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WOORDVOORAF

Diti'apportmaakt deeluitvandeverslaglegging vande
StudiecommissieWaterbeheerNatuur,BosenLandschap (SWNBL).
DeSWNBL isop7oktober 1982ingestelddoordeMinistervan
Cultuur,Recreatie enMaatschappelijkWerk in overeenstemming
met zijnambtsgenotenvanVerkeer enWaterstaat enLandbouwen
Visserij.
DeSWNBLheeftdeopdracht eenstudieteverrichtennaarde
betekenisvanhetwaterenhetwaterbeheervoornatuur,bosen
landschap inrelatietotdewaterhuishouding.Deduurvande
gehele studie isaanvankelijk bepaald opvijf jaar,ingaande1
januari 1983.Op 27november 1988heeftdecommissiebesloten
destudienogtwee jaarvoorttezetten.
HetstudieveldvandeSWNBLisbreedengeschakeerd.Destudie
isdaaromverdeeld inonderwerpen,diealsafzonderlijke
projecten wordenuitgevoerd inopdrachtvanofin samenwerking
metdecommissie.Destudiewordtuitgevoerd infasen,waarin
steedseensamenhangendpakketvanprojectenbehandeldwordt.
Deelrapporten leggenverslagvandeafzonderlijkeprojecten.
Deverantwoordelijkheidvoordeinhoudvandeze rapporten
berustbijdeuitvoerendeinstanties.
Iedere fasevandestudiewordtafgeslotenmeteeninterimrapportvandecommissie,waarinderesultatenwordensamengevat,delijnenvoorhetvervolgvandestudiewordenuitgezetenvoor zovernodigdevolgende fasevandestudiewordt
geprogrammeerd. Decommissie isverantwoordelijkvoorde
tussentijdse rapportages,deinterimrapporten envoorhet
eindrapport vandetotalestudie.
Dit rapportvormt eenonderdeelvandeverslaglegging vanhet
onderzoek naardeeffectenvanwaterbeheer opde standplaatsfactorenvankortevegetaties.Ditonderzoek vondplaats
binnenhetkadervandetweede fasevande SWNBL-studie
(onderdeel natuur).Hetdoelvandezetweede fasewasde
ontwikkelingvaneeninstrument omopglobalewijzede
effectenvan ingrepen inhetwaterbeheer opdenatuurwaarde
vankortevegetatiestevoorspellen.Deontwikkeldemethode
wordt aangeduidmetdenaam "stalenmethode".Dit rapportdoet
verslagvandetoepassingvandezemethode ineenconcreet
gebied:hetherinrichtingsgebied Noorderpark. Inandere
rapporten (StaringCentrum rapporten 64.1t/m 5)wordtingegaan opdetechnische entheoretische achtergrondenvande
ontwikkeldemethode.
Deopdrachtvoorhet inditrapportbesproken deelonderzoek is
aangenomen doorSTIBOKA,thansonderdeelvanhet Staring
Centrum.Hetonderzoek isvoornamelijk uitgevoerd doordrs.
G.J. vanHerwaarden.Begeleiding enafrondingvanhetonderzoekwerdenverzorgd doordr.P.W.F.M.Hommel en J.G.
Vrielink.Projectleiderwasdrs.R.H.Kemmers (ICW,thans
eveneens onderdeelvanhet Staring Centrum).

Hetadviesen/of commentaarvandevolgendepersonen isindit
deelrapportverwerkt:dr.N.J.M. Gremmen,dr.J.A.Klijn,
ir.B.Lammers,ir.R.deVriesenir.G.Zuidema.

SAMENVATTING

De "stalenmethode"iseeninstrument omglobaleuitsprakente
kunnendoenoverdeverwachteveranderingen innatuurbehoudswaardevankortevegetatiesbijveranderendwaterbeheer.De
methodewerdontwikkeld inopdrachtvande Studiecommissie
WaterbeheerNatuur,BosenLandschap.
Uitgangspunt voordemethodevormennegen "standplaats-typen":
ongestoordeuitgangssituaties beschreven aandehandvan
bodemkundige,hydrologische envegetatiekundige parameters
(VanHerwaarden, 1990).Voor dezestandplaatstypen zijn
degradatiereeksen opgesteldvoorverschillende combinatiesvan
ingrepen indehydrologie (scenario's)en,perscenario,
verschillende ingreep-sterktes (doses).Metbehulpvandeze
degradatie-reeksen kunnenactueledegradatie-stadia worden
herkendentoekomstige degradatie-stadia wordenvoorspeld.
Dezevoorspellingheeftbetrekking opdetoekomstigenatuurbehoudswaarde,nietopdeverwachtebotanische samenstelling.
Demethode isnietgeschikt omnatuurherstel ofnatuurontwikkeling tebeschrijven entebeoordelen.
Dedegradatie-reeksen kunnenper standplaatstype ènper
ingreepscenario wordenweergegeven indevormvan"staalkaarten",waarbijéén staalhetzijeenuitgangssituatie,
hetzijeenafgeleide situatiebetreft,ontstaanonder invloed
vaneenverandering inhetwaterbeheer.Voormeer informatie
overdeterminologie zieparagraaf 1.2 enKemmers (1990).
Dedegradatie-reeksen zijngebaseerd oprekenkundigemodellen,
waarmeeveranderingen indevochthuishouding (WATBAL),de
nutriëntenhuishouding (ECONJM)ende zuurhuishouding (EPIDIM)
wordenvoorspeld (zieKemmers,1990).Aanelkestaalkaneen
natuurbehoudswaarde wordengekoppeldmiddels deresultatenvan
het "natuurtechnisch model" (NTM) (Gremmen,1987aen b ) . Voor
ditonderzoek werden echterde (voorlopige) resultatenvanhet
NTMniet gebruikt,maarderesultatenvaneendeskundigenraadpleging (Hochstenbach enGremmen,1989).
Inditrapportwordtverslaggedaanvaneentoepassingvande
methode ineenconcreetgebied:het herinrichtingsgebied
Noorderpark. Inditgebied zijneenaantalscenario'svande
stalenmethode aandeorde.Hetonderzoek spitste zichtoeop
degïïbiedsdekkendheidvandestalenbenadering endebruikbaarheidvoordepraktijk,waarbijmetnamedebenodigde
hoeveelheid gegevens enkennis,ènaardendetailvande
resultaten aandeordekomen.
Terillustratiewerdvoorenkelerelevante combinatiesvan
standplaatstypen, scenario's endosesdevolledigevoorspellingsprocedure doorlopen.Voorallebeschreven gevallengeldt
datdoorvoeringvandeingreep-scenario'svolgenshet
deskundigen-oordeel eenafnamevan natuurbehoudswaarde
inhoudt.Het isopvallend datdezeconclusie ook opgaatvoor
het scenariovaninternewaterconservering, althansvoor
blauwgraslanden opkoopveengronden.
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Voorhet onderzoek naardegebiedsdekkendheid vandemethode
werdeenstapsgewijzebenadering gehanteerd.Eerstwerdende
bodemsvanhetNoorderpark vergelekenmet debeschreven
bodemeenhedenvandestandplaatstypen.Vervolgenswerd
getracht dehydrologische conditiesendeactuelevegetaties
vanhetgebiedteplaatsenopdebetreffende staalkaarten.
Hetblijkt datdeinpasbaarheidbuitendereservaats-en
beheersgebieden vrijwelnihil is.Devoorkomende vegetaties
zijnniet ofnauwelijksteplaatsenbinnendedegradatiereeksenvandestalenmethodediealleenopwaterbeheerinvloeden gericht zijn.Andere invloeden danveranderingen in
hetwaterbeheer (bijv.bemesting) spelenhierkennelijk eente
grote rol.Ookbinnende reservaats-enbeheersgebieden isde
inpasbaarheid gering,medevanwegehetgroteaandeelvan zwaar
gedegenereerde cultuurgraslanden.Welkunnen innagenoegalle
reservaats-enbeheersgebiedenterreingedeelten aangewezen
wordenwaardestalenmethodetoepasbaaris.
Inhetalgemeen zijnvoortoepassingvandestalenmethodeveel
gedetailleerde gegevensnodig,zeker inverhoudingtothet
zeerglobalekaraktervandeuiteindelijkeeffectvoorspellingen.Ookwordtvandegebruikerveelkennisenintuïtie
verlangd.Metnamevoordeaspectenwaterkwaliteit en
vegetatie isdemethodenauwelijks opeenduidigewijzetoete
passen.Erisgrotebehoefte aanconcrete enduidelijke
beslisregels omdediversedegradatie-stadia teherkennen.
Deaardenmatevandetaillering vandeuiteindelijkeeffectvoorspellingen,incombinatiemetdegeringe gebiedsdekkendheid,makendemethodetoteeninstrumentvanweinigbetekenis
voordepraktijk vanhetterreinbeheer.Demethodewordt
echterwel zinvolgeachtvoorbeleids(voorbereidende)instanties.Vooreeneerste,globaleoriëntatie opteverwachten
veranderingen innatuurbehoudswaarde op landschapsschaal
levertdemethodewaardevolle aanknopingspunten.
Verbeteringvandemethode zaleerstmoetenwordengezocht in
deformuleringvanduidelijkerbeslisregels omdeverschillendedegradatie-stadia teherkennen.Daarbijverdienthetook
aanbevelingdeeffect-voorspellingminder straktebindenaan
eenbeperktaantal,vast omlijnde ingreep-scenario's.De
huidigebenaderingbiedt weinigruimtevoordeevaluatievan
relatief complexe scenario's,waarin compenserende maatregelen
voorverwachte schadeaannatuurwaarden zijnopgenomen.
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1 INLEIDING

1.1 Doelstellingen
Indit rapportwordtverslag gedaanvanderesultatenvaneen
onderzoek naardetoepassingsmogelijkhedenvande"stalenmethode" inhetherinrichtingsgebied Noorderpark.Destalenmethodebeoogt eenglobalevoorspellingmogelijk temakenvan
deveranderingen indenatuurbehoudswaarde vankortevegetatiesbijveranderend waterbeheer.Demethodewerd ontwikkeld
binnenhetkadervandetweede fasevanhetonderzoek ten
behoevevandeStudiecommissieWaterbeheerNatuur,Bosen
Landschap (SWNBL).
Hetdoelvanditonderzoek istweeledig. Indeeersteplaats
isnagegaanhoemet deontwikkeldemethode gebiedsdekkend
uitsprakenkunnenwordengedaanoverdegevolgenvan ingrepen
indewaterhuishouding opdenatuurwaardevankortevegetaties.Het gaathierbijdusuitdrukkelijkniet omhetvoorspellenvandetoekomstige,totale soortensamenstelling.Wel
wordenuitspraken gedaanoverhetverdwijnen vankritische
soorten.Watervegetaties,struwelen enbossenblijvenbijde
stalen-benaderingbuitenbeschouwing.
Indetweedeplaatsheefthetonderzoekhetdoelommeteen
praktijkvoorbeelddetoekomstige gebruikerseenindrukte
gevenvandemogelijkhedenenbeperkingen vande ontwikkelde
methode. Inditverband zalookaandachtwordengeschonkenaan
debenodigde kennisengegevensvoordetoepassingvande
methode,alsmede aandematevandetailvandeeffectvoorspellingen inrelatietotde (vermoedelijke)wensenvande
toekomstigegebruikers.

1.2 De stalenmethode
Voor destalenmethode zijnnegen standplaatsen geselecteerden
beschreven aandehandvanbodemkundige,hydrologischeen
vegetatiekundige parameters.Hetbetrefthierevenwichtssituatiesvanvrijwel ongestoorde "uitgangssituaties" (Van
Herwaarden, 1990).Eenglobaleaanduidingvandebodemkundige
envegetatiekundige invullingvandegeselecteerde standplaatsenwordtgegeven intabel1.
Voor destalenmethode zijndeeffectenvanhydrologische
ingrepen (scenario's)bestudeerd.Voorelk scenarioworden
dosesgehanteerd dieonderlingverschillend ingrijpen.De
resultantenvandeingrepenkunnenwordenbeschouwdals
degradatiestadia vandeuitgangssituatie.De degradatiereeksen
wordenper standplaatstype enper ingreep-scenario weergegeven
indevormvan "staalkaarten",waarbijéénstaaleenuitgangssituatie, ofeenafgeleide situatiebetreft,ontstaan dooreen
verandering inhetwaterbeheer.Meteenset "staalkaarten"kan
eenactuele situatie geïdentificeerdwordeneneentoekomstige
situatievoorspeld.
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Tabel 1 Bodemkundige
geselecteerde
Standplaatstype

en vegetatiekundige
standplaatstypen

1 Vlietveengronden
2Veldpodzolgronden
3 Zwartebeekeerdgronden
4Gooreerdgronden
5Madeveengronden
6 Vlierveengronden
7 Poldervaaggronden
8 Koopveengronden
9 Vlietveengronden

aanduiding van de
van de
stalenmethode.

