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Algemene toelichting op het
project "Aquatisch supplement"
1

Aanleiding voor het project "Aquatisch Supplement"
Voor de kwalitatieve invulling van de EHSisin 1995 een stelselvan
natuurdoeltypen beschreven in het Handboek Natuurdoeltypen. De natte natuur
is hierin globaal uitgewerkt. Dit terwijl eengroot deelvan de EHSuit water
bestaat en degevarieerdheid in watertypen in Nederland zeer groot is. Ervaring
met het gebruik van het Handboek heeft geleerd dat de praktijk vraagt om
verder uitgewerkte natuurdoeltypen voor dewaternatuur. Dit is aanleiding
geweest voor een project "Aquatisch Supplement". Het project heeft geresulteerd
in een serie achtergronddocumenten (supplement) bij het (herziene) Handboek
Natuurdoeltypen. Dewatertypen die in deachtergrond-documenten worden
beschreven,vormen de bouwstenen voor de aquatische natuurdoeltypen voor
het nieuwe Handboek (zieook paragraaf 4van deze algemene toelichting).

2

Status en ambitieniveau van de achtergronddocumenten
Elk watertype, zoals beschreven in hoofdstuk 4,is een beschrijving van een
levensgemeenschap in termen van abiotiek en biotiek. De beschrijving van
de biotiek is beperkt tot macrofyten (water- en oeverplanten), macrofauna
(met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren, meestal tussen de
1 mm en enkele cm groot) en vissen. De abiotische beschrijvingen zijn niet
normatief maar richtinggevend voor de milieu-omstandigheden waaronder
het type zich optimaal ontwikkeld.
Elkwatertype beschrijft in principe de natuurlijke ecologische situatie van (een
deelvan) eenwatersysteem. Debeschrijving fungeert daarmee als referentie voor
zo'n watersysteem.Vanveelwateren ontbreekt echter informatie over de
natuurlijke situatie of dewatersystemen zijnvan oorsprong kunstmatig zodat een
natuurlijke referentie niet bestaat. Daaromis het beter om te sprekenvan een
ecologisch optimale situatie:een situatie waarin zoweinig mogelijk beïnvloeding
van de mens aanwezigisen de soortensamenstelling een afspiegeling isvan een
gezonde leefomgeving. Deze situatie geeft mogelijkheden voor de ontwikkeling
vanzeldzame en kenmerkende soorten voor bepaalde milieu-omstandigheden
envoor deontwikkeling van doelsoorten die daar thuishoren.
Dit betekent dat de beschrijvingen in de achtergronddocumenten geen
weergave zijn van de alledaagse veldsituatie. In veel gevallen zullen de
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huidige omstandigheden (nog) niet voldoen aan de ideale omstandigheden.
Een watertype geeft richting aan een streefbeeld voor deze veldsituatie.
Tevens is aangegeven welk beheer en inrichting nodig is om dit streefbeeld
te bereiken. In het algemeen geldt dat de mogelijkheden voor ontwikkeling
van dit streefbeeld in gebieden met een natuurfunctie (EHS) het grootst zijn.
Dewatertypen in de achtergronddocumenten hebben geen beleidsmatige
status maar zijn een belangrijk instrument in de doorwerking van het landelijke
natuurbeleid in de regionale planvorming. De beschrijvingen geven houvast bij
de vertaling van natuurdoelen in een adequaat milieu-,waterbeleid en -beheer.
Voor veeltypen geldt dat dit beleid en beheer maatwerk isop regionale schaal.
Eengedetailleerde invulling van watertypen op regionale schaalgeeft dus extra
houvast voor een effectieve doorwerking van het natuurbeleid. Door een
directe relatie tussen watertypen en natuurdoeltypen zijn de resultaten op
regionale schaalvertaalbaar naar het nationale natuurbeleid.

s]
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Uitwerking in achtergronddocumenten
Levensgemeenschappen vormen de basisvoor het onderscheiden van
watertypen. Eenlevensgemeenschap iseen complex geheelvan verschillende
soorten en soortgroepen met diverse onderlinge interacties. Het beschrijven van
een levensgemeenschap in een abstracte typologie isaltijd een versimpelde
afspiegeling van de werkelijkheid. Eenbeschrijving van een type is daarom een
richtinggevend beeld van wat er in het veld aangetroffen zou kunnen worden
onder bepaalde omstandigheden. Om praktische redenen isalseerste ingang
tot deinformatie een verdeling gemaakt van wateren in hoofdwatertypen.
Er zijn 13 hoofdwatertypen onderscheiden die door RIZA en Alterra verder
zijn uitgewerkt ieder in een apart achtergronddocument:
deel 1

Bronnen (Alterra)

deel 2

Beken (Alterra)

deel 3

Wateren in het rivierengebied (RIZA en Alterra)

deel 4

Brakke binnenwateren (Alterra)

deel 5

Poelen (Alterra)

deel 6

Sloten (Alterra)

deel 7

Laagveenwateren (Alterra)

deel 8

Wingaten (Alterra)

deel 9

Rijksmeren (RIZA)

deel 10 Regionale kanalen (Alterra)
deel 11 Rijkskanalen (RIZA)
deel 12 Zoete duinwateren (Alterra)
deel 13 Vennen (Alterra)
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Elk hoofdwatertype is uitgewerkt in een typologie die in de achtergronddocumenten beschreven zijn. Het "aquatisch supplement" bestaat in totaal
dus uit 13 boekjes.
De typologie van de regionale wateren is gebaseeerd op de
'gemeenschapsbenadering'. Dit betekent dat per hoofdwatertype verschillen
in levensgemeenschappen leiden tot het onderscheiden van watertypen. De
hoofdfactoren die ten grondslag liggen aan deze verschillen in
gemeenschappen staan in hoofdstuk 3 ("Hoofdfactoren").
Als basisgegevens voor de uitwerking van de typologie is literatuur en expert
judgement gebruikt. Dit betekent dat de uitgewerkte typologieën gebaseerd
zijn op bestaande typologieën en aanverwante informatie en niet op nieuwe
ruwe gegevens uit het veld. Voor een aantal hoofdwatertypen is gewerkt met
weinig materiaal (poelen, kanalen,wingaten). Voor andere was veel meer
informatie beschikbaar (sloten en beken). Deoverige watertypen zaten daar
tussen in.Voor de uitwerking van de rijkswateren (rivieren, rijkskanalen en
rijksmeren) is het ecotopenstelsel van Rijkswaterstaat de belangrijkste basis.

De typologie staat in hoofdstuk 4. Elk type is beschreven in termen van:
• Processen: processen die bepalend zijn voor het voorkomen van het
bepaalde type
• Ecologische typering: een karakterisering van de levensgemeenschappen
van de vegetatie, de macrofauna en de vissen.
• Indicatoren: de belangrijkste kenmerkende soorten macrofyten,
macrofauna en vissen.
• Doelsoorten: Deze zijn in de boekjes over de regionale watertypen alleen
opgenomen voor de macrofauna, m.u.v. de libellen. De libellen zijn in
het Handboek Natuurdoeltypen (1995) al als doelsoort benoemd. Daarbij
gaat het om het volwassen stadium. De larven (watertypen) zijn daarbij
niet betrokken. De verantwoording voor de keuze van de macrofauna doelsoorten wordt apart gerapporteerd (Verdonschot, in prep.).
• Abiotische toestandsvariabelen: richtinggevende waarden voor de meest
essentiële fysische en chemische parameters, zoals voedingsstoffen,
macro-ionen, waar relevant breedte en diepte.
• Beheer en inrichting: aanwijzingen voor gewenst beheer en inrichting
om het betreffende type te realiseren en te onderhouden.

