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Opgeschoond ven is nog niet van fosfaatprobleem af

Beheerders die met een praktische vraag over het beheer zitten en die vraag wel
eens willen voorleggen aan een onderzoeker, kunnen in het project Doelgericht
Natuurbeheer gebruik maken van een kennisbon. Zo wilden de gemeente Bergen,
Stichting de Marke en het waterschap Peel en Maasvallei wel eens weten of de
genomen maatregelen in het vennencomplex Eendenmeer het gewenste resultaat
zullen hebben. Onderzoeker Emiel Brouwer van B-Ware ging het veld in en kwam
met een aantal interessante conclusies. De beheerder weet nu nog beter hoe het
systeem in elkaar zit en heeft opties voor vervolgbeheer.

Het Eendenmeer is een uitgeblazen laagte, omsloten door een duingebied met
vennencomplex. De vennen zijn ooit ontstaan door veenwinning in een
oorspronkelijk hoogveen. Door de jaren heen zijn de vennen ernstig vermest
geraakt door een meeuwenkolonie die hier tot een jaar of tien geleden hier zat.
De meeuwenkolonie is samen met de enkele kilometers verderop gelegen
vuilstort verdwenen, maar er zijn sterk eutrofe vennenbodems overgebleven. De
vennen liggen hydrologisch gezien hoog, en er is geen eutrofiëring vanuit de
landbouw geweest. Met name het noordelijke deel is weinig soortenrijk meer.
In september 2006 heeft de beheerder besloten om als proefmaatregel in het
kader van het OBN de bovenste zachte sliblaag van een van de vennen te
verwijderen tot aan het oude veenpakket. Op de meeste plaatsen was het veen al
helemaal weg en kwam er zand onder het slib vandaan. Bijna twee jaar later wil
de beheerder graag weten of ze er goed aan hebben gedaan. Want het water bleef
sterk bruin gekleurd en een meting van de waterkwaliteit duidt weliswaar op een
verlaging van de fosfaatconcentraties, maar die is nog steeds ongeveer 20x hoger
dan de streefwaarde. Waar kan dat fosfaat dan vandaan komen als alle slib is
verwijderd? Wat zijn mogelijke maatregelen om alsnog tot een betere
waterkwaliteit te komen? En wat is eigenlijk een haalbaar streefbeeld?
Kort maar gedegen
Een kennisbon geeft de mogelijkheid voor een relatief kort onderzoek naar
praktische beheerszaken. Emiel Brouwer van B-Ware bestudeerde literatuur en
ging het veld in. Belangrijkste activiteit was het meten van de waterkwaliteit in de
bodem en het ven. Hij selecteerde op een beperkt aantal punten bodemmonsters
op verschillende diepten, en haalde daar het poriewater uit dat hij in het lab
verder onderzocht. De punten selecteerde hij op basis van interessante
veldkenmerken. Zo is er nog steeds een aantal plekken, ook vlakbij het
betreffende ven, waar veel draadzegge voorkomt. Dat duidt op ondergronds

toestromend water. Ook is uiteraard in het ven zelf gemeten en in en om enkele
vergelijkbare vennen in het zuidelijke deel van Eendenmeer.
Uit zijn analyses van de relatief beperkte hoeveelheid monsterpunten, blijkt dat
op de referentieplekken de hoeveelheid beschikbaar fosfaat in de bodem in orde
is, in ieder geval beneden de 300 micromol per liter. Op de veenbodem en op het
zand van het uitgebaggerd ven, was weliswaar de totale concentratie fosfaat niet
extreem hoog, waar wel de beschikbaarheid daarvan. Volgens Brouwer blijkt ook
uit de gegevens dat op deze plekken te weinig ijzer beschikbaar is om het fosfaat
te binden. Op de referentieplekken is de ijzerconcentratie hoger waardoor ook de
concentratie beschikbaar fosfaat veel lager is.
Vooral in de zandige bodem
Conclusie van Brouwer op basis van het beperkte aantal monsters is voor de
beheerders zeer verhelderend. De zandige ondergrond van het opgeschoonde
ven heeft volgens de metingen tot meer dan 20 centimeter diep blijkbaar nog een
grote voorraad fosfaat. Resultaat is veel beschikbaar fosfaat en bovendien
pyrietvorming dat bij droogvallen tot een extra verzuring leidt. En dat droogvallen
is juist ook bij het opschonen gebeurd.
Het fosfaat zit dus vooral in de bodem, zo luidt de boodschap. Alleen het water
van een ven vervangen heeft niet zo veel zin! Al met al heeft de voorzichtige
aanpak van de beheerder, namelijk door vooral niet al te diep af te graven, hier
niet erg positief uitgepakt. Het fosfaat zit volgens Brouwer namelijk vooral in de
zandige bodem en vanwege een gebrek aan ijzerrijke kwel, is de
fosfaatbeschikbaarheid hier dus nog steeds erg hoog.
Praktisch onhaalbaar
Vraag is nu wat te doen? Een optie is om precies te gaan onderzoeken tot hoe
diep het fosfaat in de bodem is gedrongen. Tot op die diepte moet dan worden
afgegraven. De metingen laten zien dat er ook delen van het ven zijn waar veel
minder fosfaat zit dat slechts vrij oppervlakkig in de bodem is doorgedrongen.
Hier liggen dus kansen om met relatief weinig ingrijpen een voedselarm ven te
herstellen. Maar overal afgraven van de fosfaatverrijkte laag zal volgens Brouwer
waarschijnlijk praktisch onhaalbaar zijn. In ieder geval lokaal zou dan veel meer
dan 20 cm van de zand- en veenondergrond moeten worden afgegraven. De kans
is bovendien groot dat een deel van de waterkerende leemlaag fosfaatverrijkt is
en die kun je natuurlijk niet gaan verwijderen. Dus als de beheerders toch willen
afgraven, zullen ze eerst goed in kaart moeten brengen waar het fosfaat zit, hoe
diep en waar voldoende ijzerrijke kwel is, en waar het leem zit. En natuurlijk
moeten de op te schonen vennen geïsoleerd liggen van extreem fosfaatrijke delen
zodat de vennen niet opnieuw worden vervuild.
Ander streefbeeld?
Brouwer geeft verder nog twee opties mee voor het streefbeeld. De beheerder
kan vasthouden aan het streefbeeld van een zeer zwakgebufferd ven. De
buffering zal dan op de een of andere manier moeten plaatsvinden via het
grondwater of er is de inmiddels beproefde methode van het bekalken van de
omliggende duinen en heideterreinen.

Daarnaast geeft Brouwer nog de optie om het streefbeeld te veranderen richting
hoogveenontwikkeling. Er zijn diverse veenmossen aanwezig in het gebied en als
de waterstand stabiel genoeg is, kan hier wellicht een mooi hoogveentje
ontstaan. Er is voldoende potentie voor het ontstaan van drijftillen vanuit de
oevers en vanuit het water. Bovendien kan bekeken worden of het veenmos door
het maaien van pitrus in die zone extra licht kan ontvangen, zodat daarmee ook
hoogveenvorming kan optreden. Een proefmaatregel is relatief goedkoop.

