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aandehandvandehoedanigheid vanaan-enafgevoerd grondwater,demogelijkheden voor aanvoer
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Woord vooraf

In het kader van de uitwerking van de Derde Nota Waterhuishouding en het
Natuurbeleidsplan formuleert Rijkswaterstaat, Directie Flevoland opties voor
grootschalige natuurontwikkeling in en aansluitend aan het IJsselmeer. Vooral de
ontwikkeling van grote nieuwe moerassen is hierbij aan de orde. Men denkt aan
gebiedenvan 1000tot 1500hectare.Voordeformulering vandeoptiesisnaderinzicht
in de ecologische kansrijkdom gewenst: in hoeverre en met welke inspanning is een
bepaaldmoerastypeopeenbepaaldeplaatsterealiseren?Dezeecologischekansrijkdom
wordt bepaald door drie groepen factoren, namelijk abiotische kansrijkdom,
biogeografische kansrijkdom en maatschappelijke kansrijkdom. De maatschappelijke
kansrijkdom wordt medebepaald door demate waarin grond verworvenkan worden.
Aangezien langs het IJsselmeer de meeste gronden in landbouwkundig gebruik zijn,
ishetperspectief van delandbouw in deze gebieden vanbelang.In 1994heeft DLOStaring Centrum in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Flevoland de abiotische
kansrijkdomenhetlandbouwperspectief voorgrootschaligemoerasontwikkelinginhet
IJsselmeerkustgebied onderzocht. De biogeografische kansrijkdom (areaalgrootte,
verbreidingsmogelijkheden soorten,zaadbanken)isindezestudienietonderzocht.Dit
aspectvandekansrijkdombepaling endeintegratievandeafzonderlijke factoren wordt
uitgevoerd door Rijkswaterstaat, Directie Flevoland.
Marielle Doms en Rinie Schuiling hebben meegewerkt aan de samenstelling van de
kaart met bestaande bossen, moerassen en natte graslanden.

Samenvatting

In het kader van de uitwerking van de Derde Nota Waterhuishouding en het
Natuurbeleidsplan formuleert Rijkswaterstaat, Directie Flevoland opties voor
grootschalige natuurontwikkeling in en aansluitend aan het LTsselmeer. Vooral de
ontwikkeling van grote nieuwe moerassen is hierbij aan de orde. Men denkt aan
gebiedenvan 1000tot 1500hectare.Voordeformulering vandeoptiesisnaderinzicht
in de ecologische kansrijkdom gewenst: in hoeverre en met welke inspanning is een
bepaaldmoerastypeopeenbepaaldeplaatsterealiseren?Dezeecologische kansrijkdom
wordt bepaald door drie groepen factoren, namelijk abiotische kansrijkdom,
biogeografische kansrijkdom en maatschappelijke kansrijkdom. De maatschappelijke
kansrijkdom wordt medebepaald door demate waarin grond verworven kan worden.
Aangezien langs het LTsselmeer de meeste gronden in landbouwkundig gebruik zijn,
ishetperspectief vandelandbouwindezegebiedenvanbelang.DLO-StaringCentrum
heeft in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Flevoland de abiotische kansrijkdom
en het landbouwperspectief voor grootschalige moerasontwikkeling in het
IJsselmeerkustgebied onderzocht. De biogeografische kansrijkdom (areaalgrootte,
verbreidingsmogelijkheden soorten,zaadbanken)isindezestudienietonderzocht.Dit
aspectvandekansrijkdombepaling endeintegratievandeafzonderlijke factoren wordt
uitgevoerd door Rijkswaterstaat, Directie Flevoland.

Hetstudiegebiedwordtgevormddoorhetgrondgebiedvanallegemeentendiegrenzen
aan de voormalige Zuiderzee. De abiotische kansrijkdom en het perspectief voor de
landbouw zijn op afzonderlijke kaarten aangegeven in enkele relatieve klassen per
gridcelvanéénvierkantekilometer.Deanalysevandatabestandenendesamenstelling
vankaartenisuitgevoerdmetbehulpvanhetgeografischinformatiesysteemARC-INFO.
Eris geen afweging gemaakt tussen abiotischekansrijkdom enhetperspectief vande
landbouw.
Deabiotischekansrijkdom isbepaald voordrietypenmoerassen,namelijk oermoeras,
laagveenmoeras en overgangsmoeras. Deze moerastypen worden getypeerd door
verschillen in peilfluctuatie, watersamenstelling en voedingstoestand. Oermoerassen
zijn moerassen waarbinnen geen doorgaande veenvorming plaatsvindt door de hoge
dynamiek van de waterhuishouding. Oermoerassen worden gekenmerkt door een
fluctuerend waterpeilenvaneldersafkomstig watermetveelopgelosteenmeegevoerde
stoffen (rheocliene watersamenstelling). De voedingstoestand is meestal eutroof. De
dynamische waterhuishouding ontstaatonderminofmeernatuurlijke omstandigheden
door getijdewerking (zoetwatergetijdemoeras, kwelder, schor), rivierdynamiek
(uiterwaardmoeras) of windwerking. Doormanipulatie van hetwaterpeil inpoldersis
eendergelijke dynamiekookdoordemenstegenereren.Eenlaagveenmoerasismoeras
waarindoorgaandeveenafzetting totstandkomt,dochwaarinopsparingvanregenwater
eenondergeschikterolspeelt.Defluctuaties inhetwaterpeilzijngeringomdatpeildaling
gedurendedrogeperiodenwordtgedemptdoorvanuitdeomgevingtoestromendgrondof oppervlaktewater, zoals kwel en waterinlaat. Dit aangevoerde water is slibarm en

rijk aan opgeloste stoffen (lithocliene watersamenstelling). De voedingstoestand in
laagveenmoerassen isveelalmesotroof toteutroof.Een overgangsmoeras iseen moeras
waarin zichuitdelokaleneerslageenveenwaterlichaam heeft gevormd waarin op grote
schaal veenmosrijke vegetaties ontstaan. Het overgangsmoeras kan een voorstadium
van hoogveenontwikkeling zijn. Het ondiepste bodemwater in overgangsvenen is arm
aan meegevoerde en opgeloste stoffen (atmocliene watersamenstelling). De
voedingstoestand in overgangsmoerassen is meestal oligotroof. De drie genoemde
moerastypen kunnen in elkaar overgaan zowel in ruimte als tijd. In laagveen- en
oermoerassen kunnen brakke elementen voorkomen.
De peilfluctuatie, watersamenstelling en voedingstoestand in een moeras worden in
hoofdlijnen bepaald door zijn landschappelijke positie en de daarmee samenhangende
waterbalanstermen. De abiotische ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende
moerastypen zijn in zes klassen onderscheiden aan de hand van drie criteria:
Aan- en afvoer
grondwater

Aanvoer
oppervlaktewater

Basenverzadiging

sterke kwel van goede
kwaliteit: > 1mm/dag en
grond-, zoet- of
brakwaterkwaliteit

alle moerastypen
mogelijk, met name
laagveenmoeras

sterke kwel van slechte
kwaliteit:
> 1mm/dag en regen-,
meng- of
rijnwaterkwaliteit

hoog

oer- en overgangsmoeras
vrij goed mogelijk

matig hoog

oer- en overgangsmoeras
redelijk mogelijk
vooral overgangsmoeras
goed mogelijk

laag
sterke infiltratie:
> 1mm/dag

zwakke infiltratie:
0 - 1 mm/dag

wateraanvoer goed
mogelijk: klei- of
veengrond, overige
gronden binnen
IJsselmeerpolders

alle moerastypen
mogelijk, met name
laagveenmoeras

wateraanvoer nauwelijks
mogelijk: hoger gelegen
gronden

nauwelijks
moerasvorming mogelijk

wateraanvoer goed
mogelijk

hoog

vooral oermoeras goed
mogelijk

matig hoog

oer- en overgangsmoeras
redelijk mogelijk
vooral overgangsmoeras
goed mogelijk

laag
wateraanvoer nauwelijks
mogelijk
zwakke kwel:
0 - 1 mm/dag

wateraanvoer goed
mogelijk

nauwelijks
moerasvorming mogelijk
hoog
matig hoog of laag

wateraanvoer nauwelijks ..
mogelijk
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Klasse:

oer- en overgangsmoeras
vrij goed mogelijk
vooral overgangsmoeras
goed mogelijk
nauwelijks
moerasvorming mogelijk

Dehoedanigheid vandegrondwaterflux isbeoordeeld aandehandvantwee landelijke
databestanden, namelijk de berekende grondwateruitstroming van het Landelijk
GrondwatermodelenhetLKN-bestandgrondwater.Desamenstellingvanhetgrondwater
is beoordeeld aan de hand van een landelijk databestand afgeleid van het Landelijk
Grondwatermeetnet op 10meterbenedenmaaiveld.Invrijwelhetgehele studiegebied,
metuitzondering vanhogerezandgrondenbuitendeIJsselmeerpolders,isaanvoervan
oppervlaktewatervrijeenvoudigmogelijk endaarmeevematting.Debasenverzadiging
van het substraat is afgeleid uit de Bodemkaart van Nederland 1 :250000.
Debestemogelijkheden voor moerasontwikkeling komen inhet studiegebied voorin
enrondhetbestaandelaagveenmoerassengebied inNoord-WestOverijssel (Weerribben
en Wieden), langs de randen van de IJsselmeerpolders en in diepe polders in de
IJsseldelta (polders Mastenbroek en Oldenbroek). In deze gebieden kunnen alle
moerastypen ontwikkeld worden, al dan niet naast elkaar. Door de aard van de
detailontwatering enhetpeilbeheerishetmogelijk omderuimtelijke verdelingvande
moerastypen te variëren. In de toekomst worden hier de mogelijkheden voor
moerasontwikkeling mede bepaald door de kwaliteit van het aangevoerde Rijn- en
boezemwater. Indeoverige gebieden islaagveenmoerasontwikkeling afhankelijk van
hetopwellende grondwater.Doordelangeverblijftijd vanhetwaterindeondergrond
zijn deze gebieden minder gevoelig voor toekomstige ontwikkelingen in de
milieubelasting, zowel in negatieve als positieve zin.
De hogere zandgronden zonder sterke kwel bieden geen mogelijkheden voor
moerasontwikkeling. Doorde sterkeinfiltratie endezeerbeperkte mogelijkheden om
oppervlaktewater aan te voeren is het niet mogelijk zonder kunstmatige ingrepen te
vernatten.
IngrotedelenvandeIJsselmeerpolders,hetKampereiland enWestFrieslandisvooral
oermoerasvorminggoedmogelijk.Afhankelijk vandegrondwaterflux isheteenvoudiger
(zwakkeinfiltratie) ofmoeilijker (zwakkekwel)omeenoermoerasteontwikkelen.De
hogebasenverzadigingdemptdemogelijkheden voordevormingvanregenwaterlenzen
en daarmee overgangsmoeras.
Deveenweide-enklei-op-veengebiedenvanFriesland,Overijssel,EemlandenNoordHollandzondersterkekwelofinfiltratiekennenbeperktemogelijkheden voorlaagveenen oermoerasontwikkeling. De lagere basenverzadiging maakt de vorming van
overgangsmoeras meer waarschijnlijk. Gebieden met een hoge basenverzadiging en
minderveenindeondergond, zoalsdeomgeving vanHoorn,enFriesland bieden iets
betere mogelijkheden voor oermoerasvorming.
Bij dekeuze voor moerasontwikkeling kan overwogen worden ombrakke elementen
binnenmoerassentebevorderen.Hiervoorkomenvooraldiepepoldersmetbrakkekwel
(chloridegehalte groter dan 1000 mg/l Cl) in aanmerking: de Wieringermeer en de
Purmer.
Voordemaatschappelijke kansrijkdom vanmoerasontwikkelingisdeontwikkelingvan
de landbouw van belang. Hierbij is gekeken naar drie verschillende invalshoeken:
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bodemgeschiktheid, verkaveling en grondbehoefte van de landbouw. De
bodemgeschiktheidisvanbelangvoordepotentiëleproduktievan landbouwgewassen
en voor de kosten die moeten worden gemaakt om deze produktie te bereiken. De
verkavelingstoestand isvanbelang voor dekosten voorbewerking (arbeid, machines,
loonwerk). Landbouwbedrijven met een ruime bodemgeschiktheid en een goede
verkavelinghebbenverkerenineenbetereconcurrentiepositietenopzichtevanbedrijven
met een geringe bodemgeschiktheid en een slechte verkaveling. Een betere concurrentiepositie maakt dat er minder mogelijkheden zijn voor grondaankoop voor
moerasontwikkeling.
Daarnaastbepaaltdegrondbehoefte vandelandbouw hoeveelconcurrentieerisopde
grondmarkt, hetgeen tot uiting komt in de grondprijs. De grondbehoefte van de
landbouw wordt ondermeerbepaald doorde intensiteit vanhet grondgebruik en door
de bedrijfsgrootte.
Dedrieinvalshoekenbodemgeschiktheid,verkavelingengrondbehoefte landbouw zijn
gecombineerdtotzesklassendiedekansrijkdom weergevenvoor moerasontwikkeling
vanuit landbouwperspectief. De manier waarop de combinatie plaatsvindt staat in
onderstaande tabel.
Bodemgeschiktheid voor
landbouw

