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Een manier om toekomstige hydrologische regimes in te schatten is door bewijzen te 
vinden van representatieve perioden in het verleden. In deze studie wordt een eerste 
aanzet gegeven voor de historisch-hydrologische modellering voor het stroomgebied 
van de Drentsche Aa. Beleidsmatig wordt hier aangestuurd op een hogere basisaf-
voer en lagere piekafvoer die horen bij een natuurlijkere historische situatie. Door 
het bestaande hydrologische model aan te passen naar een historisch scenario van 
rond 1900 kunnen de hydrologische consequenties worden ingeschat van een natuur-
lijker, cultuurhistorisch verantwoorde inrichting van het landschap. Modelresultaten 
laten zien, dat bij gelijkblijvende meteorologische omstandigheden, de werkelijke ver-
damping in de situatie van 1900 ongeveer 17% lager is dan in de situatie van 2000. 
Daarnaast was in 1900 de ontwatering beperkter door ondiepere en kleinere sloten 
en beekjes. Dit heeft tot gevolg dat in 1900 grondwaterstanden hoger zijn en dat er 
dan een grotere component van het grondwater ondiep wordt afgevoerd. Afvoeren 
bij verschillende overschrijdingsfrequenties liggen in 1900 (substantieel) hoger dan in 
2000. Het is dus de vraag of het streven naar een historisch landschapsbeeld van 1900 
resulteert in lagere piekafvoeren en verminderde overstromingen in het stroomgebied. 
De verschillen tussen 1900 en 2000 zijn groter dan de verschillen tussen 2000 en het 
klimaatscenario van 2050 (WH-scenario). Dat is opvallend en suggereert dat de histo-
rische veranderingen in het hydrologische regime groter zijn dan de te verwachten 
veranderingen voor de komende decennia. Het loont de moeite om andere historische 
scenario's, die representatief zijn voor een natuurlijkere inrichting, door te rekenen om 
een bandbreedte van representatieve hydrologische regimes te creëren.

Inleiding

Een van de manieren om toekomstige hydrologische regimes in te schatten is door 
bewijzen te vinden van de invloed van de landschappelijke inrichting op de waterhuis-
houding in representatieve perioden in het verleden. Met name in stroomgebieden 
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waar een combinatie van natuurontwikkeling en cultuurhistorische waarden een be-
langrijke rol spelen in het water- en landschapsbeheer, kan het gebruiken van repre-
sentatieve situaties uit het verleden nuttig zijn. Een probleem is echter om historische 
situaties kwantitatief te beschrijven. Hoewel er substantiële variaties in afvoeren in 
verschillende tijdperioden zijn aan te wijzen, zijn kwantitatieve hydrologische tijd-
reeksanalyses pas mogelijk vanaf het midden van de 20e eeuw. Terwijl hydrologische 
disciplines een kwantitatief karakter hebben, zijn landschapshistorische analyses, die 
vaak langere perioden beschrijven, kwalitatief van aard. Een interdisciplinaire benade-
ring om beide vakgebieden met elkaar te verbinden is daarom noodzakelijk. Hydrolo-
gische modellen kunnen huidige condities goed reproduceren, en daarom zouden we 
deze kunnen gebruiken om historische tijdreeksen te simuleren. Met een retrogres-
sieve benadering, waarbij we stap voor stap teruggaan in de tijd op basis van onze 
huidige (hydrologische) kennis kunnen we betrouwbare condities reconstrueren voor 
historische situaties, gebaseerd op de aanname dat systeemeigenschappen hetzelfde 
blijven, behalve de eigenschappen die expliciet in het model zijn opgenomen. 
In dit verkennende project worden de interacties tussen historisch-landschappelijke 
situaties en de effecten hiervan op de waterhuishouding in het stroomgebied van de 
Drentsche Aa bestudeerd. Dit is nodig, omdat de hydrologische taakstelling in dit ge-
bied sterk gebaseerd is op de natuurlijke en cultuurhistorische situaties in het verle-
den, waarbij deze als voorbeeld kunnen dienen voor het toekomstige waterbeheer. Er 
wordt daarom aandacht besteed aan hoe het historische landgebruik en waterbeheer 
van invloed is geweest op de hydrologische karakteristieken van het stroomgebied 
op regionale schaal. Het doel van deze studie is om de historisch-landschappelijke 
situatie van rond 1900 te simuleren en te vergelijken met de situatie van 2000 en de 
verwachte situatie van rond 2050.

