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Voorwoord. 
 
Bij brief d.d. 19 juni 2008 kenmerk INRN/2008/32689 van drs. B. Oosterhof is 
baaijensAdvies verzocht een historisch onderzoek in te stellen naar vloeiweiden, bronnen 
en sprengen in het begrensde EHS-gebied Westerwolde. De opdracht vloeide voort uit de 
verwachting dat ook in Westerwolde bevloeid zou zijn. Met de heren Fijn, Saaltink en 
Schuiling werd gedurende een tweetal dagen een aantal terreinen bezocht. Na de 
opdrachtverlening werden ze opnieuw verkend, terwijl ook, ter toetsing van een aantal 
gerezen vermoedens, enkele andere gebieden bezocht werden. Daarnaast werden de 
bodemkaart, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)1, historische2 3en 
topografische kaarten van meerdere jaren (schaal 1:50.000 en schaal 1:25.000) en de 
Foto-Atlas Groningen4 bestudeerd. Zie ook Baaijens en Van der Molen 20045 voor deze 
benadering. Van een volledige analyse kon binnen de beschikbare tijd - 5 werkdagen – 
geen sprake zijn; er is slechts sprake van een verkenning van delen van het gebied naar 
sporen van bevloeiingswerken. Er is dus afgezien van uitputtend terrein- en 
literatuuronderzoek en van bestudering van luchtfoto’s uit verschillende jaren, historische 
gegevens, e.d..  
 
Ter inleiding. 
 
Bevloeien is een zeer algemene praktijk geweest in de beekdalen van de zandgronden. De 
laatste decennia is ten aanzien van bevloeiing veel onderzoek verricht; een samenvatting 
daarvan is als bijlage bijgevoegd.  
 
Voor Westerwolde is de praktijk gedocumenteerd6, maar veel verder dan dat elk dorp zijn 
eigen “knijpe” (een stuw) had gaat de beschrijving niet. Voor het Zuidelijk 
Westerkwartier wordt opgegeven, dat door de jaarlijkse inundaties de waarde van de 
grond niet onderdeed voor de beste kleiweiden7, maar ook daar schort het aan 
beschrijvingen van de feitelijke gang van zaken. Een aardig toponiem in Westerwolde dat 
de bevloeiingspraktijk bevestigd is de naam Eemboerveld en Eemboerweg, tussen 
Smeerling en Ellersinghuizen. “Beëemen” was nog in het midden van de 19e eeuw de 

                                                 
1 Het AHN is vervaardigd door Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat. Voor meer informatie bestaat zie 
www.ahn.nl  
2 Versfelt, H.J. (2003): De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794. Groningen. 
3 Versfelt, H.J. & M. Schroor (2005): De Atlas van Huegenin. Militair-topografische kaarten van Noord-
Bederland 1819-1829. Groningen/Veendam. 
4 Uitgegeven door ROBAS produkties en de Topografische Dienst. Den Ilp/Emmen,z.j. De foto’s dateren 
uit 1989 en 1990. 
5 Baaijens, G.J. & Van der Molen, P.C. 2004. Landschapsecohydrologisch Structuurbeeld Noord-Brabant. 
En ook Baaijens, G.J. & Van der Molen, P.C. 2004. Waterbergings-kansenkaart op basis van het 
Landschapsecohydrologisch Structuurbeeld Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant 2004. 
6 Muntinga, J.W. (1945): Het landschap Westerwolde. Diss. LH Wageningen. Groningen/Batavia. 
7 Ligterink, G.H. (1968): Tussen Hunze en Lauwers. Kultuurhistorische schetsen uit het Groninger 
Westerkwartier. Groningen. 
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term die bij Drentse boeren in zwang was om bevloeien aan te duiden8. Een andere met 
bevloeien geassocieerde veldnaam is Renneborg en de Renneborgsbrug over de Ruiten 
Aa:  we lezen er runneboom in en dat was een verwijderbare schotbalk. Bruggen werden 
zeer vaak als stuw gebruikt.  
 
De aanduiding “eemboer” lijkt er op te wijzen, dat in deze streken bepaalde mensen 
aangewezen waren om de “knijpe” (en mogelijke andere voorzieningen) te bedienen. Het 
moet geen eenvoudige baan zijn geweest, want er zijn aanwijzingen, dat men in deze 
streken meerdere malen per jaar kon bevloeien en dat is gemakkelijk aanleiding tot 
conflicten. Als er al over bevloeiing gedacht wordt, denkt men vooral in inundaties in de 
winter, maar voor de streken rond de Berkel weten we, dat daar tenminste driemaal per 
jaar gehooid werd en dat na elke snede bevloeid werd. Door die mogelijkheid behoorden 
de gronden tot de duurste van ons land9. Voor het Zuidelijk Westerkwartier wordt 
hetzelfde opgegeven en ook daar lijkt die waarde bepaald door de mogelijkheid meerdere 
malen te bevloeien. 
 
Die mogelijkheid tot meervoudige bevloeiing kan worden afgeleid uit een inundatiekaart 
van Groningen van het einde van de 18e eeuw. Daarop worden die streken aangegeven, 
die in tijden van oorlog onder water gezet konden worden10. Omdat militaire kaarten uit 
die tijd de situatie weergeven ten tijde van het krijgsbedrijf en men, juist om inundaties te 
vermijden, bij voorkeur ten strijde trok in de (na-)zomer, geeft de kaart een aardig inzicht 
in de waterhuishoudkundige mogelijkheden rond augustus en september. Die periode was 
ook van belang omdat de oogst dan binnen was en men gewoonlijk “van het land” leefde. 
Een enorme oppervlakte in het grensgebied van Noord-Drenthe en Groningen kon 
kennelijk moeiteloos geïnundeerd worden, maar ook grote delen van het groenland langs 
de Drentsche Aa, de Hunze en in Westerwolde. De rol van het Boertangerveen was, in 
vergelijking daarmee, bescheiden: turfwinning en de teelt van boekweit hadden de 
defensieve functie al aanzienlijk aangetast11 
 
Ten aanzien van dat laatste zij opgemerkt, dat de verlenging van de Runde tot aan het 
Zwarte Meer, een reusachtige meerstal, wellicht ook met die praktijk samenhangt. De 
Hottingerkaart laat langs de loop ervan inderdaad boekweitakkers zien. Op de uit ca 1632 
daterende Pijnackerkaart, de oudste kaart van Drenthe, begint de Runde nog in het 
Emmercompascuum, een weidegebied, dus kennelijk een kwelvenster van wat rijker 
water. De Mussel Aa begint dan al zeer ver in het hoogveen; teken dat de exploitatie van 
de Groninger venen in de Gouden Eeuw al in volle gang is. Boekweitteelt ging vaak aan 
turfwinning vooraf, omdat het de turfwinner het werk vergemakkelijkte: het voor 
turfwinning alleen maar lastige witveen werd in feite verwijderd, samen met de vegetatie. 

                                                 
8 Hartogh Heys van Zouteveen, H. (1864): Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Diss. Hoogeschool 
Leiden. Delft. 
9 Directie voor den Landbouw (1917): De invloed van den waterafvoer op het Nederlandsche 
landbouwbedrijf. Versl. & med. Directie van de landbouw no. 1 Dep. Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Den Haag. 
10 Versfelt, H.J. (2000): Groningse schansen in Drenthe. Verdedigingsplannen in crisistijd. Waardeel 
20,3:15-19. 
11 Overdiep, G.(1993): Bourtange gebouwd en gesloopt. Hdst. 1 in Lenting. J.J., H. van Gangelen & H. van 
Westing (red.): Schans op de grens. Bourtanger bodemvondsten 1580-1850. Sellingen. 
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De hydrologische ontsluiting van het hoogveen die daarvoor nodig was, zowel als de 
scheepvaart die ermee gepaard ging, was echter strijdig met boerenbelangen12.  
 
Hoewel men bij bevloeien allereerst aan grasland denkt, werd daarnaast op geregelde 
basis of incidenteel ook de aangrenzende heide bevloeid13. Dat is te beschouwen als een 
vorm van waterberging, maar het diende ook om het voortbrengend vermogen van de 
heide te verhogen door de afbraak van opgehoopte humus te bevorderen. Een eerste blik 
op hoogtekaarten van Westerwolde doet vermoeden, dat dat ook hier wel eens op 
geregelde schaal gebeurd zou kunnen zijn: rond de beken bevinden zich hogere gronden, 
maar aan weerszijden daarvan komen heide- en veenvegetaties voor, die nogal eens lager 
liggen dan de beekdalen. In het verleden moet dat nog nadrukkelijker het geval zijn 
geweest; door bevloeiing daalt het (venige) maaiveld van de beekdalen. Blijkens de 
bodemkaarten14 van het gebied is veel madeveen geheel verdwenen. Een bevestiging 
voor het vermoeden van bevloeiing van de heide wordt geleverd door de Bonne-kaartjes15 
van rond 1900. Westelijk van het Liefstinghs broek wordt daar een noordelijke 
stroomrichting binnen een in die richting doodlopende geul in de heide aangegeven.  
 
Daarbij zij opgemerkt, dat veel van dergelijke geulen in twee richtingen konden werken – 
als men het water opzette, liepen ze vol; bij dalende beekpeilen gewoonlijk weer leeg. 
Dergelijke plekken zijn op de oudere topografische kaarten, ook de eerste editie, vaak als 
groene vlekken in de heide aangegeven en op de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafelen16 
bij de oudste kadastrale kaarten vaak als een beter type heide. Teken dat de afbraak van 
humus hier redelijk succesvol verliep. 
 