Vegetatie
Erico-Sphagnetum
magellanici
(Dopheide-Hoogveenmos-associatie)
Ericetum
tetralicis
(Dopheide-associâtie)
Cirsio-Molinietum
(AssociatievanSpaanse ruiterenPijpestrootje)
Nardo-Gentianetvm
pneumonanthes
(Borstelgras-Klokjesgentiaanassociatie)
Crepido-Juncetum
acutiflori
(Veldrus-associâtie)
Caricetum
curto-echinatae
(AssociatievanZomp-enSterzegge)
Arrhenatheretum
elatioris
(Glanshaver-associatie)
Cirsio-Molinietum
(AssociatievanSpaanse ruiterenPijpestrootje)
Pallavicinio-Sphagnetum
(Veenmos-Riet-associâtie)

Bijhet opstellenvandestaalkaarten zijnderesultatenvan
tweeonderzoekslijnenbinnenhet SWNBLgebruikt.Hetbetreft
hier indeeersteplaatshet "modellen-spoor",waarbijmet
simulatie-modellen veranderingen inhetabiotischmilieu
wordenvoorspeld alsgevolgvaningrepen indewaterhuishouding.Hetmodellenspoorkanwordengekenschetst alseen
aaneenschakeling vanvoorspellende,rekenkundigemodellen,
waarbijdeuitvoervanhetenemodel deeluitmaaktvande
invoergegevens voorhetvolgendemodel.Debelangrijkste
abiotischemodellen zijnWATBAL (waterhuishouding),ECONUM
(nutriëntenhuishouding) enEPIDIM (zuurhuishouding).De
laatste schakelvandezemodellen-reeks,het natuurtechnisch
model (Gremmen,invoorb.)beoogt deuiteindelijkeverandering
innatuurwaardetevoorspellen.Voormeerdetails overde
gebruiktemodellen,zieKemmers (1990).
Eentweedeonderzoekslijn,waarvanderesultatenvoorde
toepassingvandestalenmethodevanbelang is,betrefteen
"deskundigen-raadpleging", uitgevoerd doorHochstenbach en
Gremmen (1989). Inhoofdstuk 2wordtuiteengezet welkeresultatenvandezetweeonderzoekslijnenbinnendezestudie
gebruikt zijn.
Deontwikkeldemethode isuitdrukkelijknietbestemd omde
veranderingen innatuurbehoudswaardebijnatuurherstelof
-ontwikkeling tevoorspellen.Devoorspelde fysisch-chemische
degradatie-processen zijnnamelijkbijregeneratie niet zonder
meer alsomkeerbaartebeschouwen.
Denegen standplaatstypen zijngetoetst ophunvoorkomen in
hetherinrichtingsgebied hetNoorderpark.Detoetsingbetreft
hunuitgangssituatie endedegeneratie-stadia.Voordiedelen
vanhetgebied,diemetbehulpvandestaalkaartengeïdentificeerdkunnenworden,isvoor ingreep-scenario'sdeeffectvoorspellingverderuitgewerkt.
Indevolgendeverslaglegging wordttevensaandachtbesteed
aankennis,aardvandegegevens endetailvande resultaten
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inrelatietotdemogelijkewensenvandetoekomstigegebruikersvandemethode.

1.3HetNoorderpark
Hetherinrichtingsgebied Noorderpark isgelegen inde
provincieUtrecht,globaaltussendestedenHilversumen
Utrecht. Infig.1zijndebelangrijkstetoponiemenvanhet
gebiedaangegeven.
HetNoorderpark isomverschillende redenenalstoetsingsgebiedvoordestalenmethode gekozen.Teneerste zijnvoorde
komendeherinrichting (enhettoekomstigepolderpeilbeheer) de
meeste ingreep-scenario'sinditgebiedaandeorde (ziepar.
2.3). Daarnaast isheteengrotendeels "nat"gebiedmeteen
grotevariatieaanbodems,zodatverwachtmagwordendatveel
van dezestandplaatstypen aanwezig zijn.Eenderderedenvormt
debeschikbaarheidvangegevens.Recent zijneenbodemkartering eneenvegetatiekartering inhetNoorderparkuitgevoerd.Ook isrelatiefveelhydrologisch onderzoek inhet
gebiedverricht.Opdebeschikbaregegevenswordtnader
ingegaan inparagraaf2.1.
Vanbijzonderbelangvoorhetnatuurbeheer isdevaststelling
van dereservaats-enbeheersgebieden.Detoepassingvande
stalenmethode isvooral indezegebieden relevant.Infig.2
isde (voorlopige)begrenzingvandezegebiedenaangegeven.
Van de4502hagekarteerde gronden inhetNoorderpark is890
haaangewezen alsreservaats-ofbeheersgebied.
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2WERKWIJZE

Allereerst isnagegaanwelkevandeonderscheiden standplaatstypen (incl.degradatie-stadia) voorkomen inhetNoorderpark enwelke oppervlakte zijbedekken.Vervolgens is
bepaaldwelkehydrologische ingreep-scenario'saandeorde
zijninhet gebied.Tenslotte iseenbeschrijving gegevenvan
degevolgenvanderelevante ingreep-scenario'svoorde
natuurbehoudswaarde vandekortevegetaties.Voordezelaatste
stapisuitsluitend gebruik gemaaktvanderesultatenvande
deskundigen-raadpleging (Hochstenbach enGremmen, 1989).De
laatste schakelvandemodellen-reeks,het natuurtechnisch
model,wastentijdevanditonderzoek nognietoperationeel.
Indetoekomst zalechterditmodelnaast deresultatenvande
deskundigen-raadpleging gebruikt kunnenworden.

2.1Relevante standplaatstypen inhetNoorderpark
Desituatie inhetNoorderpark isstapsgewijsvergelekenmet
destandplaatstypen vandestalenmethode.Via achtereenvolgens
eenbodemkundige,hydrologische envegetatiekundigevergelijking isnagegaanwelke standplaatstypen vande stalenmethode
aanwezig zijninhetNoorderpark,hetzijinminofmeer
ongestoordetoestand,hetzijingedegradeerdevorm.Tevensis
onderzocht inhoeverredebeschreven standplaatstypen inhet
Noorderpark afwijkenvandeinhet stalenboek beschreven
typen.
Indeeersteplaats zijndebodemtypenvanhetNoorderpark
vergelekenmetdebodemkundigebeschrijvingenvandestandplaatstypen.DebodemtypenvanhetNoorderpark werden
beschreven doorScholten enRutten (1987);debodemkundige
beschrijving vandestandplaatstypen werdontleendaanVan
Herwaarden (1990).Devergelijkingvondineerste instantie
plaatsophetniveauvanbodem-subgroepen (DeBakkeren
Schelling, 1966).De lijstvaninpasbarebodem-subgroepen kan
echterdoorextrapolatie enigszinswordenuitgebreid.Ditv
geldtmet namevoordeweideveengronden, de drechtvaaggronden
endemoerigegronden,dieinhetNoorderpark sterk lijkenop
eenvandebodemtypen vandestalenmethode.Vervolgens isde
aardvandebovengrond inbeschouwing genomen.Tenslotteis
devergelijking zovermogelijkverfijnd aandehandvanhet
organische stofgehalte,deaardvandeondergrond (veensoort),
detextuurendehorizontenopbouw.Vergelijkingmetbetrekking
tot denutrientenhuishouding isachterwege gebleven,omdatde
benodigde analyse-gegevensvoorhetNoorderpark ontbreken.
Deoppervlaktenvandevergelijkbarebodemeenheden zijn
bepaald,waarbijtweeklassen zijnonderscheiden: (1)
probleemloosbinnendestalenmethodetebenoemen bodemeenheden
en (2)bodemeenheden diemogelijk zijntebenoemen,afhankelijkvandeuiteindelijkebandbreedtevandebetreffende
parameters.Dezebandbreedten zijnmedeafhankelijk vande
toetsingvandediverse rekenkundigemodellen enwarenten
tijdevan ditonderzoek nogonbekend.
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Indetweedeplaatsisdehydrologische situatievanhet
Noorderpark vergelekenmetdeaandestandplaatstypen gekoppeldehydrologische omstandigheden.DegeselecteerdebodemeenhedenvanhetNoorderpark (ziehierboven) zijnhiertoenader
beschouwdvoorwatbetreftwaterregime enwaterkwaliteit.Voor
dewaterregimes isgebruik gemaaktvandegrondwatertrappenkaart,behorendebijdebodemkaartvanhetNoorderpark
(ScholtenenRutten, 1987).Dezegrondwaterregimes zijn
vergelekenmetdievandeovereenkomstige standplaatstypen van
destalenmethode (VanHerwaarden, 1990).
Ook isaandachtbesteedaandeverschillen inwaterkwaliteit
binnenhetNoorderpark.Voorvrijwelhet gehelegebiedzijn
hieromtrent gegevensbeschikbaar.Onderscheid isgemaaktin
gebiedseigenwatervandeverschillendepoldersenvanelders
aangevoerdwater (metnameVechtwater).Mengingvandeze
verschillende watertypenvindt inmeerofminderemateplaats.
Vandemeestepolders iseenschattingtemakenvandeinvloed
vanhetVechtwater opdewaterkwaliteit.Voordit onderdeel
vanhetonderzoek isgebruik gemaaktvangegevensvanMeuleman
(1989)enCalsenRoelofs (1989).Deaande standplaatstypen
gekoppeldewaterkwaliteit wordtbeschreven doorKemmers
(1990).
Indederdeplaats zijndeaandestandplaatstypen gekoppelde
vegetatietypen (zieHochstenbach enGremmen, 1989)vergeleken
metdeopdevegetatiekaart vanhetNoorderpark onderscheiden
typen (Heidemij, 1986;schaal 1 :50000).Degevolgde
werkwijzebestonduit eenvergelijkingvandepresentietabellenvanHochstenbach enGremmen (1989)metdedoorde
Heidemij (1986)vervaardigde tabellen.Daarnaast werdook
gebruik gemaaktvaneenvertalingvande (locale)vegetatietypenvanhetNoorderpark naarde (landelijke) indelingin
plantengemeenschappen vanWesthoffenDenHeld (1969)diein
destalenmethodewordtgebruikt.Dezevertalingiseveneens
ontleend aanhet rapportvandeHeidemij (1986).
Toepassingvandestalenmethode isoverigensbeperkttot
terrestrische,kortevegetaties.Bossen,struwelenenwatervegetaties zijnniet inhetonderzoek betrokken.Ookaan
oever-enwegberm-vegetaties kongeenaandachtworden
geschonken.Aangezien dergelijke lijnelementenveelalgekenmerktwordendoor zeerafwijkendebodemkundigeen/ofhydrologische condities,wordttoepassingvandestalenmethodehier
niet zinvolgeacht.
Voor deherkenningvandegedegradeerdevegetatietypen is
gebruik gemaaktvandevoorspellingen vandeskundigen,zoals
die zijnweergegeven doorHochstenbach enGremmen (1989).Een
probleem hierbijvormtdeomstandigheid datinhet rapportvan
Hochstenbach enGremmenweluitsprakenworden gedaanovertoeenafnamevansoorten,diereeds indeuitgangssituatie
aanwezigwaren,maarniet oversoortendiebijdegradatievan
hetstandplaatstypenieuwteverwachtenzijn.
Meernogdanvoordeaspectenbodemkunde enhydrologie geldt
voorhetvegetatiekundig deelvanhet onderzoek daternoodgedwongen sprakewasvaneenweiniggeformaliseerdewerkwijze.
Deresultatenkwamenmedetot standinsamenspraak met eenvan
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deuitvoerdersvandedeskundigen-raadpleging (Dr.N.J.M.
Gremmen,RijksinstituutvoorNatuurbeheeer).
Uiteindelijk isonderzocht inhoeverrede geselecteerde
standplaatstypen (indeidealeevenwichtstituatie ofgedegradeerd) inhetNoorderpark voorkomeneneenhoegroot oppervlak
zijbeslaan.Hetbetreft hierdusterreingedeelten waar zowel
debodem, alsdehydrologische situatiealshet vegetatietype
overeenstemmenmet eenvandestalen.Het zijndezedelenvan
het gebiedwaarovermetbehulpvandestaalkaarten uitspraken
kunnenworden gedaanoverhunverdere ontwikkeling onder
invloedvanbepaalde ingrepen indewaterhuishouding.

2.2

Ingreep-scenario's

Indestalen-benadering isuitgegaanvan zesduidelijk
omschreven scenario's (Kemmers,1990;zietabel 2 ) .Per
scenarioworden drie ingreepsterkten (doses)onderscheiden.In
dit onderzoek isnagegaanwelk scenariometwelke dosis inhet
Noorderpark aandeordeis.Dezewordenvervolgensnader
uitgewerktwaarbijaangegevenwordtwatdegevolgen zijnvoor
destandplaatstypen.Hetzelfdewordt ook gedaanvooreen
scenariodatweliswaar feitelijk nietvantoepassing isinhet
Noorderpark,maardattochvoordetoetsingvanhetstaleninstrumentnuttigwordtgeacht.Hetbetrefthier scenario 1.
Tabel 2 Scenario's

van de

stalenmethode.

Nummer

Scenario

1
2
3
4
5
6

Verbeterdedrainagevandeomgeving
Verbeterdedrainage+waterconservering
Verbeterdedrainage+wateraanvoer (gebiedsvreemdwater)
Onttrekkingvangrondwatert.b.v.drinkwatervoorziening
Onttrekkingvangrondwatert.b.v.beregening indezomer
Internewaterconservering
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3 INPASBAARHEID VANDE STANDPLAATSTYPEN

Hoofdstuk 3geeft de resultatenvanhetonderzoek naarde
inpasbaarheid inhetNoorderparkgebiedvandestandplaatstypen, zoalsbeschrevenvoordestalenmethode.Hierbijwordt
uitgegaanvandestapsgewijzebenadering (hoofdstuk2 ) .
Achtereenvolgens wordt ingegaanopdebodem (3.1), dehydrologie;(3.2)endevegetatie (3.3). Inparagraaf 3.4 wordt
eenintergratievandeze informatiegegeven.