Beleidsmatige context stroomgebied

De fysische en historische geografie van het Drentsche Aa gebied zijn goed gedocumen-
teerd (o.a. De Gans, 1981; Grootjans, 1985; Schipper en Streefkerk, 1993; Spek, 2004 
en Maas e.a. 2015), maar de relatie tussen historische landgebruiksveranderingen en 
de gevolgen voor de afvoerhydrologie, beperkt zich tot onderzoeken van Faber (1972), 
Streefkerk (1985) en Meijles en Williams (2012). Er zijn sterke aanwijzingen dat histo-
rische landschapsveranderingen consequenties hebben gehad voor de grond- en op-
pervlaktewaterhydrologie (Faber, 1972; Spek, 2004; Waterschap Hunze en Aa's, 2007; 
Spek e.a., 2015). Ook in de toekomst worden er veranderingen verwacht door klimaat-
verandering en door een focus op een meer natuurlijkere landschapsinrichting (Beheer-
plan Drentsche Aa, 2016). Sinds het einde van de jaren '80 van de vorige eeuw is het 
waterbeleid gericht op het tegengaan van verdroging van natuurterreinen en momenteel 
wordt er aandacht besteed aan het verminderen van overstromingsrisico's gedurende 
natte perioden, zoals in 1998 en 2012. Voor de Natura 2000-gebieden in het stroom-
gebied van de Drentsche Aa geldt een kernopgave om een ecologisch 'functionele sa-
menhang van het landschap' te bewerkstelligen. Om dit te bereiken zijn er natuurdoelen 
gesteld. In het Beheerplan zijn kernopgaven gesteld voor meer natuurlijke waterlopen. 
Problematisch zijn het voorkomen van te hoge piekafvoeren en een te diepe beek met 
daarbij behorende lage waterstanden en uitdroging van aangrenzende beekdalvegetatie. 
Natura 2000-regelgeving vereist dat verschillende zeldzame habitats en vegetaties in de 

Jaar (AD) Waterhuishoudkundige ontwikkelingen en wijzigingen ID (zie Afbeelding 1)

< 0 Veengroei en zeespiegelstijging

700-750 Eerste bewoning 1

800-850 Einde veengroei door lokale vervening 2

1000 Flevomeer wordt Zuiderzee 3

1100-1150 Start systematische vervening 4

1122 Kromme Rijn wordt afgedamd 5

1300-1400 Bedijking van de Zuiderzee en Vecht 6

1400-1500 Ontstaan veenplassen

Introductie windmolen

7

1400-1900 Ontwikkeling heidevelden en zandverstuivingen 8

1437 Eerste dam in de Vecht 6
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beekvallei worden hersteld, waarbij men impliciet naar een historische situatie streeft. 
In het beheerplan van het waterschap wordt aangegeven dat de "…knelpunten worden 
vooral veroorzaakt door ingrepen in de waterhuishouding en het onderhoud in het ver-
leden". (Beheerplan Drentsche Aa, 2016, blz. 173). Aangenomen wordt dat een hogere 
basisafvoer, lagere piekafvoer en een langzamere respons op neerslag van het opper-
vlaktewater horen bij een natuurlijkere situatie, zoals die in het verleden voorkwam. In 
het beheerplan wordt daarom geadviseerd nader onderzoek uit te voeren naar histo-
rische situaties die een natuurlijker inrichting representeren. Bij het herstellen van die 
situatie dient men rekening te houden met cultuurhistorische waarden.

Karakterisering van het modelgebied
Het onderzoeksgebied is gelegen in het noordwesten van de provincie Drenthe, op de
grens met Groningen. Het modelgebied heeft een omvang van 120.000 ha, met daar-
binnen een interessegebied van ca. 75.000 ha. Het interessegebied loopt globaal af 
van 24 m boven NAP in het zuiden tot 1,0 m onder NAP in het noorden (Afbeelding 1)
en omvat stroomgebieden van de Drentsche Aa, het Eelderdiep en het Peizerdiep 
(Querner e.a., 2005), waarbij er in dit artikel wordt gefocust op het eerste.
Het landschap bestaat uit langgerekte zandruggen en beekdalen op het Drents Plateau, 
waar de beken ontspringen. De ondergrond bestaat grotendeels uit hoger liggende 
zandige bodems (90%) met een veenvulling in de beekdalen van enkele decimeters tot 
lokaal meer dan 6 m. In de ondergrond is keileem van de formatie van Drente (afkom-
stig uit het Saalien) en/of zware klei van de Peeloformatie (Elsterien) aanwezig, die 
door de heterogene opbouw plaatselijk beschouwd kunnen worden als slecht doorla-
tende lagen. Het landgebruik van het modelgebied is hoofdzakelijk agrarisch (45%), 
waarvan ongeveer de helft grasland is. Van het gebied is 40% natuurgebied, bestaan-
de uit heide, natte graslanden in de beekdalen en loof- en naaldbossen op de hogere 
gronden. De hogere gronden worden beschouwd als infiltratiegebied, terwijl er kwel 
optreedt in de beekdalen. Het oppervlaktewatersysteem bestaat uit een fijn netwerk 
van (semi) natuurlijke kronkelende beeklopen in de lage delen en greppelsystemen op 
de hogere delen. Het huidige bebouwde gebied beslaat ongeveer 15% van het gebied.