Berging van water vond niet alleen plaats in de heide, maar ook in allerlei bosjes. In 
algemene zin kan daarover worden opgemerkt, dat op de oudste topografische kaarten 
voorkomende bosjes praktisch altijd primair een waterhuishoudkundige functie hadden, 
namelijk als leverancier van water – er lagen bronnen en sprengen – en als spaarbekken. 
Voor de laatste functie werden vaak greppels uitgegraven, die ogen als rabatten, maar aan 
de lage zijde zijn afgesloten, dan wel afsluitbaar zijn. De tussen de greppels gelegen 
gronden raakten daardoor in het algemeen zo versnipperd, dat slechts gebruik als bos of 
hakhout mogelijk was. Dat bood overigens ook als voordeel, dat de warmteuitstraling van 
het water beperkt werd en juist in de winter was dat van belang bij het vorstvrij houden 
van de zode. Om die reden waren ook watergangen die voor verdeling van het water 
waren aangelegd gewoonlijk van een beplanting voorzien. Juist die beschutting 
verhinderde ook, dat in het groeiseizoen veel plantengroei tot ontwikkeling kwam en 
aangezien men nooit om werk verlegen was, was dat een gunstige omstandigheid. In 

                                                 
12 Zie daarvoor de in de bijlage beschreven conflicten in Z.W.-Drenthe naar aanleiding van de ontsluiting 
van de venen van Smilde en Hoogeveen. 
13 Baaijens,G.J., E. Brinckmann, P.C. van der Molen & J. Mulder (2007): De Buurserbeek – vloeien versus 
varen. Jaarboek Twente 46: 62-76, 138-139. 
14 Rosing, H. (1980): Bodemkaart van Nederland schaal 1:50000. Toelichting bij de kaartbladen 13 
Winschoten en 18 Ter Apel – 23 Nieuw Schoonebeek. Wageningen. 
15 De eerste gepubliceerde topografische kaarten schaal 1: 25.000. De oudste topografische kaart is gedrukt 
op 1:50.000, maar opgenomen op 1:25.000. 
16 Bij de kadastrale kaarten behoren beschrijvingen, waarin de naam en evt. het beroep van de eigenaar, de 
omvang, de aard van het grondgebruik en de waarde van de betreffende percelen zijn aangegeven. 
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Winterswijk hebben we wel dergelijke beken (houtwalbeken) gezien, die in 14 jaar niet 
onderhouden waren, maar waar geen blaadje in lag. 
 
Het debiet van de bronnen was regelbaar: omdat de bronnen liggen op plaatsen waar 
tijdens de laatste IJstijd zand werd ingevangen en dit laatste proces doorging tot alle 
water op was, neemt de korrelgrootte van onder naar boven af. Het debiet kan dus 
worden geregeld door meer of minder diep te graven. 
 
Bij dat laatste speelde ook de vormgeving van de beken zelf een rol. Op Het Lankheet 
werd voor het eerst ontdekt, nog maar enkele jaren terug, dat beekbodems verre van vlak 
waren. Op geselecteerde plekken spaarde men ondiepten uit. Dat blijken de plekken te 
zijn met de krachtigste kwel; ze zijn verkit door uitvlokkend ijzer en kalk. Dat betekent, 
dat men die plekken selecteerde, die het meeste weerstand boden tegen erosie bij hogere 
afvoeren, als dus hogere stroomsnelheden te verwachten zijn. Na de afvoertoppen vielen 
die kopjes droog en stagneerde de zichtbare afvoer. Dat droeg niet alleen bij aan het hoog 
houden van de grondwaterstanden – die zakten daardoor minder snel uit dan het geval is 
bij vlakke beekbodems – maar maakte het ook mogelijk om na de eerste snee opnieuw de 
beekpeilen op te zetten om te bevloeien. In de Belgische Kempen werd die eerste snee 
eind maart (!) geoogst en vers op stal vervoederd17. Het zal duidelijk zijn, dat vers, 
eiwitrijk voer voor koeien die net afgekalfd hebben of op het punt staan dat te doen 
uiterst welkom was. We achten de boeren uit Westerwolde op dat punt net zo slim als de 
Belgische, al zal het moment van zo’n eerste groene snede hier enkele weken later 
hebben gelegen 
 
 
Bespreking deelgebieden. 
 
Ter Wupping en omgeving. 
 
Dit gebied is buitengewoon gecompliceerd, niet in het minst door een binnen een 
vroegere ruime bocht van de Ruiten Aa gelegen, uit drie ruggen bestaande, hoogte. 
Hoewel een herkomst als oeverwallen van een ouder stelsel niet uit te sluiten valt, lijkt 
daarmee in strijd, dat de laagten op basenarmere omstandigheden lijken te wijzen dan de 
hogere delen. Het betekent, dat zich kwel manifesteert op de voor het dekzand meest 
logische plek: hoogten. Toch behoeft dat een primair ontstaan als (verschuivende) 
oeverwallen niet uit te sluiten: ze zouden dan liggen op plaatsen van vroegere 
buitenbochten en dat zijn de diepste plekken in een meanderend systeem, kennen dus het 
beste contact met dieper grondwater en tijdens de laatste IJstijd moet dat ook het geval 
zijn geweest. De paradox schuilt dan wel hier in, dat ook hier omkering van het reliëf 
moet hebben plaats gevonden, waardoor de vroegere geulen naast de oeverwallen 
opstoven, ten koste van de vroegere oeverwallen. Dat boven- en benedenloop ontbreken 
behoeft op zichzelf geen verbazing te wekken: de es van De Wijk heeft alles van een 
opgestoven oxbow-lake, dat als enige rest van een ooit omvangrijk stelsel. Het reliëf van 

                                                 
17 Burny, J. (1999): Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (1910-1950). 
Tweehonderd gesprekken samengevat.  Publ.Nat.hist.gen. in  Limburg reeks 62, afl. 1. Maastricht. 
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Westerwolde vertoont meer van die incomplete stelsels, zonder duidelijk begin en eind. 
We zullen er bij Sellingen nog een fraai voorbeeld van tegen komen. 
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Niet ondenkbaar is overigens, dat zoutdômes in de ondergrond bij de opwaartse 
waterbeweging een rol hebben gespeeld; de ondergrond is daardoor aanzienlijk 
verbrokkeld en op- en afgeschoven. De betreffende bladen van de geologische kaart, 
zowel die van de oppervlakte als van de diepere ondergrond, ontbreken, maar de figuren 
in de toelichting bij kaartblad III18 laten zien, dat het wat al te eenvoudig is om de 
ondergrond als een eenvoudig te modelleren bak zand en grind voor te stellen: 
“wijstverschijnselen”, ofwel vormen van anisotropie, moeten hier aan de orde van de dag 
zijn. Ook de morfologie van het oppervlak wijst op grote onregelmatigheden in de 
ondergrond.  
 

Behalve zoutdômes kunnen ook begraven resten van stuwwallen in het Hunzedal een rol 
spelen. De richting die bepalend is geweest voor de opstuwing van de hoogten van 
Winschoten19 vinden we niet alleen terug in groeve De Boer bij Emmen, maar ook bij 
Groningen (zie fig.). In feite wordt heel Noord-Nederland doorkruist door ruggen met 
drie, mogelijk vier richtingen. Er zijn aanwijzingen20 dat ze als min of meer onvolkomen 
damwand fungeren. Naar het verschijnsel vindt thans onderzoek plaats in het kader van 
OBN.  
 

 

                                                 
18 Rijks Geologische Dienst (1995): Geologische atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Toelichting 
bij kaartblad III: Rottemeroog – Groningen. Haarlem. 
19 Delvigne, J.J. & G.J. Koopman (1991): Het Landschap. De Geschiedenis van Westerwolde I. Groningen. 
20 Baaijens,G.J.(2004): Bijlage 7 in C-mer(2004): Uitbreiding zandwinning Gasselterveld. Toetsingsadvies 
over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. Rapportnummer 1285-280. Utrecht. 
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Kwel doet zich, niettemin, in het algemeen voor op inmiddels vertrouwde plaatsen (zie de 
in voetnoot 5 vermelde literatuur). Zo blijkt het kleine slagenlandschapje onder Höfte een 
prachtig voorbeeld van een afgetapt grondwaterstelsel op de flank van een hoogte, dat 
dus als bron fungeerde voor bevloeiing elders. Het heeft er alle schijn van, dat dat water 
werd aangewend in onder Wessinghuizen gelegen groenland, maar deels ook, bij hoge 
afvoeren, tussen Höfte en Wessinghuizen door naar het noorden kon worden afgeleid – 
daar lag een duiker. Een overlaat dus naar vroegere heide. Het stelsel zelf bestaat uit twee 
oppervlakkig gescheiden delen en het is niet ondenkbaar dat die delen een verschillende 
functie gehad hebben, ondanks de uiterlijke gelijkvormigheid. Een nadere analyse viel 
buiten het bestek van deze korte studie. 
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Ten noorden van de Ruige Berg en het hierboven beschreven complex van ruggen wordt 
door Staatsbosbeheer momenteel bevloeid door middel van een klein gemaaltje. Daarbij 
wordt water uit de Mussel Aa ingelaten. Bevloeid wordt door opstuwing, waardoor 
geleidelijk aan ook hogere delen blank komen te staan. Het 1:25.000 Bonne-kaartje van 
1902 laat zien, dat er voedingsmogelijkheden waren vanuit zowel de Ruiten Aa als het 
Oosterholtsdiepje. De tijdens het lokatiebezoek gevonden kwelsloot onder het hiervoor 
genoemde gelede ruggenstelsel blijkt de oude loop van de Oosterholtdiepje te zijn; de 
betrekkelijk rechte leiding ten noorden van de Ruigeberg takte daar, blijkens het 
Bonnekaartje, met een duiker op aan. Het laat zien, dat hier inderdaad  verdeling van 
water plaats vond en dat de huidige sloot het beste gedempt kan worden. Dat is ook 
inderdaad het voornemen van Staatsbosbeheer. De voeding zou daarbij verlegd kunnen 
worden. 
 