4

Van watertype naar natuurdoeltype
Dewatertypen uit de achtergronddocumenten vormen de basisvoor de
afbakening van de natuurdoeltypen die opgenomen zijn in het nieuwe
Handboek Natuurdoeltypen (Balet al.,in prep.). Intotaal zijn er 131watertypen
onderscheiden in de 13achtergronddocumenten en ca.25 aquatische
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natuurdoeltypen in het handboek. Dit betekent dat er watertypen geaggregeerd zijn tot natuurdoeltypen. Het resultaat van de aggregatie is weergegeven
in tabel B.In deze aggregatie zijn de volgende criteria gehanteerd:
• In principe behoort ieder watertype tot slechts één natuurdoeltype.
• Deindeling in aquatische natuurdoeltypen in het nieuwe handboek is
gebaseerd op ecologische hoofdfactoren: stroming, stroomsnelheid en
dimensies en mate van buffering. In onderstaand tabel A is dit aangegeven:
Tabel A:

Sturende hoofdfactoren als basis voor de aggregatie van de watertypen uit
het Aquatisch Supplement naar de natuurdoeltypen uit het Handboek
Natuurdoeltypen in Nederland (Bal et al.,in prep).

estuaria

stromende wateren

sturende
hoofdfactor

stroomsnelheid
getijde
dynamiek

brak droog-

langzaam

dimensie

snel

bron

vallend

zeer
klein

klein matig groot

natuurdoeltype
droogvallende
bron en beek

*

permanente
bron

*

langzaam
stromende
bovenloop

*

langzaam
stromende
midden-en
benedenloop

*

langzaam
stromend
riviertje

*

*

*

*

snelstromende
bovenloop

*

snelstromende
midden-en
benedenloop

*

snelstromend
riviertje

*

snelstromende
rivier en
nevengeul

*

langzaam
stromende rivier
en nevengeul

*

zoet
getijdenwater

*

brak
getijdenwater

*

*

*

*
*

*

*
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Stilstaande wateren
buffering

sturendt bescha droog- brak
hoofdfactoi

duwd

vallend

natuurdoeltype
brak stilstaand
water
bospoel

dyna-

dimensie

geïso-

zuur zwak gebuf- misch diep diep ondiep ondiep leerd
gebuf- ferd
klein groot klein groot
ferd
*
*

*

gebufferde
poel en wiel

*

gebufferde
sloot

*

dynamisch
rivierbegeleidend water

*

geïsoleerde
meander en
petgat

*

meer

*

kanaal, vaart,
boezemwater

*

*

*

*

*

*
*
*
*

zwak gebufferde
sloot

*

zwak gebufferd
ven en wingat

*

*

ondiep
duinwater

zuur ven
moeras en
droogvallend
water

*

*

*

*
*

*

Bij de 'brakke wateren' isde factor brak zo dominant dat de verschillen
in dimensies nauwelijks verschillende levensgemeenschappen oplevert.
Hetzelfde geldt voor de 'zure wateren' (ven).
Naast de ecologische hoofdfactoren speelt het beheer een rol.Zo worden
vennen en droogvallende oevers vanvennen niet apart beschreven
aangezien zevoor de waterbeheerder één beheerseenheid vormen.
In de naamgeving vande typen is de herkenbaarheid zoveel mogelijk
terug te vinden, waarbij de naam liefst zo kort mogelijk is gehouden. Op
basis vande vorm is de naamgeving afgestemd op in de praktijk
gebruikelijke naamgeving van sloot, poel, ven,beek enz.
Semi-aquatische typen zijn waar mogelijk gecombineerd met semiterrestrische typen: bijvoorbeeld "periodiek droogvallende wateren (in
het rivierengebied)" zijn samengevoegd met "moerassen";
"droogvallende duinwateren" met "natte duinvalleien". Op die manier is
de integratie van aquatische en terrestrische typen zo groot mogelijk.

*
*
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• De ecologische bandbreedte is voor ieder aquatisch natuurdoeltype
ongeveer gelijk: gemeenschapstypen met soorten die in eenzelfde milieu
voorkomen, zijn geaggregeerd.
• Erisvoor gekozen het totaal aantal natuurdoeltypen (aquatisch en
terrestrisch, hoofdgroep 1,2 en 3) beperkt te houden (maximaal 100), wat
zijn weerslag heeft op het beschikbare aantal voor de aquatische
natuurdoeltypen. Uiteindelijk worden dit er waarschijnlijk ca.25.De
natuurdoeltypen geven globaal devariatie weer op nationaal schaalniveau.
De exacte indeling in natuurdoeltypen en de achterliggende aggregatie
staat in het nieuwe Handboek Natuurdoeltypen. Bij het gereedkomen van
dit document was de definitieve indeling nog niet bekend.
De natuurdoeltypen in het handboek hebben een beleidsmatige status: ze
vormen een kwalitatieve norm voor de invulling van het natuurbeleid in
Nederland. Deze kwalitatieve norm geldt in eerste instantie voor de
Ecologische Hoofdstructuur en alle systemen die voor natuur optimaal
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beheerd worden. In kwantitatieve zin stelt het natuurbeleid normen aan
(clusters) van natuurdoeltypen via de Rijksstreefbeeldenkaart.

5

Toepassingsmogelijkheden
De belangrijkste toepassing van de watertypen en de natuurdoeltypen ligt
op het vlak van doeltoewijzing in de gebiedsgerichte planvorming.
Daarnaast kunnen de typen richting geven aan inrichting, beheer en
monitoring. De toepassingsmogelijkheden van de natuurdoeltypen worden
uitgebreid behandeld in het nieuwe Handboek Natuurdoeltypen.
Toepassingsmogelijkheden voor de watertypen zijn als volgt:
Doeltoewijzing
Op landelijk schaalniveau stelt het natuurbeleid zowel kwalitatieve (in de
vorm van natuurdoeltypen) als kwantitatieve (in hectares) normen aan de te
behouden en ontwikkelen natuur. Voor realisering hiervan is maatwerk
geboden. De watertypen uit de achtergronddocumenten zijn een
instrument voor invulling van dit maatwerk. In principe zijn de
natuurdoeltypen en de watertypen bedoeld voor doeltoewijzing binnen de
Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast is het mogelijk de typen te
gebruiken in de gebiedsgerichte planvorming buiten de EHSvoor gebieden
of wateren waar het beheer gericht is op natuur.
In de algemene karakterisering van elk watertype is aangegeven waar
globaal dit type in het landschap te verwachten is. Deze
landschapsecologische context bepaalt in sterke mate de potentie voor
realisering van een watertype. Per watertype is aangegeven wat de
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abiotische randvoorwaarden zijn om het betreffende type te realiseren. Deze
randvoorwaarden bieden extra aanknopingspunten voor de doeltoewijzing.
Voor watersystemen geldt dat in praktijk zowel waterbeheerders als
natuurbeheerders in de doelrealisering betrokken zijn. De watertypen en
aquatische natuurdoeltypen fungeren in de doeltoewijzing en het opstellen
van inrichtings-, beheers- en monitoringsplan als gezamenlijke taal voor
deze beheerders.
De potentie om een zo goed mogelijk watersysteem te realiseren is het
grootst indien het totale landschap een op natuur gericht beheer kent. Een
toekenning van een hoofdgroep 1-of 2-type in plaats van een hoofdgroep
3-type vergroot efficiëntie van beheer en duurzaamheid. In de hoofdgroep
1- en 2-typen vormen wateren en watersystemen elementen die in deze
typen op landschapsschaal beschouwd en beheerd worden. Een gebied
inclusief watersystemen komt alleen in aanmerking voor een type uit
hoofdgroep 1of 2indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• er is voldoende ruimte beschikbaar en de benodigde
landschapsecologische processen zijn mogelijk.
• het gebied wordt niet doorsneden door verharde wegen, spoorlijnen,
kanalen, of gebieden met een andere beheersstrategie, omdat dergelijke
enclaves natuurlijke processen op landschapsschaal kunnen belemmeren.
Indien beheer op landschapsschaal van voldoende grootte niet mogelijk is,
is beheer op lokale schaal gewenst en kunnen aquatische natuurdoeltypen
of watertypen (hoofdgroep 3) toegekend worden.
EU-kaderrichtlijn
Een specifieke toepassing die in de komende jaren veel aandacht zal krijgen,
is die in het kader van de EU-kaderrichtlijn Water. Dezevervangt in de
komende jaren diverse andere Europese regelingen. De Kaderrichtlijn heeft
enkel betrekking op water, maar stelt zich expliciet ten doel ook bij te dragen
aan de realisering van goede randvoorwaarden voor aan water gerelateerde
(terrestrische) natuur. Daarbij staat de stroomgebiedenbenadering centraal.
Per stroomgebied dient een beheersplan te worden opgesteld met daarin o.a.
een beschrijving van beschermde gebieden met bijzondere natuurwaarden,
inclusief de bijbehorende milieudoelen. Het systeem van natuurdoeltypen en
watertypen biedt hiervoor goede handvatten, bijvoorbeeld bij het apart
onderscheiden van 'kunstmatige' of 'sterk veranderde wateren', die in de
Richtlijn een aparte status zullen krijgen. Hetzelfde geldt voor het beoogde
onderscheid van de ecologische toestand van gebieden in normatieve klassen
(zeer goed,goed en matig). De natuurdoeltypen en de watertypen vormen
een belangrijke basis voor de benodigde referentiebeschrijvingen die in het
kader van de EU-kaderrichtlijn opgesteld dienen te worden voor alle wateren
binnen een stroomgebied.
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Tabel B:

Relatie tussen de watertypen uit het Aquatisch Supplement (13 deelrapporten)
en de natuurdoeltypen uit het Handboek Natuurdoeltypen (Balet al.,in prep).

Watertypen van het Aquatisch

Concept-natuurdoeltypen van het Handboek

Supplement

Natuurdoeltypen in prep. (s.v.z. december 2000)
(NB:tussen haakjes staan de concept-subnatuurdoeltvpen)

Bronnen, deelrapport 1
Bronnen met geconcentreerde, hoge afvoer Permanente bron (matig mineralenrijk)
Mineralenarme bronnen met pleksgewijze,
Permanente bron (mineralenarm)

matige afvoer

«]

Matig mineralenrijke bronnen met
pleksgewijze, matige afvoer
Mineralenarme bronnen met diffuse,
lage afvoer

Permanente bron (mineralenarm)

Matig mineralenrijke bronnen met
diffuse, lage afvoer

Permanente bron (matig mineralenrijk)

Permanente bron (matig mineralenrijk)

Mineralenarme, beekbegeleidende bronnen Permanente bron (mineralenarm)
Matig mineralenrijke, beekbegeleidende
bronnen
Mineralenarme, droogvallende bronnen

Permanente bron (matig mineralenrijk)
Droogvallende bron en beek

Matig mineralenrijke, droogvallende bronnen Droogvallende bron en beek
Mineralenarme bronvijvers
Permanente bron (bronvijver)
Matig mineralenrijke bronvijvers

Permanente bron (bronvijver)

Limnocrene bronnen

Permanente bron (bronvijver)

Beken, deelrapport 2
Droogvallende bovenloopjes

Droogvallende bron en beek

Droogvallende bovenlopen

Droogvallende bron en beek

(Zwak) zure bovenloopjes

Langzaam stromende bovenloop (zuur)

(Zwak) zure bovenlopen

Langzaam stromende bovenloop (zuur)

Zwak zure middenlopen

Langzaam stromende midden-en benedenloop zuur)

Snelstromende bovenloopjes

Snelstromende bovenloop

Snelstromende bovenlopen

Snelstromende bovenloop

Snelstromende middenlopen

Snelstromende midden- en benedenloop

Snelstromende benedenlopen

Snelstromende midden- en benedenloop

Snelstromende riviertjes

Snelstromend riviertje

Langzaam stromende bovenloopjes

Langzaam stromende bovenloop

Langzaam stromende bovenlopen

Langzaam stromende bovenloop

Langzaam stromende middenlopen

Langzaam stromende midden- en benedenloop

Langzaam stromende benedenlopen

Langzaam stromende midden- en benedenloop

Langzaam stromende riviertjes

Langzaam stromend riviertje

Wateren in het rivierengebied, deelrapport 3
Rivier: hard substraat (stenen, grind, veenbanken, dood hout) in snelstromend water

Snelstromende rivier en meestromende
nevengeul/ Langzaam stromende rivier en
meestromende nevengeul

Rivier: zand in snelstromend water

Snelstromende rivier en meestromende nevengeul/
langzaam stromende rivier en nevengeul

NATUURLIJKE LEVENSGEMEENSCHAPPEN VAN DE NEDERLANDSE BINNENWATEREN

Rivier: klei- of leemoevers in snelstromend
water

Langzaam stromende rivier en meestroomde
nevengeul

Rivier: vast substraat (stenen, grind, veen/
kleibanken, hout) in langzaam stromend
water

Langzaam stromende rivier en meestromende
nevengeul/snelstromende rivier en
meestromende nevengeul

Rivier: zand in langzaam stromend water

Langzaam stromende rivier en meestromende
nevengeul/snelstromende rivier en
meestromende nevengeul

Rivier: zand met een laagje slib of
detritus in langzaam stromend water

Langzaam stromende rivier en meestromende
nevengeul

Rivier: slib in langzaam stromend tot
stilstaand water

Langzaam stromende rivier en meestromende
nevengeul

Periodiek droogvallende wateren

Moeras en droogvallend water

Diepe wateren in open verbinding met
de rivier
Van de rivier geïsoleerde grote diepe
wateren

Dynamisch rivierbegeleidend water (groot)
Afgeleid type meer (diep matig tot sterk
gebufferd)

Diepe van de rivier geïsoleerde kleine
wateren

Gebufferde poel en wiel

Ondiepe wateren in open verbinding
met de rivier

Dynamisch rivierbegeleidend water (klein)

Ondiepe geïsoleerde sterk geïnundeerde
wateren

Dynamisch rivierbegeleidend water (klein)

Ondiepe geïsoleerde matig geïnundeerde
wateren

Geïsoleerde meander en petgat (geïsoleerde
meander)

Geïsoleerde ondiepe zelden
geinundeerde wateren

Geïsoleerde meander en petgat (geïsoleerde
meander)

Wateren met getijdeninvloed

Zoet getijdenwater

Zoete intergetijdenzone

Zoet getijdenwater

Zoete, ondiepe getijdenwateren

Zoet getijdenwater

[«

Zoete, diepe getijdenwateren en de
stroomgeul

Zoet getijdenwater

Licht brakke intergetijdenzone

Brak getijdenwater

Licht brakke, ondiepe getijdenwateren

Brak getijdenwater

Licht brakke, diepe getijdenwateren en
de stroomgeul
Brakke intergetijdenzone
Brakke, ondiepe getijdenwateren
Brakke, diepe getijdenwateren en de
stroomgeul
Brakke binnenwateren, deelrapport 4
Licht brakke duinpiassen
Licht brakke laagveenplassen

Brak getijdenwater
Brak getijdenwater
Brak getijdenwater
Brak getijdenwater
Brak stilstaand water (licht tot matig)/ondiep
duinwater
Stilstaand brak water (licht tot matig)/meer
(ondiep
matig tot sterk gebufferd)
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Geïsoleerde, kleine, stagnante,
licht brakke wateren