Gedurende de 20e eeuw zijn er verschillende perioden aan te wijzen waarin de land-
schapsopbouw is aangepast. Tot omstreeks 1800 bestond meer dan 80 procent van het 
Drentsche Aa-studiegebied uit natte heidegebieden met ondiepe grondwaterstanden, 
waardoor de bodem werd opgevuld tot hun opslagcapaciteit (Spek e.a., 2015). Er wordt 
aangenomen dat het algemene gebrek aan een natuurlijk oppervlakkig drainagenetwerk 
zorgde voor een zeer langzame en stabiele afvoer naar de beekdalen. Vanaf eind 19e 
eeuw zijn de toenmalige uitgestrekte heidegebieden opgedeeld volgens de Markewet. 
Gestimuleerd door de introductie van kunstmest en de opkomst van de agrarische 
economie sinds de jaren 1890 werden grote delen van deze heide ontgonnen tot akker-
land of, in een later stadium, tot bosgebied. De ontginningen resulteerden in een dicht 
netwerk van nieuwe sloten die de afvloeiing naar de beekdalen versnelden, waardoor 
frequente periodes van overstromingen in de jaren 1920 en 1930 werden veroorzaakt. 
Deze problemen werden in de daaropvolgende decennia opgelost door de aanleg van 
nieuwe rechte kanalen evenwijdig aan de kronkelende beekjes. Waterregulering gebeur-
de door nieuwe stuwen. In 1967 werd een afleidingskanaal aangelegd om piekafvoeren 
af te toppen en naar het Noord-Willemskanaal af te voeren. Later, in de jaren '60 tot '80
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van de twintigste eeuw kwamen daar de ruilverkavelingen bij (Meijles en Williams, 2012).
Hoewel eind 19e, begin 20e eeuw al duidelijk sprake was van een cultuurlandschap, 
wordt de opbouw van het landschap als tamelijk natuurlijk beschouwd, met een om-
vang van meer dan 50% van het gebied als heide en een zeer beperkt areaal aan bos. 
Latere veranderingen, die schematisch zijn weergegeven in afbeelding 2, zijn stappen 
met een steeds nadrukkelijker rol van de mens. De relatief natuurlijke situatie van 
rond 1900, gecombineerd met de relatief goed beschikbare data voor deze periode, 
maakt dat we in eerste instantie hebben gekozen voor de landschapsinrichting in het 
begin van de 20e eeuw. Deze veranderingen zijn op hoofdlijnen in de tijd van elkaar 

Afbeelding 1: Modelgebied van de Drentsche Aa, weergegeven op de hoogtekaart.
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gescheiden (Meijles en Williams, 2012) en ruimtelijk over het algemeen goed gedocu-
menteerd. Daar komt bij dat er vanaf het midden van de 20e eeuw langjarige afvoer-
reeksen aanwezig zijn en vana 1890 meteorologische data .