De configuratie van grotere en kleinere beken suggereert, dat ook de Ruiten Aa en de 
Mussel Aa voor voeding gebruikt konden worden. Men zou kunnen veronderstellen, dat 
het Oosterholtsdiepje – voor 1900 aanzienlijk kleiner – in de winter voldoende water had 
om het stelsel van bovenaf nat te houden, maar dat voor een tweede of een derde snee een 
deel van het water van de beide Aa’s op het bovenliggende stelsel gebracht kon worden. 
Een ondiepe greppel aan de westzijde van de Ruigeberg suggereert een verbinding met de 
Mussel Aa, terwijl aan de oostzijde de Oude Loo zo’n functie gehad kan hebben, samen 
met een daarvan aftakkende, wat zuidelijker gelegen, greppel, die uiteindelijk uitkomt op 
het Oosterholtsdiepje. De loop langs de Westeresch, nu hoofdwatergang, zou in dat beeld 
vooral een functie in de wintermaanden gehad en op momenten dat men de bevloeiing 
onderbrak. In elk geval heeft het er alles van, dat dit één van die gebieden was waar men 
drie maal kon oogsten. Aangezien de financiële waardering van gronden die niet, 
eenmaal, tweemaal of driemaal bevloeid konden worden sterk verschilde, moet dat ook 
met de vegetatie het geval zijn geweest. Die verschillen zijn nooit beschreven. 
 
Het westelijke deel van de vloeiweide was in twee compartimenten opgedeeld, die in het 
terrein nog steeds herkenbaar zijn, als door een sloot gescheiden delen. Het heeft er veel 
van dat men, als men onvoldoende water had om ook de hoogste delen te bevloeien in elk 
geval het lagere deel onder water wilde kunnen zetten. 
 
Smeerling en omgeving. 
 
Het Metbroekbosch is oud bos en de verwachting is dus dat het een 
waterhuishoudkundige functie heeft gehad. Dat blijkt inderdaad het geval; er liggen 
sprengen en structuren, die de indruk wekken als spaarbekkens te hebben gefungeerd. Bij 
het terreinbezoek met Fijn en Schuiling werd de thans opnieuw uitgegraven loop van de 
Ruiten Aa bezocht, waarbij kon worden vastgesteld, dat de bodem daarvan inderdaad 
ondiepten op verwachte plekken had. Schuiling zag het overigens eerder dan schrijver 
dezes… Een algemeen kenmerk van onze Nederlandse beken was hier dus inderdaad 
aanwezig.  
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Voorts werd vastgesteld, dat een op de grens van het Metbroekbosch en het Eemboerveld 
liggende sloot verdiept is, waarbij de vrijkomende specie tussen de beplanting is 
gedeponeerd: wat er dus als een houtwal uit ziet, is in werkelijkheid een belemmering 
voor de vroegere functie: die van een opgeleid stelsel, bedoeld om water op het land te 
brengen. De stroomrichting is dus permanent omgedraaid: vroeger moet er periodiek 
voeding mogelijk zijn geweest vanuit de Ruiten Aa, via de Metbroeksloot. Mooi is hier 
ook te zien, dat een aftakking van dit opgeleide stelsel het Eemboerveld in liep, om daar 
profijt te kunnen trekken van versnelde mineralisatie. Hoewel dit nu niet meer plaats 
vindt men er in de laagten vegetaties met een mesotrofe inslag. Men zou kunnen denken 
aan een erfenis van vroeger tijden, maar aangezien er geplagd is, lijkt het waarschijnlijker 
dat er nog steeds enige kwel in de laagste delen optreedt. 
 
Het heeft er veel van, dat het Eemboerveld vroeger ook langs andere weg in verbinding 
stond met de Ruiten Aa, n.l. via de voorganger van de Metbroeksloot (rond 1900 
omgevormd tot afwateringssloot van heideontginningen rond slenken, die destijds ter 
berging dienden). Het heeft er de schijn van, dat die al vanaf Ellersinghuizen gevoed kon 
worden, via een opgeleid stelseltje langs de westrand van het dal van de Ruiten Aa. 
Dergelijke opgeleide stelsels vonden we ook elders, bijv. noordelijk van de Wijvenbrug 
bij Sellingen. 
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 Sellingen en omgeving. 
 
Sellingen ligt op één van de mooiste voorbeelden van omkering van het reliëf in deze 
streken, zo niet in het land: een meanderend stelsel, met in het zuiden een duidelijk 
herkenbare afgesnoerde meander, een ox-bow lake, waarin eveneens inversie heeft plaats 
gevonden. Daarop ligt o.m. de camping Slangenborg. Het stelsel is, met enige 
onderbrekingen, tot Renneborg aan toe te volgen, maar het vertoont de mooiste vormen 
in de Zuidesch en de Westerkamp – al is de laatste thans praktisch geheel bebouwd – en 
het aardigste is dat een verjonging van het systeem te zien is in de Oordkamp. 
Meanderende stelsel breken als regel door bij buitenbochten; bij omkering van het reliëf 
wordt daar het grofste zand ingevangen en als de benedenloop verstopt raakt zonder dat 
de aanvoer stagneert zijn dat de plaatsen voor secundaire vertakkingen: er is immers de 
grootste kans op lekken. De zijtak wordt dan hoofdtak en we zien dat de ondergrondse 
voeding stroomafwaarts toeneemt, tot aan de Hankampsesch (een naam, die een prachtige 
besluiteloosheid in zich draagt: een kamp is gewoonlijk een eenmansontginning, een es 
een collectieve; het voorvoegsel han- lijkt voor hane = hoge te staan) toe, waarna het 
stelsel in omvang verminderde. 
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Bij de omkering van het reliëf behoort ook afzetting van leem in de lagere delen, waar de 
stroomsnelheid het meest gereduceerd was en inderdaad vinden we hier bij een 
buitenbocht, waar het stelsel al in kracht verminderde – dat valt af te lezen uit het smaller 
worden van de dekzandruggen – de Leemdobben. De Huegeninkaart laat ook 
daadwerkelijk dobben zien. Hier was ook de plek waar water vanuit de Ruiten Aa kon 
worden afgetapt ter voeding van de inundatiezone rond Boertange en iets stroomafwaarts, 
ten zuiden van Jipsinghuizen21  splitste de beek zich nogmaalsAardig is ook, dat de rug 
van Sellingen juist bij een buitenbocht kennelijk voldoende lekte om een zelfstandig 
beekje te doen graven, dat door en langs de Oude Kampen liep. 
 
Eenzelfde verschijnsel zien we iets zuidelijker, bij de afgesnoerde meander van de 
Slangenborg. De oudste topografische kaart laat in de eerste plaats prachtig zien, dat het 
voortbrengend vermogen kennelijk niet overal even groot was: zuidelijk van de Zuidesch 
ligt nog een geïsoleerd kampje. Maar wat het aardigste is, is dat deze buitenbochten 
kennelijk voldoende water opleverden om een tweetal beekjes te graven. Bij de uitgave 
van de Bonne-kaartjes was de zuidelijke al verlengd en de noordelijke terug gebracht tot 
een greppel langs een rechte (zand-)weg; we hebben er nog iets van terug gevonden 
onder een braamstruweel. 
 
 
We vermoeden, dat deze kleine beekjes ooit hebben bijgedragen tot de bevloeiing van 
wat nu de Holle en de Kleine Beetse22 wordt genoemd. Bij hoge standen op de Ruiten Aa 
is niet ondenkbaar, dat ze ook de andere kant op gewerkt kunnen hebben – dat men dit 
lage gebied tussen Ter Borg en Sellingen dus gebruikte als overloopgebied, c.q. 
spaarbekken. 
 
 

                                                 
21 Het heeft naam gekregen door Stolk,C. (1989): De hel van Jipsinghuizen:1924-1939:werkverschaffing in 
Groningen. 2e druk. Scheemda. 
22 Beetse is een interessante veldnaam. Men ziet er de Friese vorm van beek in, maar de naam wordt hier en 
elders als veldnaam en dan meestal in de betekenis van laag (gras-)land gebruikt. Zie voor een 
discussie:Gildemacher, K.F. (1993): Waternamen in Friesland. Diss. Un. Amsterdam. 
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Ter Apel en omgeving 
 
Wel zeer bijzonder is dat de Sellinger boeren kennelijk ver stroomopwaarts ook hooiland 
haden liggen. Op de Hottingerkaart wordt bij Ten Haar, dus dicht bij Ter Apel, de 
“Zellinger mee” aangegeven, grenzend aan het Roelagerbosch en “het Klooster-blik”. De 
laatste naam, die we voor het eerst leerden kennen op Hackfort (als blek) en als 
kalkmoeras konden verklaren, duidt het belang van dit gebied aan: bron van 
landbouwkundig gezien het belangrijkste water. In het Roelagerbosch, waarnaast de 
enige groeiplaats van Steenbraam voorkomt, liggen de diepste rabatten die schrijver deze 
ooit ontmoet heeft. Het bos is oud en op grond daarvan vermoeden we, dat het tot de 
oudste en belangrijkste brongebieden van de Ruiten Aa heeft behoord. Kennelijk waren 
er meer inwoners van Westerwolde in gerechtigd, want oostwaarts werd het begrensd 
door wat Huegenin “het Lauder Hamerik of Lauderbroek” heet. Een hamrik was een 
gemeenschappelijke weide. De Sellingermee is nu het Meebosch; het vroegere gebruik 
laat iets van de potenties zien. 
 

