PLATFORM

rasvogels.Decombinatie van weide-en moerasvogels is uniek voor Europa.

Veranderende waterkwaliteit

Groeimodelvoorverbetering
waterkwaliteitinhet
Wormer-en]is^erveld
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Vroeger vonden regelmatig overstromingen plaats en had het watersysteem in het
Wormer- enJisperveld een brak karakter. Na
deomvorming van deZuiderzee tot IJsselmeer
raakte het watersysteem steeds meer verzoet.
Dit kwam de waterkwaliteit uiteindelijk niet
ten goede.Ondanks een lichteverbetering in
de laatstejaren worden de specifieke ecologische normdoelstellingen (SEND)voorverzoetend polderwater nogsteeds niet behaald. De
nitraat- en fosfaatgehalten in het oppervlaktewater zijn -in vergelijking met andere veenweidegebieden -hoog,het watersysteem heeft
in de loop van dejaren veelbagger geproduceerd en er issprake van interne eutrofiëring.
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Oorzaken van omslag in waterkwaliteit

MARK HARTOG, PROVINCIE NOORD-HOLLAND
BAUKJE SYTSMA, VERENIGING NATUURMONUMENTEN

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft insamenwerking met Provincie Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten endcgcmec-nte IVormcrland onderzocht hocvoordeveenweidecjebieden hetgewcustcgrond- enoppervlaktewaterregime moet worden vastgesteld. De waterkwaliteit in dezegebieden isaljaren niet naar wens. Dit heeft onderandere te maken metde
verzoering van het watersysteem, het beheervan dcgraslanden, de nalcvcring vanuit de waterbodem
endeinlaat vangebiedsvrcemd water. De mogelijkheden omdit teveranderen, zijn beperkt doordat
maatregelen met ten koste mogengaan van deweidevogeldoclstelling, de landbouw en dewatergebonden recreatie. In het Wormer- enJispcrveld iserdaarom voorgekozen om ItctGGOR via een nieuwemethodiek vast te.stellen.
Het Wormer- en Jisperveld isée'nvan de
belangrijkste weidevogelgebieden in Nederland.Het gebied ligt ingesloten tussen de lagergelegen droogmakerijen Beemster, Purmer,
WijdeWormer en Starnmeerpolder. Kenmerkend isdeaanwezigheid van natte hooi- en
weilanden, een netwerk aan sloten en drie
ondiepe meren; DeMarken,DePoelen 't Zwet.
Het grondgebruik isgevarieerd: ongeveer 240
ha isbebouwd, 500ha iswater en 1.660 hagras-
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land.Degraslanden hebben gedeeltelijk de
hoofdfunctie natuur engedeeltelijk de hoofdfunctie landbouw met nevenfunctie natuur.
Eengroot deelvan het Wormer- en Jisperveld
isaangemerkt alsspeciale beschermingszone
in het kader van deHabitat- en Vogelrichtlijn.
In het gebied komen kemphanen, lepelaars,
smienten en grutto's voor.Derietzones langs
het open water (kraggen) hebben een hoge
waarde,zowel botanisch alsvoor riet- en moe-

Waterbalans2001(bron:HoogheemraadschapHollandsNoorderkwartier).
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Aan de verandering van de waterkwaliteit
ligt een aantal oorzaken ten grondslag.
Natuurlijk speelt desinds 1930 opgetreden
verzoeting het watersysteem parten. Daardoor
valteen belangrijke rem op eutrofiëring weg
en kan het watersysteem eerder omslaan naar
een hypertrofe troebele situatie. Op plaatsen
waar het oppervlaktewater in contact komt
met lokaal in het veen ingeschakelde pyrietrijkelagen oude zeeklei, kunnen hoge sulfaat- en
fosfaatgehalten ontstaan. Daarnaast zijn ook
bronnen aanwezigdiezorgen voor een aanvoervan eutrofiërende stoffen. Zowordt het
oppervlaktewater belast door atmosferische
depositie,ongezuiverde lozingen en riooloverstorten. Verder is aljaren sprake van een star
oppervlaktewaterpeil, waarbij in de zomer
water uit het Noord-Hollands Kanaal wordt
ingelaten (zieafbeelding 1).Dit water heeft
een hogere hardheid en alkaliniteit. Ook
bemesting en mineralisatie van veen lijkt -via
de uitspoeling van graslanden -een negatief
effect tesorteren op dewaterkwaliteit. Deze
uitspoeling wordt nog versterkt, doordat een
groot deel van degraslanden in het gebied
wordt onderbemalen.
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In 2002startteVereniging Natuurmonumenten met deProvincie Noord-Holland,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier endegemeenteWormerland het project
'Wormer- enJisperwater'. Een belangrijk
onderdeel van dit project omvat het vaststellen
van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)voor het Wormer- en Jisperveld.Ingenieursbureau Oranjewoud onderzocht samen met onderzoeksbureau B-ware
uit Nijmegen hoe dat het beste kon worden
aangepakt. Gekeken werd naar de te hanteren
methodiek, de na testreven aquatische doelen
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maaiveldhoogte-aanzienlijkverschillen.Zonderonderbemalingen zoutweederdevande
graslanden inhetWormer-enJisperveldonder
waterofpias-draskomentestaan(zieafbeelding3).Ditstrookt nietmethetbeleidvande
betrokken organisaties,datgerichtisop
behoudvandelandschappelijke kernkwaliteitenvanhetgebied(weidevogeldoelstelling,
openheidenkarakteristieke verkaveling]en
agrarisch natuurbeheer.