SIMGRO

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het programma SIMGRO (SIMulatie van 
GROndwaterstroming en oppervlaktewaterstanden). Het programma is ontwikkeld om 
regionale grondwaterstroming in relatie tot drainage, beregening, irrigatie en peilbe-
heer te simuleren (Querner en Van Bakel, 1989; Van Walsum e.a. 2004). In het begin 
van de jaren 2000, is een nieuw model opgezet voor de Drentsche Aa, het Peizerdiep 
en het Eelderdiep (Querner e.a., 2005). 
 Het modelgebied is opgedeeld in 49.050 knooppunten met elk een invloedsgebied. 
Elk invloedsgebied is ca. 4 ha in omvang, in de beekdalen 0,5 ha. Buiten het interes-
segebied is een invloedsgebied ca. 16 ha. Er wordt onderscheid gemaakt in vier klassen 
ontwateringmiddelen: hoofdwaterlopen, sloten, buisdrainage en maaivelddrainage. De 
berging van water op het maaiveld komt in dit stroomgebied met relatief grote hoogte-
verschillen en goed doorlatende bodems vrijwel niet voor. Voor het onderzoeksgebied 
zijn er op basis van de afwateringseenheden 5625 deelstroomgebieden geschemati-
seerd en zijn er 669 kunstwerken in het model in beschouwing genomen (570 stuwen; 
41 sifons en 58 gemalen). Per deelstroomgebied is een relatie afgeleid tussen waterpeil 
en waterafvoer. Voor de verzadigde en onverzadigde zone wordt gerekend met tijdstap-
pen van 1 dag, voor het oppervlaktewatersysteem met tijdstappen van 1 uur.
SIMGRO wordt aangestuurd door AlterrAqua (ArcViewapplicatie) om digitale informa-
tie om te zetten naar invoergegevens voor het model en ter bepaling van resultaten, 
zoals GxG. In afbeelding 3 zijn de waterlopen weergegeven die in de modellen zijn 
opgenomen, en de locaties waarvoor de afvoeren zijn gesimuleerd. De Punt geldt als 
het uitstroompunt, de  locaties in het Looner- en Gasterensediep zijn gekozen als re-
presentatief voor de westelijke en oostelijke takken, waarbij het Gasterensediep niet 
wordt beïnvloed door de afleiding bij Loon.

In deze studie zijn er drie scenario's doorgerekend: één met het landgebruik 1900, 
één met het landgebruik 2000 en één voor het klimaat van 2050. Hoewel voor begin 
20e eeuw een neerslagreeks beschikbaar is voor deze regio, is er voor de scenario's 

Afbeelding 2: Tijdlijn van belangrijke historische ingrepen (boven) en beschikbare meetreeksen (onder). 
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van 1900 en 2000 gebruik gemaakt van de huidige meteorologische reeks van 2000-
2007, om zo in eerste instantie de 'netto' resulterende hydrologische karakteristieken 
als gevolg van landgebruiksveranderingen te kunnen inschatten. 
Voor 2050 werd gekozen voor het klimaatscenario 'extreem warm' (WH; temperatuur-
stijging 2 graden en warmere luchtcirculatie). Dit scenario is gekozen als de slechtst 
denkbare situatie voor de Drentsche Aa. Het WH is in de winter veel natter en in de zo-
mer veel droger. Op basis van kengetallen uit de recente KNMI '14-klimaatscenario's 
(KNMI, 2015) is de meteorologische reeks van 2000-2007 aangepast om hiermee de 
klimaatomstandigheden rond het jaar 2050 te simuleren (Querner, 2018). In het ver-
volg verwijzen we naar deze drie scenario's met de aanduiding 1900, 2000 en 2050.

Door vanuit de huidige situatie stapsgewijs terug te gaan in de tijd, is er vastgesteld wat 
er in het landschap is veranderd. Voor het scenario van 1900 is gebruik gemaakt van 
de eerste Waterstaatskaart (1887) voor het oppervlaktewatersysteem. Het huidige op-
pervlaktewatersysteem, met leggergegevens van de waterschappen en aangevuld met 

Afbeelding 3: Waterlopensysteem met de gesimuleerde afvoerlocaties en grondwaterraai. 
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de kleinere sloten en greppels uit de topografische kaart, is daarbij 'uitgekleed' tot de 
situatie in 1887 (Afbeelding 4). Duidelijk is, dat het aantal greppels rond 1900 kleiner is 
dan nu. De afmetingen van de Drentsche Aa en de belangrijke zijbeken zijn afgeleid uit 
De Jonge (1924). Door aanleg van een afleidingskanaal bij Loon in 1967 (zie voorgaande 
paragraaf) werd het mogelijk het verhoogde wateraanbod van het Deurzerdiep (Amer- 
en Anreeperdiep) via het Noord-Willemskanaal af te voeren. In 1900 was dit afleidings-
kanaal niet aanwezig en het is dus niet in het model meegenomen. Voor het historisch 
landgebruik is het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN7) vervangen door 
HGN1900 (Tabel 1). In 1900 waren er nog geen grondwaterwinningen. 
De grote verandering in landgebruik is opvallend. Een groot gebied in 1900 was be-
dekt met hei, kleine struiken en zandduinen (53%), waar dat nu nog slechts 20% is. 
Was in 1900 slechts 7% bebost, aan het begin van de 21e eeuw was dit rond de 20%. 
Hierbij moet worden aangetekend, dat het aandeel kale grond (waaronder zandver-
stuivingen) in 1900 onzeker is. Daarnaast is de toename van het stedelijk gebied gro-
tendeels toe te kennen aan Assen, en is de ruimtelijke weerslag hiervan beperkt. 