Verkaveling

ruim
matig
beperkt

Grondbehoefte landbouw
groot

matig

gering

goed

6

6

5

slecht

6

5

4

goed

5

4

3

slecht

4

3

2

goed

3

2

1

slecht

2

1

1

klasse 1: relatief het meest kansrijk voor natuurontwikkeling
klasse 6: relatief het minst kansrijk voor natuurontwikkeling

Bij toepassing van deze klassificering op het gebied rond het IJsselmeer blijkt dat de
bestekansen voormoerasontwikkeling liggen indeveengebieden vanNoord-Holland,
OverijsselenFriesland.Indezegebiedenisdebodembeperktgeschiktvoorlandbouw
enisdegrondgehoefte vandelandbouwmatigtotgering.Deminstkansrijke gebieden
voor moerasontwikkeling bezien vanuit de landbouw zijn de Flevopolders, de
Wieringermeer en de tuinbouwgebieden in Noord-Holland.
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1 Inleiding

In het kader van de uitwerking van het Natuurbeleidsplan (1990) en de Derde Nota
Waterhuishouding (1989) formuleert Rijkswaterstaat, Directie Flevoland opties voor
grootschalige natuurontwikkeling in en aansluitend aan het IJsselmeer. Vooral de
ontwikkeling van grote nieuwe moerassen is hierbij aan de orde. Men denkt aan
gebieden van 1000tot 1500hectaremetnagenoeg-natuurlijke en begeleid-natuurlijke
natuurdoeltypen. Voordeformulering vandeoptiesisnaderinzichtindeecologische
kansrijkdom gewenst: in hoeverre en met welke inspanning is een bepaald
natuurdoeltypeopeenbepaaldeplaatsterealiseren?Deecologischekansrijkdomwordt
bepaalddoordriegroepenfactoren, namelijk abiotischekansrijkdom, biogeografische
kansrijkdomenmaatschappelijkekansrijkdom (Jansenetal., 1993;Farjon etal.,1994).
De maatschappelijke kansrijkdom wordt mede bepaald door de mate waarin grond
verworven kan worden. Aangezien langs het IJsselmeer de meeste gronden in
landbouwkundig gebruikzijn,ishetperspectief vandelandbouwindezegebiedenvan
belang.DLO-StaringCentrumheeft inopdrachtvanRijkswaterstaat DirectieFlevoland
de abiotische kansrijkdom en het landbouwperspectief voor grootschalige
moerasontwikkeling in het IJsselmeerkustgebied onderzocht. De biogeografische
kansrijkdom (areaalgrootte,verbreidingsmogelijkheden soorten,zaadbanken)isindeze
studienietonderzocht.Ditaspect vandekansrijkdombepaling endeintegratie vande
afzonderlijke factoren wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, Directie Flevoland.

Hetstudiegebiedwordtgevormddoorhetgrondgebiedvanallegemeentendiegrenzen
aan de voormalige Zuiderzee (kaart 1).De abiotische kansrijkdom en het perspectief
voordelandbouwzijn opafzonderlijke kaarten aangegeveninenkelerelatieveklassen
per gridcel van één vierkante kilometer. De analyse van databestanden en de
samenstelling van kaarten is uitgevoerd met behulp van het geografisch
informatiesysteem ARC-INFO (ARC-INFOUsers Guide, 1993).Eris geen afweging
gemaakt tussen abiotischekansrijkdom enhetperspectief vandelandbouw. Deze zal
doordeopdrachtgever zelf wordenuitgevoerd,daaromzijn demethodenenresultaten
vandeabiotischekansrijkdombepaling endeverkenning vanhet landbouwperspectief
afzonderlijk beschreven in respectievelijk hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op de nauwkeurigheid van de methode en mogelijke consequenties van
toekomstige ontwikkelingen.

2 Abiotische kansrijkdom

2.1 Moerastypen
Moerassenzijnnattegebiedenmetveelopenwatereneengrondwaterspiegelvlakonder
of boven het maaiveld. Globaal zijn er drie typen moerassen, namelijk hoogvenen,
laagvenen en oermoerassen (Levensgemeenschappen, 1979).Deze moerastypen zijn
gebonden aan een bepaalde landschappelijke positie en daarmee gerelateerde
waterhuishouding.
Oermoerassen zijn moerassen waarbinnen geen doorgaande veenvorming plaatsvindt
ten gevolge van de hoge dynamiek van de waterhuishouding. Veenvorming wordt
tegengegaan of teniet gedaan door waterbeweging en peilfluctuaties. Deze dynamiek
veroorzaakterosie,transportensedimentatie vanslib.Hetperiodiekdroogvallenzorgt
vooroxydatievanorganischmateriaal.Dedynamischewaterhuishoudingontstaatonder
minofmeernatuurlijkeomstandighedendoorgetijdewerking (zoetwatergetijdemoeras,
kwelder,schor),rivierdynamiek (uiterwaardmoeras)ofwindwerking.Doormanipulatie
vanhetwaterpeilinpoldersiseendergelijke dynamiekookdoordemenstegenereren.
HetpeilbeheervandeOostvaarderplassen isdaareen voorbeeld van.Elkevijf tottien
jaar wordt een droge periode gecreëerd om de afbraak van organisch materiaal en
cylische successie van de vegetatie te bevorderen (Iedema & Kik, 1986;
BeheerscommissieOostvaardersplassen, 1988).Oermoerassen wordengekenmerktdoor
een fluctuerend waterpeil en water met veel opgeloste en meegevoerde stoffen
(rheocliene watersamenstelling). De voedingstoestand is meestal eutroof.
In tegenstelling tot oermoerassen kennen zowel laagveen- als hoogveenmoerassen
veenvorming. De dynamiek van de waterhuishouding is veel kleiner dan in
oermoerassen, waardoor er sprake is van een voortgaande veenvorming. Een
laagveenmoerasismoeraswaarindoorgaandeveenafzetting totstandkomt,dochwaarin
opsparing vanregenwatereenondergeschikterol speelt(vanWirduminWolff, 1989).
Defluctuaties inhet waterpeil zijn gering omdatpeildaling gedurendedrogeperioden
(verdamping) wordt gedempt door vanuit de omgeving toestromend grond- of
oppervlaktewater, zoalskwelenwaterinlaat. Ditaangevoerde wateris slibarmenrijk
aan opgeloste stoffen (lithocliene watersamenstelling). Opbasis vandeherkomst van
het aangevoerde water onderscheiden Van Leerdam & Vermeer (1992) twee typen
laagveenmoeras. Het grondwater-gevoede laagveenmoeras treft men aan in gebieden
met sterke kwel, bijvoorbeeld op de overgang naar de hogere zandgronden en in
duinvalleien. Het oppervlaktewater-gevoede laagveenmoeras ligt onder natuurlijke
omstandigheden opgrotereafstand vandestroomdraad indeoverstromingsvlakte van
rivieren enbeken.HetmerendeelvandehuidigelaagveenmoerasseninlaagNederland
kent voornamelijk oppervlaktewater-voeding. Laagveenmoerassen zijn voornamelijk
meso- tot eutroof.
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Fig. 1 Typen moerassen en hun onderlinge samenhang (naar: Levensgemeenschappen, 1979)

Een hoogveen is een moeras waarin:
— zichuitdelokaleneerslageenveenwaterlichaamheeft gevormdbovenderegionale
grondwaterspiegel;
— deplantaardige produktie inhoofdzaak berust op aanvoer van voedingsstoffen uit
de atmosfeer;
— de natte condities de afbraak van organische materiaal zodanig remmen dat veen
gevormd wordt (van Wirdum, 1993).
Het veenpakket, dat in hoogvenen uit veenmossen bestaat, kan meebewegen met het
grondwaterpeil (Mooratmung).Bovendienisdewegzijging endeoppervlakkige afvoer
gering. Hierdoor wordt grondwaterstandsdaling in droge perioden uitgedempt. Het
bodemwater in hoogvenen is arm aan meegevoerde en opgeloste stoffen (atmocliene
watersamenstelling).Devoedingstoestand inhoogveenmoerassen ismeestaloligotroof.
Dedriegenoemdemoerastypen kunneninelkaarovergaan zowelinruimtealstijd (zie
figuur 1).Zo kan door inpoldering in eerste instantie een oermoeras ontstaan dat na
verloop van tijd wordt omgevormd in een laagveenmoeras.Indien de verlanding van
het open water volledig is kan op den duur hoogveenvorming optreden. De vraag is
echter of een zodanige 'waterhuishoudkundige isolatie' ontstaat dat opbolling van de
grondwaterspiegel zal optreden. In eerste instantie ontstaan bij een ontwikkeling van
hoogveen op grote schaal veenmosrijke vegetaties die Van Wirdum (1993)
overgangsveen noemt. In Nederland komt het overgangsmoeras niet over grote
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Tabel 1Plantensoorten dieinde Ontwerp-nota Ecosysteemvisies (Jansen etaL,1993) als
doelparameters voor dedrieverschillende moerastypen zijn gehanteerd.
Laagveenmoeras