3.1Bodem
HetNoorderpark isgelegenopdeovergangvanpleistocene
zandgrondennaarholocene klei-enveengronden.Hierdoor is
eengrotevariatieaanbodemeenhedenaanwezig.Bovendien
hebben indeafgelopeneeuwenuiteenlopendemenselijkeactiviteitenplaatsgevonden diedebodemkundige situatievanhet
gebi«:dingrijpendhebbenbeïnvloed.Devoornaamstehiervan
zijndeontginning envervening inmetnamehetwestelijkeen
zuidelijke deelvanhetgebied.
Nagegaan isinhoeverredebodemeenheden,die indestalenmethode gekoppeld zijnaandestandplaatstypen,voorkomen in
hetNoorderpark. Hetblijkt dattweevandenegenbodemeenheden (ophet niveauvansubgroepen) inhetNoorderpark niet
voorkomen.Dit zijndevlietveengronden (hoogveensituatie) en
de zwartebeekeerdgronden.
Deoverigeeenhedenkomenwelvoor.Eenaantalhiervan isin
haar geheel zelfsgoedvergelijkbaarmet deovereenkomstige
bodemeenheden zoalsbeschrevenvoordestandplaatstypen (Van
Herwciarden,1990).Demadeveengronden,vlierveengronden en
vlietveengronden (laagveensituatie)vanhetNoorderpark zijn
probleemloos inpasbaar indestalen-benadering.Deoverige
vierbodemeenhedenkomenwel inhetNoorderpark voor,maarde
overeenkomstenmetdestandplaatstypen inde stalenmethode
zijnminderovertuigend. Hetbetrefthierdeveldpodzol-,
gooreerd-,poldervaag-enkoopveengronden.
Daarnaast komeninhetNoorderpark grondenvoor,dieop
subgroepniveau nietovereenkomenmet eenstandplaatstype,maar
bodemkundig daarmeewel zoveelovereenkomstvertonen dat zij
toch alsinpasbaarbeschouwd kunnenworden.Zokomende
weid€!veengronden endebroekeerdgronden inditgebiedveel
overeenmetdekoopveengronden, zijndedrechtvaaggronden min
ofmeervergelijkbaarmet depoldervaaggronden endelaar-en
moerpodzolgronden met develdpodzolgronden.
Intabel 3isaangegevenhoegroothet (maximale) oppervlak is
datbodemkundigmetdestalen inhetNoorderpark kanworden
belegd.Ditblijkt ruim 80%vanhetgebiedte zijn.Inde
volgendeparagrafenwordtnaderingegaan opdeze "inpasbare"
gronden.Debodemkundigebeschrijvingenencoderingen zijn
ontleend aanScholten enRutten (1987).
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Tabel 3 Inpasbaarheid
Bodemsubgroep

van de bodems van het Noorderpark
Opp.
(ha)

Totaal: (ha)

(%)

stalenmethode.

Bodemkundige inpasbaarheid (ha)
gelijk aan
standplaatstype

Veldpodzolgronden
Gooreerdgronden
Madeveengronden
Vlierveengronden
Poldervaaggronden
Koopveengronden
VIietveengronden
Moerigepodzgronden
Laarpodzolgronden
Broekeerdgronden
Drechtvaaggronden
Weideveengronden
Meerveengronden
Vlakvaaggronden
Duinvaaggronden
Haarpodzolgronden
Kamppodzolgronden

in de

door extra polatiei npasb•aar

niet
inpasbaar

-

210
256

446
256
457
4
62
278
294
591
952
388
32
394
94
8
12
13
9

236

-

591
715
388
32
394

-

8
12
13
9

4502
100

1029
23

2861
63

612
14

-

457
4
24
14
294

-

11
264
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-

-

237

-

3.1.1 Veldpodzolgronden
Develdpodzolgronden vanhetNoorderpark zijn sindsdeopkomst
vandekunstmest incultuurgenomen.Het zijndus jonge
ontginningsgronden.Develdpodzolgronden vanhetNoorderpark
zijngrotendeels ontstaan indekzand (FormatievanTwente). Er
zijntweeeenhedenonderscheiden.Deeersteeenheid iseen
onvergravenpodzol (Hn51)met eenca.20cmdikkeAh-horizont
die5-6% organische stofen8%leembevat.Hieronder iseen
Bh-horizont aanwezigmet 1-2%organische stof.Daarnaast komen
verwerkteveldpodzolgrondenvoor (Hn53).Deprofielopbouw is
tot 60of 100cm-mv.verstoord. Inhetalgemeen zijndeze
laatstegronden ietslemiger (ca.12%leem).Deeersteeenheid
(Hn51)komtgoedovereenmet develdpodzolgronden vande
stalenmethode,detweede (Hn53)lijkthierwatminderop.

3.1.2 Gooreerdgronden
DegooreerdgrondenvanhetNoorderpark liggen alletussenof
nabijdepodzolgronden.Ookhierwordentweeeenhedenonderscheiden.Deeerste (cZn53)heeft een30-50cmdikke
Ah-horizontmet ca.8%organische stofen 12%leem.Hieronder
bevindt zichdeC-horizont dieminder leembevat (ca.8%) en
naarbeneden indegereduceerde zonedonkergrijs isgekleurd.
Detweede eenheid (ozcZn)heefteentoemaakdekvankleiig zand
(ca. 20%leemen5tot 8%lutum)van 40cmdikte.DepH-KCl
vandezehorizontbedraagt 5,0-5,6.Deovergangnaarde
C-horizont isabrupt.
Doordeafwijkendebovengrondvertonenbeide gooreerdgronden
nogalwatverschillenmet degooreerdgrondvandestalenmethode.
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3.1.3Madeveengronden
DemadeveengrondenvanhetNoorderpark hebben eenmoerige,
veraardebovengrond, die 20-30cmdik isenenig zandbevat.
Hetorganische-stofgehaltevandebovengrondvarieertvan20
tot 50%.DepH-KClvandemadeveengronden dieniet incultuur
zijn,bedraagt ongeveer 4,9.Deoverigemadeveengronden (in
cultuur-graslanden) hebbeneenbeduidendhogerepH-KCl
(5,2-6,1).Naardeaardvandeondergrondworden drieeenheden
onderscheiden.BijalledrieisonderdeAh-horizont eenlaag
verslagen veen (detritus)aanwezig,liggendopeengereduceerdehorizont,diebestaatuit zeggeveenofrietzeggeveen.
Hetorganische-stofgehalte vandezehorizontenbedraagt
70-80%.Hetonderscheidtussendedrieeenhedenwordt gemaakt
opgrondvandediepteendeaardvandezandige ondergrond
(dekzand).Alsde zandige laagbinnen 80cm-mv.aanwezigis,
kanhierinplaatselijk eenpodzol-Bwordenherkend (aVp).
Veelalontbreekt dezeechter (aVz).Opandereplaatsen ligtde
dekzandondergronddieperdan 120cm-mv. (aVd).
Allemadeveengronden vanhetNoorderpark zijngoedinte
passenindestalenmethode.

3.1.4 Vlierveengronden
Dev.lierveengrondenvanhetNoorderparkbeslaan slechtseen
klein oppervlak.De 10tot 20cmdikkeAh-horizontbestaatuit
verweerdveen (meteenorganische-stofgehalte vanca.50%).
Hieronder iseen 30tot40cmdikkegereduceerde laagveenmosveenaanwezig,dieopeen40cmdikke laagzeggeveen ligt.Het
organische-stofgehalte vandezeveenlagenbedraagt ca.75%.
Binnen 120cm-mv.isdekzandaanwezig,waarin eenpodzol-B
kanwordenherkend(Vp).
Geconcludeerd kanworden datdevlierveengronden inhet
Noorderpark goed lijkenopdievandestalenmethode.

3.1.5 Poldervaaggronden
InhetNoorderpark komenpoldervaaggrondenvoorineenzone
langsderivierdeVecht.Dezegrondenvariëreninkalkverloop
entextuur.Vandevijfonderscheiden legenda-eenheden komen
ertwee inaanmerkingvoortoetsingvandestalenmethode.Ten
eerstebetreft ditkalklozepoldervaaggronden in zwareklei
(Rn74C).Debovengrondhiervan isca.20cmdik enbevatca.
6%organische stofen40%lutum.De zwarekleilaag (55%lutum)
hieronder is50tot 70cmdik.Hieronder zijn lagenvanvenige
klei aanwezig.Meestal isook eenbegravenoudebovengrond
herkenbaar.Hetprofiel isgeheelontkalkt.Tentweedebetreft
hetkalklozepoldervaaggrondenmet lichtekleiopzwareklei
(Rn53C).Dezehebben een 20-30cmdikkebovengrond die4-6%
organische stofen30-35% lutumbevat.Hieronder ligteen
50-60cmdikkeC-horizont met 45-55% lutum.Dezebeidehorizonten zijnontkalkt.Opca.80cm-mv.iskalkrijk materiaal
aanwezigmet eenlutumgehaltevan 15-25%.
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Deeersteeenheid (Rn74C)isgoedtevergelijkenmetde
poldervaaggrondvandestalenmethode,detweede (Rn53C)in
minderemate.Deoverigepoldervaaggronden komenwatbetreft
textuurenkalkgehalteniet overeenmetdeaanhetstandplaatstype gekoppeldebodemeenheid.

3.1.6 Drechtvaaggronden
Dedrechtvaaggronden liggeninhetNoorderpark opdeovergang
vandekleigrondennaardeveengronden.De 10tot 20cmdikke
bovengrondbevat 6tot 10%organische stofenheefteen
lutumgehaltevanca.45%.Onderdezehumeuzelaagkomteen
C-horizont voordieuithumusarme,zeerzwarekleibestaat.De
veenondergrond, dietussen 40en 80cm-mv.voorkomt,begint
ondiepernaargelangmendichterbijdeveengrondenkomt.Het
geheleprofiel iskalkloos.
Dedrechtvaaggronden vanhetNoorderpark zijnondanksenige
verschillen, redelijkvergelijkbaarmetdepoldervaaggronden
vandestalenmethode.

3.1.7 Koopveengronden
InhetNoorderpark komenkoopveengrondenmetenzondereen
toemaakdekvoor.Eentoemaakdekbestaatuiteenmengselvan
klei, zand,potstalmestenplaatselijk stadscompost.
Dekoopveengronden zondertoemaakdek hebbeneen20-30 cmdikke
kleiige,moerige eerdlaagmet eenorganische stofgehaltevan
20-35%.Deveenondergrondbestaatuit zeggeveen.Binnen
120cm-mv.begintdemineraleondergronddiebestaatuit
dekzand.Hierinkaninsommmigegevallen eenpodzol-Bworden
herkend (hVp)eninandereniet (hVk).Demeestekoopveengronden inhetNoorderpark hebbenweleentoemaakdek.De
veensoort vandezegrondenishoofdzakelijkveenmosveen. Inde
ondergrondkomtvaakbinnen 120cm-mv.dekzandvoor somsmet
eenpodzol-B (ohVp)ensomszonder (ohVz). Insommige gevallen
ligthet dekzanddieperdan 120cm-mv (ohVs).
Dekoopveengronden zondertoemaakdek zijn (afgezienvande
veensoort) goedtevergelijkenmetdievandestalenmethode.
Voor dekoopveengrondenmettoemaakdek geldt dit inmindere
mate.

3.1.8 Weideveengronden
Ondankshetonderscheid opsuborde-niveau (DeBakkeren
Schelling, 1966)vertonenweideveengronden eennauweverwantschapmet koopveengronden. Inprincipeisdemoerige eerdlaag
vandelaatstevervangendooreenhumusrijkeminerale eerdlaag
vandeeerste.Het isderhalve zinvoldeweideveengronden bij
debeoordelingmetdekoopveengronden tevergelijken.De
weideveengronden zondertoemaakdek hebbeneen ca.15cmdikke
humusrijke (organische-stofgehalte15%)Ah-horizontmetca.
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20% lutum.Hieronder iseenlaag humeuze (organische-stofgehalte 5-10%), kalkloze,matig zware (40%lutum)klei
aanwezig.Deweideveengronden met eentoemaakdek hebbeneen30
cmdikkebovengrond, dieuithumusrijkezavelbestaat.Hieronder ligtbroekveen, (riet)zeggeveenofmosveen. Inhet
rietzeggeveenkomenkleibandjesvoor.
Deweideveengronden komenbodemkundig zoveel overeenmetde
koopveengronden dat zebijtoepassingvandestalenmethodeals
koopveengrondenbehandeldkunnenworden.

3.1.9 Vlietveengronden
Eenbelangrijk deelvandegronden inhetNoorderpark (vooral
indereservaten) zijnvlietveengronden.Dezegrondenbestaan
meestaluiteenkraggevanrietzeggeveenmet daaronderveenmosveenof zeggeveen.Bijvrijwel allevlietveengrondenkomt
binnen 120cm-mv.dekzandvoor,met (Vop)ofzonder (Voz)
podzol-B.Opdeovergangtussenhetveen enhetdekzandkomt
opveelplaatsen eenslechtdoorlatendegliedelaagvoor.
DevlietveengrondenvanhetNoorderpark komenbodemkundig goed
overeenmethetbetreffende standplaatstype.

3.1.10Moerigepodzolgronden
Inh€!tNoorderpark komenvrijgroteoppervlaktenmoerige
grondenvoor.Dezegrondenvormendeovergangvandeveld-en
laarpodzolgronden naardeveengronden.Binnendezemoerige
gronden isonderscheid gemaakttussenmoer-endampodzolgronden.Bijdemoerpodzolgrondenligtdemoerige laagaanhet
maaiveld,bijdedampodzolgrondeninhetNoorderpark isdeze
laag afgedekt dooreenhumeustoemaakdek (zie 3.2.8).
InhetNoorderpark komendemoerigepodzolgronden zonder
toemaakdek watbetrefthunbodemkundigeeigenschappen vrij
veel overeenmet develdpodzolgronden;demoerigepodzolgrondenmeteentoemaakdek zijnenigszinsvergelijkbaarmetde
koopveengronden.