Afbeelding 4: Detail van de Waterstaatskaart 1887 rond Amen. De blauwe lijnen geven de gedigita-

liseerde toenmalige waterlopen aan, de rode zijn een weergave van huidige waterlopen die voor het 

1900-scenario verwijderd zijn. In groen de stroomgebiedsgrens van de Drentsche Aa. 
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Omdat gedurende de laatste honderd jaar de ontwatering is toegenomen, is de hoe-
veelheid veen in de beekdalen sterk verminderd. De veenlagen in de beekdalen zijn 
daarom gebruikt om het maaiveld af te leiden voor 1900 (De Vries e.a., 2008). Dit 
levert enige onzekerheid op, omdat de veenoxidatie niet goed is gedocumenteerd.

SIMGRO rekent met een gewasfactor en de referentiegewasverdamping de potentiële 
verdamping per landgebruik uit op dagbasis. Voor 1900 is aangenomen dat grasland 
en landbouwgewassen minder gewasopbrengst hebben en daarom is de potentiële 
verdamping gereduceerd tot 80% van de verdamping in 2000. Vanuit die waarden 
rekent het model zelf de actuele verdamping uit, op basis van de vochtcondities in de 
wortelzone. Bij landbouwgewassen met een lagere opbrengst in 1900 is zodoende de 
potentiële verdamping lager ingeschat dan voor het jaar 2000 en hoger voor 2050. 
Voor het simuleren van de regionale grondwaterstroming is het nodig op de rand van 
een watervoerend pakket een randvoorwaarde toe te kennen. Dit kan door het opleg-
gen van een flux of door het opleggen van een stijghoogte. Aangezien de deklaag heel 
dun is en niet het gehele modelgebied beslaat is een randflux te verwaarlozen. Op de 
randen van onderliggende watervoerende pakketten verloopt de stijghoogte over het 
jaar op basis van de daar aanwezige grondwatertrap (Querner e.a., 2005). Deze aan-
pak voor 1900 en 2050 volgt die van 2000. Voor 1900 waren de grondwaterstanden 
echter hoger dan nu en voor 2050 zijn die hoger in de winter en lager in de zomer.

Tabel 1: Landgebruik in 1900 (HGN) en 2000 (LGN7). De klassen voor beide perioden zijn iets verschillend.

1900 (%) 2000 (%)

Grasland 25 Grasland 25

Bouwland en kale grond 14 Bouwland 20

Loofbos 3 Loofbos 11

Naaldhout 4 Naaldhout 9

Stedelijk gebied 1 Stedelijk gebied 15

Natuur (heide) 53 Natuurgebieden 20

Resultaten

Afbeelding 5 toont de grondwaterstanden berekend voor 1900 en 2000 met behulp 
van de huidige weergegevens en voor 2050 met het WH-klimaat. Hieruit blijkt dat over 
het algemeen de grondwaterstanden voor 1900 substantieel hoger zijn dan in 2000 
en 2050. Belangrijke oorzaken zijn de lagere verdamping, de afwezigheid van grond-
waterwinningen en een kleiner aantal waterlopen die ook nog eens ondieper waren in 
1900 (zie Afbeelding 4).

Voor de situatie in 1900 lijkt de grondwaterstand door het jaar heen relatief stabiel, met 
alleen gedurende een relatief korte periode in de zomer een grondwaterstandsverlaging.
Het seizoenseffect in 2000 en 2050 lijkt langer, wat vooral is toe te kennen aan een 
diepere ontwatering in de zomer en een langere herstelperiode naar de winter toe.
Het verschil tussen 2000 en 2050 is beperkt, waarbij de grondwaterstanden in de 
winter vergelijkbaar of in 2050 iets hoger zijn (door verwachte hogere neerslag), 
maar de grondwaterstand in 2050 iets lager uitvalt. De verschillen tussen 2000 en 
2050 zijn echter veel kleiner dan tussen 1900 en 2000.
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Afbeelding 5: Gesimuleerde grondwaterstandsverloop voor 1900, 2000 en 2050 in m NAP. Voor locatie 

zie afbeelding 3.

