana
Athu. glutinosa
Corydalis claviculata
B.tula pubeaceos
Sphagnum ap.c.
Quercus robur
Calt.ba palustris

Wollig. .n.euwbal
Zwart. •la
Rank.nde helinblo.c
Zachte b.rk
V..nmo..oorten
Zociereik

Dott.rbboaa
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x x x

x x

x x X

x x

x x •x

x x -

FIGUUR B 4.2.2

Ontwikkeling van het voorkomen van een aantal indicatieve plantensoorten in de periode
1921-1987, gegroepeerd per landschapstype en kalkindicatiegetal van Ellenberg (1975)
Omschrijving van de indicatiewaarderi: 3 zuur; 5 matig zuur; 7 zwak zuur - zwak basisch;
9 kalkrijk; X indifferent of verschiflend gedrag in verschillende gebieden.
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B5.4. 1 Modelnetwerk SIMGRO



B5.4.2 Deelgebieden (78) van bet Gorecht
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Invoer gegevens voor flownet
FiguurB5.4.3. geeft de doorsnede weer met symbolen. Elk symbool representeert een Ce! met
een eigen doorlatendheid (k: in meters per dag) en effectieve porositeit 'II. In tabel B 5.4.3
staan de waarden voor elk symbool.

K
a 0.0004 0.3
b 0.0003 0.3
c 0:0005 0.3
d 0.04 0.5
e 0.01 0.5
f 0.0056 0.5

g 0.0038 0.3
h 5 0.3
i 0.02 0.3

j____ 0.007 0.3

k 0.00013 0.3
1 0.0002 0.3

m 0.00016 0.3
n 0.00 1 0.3

0 30 0.3

p 33 0.3

q 36 0.3

fABEL B 5.4.3 Waaraen symbolen
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ooooopppppppp000000000000000000000000000000qqqqqqqqq0000000
ooooopppppopp000000000000000000000000000000qqqqqqqqq0000000
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0oooopppppppp000000000000000000000000000000qqqqqqqqq0000000
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ooooopppppppp000000000000000000000000000000qqqqqqqqq0000000
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