Natura 2000-gebied 30 - Dwingelderveld
Toelichting en legenda
Lees de ‘Toelichting en legenda’ voor methode van de analyse en uitleg over de verschillende onderdelen.
Wanneer u niet beschikt over de ‘Toelichting en legenda’ kan deze worden gedownload van de LNV-site
(http://www.minlnv.nl/natura2000) of worden opgevraagd bij Kiwa Water Research
(natura2000@kiwa.nl).
Updates
Het is mogelijk dat van deze analyse een recentere, bijgewerkte versie bestaat. Op de LNV-site staan de
meest recente versies (http://www.minlnv.nl/natura2000).
Commentaar en vragen
Mocht u nog opmerkingen hebben of vragen willen stellen over deze analyse dan kunt u contact opnemen
met Camiel Aggenbach, Kiwa Water Research (030-60 69 553) of Mark Jalink, Kiwa Water Research (030-60
69 586); email: natura2000@kiwa.nl

Kenschets
Natura 2000 Landschap:

Hogere zandgronden

Status:

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code:

NL3000070 + NL3000070

Beschermd natuurmonument:

-

Beheerder:

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particulieren

Provincie:

Drenthe

Gemeente:

De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld

Oppervlakte:

3.823 ha

Conclusie
In het gebied zijn zeer hoge potenties aanwezig voor uitbreiding en
kwaliteitsverbetering van habitattypen H3160 zure vennen, H4010A vochtige heiden
(hogere zandgronden), H7110B actieve hoogvenen (heideveentjes) en H7150
pioniervegetaties met snavelbiezen, en voor kwaliteitsverbetering van habitattype
H7120 herstellende hoogvenen. Inmiddels zijn binnen het Natura 2000-gebied veel van
de geplande interne maatregelen uitgevoerd die kwaliteitsverbetering en
areaalvergroting van deze habitattypen nastreven. Een groot knelpunt blijft de diepe
ontwatering in de beekdalen die kan worden opgelost met vermindering van de
ontwatering buiten het Natura 2000-gebied (zeer grote inspanning). Daarnaast leiden de
lokale vernattingsmaatregelen tot te lange inundatie in de heideslenken. De interne
waterhuishouding kan worden geoptimaliseerd (kleine inspanning) nadat de externe
ontwatering is opgelost. Daarvoor is ook verplaatsing van een camping en het opheffen
van de weg Lhee-Kraloo nodig (grote inspanning).
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Op termijn is bij voldoende hydrologisch herstel ontwikkeling van habitattype H7110A
actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) vanuit habitattype H7120 herstellende
hoogvenen mogelijk. Voor goed ontwikkelde vormen van habitattype H3130
zwakgebufferde vennen zijn op de lange termijn de mogelijkheden gering, te meer dit
habitattype zich ontwikkelt naar habitattype H3160 zure vennen en H7110B actieve
hoogvenen (heideveentjes).

Gebiedsbeschrijving
Geologie, hydrologie, geohydrochemie
• Het Dwingelderveld is een Nationaal park. Het natuurterrein behoort tot het
dekzand- en stuifzandlandschap.
• Kenmerkend zijn keileemruggen afgewisseld met slenken die in en niet door de
keileem zijn geërodeerd. De slenken zijn deels opgevuld met dekzand of stuifzand.
De keileem komt met uitzondering van de aangrenzende beekdalen onder het gehele
gebied voor.
• Keileem vormt een duidelijke rem op de verticale wegzijging. Daardoor krijgt het
gebied het zo kenmerkende natte karakter waarvan de belangrijkste habitattypen
afhankelijk zijn. Vooral in neerslagrijke perioden kunnen de lagere delen van het
gebied onder water komen te staan. De keileem is niet overal even slecht
doorlatend. Er zijn ook gebieden zoals rond het Groot Koelaartsveen waar de
doorlatendheid van de keileem groter is.
• De waterstanden in het Dwingelderveld worden niet alleen bepaald door de
keileem, maar ook door de grondwaterstand in het watervoerend pakket onder het
keileem. Deze is verlaagd door peilverlagingen in de aangrenzende beekdalen (Wold
Aa en Beilerstroom) die sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn doorgevoerd.
Door deze verlaging is de verticale wegzijging versterkt, wat vervolgens heeft geleid
tot verdroging. Vooral in de zomerperiode zakken de waterstanden voor natte
habitattypen voor een te lange duur diep weg.
• Tevens treedt wegzijging op door ontwatering in landbouwenclaves: één grote
enclave op de Dwingeloose heide - Kraloërheide (Noordenveld) en twee kleine
enclaves - Anserveld en percelen in het Lheebroekerzand.
• De slenken worden gevoed vanaf de hogere ruggen. In de slenken liggen meerdere
veentjes of plassen zoals de Davidsplassen en de Benderse en Kralosche plassen.
Deze heideplassen zijn hydrologisch afhankelijk van de grondwaterstand in de
omgeving. Veentjes komen voor op plaatsen waar de slenken zijn opgevuld met
dekzand of overstoven stuifzand. Meerdere van dit type slenken met veentjes zijn te
onderscheiden op het Dwingelderveld zoals het slenksysteem van Poort I, van het
Witteveen, van het Lange veen en het systeem van de Kralosche plassen dat zich
bovenstrooms zeer ver voortzet tot in het Ter Horster zand. De veentjes in deze
slenken hebben in tegenstelling tot de heideplassen een waterniveau dat min of meer
onafhankelijk is van de grondwaterstand in de omgeving, door het voorkomen van
slecht doorlatende B-lagen (schijnspiegels). Bij hoge grondwaterstanden kunnen de
veentjes echter wel beinvloed worden door instromend grondwater. Waar dit water
in aanraking is gekomen met fossiele organische lagen, is het vaak koolzuurrijk.
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•