3.2 Hydrologie
Hydrologisch kanhetNoorderpark globaalwordenverdeeldin
eeninfiltratie-gebiedeneengebiedwaarwateropkwelt.
Grofwegkomendezegebiedenovereenmetdepleistocene zandgronden inhetoostenennoordoosten endeholoceneveen-en
kleigronden inhetwestenen zuidenvanhetNoorderpark. In
hetoostenennoordoosten infiltreert het regenwaternaarhet
grondwater;inhetwesten enzuidenstroomthet regenwater
veelalviadebovengrond afnaardegreppelsensloten.
Watbetreft degrondwaterstroming kunnen inhetNoorderpark
eendiepeneenondiepwatervoerendpakketwordenonderscheiden.Hetdiepewatervoerendepakketwordtgevoeddoorin
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deUtrechtse Heuvelruggeïnfiltreerd regenwater (Natuurbeschermingsraad, 1987).Ditwaterkweltvooralopinde
Bethune-polder.Destrominginhetondiepewatervoerende
pakketwordt sterkbepaalddoordepolderpeilen.Aandegrens
vandepeilgebiedenisdezestromingnaardelagergelegen
peilgebieden gericht (ziefig.3).
VooraldedrainerendewerkingvandezeerdiepgelegendroogmakerijdeBethune-polderopdeomringendepoldersisgroot.
Depoldersvan
hetNoorderpark kunnendoordezehydrologische
relatiesniet geïsoleerdvanelkaarwordenbeschouwd.Bovendienkunnendemeestepoldersnieteenduidigalsinfiltratieofkwelgebiedwordengezien.
Eenandere factordiedehydrologievan
hetNoorderpark
beinvloedtishetinlatenvanwaterinlandbouwgebiedeninde
zomer.IndemeestegevallenwordthierwatervandeVecht
voorgebruikt.
DehydrologievanhetNoorderpark wordtaandehandvantwee
aspectenvergelekenmetdewaterhuishoudingvandestandplaatstypenvandestalenmethode.Dezeaspecten zijn
het
waterregimeendewaterkwaliteit.

Bethune polder

Westbroekse Zodden Kerkeindse p o l d e r

Polder Achttienhoven

^ \0 KJKJ "

afstroming
ondiep grondwater

t-p w.Uervoer<i'tiJ [i.ikket

slecht doorlatende
-60hoogte In m
NAP

afstromIng
diep grondwater

laag

*s

Fig. 3 Globaal stromingspatroon
van het grondwater
beschermingsraad,
1987) .

wlnterpei1
waterloop

diep watervoerend pakket

(naar

Natuur-

3.2.1 Waterregimes
Aandehandvandegrondwatertrappenkaart (schaal1:10 000)
vanhetNoorderpark (ScholtenenRutten, 1987)kunnende
waterregimesvanditgebiedwordenvergelekenmetdievande
standplaatstypen.Degrondwaterregimesvandebelangrijkste
standplaatstypenindeuitgangssituatiewordenweergegevenin
tabel4.
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Voordegrondwaterstanden inhetNoorderpark enhetgebruik
vandegrondwatertrapvanScholtenenRuttenkunnennualgemene opmerkingen wordengemaakt.
TeneersteisdefluctuatievanhetgrondwaterinhetNoorderpark gering.ScholtenenRutten (1987)noemenalsoorzaken
hiervoordepermanente aanvoervanwaterviakwel,deuitgebreidewaterbeheersingviastuwtjes,gemaaltjes enz.ende
grote;doorlatendheidvande (dekzand)ondergrondinhetgehele
gebied.
Tentweedekomtopveelplaatsen,waardegrondwatertrapeen
behoorlijke ontwatering suggereert,eennattebovengrondvoor.
Ditwordt veroorzaakt doordegeringeverticale doorlatendheid
vandebovengrondopdieplaatsen.Verderbleekuitmetingen
datvooralgrondenmeteentoemaakdek lagere grondwaterstanden
(GHG)vertoondendanhydromorfekenmerken (waaropdegrondwatertrappenkaart isgebaseerd) aangaven.Gt-gegevens alleen
gevendusgeen juistbeeldvandevochttoestandopdeze
plaatsen.
Tabel

4 Grondwaterregimes
stalenbenadering

Bodemeenheid

van de belangrijkste
(in de ideale
Grondwatertrap

GHG
(cm0-10

standplaatstypen
uitgangssituatie).
GLG

in de

GVG

Kwel/
wegzijging

80-90

25-30

wegzijging

mv.)

Veldpcdzolgronden

III

Gooreerdgronden

III

10

80-100

25

kwel/wegz.

Madeveengronden

II

+0-5

50

15

kwel

Vlierveengronden

I

+5-10

30

10

kwel

Koopveengronden

I

+0-10

40-50

15

kwel

VIietveengronden

I

0

7

kwel
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Tenderde zijndepolderpeilen dermategeregelddatdegemiddeldehoogste grondwaterstand (GHG)niet altijdindewinter
endegemiddelde laagstegrondwaterstand nietaltijdinde
zomerbehoeftoptetreden.Ditwordtveroorzaakt doorsterke
bemalingindewinterenhetinlatenvanwaterindezomer.
Tenvierdemoet rekening gehoudenwordenmetdeopbollingvan
hetgrondwatertenopzichtevanhetslootpeil,waardoorde
grondwaterstandinhetmiddenvandepercelenmeestalhogeris
danaanderanden.Slootkantenvallendanookbuitende
toepassingsmogelijkhedenvandestalenbenadering (ziehoofdstuk 2).
Intabel5isvandebeschreven grondeni
aangegevenhoeveelhectarenerhydrologis
destandplaatstypen.Hierbijisondersche
situatiesdiegeheel overeenkomenmethet
destandplaatstypen, (2)situatiesdieal
degraidatiestadiumnoginpasbaar zijnen(
droog zijndatzenietmeerinpasbaarzij
sprakeisvaninpasbaarheidalshydrologi
stadiumwordtbepaald doordeuitkomsten
berekeningen (Remmers,1990).

nparagraaf3.2
chovereenkomenmet
idgemaaktin(1)
grondwaterregimevan
shydrologische
3)situatiesdiezo
n.Inhoeverreernog
schdegradatievandemodel-
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Tabel 5geeft aandatdegronden inhetNoorderpark inhet
algemeen droger zijndandeuitgangssituatie vandeovereenkomstigebodemeenheden indestalenmethode.Metnamede
bodemeenhedenmetnueenGtII*ofeenGt III*, zijndroger
danindeuitgangssituatie, zoals indestalenmethode wordt
aangegeven.Desondankskunnen indezegevallenveelaltoch
uitsprakenviadestalenmethodewordengedaan.
Uittabel 5kanverderwordenafgeleiddatmetnameeengroot
deel zandgronden (veldpodzol-engooreerdgronden) drogeris
dandevergelijkbareuitgangssituatie indebetreffendestaal.
Deveengrondendaarentegenhebbenvrijwel alleeengrondwaterregimedat inpasbaar isindestalenbenadering.
Tabel 5 Hydrologische
inpasbaarheid
in het
Noorderpark.
Bodemsubgroep

Veldpodzolgronden
Gooreerdgronden
Madeveengronden
Vlierveengronden
Poldervaaggronden
Koopveengronden
VIietveengronden
Moerigepodzolgronden
Laarpodzolgronden
Broekeerdgronden
Drechtvaaggronden
Weideveengronden

Opp.
(ha)

446
256
457
4
62
279
294
591
952
388
32
394

van de beschreven

bodemsubgroepen

Hydrologische inpa sbaarheid (ha)
uitgangssituatie

gedegradeerd;
inpasbaar

niet
inpasbaar

0
0
95
4
0
3
0
0
0
0
0
2

242
173
362
0
21
259
294
581
85
199
32
391

204
83
0
0
41
17
0
10
867
189
0
1

Naast degrondwaterstanden (aldannietuitgedrukt ingrondwatertrappen) isook dewegzijgings-/kwelintensiteitvan
belang. InhetNoorderpark zijnopverschillende (knoop)punten
dergelijke intensiteitenberekend doordeLandinrichtingsdienst (1989)methetmodelFEMSAT.Metnameopdeontwikkelingvanveenmos (Sphagnum spec.) invlietveengronden isde
groottevanderegenwaterlens sterkbepalend.Dezehangtweer
nauw samenmet dematevankwel/inzijging.
Voor eeneffect-voorspellingaandehandvanderesultatenvan
dedeskundigenraadpleging (HochstenbachenGremmen, 1989),
zoalsuitgevoerdvoordit onderzoek,kanmet eenglobale
inschattingvan (veranderingen in)wegzijging/kwelintensiteit
volstaanworden.Voormodelberekeningen ismeer gedetailleerde
informatienodig (Kemmers, 1990).

3.2.2 Waterkwaliteit
Gegevens overdewaterkwaliteit zijnnietgebiedsdekkend voor
hetNoorderpark aanwezig.Voordebelangrijkstepolders zijn
echterwelmeetgegevensvoorhanden.Naardezegegevens zalde
waterkwaliteit naderwordenbesproken. Intabel 6entabel7
zijndebovengenoemdemeetgegevensweergegeven.
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Tabel 6 Nutriëntengehalten
van het
gebiedseigen
water van polders en van
Vechtwater
(Meuleman,
1989).
Polder

Bethuriepolder
Polder Westbroek
Molenpolder
Gagelp'older
Polder HuisterHart
Kerkeindsepolder
Oostelijkebinnenpolder
Polder Achttienhoven
Vecht

Nutriëntengehalte (mg/l)
NH4+

N0 3 2_

P0 4 3 "

6,6
0,5
0,9
2,6
0,5
0,7
0,5
0,7
4,3

1,9
0,9
1,9
2,2
4,0
3,2
1,2
2,2
17,7

0,3
0,1
0,8
0,3
0,4
0,2
0,1
0,3
12,2

InhetNoorderpark kunnen,afgezienvanhetregenwater,
grofwegtweewatertypen onderscheidenworden:
Heteerstewatertypebetreft zogenaamdgebiedseigenwatervan
debelangrijkstepoldersvanhetNoorderpark (ziefig.1).Dit
isvoornamelijkwateruithet ondiepewatervoerendepakket.
Hetwordt gekenmerkt door lagesulfaat-(S042_),chloride(Cl~),natrium-(Na+),nitraat-(N032_),ammonium-(NH4+)en
fosfaat-(P043~)concentraties.Degehaltenvandelaatstedrie
nutriëntenkunnenechterdoordeinvloedvanbemesting
oplopen.Desamenstellingvanhetgebiedseigenwatervande
Bethunepolder wijktenigszinsaf.Naastwateruithet ondiepe
watervoerendepakketbestaat ditvooreengrootdeeluitwater
uithetdiepewatervoerendepakket.Kenmerkendvoorhet
watertypevan deBethunepolder iseen zeerhoogbicarbonaat(HCO--)encalcium-(Ca2+)gehalte.Opvallend isverderhethoge
+
ammonium-(NH)
4gehalte.Doordesterkebemalingindezedroogmakerijiseenconstante stroming inhetwateraanwezig.Dit
heeft,tot gevolgdatchemischeevenwichtssituatiesuitblijven,
zodat,metnamefosfatenniet reagerenmet ijzerofcalciumen
inoplossingblijven (CalsenRoelofs, 1989).
Hettweede,duidelijk afwijkendewatertype issterkbeinvloed
doorVechtwater.HoewelderivierdeVechtbuitenhetNoorderpark ligtwordt 'szomersvaakVechtwater gebruikt alsinlaatwater.Ditwater iszeervoedselrijk enbevathogeconcentraties sulfaten enchloriden.Doorhethoge zoutgehalteis
ookdeelektrische geleidbaarheid (EGVofEC)bijzonderhoog.
Vaak issprakevansterkemengingvangebiedseigenwatervan
depoldersenVechtwater.Dit geldtvooralvoordeGagelpolder
endepolderAchttienhoven.CalsenRoelofs (1989)hebben
onderzocht inhoeverredepolderwateren zijnbeïnvloeddoor
Vechtwater (gebiedsvreemdwater)doortekijkennaardewaterenoevervegetaties (diesterkerelatiesvertonenmet dewaterkwaliteit).
In fig.4zijnderesultatenvanhet onderzoek vanCalsen
Roelofs (1989)beknoptweergegeven.De figuur istevens
gebaseerd opmetingen.Uithetonderzoek vanCalsenRoelofs
blijkt dathetvrijwelnietmogelijk isvaneeneenduidige
waterkwaliteit te spreken.Ditwordtniet alleen veroorzaakt
door demengingvanverschillendewatertypen,maarookdoordat
desituatie (ookbinneneenendezelfdepolder)vanplaatstot
plaatsverschilt.Dit isonderanderehet gevolgvan
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verschillen inbemestingsintensiteit enindehoeveelheden
opkwellendwater (ziefig.3 ) .Ookdient rekeningteworden
gehoudenmet deinvloedvandeseizoenen.
Tabel 7 Chemische samenstelling
van het gebiedseigen
van Vechtwater
(Meuleman,
1989).
Polder

Bethurie
polder
Polder
Westbroek
Molenpolder
Gagelpolder
Polder Huis
ter Hart
Kerkeindse
polder
Oostelijke
binnenpolder
Polder'Achttienhoven
Vecht
* EC =Elect:

water van polders

Chemische samenste H i n g
EC*
IR*
(mS/m) (%)

PH

49,7

77,2

7,2

25,9

59,4

36,8

K+

2+

Mg

2+

en

(mg/l)
Cl -

S0 4 +2

Ca

3,6

21,9

159,0

11,5

47,0

19,8

294,,0

7,7

1,6

12,2

17,5

1,9

21,2

6,5

112,,2

42,8

8,3

6,0

22,0

20,6

3,1

48,6

17,8

104,,9

35,5

48,6

6,9

18,3

24,1

34,7

-

64,9

38,1

151,,0

29,6

54,0

7,7

6,2

16,0

19,0

2,8

28,6

16,4

87,,5

28,3

57,8

7,4

1,8

13,5

20,3

2,2

26,2

9,3

104,.3

24,3

56,8

7,8

2,5

12,0

16,3

2,2

21,9

8,5

102,.8

34,6

46,0

7,3

3,2

27,9

20,8

2,5

43,2

18,0

93, 4

86,9

50,5

7,3

7,4

86,5

152,2

21,4

149,1

120,6

162, 6

rical C onductivity (Elektrische

geleidbiaarheid)

2+

[Ca ]
*

TR
:= Tnnpn
X1\
1UilCll

HCO,i

Na+

/ V a n Uir ^ n m

Ratio

1QOfll

u m ,

+2
[Cai]
+

j. j

[Cl"]

Opmerking:Meuleman (1989)berekentdeIonenRatioopeenanderemanierdan
hier isaangegeven.HijbetrekthierbijookhetMg-gehaltevanwegehet
relatiefhogeaandeelvanditionindewatertypenvanhetNoorderpark.