Stilstaand brak water (licht tot matig)/gebufferde
poel

Geïsoleerde, grote, stagnante, licht
brakke wateren

Stilstaand brak water (licht tot matig)/meer
(ondiep matig tot sterk gebufferd)

Kleine, licht brakke, lijnvormige wateren

Stilstaand brak water (licht tot matig)/gebufferde
sloot

Grote, licht brakke, lijnvormige wateren

Stilstaand brak water (licht tot matig)/Kanaal,
vaart en boezemwater

Geïsoleerde, kleine, stagnante, matig
brakke wateren
Geïsoleerde, grote, stagnante, matig
brakke wateren
Matig brakke, lijnvormige wateren
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Geïsoleerde, kleine, stagnante, sterk
brakke wateren
Geïsoleerde, grote, stagnante, sterk
brakke wateren
Sterk brakke, lijnvormige wateren

Stilstaand brak water (licht tot matig)
Stilstaand brak water (licht tot matig)
Stilstaand brak water (licht tot matig)
Stilstaand brak water (sterk)
Stilstaand brak water (sterk)
Stilstaand brak water (sterk)

Poelen, deelrapport 5
Temporaire zure poelen

Zuur ven (droogvallende poel)

Temporaire, niet zure poelen

Moeras en droogvallend water

Permanente zure poelen

Zuur ven (poel)

Sterk beschaduwde, permanente poelen

Bospoel

Zwak gebufferde poelen op zandgrond

Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven)

Zwak tot matig gebufferde poelen op
zandgrond

Gebufferde poel en wiel (poel)

Poelen op kleigrond

Gebufferde poel en wiel (poel)

Sloten, deelrapport 6
Brakke sloten

Stilstaand brak water (licht tot matig)/gebufferde
sloot

(zwak) zure zandsloten

Zwak gebufferde sloot (zwak zure zandsloot)

Zure hoogveenslootjes

Levend hoogveen

Oligo- tot mesotrofe zandsloten

Zwak gebufferde sloot (oligo- tot mesotrofe sloot)

Mesotrofe veensloten

Gebufferde sloot

Eutrofe veensloten

Gebufferde sloot

Kleisloten

Gebufferde sloot

Laagveenwateren, deelrapport 7
Zure oligotrofe laagveenslootjes

Veenmosrietland

Oligo- tot mesotrofe laagveensloten

Zwak gebufferde sloot (oligo- tot mesotrofe sloot)

Meso- tot eutrofe laagveensloten

Gebufferde sloot

Brakke laagveensloten

Stilstaand brak water (licht tot matigj/gebufferde
sloot

Vaarten en laagveenkanalen

Kanaal, vaart, boezemwater

Mesotrofe petgaten

Geïsoleerde meander en petgat (petgat)

Voedselrijke petgaten

Geïsoleerde meander en petgat (petgat)

Mesotrofe plasjes

Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd)

Voedselrijke plasjes

Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd)
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Voedselarme plassen en meren

Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd)

Voedselrijke plassen en meren

Gebufferd meer (ondiep zwak tot matig gebufferd)

Wingaten, deelrapport 8
Grote, diepe, zure wingaten

Zwak gebufferd ven en wingat (wingat)

Grote, diepe zwak gebufferde wingaten

Zwak gebufferd ven en wingat (wingat)

Grote, diepe oligo- mesotrofe matig tot
sterk gebufferde wingaten

Afgeleid type gebufferd meer (diep matig tot sterk
gebufferd)

Grote, diepe mesotrofe matig tot sterk
gebufferde wingaten

Afgeleid type gebufferd meer (diep matig tot sterk

Ondiepe tot matig diepe, zure, oligotrofe
wingaten op zand- of leemgrond

gebufferd)

Ondiepe tot matig diepe, (zeer) zwak
gebufferde wingaten op zand-of leemgrond

Zuur ven

Ondiepe tot matig diepe wingaten op
kleigrond

Zuur ven

Rijksmeren, deelrapport 9

Meer (ondiep matig tot sterk gebufferd)

Meren, zeer diep water

Afgesloten zoete zeearm

Meren, diep water

Afgesloten zoete zeearm

Meren, matig diep water

Afgesloten zoete zeearm

Meren, ondiep water

Gebufferd meer (ondiep matig tot sterk gebufferd)

Regionale kanalen, deelrapport 10
Kleine, stromende kanalen

Afgeleid type langzaam stromende midden- en
benedenloop

Grote, licht stromende kanalen

Afgeleid type langzaam stromend riviertje

Zure kanalen op zandgrond

Afgeleid type kanaal,vaart, boezemwater

Zwak tot matig gebufferde kanalen op
zandgrond

Kanaal, vaart, boezemwater

Grote, stilstaande kanalen op zandgrond

Kanaal, vaart, boezemwater

Kleine, stilstaande kanalen op kleigrond

Kanaal, vaart, boezemwater

Grote, stilstaande kanalen op kleigrond

Kanaal, vaart, boezemwater

Rijkskanalen, deelrapport 11
Zoete kanalen, diep water, sterk tot
matig dynamisch

Kanaal, vaart, boezemwater

Zoete kanalen, ondiep water, sterk tot
matig dynamisch

Kanaal, vaart, boezemwater

Zoete kanalen, ondiep water, matig tot
gering dynamisch

Kanaal, vaart, boezemwater

Brakke kanalen, zeer diep water, sterk
tot matig dynamisch

Stilstaand brak water (sterk)

Brakke kanalen, diep water, sterk tot
matig dynamisch

Stilstaand brak water (sterk)

Brakke kanalen, ondiep water, sterk tot
matig dynamisch

Stilstaand brak water (licht tot matig)

Brakke kanalen, ondiep water, matig tot
gering dynamisch

Stilstaand brak water (licht tot matig)
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Zoete duinwateren, deelrapport 12
Droogvallende, ondiepe, kalkrijke
duinwateren

Natte duinvallei

Droogvallende, ondiepe, kalkarme
duinwateren

Natte duinvallei

Droogvallende, ondiepe, zwak zure
duinwateren

Natte duinvallei

Permanente, ondiepe, jonge duinwateren

Ondiep duinwater

Permanente, ondiepe, oude duinwateren

Ondiep duinwater

Grote, diepe duinwateren

Meer (ondiep matig tot sterk gebufferd)

Kleine duinwateren

Ondiep duinwater

Duinbron

Permanente bron (matig mineralenrijk)

Langzaam stromende (droogvallende)
duinwateren

Droogvallende bron en beek

Stromende duinwateren
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Langzaam stromende bovenloop/midden- en
benedenloop

Vennen, deelrapport 13
Zure vennen zonder
hoogveenontwikkeling

Zuur ven

lonenrijkere, matig zure vennen zonder
hoogveenontwikkeling

Zuur ven

Hoogveenvennen

Levend hoogveen

Open water in hoogveengebieden

Levend hoogveen

lonenrijkere hoogveenvennen

Levend hoogveen

Zeer zwak gebufferde zandbodemvennen

Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven)

Ondiepe, zwak gebufferde
zandbodemvennen

Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven)

Diepe, zwak gebufferde
zandbodemvennen

Zwak gebufferd ven en wingat (poel en ven)