Opplekken waar dit grondwater toestroomt naar veentjes bevordert dat de groei van
veenmossen en daarmee de hoogveenvorming.
Naast veentjes komen ook nog grotere hoogvenen voor in het Dwingelderveld. Ze
hebben weliswaar lang niet de schaal van de restanten van grote
hoogveencomplexen in de voormalige veenkoloniën, maar zijn duidelijk van een
grotere schaal dan de veentjes. Het Holtveen, het Witteveen en het Westerveen zijn
hiervan voorbeelden die nog redelijk bewaard zijn gebleven. Anderen zijn in het
verleden volledig afgegraven, wat geleid heeft tot het ontstaan van plassen
(Benderse en Kralosche plassen) of zijn omgezet in grasland (Modderveen en
Slichteveen). Inmiddels zijn hier inrichtingsmaatregelen getroffen die moeten
bijdragen aan herstel van het oorspronkelijk hoogveen.

Ingrepen
• Er zijn al diverse interne maatregelen getroffen om het systeem te herstellen. Het
betreft met name bestrijding verdroging en eutrofiëring: dempen van sloten,
aanbrengen van stuwen en dammen, grootschalige ontbossing in slenksystemen
(ontdoen van exoten), omzetting van naaldbos naar loofbos, omleiden van
landbouwsloten, opzetten van waterstanden van sloten in landbouwgronden direct
grenzend aan het gebied, aankoop en verschraling van landbouwgronden
(Noordenveld), betere regulering waterstand in het beekdal Wold Aa.
• De interne en externe eutrofiëring (landbouw en meeuwen) is inmiddels in
belangrijke mate bestreden of de oplossing ervan is in gang gezet.
Landbouwenclaves zijn grotendeels aangekocht en worden verschraald.
Meeuwenkolonies zijn grotendeels bestreden en leidingen met landbouwwater zijn
omgeleid.
• De volgende grondwateronttrekkingen bevinden zich rondom het Natura 2000gebied: 2,5 km ten noorden/noordwesten ligt een drinkwaterwinning met een
gemiddeld debiet van 0,68 Mm3/j; ten noordoosten ligt een drinkwaterwinning (3,5
km) en een industriële winning (4,5 km) die gezamenlijk 5,3 Mm3/j onttrekken –
deze twee winningen dragen mogelijk in beperkte mate bij aan de
grondwaterstandverlaging in het Natura 2000-gebied; daarnaast ligt 7 km ten zuidwesten een drinkwaterwinning van 1,6 Mm3/j en 7,5 km ten zuid-oosten o.a. een
drinkwaterwinning van 3,4 Mm3/j.
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Vegetatie en abiotische omstandigheden
• Het Dwingelderveld levert een relatief grote bijdrage aan de landelijke
doelstellingen van de natte habitattypen. Het gebied is met name van belang voor
habitattype H4010 vochtige heiden en herbergt verder een aantal prachtige
heide(hoog)veentjes behorend tot habitattype H7110B actieve hoogvenen
(heideveentjes). De slenkvormige laagten zijn niet alleen voor hoogveentjes, maar
ook voor veenslenken belangrijk. Ook komen een aantal aangetaste grotere
hoogvenen voor die als habitattype H7120 herstellende hoogvenen kunnen worden
aangeduid en waarin herstel van hoogveengroei kan worden gerealiseerd. In het
Holtveen en Witteveen zijn reeds herstelmaatregelen getroffen die daartoe een
aanzet moeten geven. Lokaal treden reeds hoopvolle ontwikkelingen op. Er blijven
echter nog een aantal van dergelijke venen over waar nog nadere maatregelen
moeten worden getroffen (Westerveen, Modderveen Slichteveen). Mogelijk zijn hier
op lange termijn potenties voor kleinere vormen van het hoogveenlandschap
(habitattype H7110A actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)).
• Het Dwingelderveld is tevens één van de belangrijkste gebieden voor habitattype
H3160 zure vennen voorkomend in veentjes en heideplassen.
• Habitattype H3130 zwakgebufferde vennen komt voor in heideplassen die licht
gealkaniseerd zijn door instromend oppervlaktewater. Habitattype H4010 vochtige
heiden en H7150 pioniervegetaties met snavelbiezen komen voor op plekken die
gevoed worden door regenwater en in geringe mate ook gevoed worden door lokaal
grondwater vanuit dekzandruggen. Soorten die onder meer reageren op de
toestroming van lokaal grondwater zijn Veelstengelige waterbies, Oeverkruid,
Beenbreek en Veldrus.
Systeemanalyse
• Het gebied, met name wat betreft de schaal en variatie, is het mooiste en best
bewaard gebleven voorbeeld van het Drentsche heidelandschap, mede door het
areaal en schakering aan veentjes en natte heidegemeenschappen.
• H3160, H4010A, H7120, H7150 en in belangrijke mate ook H7110B zijn afhankelijk
van een dun freatisch pakket op een slecht doorlatende keileemlaag. De stijghoogte
van het watervoerende pakket onder de keileem, is van invloed op de freatische
stand en dan met name de zomergrondwaterstanden. Een deel van de locatie met
H7110B komt voor in veentjes op slecht doorlatende lagen. In natte periode kunnen
deze veentjes wel beinvloed worden door grondwater in het dekzandpakket op de
keileem.
• Ingrepen in het verleden als heidebebossing, heideontginning voor landbouw en
peilverlaging in aangrenzende beekdalen hebben geleid tot versnippering,
verdroging en eutrofiëring. Ondanks diverse ingrepen lijden belangrijke
habitattypen nog altijd onder verdroging, mede door de grote landbouwenclave in
het gebied, de lage waterstanden in de beekdalen en de naaldhoutopstanden. De
getroffen maatregelen hebben weliswaar geleid tot inundaties, maar niet tot
verhoogde zomergrondwaterstanden. Daarnaast wordt de oppervlakkige afstroom
van water geremd en treedt een vergrote infiltratie naar de ondergrond op door de
lagere grondwaterstanden onder de keileem.
• Om de verdrogingsproblematiek op te lossen is het noodzakelijk dat de waterstand
in de beekdalen wordt verhoogd. De ontwatering van de grote landbouwenclave
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wordt beëindigd en meer naaldbos wordt omgevormd naar heide of loofbos. Bij
peilverhoging in de beekdalen kan de oppervlakkige afvoer weer worden vergroot
(en de nutriënten afvoer), doordat de infiltratie wordt geremd. Bij uitvoering van
deze maatregelen zijn er zeer grote potenties voor het realiseren van de doelen van
natte habitattypen.
Doelen voor habitattypen
Tabel 1: Tabel met habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Per
habitattype worden in de kolommen achtereenvolgens de gebiedsdoelen (opgesplitst naar
oppervlakte en kwaliteit), de hydrologische potentie, de huidige en potentiële relatieve bijdrage
weergegeven. Alleen zoete tot (zwak) brakke, waterafhankelijke habitattypen zijn voor deze
gebiedsanalyse geanalyseerd. Gebiedsdoelen en huidige relatieve bijdrage komen overeen met die
in het gebiedendocument (LNV, november 2006).