MetbehulpvanhetprogrammaMAION-F isterillustratiede
ionen-samenstelling vandewatertypenvanhetNoorderpark
vergelekenmetdievandemeest relevante standplaatstypen
(zietabel 8 ) .Hierbijdient ermeerekeningteworden gehouden
datdenutriëntengehalten niet zijnmeegenomen indevergelijkingen.Metnamehet nutriëntengehaltevanVechtwater isveel
hogerdandatvanhetwatertypevanallebeschouwde standplaatstypen.Afgezien daarvan lijktdesamenstellingvan
gebiedseigenwatervandemeestepolders sterk opdeionensamenstellingvandewatertypen dieindestalenmethodezijn
gerelateerd aanmadeveen-enkoopveengronden.Hetwatertype
datgekoppeld isaanvlietveengronden (laagveen) daarentegen
lijktmeeropVechtwater.VoorhetstandplaatstypeVlietveengrond/Paliavicinio-Spftagnetu/nindestalenisuitgegegaanvan
eensituatiemetbrakkekwel.Dit isinhetNoorderpark niet
hetgeval.De ionensamenstelling bijhet standplaatstypevan
eengooreerdgrond vertoont zeerweinigovereenkomstenmetdie
vandewatertypen voorhetNoorderpark.
Samenvattend ishetophetniveauvanhelepolderswelmogelijk globaleuitsprakentedoenoverdewaterkwaliteit.Voor
toepassing indestalenmethode isdeze informatie echterniet
toereikend: gegevens omtrentdewaterkwaliteit opstandplaatsniveauontbreken.Zoweldeverdelingvandeverschillende
watertypenbinnen depolders,alsdematewaarin dekwaliteit
vanhet oppervlaktewater indeslotendegrondwater-
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Tabel 8 Vergelijking
van de ionen-samenstelling
van de
verschillende
watertypen
van het Noorderpark
met
die van de meest relevante
standplaatstypen.
Polder

Bethunepolder
Polder Westbroek
Molenpolder
Gagelpolder
Polder Huis terHart
Kerkeindse polder
Oostelijke binnenpolder
Polder Achttienhoven
Vecht

Ionensamenstell ing (%)

voor

1

2

3

4

94,2
85,8
60,9
77,2
79,0
85,3
85,5
60,0
21,1

94,0
85,5
59,5
78,5
77,4
84,5
85,1
56,2
20,4

36,8
34,9
69,0
40,2
56,1
44,7
33,6
69,4
98,3

49,0
31,0
38,1
52,3
44,3
40,4
33,1
40,1
30,5

1 Ionensamenstelling gerelateerd aandestaal Madeveengronden
2 Ionensamenstelling gerelateerd aandestaal Koopveengronden
3 Ionensamenstelling gerelateerd aandestaal Vlietveengronden (laagveen)
4 Ionensamenstelling gerelateerd aandestaal Gooreerdgronden
De overeenkomsten zijn weergegeven inprocenten (100%=volledig metelkaar
overeenkomend, 0%=volledig niet metelkaarovereenkomend).

kwaliteitindepercelenbeïnvloedt,isonbekend.Daaromis
bijhetonderzoek naardeinpasbaarheidvandestandplaatstypenbinnenhetNoorderparkhetaspectvandewaterkwaliteit
verderbuitenbeschouwing gelaten.Bijdeeffectvoorspelling
aandehandvanderesultatenvandedeskundigen raadpleging
speelthetaspectvandewaterkwaliteitweleenrol(zie
hoofdstuk 4 ) .

3.3Vegetatie
DevegetatietypenvanhetNoorderpark zijnbeschrevenineen
rapport (metbijbehorendevegetatiekaart, schaal1:5000)van
deHeidemij (1986).Getrachtisdeze (locale)typenterelaterenaande (landelijke)vegetatietypen,diegekoppeld zijn
aandestandplaatstypenvandestalenmethode (zieparagraaf
2.2).
Tabel9geeftaanwelkebeschrevenvegetatietypen (Heidemij,
1986)gerelateerd kunnenwordenaandestandplaatstypenvande
stalenmethode.Hetbetrefthier zowelvegetaties,die
gekoppeld zijnaandeonverstoordeuitgangssituatie,als
degradatie-stadia.AlleendiedelenvanhetNoorderpark zijn
onderzocht,dieinbodemkundig/hydrologisch opzicht (minof
meer) inpasbaar zijn (zietabel3en 5).
Degeselecteerdevegetatietypenblijkengerelateerdtekunnen
wordenaanvierstandplaatstypen.Ditzijn:devlietveengrondenmet Pallavicinio-Sphagnetum
(Veenmos-riet associatie),
dekoopveengrondenmet Cirsio-Molinietum
(Spaanseruiterpijpestrootjeassociatie),demadeveengrondenmet CrepïdoJuncetum acutiflori
(Veldrusassociatie)endevlierveengrondenmet Caricetum curto-echinatae
(AssociatievanZomp-en
Sterzegge).Deoppervlaktediedoordeinpasbarevegetatietypenwordtingenomeniszeergering.Voordriestandplaatstypen (veldpodzol-,gooreerd-enpoldervaaggronden) inhet
Noorderpark kunnendebijbehorendevegetatiesinhetNoorderpark zelfsinhetgeheelnietwordenaangetroffen (nochinde
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uitgangssituatie,noch ingedegradeerde vorm).De redenvoor
de geringe inpasbaarheid vandeactuelevegetatietypen ligt
voor dehand:degradatievandeoorspronkelijkevegetatievan
grotedelenvanhetNoorderpark is,tenminstegedeeltelijk,
veroorzaakt doorandere factoren danveranderingen inwaterbeheer (bijvoorbeeldbemesting).Het isdanooknietverwonderlijk datdeinpasbarevegetatietypen nagenoeg volledig
gebonden zijnaanreservaats-enbeheersgebieden (zie
tabel 9).
De intabel 9gegeven schattingvandeoppervlakte,diedoor
"inpasbare"vegetatietypenwordt ingenomen isnogenigszins
geflatteerd. Intabel 9wordtnamelijk nietvermeldofde
geselecteerde vegetatietypen ookwerkelijk gekoppeld zijnaan
debijbehorendebodemeenheid enhetwatertype.Inparagraaf
3.4 wordt opditprobleemnaderingegaan.
Tabel 9 Vergelijking
van de vegetatietypen
van de
stalenmethode
(naar Westhoff en Den Held, 1969) met de vegetatie
van het
Noorderpark
(Heidemij,
1986).
Vegetatievan
destalenmethode

Vegetatietypen vanhetNoorderpark
Vergelijkbaar
uitgangstype

Degradatie-type

Veenmos-Rietassociatie
(Pal luvie inioSphagnetum)

Riet-Waterdriebladvegetatiep.p. (32C)

Riet-Waterdriebladvegetatiep.p. (32B)

Trilveen-vegetatie
p.p. (36Gen36H)

Trilveen-vegetatie
p.p. (36C,36D,36Een36K)

SpaanseruiterPijpestrootje(Cirsi oMolinietum)

Blauwezegge-Kruipend
struisgrasvegetatie
(70)

Veldrusassociatie
(Crepido-Juncetum
acutiflori)
Associatievan
Zomp-enSterzegge (Caricetum
curto-echinatae)
Oppervlakte
Totaalgebied
Binnenreservaatsofbeheersgebied

Echtevaleriaanhennegras-vegetatie (44)
Reukgras-Roodzwenkgrasvegetatie (72)

Reukgras-Dotterbloemvegetatie (71)

Trilveen-vegetatie
p.p (36F)

11ha
(<1%)

78ha
(2%)

11ha
(1%)

68ha
(8%)

Detotaalgekarteerde oppervlakte inhetNoorderpark bedraagt 4502hawaarvan
890hareservaats-ofbeheersgebied

Indevolgendeparagrafenwordendeverschillende inpasbare
vegetatietypenvanhetNoorderpark kortbesproken.Degebruiktenomenclatuur encoderingvolgthet rapportvandeHeidemij
(1986).Onderscheidwordt gemaakttussenoorspronkelijketypen
(uitgangssituaties) endegradatieastadia.Hetbleek niet
mogelijk binnen dedegradatiestadia eennadere onderverdeling
aantegeven.
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3.3.1 Pallavicinio-Sphagnetum

enafgeleidetypen

DoordeHeidemij (1986)zijndrievegetatietypen onderscheiden
diegroteovereenkomsten vertonenmet deVeenmos-Rietassociatie (Pallavicinio-Sphagnetum)
vanWesthoff enDenHeld
(1969).Dit zijndeRiet-Waterdrieblad-vegetatie (p.p.,32C)
endetrilveen-vegetaties (p.p.,36Gen36H).Eenaantal
kenmerkende soortendiewelindepresentietabel vande
stalenmethode (Hochstenbach enGremmen, 1989)voorkomen,
ontbreekt echterindezetypen.Dit zijnvooralboomsoorten,
zoals Betuia pubescens (Zachteberk). Waarschijnlijkhangt
dezeafwezigheid sterk samenmethetmaaibeheer.Opvallendis
verderhet ontbrekenvan Dryopteris
carthusiana
(Smalle
stekelvaren) indetypenvanhetNoorderpark. Drosera
rotundifolia
(Rondezonnedauw) isalleen intype 36Gaanwezig.
Opvallend isdaarentegen hetvoorkomenvan Menyanthes
trifoliata
(Waterdrieblad).Erbestaanverdernogalwat
verschillentussenhetVeenmos-rietlandvande stalenmethode
endebijbehorendevegetatietypen vanhetNoorderpark voorde
mosflora. Ingeenvandedriebovengenoemdetypenvanhet
Noorderpark is Sphagnum palustre aanwezig.Daarentegen iswel
Sphagnum squarrosum (Haakveenmos)met eenhogebedekking
aangetroffen intype36H.
Verschillentussendebovengenoemdevegetatietypen inhet
Noorderpark endedoorHochstenbach enGremmengegevenpresentietabel kunnenmogelijk medeveroorzaakt zijndoorde
afwezigheidvanbrakkekwelinhetNoorderpark.Metnamevoor
hetvoorkomenvanWaterdrieblad inhetNoorderpark ligteen
dergelijkeverklaringvoordehand.
Vier inhetNoorderpark onderscheidenvegetatietypen kunnen
alsmogelijk degradatie-type vanhetVeenmos-rietland worden
beschouwd.Dit zijneveneensplantengemeenschappen behorend
tothetRiet-Waterdrieblad-type (p.p.,32B)endetrilveenvegetaties (p.p.36Cen 36K), alsmededeEchtevaleriaanHennegras-vegetatie (44).Waardoordedegradatie veroorzaakt
is,kannietmet zekerheidwordengezegd.Waarschijnlijk
speelthetbeheerhierbijeenvoorname rol.Indezetypenis
sprakevaneenhogerevoedselrijkdomdanindebovenstaande
drietypen (Heidemij, 1986).Deaanvoervan gebiedsvreemd
waterkanhierbijeenbelangrijke rolspelen.Ertreedt
namelijk een zekereverruiging op,diebijvoorbeeld intype
32Ckanwordenherkendaanhetvoorkomenvan Calystegia
sepium
(Haagwinde)en Filipendula
ulmaria (Moeras-spirea).Ook inde
Echtevaleriaan-Hennegras-vegetatie (44)zijntypische ruigtekruiden aanwezig, zoals Angelica sylvestris
(Gewoneengelwortel), Cirsium palustre
(Kale jonker), Valeriana
officinalis
(Echtevaleriaan), Lythrum salicaria
(Kattestaart)en
Epilobium hirsutum (Harigwilgenroosje).Dehogevoedselrijkdomintype44wordt onderandereaangegeven door Glyceria
maxima (Liesgras)en Solanum dulcamara (Bitterzoet).Opvallend
afwezige soorten invergelijkingmet devoorspellingen vande
meestedeskundigen (zieHochstenbach enGremmen, 1989)zijn
Holcus lanatus (Echtewitbol), Anthoxanthum oderatum (Reukgras) en Polytrichum
commune (Gewoonhaarmos).
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3.3.2: Cirsio-Molinietum