Beekdalvennen

Gebufferde poel en wiel/geïsoleerde meander en
pet gat
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Voorwoord
Bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur stuurt het rijk op
kwaliteit. In 1995 heeft het hiervoor de mogelijke typen natuur beschreven
in het 'Handboek natuurdoeltypen in Nederland'. Het doel van dit handboek is het creëren van een gemeenschappelijke taal die beleidsmakers en
beheerders kunnen gebruiken bij het maken van afspraken over de te
realiseren natuurkwaliteit.
Het handboek uit 1995 richt zich met name op de terrestische natuur. De
beschrijving van de typen aquatische natuur is globaal gebleven. Dit is een
groot gemis, met name vanwege het specifieke belang van natte natuur in
Nederland.
In 1997 is in de workshop 'Aquatische-ecologische instrumenten voor de
toekomst' de behoefte aan een aanvulling van het Handboek
Natuurdoeltypen ten aanzien van natte natuur reeds geuit. Om hierin te
voorzien heeft de directie Natuurbeheer van LNV aan het Expertise-centrum
LNV de opdracht gegeven een 'Aquatisch Supplement' voor het handboek
op te stellen.
Het voor u liggende rapport is onderdeel van dit Aquatisch Supplement. De
totale reeks van dit supplement bestaat uit 13 rapporten waarin
verschillende soorten zoet watersystemen zijn beschreven, leder
watersysteem is beschreven in termen van organismen (doelsoorten en
indicatorsoorten), de bijbehorende abiotische omstandigheden, de meest
sturende ecologische processen, de ligging in het landschap en adviezen
voor beheer en inrichting.
Onder leiding van het EC-LNV is deze reeks rapporten opgesteld in
samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijksinstituut
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling), Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), De Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), enkele waterschappen
(Hollandse Eilanden en Waarden, Uitwaterende Sluizen en de Maaskant) en
de provincie Friesland. RIZA en Alterra hebben het project uitgevoerd.
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Hoofdfactoren
Laagveenwatertype
verlanding
zure oligotrofe slootjes
oligo- tot mesotrofe sloten
meso- tot eutrofe sloten
brakke sloten

*
*
*

kwel/
wegzijding

verzoeting

peilbeheer

*

*
*
*

*
*
*

vaarten en kanalen
mesotrofe petgaten
mesotrofe plasjes

*
*

voedselrijke petgaten
voedselrijke plasjes
voedselarme plassen en meren
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voedselrijke plassen en meren

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
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i . Ontstaanswijze en
morfologie
ï.i

Inleiding
Laagveenwateren omvatten alle stilstaande wateren die in het
laagveengebied voorkomen (fysisch-geografische regio D). Het
gemeenschappelijke kenmerk is de ligging op laagveenondergrond. De
achterliggende gedachte is dat de levensgemeenschappen aangepast zijn
aan de specifieke eigenschappen van de laagveenbodem en het veenwater.
Laagveenwateren zijn over het algemeen door de mens gevormde
landschapselementen, waarvan de kleinere en ondiepe wateren een zekere
vorm van beheer nodig hebben om verlanding te voorkomen. Veel
laagveenwateren staan met elkaar in verbinding en vormen onderdeel van
poldersystemen. Dit bevordert deverspreiding van aquatische organismen,
maar kan tevens zorgen voor aanvoer van water met een ongewenste kwaliteit.
Door vervening vanaf de Middeleeuwen (De Haan et al., 1993) ontstonden
ondiepe (meestal < l m ) , vaak smalle petgaten, gescheiden door smalle
legakkers. Na vervening van de legakkers of als gevolg van windwerking
ontstonden uit deze petgatencomplexen de grotere laagveenplassen.
Daarnaast ontstonden grotere laagveenplassen ook door grootschalige
natte vervening. Bij uitzondering zijn grote laagveenplassen op een
natuurlijke wijze ontstaan. Het Naardermeer is ontstaan toen bij een
stormvloed de Zuiderzee, via de monding van de Vecht, openingen sloeg in
het veen (Hessels 1995). Het Duininger meer en het Giethoornse meer zijn
oude rivierarmen (Westhoff et al., 1971).
Een klein deel van de laagveenmoerassen betreft aangelegde boezems (Van
Leerdam & Vermeer 1992). Afgezien van petgaten en grotere
laagveenplassen bestaat een deel van het open water in
laagveenmoerasgebieden uit sloten en smalle vaarten naast half-open
wateren in trilvenen, moerasbossen en rietlanden.
Het sediment van laagveenwateren kan bestaan uit zand,veen of klei, al dan
niet met een (dikke) organische toplaag. Laagveenmoerasgebieden kunnen
gevoed worden door oppervlaktewater, grondwater (kwelwater) en
regenwater en kunnen zoet (meestal) of brak zijn. Voeding met
oppervlaktewater treedt op wanneer laagveenplassen onderdeel uitmaken van
oppervlaktewatersystemen of boezemsystemen, zoals bijvoorbeeld een deel
van de Rijnlandse meren in West-Nederland en De Oude Venen in Friesland of
wanneer oppervlaktewater wordt ingelaten als compensatie voor verdroging.
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1.2

Ligging en typering
De ondiepe, van nature matig voedselrijke tot voedselrijke veenplassen in
het lage deel van Nederland zijn verdeeld over vijf regio's: Zuid-Holland en
het westelijk Vechtplassengebied, het oostelijk Vechtplassengebied, NoordHolland benoorden het IJ, Noord-West-Overijssel en Friesland (Van Leerdam
& Vermeer 1992). Deze laagveenmoerasgebieden hebben ieder hun eigen
abiotisch karakter en daarmee samenhangende specifiek ecologische
kenmerken als gevolg van verschillen in geologie, bodemgesteldheid en
hydrologie. De aanwezigheid van klei onder het veenpakket is karakteristiek
voor Zuid-Holland (Hessels 1995). De laagveenmoerassen benoorden het IJ
nemen door hun van oorsprong brakke karakter in ecologisch opzicht een
aparte plaats in. De enige, van oorsprong zwak brakke, laagveenmoerassen
beneden het IJzijn Botshol en Nieuwkoop (Van Leerdam & Vermeer 1992).
Devoor de biologie belangrijkste bepalende milieuparameters in
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laagveenwateren vormen, naast dimensies van de wateren en mate van
beschutting door oevervegetatie, chloridegehalte, buffering (bicarbonaat),
trofie en type ondergrond (Stuyfzand, 1989: Barendregt, 1993)- Bepalend voor
de trofie en het chloridegehalte zijn de hydrologische omstandigheden en
het type bodem ter plaatse. Onder invloed van grondwater en kwel enerzijds
en regenwater anderzijds ontstaan situaties die voedselarm tot matig
voedselrijk, basenrijk en C02-rijk zijn. Defysisch-chemische toestand van het
oppervlaktewater in laagveenwateren is sterk bepalend voor de floristische
samenstelling van de verschillende vegetatietypen die elkaar in successie
opvolgen (Van Wirdum et al.,1992;van 't Veer et al.,1999). Onder beschutte
omstandigheden verloopt de verlanding relatief snel (enkele tientallen jaren),
zodat allerlei ontwikkelingsstadia naast elkaar voorkomen (Wolff, 1989).
Inde laagveenmoerasgebieden komen ook kleinere wateren voor, die een min
of meer natuurlijke isolatie hebben doordat er maar één in-en uitgang is, die
vaak ook nog door dichte vegetatie is verstopt. Het gaat meestal om petgaten
en verlandende sloten.Op deze plaatsen komt de ongewenste invloed van
bijvoorbeeld vervuild of te voedselrijk water later dan in de rest van het
systeem, zodat specifieke natuurwaarden het langst behouden blijven.