Oppervlakte

Kwaliteit

Hydrologische
potentie

Stuifzandheiden met struikhei

=

↑

N/B

+

+

Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

=

↑

N/B

++

++

Code

Habitatnaam

H2310
H2320
H2330

Zandverstuivingen

H3130

Zwakgebufferde vennen

H3160
H4010A
H4030
H5130

Huidige
relatieve
bijdrage

Potentiële
relatieve
bijdrage

=

=

N/B

+

+

= (↓)

=

●●

+

+

Zure vennen

↑

↑

●●●●

++

++

Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

↑

↑

●●●●

++

++

Droge heiden

=

↑

N/B

+

+

Jeneverbesstruwelen

=

↑

N/B

++

++

H6230

Heischrale graslanden

↑

=

N/B

+

+

H7110A

Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

↑

↑

●●●

-

+

H7110B

Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

↑

↑

●●●●

++

++

H7120

Herstellende hoogvenen

= (↓)

↑

●●●

+

+

H7150

Pioniervegetaties met
snavelbiezen

↑

↑

●●●●

++

++

H9120

Beuken-eikenbossen met hulst

=

↑

N/B

-

+

H9190

Oude eikenbossen

↑

↑

N/B

+

+
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Tabel 2: Verklaring van gebruikte tekens in tabel 1
Oppervlakte
=

Behoud oppervlak

↑

Uitbreiding oppervlak

= (↓)

Behoud, enige afname oppervlak is ‘ten gunste van’ toegestaan

↑ (↓)

Uitbreiding oppervlak is op bepaalde plaatsen gewenst en afname oppervlak is op
bepaalde plekken ‘ten gunste van’ toegestaan

Kwaliteit
=

Behoud kwaliteit

↑

Verbetering kwaliteit

Hydrologische potentie
●

Klein: uitbreiding oppervlak of verbetering kwaliteit is nauwelijks mogelijk

●●

Matig: enige uitbreiding oppervlak of zwak herstel kwaliteit is mogelijk

●●●

Groot: uitbreiding oppervlak of herstel kwaliteit is goed mogelijk

●●●●

Zeer groot: sterke uitbreiding oppervlak is goed mogelijk en plaatselijk verbetering
kwaliteit goed mogelijk

N/B

Onbekend

Huidige/ Potentiële relatieve bijdrage
++

Zeer grote oppervlakte (> 15%) en grotendeels goede kwaliteit
en/of bijzondere kwaliteit
en/of geografische ligging in combinatie met goede kwaliteit

+

Zeer grote oppervlakte (> 15%) en grotendeels matige kwaliteit
of grote oppervlakte (2-15%)
of geringe oppervlakte (< 2%) met grotendeels goede kwaliteit