Afbeelding 6: Verschil in GLG (boven) en GHG tussen 1900 en 2050 voor een raai over het stroomgebied 
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Met het model zijn voor de jaren 2000 t/m 2007 de grondwaterstanden in een raai 
over het modelgebied berekend. Uit deze dagelijks berekende grondwaterstanden 
zijn de GHG en GLG (berekend over 8 jaar). Afbeelding 6 geeft een ruimtelijk beeld 
van de verschillen tussen 2000 en de standen berekend voor 1900 en 2050 (zie af-
beelding 3 voor de locatie van de raai). In 1900 was de GHG aanmerkelijk hoger dan 
in 2000. Tussen 2000 en 2050 zijn de verschillen aanmerkelijk kleiner. In 1900 was de 
GLG aanmerkelijk hoger dan de huidige GLG en de prognose voor 2050 is een geringe 
verlaging. Op de plaatsen waar de verschillende beken de raai snijden (aangegeven 
rond de 4000 en 6000 meter op de x-as) zijn de verschillen gering. 

Afbeelding 7 toont de duurlijn van de afvoer bij de Punt, voor de situaties 1900 en 
2000. Uit de afbeelding blijken de structureel hogere afvoeren en de hogere fre-
quentie van hoge afvoeren in 1900. Dit komt grotendeels door het graven van het 
afleidingskanaal. Daarnaast dragen in geringe mate de lagere verdamping, minder en 
ondiepere sloten in 1900 en een te verwaarlozen grondwaterwinning bij aan het ver-
schil (Tabel 3).
Tabel 2 toont de afvoeren voor alle drie de scenario's en de overschrijdingsniveaus 
voor drie verschillende locaties in het stroomgebied: De Punt, Loonerdiep en het 
Gasterense Diep (Afbeelding 3). Uit de tabel blijkt, dat afvoeren met overschrijdings-
frequentie van 5 jaar in 1900 vergelijkbaar zijn met 2000 (Gasterense Diep; niet be-
invloed door afleiding bij Loon) of substantieel hoger (De Punt en Loonerdiep, resp.). 
Omdat de afleiding bij Loon bovenstrooms ligt bij deze twee plaatsen, zijn de gesi-
muleerde afvoeren hier een lichte onderschatting. Deze onderschatting wordt kleiner 
naarmate de afvoer kleiner wordt. Voor afvoeren met een overschrijdingsfrequentie 
van 5 jaar is zichtbaar dat deze in 2050 vergelijkbaar zijn met die van 1900, zelfs bij 
aanwezigheid van het afleidingskanaal.

Afbeelding 7: Duurlijn afvoeren voor 1900 en 2000, gebaseerd op gesimuleerde dagwaarden. 
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Tabel 2: Afvoeren voor de drie verschillende scenario's.

Scenario Plaats Afvoer bij overschrijdingsfrequentie (m3/s)

5 jaar 1 jaar 5x/jaar 15x/jaar 5%-percentiel-waarde

1900* De Punt 20,97 18,40 14,58 11,17 0,67

Loonerdiep 13,50 10,90 8,36 6,05 0,20

Gasterense diep 7,85 6,19 4,88 3,27 0,24

2000* De Punt 17,03 13,18 10,18 7,31 0,49

Loonerdiep 9,16 7,18 5,39 3,82 0,18

Gasterense diep 8,23 4,05 2,90 1,88 0,17

2050 De Punt 20,27 16,25 12,79 8,72 0,39

Loonerdiep 10,38 8,67 6,35 4,38 0,13

Gasterense diep 10,05 6,28 3,56 2,22 0,15

* gelijke neerslaggegevens, meteorologische meetreeks 2000-2007

De afvoeren met een overschrijdingsfrequentie van 1 jaar zijn in 1900 op alle locaties 
beduidend hoger dan in 2000. De afvoeren met lagere overschrijdingsfrequenties 
laten een vergelijkbaar beeld zien, met substantieel hogere afvoeren in 1900 dan 
in 2000. De afvoer die plaatsvindt in minder dan 5% van de tijd worden hier gedefi-
nieerd als een maat voor de basisafvoer; deze zijn in 1900 11 tot 41% hoger dan in 
2000. Omdat het afleidingskanaal alleen piekafvoeren afvoert naar het Noord-Wil-
lemskanaal, heeft deze geen invloed op de basisafvoeren.
Voor 2050 (met aangepaste meteorologische meetreeksen) is zichtbaar dat de afvoe-
ren met een overschrijdingsfrequentie van 5 jaar naar verwachting zullen toenemen 
met 10-21% ten opzichte van 2000. Bij lagere frequenties geldt een toename van ge-
middeld 20%. In alle gevallen geldt, dat de afvoeren in 1900 hoger tot substantieel 
hoger zijn dan in 2050. 