Oermoeras

Overgangsmoeras

drijvende waterweegbree
gewone dopheide
beenbreek
heidekartelblad

drijvende waterweegbree
gewone dopheide
beenbreek
heidekartelblad

drijvende waterweegbree
gewone dopheide
beenbreek
heidekartelblad

groot nimfkruid
moeraspaardebloem
wilde kievitsbloem
schraallandpaardebloem
dwergzegge
trosdravik
tandjesgras
harlekijn

groot nimfkruid
moeraspaardebloem
wilde kievitsbloem
schraallandpaardebloem
dwergzegge
trosdravik
tandjesgras
harlekijn

ondergedoken moerasscherm
stijve moerasweegbree
lange zonnedauw
kleinste egelskop
knikkend nagelkruid
langstengelig fonteinkruid
bonte paardestaart
wilgalant
platte bies
plat blaasjeskruid
brede orchis
tweehuizige zegge
vlozegge
spaanse ruiter
slank wollegras
veenmosorchis
moeraskartelblad

ondergedoken moerasscherm
stijve moerasweegbree
lange zonnedauw
klein graskroost
snavelruppia
zilt torkruid
stekende bies
rijstgras
driekantige bies
platte bies
wilgsla
malrove
ruige anjer
graslathyrus
viltroos

witte waterrannonkel
bleekgeel blaasjeskruid
plat blaasjeskruid
priemvetmuur
slijkzegge
veenbloembies
teer vederkruid ?
drijvende egelskop ?

aaneengesloten oppervlakten voor.Hetkanbijvoorbeeld worden aangetroffen worden
in regenerende hoogveenresten en verzurende trilvenen.
Erbestaat grote onzekerheid omtrentomvang en ontwikkelingstijd vanhoogveen. De
Ecosysteemvisie Hoogveen (Van Wirdum, 1993) acht de komende 50 jaar lokale
hoogveenvorming binnen de bestaande laagveenmoerassen goed mogelijk. Buiten
bestaande laagveenmoerassen zal hoogveenvorming onzekerder zijn en langer duren.
In dit onderzoek wordt er vanuitgegaan dat gedurende dekomende vijftig jaar in het
Hsselmeerkustgebied hoogveenvorming beperkt blijft tot het stadium van
overgangsmoeras. De kansrijkdombepaling richt zich dus op de
ontwikkelingsmogelijkheden voor oer-, laagveen- en overgangsmoeras. Elk van de
moerastypen heeft daarbij zijn eigen waarde voor het natuurbeleid. In tabel 1 is
samengevatwelkeplantensoorten indeOntwerp-notaEcosysteemvisies (Jansenetal.,
1993) als doelsoorten voor de verschillende moerastypen zijn gehanteerd.
Overgangsmoeras komtnietalsnatuurdoeltype indezenota voor.Dedoelsoorten zijn
afgeleid uitdievanhetnatuurdoeltypehoogveen.Uittabel 1 blijktdatersprakeisvan
een zekere overlap in doelsoorten. Deze overlap benadrukt dat dedrie onderscheidde
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moerastypen ook in ruimtelijke zin in elkaar overgaan. In totaal gaat het om 29, 24 en
15soorten voorrespectievelijk laagveenmoeras, oermoeras en overgangsmoeras. Hierbij
dient aangetekend te worden dat indien alle plantensoorten waarvoor Nederland
internationaal van belang isbeschouwd worden (dusnaast itz-,it-,iz-entz-soorten ook
overige i-soorten van Jansen et al., 1993), de aantallen respectievelijk 66, 80 en 23
bedragen.
Binnen de moerastypen kan een brakwaterreeks onderscheiden worden (Van Wirdum
et al., 1992). Deze moerastypen komen ondermeer voor in Nieuwkoop, Botshol en
Waterland en zijn gerelateerd aan inundaties van de voormalige Zuiderzee of lozing
van zout kwelwater op boezemwater. Evenals kweldervegetaties staan brakke moerasen watervegetaties in Nederland onder druk van verzoeting (De Beaufort, 1954; Van
Wirdum et al., 1992; Bink et a l , 1994; Dirkx et al., 1994). Uit gegevens van Van
Wirdum et al. (1992) en Dirkse & van Laar (1992) valt af te leiden dat de
chloridegehalten van het oppervlaktewater in de optimale situatie waarschijnlijk boven
1000 mg/l Cl ligt, maar dat een brakke invloed op de vegetaties nog bij een
chloridegehalte boven 100 mg/l Cl kan worden teruggevonden.

2.2 Procedure
2.2.1 Inleiding
In paragraaf 2.1 is aangegeven dat de moerastypen zich ontwikkelen in relatie tot de
dynamiek vanhet waterpeil en de samenstelling vanhet waterbinnen het moeras. Beide
kenmerken worden in hoofdlijnen bepaald door de landschappelijke positie en de
waterbalanstermen van het moeras. In een moeras met uitsluitend voeding door de
neerslag zal sprake zijn van minimaal een halve meter peildaling gedurende de zomer.
Bovendien zal de samenstelling van het bodemwater in principe vrijwel gaan lijken op
die van regenwater, namelijk atmoclien (arm aan opgeloste stoffen en lagepH). Alleen
oplossing van stoffen uit het substraat kan deze verzuring tegengaan. Aanvoer van
oppervlakte- of grondwater kan zorgen voor een demping van de fluctuatie van de
waterspiegel. Meestal isdit aangevoerde water ookrijker aan opgeloste of meegevoerde
stoffen. De invloed van grond- en oppervlaktewater op de samenstelling van het
bodemwater in het moeras is afhankelijk van de hoeveelheid en de chemische
samenstelling van het aangevoerde water. Er is een sterke flux van water met veel
opgeloste stoffen (lithocliene of brakke watersamenstelling) door het moeras
noodzakelijk om de invloed van regenwater op het bodemwater terug te dringen. Van
Wirdum (1991)heeft berekend onderwelkeomstandigheden verdringing van regenwater
door grond- of oppervlaktewater optreedt. Indien er sprake is van sterke infiltratie van
grondwater (meer dan 1,25 mm/dag) en een dicht slotenpatroon kan aangevoerd
oppervlaktewater in voldoende mate het moeras binnendringen. Er ontstaat een
geleidelijke overgang van lithoclien naar atmoclien water. Indien de infiltratie van het
grondwater minder sterk is, verliest het aangevoerde lithocliene oppervlaktewater aan
invloed binnen hetmoeras tenfaveure vanhetregenwater. Deverdringing van atmoclien
regenwaterkan ookplaatsvinden doordeaanvoer vanlithoclien grondwater (kwel).Deze
kwel moet echter sterker zijn dan 1 mm/dag. Verdringing van regenwater door
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neerslag

jtfL^H^ffin ( ^ j ^ 1 infiltratie>1,25mm/d

, • — v inlaatvan
voldoende schoon
oppervlaktewater

bemaling 1grondwater gevoed laagveenmoeras
2 overgangsmoeras
3 oppervlaktewater gevoed laagveenmoeras
4 oermoeras

Fig. 2Derelatie tussen landschappelijkepositie,waterhuishouding en moerastype

oppervlaktewater leidt tot een oppervlaktewater-gevoed laagveenmoeras, sterkekwel
tot een grondwater-gevoed laagveenmoeras.
In moerassen zonder sterke infiltratie of kwel zal in principe sprake zijn van de
dominantievanregenwater.Hetpeilbeheerbepaaltechtermedewelktypemoeraszich
zalontwikkelen.Ditpeilbeheeristotopzekerehoogtevrijtekiezen.Ingebiedenzonder
waterinlaat ontstaat een zodanige peilfluctuatie dat oermoerasvorming meer
waarschijnlijk is.Ditisechterookafhankelijk vandegrondwatertermindewaterbalans.
In gebieden met zwakke infiltratie (0 - 1,25 mm/dag) is oermoerasvorming meer
waarschijnlijk dan in gebieden met zwakke kwel ( 0 - 1 mm/dag) aangezien
grondwateraanvoervoordempingvandepeildalingindrogeperiodezorgt.Ingebieden
metwaterinlaatwordtdepeilfluctuatie gedempt.Opwellendeningelatenlithoclienwater
kandoordegeringefluxnauwelijkshetatmoclieneregenwaterverdringen.Dedominatie
vanatmoclienwaterzalinprincipeleidentotovergangsveen.Debasenverzadigingvan
het substraat kan echter een dempende werking hebben (zieparagraaf 2.2.4.).Figuur
2 vathet verband tussen waterbalans enmoerastype samen en laatbovendien zien in
welke landschappelijke posities deze omstandigheden optreden.
Naastdewaterbalans speeltookdechemischesamenstellingvanhetaangevoerdewater
eenrol.Debovenstaande beschouwing over verdringing van atmoclien regenwaterin
een moeras door grond- of oppervlaktewater gaat alleen op indien het grond- en
oppervlaktewatervoldoendeopgelostemacro-ionenbevat.Oppervlaktewaterismeestal
overal rijk aan opgeloste macro-ionen.
Binnenhetgrondwaterkomennoggroteverschillenvoorafhankelijk vande verblijftijd,
herkomst en aard van de doorstroomde afzettingen. Prins (1993) heeft een nadere
typering van water naaropgelostemacro-ionen gemaakt, waarbij het water getypeerd
wordtnaarzijn gelijkenis metzeewaterenlithoclien water.Vandezesonderscheiden
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Tabel 2 Sleutel abwüsche kansrijkdom
Aan- en afvoer
grondwater

moerasontwikkeling

Aanvoer
oppervlaktewater

Basenverzadiging

sterke kwel van goede
kwaliteit: > 1mm/dag en
grond-, zoet- of
brakwaterkwaliteit

alle moerastypen
mogelijk, met name
laagveenmoeras

sterke kwel van slechte
kwaliteit:
> 1mm/dag en regen-,
meng- of
rijnwaterkwaliteit

hoog

oer- en overgangsmoeras
vrij goed mogelijk

matig hoog

oer- en overgangsmoeras
redelijk mogelijk
vooral overgangsmoeras
goed mogelijk

laag
sterke infiltratie:
> 1mm/dag

zwakke infiltratie:
0 - 1mm/d

wateraanvoer goed
mogelijk: klei- of
veengrond, overige
gronden binnen
IJsselmeerpolders

alle moerastypen
mogelijk, met name
laagveenmoeras

wateraanvoer nauwelijks
mogelijk: hoger gelegen
gronden

nauwelijks
moerasvorming mogelijk

wateraanvoer goed
mogelijk

hoog

vooral oermoeras goed
mogelijk

matig hoog

oer- en overgangsmoeras
redelijk mogelijk
vooral overgangsmoeras
goed mogelijk

laag
wateraanvoer nauwelijks
mogelijk
zwakke kwel:
0 - 1 mm/dag

Klasse:

wateraanvoer goed
mogelijk

nauwelijks
moerasvorming mogelijk
hoog
matig hoog of laag

wateraanvoer nauwelijks
mogelijk

oer- en overgangsmoeras
vrij goed mogelijk
vooral overgangsmoeras
goed mogelijk
nauwelijks
moerasvorming mogelijk

typen (zie figuur 4) voldoen zowel brak-, grond- als zoetwater aan de eisen van
laagveenmoerassen voor macro-ionensamenstelling (Prins, 1993;Farjon et al., 1994).
De abiotische ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende moerastypen zijn in
zes klassen onderscheiden aan de hand van drie criteria (tabel 2):
1 De aan- en afvoer van grondwater van goede kwaliteit;
2 De mogelijkheden van oppervlaktewateraanvoer;
3 De basenverzadiging.
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zwakke kwel
sterke kwel