-

Geringe oppervlakte (< 2%) en grotendeels matige kwaliteit

--

Relictpopulaties van soorten van het habitattype nog aanwezig
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Huidige kwaliteit
Potentiële kwaliteit en hydrologische herstelpotentie
De potentiële kwaliteit is voor habitattypen geschat op grond van de aanname dat knelpunten die
technisch oplosbaar zijn ook daadwerkelijk worden opgelost (ongeacht de financiële en maatschappelijke
haalbaarheid). Het betreft hier een schatting van de hydrologische potentie (zie onder). Deze indicatie
geeft het maximaal haalbare weer en hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met het doel voor
habitattypen. Zo kan bijvoorbeeld een habitattype goed en matig ontwikkeld voorkomen in een gebied en
is het instandhoudingsdoel geformuleerd als behoud van oppervlakte en kwaliteit. Tegelijk kan de
ecologische potentie als goed zijn ingeschat (het matig ontwikkelde habitattype in de huidige situatie kan
dus ontwikkeld worden naar een goede kwaliteit).
Omdat de inschatting van potenties vooral is gebaseerd op de kans en mate waarin de ecologische
vereisten van waterafhankelijke habitattypen kan worden hersteld betreft het hydrologische potenties
voor herstel. Er is geen rekening gehouden met andere factoren die herstel van habitattypen bepalen (b.v.
hervestiging uit zaadbank, verspreiding van soorten).

H3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot
Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
Kenmerkende soorten die in het gebied voorkomen zijn Veelstengelige waterbies,
Oeverkruid, Drijvende waterweegbree, Waterpostelein, Dwergvlas, en Vlottende bies.
Het habitattype kenmerkt zich in het gebied veelal door soortenarme typen, bovendien
is het areaal klein, naar schatting minder dan 3 ha.
Conclusie: De kwaliteit van het habitattype is matig en het type komt slechts over een
kleine oppervlakte voor. Bovendien zal het in areaal achteruitgaan door
hoogveenontwikkeling, gestimuleerd door vernattingsmaatregelen.
H3160: Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Kenmerkende soorten van het habitattype in het Dwingelderveld zijn: Draadzegge,
Snavelzegge, Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Witte snavelbies, Drijvende
egelskop, Waterveenmos, Geoord veenmos, en Klein blaasjeskruid. Het type komt goed
ontwikkeld naar schatting met ca 30-50 ha voor in het DwingelderveldIn principe kan
het type uitbreiden door verdere vernatting van de slenksystemen. Vooral in de
veentjes, in en rondom de heideplassen, kan het areaal worden uitgebreid. Op lange
termijn zal het in areaal afnemen door successie richting hoogveenvegetaties.
Conclusie: Het habitattype komt voor met een groot areaal in goede kwaliteit. Bij
hydrologisch herstel kan het areaal worden uitgebreid.
H4010: Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Het betreft vochtige heide gemeenschappen op voedselarme zand- en veenbodems,
gekenmerkt door dominantie van Gewone dophei, behorend tot subtype A: vochtige
heiden (hogere zandgronden) (van het Ericion tetralicis). Het habitattype komt met 200-250
ha voor, van dit areaal is 70% goed ontwikkeld en 30% matig. Binnen de groep van goed
ontwikkelde natte heide (Ericetum) worden de soortenrijkere vormen in het gebied
gekenmerkt door Klokjesgentiaan, Trekrus, Beenbreek, Veenbies, Kussentjesveenmos,
Veenknopjesmos, Gewoon veenmos, Rood veenmos, en Ronde zonnedauw. De
soortenrijkere vormen nemen minder dan de helft van het areaal in. Bijzondere vormen
met Kussentjesveenmos die het meest karakteristiek zijn voor de natte heide, zijn zelfs
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zeldzaam. Matig ontwikkelde vormen zijn de vergraste vormen. Beperking vormt de
“nieuwe” waterhuishouding die is ontsloten na uitvoering van lokale maatregelen.
Dit uit zich vooral door langdurige inundaties en langere perioden met lage standen in
de zomer, in plaats van een zomergrondwaterstand nabij het maaiveld.
Conclusie: Hoewel het habitattype voorkomt over een grote oppervlakte is ze deels
matig ontwikkeld aanwezig. Naast kwaliteitsverbetering is ook areaalvergroting
mogelijk indien volledig hydrologisch herstel plaatsvindt.
H6230: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Het Gentiano pneumonanthes-Nardetum met Klokjes gentiaan komt met kleine
oppervlakten lokaal voor. Bij intern herstelbeheer en verbetering van de
waterhuishouding kan de oppervlakten worden uitgebreid.
Conclusie: het habitattype komt met een kleine oppervlakte met goede kwaliteit voor.
H7110: Actief hoogveen
Zowel subtype A: actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) als subtype B: actieve hoogvenen
(heideveentjes) zijn van belang. Bij verder herstel zijn er goede potenties voor uitbreiding
van dit habitattype. De veentjes van het Dwingelderveld zijn zeer goed ontwikkelde
vormen van subtype B. Ook kunnen zich op termijn uit habitattype H7120 herstellende
hoogvenen kleine vormen van subtype A ontwikkelen.
Binnen het SBB-deel komt zeker 12 ha. goed ontwikkelde hoogveenslenken- en
bultengemeenschappen voor. Bovendien hebben herstelmaatregelen van afgelopen
decennia geleid tot succesvol herstel van verdroogde vormen van dit habitattype. De
meest representatieve hoogveenbulten- en -slenkengemeenschappen in Nederland
komen voor op het Dwingelderveld en met een naar verhouding groot oppervlak.
Conclusie: Subtype B komt met een groot areaal voor en is goed ontwikkeld, een
kleiner deel bestaat uit gedegradeerde vormen. Gezien de ervaring met
herstelmaatregelen zijn de kansen voor verdere areaalvergroting hoog. Subtype A kan
op termijn worden ontwikkeld.
H7120: Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
Het habitattype komt voor in het Holtveen, Witteveen en het Westerveen. In alle drie
komt nog een restant hoogveen voor. Bovendien zijn er vernattingsmaatregelen
getroffen. In het algemeen is het type goed ontwikkeld omdat het voor een aanzienlijk
deel wordt bedekt met veenmossen. Het Westerveen kan als matig ontwikkelde vorm
worden beschouwd.
Conclusie: Het habitattype komt met een matig oppervlakte voor en de kwaliteit is
matig tot goed. Gezien de ervaring met herstelmaatregelen zijn de kansen voor verdere
kwaliteitsverbetering goed.
H7150: Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Dit habitattype betreft pioniergemeenschappen op kale zandgrond in natte heiden, die
tot ontwikkeling komen door langdurige waterstagnatie of onder invloed van menselijk
handelen (na het steken van plaggen of als gevolg van intensieve betreding). Alleen in
zeldzame gevallen treden tegenwoordig natuurlijke pionierplekken op in natte heiden
als gevolg van waterstagnatie, in het Dwingelderveld komt het habitattype veelvuldig
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voor op dergelijke natuurlijke plekken. Het komt met 27 ha voor in deelgebied
Dwingelose Heide. Kenmerkende soorten binnen het gebied zijn Kleine zonnedauw,
Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Witte snavelbies en Bruine snavelbies.
Conclusie: Het habitattype komt met een grote oppervlakte voor en is goed ontwikkeld.
Er zijn grote mogelijkheden voor areaalvergroting.