 
 



 21 
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Tot slot. 
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Zo eindigt deze korte verkenning van Westerwolde bij een onverwachte bron, want 
hoewel we langs de Mussel Aa al eerder een Blekslage hadden leren kennen, op een 
formeel kalkmoeras in deze toch vooral om zijn hoogveen bekende streken hadden we 
niet echt gerekend. En misschien kwam hier ooit wel de Bokjessteenbreek voor, bekend 
van die andere contactzone tussen zuur hoogveen en kalkrijk water, een Elzenbroekbos 
bij Nieuw Weerdinge. Ze is daar ooit ontdekt door een Groninger apotheker en een paar 
honderd jaar later voden Van de Sande Lacoste en Suringar haar op dezelfde plaats weer 
terug. Het laat iets zien van de potenties van het gebied. 
 
Als we dan tenminste één aanbeveling mogen doen: let bij verdere 
herstelwerkzaamheden op ondiepten en probeer ze in stand te houden. Voorzover ze 
verwijderd zijn: probeer ze te herstellen. De plaatsen waar ze lagen zijn gemakkelijk 
genoeg vast te stellen: waar Klimop haar naam eer aandoet ging ook de beekbodem 
omhoog. En in cultuurhistorische zin zou herstel van een bevloeiingsregime, waarbij, 
afhankelijk van de plek, een, twee of driemaal per jaar gemaaid en bevloeid kan worden 
een aanmerkelijke winst betekenen. Dat soort plekken is nooit beschreven. 
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Bijlage 

Gert Jan Baaijens & Peter C. van der Molen: Achtergronden van bevloeiing.  

Naar aanleiding van een studie naar het Landschapsecohydrologisch Structuurbeeld van 
de Provincie Noord-Brabant23, is een beschrijving gemaakt van de achtergronden van 
bevloeiingen24. Tegen deze achtergrond is het voorliggend rapport geschreven. Deze 
bijlage dient om de praktijk van bevloeiing wat verder kader te geven.  
 
Het huidige landschap met zijn ‘dekzandruggen’ of ‘essen’ en de daarnaast gelegen 
‘beekdalen’ is niet hetzelfde landschap als dat gedurende de laatste ijstijd. In feite heeft 
het landschap een grote ommekeer gekend en dat wat we nu beekdalen noemen, zijn in 
het algemeen restlaagten naast dichtgestoven fluvioglaciale stromingsstelsels. Voor een 
gedetailleerde uitleg zij verwezen naar het rapport over Brabant. Na het milder worden 
van het klimaat en in het voetspoor daarvan, het stijgen van de grondwaterspiegels in het 
Holoceen, raakte het oppervlak begroeid waardoor de verdamping toenam, maar ook een 
tekort aan sediment ontstond: er kon weinig meer verstuiven. In dat tekort aan sediment 
werd voorzien door veenvorming. Dat veen werd in het algemeen gevormd onder een 
zekere isolatie van het onderliggende grondwater: de lemige afzettingen aan de basis van 
het veen belemmerden opwaarts transport van grondwater. De voeding vond dus vooral 
plaats vanuit de flanken van de naastliggende dekzandruggen, onder bijmenging van de 
lokale neerslag. 
 
Dat veen nu werd op den duur de belangrijkste basis voor de landbouw in deze streken: er 
werd grasland op aangelegd, dat redelijk productief was, doordat de in de loop van de 
voorgaande eeuwen vastgelegde voedingsstoffen gemobiliseerd werden. Dat gebeurde 
door een combinatie van (licht) ontwateren en bevloeien. Dat laatste is een vorm van 
grondgebruik die praktisch alleen nog uit enkele lokaal-historische studies bekend was25. 
De verklaring daarvoor schuilt in de wens vorstschade aan de zode te voorkomen – 
madeveengronden zijn notoir vorstgevoelig26, gevolg van de aanwezigheid van leemlagen 
in de ondergrond, die directe invloed van kwelwater belemmert. Door nu het land in de 
water “af te dekken” met een stromend laagje water, voorkwam men het indringen van de 
vorst in de grond. Vond dat laatste plaats, dan vroor de grasmat op en braken de spruiten 
af van de wortels. Omdat daarin de voorraad reservevoedsel zit voor de eerste grasgroei 
in het vroege voorjaar, verliest men in feite tenminste één oogst. Door nu te bevloeien, 

                                                 
23 Baaijens, G.J. & Van der Molen, P.C. 2004. Landschapsecohydrologisch Structuurbeeld Noord-Brabant. 
En ook Baaijens, G.J. & Van der Molen, P.C. 2004. Waterbergings-kansenkaart op basis van het 
Landschapsecohydrologisch Structuurbeeld Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant 2004. 
24 Zie ook Baaijens, G.J., F.H. Everts & A.P. Grootjans (2001): Traditionele bevloeiing van grasland. Een 
studie naar vroegere bevloeiing van reservaten in pleistoceen Nederland, alsmede enkele boezemlanden. 
Rapport Expertisecentrum LNV, Wageningen. En verder Baaijens, G.J. (2001): Goed kijken kan nooit 
kwaad. Over nepmeanders en ander ongerief. Kenmerken 8,3: 8-11. en G.J.Baaijens,F.H.Everts & N.P.J. de 
Vries (2003): Vloeiweidesysteem Klein Bieler – leven op kwelkraters. Lab. voor Plantenoecologie RU 
Groningen/ EGG consult everts & de vries.Groningen. 
25 Vooral n.a.v. een artikelenreeks van Bert van Polen in de lokale pers over de natuurlijkheid van beken.  
26 B. van Heuveln (1965): De bodem van Drenthe. Wageningen. Ook Tiesing maakt daar gewag van. Zie 
C.H. Edelman (1943): De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van 
Oostelijk Drenthe. Assen. 
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voorkwam men deze vorstschade. Men bereikte voorts, dat allerlei de grasmat belagende 
organismen als ritnaalden, engerlingen, veldmuizen, mollen, enz., geen kans kregen. 
Tenslotte, niet onbelangrijk, werd het groeiseizoen verlengd – in de Belgische Kempen 
kon eind maart al het eerste gras worden geoogst27. Bij het huidige 
waterhuishoudkundige regime kan dat op zijn vroegst zo’n anderhalve maand later. Het 
adagium dat nat land koud en laat is behoeft dus enige correctie – en aan dat geloof 
hebben we al die diepe ontwateringssloten te danken…  
 
De primaire betekenis van bevloeiing lag dus niet in de aanvoer van slib28, maar in 
beperking van de vorstschade en de grotere oogstzekerheid. Al was slib welkom primair 
doel was het niet bij bevloeiing. Het is zelfs de vraag of er wel veel slib werd aangevoerd 
in de meeste gevallen – alleen de Berkel (de grootste in ons land stromende gegraven 
beek29 - voerde veel slib aan. Voor de Groenlose Slinge geldt hetzelfde. 
 
Ten behoeve van de bevloeiing zijn vermoedelijk alle beken in het hoge deel van ons 
land gegraven30. Hoe ging men daarbij tewerk? Het basisprincipe is eenvoudig: men 
zocht die plaatsen op, waar kwel van, bij voorkeur basenrijk, grondwater optrad. Dat 
heeft ook de gewenste hoge en constante temperatuur. De Brabantse Warmbeek lijkt er 
haar naam aan te danken te hebben; heeft misschien zelfs wel een wat hogere temperatuur 
door eigenaardigheden in de ondergrond. Terzijde: op de Veluwe kent men, als 
tegenhanger, een Koude Beek. Die kwam uit hoogveen en heide. Bij meanderende 
dekzandruggen zullen de gewenste plekken vooral de buitenbochten van ruggen zijn; bij 
kwelkraters is vaak het hart van de (verstopte) krater zo’n gezochte plek. Ze moeten niet 
moeilijk herkenbaar geweest zijn: Gele Lis, smalbladige Wilgensoorten31 en Grote 
Zeggen wezen de weg en in de winter zijn plekken waar het niet bevriest gemakkelijk te 
verkennen32. Die kwelplekken verbond men met elkaar en indien in het tussengelegen 
                                                 
27 J. Burny (1999): Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (1910-1959). Publ. 
Nat.hist.Gen. Limburg Reeks 42, afl. 1. Maastricht. 
28 Die gedachte werd recent nog verwoord door W. Tijms (1992): De landbouw in het kerspel Diever 
(Middeleeuwen – 1612). In: J. Bos et al. (red.): Geschiedenis van Diever. Zuidwolde. De Drentse beken 
waren echter buitengewoon arm aan slib en rond de Haler Leek, omgeven door vochtige heide en 
hoogveen, was van slibaanvoer al helemaal geen sprake. Toch bevloeide men, getuige vele stuwkolken, 
ook daar op grote schaal. Zie voor een correctie op Tijms berekening G.J. Baaijens (1997): 
Waterbeheersing rond de Haler Leek. In: Havelaar et al., op. cit. p. 113-136.  