Winterbeeld van het Holin Kortenhoef

Foto: P.Leentvaar
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2. Landschapsecologische
aspecten
Laagveenwateren komen voor in de Fysisch Geografische Regio D; laagveen
met plassen en droogmakerijen. Het zijn vlakke gebieden, die voor het
grootste deel onder zeeniveau liggen. Sloten zijn sinds de vroege
Middeleeuwen gegraven, meest rechte, afwateringssystemen. Een
landschappelijk fraai patroon van sloten,dat als een waaier in het landschap
ligt, wordt gevonden bij de oorsprong van de Loosdrechtse Drecht. De sloten
komen samen bij het begin van dit voormalige riviertje en vanuit de lucht is
het patroon goed herkenbaar. De meeste sloten liggen in weidegebied en er
groeien meestal geen bomen langs. De oevervegetatie wordt bepaald door
het hydrologisch regime. Het neerslagwater met een van origine voedselarm
karakter zijgt in naar de sloot waardoor bijzondere vegetatietypen voor
kunnen komen. Dezevegetatietypen zijn tegenwoordig uiterst zeldzaam.
Slootjes in voedselarme laagveengebieden kunnen een vegetatie van
zuurminnende plantensoorten herbergen. Waar sloten deel uitmaken van
moerasgebieden groeien er vaak elzen langs.
Moerasgebieden met petgaten en plassen zijn landschappelijk zeer
aantrekkelijke en soortenrijke gebieden. Het zijn typisch Nederlandse
landschappen met een afwisseling van water, moerasbos en schrale weilanden.
Door de ligging van een aantal moerasgebieden op de grens van hoog en laag
Nederland komt er door oppervlakkige toestroming van voedselarm water en
kwel een grote variatie aan chemische watertypen voor, hetgeen resulteert in
een zeer gevarieerde vegetatie met de daaraan gebonden fauna.
De landschapsecologische relaties tussen de verschillende onderdelen van
moerasgebieden zijn hecht. De basis is het water, dat doordringt in alle
elementen: vanuit de plassen in kraggen en zodden, vanuit het hoge land in
omgekeerde richting. De samenstelling van het kwelwater en dat van het
oppervlaktewater verschilt uiteraard. Op de plaatsen waar deze watertypen
mengen ontstaan situaties, vaak met bruine of grijze troebeling van ijzerfosfaatcomplexen, met zogenaamde kwelindicatoren en plaatsen waar de
temperatuur constanter is dan elders. Als de waterkwaliteit van de plassen
en petgaten goed is, wordt dat zowel in de fauna als in de drijftillen en
oevervegetaties gereflecteerd.
Bij een goede waterkwaliteit is het water helder (behalve bij van nature
humeuze wateren) en komen er ondergedoken zowel als boven water
uitgroeiende planten voor (Scheffer, 1993). Hiervan profiteren vogels die op
o.a. planten als krabbescheer (Stratiotes aloides) nestelen (zwarte stern) en
vogels die van vissen, amfibieën en waterinsekten leven. De overgang
tussen het open water en het land is een ecotoon met een geheel eigen
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planten- en dierenwereld (Higler, 1977). Het is de plaats waar veel
waterdieren bescherming tegen predatoren vinden, waar overvloedig
voedsel aanwezig is en waar insekten zoals libellen uit het water kunnen
kruipen om uit te vliegen.
Gebieden waarin meerdere grote systemen met elkaar verbonden zijn, zoals
het Vechtplassen-gebied of de kop van Overijssel vormen zeer complexe
landschappen, waar door de grootte, de vele verbindingen en de diversiteit
plaats is voor soorten, die in de afzonderlijke gebieden niet voor kunnen
komen. Aan de oostzijde van deze gebieden komen hogere pleistocene
gronden voor, aan de westzijde lagere veenpoldergebieden. Zo vormen
deze moerassen en plassen een grootschalige ecotoon tussen de
voornamelijk terrestrische gebieden van hoog-Nederland met zandgrond en
laag-Nederland met veengrond.

Het Hol
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Foto: L.W.C. Higler
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3. Hoofdfactoren
3.1

Inleiding
Het dominerende natuurlijke proces in laagveenwateren is verlanding,
tenzij een water zo groot is dat de windwerking verlanding tegengaat of
zelfs het oppervlak vergroot. Onnatuurlijke processen zijn menselijke
ingrepen om verlanding of afkalving van oevers tegen te gaan, eutrofiëring,
waterinlaat, peilbeheer, maaibeheer e.d. Omdat de meeste sloten in
agrarische gebieden liggen en veel petgaten en plassen onderdeel van
waterstaatkundige eenheden vormen, is de menselijke beïnvloeding vaak
prominent aanwezig. Bij de beschrijving van referentietoestanden zullen w i j
uitgaan van een zo ongestoord mogelijk systeem; dat is de optimaal
ecologische toestand onder beheer dat volledig op de natuur is gericht.

3.2

Verlanding en omgekeerd
Mesotrofe en vooral eutrofe laagveenwateren zijn hoog produktief, waardoor
de afgestorven vegetatie een snelle ophoging van de bodem veroorzaakt.
Sloten en kleine petgaten groeien snel dicht en verlanden in enkele tientallen
jaren volledig. Bij petgaten is het climax stadium een elzenbroekbos. In
kleinere plassen verloopt de verlanding vanaf de westelijke oever. De meest
westelijke winden stuwen het water op naar de oost-oever, waar het via de
bodem naar de west-oever terugvloeit, daarbij organisch materiaal
meevoerend dat zich ophoopt aan de westoever (Segal,1965).Op deze dikker
wordende laag detritus komt de verlanding tot stand,waarbij krabbescheer
(Stratiotes aloides) dikwijls de initiator is.Aan de landzijde vormen zich
drijftillen, aan de open-waterkant groeit een krabbescheer (Stratiotes
aloidesjvegetatie. Binnen 40jaar kan open water van een petgat veranderd
zijn in een trilveen,dat uiteindelijk tot elzenbroekbos voert.
Dewerking van de wind kan ook omgekeerde effecten hebben. In het
verleden werden te smalle legakkers door de wind- en golfwerking soms
weggeslagen waardoor grotere plassen ontstonden. De oostzijde van
dergelijke plassen kon onder invloed van de golfwerking eroderen. Hoe
groter de plassen zijn, hoe meer de werking van wind en golfslag zijn invloed
doet gelden. Het milieu aan de oost-oevers werd permanent door golfslag
bewogen, zodat er geen vegetatie kon groeien en alleen organismen uit
stromend water een plaats konden vinden. Als bescherming van de oevers
werd er soms stortsteen gebruikt, waardoor het milieu sterk doet denken aan
dat van rivieren:wervelend water met hoge zuurstofgehalten boven
rotsachtige bodem. Aan de verlandingsoever werd vaak ingegrepen door
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3-5

Verzoeting
Oorspronkelijk waren er, met name in Noord-Holland, brakke wateren met
een chloridegehalte tot 2.000 à 3.000 mg/l. Door de afsluiting van de
Zuiderzee verdween de zoute kwel en de doorspoeling en werden sloten en
plassen steeds zoeter. De zeer interessante brakwatervenen zijn nu
voorgoed verdwenen en ook brakke sloten op veengrond zijn praktisch
allemaal verzoet.
Het Naardermeer is niet door de mens gemaakt, maar is door een
dijkdoorbraak ontstaan. Het was oorspronkelijk ook brak. Thans is daar
praktisch niets meer van waarneembaar. De Botshol, de Horstermeer en de
polder Mijdrecht zijn zwak brak. In i960 bedroeg het chloridegehalte van
de Botshol nog 900 mg/l (Wiggelaar & Veenman, i960), in 1973 600 mg/l. Er
is een grote waterinlaat uit Mijdrecht. Door het verdwijnen van de echt
brakke situaties is het lastig om een referentiesituatie van brakke
laagveenwateren te beschrijven.