Fig. 3 Hoedanigheid kwel (naar gegevens van Pastoors, 1993; Farjon et aL, 1994 en Klijn,
1989)

2.2.2 Aan- en afvoer van grondwater
Dehoedanigheid vandegrondwaterflux isbeoordeeldaandehandvantwee landelijke
databestanden, namelijk de berekende grondwateruitstroming en het LKN-bestand
grondwater (Klijn, 1989). De berekende grondwateruitstroming is afgeleid uit
berekeningen van het Landelijk Grondwatermodel (Pastoors, 1993) aangevuld met
regionalegegevens(zieFarjon etal.,1994).Hieruitzijngebiedenmeteenkwelintensiteit
groterdan 1 mm/dag(ziefiguur 3)eneeninfiltratie vanmeerdan 1 mm/dag afgeleid.
Deze laatste infïltratiewaarde wijkt af van de hiervoor genoemde waarde van 1,25
mm/dag omdat de gebruikte databestanden andere klassegrenzen hanteren. Sterke
infiltratie komt in het gebied met veen- en kleigronden slechts voor in Noord-West
Overijssel. Sterkekwel wordt aangetroffen langsdeovergang methoogNederland en
in de Usselmeerpolders langs het IJsselmeer. Het grondwaterbestand van Klijn is
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gebruikt om gebieden met zwakke kwel te onderscheiden van gebieden met zwakke
infiltratie.
De samenstelling van het grondwater is beoordeeld aan de hand van een landelijk
databestand van Prins (1993).Het is afgeleid van het Landelijk Grondwatermeetnet op
10 meter beneden maaiveld (figuur 4). Met uitzondering van kleine gebieden in het
noordelijk deel van deNoordoostpolder, het zuidwestelijk deel van Flevoland en delen
van de noordflank van de Veluwe voldoet de grondwaterkwaliteit aan de eisen voor
laagveenmoerasontwikkeling. Meestal is er sprake van brakwater. Dit grondwater is
waarschijnlijk een relict uit de tijd dat de Zuiderzee nog brak was. In paragraaf 4.2
wordt ingegaan op mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de waterkwaliteit.

2.2.3 Mogelijkheden voor oppervlaktewateraanvoer
De hoogteligging ten opzichte van de regionale waterspiegel is een vrij absolute
randvoorwaarde voor moerasontwikkeling. De lokale waterspiegel is namelijk door
waterbeheersmaatregelen te manipuleren binnen de ruimte die de regionale
waterhuishouding biedt. Overhet algemeen zijn bij afwezigheid van slecht doorlatende
lagen slechts die gebieden met eenvoudige middelen (peilverhoging, wateraanvoer,
plaatselijke maaiveldverlaging) te vernatten, die minder dan een halve meter boven de
regionale drainagebasis liggen. Bij een dergelijk ligging van het maaiveld ten opzichte
van de regionale drainagebasis, zakt de grondwaterspiegel zomers niet dieper dan 50
cm weg en zal het water in regenrijke perioden regelmatig min of meer op of aan het
maaiveld staan.Inhethooggelegen deel van Nederland gaathet om gebieden die direct
grenzen aan de regionale drainagestelsel (grote beken en rivieren). In het laaggelegen
deel betreft het alle gebieden die minder dan een halve meter boven het boezempeil
liggen.
Gedurende de zomer kan vanuit het IJsselmeer en de IJssel vrijwel overal in het
studiegebied wateraangevoerd worden.Uitgaande vaneenzomerpeilvan20cm beneden
NAP op het IJsselmeer is moerasvorming in alle gebieden die beneden 30 cm boven
NAPliggenmogelijk. Deze situatiedoetzichvooropvrijwel alleveen- en kleigronden.
Met uitzondering van delen van Friesland en de mondingvan de IJssel liggen de veenen kleigronden beneden NAP (zie figuur 5). Slechts plaatselijk bij de IJsselmonding
(Kampereiland) komt een iets hogere maaiveldligging voor (40 cm boven NAP).
Aangezien inditgebieddeIJssel vooreen ietshogereregionale waterspiegel kan zorgen
is verondersteld dat alle veen- en kleigronden binnen het studiegebied van
oppervlaktewater kan worden voorzien. Alle zandgronden buiten de IJsselmeerpolders
liggenmeestalruimbovenNAP.Wateraanvoermogelijkheden zijn daardusgering. Hier
is moerasontwikkeling slechts met zeer grote inspanning mogelijk, bijvoorbeeld door
zeer grootschalige maaiveldverlaging.
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Fig. 4Demacro-ionensamenstelling van hetgrondwater op10meter beneden maaiveld
(Prins, 1993)
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beneden NAP gelegen

Fig.5Hoogteligging tenopzichte vanNAP (De groteBosatlas, 1992)

2.2.4 Basenverzadiging
Inparagraaf 2.2.1isgesteld dat in gebieden zonder sterkekwel of infiltratie in principe
sprake zal zijn van dominatie van regenwater. De macro-ionensamenstelling van het
bodemwater zal dus neigen naar die van regenwater. Deze ontwikkeling is bekend uit
blauwgraslanden entrilvenenwaardetoevoervanlithoclien grond- of oppervlaktewater
is verminderd of weggevallen (Van Wirdum et al., 1992). Dit leidt tot verzuring van
de standplaats, sterke dominantie van veenmossen en de ontwikkeling van een
overgangsmoeras. Er zijn aanwijzingen dat het substraat de invloed van regenwater op
de macro-ionensamenstelling van het bodemwater en daarmee de vorming van
overgangsmoeras kan dempen. Uit het Vechtplassengebied en het rivierengebied is
bekend dat bodemwater met het meest uitgesproken lithocliene karakter ontstaat door
oplossing van kalk vlak onder maaiveld (Wassen, 1990; Jansen & Kemmers, 1994).
De detailontwatering zal echter in hoge mate bepalen in hoeverre de interactie tussen
regenwater en substraat verloopt. Bij een sterk stagnerende afvoer is het mogelijk dat
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Fig.6Basenverzadiging vanhetsubstraat

veenmosontwikkelingopschelpenrijke marieneafzettingen ontstaan,diezeerkalkrijk
zijn (pers. mededeling G.J. Baaijens). Blijkbaar ontstaan regenwaterlensjes met een
macro-ionensamenstelling die sterk lijkt opdie van regenwater; de ideale standplaats
voor veenmossen. Bij een iets betere afvoer treedt het ondiepste bodemwater langer
incontactmethetsubstraatenzaldemacro-ionensamenstelling afhankelijk vandeaard
van het substraat minder lijken op die van regenwater. De basenverzadiging is in
standplaatsen zonder sterke kwel of infiltratie als maat gehanteerd om de mate van
demping vanderegenwaterinvloed aanteduidenendaarmeedematewaarinvorming
van overgangsmoeras wordt tegengegaan.
Debasenverzadiging iseenrelatievemaatvoordehoeveelheid 'basische' kationendie
in de bodem aan het adsorptiecomplex zijn gebonden. Gronden met een hoge
basenverzadigingzoalskalkrijke grondenhebbeneengrotebasenvoorraadeneenhoge
pH.Deinvloedvanregenwaterzalnietzodominantzijn,omdaterdoorverweringvan
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mineralen voldoende aanvoer van basen is.Bij gronden met een lage basenverzadiging
zoals bij veel kalkloze zandgronden is de basenvoorraad gering en de pH laag. Bij
agrarisch gebruik wordt de basenvoorraad door bemesting op peil gehouden.
Voor de indeling van de gronden naar de basenverzadiging is in eerste instantie
uitgegaan van de gegevens van DeVrieset al. (1989).Indat onderzoek zijn de gronden
in Nederland op basis van de basenvoorraad ingedeeld naar de gevoeligheid voor
verzuring. Hierbij zijn de kalkloze zandgronden en de podzolgronden als
verzuringsgevoelig aangemerkt. Inhet voorliggende onderzoek zijn ditdegronden met
een lage basenverzadiging. Bij niet agrarisch gebruik is deze lager dan 30%. Bij
agrarisch gebruik iser eenvariatie van20tot 90%.Volgens het onderzoek vanDe Vries
et al. (1989) zijn de klei- en veengronden niet gevoelig voor verzuring. In het
voorliggende onderzoek zijn deze gronden opgesplitst in gronden met een kalkrijke
bovengrond (hoge basenverzadiging) en gronden zonder kalkrijke bovengrond (matig
hoge basenverzadiging). Figuur 6 toont de basenverzadiging van het substraat in het
studiegebied. Gronden met een hoge basenverzadiging komen voor in de
IJsselmeerpolders, West-Friesland en plaatselijk langs de Friese kust en de IJssel. De
basenverzadiging bedraagt meestal 100%. De basenverzadiging van de tussengroep
varieert afhankelijk van het grondgebruik van40 tot 100%.Deze komt voorinhet Friese
klei-op-veengebied en in de omgeving van Hoorn.