Knelpunten
(codes corresponderen met de codering van de knelpunten in tabel 3 - bijlage)
Omgang met knelpunten en maatregelen
De verandering van milieu-omstandigheden kan door één of meerdere knelpunten worden veroorzaakt.
Een knelpunt bestaat uit negatieve verandering van een milieuconditie gekoppeld aan een ingreep of
oorzaak. Per knelpunt worden één of meerdere maatregelen aangegeven die nodig zijn om het knelpunt
op te lossen. Zoveel mogelijk is getracht een heldere, één-op-één relatie weer te geven tussen knelpunt en
maatregel. Bij knelpunten met een complexe oorzaak is dat echter niet mogelijk. Een knelpunt is dan aan
meerdere maatregelen gekoppeld.
Voor het realiseren van de gebiedsdoelen voor habitattypen is het noodzakelijk om knelpunten op te
lossen door uitvoering van de maatregelen. Welke van de geconstateerde knelpunten, de mate waarin de
knelpunten worden opgelost en welke maatregelen daarvoor precies worden uitgevoerd zijn aspecten die
in de Natura 2000 beheersplannen nader moeten worden uitgewerkt. Verbeterdoelen (verbeteren
verspreiding, uitbreiding oppervlakte, verbetering kwaliteit) worden binnen het gebied in omvang, ruimte
en tijd nader uitgewerkt. Ook moeten in veel gevallen de dimensies van maatregelen en hun exacte effect
op herstel van habitattypen nader worden uitgewerkt. Wanneer meerdere knelpunten spelen en meerdere
maatregelen mogelijk zijn voor het oplossen van knelpunten hoeven niet altijd perse alle genoemde
maatregelen te worden uitgevoerd voor het realiseren van de habitatdoelen. In die gevallen geeft de
analyse een palet van maatregelen waaruit kan worden gekozen. Een belangrijk aspect dat in de
beheersplannen ook moet worden uitgewerkt is de volgorde van maatregelen. Bepaalde maatregelen
hebben pas zin als andere eerst worden uitgevoerd.

Natuurlijke dynamiek waterregime
a) Verlaging grondwaterstand door landbouwenclaves binnen Natura 2000-gebied.
De grote enclave Noordenveld heeft een sterk ontwaterende en eutrofiërende
invloed in het gebied mede doordat er nog een afvoersloot door de heide leidt. Dit
leidt naast eutrofiëring ook tot een te lage grondwaterstand. De resterende niet
aangekochte delen moeten zo snel mogelijk worden aangekocht (deze zijn geheel
meebegrensd). Ook zijn nog een aantal kleine enclaves aanwezig bij het Anserveld
en het Lheebroekerzand.
b) Verlaging
(zomer)grondwaterstand
door
lage
peilen
aangrenzende
landbouwgronden en beekdalen buiten Natura 2000-gebied. Ook elders speelt
verdroging door aangrenzende landbouwgronden, zoals aan de noordoostkant van
het gebied (gevolgen van ruilverkaveling Beilerstroom) (lage grondwaterstanden en
groter infiltratie). Ook worden de slenken met natte heide en veentjes bedreigd door
een te lage stijghoogte in het watervoerende pakket onder de keileem. Dit lage
niveau is ontstaan door beekdalpeilverlaging en landbouwkundige ontwatering in
het beekdal van Oudevaart, Dwingelder Stroom en Ruiner Aa. Dit heeft op het
Dwingelderveld een vergrote infiltratie tot gevolg. Dit gaat vervolgens gepaard met
grotere fluctuaties in de grondwaterstand en langere perioden met lage
grondwaterstanden in de zomerperiode. Niet alleen is het areaal natte heide
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c)

d)

e)

f)