Tabel 2 toont de waterbalans voor het grondwater. Omdat de meteorologische reeks 
van 2000-2007 voor zowel 1900 als 2000 is gebruikt, is de neerslag in beide scena-
rio's hetzelfde. Het is echter bekend dat in 1900 de jaarlijkse regenval ongeveer 18% 
lager was dan in 2000. In een nadere uitwerking zal hier dus een meetreeks rond 
1900, of een representatieve meetreeks gebruikt moeten worden. Vooralsnog gaat 
het hier om een vergelijking in hydrologische respons van het watersysteem tussen 
de twee situaties, waardoor we de huidige meetreeks kunnen gebruiken.
De werkelijke evapotranspiratie was in 1900 ongeveer 17% lager dan in 2000. Dit is 
grotendeels toe te schrijven aan een lagere verdamping van natuurterreinen door de 
afname van heidegebieden en de toename van (naald)bos. Ook de lagere verdamping 
van minder productieve landbouwgewassen rond 1900 speelt een belangrijke rol. 
Dit heeft als gevolg dat de aanvulling van het grondwater in 1900 hoger was dan in 
2000. Verder waren in 1900 de grondwaterwinningen voor drinkwater in het gebied 
nog niet aanwezig. De regionale grondwaterstroming is min of meer gelijk gebleven. 
Dit alles resulteert in een afvoer naar het oppervlaktewater die in 1900 ongeveer 24% 
hoger was dan in 2000. 
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Tabel 3: Grondwaterbalans voor situaties 1900 en 2000

1900 2000

Onverzadigde zone (mm/d) (mm/d)

Neerslag 2,64 2,64

Werkelijke verdamping -1,27 -1,49

Grondwateraanvulling -1,37 -1,15

Grondwater

Van onverzadigde zone 1,37 1,15

Afvoer naar oppervlaktewater -1,16 -0,88

Winningen 0,0 -0,08

Regionale grondwaterstroming -0,21 -0,19

Discussie

Het SIMGRO-model voor de Noordwest Drentse beken heeft als gecombineerd op-
pervlakte- en grondwaterstromingsmodel een groot aantal invoerparameters. Ook 
is de geohydrologische opbouw van het gemodelleerde gebied erg complex. De 
uitkomsten van het model zullen dus te maken hebben met een bepaalde mate van 
onzekerheid als gevolg van aannames, vereenvoudigingen in de schematisatie en de 
(on)nauwkeurigheid van de invoergegevens. Ondanks deze nuancering is het model 
geschikt om scenario's mee door te rekenen. Het model beschrijft immers de pro-
cessen in het grondwater en het oppervlaktewater. Daarbij is de neerslag en de ge-
wasverdamping onderdeel van het model. Hierdoor kan een reeks van verschillende 
maatregelen en klimaatscenario's worden doorgerekend en zijn de verschillen tussen 
de berekende scenario's betrouwbaar. Voor 1900 loont het de moeite om te onder-
zoeken of er peil- of afvoergegevens in archieven beschikbaar zijn om een orde van 
grootte-vergelijking te kunnen maken.

Om de verschillen tussen 1900 en 2000 te kunnen bestuderen is er vooral aandacht 
besteed aan de verschillen in landgebruik en de inrichting van het watersysteem. Om 
deze op waarde te kunnen schatten, is er gebruik gemaakt van dezelfde meteorolo-
gische condities. Het loont echter de moeite om op basis van de toenmalige regen-
stations ook een meteorologische meetreeks voor het 1900-scenario te gebruiken om 
de werkelijkheid dichter te benaderen. Op deze manier kan tevens een inschatting 
worden gemaakt van de relatieve invloed van klimaatverandering op het veranderde 
hydrologische regime en kunnen modelresultaten worden gevalideerd.