2.3 Resultaten
Kaart 1 toont de resultaten van de abiotische kansrijkdombepaling. De beste
mogelijkheden voor moerasontwikkeling komen voor in en rond het bestaande
laagveenmoerassengebied in Noord-West Overijssel (Weerribben en Wieden), langs
de randen van de IJsselmeerpolders en langs de IJsselmonding (polders Mastenbroek
en Oldenbroek).In deze gebieden kunnen alle moerastypen ontwikkeld worden, al dan
niet naast elkaar. Door de aard van de detailontwatering en het peilbeheer is het
mogelijk omderuimtelijke verdeling van demoerastypen tevariëren. Handhaving van
eenvrijwel constant waterpeil isindezegebieden mogelijk enleidtbij een gestagneerde
oppervlakkige afvoer tot overgangsmoeras. Bij enige oppervlakkige afvoer ontstaat
laagveenmoeras. Doorpeilbeheer kan ookeen dynamische waterhuishouding gecreëerd
worden diedeontwikkeling inde richting van een oermoeras zalleiden.In Noord-West
Overijssel is de laagveenmoerasontwikkeling afhankelijk van aangevoerd
oppervlaktewater. In de toekomst worden hier de mogelijkheden voor
moerasontwikkeling mede bepaald door de kwaliteit van het aangevoerde Rijn- en
boezemwater. In de overige gebieden is laagveenmoerasontwikkeling afhankelijk van
hetopwellende grondwater. Aan denoordwestkant van deNoordoostpolder, de zuidkant
van Flevoland en de noord-oostflank van de Veluwe gaat het om zeer oud grondwater
afkomstig uitdePleistocene gronden.Indedelen van deIJsselmeerpolders die grenzen
aanhetIJsselmeer, is sprakevan veeljonger opwellend brak grondwater, datis afgeleid
van het brakke water van de voormalige Zuiderzee. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven
welke toekomstige ontwikkelingen van belang zijn voor deze gebieden.
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De hogere zandgronden zonder sterke kwel bieden geen mogelijkheden voor
moerasontwikkeling. Doordesterkeinfiltratie endezeerbeperkte mogelijkheden om
oppervlaktewateraantevoerenishetnietmogelijkomzonderzeerkunstmatigeingrepen
(betonnen ofplasticbakken ofzeerdiepeontgronding)ondiepegrondwaterstanden en
open water te creëeren.
IngrotedelenvandeUsselmeerpolders,hetKampereilandenWestFrieslandisvooral
oermoerasvorming goed mogelijk. Er is sprake van zwakke infiltratie, waardoor een
dynamische waterhuishouding waarschijnlijk ookzonderpeilbeheerontstaat.Dehoge
basenverzadiging demptdemogelijkheden voordevorming vanregenwaterlenzen en
daarmee overgangsmoeras. De vorming van overgangsmoeras is echter wel mogelijk
indien de oppervlakkige afvoer sterk wordt geremd. De hoedanigheid van het
KampereilandalsIJsseldeltabiedtinditgebieddemogelijkheid omnatuurontwikkeling
te richten op moerassen als kenmerkend onderdeel van het ecosysteem van het
perimariene rivierengebied (benedenrivier).Hetkarakteristieke hydrologische regime
vanhetperimarienerivierengebiedvandeRijnisreedsvoordeRomeinsetijdaangetast
(Van der Woude, 1981; Van Leerdam et al., 1993). Ook de ontwikkeling van de
IJsseldeltalaatgroteveranderingen zien,waarbij metnamedewisselendeinvloedvan
de brakwatercomponent interessant is (Dirkx et al., 1994).
In de overige delen van deUsselmeerpolders is de vorming van oermoeras vrij goed
mogelijk. Doorhetontbrekenvaninfiltratie iseengerichtpeilbeheermeernoodzakelijk
dan in de rest van de Usselmeerpolders. De hoge basenverzadiging van het substraat
zorgt er voor dat de vorming van overgangsmoeras minder waarschijnlijk is.
Deveenweide-enklei-op-veengebiedenvanFriesland,Overijssel,EemlandenNoordHollandzondersterkekwelofinfiltratiekennenbeperktemogelijkheden voorlaagveenen oermoerasontwikkeling. De lagere basenverzadiging maakt de vorming van
overgangsmoeras meer waarschijnlijk. De mogelijkheden voor de vorming van een
oermoeras middels een cyclisch peilbeheer worden beperkt door het substraat. In de
meest gebieden komen veengronden voor. Het periodiek verlagen van het waterpeil
zal leiden tot sterke oxydatie van het veen endaarmee tot ongewenste effecten, zoals
sterkeaanrijking vanvoedingsstoffen enmaaiveldsdaling.Gebiedenmeteenmatighoge
basenverzadiging en minder veen in de ondergond, zoals de omgeving van Hoorn en
Friesland bieden iets betere mogelijkheden voor oermoerasvorming.
Bij dekeuze voor moerasontwikkeling kan overwogen worden ombrakke elementen
binnenmoerassentebevorderen.Hiervoorkomenmetnamediepepolders metbrakke
kwel in aanmerking (Bink et al., 1994).Uitgaande vaneen chloridegehalte van 1000
mg/lCl (zieparagraaf 2.1)liggen dezemogelijkheden vooralindeWieringermeer en
de Purmer (figuur 7). Gezien de aard van het gebruikte databestand dient bedacht te
worden dat plaatselijk ook kleinere gebieden met brakke kwel kunnen voorkomen.
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Fig. 7 Gebieden met brakke kwel volgens Klijn (1989)
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3 Landbouwperspectief

3.1 Inleiding
Demaatschappelijke kansrijkdom vanmoerasontwikkelingismedeafhankelijk vande
mogelijkheden die de andere gebruiksfuncties in het gebied bieden. De land- en
tuinbouw isde grootste grondgebruiker in het gebied:Bijna 60procent van de grond
in de 48 gemeenten rond het IJsselmeerbestaat uit landbouwgrond (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 1989). Bovendien is de landbouw één van de zwakkere functies
indien het gaat om de vraag naar grond. In de praktijk büjkt veelal dat aan de
grondbehoefte van andere functies wordt voldaan door grond te onttrekken aan de
landbouw.
De landbouw is dus een belangrijke factor bij het bepalen van de maatschappelijke
kansrijkdom vanmoerasontwikkeling.In dithoofdstuk wordthiernader opingegaan.
Hetperspectief vandeland-entuinbouwwordtbezieninhetlichtvande kansrijkdom
voor moerasontwikkeling, dat wil zeggen de mogelijkheden voor grootschalige
onttrekking van grond aan de landbouw. Drie invalshoeken worden hierbij gebruikt,
te weten de bodemgeschiktheid voor landbouw, de inrichtingstoestand en de
mogelijkheden voorgrondaankoop.Inparagraaf 3.2wordendezeinvalshoekenbehandeld.Tevenswordtaangegevenhoededrieinvalshoekenwordengecombineerdtoteen
kaart die de kansrijkdom aangeeft voor moerasontwikkeling bezien vanuit het
landbouwperspectief. Indezeparagraafwordtallereerstnogeenkortoverzichtgegeven
van de huidige situatie van de landbouw in het IJsselmeergebied.
In de 48 gemeenten rond het IJsselmeer bevinden zich ruim 10 000 land- en
tuinbouwbedrijven (CentraalBureauvoordeStatistiek, 1993).Hierbijzijnerongeveer
1900 akkerbouwbedrijven, 1650 tuinbouw- en blijvende teeltbedrijven (fruitteelt en
boomkwekerij), 5300 graasdierbedrijven (rundvee, schapen, paarden, geiten), 400
hokdierbedrijven (varkens, pluimvee) en zo'n 750 gemengde bedrijven. De
akkerbouwbedrijven bevinden zich voornamelijk in de Flevopolders en in de
Wieringermeer.Detuinbouw-enblijvendeteeltbedrijven bevindenzichvooralinWestFriesland en in Almere. Daarnaast bevinden zich geringere concentraties van deze
bedrijveninLJsselmuiden,Huizen,DrontenenNoordoostpolder.Bollenteeltvindtvooral
plaats in West-Friesland, de Wieringermeer en in de Noordoostpolder. De
graasdierbedrijven bevinden zich vooral in de overige gebieden. Concentraties van
hokdierbedrijven bevinden zich aan de rand van de Veluwe en de Gelderse Vallei.
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3.2 Procedure
3.2.1 Inleiding
Drie invalshoeken zijn gebruiktomhetperspectief van deland- entuinbouw te bepalen:
de bodemgeschiktheid voor landbouw, de inrichtingstoestand en de de mogelijkheden
voor grondaankoop. De bodem is van groot belang voor de potentiële produktie van
landbouwgewassen en daarmee voor degeldelijke opbrengsten van landbouwbedrijven.
Daarnaast isdebodem vanbelang voor dekosten die gemaakt moeten worden om deze
produktie te bereiken. Verschillen in bodemtype kunnen onder meer leiden tot
verschillen inkosten voorbewerking (afhankelijk vande stevigheid vande bovengrond
envandeverkruimelbaarheid), voorbemesting (bodemvruchtbaarheid) envoorontwatering en beregening (ontwateringstoestand en vochtleverend vermogen).
Landbouwbedrijven met gronden die ruime mogelijkheden bieden voor de teelt van
diverse gewassen hebben daarom blijvend voordeel ten opzichte van bedrijven met
gronden met beperkte mogelijkheden. Dit geldt zowel voor de huidige situatie als voor
de toekomst. Voor deze studie is de bodemgeschiktheid voor landbouw uitgedrukt in
drie klassen:
1 Ruim: ruime mogelijkheden voor zowel akkerbouw als weidebouw;
2 Matig: matige mogelijkheden voor akkerbouw en matige tot ruime mogelijkheden
voor weidebouw;
3 Beperkt: beperkte mogelijkheden voor zowel akker- als weidebouw.
In paragraaf 3.2.2 wordt de indeling in deze klassen nader toegelicht.
De tweede invalshoek is de inrichting. Hierbij zijn verschillende aspecten te
onderscheiden, te weten verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing. Omdat de
waterbeheersing al tot uiting komt in de bodemgeschiktheid is dit aspect hier verder
niet meegenomen. Verschillen in verkaveling en ontsluiting leiden tot verschillen in
vooral debewerkingskosten van landbouwbedrijven. Naarmate grondmeer versnipperd
is en op grotere afstand ligt moet meer arbeid besteed worden enzijn ermeer machineuren nodig om dezelfde produktie te bereiken. Voor deze studie is de toestand van de
verkaveling enontsluiting (kortwegdeverkavelingstoestand) ingedeeld intwee klassen:
goed en slecht. In paragraaf 3.2.3 wordt dit nader toegelicht.
De mogelijkheden voor grondaankoop zijn afhankelijk van zowel het aanbod aan
landbouwgrond als ook van de vraag naar grond door blijvende landbouwbedrijven en
andere functies. Het aanbod bepaalt de ruimte die er is voor grondaankoop. Dit wordt
grotendeels bepaald doorbedrijfsbeëindiging. De vraag naar grond wordtbepaald door
dematewaarin deblijvende bedrijven grondnodig hebben endezeookkunnen betalen.
De vraag naar grond door landbouw bepaalt hoeveel concurrentie er is op de
grondmarkt, hetgeen tot uiting komt in de grondprijs. De mogelijkheden voor
grondaankoop wordt in belangrijke mate bepaald door de behoefte aan grond voor
landbouw. Drie verschillende klassen worden hierbij onderscheiden: groot, matig en
gering. In paragraaf 3.2.4 wordt uiteengezet hoe deze klassen zijn bepaald.
De drie verschillende invalshoeken zijn gecombineerd voor de bepaling van de
kansrijkdom voormoerasontwikkeling. Hierbij isdebodemgeschiktheid de belangrijkste
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invalshoekomdatdebodemgeschiktheid een(veelal)blijvende toestandis,vanbelang
voor zowel dehuidige landbouwbedrijven alsvoor die indetoekomst.
Opdekortetermijn isde grondbehoefte van dehuidige landbouwbedrijven hetmeest
belangrijk voordekansrijkdom voormoerasontwikkeling vanuitlandbouwperspectief.
Met name de intensiteit van het grondgebruik is van groot belang. Bij intensief
grondgebruik isde vraag naar grond voor bedrijfsvergroting aanzienlijk enzijn als
gevolg hiervan de grondprijzen hoog. Op de lange termijn zijn er echter veel
onzekerheden enisdegrondbehoefte vandelandbouw moeilijk te voorspellen.
Deverkavelingstoestand wordtbeschouwdalsdeminstbepalendeinvalshoekvoordeze
probleemstelling.Verkavelingisopdemiddenlangetermijnteverbeterenende effecten
vanverschilleninverkaveling opdebedrijfsresultaten zijn geringten opzichtevande
effecten vanverschillen inbedrijfsopzet en -structuur.
Tabel 3geeft weer hoededrie invalshoeken worden gecombineerd totverschillende
kansrijkdomklassen voornatuurontwikkeling vanuit landbouwperspectief. Klasse 1 is
het meest kansrijk, klasse 6 het minst kansrijk. De kansrijkdomklassen zijn van
toepassing opdemiddenlangetotlangetermijn, maargevenookeenindicatievoorde
kortetermijn.Debodemgeschiktheid weegthetzwaarstindeuiteindelijke combinatie.
Debodemgeschiktheid isvooral vanbelang voor de lange termijn. De grondbehoefte
van delandbouw differentieert deze beoordeling. Hierbij wordt ervan uitgegaandat
dehuidigegrondbehoefte vandelandbouwookgevolgenheeft voordieindetoekomst.
Tabel 3 Sleutel kansrijkdom moerasontwikkeling vanuit landbouwperspectief
Bodemgeschiktheid voor
landbouw