daardoor in omvang en kwaliteit sterk afgenomen maar ook de regeneratie
mogelijkheden van de natte heide en de hoogveentjes wordt er door beperkt.
Te lange inundaties als gevolg van remming oppervlakkige afvoer door lokale
vernattingsmaatregelen. Om de verdroging te bestrijden zijn de afgelopen 25 jaar
voornamelijk interne vernattingsmaatregelen getroffen. In combinatie met de nog
steeds lage standen onder de keileem (geen peilverhoging in de beekdalen) leidt dit
tot een geremde oppervlakkige afvoer van water.
Verlaging grondwaterstand als gevolg van toename verdamping door aangeplante
naaldbossen. Het grote areaal aangeplant naaldbos (verdamping) draagt bij
aan de verdroging omdat de grondwateraanvulling wordt verminderd. Dat leidt tot
grotere fluctuaties in de grondwaterstand.
Verlaging grondwaterstand door grondwateronttrekkingen (drinkwater, industrie,
landbouw). Er zijn diverse plaatsen in de directe omgeving van het Natura 2000gebied waar grondwater wordt onttrokken. Mogelijk dragen de drinkwater- en
industriële winning met een gezamenlijk debiet van 5,3 Mm3/j ten noord-oosten van
het gebied bij aan de grondwaterstandverlaging.
Belemmering vernatting door camping Noordster en weg Lhee-Kraloo. Voor
vernattingsmaatregelen vormt de aanwezigheid van camping Noordster een
probleem, omdat de beoogde vernatting in de omgeving zou leiden tot ongewenste
vernattingsschade.

Behoud natuurlijke trofiegraad
h) Externe eutrofiëring door instroming nutriëntenrijk oppervlaktewater vanuit
landbouwenclaves binnen Natura 2000-gebied. Het oppervlaktewater stroomt van
de landbouwenclave Noordenveld via de slenk het gebied in.
i) Externe eutrofiëring vennen en plassen door vogels. Hoewel eutrofiëring door
vogels in het verleden in de veentjes een grote rol heeft gespeeld wordt zij alle lange
tijd goed bestreden. Het blijft echter een latent gevaar, zeker in de grotere plassen die
continu open water hebben (Witte veen en Holtveen).
Goed beheer
j) Vergrassing door eutrofiëring en successie. Maatregelen om dit te bestrijden zijn:
maaien, plaggen en eventueel begrazen. De vergrassing van de natte heide kan
mogelijk gerichter worden tegengegaan. Een beter samenspel tussen hydrologische
herstelmaatregelen en begrazing en maaien is gewenst. Op veel plaatsen worden de
natte heide terreinen door gebruikte herstelmaatregelen ( te hoge stuwing in de
slenken) te lang geïnundeerd waardoor geen aanvullend beheer tegen de
vergrassing kan worden uitgevoerd.
Overig
5) k) Vergraven en blokkeren slenksystemen in landbouwenclaves binnen Natura
2000-gebied. Ook zijn een aantal slenksystemen ter hoogte van het Noordenveld
vergraven en onderbroken. Daardoor is de waterhuishouding en de geomorfologie
van de systemen verstoord. De weg belemmert een optimale vernatting en inrichting
(herstel slenken) in de slenk van de Benderse en Kralosche plassen.
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Maatregelen
(nummers corresponderen met de nummering van de maatregelen in tabel 4 - bijlage)

1) Aankoop landbouwenclaves en stoppen bemesting. Ten eerste betreft dit het
verminderen van de ontwatering van de omgeving, ten tweede reductie van de
invloed van meststoffen. Ook vormt het een voorwaarde voor herstel van de
waterhuishouding in de slenksystemen. Een groot deel van de landbouwenclaves is
inmiddels aangekocht en wordt verschraald.
2) Verminderen ontwatering in aangrenzende beekdalen buiten Natura 2000–gebied.
Een peilverhoging in de beekdalen beoogt de vermindering van de infiltratie en
verhoging van de zomergrondwaterstanden.
3) Verhogen grondwaterstanden door dichten sloten binnen Natura 2000-gebied.
Hiermee wordt een vermindering van de interne ontwatering nagestreefd.

4) Kappen en plaggen van bos en omvorming van naaldbos naar loofbos. Hierdoor
wordt de verdamping verminderd en zal meer wegzijging kunnen optreden. Lokaal is
bos in en langs depressies gekapt, wat heeft geleid tot uitbreiding en herstel van
(heide)veentjes (vergt maatwerk).
5) Verplaatsing camping Noordster. Door verplaatsing van camping Noordster
kunnen vernattingsmaatregelen rond de Davidplassen worden uitgevoerd.
6) Verwijderen weg Lhee-Kraloo. Het verwijderen van de weg Lhee-Kraloo maakt
geomorfologisch en hydrologisch herstel in de enclave Noorderveld mogelijk.
7) Plaggen/oppervlakkig afgraven landbouwenclaves. Zie maatregel 1.
8) Herstel geomorfologie slenksystemen in landbouwenclaves. Zie maatregel 1.
9) Weren vogels. Hiermee wordt eutrofiëring van plassen en veentjes voorkomen. Dit
treedt vooral op na vernattingsmaatregelen.
10) Maaien. Dit is vooral van belang voor habitattypen H4010 vochtige heiden en
H3130 zwakgebufferde vennen.
11) Plaggen en begrazen. Dit is vooral van belang voor habitattypen H4010 vochtige
heiden en H3130 zwakgebufferde vennen.
12) Optimaliseren oppervlakkige afvoer (uitvoeren na maatregel 2). Deze maatregel
voorkomt een te lange inundatieduur, bevordert de afstroming over maaiveld.
Uitvoering is pas zinvol als de peilen van de beekdalen buiten het Natura 2000gebied zijn verhoogd (maatregel 2).
13) Stoppen/verminderen/verplaatsen
grondwateronttrekkingen
(drinkwater,
industrie, landbouw). De noodzaak van deze maatregel moet worden onderzocht.
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Dekking van maatregelen
Bij elke maatregel wordt aangegeven in hoeverre deze gedekt wordt met een plan of project waarover
betrokken partijen overeenstemming hebben bereikt (bij maatregelen in natuurreservaat door beheerder,
bij maatregel buiten natuurreservaat bestuurlijk akkoord van meerdere partijen). Ideeën en plannen
zonder zo’n accordering gelden niet als dekking voor een maatregel. In sommige gevallen zijn er wel
plannen of maatregelen uitgevoerd maar lossen die een knelpunt niet of slechts gedeeltelijk op. Bij de
toekenning van de mate van dekking is daarom een inschatting gemaakt in hoeverre een plan een
knelpunt oplost. Vanwege de korte looptijd van de kansen- en knelpuntenanalyse was het niet mogelijk
om alle relevante informatie over plannen en beheermaatregelen te achterhalen. Over de dekking van
maatregelen is daardoor op dit moment nog veel onbekend. Verder geldt dat in de loop der tijd de
dekking van maatregelen snel kan veranderen. De huidige voorkanten geven wat betreft dekking een
overzicht op basis van geactualiseerde informatie uit de inspraakronde van begin 2006 aangevuld met
informatie die naderhand nog is opgevangen.