enafgeleidetypen

InhetNoorderpark isdoordeHeidemij (1986)deBlauwezeggeKruipend struisgrasvegetatie (70)onderscheiden. Inzeerveel
opzichten lijktditvegetatietype opdeAssociatievanSpaanse
ruiterenPijpestrootje (Cirsio-Molinietum).
Vrijwelalle
essentiële soorten zijnaanwezig.Van dittype isechter
slechts eenopname inhet rapport opgenomen, zodatgeen
duidelijk beeldvandepresentievandesoortenwordt
verkregen.Waarschijnlijkgaathetechteromeenvrijzuiver
type dateengrotegelijkenisvertoontmethet indestalenmethodebeschrevenuitgangstypevanhet Cirsio-Molinietum
(op
veengrond). InhetNoorderpark komtditvegetatie-type uitsluitendvoor inmoerascomplexen enishetgebondenaan "matig
voedselrijketotmatigvoedselarme,vochtigegraslandendie
jaarlijksworden gehooid" (Heidemij, 1986).Overigens isde
aanwezigheidvaneendergelijkvegetatietype ineenperceel
aandeKooidijk indeGagelpolderbekend.Ditperceel isniet
inde;beschouwingmeegenomen.Zowelbijdebodem-,alsbijde
vegetatiekarteringwerdgeentoestemmingvoorbetreding
gegeven.Waarschijnlijkbetreftheteenblauwgrasland opeen
koopveengrondmet eentoemaakdek.
Vegetatietype 72 (Reukgras-Rood zwenkgras-vegetatie) isinhet
Noorderpark mogelijk eengedegenereerdevormvanhetbovenstaandetype.Erwordenveelnitrofieleen/of storingssoorten
inaangetroffen, zoalsLoliumperenne (Engelsraaigras) enPoa
trivialis (Ruwbeemdgras). Ineenaantal gevallen zijnook
droogte-indicatoren aanwezig, zoals Achillea
millefolium
(Duizendblad), Rumex acetosella
(Schapezuring) en Geranium
molle (Zachteooievaarsbek).Ditvegetatie-type isinhet
Noorderpark representatiefvoor "voedselijke,drogetotnatte,
tamelijk extensiefgebruikte graslanden" (Heidemij,1986).
De inhetNoorderpark gekarteerdeVeldrus-vegetatie (73)is
moeilijk teplaatsen inéénvandestalen.Erkomensoortenin
voor dieinhet Cirsio-Molinietum
kunnenvoorkomen,maarook
inh€;t Crepido-Juncetum
acutiflori
thuishoren.Dit zijnmet
name Holcus lanatus (Echtewitbol)en Rumex acetosa (Veldzuring).Mogelijk hebbenwehiertemakenmet een (zeerver)
gedegenereerdevormvaneenvandetweebovengenoemde associaties.Hetmerendeelvanditvegetatietypebestaatuit
storingssoorten ennitrofiele soorten.Verderkomennogalwat
droogte-indicatoren voor.Hettypekomtvoorop"voedselrijke,
drogetotnatte,tamelijk intensiefgebruiktegraslanden"
(Heidemij, 1986).Demeest intensief gebruikte graslanden
behorenniettotdittype.Dit zeergestoordetypeisoverigens nietopgenomen intabel 9enook inparagraaf 3.5 niet
alsinpasbaarbeschouwd.

3.3.3 Crepido-Juncetum

acutiflori

enafgeleidetypen

DeReukgras-Dotterbloem vegetatie (71)vanhetNoorderpark is
tebeschouwen alseendegradatie-vorm vandeVeldrusassociatie (Crepido-Juncetum
acutiflori).
Indit localetype
komen zeerveelsoortenvandebetreffende associatievoor.
Maarhet ontbrekenvan Juncus acutiflorus
(Veldrus)duidterop
datwehiernietmet dezuivereuitgangssituatie hebbente
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maken.Ookdehogepresentie enbedekkingvan Holcus
lanatus
(Echtewitbol)en Anthoxanthum oderatum (Reukgras)wijzen
hierop.Deaanwezigheidvan Juncus effusus (Pitrus) ismogelijk eenindicatievoorsterk wisselende waterstanden.Dit
vegetatietype komtvoorop"matigvoedselrijke,nietofweinig
bemeste,vochtigetotnattehooilanden die jaarlijksworden
gehooid" (Heidemij, 1986).
De inhetNoorderpark gekarteerdeVeldrus-vegetatie (Heidemij,
1986)kanmogelijk ookbeschouwdwordenalseenzeerver
gedegradeerdevormvanhet Crepido-Juncetum
acutiflori.
Voor
eenbeschrijving, zieparagraaf3.3.2.

3.3.4 Caricetum

curto-echinatae

enafgeleidetypen

DedoordeHeidemij (1986)onderscheiden trilveen-vegetatie
(p.p.,36F)komt ingrote lijnenovereenmethetuitgangstype
vandeAssociatievanZomp-enSterzegge (Caricetum curtoechinatae)
indestalenmethode.Opvallend isechterhet
ontbrekenvan Mentha aquatica (Watermunt), Galium
palustre
(Tengerwalstro) en Sphagnum spec. (Veenmos-soorten) inhet
Noorderpark.Debeschrijvingvandittype isechter gebaseerd
opslechtseenopname,zodat geengoedeindrukvandesoortensamenstelling kanwordenverkregen.

3.4 Standplaatstypen
Wanneereenintegratievandehierbovenbesprokenbodem-,
water-envegetatiebeschrijvingenwordtgemaakt,blijkthoede
combinatievandezedriegroothedenovereenkomtmet standplaatstypenvandestalenbenadering.
Voor deVeenmos-Riet-vegetatiesgeldt dat zijalleenvoorkomen
opvlietveengrondenmetgrondwatertrap I.Dit geldt zowelvoor
deuitgangstypen,alsvoordegedegradeerdetypen.Dedegradatie ismogelijk tewijtenaaneenverhoogdevoedselrijkdom,
samenhangendmetdewaterkwaliteit.Dit standplaatstypekomt
namelijk veelvooringebiedendiesterk onderinvloedstaan
vandeaanvoervangebiedsvreemdwater.Dat zichhierplaatselijktochnogvrijzuivereVeenmos-Riet-vegetaties bevinden
kanhetgevolg zijnvannaijling.
Hetvegetatietype 36F,datalsuitgangstypevandeAssociatie
vanZomp-enSterzeggekangelden,wordt aangetroffen op
vlietveengronden. Indestalenmethode isechtereenvlierveengrond aanditvegetatietype gekoppeld.Ondanksditkan
zondereengrote fouttemakendestaalvlierveengrond/
Caricetum curto-echinatae
opdittypewordentoegepast.De
tweebovengenoemdebodemeenhedenvertonennamelijk eengrote
matevangelijkenisenverschillen alleen indematevan
rijpingvandebovengrond.
Waarschijnlijkkomthetvegetatietype 36FinhetNoorderpark
vooropvlietveengronden dieeen zeergeringematevanrijping
vertonen,maarnogonvoldoendeomalsvlierveengrondgeclassificeerdtekunnenworden.
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De blauwgraslandvegetaties (Cirsio-Molinietum)
vanhet
Noorclerpark stellenonsvooreensoortgelijk probleem. Zij
lijkennamelijk grotendeelsopvlietveengronden voortekomen,
inplaatsvanopkoopveengronden zoalsverondersteld wordtbij
de stalenmethode.Zeerwaarschijnlijk ishier sprakevaneen
misvatting,diewordtveroorzaakt doordeverschillen in
schaalvandebodem-envegetatiekaart.Binnendeeenhedenvan
debodemkaart diealsvlietveengronden zijnaangeduid,
bevinden zich zeersmalle,nietopschaalkarteerbare legakkersmet eenbodem, diealskoopveengrondmoet worden
geclassificeerd.Het lijkt zeergoedmogelijk datdit juistde
plaatsen zijnwaardeblauwgraslanden vanhetNoorderpark zich
bevinden (Scholten,mondelingemededeling).
De gedegradeerdevegetatietypen 72en (inminderemate)73
(zietabel 9)vertonengeenduidelijke relatiemetdebodemeenhedenvanhetNoorderpark. Zijkomenvooropzeer
verschillende bodemeenheden,uiteenlopendvan vlietveengronden
metGt Itot enkeerdgrondenmetGtVII.Dezetweegedegradeerde graslandvegetaties zijnderhalveniet intepassenin
de standplaatstypologie vandestalenmethode.Dedegradatieis
niet alleenveroorzaakt doorverdroging,maarvooraldoor
andere factorenzoalsbemestingeneenverhoogdedynamiek.
Medehierdoorvaltonmogelijk vastte stellenvanuitwatvoor
uitgangstype zijzijnontstaan.
Hetvegetatietype 71,datalseengedegradeerdevormvande
Veldrus-associatie istebeschouwen,bevindt zichmerendeels
opmadeveengronden.Ditkloptmet deverwachtingvanuitde
stalenbenadering. Hetvoorkomenvanditvegetatietype op
vlietveengronden kan,analoogaandeblauwgraslanden,temaken
hebbenmet eenschaalprobleem.Waarschijnlijk gaathetook
hier omopdebodemkaart niet gekarteerde legakkers,ditmaal
metnadeveengronden.Hierdoor zijnookdezevegetaties zonder
altegroteproblemen inpasbaar.
Wanneerhetbovenstaandewordtuitgedrukt inhectaren leidt
dittotderesultaten die zijnweergegeven intabel 9.De
kaartmatigeweergavevanderesultatenwordt gegeven inde
bijlage.Detotaledoorstalentebedekken oppervlakte
bedraagt 89ha.Zoals reedseerderwerdopgemerkt,isdeze
oppervlaktevrijwelgeheelgelegen inbeheers-enreservaatsgebieden.Degeringebedekkingbuitendebeheers-en
reservaatsgebieden wordtvooralveroorzaakt doordathet
Noorderpark grotendeelsuit cultuurgraslandbestaat.De
degradatievandeoorspronkelijkevegetatie isdaarzover
gevorderd endoor zoveelverschillende factorenbepaalddat
toepassingvandestalen ernietverantwoord is.Indit
verbandgeldt ookvoordewelbinnendestalenmethodeinpasbarevegetatietypen datdegradatieveelal alleendoorveranderingenindewaterhuishouding,maarook doorbemestingen
verhogingvandynamiekmoetwordenverklaard.Voordebeheersenreservaatsgebieden iseenschattinggemaaktvanhetpercentagevanhet oppervlak datingenomenwordtdoorcultuurgrasland.Hetzelfde isgedaanvooropenwaterenbosvegetaties
(beidenzijnàpriorinietrelevantvoordestalenmethode).
Hieruitbleek dat 80-90%vandereservaats-/beheersgebieden in
beslagwordt genomendoor (vooral)cultuurgrasland, openwater
enbos.Vanhet resterendeoppervlak kanca.60%wordenbelegd
doordestalen.Voorts zijnernauwelijksbeheers-ofreser-
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vaatgebiedenaantewijzen,waargeenenkelterreingedeelte
met stalenbelegdkanworden.
Tabel 10 Inpasbaarheid
van de bodemsubgroepen
bodem, hydrologie
en
vegetatie.
Bodemsubgroep

Opp.
(ha)

Bodem/hydrologie(ha)
U

Veldpodzolgronden
Gooreerdgronden
Madeveengronden
Vlierveengronden
Poldervaaggronden
Koopveengronden
VIietveengronden
Moerige podzolgronden
Laarpodzolgronden
Broekeerdgronden
Drechtvaaggronden
Weideveengronden
Meerveengronden
Vlakvaaggronden
Duinvaaggronden
Ooivaaggronden
Haarpodzolgronden
Kamppodzol
Enkeerdgronden
Totaal(ha):

van het Noorderpark

N

D

naar

Bodem/hydr./veg. (ha)
U

D

N

446
256
457
4
62
279
294
591
952
388
32
394
94
8
12
4
13
9
208

0
0
95
4
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

242
173
362
0
21
259
294
581
85
199
32
391
0
0
0
0
0
0
0

204
83
0
0
41
17
0
10
867
189
0
1
94
8
12
4
13
9
208

0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
28
1
0
1
41
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

445
254
429
3
62
278
242
590
951
387
32
393
94
8
12
4
13
9
208

4503
100

104
2

2639
59

1760
39

11
<1

78
2

4414
98

U=inpasbaar; uitgangssituatie
D=inpasbaar; degradatiestadium
N=niet inpasbaar
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4EFFECTENVANDEINGREEP-SCENARIO'S

InhetNoorderpark iseenaantal ingrepen indewaterhuishoudingaandeorde (Landinrichtingsdienst, 1989).Voor zover
zijovereenkomenmet deindestalen-methodebeschreven
ingreepscenario'skunnendegevolgen ervanwordeningeschat.
Devoorspellingen worden gegevenaandehandvanderesultaten
vandedeskundigenraadpleging (Hochstenbach enGremmen, 1989).
Uitsprakenworden gedaan intermenvanverwachte veranderingen
innatuurbehoudswaarde vandeuitgangssituaties envanafgeleide situaties.Voordenatuurbehoudswaarde wordteen
ordinale schaalgebruikt,lopendvan 0 (waardeloos)tot 100
(hetmeestwaardevolletypeinNederland).Voor zowelde
situatievóórdeingreep,alsdieernawordt eenwaardering
gegeven.
Indevolgendeparagrafenworden deeffectenvanvieringreepscenario'sbesproken.Hetbetrefthierdriescenario'sdiein
hetNoorderpark aandeordezijneninhetrapportvan
Hochstenbach enGremmenvoor (tenminsteéénvan)derelevante
standplaatstypenbehandeldworden.Daarnaastwordtdeeffectvoorspelling gegevenvooreeningreep-scenario datnietaande
orde isinhetNoorderpark.Hetbetrefthier scenario1
(versterktedrainagevandeomgeving zonderinternewaterconservering).Toepassingvandestalenmethodevoordit
"basis-scenario" ismogelijk toch interessant voortoekomstige
gebruikersvandemethode.
Dehiervolgende effect-voorspellingenzijnvooralbedoeldter
illustratievandedestalenmethode.Erisdaarom geenvolledigheidnagestreefd.Voor zoverniet andersvermeld,wordende
voorspellingen gedaanvoorde "ideale",niet gedegradeerde
uitgangssituatie.Overigensheeftdezeaanpak ookeen
praktischereden.Zoalseerderwerdopgemerkt,ishetveelal
moeilijk actuelevegetaties,dienietmeeralsuitgangssituatietebenoemen zijn,exactteplaatsen indereeksvan
degradatiestadia.Ditmaakttoepassingvandestalenmethodeop
deze standplaatsen zeerproblematisch, zonietonmogelijk.