Verkaveling

ruim

goed

6

6

5

slecht

6

5

4

goed

5

4

3

slecht

4

3

2

goed

3

2

1

slecht

2

1

1

matig
beperkt

Grondbehoefte landbouw
groot

matig

gering

klasse 1:relatief hetmeest kansrijk voor natuurontwikkeling
klasse 6:relatief hetminst kansrijk voor natuurontwikkeling
Tabel 4 De bodemgeschiktheid voor landbouw, door de combinatie van de beoordeling voor
akkerbouw en de beoordeling voor weidebouw uit de toelichting bij de bodemkaart, schaal
1 : 250 000
Bodemgeschiktheid voor weidebouw

Bodemgeschiktheid voor akkerbouw
ruim

matig

beperkt

matig
beperkt
* combinatie komt niet voor in studiegebied
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3.2.2 Bodemgeschiktheid
Debodemgeschiktheid van hetgebied voorlandbouwkundig gebruik isvastgesteld met
gegevens van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000 (Steur et al., 1985).
Deze kaart geeft een overzicht van de bodemkundige opbouw van Nederland tot een
diepte van ca. 1 m en een indicatie over de diepte van het grondwater. Tevens is in
detoelichting bij dezekaart een geschiktheidsbeoordeling opgenomen voor verschillende
bodemgebruiksvormen. De geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw en weidebouw
is in dit onderzoek toegepast. De potenties voor deze bodemgebruiksvormen zijn
vastgesteld aan de hand van de volgende bodemeigenschappen:
— ontwateringstoestand;
— vochtleverend vermogen;
— stevigheid van de bovengrond;
— verkruimelbaarheid van de bovengrond.
In detoelichting opdebodemkaart isde geschiktheid per gebruiksvorm onderverdeeld
in drie klassen:
— ruime mogelijkheden;
— matige mogelijkheden;
— beperkte mogelijkheden.
In deze studie zijn de beoordelingen voor akker- en weidebouw uit de toelichting bij
debodemkaart gecombineerd totéén waardering, debodemgeschiktheid voor landbouw
(zietabel4).Bij akkerbouw worden in verband methet zaaiklaar maken vande gronden
in het voorjaar en het oogsten van de gewassen in het najaar hogere eisen aan
ontwateringstoestand en de bewerkbaarheid van de grond gesteld dan bij weidebouw.
Figuur 8geeft debodemgeschikheid voordelandbouw inhet studiegebied. De gronden
in klasse 1 hebben ruime mogelijkheden voor zowel akkerbouw als weidebouw. De
meeste goed ontwaterde zavel- en kleigronden in Flevoland en Noord-Holland zijn
ondergebracht indeze klasse.De gronden met dezebeoordeling zijn ook geschikt voor
bloembollenteelt. Degronden inklasse2hebben matigemogelijkheden voor akkerbouw
en matige tot ruime mogelijkheden voor weidebouw. Het gaat hierbij om zavel- en
kleigronden die voor akkerbouw iets te nat zijn of niet optimaal bewerkbaar zijn door
een hoog lutumgehalte. Ook een belangrijk areaal zandgronden langs de oostkant van
het gebied valt in deze klasse. Klasse 3 omvat gronden met beperkte mogelijkheden
voor zowel akkerbouw als weidebouw. De gronden in deze klasse zijn te nat zoals de
veengronden tennoorden vanAmsterdam ofte droog zoals dehogedroge zandgronden
langs de Veluwe.
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ruime mogelijkheden voor akker- en weidebouw

Hl

matige mogelijkheden voor akker- en matigetot
ruime mogelijkhedenvoor weidebouw
beperkte mogelijkhedenakker- en beperkte tot
matige mogelijkheden voor weidebouw

EU

Fig. 8 Bodemgeschiktheid voor de landbouw

3.2.3 Verkavelingstoestand
Voordeverkavelingstoestand zijngegevensgebruiktdiezijngeïnventariseerdvoorhet
StructuurschemaGroeneRuimte(DeBoeretal., 1991).Bijdezeinventarisatiezijnniet
de gebieden meegenomen waar landinrichting recent is gereedgekomen of wordt
uitgevoerd of voorbereid. Voor de gebieden waar landinrichting sinds 1980 is
gereedgekomen en de gebieden waar landinrichting in uitvoering is, wordt daarom
verondersteld dat de verkavelingstoestand goed is.Dit geldt tevens voor de gebieden
waar devoorbereiding vanlandinrichting veris gevorderd (Amstelland, Echtener- en
Grooteveenpolder).DelandinrichtingNijkerk-Putten isnognietverindevoorbereiding
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goed (landinrichting in uitvoering of voorbereiding)

H

slecht

Fig. 9 Verkavelingstoestand

en daarom is verondersteld dat de verkaveling in dit gebied slecht is. Van de overige
gebieden waren verkavelingsgegevens beschikbaar.
Deverkavelingstoestand wordt alsgoedbeoordeeld indien voldaan wordtaandrieeisen:
een gemiddelde kaveloppervlakte per bedrijf van minimaal 5 ha (bedrijven > 20
nge);
minimaal 50%vandetotalebedrijfsoppervlakte van melkveebedrijveninhet gebied
behoort bij bedrijven met minimaal 60% van debedrijfsoppervlakte bij huis (melkveebedrijven > 20 nge);
een gemiddelde schijnbare afstand tot de veldkavels van minder dan 2000 meter.
De nge (nederlandse grootte-eenheid) iseen maat om de economische omvang van een
agrarisch bedrijf mee uit te drukken. De nge is gebaseerd op de saldi per diersoort en
per ha gewas.
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Indiennietwordtvoldaanaanalledriedeeisendanwordtdeverkavelingstoestand als
slecht beoordeeld. De informatie is beschikbaar op het niveau van zogenoemde
'verkavelingsgebieden'. Dit zijn gebieden die qua agrarische structuur en/of
verkavelingssituatie een zekere mate van homogeniteit vertonen. Dit schaalniveau is
vergelijkbaar met dat van landinrichtingsprojecten.
Tabel S Sleutel grondbehoefte

landbouw
nge/ha i 3

3 < nge/ha <. 5

nge/ha > 5

nge/bedrijf ± 50

gering

matig

groot

nge/bedrijf > 50

matig

groot

groot

Deverkavelingstoestand rondhetIJsselmeerisweergegeveninfiguur 9.Indezefiguur
is te zien dat in grote delen van het gebied de verkavelingstoestand goed is. In de
gebieden die slecht zijn is veelal landinrichting aangevraagd of in voorbereiding
(Zeevang, Vechtstreek, Nijkerk-Putten, Ermelo-Putten, Harderwijk-Elburg).

3.2.4 Grondbehoefte landbouw
Voormoerasontwikkeling zijn demogelijkheden vangrondaankoop vanbelang.Deze
mogelijkheden worden medebepaald door de grondbehoefte vanuit delandbouw. De
grondbehoefte vandelandbouwisafhankelijk vandeintensiteit vanhet grondgebruik
en van de bedrijfsomvang. De intensiteit van het grondgebruik bepaalt welke
opbrengstenvandegrondgehaaldkunnenworden.Bijeenhogeintensiteitzaldevraag
naar grond in een gebied veelal groot zijn. Veel bedrijven willen hun oppervlakte
uitbreiden,hetgeenleidttotgemiddeldhogeregrondprijzen. Eenhogeintensiteit geeft
daarom geringe mogelijkheden tot grondverwerving voor moerasontwikkeling. De
intensiteit wordt uitgedrukt in nge per hectare.
Debedrijfsomvang isvanbelangvoordekostenstructuurvanbedrijven.Grotebedrijven
kunnen efficiënter produceren en hebben geringere kosten per eenheid produkt dan
kleinebedrijven.Grotebedrijvenkunnendaarommeerbetalenvoorgrondhetgeenzich
weerspiegelt in degrondprijs. In gebieden metveel grotebedrijven zaldevraag naar
grondgroterzijndaningebiedenmetkleinebedrijven.Bovendienzalveelalhetaanbod
aan grond,alsgevolg vanbedrijfsbeëindiging, indezegebieden ookgeringer zijn. De
grens tussen groot en klein is gelegd bij 50 nge.
De intensiteit en de bedrijfsomvang zijn gecombineerd tot drie klassen die de
grondbehoefte van de landbouw weergeven. De sleutel hiervoor staat in tabel 5.
Benadrukt wordt dat de benaming 'gering', 'matig' en 'groot' relatiefis bedoeld, als
onderscheiding vandegebiedentenopzichtevanelkaar.Determen zeggen niets over
de absolute vraag naar grond in deze gebieden.
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Fig. 10 Grondbehoefte landbouw

Voor de indeling van de gebieden in bovenstaande klassen is gebruik gemaakt van de
CBS-Landbouwtelling (1993) opgemeenteniveau. Ditbetekent dathet gemeenteniveau
het laagste schaalniveau is waarop informatie beschikbaar is.
Een overzicht van degrondbehoefte vandelandbouw rond hetIJsselmeer staatin figuur
10. In de figuur is te zien dat de grondbehoefte het grootst is in de gebieden met veel
tuinbouw enblijvende teelten (Noordoostpolder, Almere, West-Friesland, Amsterdam,
IJsselmuiden) en in één gemeente met veel hokdierbedrijven (Ermelo: 22 % van de
bedrijven is hokdierbedrijf). De grondbehoefte van de landbouw is het geringst in de
gemeenten met extensieve, kleine bedrijven (Zeevang, Waterland, Eenmes, Elburg,
Oldebroek, Brederwiede).
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3.3 Resultaten
Kaart 2 toont deresultaten van de kansrijkdombepaling vanuit landbouwperspectief.
Debestekansenvoormoerasontwikkeling komenvoorindeveengebiedenvanNoordHolland, Overijssel enFriesland. Indeze gebieden isdebodembeperkt geschikt voor
landbouw enisdegrondbehoefte vandelandbouwmatigtotgering.Ookeldersinhet
gebied komen er verspreid stukken voor met veel mogelijkheden voor
moerasontwikkeling (Eemnes,Bunschoten,Weesp,Elburg,Oldebroek).Vrijwel altijd
komtditdoorcombinatievaneenbeperktebodemgeschiktheid voorlandbouwmeteen
geringe bedrijfsgrootte en lage intensiteit.
Deminstkansrijke gebiedenvoormoerasontwikkeling bezienvanuitdelandbouw zijn
de Flevopolders, de Wieringermeer en de tuinbouwgebieden in Noord-Holland. De
bodems in deze gebieden zijn ruim geschikt voor landbouw en de bedrijven in deze
gebieden zijn groot.
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4 Nabeschouwing

In dit hoofdstuk worden de resultaten, zoals weergegeven op kaarten 2 en 3,
bediscusieerd. Eerst wordt ingegaan op de nauwkeurigheid van de gebruikte
databestanden.Dezebepaaltinbelangrijke matedebetrouwbaarheidvanderesultaten.
Daarnaast wordt ingegaan optoekomstige ontwikkelingen in de waterhuishouding en
de landbouw. Deze kunnen tot veranderingen abiotische kansrijkdom en
landbouwperspectief leiden.