Prioritering
(zie tabel 3 en 4 - bijlage)
De hoogste prioriteit hebben de maatregelen gericht op herstel van de
waterhuishouding, met name een verhoging van peilen in beekdalen buiten het gebied,
het omvormen van naaldbos naar heide en loofbos, het dichten van sloten rondom de
landbouwenclaves in het gebied (maatregel 2, 3 en 4).
Kennislacunes
De volgende kennislacunes zijn geconstateerd:
• Geplande maatregelen in de waterhuishouding zijn gedeeltelijk uitgevoerd om
verdroging, verzuring en eutrofiëring tegen te gaan. Een evaluatie van het effect van
deze maatregelen heeft op gebiedsniveau niet plaatsgevonden.
Geraadpleegde bronnen
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 2005 en is bijgewerkt in 2006 en 2007. De analyse
is gebaseerd op informatie uit makkelijk toegankelijke bronnen en aangevuld met
informatie van beheerders.
Baaijens, G.J. (1992). Types of heath pools and their origen. In Barkman 1992.
Bakker, T.W.M. (1984). Het Dwingelderveld; Geohydrologie. Rapport SBB, Lab. Voor
Plantenoecologie, Haren.
Bakker, T.W.M., I.I.Y. Castel, F.H. Everts & N.P.J. de Vries (1986). Het Dwingelderveld,
een Drents heidelandschap. Landschapsstudies 8. Pudoc, Wageningen.
Barkman, J.J. (1992). Plant communities and synecology of bogs and heath pools in The
Netherlands. In: Verhoeven, J.T.H. (ed). Fens and bogs in the Netherlands pp
173-235. Dordrecht.
Everts, F.H. & N.P.J. de Vries (1988). lnventarisatie van natuurterreinen in de
boswachterij Smilde en Dwingeloo, juli 1988.
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Bijlagen
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Tabel 3: Knelpunten in relatie tot habitattypen. Betekenis van de kleuren en symbolen staat in tabel 5 en wordt in de ‘Toelichting en legenda’
nader toegelicht. De nummers in de kolom ‘Maatregelen om knelpunt op te lossen’ verwijzen naar maatregelen in tabel 4.

Dwingelderveld (30)

Habitattypen
3130

3160

4010A

6230

7110A 7110B

7120

7150

Kwaliteit actueel
Kwaliteit ecologische potentie
Sense of urgency (landelijke kernopgave)
Ernst knelpunt

Knelpunt

Prioriteit

Inspanning Maatregel Dekking

Natuurlijke dynamiek waterregime
a)

Verlaging grondwaterstand door landbouwenclaves binnen
Natura 2000-gebied

!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

●

■

3

▲→

!

!!

!!

!!

!

!!

!!

!!

●

■

2

▲

!

!

!

■

12

▲

!!

●
●

■

4

▲→

Verlaging (zomer)grondwaterstand door lage peilen
b) aangrenzende landbouwgronden en beekdalen buiten Natura
2000-gebied
c)
d)
e)
f)

Te lange inundaties a.g.v. remming oppervlakkige afvoer
door lokale vernattingsmaatregelen
Verlaging grondwaterstand a.g.v. toename verdamping door
aangeplante naaldbossen
Verlaging grondwaterstand door grondwateronttrekkingen
(drinkwater, industrie, landbouw)
Belemmering vernatting door camping Noordster en weg LheeKraloo

!

!!

!!

?

?

?

!

!!

!!

!

!!

!!

!!

!!

!!

?

?

?

?

■

13

▲

!

!!

●

■

5,6

?

!!

●

■

1,7,10

●

■

9

!!

Behoud natuurlijke trofiegraad
Externe eutrofiëring door instroming nutriëntenrijk
h) oppervlaktewater vanuit landbouwenclaves binnen Natura
2000-gebied
i)

Externe eutrofiëring vennen en plassen door vogels
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▲→1,7
▲10
▲

Vervolg tabel 3
Habitattypen

3130

3160

4010A

6230

7110A 7110B

7120

7150

Ernst knelpunt

Knelpunt

Prioriteit

Inspanning Maatregel Dekking

Goed beheer
j)

Vergrassing door eutrofiëring en successie

!