4.1Versterktedrainagevandeomgeving (scenario1)
Scenario 1,versterkte drainagevandeomgeving, isinhet
Noorderpark nietwerkelijk aandeorde.Terillustratievande
stale::nmethodezalechtertochenigeaandacht aandit scenario
wordengeschonken.
InhetNoorderpark zijningrepenverondersteldvoordereservatenDeVeenderijenHetBosjevanRobbertson,beide gelegen
indeBethunepolder (ziefig.5).Uitgegaanwordtvaneen
verbeteringvandedrainagedooreenpeilverlaging inde
Bethunepolder van 20cm (uitgezonderd dereservaten) eneen
verlagingvanhetpeilvandeLoosdrechtsePlassenmet 10cm.
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Het verlies aanwater dathierdoorook indereservatenwordt
geleien,wordtnietaangevuldmet gebiedsvreemd water.Hierdoortreedt indereservaten eenverlagingvandegrondwaterstandenop.Aangenomenwordt dat (rekeninghoudendmetdelage
dra.inageweerstandvanhetgebied)deGHG 15cmdaalt endeGLG
5 cm.Dewaterkwaliteitblijft gerelateerd aandievan
gebiedseigenwater.Verder zaldekwelintensiteit afnemen.
Voor dit scenario zijndoordeLandinrichtingsdienstgeen
berekeningen uitgevoerd, zodatditeenvooralsnog onbekende
factoris.
Indebovengenoemde reservatenkomtalsrelevantstandplaatstypevoor:
- Crepido-Juncetum
acutiflori
- Madeveengrond - GtII
Conform deresultatenvande deskundigen-raadpleging
(Hochstenbach enGremmen, 1989)zijndebelangrijkste effecten
van scenario 1voorhetstandplaatstype
Crepido-Juncetum
acutiflori
- Madeveengrond -GtII:
-wegvallenvaninundatie;
-versterkte veraarding,mineralisatie enstikstofleverantie;
-toenemende invloedvan regenwater (verzuring).
Opdelangeduur zullensoortenuitdevegetatieverdwijnen.
Algemenehooilandsoorten kunnentoenemen.Hetbeschreven
scenariokomtovereenmet eengemiddelde ingreepsterkte (dosis
2 inhet rapportvanHochstenbach enGremmen).Deverwachte
veranderingen innatuurbehoudswaardewordenweergegevenin
tabel11.
Tabel 11 Veranderingen in de natuurbehoudswaarde als gevolg van
versterkte drainage van de omgeving (scenario 1, dosis 2) .
Standplaatstype

Natuurbehoudswaarde
100

CrepidoJuncetum
acutiflori

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1:
2:

Weergegeven isdenatuurbehoudswaarde voor (1)enna (2)debetreffende
ingrepen (zieHochstenbachenGremmen, 1989).

Uit tabel 11valt afteleidendatvolgensdedeskundigen een
zeersterkevermindering vandenatuurbehoudswaarde zal
optreden,wanneer scenario 1wordtdoorgevoerdvoorhet
standplaatstype Crepido-Juncetum acutiflori
- madeveengrond.
Dit standplaatstype isdusuiterst gevoeligvoordehierboven
beschreven ingrepen.

4.2Versterkte drainagevandeomgevingenwateraanvoer
(scenario3)
Scenario 3,versterktedrainagevandeomgevingenwateraanvoer, komtdeelsovereenmethetvorige (hypothetische)
scenario.Ookhiervermindert dewaterkwantiteit indeomgevingvandeinbeschouwing genomengebieden.Hierdoorwordt
ookdehydrologische situatie indezegebieden zelfbeïnvloed.
Hetverliesaanwaterwordtbinnenditscenarioechtergecompenseerd doordeaanvoervangebiedsvreemdwater.Inhet
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Noorderpark isditscenarioaandeordevoordeOostelijke
Binnenpolder,depolderMaarsseveen,depolderWestbroek en
hetgrootstedeelvandeMolenpolder (uitgezonderdhetoostelijkedeelhiervan).Dekaartmatigeuitwerkinghiervanis
weergegeven infig.6.Vandezepolderswordenmetnamede
reservaten,waar zichderelevante standplaatstypenbevinden,
inbeschouwinggenomen.
Deafnamevandewaterkwantiteit indeomgevingvandeze
gebiedenkomtvooraltot standdoordevolgende ingrepen
(Landinrichtingsdienst, 1989):
- Verlagingvanhetpolderpeilmet20cmindepoldersKerkeind,Achttienhoven,hetoostenvandeMolenpolder,Het
Zek,deGelderpolder endeRuigenhoeksePolderende
BethunePolder;
- peilverlagingvandeMaarsseveensePlas, inclusiefhetten
westendaarvangelegen zoddengebied,met 20cm;
- peilverlagingvandeLoosdrechtsePlassen,inclusiefdaarmeeinverbinding staandewateren,met 10cm;
- uitbreidingvandewaterwinningbijGroenekantot 10min
m3/jaar;
- winningvan25minm3/jaaruithettweede watervoerende
pakketverspreid overdeBethunepoldertervervangingvan
dehuidigewinningvanoppervlaktewater.
Afgezienvandetwee laatste ingrepen (onttrekkingen ten
behoevevandrinkwaterwinning) komtditscenariogoed overeen
metscenario 3vandestalenmethode (zietabel 2 ) .WaterwinningbijGroenekanheeft zeerweinigtotgeengevolgenvoor
deinbeschouwing genomenpolders.Ookdeeffectenvande
winning indeBethunepolder zullenwaarschijnlijk (invergelijkingmet deandere ingrepen)maarweiniginvloedhebbenop
dehydrologische situatie indevierbovengenoemdepolders,
omdat detotaledrinkwateronttrekking (nuviahetoppervlaktewater)hetzelfdeblijft.Hierdoorkandeeffectvoorspelling
worden gedaan aandehandvanhet indestalenmethode
beschreven scenario3.
VolgensdeLandinrichtingsdienst (1989)leidendebovengenoemde ingrepenniettotveranderingenvandegrondwaterstandenindebeschouwde reservaten.Ditwordtvooralveroorzaakt doorhet internepeilbeheervandezereservaten.Doorde
aanvoervangebiedsvreemd waterkanhetgrondwater "opniveau
blijven".Ditheeftooktemakenmetdelagedrainage-weerstand (grotedoorlatendheidvandeondergrond) endekleine
afstandtussendesloten in hetgebied.Hierwijkthet
scenario afvanscenario 3vandestalenmethode,omdatbijde
laatstewelsprakeisvaneengrondwaterstandsverandering (met
nameeenverlagingvandeGHG).
Dehoeveelheid aanvoerwaterverandertwelindeze situatie.De
reservaten zullennogsterkeronderinvloedvanVechtwater
komentestaan (uitgaandevandeveronderstelling datVechtwateralsaanvoerwaterwordt gebruikt).Hetvoornaamstegevolg
isdatdewaterkwaliteit verandert.Het nutriëntengehalte
neemttoeendeionensamenstelling gaatmeer afwijkenvandie
vangebiedseigenwater.Diteffectwordtnogversterkt doordat
dekwelintensiteit (flux)afneemt.DoordeLandinrichtingsdienst (1989)isdezeafnamevooreenaantal (knoop)puntenmet
het (stationaire)modelFEMSATberekend.
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Indehierbeschouwde reservatenkomen3relevante standplaatstypenvoor:
- Caricetum curto-echinatae
- Vlierveengronden - GtI
- Pallavicinio-Sphagnetum
- Vlietveengronden - GtI
- Cirsio-Molinietum
- Koopveengronden - GtI/II
Voor dezedrietypen zijndeeffectenvanscenario3eerst
ingeschatvolgenshetdeskundigenspoor.Omnietteveelafte
wijkenvandesituatieinhetNoorderpark (zondergrondwaterstandsverandering)isuitgegaanvaneen "lagedosis",waarbij
sprakeisvan slechtseengeringeveranderingvandeGHG.
Verderisverondersteld dathetin
destandplaats verloren
geganewatervolledigwordtvervangen door gebiedsvreemd
water.Intabel12
ishetbovenstaandein
devormvanveranderingenvandenatuurbehoudswaarde voordedrie relevante
standplaatstypen weergegeven.
Tabel 12 Veranderingen
in de natuurbehoudswaarde
als gevolg vaneen
verbeterde
drainage vande omgeving en aanvoer van gebiedsvreemd water (scenario 3, dosis 1).
Standplaatstype

Natuurbehoudswaarde
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Caricetum
curto-ech.

1:
2:

Pallavic1:
Sphagnetum 2 :
CirsioMolinietum

1:
2:

Weergegevenis
denatuurbehoudswaarde vandedrierelevantestandplaatstypenvoor (1)en
na(2)debetreffende ingrepen (zieHochstenbach
en
Gremmen, 1989).

Uittabel12kanwordenafgeleiddatvooralledriedestandplaatstypendedeskundigen eenduidelijke afnamevannatuurbehoudswaarden verwachten.Hetsterkst geldtditvoorhet
Pallavicinio-Sphagnetum.
Deveranderingvandewaterkwalieit
isvoordittypevandoorslaggevendebetekenis.Voorhet
Cirsio-Molinietum
looptdeeffectvoorspellingvandedeskundigensterkuiteen.Derelatiefhogenatuurbehoudswaardenade
ingrepenisgebaseerdop
deveronderstelling dathetaanvoerwaterdecentrale delenvandepercelennietbereikt.Voorhet
Noorderpark gebeurtditwel (geziendegeringe slootafstand,
dekleine drainage-weerstanden
degrotehoeveelheidaanvoerwater).Deaangegeven sterkeredalingvandenatuurbehoudswaardevoorhet Cirsio-Molinietum
moetdanookwaarschijnlijkerwordengeacht.

4.3 Onttrekkingvangrondwater (scenario4)
Eentweede scenariodatvantoepassingkanzijninhet
Noorderpark betreftdewinningvangrondwatervoordedrinkwatervoorziening. Hiermeewordtbedoeldeenuitbreidingvan
de
huidigewinningdoorhetpompstation Groenekanuitheteerste
watervoerendepakket.
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Volgensberekeningen vandeLandinrichtingsdienst (1989)zijn
degevolgenhiervanmerkbaarin
deGagelpolderen
de RuigenhoeksePolder (ziefig.7 ) .Evenalsbijscenario3is
inde
beïnvloede reservaten sprakevaneencompensatie dooraanvoerwater.Hierdoorveranderenookinditgevaldegrondwaterstandenniet.Ditmaakthetmoeilijk het gevolgde
scenarioinhetNoorderparktevergelijkenmethetovereenkomstige scenario4vandestalenmethode,waarbijwel sprake
isvangrondwaterstandsveranderingen (dalenvanGHG,GVG
en
GLG). VeranderingeninhetNoorderpark zijneenafnamevan
de
kwelintensiteiteneentoenamevandehoeveelheid aanvoerwater
(metduidelijke gevolgenvoordewaterkwaliteit).Inprincipe
lijkendedirecte effectenvandeingrependanookmeerophet
hierbovenbeschreven scenario3danophetoorspronkelijke
scenario4vandestalenmethode.Deeffectvoorspellingkan
hierdooropdezelfdemanierplaatsvinden alsinparagraaf 4.3,
d.w.z.aandehandvandedosis-effectrelatiesopgesteldvoor
scenario3(dosis1).
Indebeschouwdepolders liggendrie relevantestandplaatstypen (alleinhet reservaatdeGagelpolder).Ditzijn:
- Pallavicinio-Sphagnetum
- Vlietveengrond - GtI
- Crepido-Juncetum
acutiflori
- Madeveengrond - GtII
- Cirsio-Molinietum
- Koopveengrond - GtI/II
Deeffect-voorspellingvoorhet Crepido-Juncetum
acutiflori
Madeveengrond standplaatstypeisnietmogelijk,omdat scenario
3inhetkadervanhetdeskundigen-raadpleging voordittype
nietis uitgewerkt.
Tabel 13 Veranderingen
in de natuurbehoudswaarde
als gevolg van
onttrekking
van grondwater,
gecompenseerd door de aanvoer van
gebiedsvreemd
water (volgens scenario 3, dosis 1; zie
tekst).
Standplaatstype

Natuurbehoudswaarde
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Pallavic1:
Sphagnetum 2 :
CirsioMolinietvm

1:
2:

Weergegevenis
denatuurbehoudswaarde vandetweerelevantestandplaatstypenvoor (1)en
na(2)debetreffende ingrepen (Hochstenbach
en
Gremmen,1989)