4.1 Nauwkeurigheid databestanden
4.1.1 Abiotische kansrijkdom moerasontwikkeling
Deabiotischekansrijkdomkaartisgebaseerdopdebodemkaart. hoogteliggingsgegevens
en grondwatergegevens. De bodemkaart 1 : 250 000 heeft van de gebruikte
databestandendebesteruimtelijkenauwkeurigheid.Devertalingvan91bodemklassen
naar slechts drie basenverzadigingsklassen is mede een garantie dat de
basenverzadigingstoestandgoedisgeschat.Uithetkaartbeeld(figuur6)blijktbovendien
dat de basenverzadiging over grote gebieden nauwelijks varieert.
De hoogteliggingsgegevens zijn ontleend aan de Grote Bosatlas (1992) en de
Topografische Kaart 1:50000.Het databestand is voldoende nauwkeurig aangezien
hetgebaseerdisoppuntwaarnemeningen.Evenalsvoordebasenverzadiging geldtdat
de hoogteligging over grote gebieden nauwelijks varieert.
Degrondwatergegevenszijnontleendaandiverselandelijkedatabestanden(Klijn,1989;
Pastoors, 1993;Prins, 1993).Deze landelijke bestanden zijn voor landsdelige studies
minder geschikt, mede omdat de nauwkeurigheid beperkt is. Regionale gegevens
verdienen de voorkeur. Deze ontbreken echter voor bepaalde onderdelen van de
waterhuishouding(grondwaterkwaliteit,kwelintensiteit)ofvoorbepaaldedelenvanhet
studiegebied. Bovendien is de wijze van presenteren zeer verschillend. Door het
ontbrekenvanbepaalderegionalegegevensisdebetrouwbaarheidnietgoedaantegeven
De waterkwantiteitsgegevens zijn waarschijnlijk redelijke betrouwbaar, terwijl bij de
kwaliteitsgegevens enigetwijfel opzijnplaatsis.Ditwordtgeïllustreerd inhet gebied
tussen Elburg en Harderwijk. Uit een hydrologische studie van Midden Nederland
(Kloosterman, 1993)büjktduidelijkdatopsommigeplekkensprakeisvansterkekwel.
HetLandelijkGrondwatermodel (Pastoors,1993)berekentinditgebiedeenminofmeer
gelijk oppervlak metmeerdan 1 mm/dkwel.De studievanKloosterman (1993) heeft
zichnietgerichtopdemacro-ionensamenstelling vanhetgrondwater.Uithetvoorkomen
van kwel indicerende plantensoorten (De Boer et al., 1988) valt af te leiden dat
plaatselijk lithoclien grondwater opwelt. Het gegevensbestand van Prins (1993) geeft
echter aan de macro-ionen samenstelling van het grondwater als mengwater dient te
worden beschouwd. Dit landsdekkende bestand is echter gebaseerd op ongeveer 350
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meetpunten die zijn geïnterpoleerd, waardoor kleine kwelgebieden zijn weg
gegeneraliseerd.

4.1.2 Kansrijkdom vanuit landbouwperspectief
De kansrijkdomkaart vanuit landbouwperspectief is gebaseerd op de bodemkaart en
gegevens over verkaveling en agrarische grondbehoefte. De bodemkaart 1 : 250 000
heeft de grootste ruimtelijke nauwkeurigheid van de gebruikte databestanden. De
vertaling van 91 bodemklassen naar slechts drie geschiktheidsklassen is mede een
garantie dat de bodemgeschiktheid goed is geschat. Uit het kaartbeeld (figuur 7) blijkt
bovendien de de bodemgeschiktheid over grote gebieden nauwelijks varieert.
De verkavelingstoestand is vrij globaal weergegeven. De informatie is gepresenteerd
op een kleine schaal, namelijk het niveau van landinrichtingsprojecten (5 000 à 10 000
ha). Binnen gebieden kan mogelijk grote variatie voorkomen. De nauwkeurigheid van
de data over de verkavelingstoestand varieert. De kavelgrootte en het percentage
huiskavel zijn geïnventariseerd via dejaarlijkse CBS-Landbouwtelling.Ditbetekent dat
van allebedrijven gegevens bekend zijn. Deoverigegegevens zijn ofwel ingeschat voor
het gebied als geheel (schijnbare afstand van grond tot de bedrijfsgebouwen) ofwel
toegekend op grond van het gereedkomen of het in uitvoering of voorbereiding zijn
van landinrichting.
De gegevens diegebruikt zijn voor debepaling vande grondbehoefte van de landbouw
zijn beschikbaar als gemiddelde per gemeente. Binnen de gemeenten kan veel variatie
voorkomen. Denauwkeurigheid vandeverzamelde data iswel groot: van alle bedrijven
boven een bepaalde minimum omvang zijn gegevens bekend.
In de combinatiekaart is de invalshoek bodemgeschiktheid als het meest belangrijk
beschouwd. Deze is ook het meest gedetailleerd beschikbaar, dat wil zeggen op het
laagste schaalniveau. De gegevens voor de bepaling van de grondbehoefte van de
landbouw zijn beschikbaar opgemeenteniveau. Dithoeft voordehieraan deorde zijnde
vraagstelling geen bezwaar te zijn omdat de vraag naar grond veelal over grotere
gebieden bekeken moet worden. Het is namelijk nooit met zekerheid te zeggen waar
precies grondzalworden aangeboden ofzalworden gevraagd. De verkavelingsgegevens
zijn het minst nauwkeurig. In de sleutel die de geschiktheidsklassen indeelt wordt dit
kenmerk ook als minst belangrijk meegenomen.

4.2 Ontwikkelingen in de toekomst
4.2.1 Ontwikkelingen in de waterhuishouding
De beoordeling van de abiotische kansrijkdom voor moerasontwikkeling is gebaseerd
op de huidige toestand van regionaal werkzame abiotische factoren. Hiervan zijn
hoogteligging en basenverzadiging van het substraat als vrijwel onveranderlijk te
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beschouwen.Dehydrologischekenmerkenzijnechter(tendele)weltebeïnvloedendoor
menselijk handelen. Dit geldt metnamevoorlaagveenmoerassen dieafhankelijk zijn
van voldoende aanvoer van lithoclien water.
Demacro-ionensamenstellingvanhetwaterisondermeertebeïnvloedendoorbemesting,
verzuringenlozing.Bijdehuidigemilieubelastingkanglobaalgesteldwordendathoe
jonger hetwaterhoeeenvoudiger demacro-ionensamenstelling tebeïnvloeden is.Dit
geldtzowelvoorverontreinigingalsherstelmaatregelen.Drievormenvanwateraanvoer
zijn voor de in het studiegebied denkbare laagveenmoerassen van belang:
— Boezemwater voor de laagveenmoerassen in Noordwest-Overijssel.
— Brak grondwater aan de IJsselmeerzijde van de IJsselmeerpolders.
— Zoet grondwater afkomstig uit de hogere zandgronden.
Hetboezemwatermeteenouderdomvanmaximaalenkelejarenishetmeestkwetsbaar
voor en reageert het snelst op negatieve beïnvloeding. In het IJsslmeergebied is de
ontwikkelingvandekwaliteitvanhetRijnwatervangrootbelangvoordesamenstelling
vanhetboezemwater.Hetzoetegrondwaterisoverhetalgemeenduizendenjaren oud
enlijkthetminstkwetsbaarvoornegatievebeïnvloeding.Hetbrakkegrondwaterinde
IJsselmeerpolders is weliswaar veeljonger (honderdenjaren), maar vervanging door
infiltrerend IJsselmeerwatergaatzolangzaamdatopeentermijnvanhonderdjaargeen
negatieve beïnvloeding van de macro-ionen samenstelling valt te verwachten.
Concluderend kan gesteld worden dat vooral de abiotische kansrijkdom van de
oppervlaktewater-gevoedelaagveenmoerassen(NoordwestOverijssel)gevoeligisvoor
toekomstige ontwikkelingen in de waterkwaliteit van de Rijn.
Dekwelintenstiteit wordtvooralbeïnvloeddooronttrekkingenenveranderingeninhet
drainagestelsel. Om consequenties van lokale ingrepen te kunnen beoordelen zijn
regionale of zelfs landsdelige hydrologische modelstudies noodzakelijk.