28]
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Verzuring
In min of meer geïsoleerde wateren en zeker in trilvenen is de invloed van
de neerslag groot. De combinatie van verzurende en eutrofiërende effecten
is desastreus voor de trilveen-vegetatie en in hydrologisch afgesloten
petgaten en sloten, waar nog mesotrofe situaties voorkomen, is vooral het
eutrofiërende effect dat nivellerend werkt. Verhoging van de pH van
oppervlaktewater kan de microbiële activiteit verhogen, waardoor
organisch materiaal wordt afgebroken en geen veen wordt gevormd.
Nutriënten komen beschikbaar in plaats van vastgelegd te worden
(Barendregt, 1993)

3.7

Peilfunctie
Sloten vormen een onderdeel van polders en zijn daarom onderworpen aan
het polderpeil. Van nature is er een overmaat aan water in het
winterhalfjaar en een lage waterstand in de zomer. Het polderbeheer streeft
naar afvoer bij overschot en aanvoer bij tekorten. Bij een natuurvriendelijk
peilbeheer wordt het winteroverschot zo lang mogelijk vastgehouden. Dit is
water van goede kwaliteit en voor een grote variatie in flora en fauna is het
gunstig om zo lang mogelijk dit gebiedseigen water aanwezig te laten zijn.
Het voorkomt vroegtijdige inlaat van gebiedsvreemd water, lees Rijnwater.
Dit principe wordt in de boezem van NW-Overijssel al toegepast.
Het peil in moerasgebieden wordt eveneens al heel lang gemanipuleerd en
wel ten behoeve van de rietteelt, bebouwing en vaarwegen. De huidige
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situatie met brede rietgordels met steeds verjongend riet naast oude
bestanden is gunstig voor rietvogels als grote karekiet, rietzanger,
roerdomp en bruine kiekendief. Het economische belang van riet is nog
lang niet verdwenen, evenmin als het daarop gerichte beheer. In NWOverijssel is nog 4000 ha rietland aanwezig,waarvan 3000 ha verpacht is
aan riettelers (meded. R.Torenbeek). Bij de aanname dat moerassen
beheerd moeten worden, behoort wellicht ook een peilbeheer en oogst van
riet!

Krabbescheer (Stratiotes aloides) speelteen belangrijke rol bijverlanding Foto:L.W.C. Higler
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waterbeheerders van praktisch belang is. De verdeling van macrofauna en
vissen past hier goed in. De vegetatie-eenheden worden zo goed mogelijk
in deze indeling gepast.
Figuur 1.

Onderlinge samenhang in laagveenwatertypen.
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Gemeenschap van zure, oligotrofe slootjes
geen literatuur bekend
Gemeenschap van oligo- tot mesotrofe sloten
Beltman, 1983, Polder Tienhoven; Higler, 1976b, sloot Tienhoven; Verdonschot,
1990,cenotype D3;Willemsen, 1982,open vegetatiestructuur; Hosper, 1973,
selectie van sloten;Smit, 1990,selectie van sloten uit het oostelijk deelgebied;
Hosper, 1973,sloot in oostelijke binnenpolder, Tienhoven.
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Gemeenschap van meso- t o t eutrofe sloten
Willemsen, 1982, dichte vegetatiestructuur; Beltman, 1983, kenmerkende en
begeleidende taxa in sloten-veengebieden; v.d. Hammen, klasse 1op basis
van belasting; Hosper, 1973, selectie van sloten; Higler & Verdonschot, 1989,
selectie van sloten uit deelrapporten Demmerik; Smit, 1990, sloten in het
oostelijk deelgebied; Claassen, 1987, selectie van veenpoldersloten; de Vries
et al., 1987, selectie van sloten Groene Hart.
Gemeenschap van brakke sloten
V.d. Hammen, 1992, klasse 6 t/m 8 op basis van chloridegehalte;
Broodbakker, 1986, brakke sloten.
Gemeenschap van vaarten en kanalen
Claassen, 1987, kanalen; Janse & Monnikendam, 1982; van Leeuwen, 1988.
Gemeenschap van mesotrofe petgaten
Higler, 1976, 't Hol; Kuiper, 1972,'t Hol; Higler, 1977, krabbescheer
(Stratiotes aloides)verlandingen; Gerritsen, 1983, petgaten.
Gemeenschap van voedselrijke petgaten
Higler, 1977, krabbescheer (Stratiotes aloides)verlandingen; Gerritsen, 1983,
petgaten; Claassen, 1987, petgaten.
Gemeenschap van mesotrofe plasjes
Gerritsen, 1983, 8 geselecteerde plassen op veenbodem; Higler, 1977,
verlandingszone Venematen e.d.; Higler, 1976,'t Hol; Kuiper, 1972,
krabbescheer (Stratiotes aloides) in de winter.
Gemeenschap van voedselrijke plasjes
als bij mesotrofe plasjes.
Gemeenschap van voedselarme plassen en meren
Gerritsen, 1983, meren; Hosper, 1973,Tienhovense plassen;van Haren, 1989,
Chironomidae Loosdrecht; Higler, ongepubl. Loosdrecht; Mol et al.,
Maarsseveen.
Gemeenschap van voedselrijke plassen en meren
Van Haren, 1989, Chironomidae Loosdrecht; Gerritsen, 1983, meren.
Stroomgebiedsanalyse NW-Overijssel: het streven in beeld.W.S. Groot
Salland, 1998:Waterstreefbeelden Overijssel, 2000.
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Dirkswijde in 1965

Foto: L.W.C. Higler
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4.2

Gemeenschap van zure oligotrofe slootjes
Processen
Het betreft kleine, ondiepe, zure lijnvormige wateren. Bij groeiende
veenmosbulten tijdens het verlandingsproces en in trilvenen ontstaat
hoogveen op laagveen. Dit is tegenwoordig een weinig voorkomende
situatie, maar het gebeurt nog steeds hier en daar. Het water dat uit
dergelijk veen afgevoerd wordt, bevat meer kenmerken van
hoogveenwateren dan van laagveenwateren. De afgevoerde hoeveelheden
zijn niet bijzonder groot, maar de hierdoor gevormde greppels/slootjes
vallen niet droog. Het is een zeer bijzonder type laagveensloten met een
geheel afwijkende flora en fauna t.o.v. de mesotrofe en zeker de eutrofe
sloten. Regenwater versterkt het zure karakter, maar kan tevens eutrofiëring
veroorzaken.

Ecologische typering
Het kleinschalige en zure karakter van de slootjes vormt een bijzonder
biotoop met bijvoorbeeld Sphagnum-vegetatie en acidofiele macrofaunaelementen. Het water is afkomstig uit de verlandingssituaties, waar
hoogveen op laagveen gegroeid is en wordt aangevuld met regenwater.
Het bodemmateriaal bestaat voornamelijk uit afgestorven planten. Er is
geen of weinig slib aanwezig. Macro-organismen zijn soorten die detritus
eten en carnivoren. Er komen geen slakken, bloedzuigers en platwormen
voor.
Variabele

Range

pH

4-5-5.5

EGV

50-100

02%

70-100

Hardheid OD

0-5

Fe + + mg/l

0-0.2

Ca + + mg/l

0-10

Na + mg/l

5-10

+

K mg/l
Mg

++

mg/l

Cl" mg/l
+

0-2
0-2
5-20

N H 4 mg N/l

O-O.4

N 0 3 " mgN/l

0

o-P mgP/l

0- 0.007

totaal PmgP/l

O-O.OI5

TOC mg/l

1-2

Debiet

gering
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Abiotische toestandsvariabeten
Indicatoren
Indicatieve mossen
vensikkelmos (Drepanocladus fluitans), Veenmossen (Sphagnum spp.)
Macrofauna.
Hydroporus umbrosus, Hydroporus erythrocephalus, Hydroporus tristis,
Hydroporus pubescens, Berosus luridus, Helophorus tuberculatus,
Leptophlebia vespertina, Paraleptophlebia submarginata, Oligotrichia striata,
Holocentropus dubius, Sigara scotti, Sigara nigrolineata, Argyroneta
aquatica, Cordulia aenea, Vejdovskyella comata, Ablabesmyia phatta,
Procladius sp.,Telmatopelopia nemorum, Polypedilum uncinatum,
Phalacrocera replicata
Doelsoorten