De afleiding bij Loon zorgt in de huidige situatie voor een afvlakking van de piekaf-
voeren. Om het relatieve effect van deze afleiding in te schatten, is het noodzakelijk 
om een simulatie uit te voeren op de huidige situatie zonder afvoer van pieken naar 
het Noord-Willemskanaal. Op deze manier zijn de invloeden van landschappelijke 
inrichting tussen 1900 en 2000 beter te vergelijken.
In het SIMGRO-model is het oppervlaktewater grof geschematiseerd met behulp van 
bakjes. Een betere aanpak is gebruik te maken van een hydraulisch model. Daarbij 
wordt het oppervlaktewaterstelsel geschematiseerd als een netwerk van waterlopen. 
Het oppervlaktewatermodel SIMWAT (simulatie waterbeweging in netwerken) is daar-
voor gekoppeld op tijdstapbasis aan het SIMGRO-model (Jansen e.a., 2009). Bij drai-
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nage of infiltratie in SIMGRO wordt het water direct gekoppeld aan een knooppunt 
van het oppervlaktewatermodel. In gebieden waar geen oppervlaktewaternetwerk 
aanwezig is of minder belangrijk is wordt de standaardaanpak oppervlaktewater met 
het bakjesconcept gebruikt.

Conclusies

De verandering in het hydrologisch systeem tussen honderd jaar geleden en nu is 
veel groter dan de veranderingen die zich over 50 jaar door de verwachte klimaatver-
andering zullen voordoen.
In 1900 werd er meer oppervlaktewater afgevoerd. Dat komt door een 17% lagere 
verdamping in 1900 ten gevolge van een kleiner bosareaal en minder productieve 
landbouwgewassen. De afname van 17% is een gemiddelde over het jaar en zegt dus 
nog onvoldoende over de jaarlijkse variabiliteit.
In 1900 liggen piekafvoeren tussen de 25 en 50% hoger dan in 2000 (bij gelijkblij-
vende meteorologische input). Door de combinatie van ingrepen zijn de verschillen 
niet makkelijk toe te kennen aan een individuele landschappelijke veranderingen. Wat 
het meest opvalt is dat het verschil in afvoer tussen 1900 en 2000 veel hoger is dan 
het verschil tussen 2000 en het verwachte klimaat in 2050. Dit betekent dat we in de 
laatste 100 jaar grotere veranderingen in het hydrologische regime gezien hebben 
dan verwacht voor de komende decennia. Het streven naar een vermindering van het 
aantal piekafvoeren (Beheerplan Drentsche Aa, 2016) zal dus niet afnemen door te 
streven naar een historisch landschap van 1900 (Beheerplan Drentsche Aa, 2016). De 
Jonge (1924) beschrijft dan ook dat overstromingen zowel in de winter als in de zo-
mer regelmatig voorkwamen. Anderzijds was de ontginning van de heidevelden en de 
daarbij behorende kleinschalige lokale ontwatering in 1900 wellicht al in volle gang, 
wat een versnellend effect had op de afvoer. In dat geval is het wellicht ook zinvol om 
ook 1850, vóór de verdeling van de markegronden, te gebruiken als een meer histo-
risch/natuurlijk referentiebeeld. Voor het nastreven van hogere grondwaterstanden 
en een verhoogde basisafvoer lijkt de situatie van 1900 wel goed te passen bij de 
doelstellingen van het waterbeheer.
Concluderend moeten de hier gepresenteerde resultaten worden gezien als een ver-
kennende studie die zowel relevant is voor de toekomstige inrichting van het land-
schap, maar ook uitzicht biedt op het simuleren van andere of eerdere relevante 
historische scenario's. Te denken valt aan het esdorpensysteem met een halfopen 
heide en meer bos, ook lokaal in de beekdalen, globaal van 1500 tot 1700. In deze 
periode waren de beekdalen nog niet verdeeld, was er nog meer veen aanwezig en 
waren bovenloopjes zeer klein of zelfs in zijn geheel afwezig. Eerdere situaties met 
een sterkere bebossing, ook lokaal in de beekdalen gedurende de late middeleeuwen, 
of een 'meest natuurlijk' scenario na de Romeinse periode kunnen ook interessant 
zijn. Dit zou een zo volledig mogelijke bandbreedte van hydrologische variabelen op 
kunnen leveren die relevant zijn voor dit stroomgebied.
Uiteindelijk is het de bedoeling om een beeld te krijgen van de verschillende afvoer-
regimes, representatief voor een aantal historisch verantwoorde situaties die relevant 
zijn voor natuurdoelen en recht doen aan de rijke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden van dit landschap.
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