4.4 Internewaterconservering (scenario6)
Scenario 6,internewaterconservering,heeft inprincipe
tegengestelde effectentenopzichtevanscenario3 (zie
3.2.1).Vanuithetnatuurbehoudsoogpunt kanhet laatste
(scenario 3)alsmaximaalnegatiefbeschouwdwordenenhet
eerste (scenario 6)alsmaximaalpositief (Meuleman, 1989
en
Landinrichtingsdienst, 1989).
InternewaterconserveringisinhetNoorderpark aandeorde
in
gebiedenwaardelandbouweenondergeschikte rolvervultinde
OostelijkeBinnenpolder,depolderWestbroeken
deMolenpolder
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(uitgezonderdhet oostelijkedeelhiervan).Debetreffende
gebieden zijnweergegeveninfig.
8.
Met internewaterconservering wordthierbedoeld: "het zoveel
mogelijk vasthoudenvanhetteveelaangebiedseigenwater
op
deovergangvanwinter-naar zomerhalfjaarenditaanwendenin
dezomerwanneerereenwatertekort is"(Landinrichtingsdienst, 1989).Ditkomttot standdoordeaanlegvandammen
en
stuwenenverderdoor ingrepenin
deomgevingvanbovengenoemdepolders.Dezeingrepenzijn:
- inundatievandeBethunepolder;
- peilverhogingvandeMaarsseveensePlas, inclusiefhetten
westendaarvangelegen zoddengebied,met20cm;
- peilverhogingvandeLoosdrechtsePlassen,inclusiefdaarmeeinverbinding staandewateren,met10cm;
- peilverhogingtenoostenvandewegUtrecht-Hilversummet
20cm,doorwaterconserveringenwateraanvoer;
- beëindigingvandewaterwinningbijGroenekan.
Doordeze ingrepenwordtdeaanvoervangebiedsvreemdwater
in
dereservatenvandebovengenoemde driepolders zoveel
mogelijk teruggebracht.Omdathetverliesaanwaterinde
zomer zeergroot is,kandeaanvoervangebiedsvreemd water
niet geheelachterwegeblijven.Deaanvoerwordt zoverteruggebracht datdeGLGca.10
cmdaalttenopzichtevan
de
huidige situatie.Doorhetvasthoudenvanhetwaterinhet
winterhalfjaarstijgtdeGHGca.20cm.Doordezemaatregelen
verandertdewaterkwaliteit.Doordathetaandeelvanhet
gebiedsvreemdewatersterk afneemt,zalhet nutriëntengehalte
teruglopenen
deionensamenstelling steedsmeeropdatvan
gebiedseigenwatergaanlijken.Diteffectwordtversterkt
dooreentoenamevandekwelintensiteit.Eenandergevolgvan
bovengenoemde ingrepeniseentoenamevandeinvloedvanhet
regenwater.
Indegebiedenmet scenario6komendevolgendedrie relevante
standplaatstypenvoor:
- Caricetumcurto-echinatae - vlierveengrond - GtI
- Pallavicinio-Sphagnetum
- vlietveengrond - GtI
- Cirsio-Molinietum
- koopveengrond - GtI/II
Voortweevandedriebovengenoemde standplaatstypenis
scenario6bijdedeskundigen-raadpleging nietuitgewerkt.
Effect-voorspellingen zijndaaromalleenmogelijk voorhet
standplaatstype Cirsio-Molinietum
- koopveengrond. Uitgegaan
isdaarbijvaneenenigszinsverdroogdevormvanhet
vegetatietype.Scenario6vanhetdeskundigen-spoorwijktin
zoverreafvandatinhetNoorderpark,datbijhetovereenkomstige,aandedeskundigenvoorgelegde scenariodeGLGniet
zakten
deGHGslechtsmet5cmstijgt.Desondankswordthet
aandedeskundigenvoorgelegde scenario (dosis1)hier
gevolgd.
Intabel14zijndevoorspellingenvandedeskundigeninde
vormvannatuurbehoudswaarden weergegeven.
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Tabel 14 Veranderingen
in de natuurbehoudswaarde
waterconservering
(scenario 6, dosis
Standplaatstype

van

40

10 0

interne

Natuurbehoudswaarde
100

Cirsio-

als gevolg
11.

90

80

70

60

50

30

20

1:

Mol in iet urn 2 :

(verdroogd)
Weergegeven isdenatuurbehoudswaarde voor (1)enna (2)debetreffende
ingrepen (zieHochstenbachenGremmen, 1989).

Opvallend isdatuittabel 14geenverhogingvandenatuurwaardeblijkt nahetvolgenvanscenario 6.Ditmoetgrotendeelswordentoegeschreven aandevergrote invloedvanregenwater,waardoorverzuring optreedt.Volgensdedeskundigen
heeft diteerdereennegatief daneenpositiefeffect opde
ontwikkeling vaneenblauwgrasland-vegetatie (Hochstenbachen
Gremmen, 1989).
Het isinteressant omnategaanofditvoorverruigdeVeenmosrietlanden ookopgaat.VolgensMeuleman (1989) isde
ontwikkeling hiervantoteen zuiverder
Pallavicinio-Sphagnetum
sterk afhankelijk vandekwelintensiteit.Alshet kwelwater
niettot aanhetmaaiveld omhoogkomt,danblijft eenregenwaterlens aanwezigenkandeontwikkelingvanveenmossen
(Sphagnum spec.) plaatsvinden. Inhet algemeen lijkt scenario
6 eer.,positiefeffecttehebbenvoordeontwikkeling/instandhoudingvanhet standplaatstype Pallavicinio-Sphagnetum
vlietveengronden.Aandehandvanderesultatenvande
deskundigen-raadpleging kunnen hieroverechtergeenverder
uitsprakenworden gedaan.Hetzelfdegeldtvoorhetstandplaatstype Caricetum curto-echinatae
- vlierveengronden.
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5 CONCLUSIES

Detoepassing vandestalenmethode inhetNoorderpark beoogt
indeeersteplaats inzichtteverschaffen indemogelijkheden
enbeperkingenvandemethode.Deconclusiesvanhet onderzoek
dieindithoofdstuk aanbod zullenkomen,hebben danookniet
zozeerbetrekking opdeteverwachten effectenvanveranderingen inhetwaterbeheer specifiek inhetNoorderpark,maar
veeleeropmethodische aspecten (gebiedsdekkendheid, dataeisen,bruikbaarheid indepraktijk).
Toetsingvandekwaliteitvandeeffect-voorspellingenisniet
aandeorde.Indeeersteplaats iseenwerkelijketoetsing
vaneenvoorspellendmodelveelal alleenmogelijk,nadatde
ingrepenwerkelijk zijndoorgevoerd.Belangrijker isechter
datdestalenmethode nogvolopinontwikkeling is:debandbreedtenvanderelevanteparametersvoordebeschrijvingvan
deverschillende standplaatstypenmoetennogwordenverkend,
deverschillende deelmodellenverdergetoetst.Indedefinitieveversievandemethode zalookdelaatste schakelvande
modellen-reeks,devoorspellingvanveranderingen inde
natuur(behouds)waarde,gevormdwordendooreen rekenkundig
model,hetnatuurtechnischmodel (NTM).Deresultatenvande
deskundigen-raadpleging (Hochstenbach enGremmen, 1989) zullen
daardoor indeuiteindelijkeversieeenminderbelangrijke
plaats innemendanindit rapport.Eentoetsingvandekwaliteitvan deeffectvoorspellingenisminderrelevant.
Debelangrijksteconclusiesworden samengevat voor (1)de
gebiedsdekkendheid vandemethode, (2)debenodigdehoeveelheidgegevens enkennisen (3)debruikbaarheid inde
praktijk.Dezeconclusies inzullengrote lijnenook gelden
voordedefinitieveversievandestalenmethode.

5.1 Gebiedsdekkendheid
Potentieelkanca.60%vanhetNoorderpark alsgeheel,met
stalenwordenbelegd.Hiermeewordendedelenbedoelddie
bodemkundigenhydrologisch inpasbaarzijn.
Deactuelebedekking (alsookdevegetatie inpasbaar is)is
veel geringer.VoorhetgeheleNoorderpark bedraagtdeze
bedekking 90ha (2%).Dezebedekking isvrijwelhelemaalterug
tevinden inbeheers-enreservaatsgebieden.Buitendeze
gebieden zijndedegradatie-stadiavande standplaatstypen
niet loste zienvan complicerende factorenalsbemestingen
verhoogde dynamiek.Veelplaatsenvoldoenhydrologisch en
bodemkundig aandeeisenvanbepaalde standplaatstypen,maar
verkerenvegetatiekundig toch ineenstadiumvandegradatie,
datniet inpasbaar isindestalenmethode.Daarbijkomtdat
juistdieterreingedeelten inhet cultuurland waarveelalde
laatstenatuurwaarden geconcentreerd liggen-debermenen
slootkanten -àprioribuitendetoepassingsmogelijkhedenvan
destalenmethodevallen.
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Ookbinnendereservaats-enbeheersgebieden isdebedekking
gering (minderdan 10%). Deverklaringhiervoor ligtniet
zozeer ineenonjuistekeuzevanstandplaatstypen inde
stalenmethode,alswel indeaardvanhet gebied. Zelfs inde
beheers-enreservaatsgebiedenbestaathetoppervlak grotendeelsuit (extreemgedegradeerde) cultuurgraslanden enverder
innietonbelangrijkemateuitopenwaterenbos.Vande
overigedelenvandebeheers-enreservaatsgebieden (metvoornamelijkmoeras-engraslandvegetaties) kaneenruimemeerderheidmet destalenwordenbelegd.

5.2Benodigde gegevensenkennis
Bijdetoepassingvandestalenmethode iseenvandeeerste
problemen debeschikbaarheid vangegevensvanhetgebied.De
gewenstematevandetailvandegegevenswordtbepaald doorde
gevoeligheidvanderekenkundigemodellen dieaandestalenmethodetengrondslagliggen.Hetblijkt datvrijwelalle
parameterwaarden voordestalenmethodeveelpreciezer zijn
omschreven danindepraktijk.
Ditgeldtbijvoorbeeldvoordewaterregimes dieinhetNoorderpark zijnbepaald aandehandvande grondwatertrappenkaart
dieafgeleid isuitsecundairebodemkenmerken.Hierbijspeelt
ookhetprobleemvande "nattebovengronden" (zieparagraaf
3.2.2).
Voordewaterkwaliteit issprakevanmengingvan verschillende
watertypen.Desituatieindebuurtvanslotenmet inlaatwater
isanders daninhetmiddenvanpercelen.Daarnaast isde
invloedvan regenwater somsmoeilijk inteschatten.
Verderishetdevraagofde "hydrologische setting"vanhet
Noorderpark niet zeerspecifiek is,endaardoorafwijktvande
standaardsituaties indestalenmethode.
Omdatdeuiteindelijkebandbreedtenvandebodemparameters nog
nietbekend zijn,kaneenabsolutescheidingtussenbodemeenhedendiewelenbodemeenheden dienietovereenkomenmetde
standplaatstypen nietworden gemaakt. De categorie "door
extrapolatie inpasbarebodemeenheden"heeftduseenvoorlopig
karakter.Overigensvereistdezeextrapolatie,evenalsde
herkenningvanhydrologische degradatie-stadia, relatiefveel
deskundigheid enintuïtie.
Hetkoppelenvangegevensvandevegetatiekaart aandebodemkaart iseenhachelijke zaak doorhetverschil inschaal ende
manierwaaropdekaarteenhedenwordenafgegrensd.Hierdooris
deintegratievanvegetatiegegevensmetbodemgegevens
moeilijk.
Hetvaltteoverwegen sommigegebiedjesnaderteinventariseren, zowelvoorhydrologische enbodemkundigegegevens,als
voorderelatietussendezegegevens endevegetatie. Inde
praktijk echter zalbijeen "normale"toepassingvande
stalenmethode eendergelijkebenaderingniet aandeordezijn.
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Devergelijkingvandevegetatietypen vande stalenmetde
vegetatietypenvanhetgebied zelfiseenmoeilijkeexcercit:.e.Ookhier isveelspecifiekedeskundigheid énintuïtie
vereist.Erbestaat eencategorievangedegradeerdevegetatietypen.,waarvoor dekeuzevanwelofniet inpasbaarmoeilijkte
maken is.Ookblijkthetniet goedmogelijkmetderesultaten
vandedeskundigen-raadpleging licht enzwaar gedegradeerde
vegetatiesteonderscheiden.
VoorhetNoorderpark zijnrelatiefveel (metnamehydrologische)gegevensvoorhanden.OmdathetNoorderpark eenzeer
specifieke abiotische situatiekent,ishetdevraagofde
keuzevanditgebiedwel zogelukkig isgeweest alseen
representatief gebiedvoordetoetsingvande inprincipevoor
heelNederlandgeldendestalenmethode.

5.3 Bruikbaarheid indepraktijk
Ondanksdegeringegebiedsdekkendheid opperceelsniveau isop
eengrovere schaal,destalenmethodebijvoorgenomenveranderingeninhetwaterbeheer invrijwel allebeheers-en
reservaatsgebiedentoetepassen.Deontwikkeldemethodeis
vooralvanbelang isvoorbeleids(voorbereidende)instanties.
Voorterreinbeheerders isdemethodeduidelijk onvoldoende
gedetaileerd.
Dezelfde conclusiekanwordengetrokkenoverdeaardenhet
detailvandeuitsprakenvandeverwachteveranderingen.
Beleids(voorbereidende)instanties zullenbelanghechtenaan
globalevoorspellingen alsveranderingen innatuur(behcuds)waarde.Terreinbeheerders zijnveeleer geïnteresseerd
indeveranderingen zelf:welkesoortenen/ofvegetatietypen
wordenbedreigd,hoehard isdiedreigingenhoekanermet
hetbeheerwordenbijgestuurd?
Voor allegebruikers geldtdatdemethode,zoalsnubeschikbaar,teveel specifiekekennisendeskundigheidvraagt,zeker
inverhouding tothetuiterst globalekaraktervanhetuiteindelijk resultaat.Ditgeldtmetnamevoordeaspecten
vegetatie enwaterkwaliteit.Erdienenduidelijke beslisregels
tewerdenopgesteldomdeherkenningvanuitgangssituatie en
degradatie-stadia tevergemakkelijkenentestandaardiseren.
Binnendestalenmethode indehuidigevormgeldt datalleen
effectenvan ingrepen indewaterhuishouding voorvrijnauw
omlijnde scenario'svoorspeldkunnenworden.Daardoorkanhet
inpassenvanhierop lijkende,maarnietgeheel overeenkomende
scenario'sproblemen opleveren.Dit ismetnamebezwaarlijk
indiendegebruiker relatief ingewikkelde scenario'swil
evalueren,waarin compenserendemaatregelenvoorverwachte
schadeaannatuurwaarden zijnopgenomen.
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