36]

Macrofauna
Limnephilus binotatus
Beheer en inrichting
Voor deze slootjes gelden de volgende beheersmaatregelen:
hydrologie
• het voorkomen van wateronttrekking in het "inzijggebied"
• het verminderen en/of opheffen van eventuele drainage in het
"inzijggebied"
structuren
• het tegengaan van beschadiging van de veenmosbulten door een verbod
op betreding
• de bescherming van de slootjes door verbod tot onderhoud en betreding
van de oevers
waterkwaliteit
• een verbod op bemesting van het "inzijggebied"
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4.3

Gemeenschap van oligo- t o t mesotrofe sloten
Processen
Deze sloten worden gekenmerkt door lage nutriëntengehaltes en een rijke
vegetatie die pleksgewijze groeit met daartussen veel open water.
Oorspronkelijk bevonden de voedselarme sloten zich in het centrum van
polders, de laagst gelegen delen,van waaruit het water in de richting van
de hoger gelegen boezem werd gemalen. In het centrum vonden processen
van uitspoeling en afvoer van voedingsstoffen plaats, waardoor de
veenslootjes bijzonder veel gelijkenis vertoonden met het milieu van matig
voedselarme vennen (Westhoff et al., 1971). De sloten die meer aan de
periferie van de polder voorkwamen, ontvingen water vanuit de boezem
door inlaat in droge zomers.
Hier en daar komen nog voorbeelden van matig voedselarme sloten voor.
Dergelijke sloten zijn zodanig hydrologisch geïsoleerd van poldersystemen,
dat er geen doorstroming met voedselrijk polderwater plaats vindt. Het
gaat meestal om de kopse uiteinden van sloten, die over korte of langere
trajecten alleen waterverplaatsing in de richting van voedselrijkere
poldersloten vertonen en daarom pas in droge tijden vanuit de rest van de
polder beïnvloed kunnen worden. In enkele gevallen zijn de sloten geheel
geïsoleerd. De watertoevoer bestaat uit neerslagwater, drainage uit de
aangrenzende percelen en soms kwel.
De kopse uiteinden van de sloten zijn ondiep en dienen elk jaar of elke
twee jaar geschoond te worden, afhankelijk van de dichtheid van
waterplanten. Er zijn ook sloten, die door overdimensionering en uitgraven
tot diepten van 75 tot 150 cm (en bij lage nutriëntenaanvoer) een
mesotroof karakter hebben. De bodem bestaat niet zelden uit zand,
waardoor het mesotrofe karakter gehandhaafd blijft. Schonen bestaat uit
periodiek (eens per drie jaar) uitdunnen van de helofyten en eventueel
submerse vegetaties. Het onderhoud kan extensief zijn.
Ecologische typering
Het water is glashelder. De vegetatie van de slootjes in het centrale deel van
de polder bestond uit knolrus, naaldwaterbies, kleinste egelskop,
waterdrieblad, wateraardbei, fonteinkruiden en met zeggen als
kenmerkende oeverplanten. In de voedselrijkere sloten komen glanzig en
doorgroeid fonteinkruid erbij. In de diepe en brede sloten wordt ook
bronmos (Fontinalis antipyretica) gevonden op een zandbodem.
Kenmerkend is een kleiner aantal soorten en minder individuen dan in meer
voedselrijke sloten van de groepen borstelwormen, platwormen, bloedzuigers
en mollusken. Inde meest voedselarme slootjes kwamen lage aantallen vissen
voor, weinig slakken, bloedzuigers, platwormen en borstelwormen. Deinsekten
waren goed vertegenwoordigd met veelsoorten wantsen, kevers, kokerjuffers
en haften, die ook van andere voedselarme omstandigheden bekend zijn.
Vissen als brasem en blankvoorn gebruiken de sloten om te paaien en worden

[37

NATUURLIJKE LEVENSGEMEENSCHAPPEN VAN DE NEDERLANDSE BINNENWATEREN

daarna alsvolwassen vissen alleen in grotere wateren gevonden. Dejonge
vissen blijven in de sloten, ook de baars verlaat na het paaien de sloten en
wordt dan in weteringen en plassen gevonden (Dirkse, 1983).
Abiotische toestandsvariabelen
Variable

Range

pH

5.5-7.5

EGV

< 250

o2%

70-110

Hardheid

<5

++

mg/l

<0.2

Ca + + mg/l

< 10

Fe
+

38]

K mg/l

<2

M g + + mg/l

<2

Cl" mg/l

<25

N H 4 + mg N/l

< 0.4

N 0 3 " mg N/l

<0.35

o-P mgP/l

<0.007

TOC mg/l

<2

Debiet

gering

Indicatoren
Macrofyten
knolrus (Juncus bulbosus), kleinste egelskop (Sparganium minimum),
waterdrieblad (Menyanthes trifoliatus), wateraardbei (Comarum palustre), kleine
waterweegbree (Echinodorus ranunculoides), plat fonteinkruid (Potamogeton
compressus), stompbladig fonteinkruid (P.obtusifolius), puntig fonteinkruid (P.
friesii), klein fonteinkruid (P.berchtoldii),tenger fonteinkruid (P.pusillus),
drijvend fonteinkruid (P.natans), glanzig (P.lucens) en doorgroeid fonteinkruid
(P.perfoliatus) (de laatste twee bij toename van de voedselrijkdom).
Macrofauna
Planaria torva, Polycelis nigra, Erpobdella octoculata, Theromyzon tessulatum,
Viviparus contectus, Planorbis carinatus, Anisus vorticulus, Gyraulus riparius,
Sigara fossarum, Notonecta lutea, Plea minutissima, Nanocladius bicolor,
Leptocerus tineiformis, Anabolia nervosa, Paroecetis struckii, Holocentropus
dubius, Leptophlebia vespertina, Argyroneta aquatica, Arrenurus stecki,
Arrrenurus knauthei,Arrenurus schreuderi, Piona carnea.
Vissen
kenmerkend:grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), rivierdonderpad (Cottus
gobio), riviergrondel (Cobio gobio), bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)
begeleidend: ruisvoorn (Scardinius erythrophtahlmus),vetje (Leucaspius
delineatus), zeelt (Tineatinea), snoek (Esox lucius), kleine modderkruiper (Cobitus
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taenia), kroeskarper (Carassius carassius),driedoornige (Gasterosteus aculeatus)
entiendoorm'ge stekelbaars (Pungitius pungitius), aal (Anguilla anguilla).
Doelsoorten
Macrofauna
Leptocerus tineiformis, Limnephilus binotatus, Limnephilus marmoratus,
Paroecetis struckii
Beheer en inrichting
hydrologie
• de stroomrichting van het centrale deel van de polder of van de kopse
einden van zijsloten naar perifeer
• een natuurlijk polderregime met hoge winterstanden, waardoor schoon
water zo lang mogelijk wordt vastgehouden
structuren
• alleen schonen als er te veel organisch materiaal accumuleert
• eventueel extensief baggeren
• nooit alles tegelijk schonen
• de oevervegetatie van naaldwaterbies, stijve zegge en draadzegge dient
beschermd te worden tegen betreding
waterkwaliteit
• geen bemesting van aanliggende percelen
• geen aanvoer van voedselrijk water
Eenvoedselarme sloot

Foto: L.W.G. Higler
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