4.2.2 Ontwikkelingen in de landbouw
Debeoordelingvandekansenvoormoerasontwikkelingvanuithetlandbouwperspectief
is gedaan op basis van de huidige toestand. De realisering van grootschalige
moerasontwikkeling kan zich echter uitstrekken over een lange tijdsperiode. Daarom
is het ook van belang aan te geven hoe mogelijke ontwikkelingen in de landbouw
uitwerken op de kansrijkdombeooordeling die in hoofdstuk 3 is gegeven.
Diverse studies zijn verricht naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de
landbouw(ondermeer:Wetenschappeüjke RaadvoorRegeringsbeleid, 1992;Stolwijk,
1992;Mulleretal., 1993).Afhankelijk vandegekozenuitgangspuntenmetbetrekking
tot het landbouwbeleid en de benodigde milieumaatregelen zijn er meer of minder
kansen voor de verschillende produktierichtingen. Het in hoofdstuk 3 geschetste
kaartbeeld zal hier echter niet ingrijpend door wijzigen. Onafhankelijk van de
bedrijfstypen die in de toekomst in het gebied voorkomen is de geschiktheid van de
bodem voor landbouw van groot belang. Indien bijvoorbeeld de akkerbouw sterk
terugvalt, dan zullen de overblijvende grondgebonden bedrijfstypen de vrijkomende
grondenwillengebruiken.Omdatdebodemgeschiktheidhetmeestdominantecriterium
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was bij de kansrijkdombepaling, blijft de relatieve waardering van de gebieden gelijk.
Dit betekent dat de gebieden die nu het minst kansrijk worden geacht, dit ook in de
toekomst zullen zijn. Dit geldt tevens voor de meest kansrijke gebieden.
Toekomstige ontwikkelingen kunnen natuurlijk wel invloed hebben op het aanbod en
de vraag naar grond in absolute zin. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het beleid
zullen meer of minder bedrijven delandbouwactiviteiten beëindigen en zullen er meer
of minder bedrijven overblijven. Ook de snelheid waarin dit gebeurt is afhankelijk van
het gevoerde beleid. Bij een sterk terugtredende landbouw zullen de kansen voor
moerasontwikkeling vanuithet landbouwperspectief in het algemeen stijgen. De relatieve
waardering van de gebieden rond het IJsselmeer zal hier echter niet door wijzigen.
Schattingen naar de absolute ontwikkeling in het agrarisch grondgebruik lopen sterk
uiteen. De meest extreme mogelijkheden worden weergegeven in het rapport 'Grond
voor keuzen' (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1992). Afhankelijk
van het scenario kan het agrarisch grondgebruik teruglopen tot zo'n 20 à 60 procent
van het huidige areaal. In reacties op deze studie wordt er echter op gewezen dat in
deze studieonvoldoende rekening isgehouden met sociaal-economische factoren zoals
de aanwezige infrastructuur (kapitaalgoederen, technologie, arbeid, kennis en inzicht)
van zowel de landbouw zelf als van de toeleverende en verwerkende bedrijfstakken
(Strijker, 1992).
Te verwachten is dat als gevolg van het ingezette milieubeleid veehouderijbedrijven
grond nodig zullen hebben voor extensivering. Indien de melkquotering in stand blijft
zal erook geen groteuitbreiding ofinkrimping vandeproduktie plaatsvinden. Dit samen
betekentdathetareaalbenodigdelandbouwgrond voor graasdierhouderij inde toekomst
niet sterk zal dalen (meer dan 50 procent van de oppervlakte landbouwgrond rond het
IJsselmeer). Indien de melkquotering verdwijnt en er geen compenserende
inkomensondersteuning komt, zijn erinprincipe groteveranderingen inhet grondgebruik
teverwachten. Deproduktie zalzichconcentreren op demeest geschikte gebieden voor
landbouw.
Voor de akkerbouw liggen de verwachtingen anders.Vanwege blijvende prijsdalingen
voor akkerbouwprodukten kunnen akkerbouwbedrijven in de nabije toekomst in de
problemen komen en noodgedwongen het bedrijf moeten beëindigen. Opkorte termijn
kan dit betekenen dat veel grond wordt aangeboden in de huidige akkerbouwgebieden
(Flevopolders en Wieringermeer). Op dit moment is dat overigens nog niet zichtbaar
in de statistieken (Bureau BeheerLandbouwgronden, 1994).Deruime geschiktheid van
degrondindeakkerbouwgebieden maaktechterdatdezeopdemeerlangetermijn toch
gevraagd zal worden voor andere produktierichtingen.
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Aanhangsel Toelichting samenstelling kaart 1: 'Voorkomen
moeras,bos en nat grasland'
Hethuidigegrondgebruikisvanbelangomdemogelijkheden voornatuurontwikkeling
te kunnen vaststellen. Voor dieren is vooral de vegetatiestructuur en de waterdiepte
vanbelang.Opverzoek vanRijkswaterstaat, DirectieFlevoland zijn bos,rietenkorte
vegetaties onderscheiden, die bovendien verder onderverdeeld zijn naar de
vochtvoorziening van de bodem.
De kaart is samengesteld aan de hand van drie digitale databestanden:
- Natuurwaardenkaart 1988 (Bakker et al., 1989). Dit polygonenbestand is
gedigitaliseerd vaneenkaart op schaal 1:250000.Hetdatabestand is uitsluitend
gebruikt voor de aanduiding van bos. Een vergelijking van de klasse bos in dit
digitale bestand metdeTopografische kaart 1:25000laat zien dat deklasse bos
goedisonderscheidenvoorzoverdezebuitendemoerasgebiedenvoorkomen.Opslag
vanmoerasbos inrietlanden gaat zo snelenisniet goedeenduidig vanrietlandte
onderscheiden.Allebeschikbare digitalepolygonenbestanden latenhetopditpunt
danookenigszinsafweten.DeNatuurwaardenkaartheeft eenvrijgrovegeneralisatie
toegepast van de Topografische kaart (zie figuur bl), het BARS-bestand van de
Rijksplanologische Dienststoptdezeklasseindecategorie'bosenwoestegronden'.
- Rietmoerassen van DLO-Instituut voor Bos- en Natuurbeheer en DLO-Staring
Centrum. Dit databestand is samengesteld voor een onderzoek naar de
verbreidingsmogelijkheden voor moerasvogels.Hetdatabestand is ontstaan uitde
behoefte aaneennauwkeurigerbeeldvanrietlanddandeNatuurwaardenkaart 1988
aangeeft.Ditdatabestandisverfijnd aandehandvandeTopografische Kaart 1 :25
000enprovinciale gegevens.Hetdatabestandbestaatuitpolygonen.Perpolygoon
ishetpercentagerietlandaangegeven.Metuitzonderingvanenkelegrotepolygonen
(Makkummerwaard,deWeerribben,Naardermeer,HperveldenVarkensland)ishet
percentage rietland vrijwel 100.In de genoemde gebieden komen daarnaast nog
vrijveel water, moerasbos en schrale graslanden voor.
- De Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 (Steur & Heijink, 1987) geeft een
aanduiding van het grondwaterstandsverloop met behulp van grondwatertrappen.
Gebieden met grondwatertrappen I, II en n* zijn als nat beschouwd, de overige
gebieden als vochtig of droog. Voor bebouwde gebieden en sommige associaties
envergravengrondenwordtgeengrondwatertrapaangeduid.Depetgaten-associatie
(AP) en moerassen hebben de aanduiding nat en de overslaggronden (AO) de
aanduiding droog/vochtig gekregen. Het gedeelte vanFlevoland binnen kaartblad
26Westligt,isnietmeegenomenindeBodemkaartvanNederland 1:50000.Voor
dit gedeelte is gebruik gemaakt van de Bodemkaart van Nederland 1 : 250 000
(Steuretal., 1985).KaarteenhedenM4enM5hebbendeaanduidingnatgekregen,
de overige vochtig of droog.
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Fig. bl Het voorkomen van bos volgens Natuurwaardenkaart 1988 (a) en Topgrafische Kaart
1 : 25 000, opname 1982 (b)
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Op basis van deze bestanden zijn de volgende kaarteenheden onderscheiden:
1 Bos op nattegronden
DekaarteenheidomvatallebossenuitdeNatuurwaardenkaart 1988metdeaanduidingen
grondwatertrapI,IIofn*,petgaten-associatie(AP),moerasofwateropdebodemkaart.
Invrijwel allegevallen zalersprakezijn van moerasbossen.Deaanduiding is minder
nauwkeuriginverlandendemoerassen(Makkummerwaard,Weerribben,Naardermeer,
üperveld en Varkensland). Waarschijnlijk is het oppervlakteaandeel moerasbos hier
onderschat.

2 Bos op vochtigeof droge gronden
De kaarteenheid omvat alle bossen uit de Natuurwaardenkaart 1988 zonder de
aanduiding grondwatertrap I, II of n*, petgaten-associatie (AP), moeras of water op
de bodemkaart. De aanduiding is overal betrouwbaar.

3 Moerasop natte gronden
Dekaarteenheid omvat allemoerasgebieden uithetDLO-bestand voorzoverdezeniet
als bos zijn aangeduid op de Natuurwaardenkaart 1988 met de aanduidingen
grondwatertrap I, II of H*,petgaten-associatie (AP),moeras, water of bebouwing op
de bodemkaart. Enkele grote wateren uit de bodemkaart (Oostvaardersplassen en
Naardermeer)zijn nietalsmoerasbeschouwd. Overhetalgemeenkanmoerasworden
opgevat als synoniem aan rietalnd. Aleen in de Weerribben, het üperveld en het
Varkensland komt tevens een aanzienlijk oppervlak nat grasland voor.

4 Moerasop vochtige gronden
De kaarteenheid omvat alle moerassen die op de bodemkaart aangeduid zijn als
grondwatertrappen DI, IH*, IV, V, V*, VI en VII. De kaarteenheid komt voor in de
uiterwaarden langs de IJssel, ten oosten van Giethoorn, delen van Flevoland, het
üperveldendeVolgermeer.Dezeklasselijkt eencontradictiointerminis.Ditisechter
ten dele waar. De bodemkaart bevat weliswaar in zijn algemeenheid 30%
onnauwkeurigheden. Toch lijkt het oppervlak dat ten onrechte vochtig tot droog is
genoemd binnen de kaarteenheid uiterst klein. Alleen de moerassen in IJsseluiterwaarden zijn waarschijnlijk om deze reden ten onrechte als vochtig of droog
beschouwd, omdat buitendijkse gronden geen grondwatertrappen aanduiding krijgen.
Erzijnechtertweebelangrijkereverklaringenwaarommoerasisaangeduidopvochtige
tot droge gronden. In de eerste plaats kan rietland, een belangrijk onderscheidend
criterium van moerassen, op vochtige of droge gronden voorkomen alhoewel dit een
sub-optimale standplaatsis.Wellichtzijndezegebiedeninhetverledennattergeweest
en kan het riet zich nog handhaven. In de tweede plaats is, zoals hierboven reeds is
aangegeven,deklassemoeras meeromvattend danrietland.Dit geldtnietalleen voor
waterenmoerasbos,maarookvoorschralegraslandenopklei-enveengrondenvallen.
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5 Grasland op natte gronden
De kaarteenheid omvat alle gebieden die op de bodemkaart zijn aangeduid met
grondwatertrap I, II of II*, petgaten-associatie (AP) of water en die niet moeras of bos
zijn. Een controle met behulp van de Topografische kaart 1 : 25 000 laat zien dat
vriijwel de gehele kaarteenheid in gebruik is als grasland.

6 Water
De kaarteenheid omvat alle water op de Bodemkaart van Nederland 1:50 000 die niet
zijn aangeduid als moeras of bos in de andere digitale bestanden. Bovendien is de
aanduiding van moeras in de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen en het
Naardermeer omgezet in water voorzover het opde bodemkaart alswater is aangeduid.
De moerasgebieden in Noordwest Overijssel en Waterland en het Naardermeer bevat
nog veel kleine wateren die bij de gehanteerde kaartschaal niet te onderscheiden zijn.

7 Overig landelijk gebied op vochtige of droge gronden
De kaarteenheid omvat alle gebieden die op de bodemkaart zijn aangeduid met
grondwatertrap UI, H P , IV, V, V*, VI of VII en die niet moeras of bos zijn.
Dewittegebieden zijn opdebodemkaart aangeduid alsbebouwing ofvergraven gronden
zonder grondwatertrap aanduiding en zijn bovendien geen bos of moeras.
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