29 Ze is 140 km lang, maar loopt in Duitsland op de waterscheiding tussen een aantal noord- dan wel 
zuidwaarts stromende beken, mijdt in ons land alle laagste delen en doorsnijdt zowel bij Haarlo als Lochem 
hogere ruggen. Het slib werd zo angstvallig binnen de eigen grenzen gehouden, dat de (jonge)staatkundige 
grens tussen Overijssel en Gelderland tussen Lochem en Westerflier nu als een bodemkundige en 
geomorfologische grens is terug te vinden. De landweer brak op één punt enkele malen door; daar vinden 
we dan ook een klein kleiwaaiertje op Overijssels gebied. 
30 Zie voor achtergronden van dit vermoeden G.J. Baaijens, F.H. Everts & A.P. Grootjans (2001): 
Traditionele bevloeiing van grasland. Een studie naar vroegere bevloeiing van reservaten in pleistoceen 
Nederland, alsmede enkele boezemlanden. Rapport Expertisecentrum LNV, Wageningen. 
31 Lokaal als “Weide” aangeduid en daarmee scherp onderscheiden van de breedbladige soorten, die op 
oppervlakkige toestroming van basenarm water wijzen en als “Warf (t) of Werf(t)” worden aangeduid. Het 
zal wel toeval zijn, maar op de laatste plaatsen kon men wel goed bouwen, dus een erf of werf(t) stichten en 
de eerste plaatsen leverden goed weide- en hooiland op. 
32 Vink (op. cit.) gebruikte voor zijn studies in hetr rivierengebied ook dit soort kenmerken. Hij sleet hele 
zaterdagen bij kappers om van boeren, die zich die dag lieten scheren, informatie over kwelplekken te 
verkrijgen. 
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traject al te veel water wegzeeg klopte men er wel leem in. In de Achterhoek ontdekte 
Zuurdeeg zelfs aquaducten: de beek was hier op houtwallen gebracht, die behalve die 
transporterende functie ook nog een rol speelde bij het weren van oppervlakkig 
afstromend zuur (en koud) heide- en veenwater33. Als de ruggen veel water leverden, 
ging men wel min of meer zigzaggend door zo’n rug heen. Die constructie ziet men veel 
in de Gelderse Vallei; een variant daarop is een begreppeling, of zelfs een slotenstelsel, 
bovenop hogere terreindelen.  
 
De beek zelf kan op verschillende manieren zijn vormgegeven34. In elk geval bestond 
altijd de mogelijkheid tot opstuwing. Die plekken laten zich op oude kaarten of op oude 
luchtfoto’s gemakkelijk aanwijzen, als verbredingen in de beek: stroomafwaarts van de 
stuw kolkte de beek uit, vaak lag daar ook een stortebed. Vaak liggen stuwplekken bij 
abrupte knikken in de beek: een deel van het water stroomde dan direct over het land naar 
een punt, waar het opnieuw op de beek kon worden gebracht. Ook bruggen en de 
bijpassende landhoofden en wegen waren favoriete plekken: men spijkerde dan planken 
tegen de staande balken van de brug35. Voor de Reest is dat dubbelgebruik ook 
gedocumenteerd36; de overstorten werden vaak van een stenen bodem voorzien, die later 
als voorden37 werden aangeduid. Ze kunnen die functie ook wel gehad hebben, maar 
gezien de koppeling weg - brug – stuwkolk – keienvloer is een voorde naast de weg toch 
niet geheel logisch, al kan er van secundaire verplaatsing sprake zijn. De vele zgn. 
voorden in de Drentsche Aa38 zullen een vergelijkbare functie gehad hebben. Enkele 
daarvan liggen niet in een weg. 
 
Men moest niet alleen over een aanvoer, maar ook over een afvoer beschikken. Het meest 
eenvoudige was als men die kon combineren, door bijv. de beek langs de kortste weg 
dwars over het beekdal te leiden. De stroomafwaartse delen konden op die manier 
                                                 
33 N.Zuurdeeg (1991a): Oud boeren-waterbeheer in de Achterhoek. Natuur en Landschap in de Achterhoek 
en Liemers 52:44-51 en id. (1991b):Water wijst de weg. Natuur en Landschap in de Achterhoek 5, 3/4:98-
106. 
34 Zie voetnoot 19. 
35 Daarmee hangt vermoedelijk de bepaling samen dat bruggen in Drenthe altijd vervaardigd moesten zijn 
uit jukken van eiken balken van 1 voet in het vierkant (30x 30 cm). Voor het vervoer over de bruggen is dat 
een overdreven zware constructie. Opmerkelijk is ook, dat bijv. in Meppel en bij Zuidwolde de 
landhoofden van bruggen over de Reest al gemetseld waren in een tijd, dat buiten de kerk stenen huizen 
niet of nauwelijks bestonden. De Brabantse rechtsregels zijn op dat punt, voorzover ons bekend, nog niet 
onderzocht 
36 J.P. van den Berg (1986): Het water en Staphorst. In: N.J. Driessen (red.): Van Reestdal tot 
Beentjesgraven; van Kievitshaar tot Kievitsnest: geologie, natuur, cultuur en historie in de gemeente 
Staphorst. Zwolle; pp. 21-47. Op p. 35 wordt ingegaan op bevloeiing langs de Reest en worden twee 19e-
eeuwse reglementen voor de Staphorster zijde gemeld.  
37 Voorden waren oorspronkelijk zandruggen in het veen, die een verbindingsmogelijkheid (“voortgang”) 
boden. Men vindt dan ook nogal eens voorden op plaatsen zonder beek (Lichtenvoorde, bijv.). 
Doorwaadbare plaatsen werden aanvankelijk – en lokaal nog wel – als “wad” aangeduid, waarin men 
(door-)waden herkent. Voorzetsels als brede, kromme, hulst e.d. slaan dan ook op de zandruggen, niet op 
de aard van de gewoonlijk smalle en korte passages van de beek.  
38 H. Lanjouw & H. van Westing (1995): Voorden in Drenthe. NDV 112:36-50. Jammer is, dat ze zich 
beperkt hebben tot het aangeven van ongeveer wegbrede steenbestortingen: ook bij smallere kan immers 
van een stuw sprake zijn geweest. Terzijde zij er op gewezen, dat de term voorde aanvankelijk sloeg op 
zandruggen in het veen. Bij de aanleg van beken ging ze over op de passage van de beek. Er zijn dan ook 
beekloze voorden, zoals bijv. Lichtenvoorde.  
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gemakkelijk bevloeid worden en er kon worden geloosd op het volgende deel van de 
beek. Die oplossing vindt men op vele plaatsen, op grote schaal bijv. langs de Berkel, 
maar ook langs belangrijke delen van de Dommel. Een andere, veel aangetroffen, 
oplossing is een opgeleid stelsel, dat gewoonlijk als beek wordt aangeduid en een min of 
meer parallel daarmee lopende, vaak als ”laak” of “leek” aangeduide, waterlossing, die 
voor de afvoer zorgdroeg. Bij de aanleg daarvan ging men recht door het veen. Bochten 
zijn daar dan ook schaars. Bochten zijn ook schaars in voorzieningen die bedoeld waren 
om vanuit heide en/of hoogveen afstromend water af te voeren. Dat was arm, zuur en 
loogde dus uit in plaats van te bemesten. Ze zijn op de kaart vaak terug te vinden als 
Kwasloot, Ruimsloot, Leisloot, e.d. Men vindt ze vooral waar over grote lengten 
oppervlakkige afvoer plaats kon vinden; ze eindigen gewoonlijk op de grens van de het 
dorpsbehoren in de beek39. Dat is natuurlijk niet toevallig – men was het zure water zelf 
kwijt en de buren moesten zich maar redden.  
 
Het hiervoor beschreven patroon – twee evenwijdige watergangen in een beekdal, 
waarvan er één hoger ligt – tekent zich, met variaties, op vele plaatsen af. Een dergelijk 
patroon past ook bij bevloeiing: had men slechts willen ontwateren, dan was een 
watergang in het centrum van het dal, met dwars daarop zijsloten, voldoende geweest – 
en dat had ook aanzienlijk minder energie gevergd. De conclusie is dus onontkoombaar: 
er is buitengewoon veel onnatuurlijks aan de Nederlandse beken. Zelfs de bochten zijn 
gewoonlijk gegraven en van meanders is in feite geen sprake. De beken kalven dan ook 
niet af bij de buitenbochten maar bij de binnenbochten. Overigens: al in de jaren ’30 en 
’40 verbaasden onderzoekers zich over de afwezigheid van bij meandering behorende 
verschijnselen als bochtverleggingen, afsnoeringen e.d.40. Dat pleit dus voor het vernuft 
van onze middeleeuwse voorouders, want erosie is in de rechte leidingen van vandaag de 
dag eerder regel dan uitzondering.  
 
Waar duidelijk geulen vanuit de heide het beekdal inliepen, legde men wel houtwallen 
aan. Die konden verbazingwekkend breed en hoog zijn – teken van de moeite die men 
zich getroostte om het zure, uitlogende water – door Sallandse boeren in 1304 bijna 
ritualiserend aangeduid als “de wilde Wiking die van over land komt”; broodrovers bij 
uitstek dus – te weren41. In het Drentsche Aa-gebied vindt men zo’n wal bij het 
Witterveld; in 1527 is er nog een proces over gevoerd42.  Hoe nadelig de invloed van zuur 
veenwater was weten we toevallig door een reeks geschillen over de gevolgen van de 
ontsluiting van de Smildiger en Echtenervenen, aan de west- en zuidzijde van Drenthe. 
 