!

!!

!!

!

!!

!!

!!

!

!

●

■

10,11

▲

!!

●

■

1,6,8

▲→ 1 6
▲8

Overig
k)

Vergraven en blokkeren slenksystemen in landbouwenclaves
binnen Natura 2000-gebied
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Tabel 4: Overzicht van maatregelen voor het oplossen van knelpunten.
Maatregel om knelpunt op te lossen

Dekking maatregel door bestaande plannen

1) Aankoop landbouwenclaves en stoppen bemesting

▲→

2)
3)
4)

Verrminderen ontwatering in aangrenzende beekdalen buiten
Natura 2000-gebied
Verhogen grondwaterstanden door dichten sloten binnen
Natura 2000-gebied
Kappen en plaggen bos en omvorming van naaldbos naar
loofbos

▲
▲→
▲→

5) Verplaatsen camping Noordster

?

6) Verwijderen weg Lhee-Kraloo

?

7) Plaggen/ oppervlakkig afgraven landbouwenclaves

▲→

8) Herstel geomorfologie slenksystemen in landbouwenclaves

▲

9) Weren vogels

▲

10) Maaien

▲

11) Plaggen, begrazen

▲

12)
13)

Optimaliseren oppervlakkige afvoer (uitvoeren na maatregel
2)
Stoppen/ verminderen/ verplaatsen
grondwateronttrekkingen (drinkwater, industrie, landbouw)
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Zekerheid inschatting knelpunt

Tabel 5: Legenda behorend bij tabel 3 en 4

!!
Kwaliteit van habitattype

!

Habitattype goed ontwikkeld aanwezig

?

Habitattype matig ontwikkeld aanwezig

Zeker aanwezig: abiotische en vegetatiekundige
gegevens duiden op hetzelfde knelpunt
Waarschijnlijk aanwezig: abiotische of
vegetatiekundige gegevens duiden op het knelpunt
Onduidelijk of knelpunt optreedt of hoe groot het is

Prioriteit oplossen knelpunt

Habitattype afwezig en potenties voor ontwikkeling

●

Habitattype afwezig en geen potenties voor
ontwikkeling
Habitattype deels goed en deels matig ontwikkeld
aanwezig

●

Habitattype goed ontwikkeld aanwezig; tevens
potenties voor uitbreiding
Habitattype matig ontwikkeld aanwezig; tevens

●

potenties voor uitbreiding

?

Kwaliteit onzeker of onbekend

?

Beheeropgave: op korte termijn is een beheeropgave

herstelpotentie
Matig: zonder oplossing enig verlies van typische
plantensoorten van instandhoudingsdoel of matig
verlies van herstelpotentie
Groot: zonder oplossing onherroepelijk verlies van
typische plantensoorten van instandhoudingsdoel of
sterke vermindering van herstelpotentie

geclassificeerd als ‘onduidelijk of knelpunt optreedt of
hoe groot het is’

benodigd ten aanzien van de kernopgave waarvan het
habitattype onderdeel is, anders verandert de situatie
tussen nu en 10 jaar onherstelbaar
Wateropgave: op korte termijn is een wateropgave



instandhoudingsdoel of weinig vermindering van

Onbekend: als de zekerheid van een knelpunt is

Sense of urgency (vanuit kernopgave Natura 2000)



Laag: zonder oplossing kleine afwijking van

benodigd ten aanzien van de kernopgave waarvan het
habitattype onderdeel is, anders verandert de situatie

Benodigde inspanning om knelpunt op te lossen

■
■

tussen nu en 10 jaar onherstelbaar

Klein: vergt binnen Natura 2000-gebied aanpassingen
van inrichting of beheer
Groot: vergt buiten Natura 2000-gebied
functieverandering of -beperking op lokale schaal
Zeer groot: vergt wijziging dure infrastructuur of

■

Ernst knelpunt
Groot:

buiten Natura 2000-gebied inspanning op
landschapsschaal

Dekking maatregel door bestaande plannen

● habitattype is afwezig, of

▲

Volledig gedekt

▲

Gedeeltelijk gedekt

● mogelijkheden voor uitbreiding sterk beperkt, of

▲

Niet of nauwelijks gedekt

● mogelijkheden voor verbetering kwaliteit sterk

▲

Niet gedekt en noodzaak moet onderzocht worden

beperkt

?

Dekking onduidelijk

Klein:

√

Maatregel uitgevoerd

● verdwijnt/ zal verdwijnen, of
● oppervlakte/ kwaliteit neemt sterk af/ zal

sterk

afnemen, of

● goede kwaliteit is beperkt aanwezig of kwaliteit gaat
langzaam achteruit, of
● beperkt voorkomen habitattypen of kwaliteit in klein
deel van Natura 2000-gebied, of
● oppervlakte/ kwaliteit neemt weinig af, of
● mogelijkheden voor uitbreiding weinig beperkt,

Maatregel in uitvoering

∂

Maatregel bestuurlijk akkoord en uitvoering gepland

#

Maatregel bestuurlijk akkoord/uitvoering niet gepland

Overig

● mogelijkheden voor verbetering kwaliteit weinig

Niet uitgewerkt

beperkt
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