
Wateropgaven, kwantiteit t.b.v. gebiedsverkenning Oude Vaart – Wold Aa 

Wateropgaven beekdalen Oude Vaart en Wold Aa 

- NBW-opgave; circa 175-225ha

D.m.v. de watersysteemtoetsing berekende NBW-opgave. Uitgevoerd op peilvak niveau naar

overwegend grondgebruik, waarbij rekening is gehouden met een gesloten sluis bij Zwartsluis

en afvoer vanuit het Meppelerdiep bij hoogwater door gemaal Zedemuden. De NBW opgave

is in juli 2017 vastgesteld door het algemeen bestuur, en is de opgave voor het starten van de

verkenningsfase van een plangebied.

Bij de verdere uitwerking wordt rekening gehouden met: 

 Nauwkeurige hydrologische analyse op lokaal niveau, incl. klimaat scenario’s;

 knelpunten vanuit Beheer en Onderhoud;

 KRW-doelen in de Oude Vaart en Wold Aa (herinrichting beken en vis passeerbaar

maken van stuwen)

- GGOR; De Veenbodem in de beekdalen van de Oude Vaart en de Wold Aa oxideert en klinkt,

hierdoor daalt het maaiveld met circa 1cm/jaar. In delen van het gebied is het veenpakket nog

circa 40 cm dik. Bij het huidig gebruik zullen oppervlaktewaterpeilen aangepast moeten

worden en is aanpassen van kunstwerken en herprofilering noodzakelijk.

In dit gebied kan N2000-wetgeving beperkend gaan werken voor de bij het huidig 

grondgebruik benodigde peilaanpassingen. (relatie Dwingelderveld, Holtingerveld). 

- ZON; de beekdalen van (o.a.) de Oude Vaart en Wold Aa fungeren als regionaal

drainagesysteem en de hoogte van de oppervlaktewaterpeilen bepalen in belangrijke mate de

grondwaterstanden op de droge(re) flanken. Binnen ZON wordt getracht de

waterbeschikbaarheid/grondwatervoorraad te vergroten. Peilverlagingen (als gevolg van

maaivelddaling) zorgen juist voor meer verdroging/droogteschade (kleinere

waterbeschikbaarheid). Zie www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl
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Kaart opgave NBW (totaal aantal ha’s dat te veel en vaker dan de norm inundeert per peilgebied) 

en KRW opgave Wold Aa en Oude Diep 

 
 