                                                 
39 Een mooi voorbeeld ligt in het Geelbroek, een reservaat van Staatsbosbeheer binnen het stroomgebied 
van de Drentsche Aa. In het kader van de ruilverkaveling Laaghalen bestond het onzalige voornemen hier 
bochten in de Ruimsloot te graven en vrije meandering mogelijk te maken. Daarvoor zijn stroomsnelheden 
nodig, die alleen maar kunnen leiden tot een verdere verdroging van het gebied. 
40 Als eersten, voor de Ratumsebeek in Winterswijk: V. Westhoff & H. de Miranda (1938) : Kotten, zoals 
de NJN het zag. Amsterdam. Specifiek voor een groot aantal Drentse beken: P.H. Kuenen (1945): De 
Drentsche riviertjes en het meandervraagstuk. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. 14: 313-336. De 
onnatuurlijkheid van de talloze bochten in de dan nog niet rechtgetrokken Wold Aa blijkt fraai uit een 
luchtfoto uit begin jaren ’30, afgedrukt in C.A.J. von Frijtag Drabbe (1972): Luchtfotografie. Den Haag, p. 
26.  
41 S.J. Fockema Andreae (1950): Studien over waterschapsgeschiedenis II: Salland. Leiden. 
42 Zie Coert, op.cit. 
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De verloedering van de bevloeiingsstelsels in Zuidwest-Drenthe als gevolg van het aan 
snee komen van de grote venen is beschreven door Derks43. De Dwingeler boeren hadden 
in 1631 al geklaagd over daarmee samenhangende ellende rond de Oude Vaart en de 
redenen zullen weinig verschild hebben van het door Derks uitgebreid geciteerde, uit 
1661 stammende, bezwaarschrift van ingezetenen van Havelte, Kolderveen, Nijeveen, 
Haakswold, Meppel, de Oosterboer, Schiphorst en Broekhuizen “vertoonende, dat door 
het aansteeken van de veenen, door het opgruppelen van de velden, ende door het gesaaij 
van de Boekweyte in de voorschr. veenen en de velden, insonderheijt bij dese natte tijden, 
haere groenlanden soodanigh worden geinnundeert en bedorven, dat ze voor een 
gedeelte nauwlijks de jaerlijkse lasten en grondschattingen en connen opbrengen”. 
Klachten, derhalve, over de hydrologische ontsluiting van de hoogvenen ten behoeve van 
turfwinning en boekweitteelt en de desastreuze invloed die dat (zure en dus uitlogende) 
water op de opbrengst had. Dat water gutste geregeld over het boerenland, gevolg van het 
feit, dat de schippers de schutten geregeld ophoogden zonder de kaden langs de 
vaarwegen op hoogte te houden of te brengen44. Uiteindelijk leidde dat er toe, dat na 1 
juni (ongeveer het tijdstip waarop de turfschippers afvoeren) de scheepvaart prioriteit 
boven de bevloeiing kreeg  - we weten het uit één van de bevloeiingsreglementen van de 
Reest45 - en in de 19e eeuw wordt dat provinciaal beleid.  
 
Hoe schadelijk die bevloeiing met zuur water was, weten we toevallig omdat Wittelter en 
Uffelter boeren na het verwijderen van een sluis in en het verdiepen  van de Drentse 
Hoofdvaart aanzienlijke droogteschade leden. We weten inmiddels door veldwerk dat 
door de ingrepen een eigen bronnen- en spaarbekkenstelsel van Wittelte droogviel. Dat 
stelsel was al danig aangetast bij de verlenging van de Drentse Hoofdvaart; een deel van 
de spaarbekkens kwam toen aan de oostzijde van de vaart te liggen. Het ligt er nog 
steeds, mét het zand uit de Hoofdvaart.  De verdroging werd, na ca 100 jaar, 
“gecompenseerd” door inlaat van water uit de Hoofdvaart (dus met uit het 
hoogveengebied van Smilde afkomstig water), resulterend in een jaarlijkse schade van ca 
fl 5000,-/jaar46. Een aanzienlijk bedrag rond 1880, voor een gebied van minder dan 100 
ha…  

 
 
De ‘boerenvoortvaring’, om een term van Hijszeler te gebruiken, die bevloeiingsstelsels 
voor de Noord-Twentse Mosbeek beschreef47, was dus gebaseerd op een vernuftig stelsel 
van plaatselijk water aftappen en het elders gebruiken om veen te bevloeien. Terzijde: 
beek is etymologisch verwant met bek; met bijten, afknabbelen, derhalve en het Drentse 

                                                 
43 Derks, P.A. (1887): Meppel en omstreken. Geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden, benevens 
bijdragen tot de geschiedenis van Drenthe. 1e deel. Meppel. 
44 Van sluizen in de huidige betekenis, met dubbele deuren, was geen sprake – het ging om zgn. 
valschutten. Daarbij ging veel water verloren. 
45 Van den Berg , J.P.  (1986): Het water en Staphorst. In: N.J. Driessen (red.): Van Reestdal tot 
Beentjesgraven; van Kievitshaar tot Kievitsnest: geologie, natuur, cultuur en historie in de gemeente 
Staphorst. Zwolle; pp. 21-47. 
46 Tijms, W.(1992): De landbouw in het kerspel Diever (1817-1940). In: J.Bos et al.: Geschiedenis van 
Diever, p. 161-184. Zuidwolde. 
47 C.C.J.W. Hijszeler (1966): Mander en omgeving, gem. Tubbergen. Versl.Med.Ver.Beoef. Ov.Regt en 
Gesch. 81:1-50 en id. (1970): De buurschap Mander en omgeving in de historie. In op.cit. 85:1-160. 
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‘diepjes’ laten al evenmin veel ruimte voor romantische gedachten. Daarbij werd licht 
ontwaterd en verteerde er dus veen, terwijl het opbrengen van bicarbonaatrijk water op 
een armer veentype tot natte oxidatie (‘veenrot’) leidde48. Al met al teerde men dus in op 
het veen. Soms kwam dat daardoor zo laag te liggen, dat landbouwkundig gebruik 
onmogelijk werd. De laatste fase was dan turfwinning bij diepere veenvoorkomens of, als 
de grondwaterstand nog kon worden aangepast, versmalling van de venige strook en 
plaatselijk geheel verdwijnen. De waarde van de grond daalde dan drastisch49. 
 
De laatste honderd jaar gebeurt dat overigens in een versneld tempo: er wordt dieper 
ontwaterd, waardoor droge oxidatie zeer veel belangrijker is geworden en voorzover er 
nog inundatie voorkomt, is dat met water, dat aanzienlijk rijker is aan sulfaat en nitraat 
dan het ooit geweest is. En dat bevordert de natte oxidatie aanzienlijk meer dan 
bicarbonaat ooit kon50.  
 
Een andere, de aantasting van veen bevorderende, factor is het bezanden van veen 
geweest. Dat is op grote schaal gepropageerd, om de draagkracht te bevorderen51. 
Neveneffect is, dat de warmtehuishouding negatief wordt beïnvloed in die zin, dat de 
grond eerder en dieper opwarmt. Ook dat bevordert de aantasting van het veen52. 
 
Bevloeiing is dus eigenlijk herverdeling van water en dat leidde tot een zekere 
gelijkvormigheid in het grasland: men streefde naar zo productief mogelijke vegetaties. 
Dat hield in, dat bijv. wat schralere vegetaties, zoals die met Draadrus, voor de 
uitmondingen van zijdalen, bij voorkeur bevloeid werden, terwijl het daarvoor benodigde 
water onttrokken werd aan natuurlijke kalkmoerassen, die als ‘blek’ of ‘blik’ werden 
aangeduid. Daardoor kon een soort als bijv. Dotter sterk toenemen: in de kalkmoerassen 
door lichte ontwatering, op Draadrusplekken door bevloeiing. In dat licht is het niet 
verwonderlijk, dat bij het huidige beheer, waar gerichte inundaties geen doel zijn, iets van 
die vroegere arme plekken weer zichtbaar wordt. Dankzij de gehandhaafde ontwatering 
komen de kalkmoerassen, het natuurlijk equivalent van blauwgrasland, intussen niet 
terug: er stroomt zeer veel water onbenut richting Noordzee. 
 
Met de komst van de kunstmest en van krachtvoer ontstond de mogelijkheid heidevelden 
te gaan ontginnen. In feite was er in 1840, als de eerste landbouwstatistiek wordt 
opgesteld, al een mineralenoverschot. Die ontginningen gingen gepaard met 

                                                 
48 F.H.J.L. Bloemendaal & J.G.M. Roelofs (1988): Waterverharding. P. 147-158 in: F.H.J.L. Bloemendaal 
& J.G.M. Roelofs (red.): Waterplanten en waterkwaliteit. Nat.hist.Bibl. KNNV no. 45. Utrecht. Zie ook 
M.J.R.Cals & J.G.M.Roelofs(1989):Ecohydrologisch onderzoek Noorderpark. Med.190 LID. 
Utrecht/Nijmegen. 
49 J.N.H. Elerie (1998): Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de 
Reest. Groningen. De balans tussen archiefstudie en literatuuronderzoek is in deze studie wat zoek. Zo is 
alle bestaande literatuur over bevloeiingen genegeerd. 
50 L.P.M. Lamers (2001): Tackling biogeochemical questions in peatlands. Diss. KUN. Nijmegen. 
51 Bizar is in dit verband, dat bij het COAL-onderzoek een Friese boer in de administratie zat, die land van 
het Fryske Gea pachtte, dat, omdat het deel uitmaakt van Frieslands Boezem, nog elk jaar langdurig blank 
staat. Hij verklaarde, dat hij onmiddellijk nadat het water van het land was al op het land kon rijden, omdat 
het “waterhard” was. 
52 W.R. van Wijk & W.J. Derksen (1963): Sinuisodal temperature variation in a layered soil. P. 171-209 in: 
W.R. van Wijk (ed.): Physics of plant environment. Amsterdam. 
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hydrologische ontsluiting van de heidegebieden: men richtte het oog als eerste op de 
nabij de beekdalen gelegen, wat betere (gewoonlijk: humeuzere) gronden – en vaak lagen 
die achter zo’n zuur water kerende wal. Die werd dan doorgraven. Gevolg was, dat de 
kwaliteit van het beekwater afnam, maar ook de drukverschillen tussen hogere en lagere 
gronden, de drijvende kracht achter het bevloeiingssysteem, verminderde erdoor – 
speciaal in het groeiseizoen. Uit Z.W.-Drenthe weten we, dat na de hooioogst nog wel 
eens bevloeid werd, om de grasgroei weer op gang te brengen53, maar dat werd allemaal 
moeizamer. 
 
Men kan vermoeden, dat men toen ook overging tot het begreppelen van het grasland; in 
de oude praktijk van het bevloeien passen geen greppels. De percelen werden daar dan 
ook met paaltjes aangegeven54. Omdat men een goede vochtvoorziening toch op prijs 
stelde – woar wèter is, is grös – sloot men de greppels vaak aan de onderkant met een 
plankje af, dat men weghaalde bij het oogsten, om dan een iets drogere en steviger zode 
te hebben. Maar eigenlijk is dat een praktijk, die pas opkwam, toen het handmaaien 
verdween. Het is een praktijk, die in reservaten ook nog wel gebezigd werd (wordt?), 
maar ook hier is sprake van een misverstand – het is helemaal geen oud boerengebruik. 
 
De ”greppelkwestie” brengt iets in beeld, dat van grote betekenis is geweest – en nog is – 
voor het beheer in de beekdalen. De 19e-eeuwse ontginningen brachten, zoals we zagen, 
met zich mee, dat heidevelden hydrologisch ontsloten werden55. Het bevloeiingssysteem 
verloor daardoor aan beheersbaarheid: de topafvoeren namen toe, de basisafvoer in de 
zomer verminderde. Bij dat alles pleit het voor het inzicht van onze voorvaderen, dat 
zelfs die verhoogde afvoeren niet leidden tot instabiliteit van het bekenstelsel: nog in de 
jaren ’40 van de 20e eeuw immers was van verleggingen van bochten nauwelijks 

                                                 
53 Zie Tijms, op. cit. 
54 Mooi beschreven door S. Cancrinus (1956): Dwingeloo. Schetsen van verleden en heden. Meppel. In de 
19e eeuw kwam een nieuw type bevloeiingen op, met name in heideontginningen, waarbij uitgebreide 
greppelsystemen werden aangelegd. Ze werden nog uitgebreid gepropageerd in het Verslag der 
Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 5 mei 1893 No. 16 tot het instellen van een onderzoek 
omtrent bevloeiingen. Den Haag, 1897). Geen wonder, want dit type werken betekende veel werk voor de 
in de commissie ruim vertegenwoordigde ingenieursbureaus. Zoals te verwachten valt, bleef het meeste slib 
in de aanvoergreppels hangen – en dat moest er dan in handkracht weer uit worden geschept om over het 
land te worden verdeeld. De oude boerenstelsels waren op verdeling van het slib door stromend water 
gebaseerd en behoefden nauwelijks onderhoud. Boeren konden er dan ook niet enthousiast voor raken, 
alleen grootgrondbezitters – en dan nog tijdelijk. Op Lankheet onder Haaksbergen, eigendom van de 
voorzitter van de Staatscommissie, G.J. van Heek, is een dergelijk stelsel aangelegd. Bij recent onderzoek 
t.b.v. het herstel van bevloeiingswerken werd ontdekt, dat ook hier uiteindelijk de boerenwijsheid het 
gewonnen heeft. 
55 Sommige historisch geografen menen, dat die ontsluiting al in de 17e eeuw op gang kwam. Zie voor dit 
misverstand vooral J. Bieleman (1987): Boeren op het Drentse zand 1600 – 1910. Een nieuwe visie op de 
‘oude’ landbouw. Utrecht. Dat wordt afgeleid uit een voorstel van het Landschapsbestuur de opbrengsten 
van de heidevelden te vergroten door diepere ontwatering. Het zal duidelijk zijn, dat iets dergelijks alleen – 
en dan nog kortstondig – te verwachten valt bij gronden met een wat dikkere humeuze laag. Waar die 
geplagd werden, zowel voor strooisel als als brandstof, ligt het niet voor de hand dat boeren daartoe zijn 
overgegaan. Op de vroegste kaarten is dan ook praktisch nergens een sloot te vinden op heidevelden, die de 
heide verlaat. Waar men zich bovendien zeer wel bewust was van het effect van zuur heide- en veenwater 
op graslandvegetaties, zou men wel buitengewoon dom zijn geweest wanneer men die aanbeveling van het 
Landschapsbestuur zou hebben opgevolgd.  
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sprake56. Het onderstreept ook nog eens, hoezeer men uit was op maximale benutting van 
water, ook van de zeldzame hoge afvoeren, waarmee men ook in een verder verleden wel 
van doen had. 
 
Al die activiteit op de heidevelden moet ook de kweldruk hebben doen verminderen; voor 
de Hunze maakt Tiesing daar inderdaad gewag van57. Ook daardoor verminderde de 
kwaliteit, in landbouwkundige zin, van het beekwater. Voeg daarbij, dat wanneer de 
eerste kunstmest komt dat vaak zwavelzure ammoniak is, waardoor veenrot bevorderd 
werd, en de afnemende belangstelling voor bevloeiing is niet geheel onbegrijpelijk. 
 
De strijd tussen de “natten” en de “drogen”, zoals het in de jaren ’20 in Dwingeloo heette, 
is uiteindelijk door de “drogen” gewonnen. Aanvankelijk streefde men daarbij niet naar 
maximale drooglegging: plas-dras in de winter en een grondwaterstand van 30 cm onder 
maaiveld werd voldoende geacht. Men vreesde droogte meer dan wateroverlast. Angst 
voor een gering rendement van de mest bestond er weinig: al in 1859, toen er nog volop 
bevloeid werd, werd er grasland bemest en men kreeg opbrengsten (ca 16 ton d.s./ha), die 
zelfs vandaag de dag niet worden gehaald58. Nu was een dergelijke hoge opbrengst 
ongetwijfeld, ook in het landbouwkundig als voorlijk beschouwde Dwingeloo, 
uitzondering – daarom kwam het ook in de krant. Toch raken we hier aan een probleem, 
dat de waterhuishouding van alle beekdalen in ons land in zeer nadelige zin beïnvloed 
heeft: de vraag wat optimale grondwaterstanden zijn.  
 
Aan onderzoek op dat punt heeft het niet ontbroken; het meest uitvoerig door de 
Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLN)59. Daarin werd 
onderzoek naar grondwaterstanden gecombineerd met proefveldonderzoeken; het 
mondde uit in een reeks rapporten en een samenvattend rapport, waarin voor een aantal 
grondsoorten en voor bouwland en grasland afzonderlijk optimale grondwaterstanden 
voor zomer en winter werden aangegeven. De optimale grondwaterstanden liggen 
opvallend ondiep, veel ondieper dan nu wordt aangenomen. Toch liggen ze al dieper dan 
het onderzoek rechtvaardigde: Visser geeft aan, dat op gezag van (ongenoemde) 
deskundigen het optimum wat naar de droge kant is verschoven om effecten van 
verliezen door beweiding, ruwvoerwinning e.d. in te bouwen60. 
 
Dit verschuiven van de optima is nadien gewoonte geworden. In zekere zin werd daarmee 
aansluiting gezocht bij en een rechtvaardiging gevonden in onderzoek van Hooghoudt61, 
                                                 
56 Zie voetnoot 8. 
57 Zie Edelman, op. cit. 
58 Zie Tijms, op. cit. 
58  Prov. Dr. en Asser Courant 13-9-1859. De langjarige netto-opbrengst van grasland is thans  ca 10 à 11 
ton d.s./ha, 1897). 
59 J.J. de Vries (1982): Anderhalve eeuw hydrologisch onderzoek in Nederland. Amsterdam. 
60 W.C. Visser (1958): De landbouwwaterhuishouding van Nederland. Rapport no. 1 Comm. Onderzoek 
Landbouwwaterhuishouding Nederland – TNO. Z.pl. Visser was een briljant onderzoeker, die kans zag een 
vorm van multivariate analyse in te voeren, gebaseerd op grafische technieken, voordat krachtige 
computers dat werk vereenvoudigden.  
61 Hooghoudt legde een groot aantal proefvelden aan, waar de grondwaterstanden strikt gecontroleerd 
konden worden. Door voortijdig overlijden heeft hij daar zelf nauwelijks over kunnen publiceren; een 
voordracht met enkele voorlopige uitkomsten is na zijn dood verschenen (S.B. Hooghoudt (1952): 
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dat zich in elk geval in een voor iedereen begrijpelijke zin liet samenvatten: “hoe dieper, 
hoe beter”. Daarbij is over het hoofd gezien, dat Hooghoudt een zeer onnatuurlijk regime 
instelde, geïnspireerd door zijn landbouwkundig beter onderlegde collega’s, n.l. laag in 
de winter en hoog in de zomer62. De wintergrondwaterstanden lagen vast en op een diep 
niveau; die voor de zomermaanden wisselden wel. Gevolg van die proefopzet was, dat 
het in het voorjaar nieuw ontwikkelde wortelstelsel – voordat de bovengrondse delen 
beginnen te groeien wordt uit het reservevoedsel eerst een wortelstelsel aangelegd; de 
groei daarvan eindigt wanneer de grondwaterspiegel bereikt is – in meerdere of mindere 
mate verdronken werd. Dat het minst verdronken wortelstelsel dan tot de hoogste 
productie leidt, is eenvoudig te begrijpen63. Dit misverstand is maatgevend geworden 
voor de gehanteerde normen ten aanzien van de meest gewenste grondwaterstanden. 
Daarbij is men geleidelijk aan opgeschoven in een richting, waarbij aanzienlijk dieper 
wordt ontwaterd dan teelttechnisch gezien wenselijk is – met in het achterhoofd 
ongetwijfeld de gedachte, dat vochttekorten ook wel met beregening kunnen worden 
opgelost. Daarmee wordt overigens een trend in gang gezet, waarbij het gewas “lui” 
wordt, d.w.z. een zeer ondiep wortelstelsel ontwikkelt en nog gevoeliger wordt voor 
droogte. 
 
Enige rechtvaardiging voor die wensen t.a.v. diepere grondwaterstanden is er intussen 
wel, maar die schuilen in feite in de benuttingstechniek: naarmate meer gemechaniseerd 
werd, werd de benuttingstechniek ruwer en namen de oogstverliezen toe64. Tegelijkertijd 
ziet men dan eerder plassen op het land en soms wordt de oogst daardoor geheel 
onmogelijk. Dan weerklinkt de roep om nog diepere ontwatering, maar daarbij wordt 
voorbij gegaan aan de werkelijke oorzaak: structuurbederf. Kende vroeger alleen 
bouwland verdichte lagen in de ondergrond, die remmend werkte op een goede drainage 
(zgn. ploegzolen), nu kent ook grasland die65. En daar helpt geen diepere ontwatering 
                                                                                                                                                 
Waarnemingen van grondwaterstanden voor de landbouw. Versl. Techn. Bijeenk. 1-6 Cie Hydrol. Ond. 
TNO: 94-109). De uitkomsten van zijn proefvelden, bijv. dat van Nieuw-Beerta, worden intussen wel in 
college-dictaten gebruikt, zoals bijv. het dictaat Agrohydrologie, herziene uitgave 1973, afd. 
Cultuurtechniek LH Wageningen, zonder enige achtergrondinformatie over proefveldomstandigheden e.d. 
62 Die wens hoort men nog wel. Ze is in zoverre merkwaardig, dat enkele miljarden jaren evolutie er 
ongetwijfeld toe hebben geleid, dat planten aangepast zijn aan hoge wintergrondwaterstanden en dalende 
standen in de zomer. In West-Europa is de enige plaats waar een daaraan tegengesteld regime voorkomt de 
Bodensee. Berichten over hoge opbrengsten daar zijn nooit tot de literatuur doorgedrongen.  
Achtergrond van de wens van Hooghoudts (Groninger) collega’s was, dat men in het kustgebied inderdaad 
een regime kende van diepe slootpeilen in de winter en volle sloten in de zomer. De oorzaak daarvan was, 
dat men in de winter streefde naar vorming van diepe regenwaterlenzen. De percelen werden met het oog 
daarop bol opgeploegd, om het maaiveld zo goed mogelijk evenwijdig aan de winterse grondwaterspiegel 
te krijgen. In de zomer zette men met zeewater de peilen op, om aldus de regenwaterlenzen opwaarts te 
drukken en binnen het bereik van de plantenwortels te houden. Een specifieke oplossing voor een specifiek 
probleem kan natuurlijk nooit maatgevend zijn voor heel Nederland. In die zin is een heroriëntatie op de 
uitgangspunten van het huidige waterhuishoudkundige beheer dringend gewenst.  
63 Visser, op. cit., heeft als enige geattendeerd op de opvallende verschillen is uitkomsten tussen 
Hooghoudts onderzoek en de COLN-uitkomsten. Een bevredigende verklaring wist hij niet te vinden. 
64 Zie o.m. D. Logemann et al. (1981): De grasmat van het Zuiderland. Een discussie over voor en tegen 
van een polderpeilverlaging in het Westerkwartier. Wetenschapswinkel Biologie RU Groningen. Haren. 
65 Dat is een gevolg van verdichting van de ondergrond door de trillingen van de erop rijdende voertuigen. 
Dat probleem is minder bij rupstractie, maar niet afwezig. Bij paardentractie ontbrak het wel. Zie L.L. 
Karafiath & E.A. Nowatzki (1978): Soil mechanics for off-road vehicle engineering. Ser. Rock a. Soil 
Mech. Vol.2 (1974/77)no. 5. Metingen in Nederlandse gronden zijn o.m. te vinden in A.H.J.C. van Esch 
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aan, noch diepploegen e.d.; dat laatste leidt alleen tot een extra verdichte laag op grotere 
diepte. Ook daarover zijn metingen. 
 
Blijken de wensen ten aanzien van de ontwateringsdiepte van cultuurgronden dus vooral 
door geloof ingegeven, met de afvoernormen is het niet beter gesteld. Tussen beide dient 
een verband te bestaan: de wens grondwaterstanden niet boven een zeker niveau te laten 
komen, resulteert in de wens een zekere hoeveelheid water in een zekere tijd te kunnen 
laten afstromen. Dat bepaalt de dimensionering van en de afstand tussen greppels, sloten, 
e.d. Uitgangspunt daarbij is een stand, die gemiddeld één maal per jaar voorkomt; dat 
wordt de “maatgevende afvoer” genoemd. Hoewel in Drenthe al zeer lang afvoeren 
gemeten worden, berusten de normen nog steeds op schattingen. Al in 1978 werden die 
schattingen aan een nadere toetsing onderworpen; Streefkerk kwam toen tot gemeten 
maatgevende afvoeren, die weinig meer dan een kwart waren van de geschatte66.  
 
Het gat tussen berekende en gemeten afvoeren moet al eerder zijn opgevallen, al werd – 
en wordt - er in de cultuurtechnische literatuur nooit expliciet over geschreven. In zekere 
zin was een deel van De Jagers proefschrift67 er aan gewijd: de afvoeren in een 
“onverbeterd” gebied bij Koekange (Z.W.-Drenthe) bleven achter bij de verwachtingen. 
Dat werd toegeschreven aan “moerasafvoer”; aan oppervlakkige berging in laagten in 
nog onontsloten gebied. Vermoedelijk gaat het om een fundamenteler vraagstuk, want 
aan sloten, dwarssloten en greppels heeft het bij de slagenverkaveling van Koekange al 
vanaf de middeleeuwen bepaald niet ontbroken en van een moeras was door al die sloten 
bepaald geen sprake meer. We denken, dat het gat tenminste voor een deel verklaard kan 
worden doordat bij de aanleg van beken het debiet geregeld kon worden en de boeren niet 
op verdroging te wachten zaten. Immers, doordat bij het verstoppen van bronnen en 
stromingsstelsels de stroomsnelheid van het uitredende water afnam, nam naar de 
oppervlakte toe (of naar de af te tappen flank van een rug) de korrelgrootte af. Door nu 
meer of minder diep te graven, kon men meer of minder water aftappen. Omdat het 
streven er op gericht was zo vaak mogelijk te bevloeien én de grondwaterstanden zo min 
mogelijk te laten dalen (“woar wèter is, is gros”, luidde een vuistregel in Z.W.Drenthe, al 
zal het  wèter plaatselijk woater zijn geweest) zocht men een optimum tussen afvoer en 
bevloeiingsmogelijkheden later in het seizoen, ofwel, een balans tussen een zo hoog 
mogelijke basisafvoer in de zomermaanden, en een maximale oppervlakte bevloeid 
grasland in de winter. Incidenteel droge jaren waren altijd een ramp, want dat betekende 
een kleinere oppervlakte bevloeid grasland en incidenteel natte jaren een zegen, want dan 
kon men ook de heide bevloeien en het voortbrengend vermogen daarvan vergroten. Wat 

                                                                                                                                                 
(1974): Het bepalen van de bodemdichtheid in verschillende bodemtypen met de penetrograaf. RIN, 
Leersum. 
66 Interne notitie Staatsbosbeheer, gecit. in G.J. Baaijens (1987): Effecten van ontwateringswerken in de 
ruilverkaveling Ruinerwold-Koekange. RIN-rapport 87/11. Leersum. De meetstuw waaraan Streefkerk zijn 
gegevens ontleende, wordt beheerd door Rijkswaterstaat. De uitwisseling van gegevens tussen ambtelijke 
diensten lijkt hier redelijk slecht te zijn: terwijl toetsing van het hydrologische model dat voor deze 
ruilverkaveling gehanteerd is aan afvoermetingen aan boven- én onderzijde van het plangebied had kunnen 
plaats vinden, is van geen van beide gebruik gemaakt. Ook andere relevante gebiedsspecifieke gegevens 
zijn aan de opstellers ontsnapt.  
67 De Jager, A.W. (1965): Hoge afvoeren van enige Nederlandse stroomgebieden. Diss. LH Wageningen. 
Wageningen. 



 34 
 

dus “moerasafvoer” genoemd wordt, is in werkelijkheid nooit eerder op die plek 
aangetapt grondwater. 
 
Als gevolg van dit soort omgang met de werkelijkheid is ons land ernstig verdroogd: 
waar voorheen het streven gericht was op waterconservering, sloeg de balans geheel om 
naar een zo snel mogelijk afvoeren van het neerslagoverschot. Dat leidt tot vochttekorten 
in de zomermaanden, die, als het om de landbouw gaat, worden bestreden door 
beregening uit het grondwater. Waar het streven er aanvankelijk nog op gericht was die 
tekorten op te heffen door aanvoer van water vanuit de grote rivieren en aldus beregening 
uit oppervlaktewater mogelijk te maken, nu is die laatste optie vervallen dankzij het 
optreden van de (aardappelziekte) bruinrot. Dat leidt niet tot een vermindering van de 
aanvoer, maar tot een groter beroep op het grondwater. 
 