Oostkiiollotdam.

enhandvattenvoorGGOR'sinandereveenweidegebieden.Verbeteringvandewaterkwaliteitstondinhetonderzoekcentraal.
Inrichting en beheer sturend
Alseerstestapinhetonderzoekishetactuelegrond-enoppervlaktewatcrregimeinbeeld
gebracht.Demaaiveldhoogte inhetWormer-

enJisperveldvarieertvan 1 tot2m-NAP.Het
polderpeilwordtgehandhaafd op1,50m-NAP
indezomeren 1,60m-NAPindewinter.Niet
voornietshebbenveelgebruikers inhetgebied
eenonderbemalinggesticht,waarmeezehet
grondwaterpeil ophun percelennaarwens
kunneninstellen.Lokaalkunnen degrondwaterstanden daardoor-afhankelijk vande

Waterkwaliteit in het Wormer- en
Jisperveld
Defosfaatconcentraties inhetoppervlaktewater vanhetWormer-en
Jisperveldzijn hoog.Onderaërobeomstandigheden zal- afhankelijk
vandeaanwezigehoeveelheid ijzer-fosfaat ingebondenvorminde
bodemvoorkomen.Inhetbodemvochtenhetoppervlaktewateris
eenratioijzer-fosfaat gemetenvanminderdan1. Ditbetekentdat
onvoldoendeijzerbeschikbaar isomvrijgekomen fosfaat tebinden.
Hetsulfaatgehalte inhetoppervlaktewater inhetWormer-enJisperveldbedraagtcircatoomg/l.Ditiskenmerkend voorIJsselmeerwater.
Inzoetwatervenen liggendesulfaatconcentraties meestallager(circa
14mg/l)1'.Anaërobebodembacteriënzettensulfaat ominsulfide.Sulfide bindtzichindebodemvervolgensaanijzer.Fosfaatdateveneens
aanijzerisgebonden,wordtbijdatprocesgemobiliseerd. Hetopgeslagenfosfaat komthierdoorvrijenveroorzaakt(intern) eutrofiëring
vanhetwater(vertroebelingdooralgen).Bovendienkan ijzergebrek
ontstaanenishetgevormdesulfide toxischvoorplanten (vergiftiging]Vergelekenmetandereveenweidegebieden wordenookhogenitraatconcentratiesinhetoppervlaktewateraangetroffen. Denitraatconcentratiesinhetporiënwatervandewarerbodemliggenzelfsnoghoger.
Onderanaërobeomstandighedenzalnitraat-afhankelijk vandeaanwezigemicro-organismen -wordengedenitrificeerd totstikstofgasof
wordengereduceerdtotammonium.Daardoorneemtdealkaliniteit

Omdathetuitschakelenvandeonderbemalingennietgewenstis,blijft deinrichting
enhetbeheervanhetgebiedsturendvoorhet
grond-enoppervlaktewatersysteem enzijnde
mogelijkhedenomhetactuelegrondwaterregimeaantepassenopditmomentdusbeperkt.
Welvaltteoverwegenomdeaanwezigeonderbemalingensamentevoegentot blokbemalingen.Hetgrondwaterregimezaldaardoorechter
weinigveranderen.Aanpassingvanhetactuele
oppervlaktewaterregime isweleenoptie,mits
ditdewaterkwaliteit verbeterténgeen afbreuk
wordtgedaanaandeinrichtingenhetbeheer
vanhetgebied.Probleemisdatnogalwatgegevensontbreken.Zobestaatonvoldoende
inzichtinheteffect vaningelatenwater,onderbemalingenenbemestingopdewaterkwaliteit,derelatietussen oppervlaktewaterengrondwarerstanden endeslibaanwasonder
invloedvandeheersendewaterkwaliteit.Ookis
nietduidelijk hoeeffectief maatregelenzijn,
zekernietalsnietalleoorzakenvandeveranderingenindewaterkwaliteit wordenweggeno-

toe.Ookdeeerdergenoemdereductievansulfaat totsulfideleidttot
eentoenamevandealkaliniteit.Uiteenindicatievevergelijkingvan
hetOBN-deskundigenteam Laagveenwaterenblijktdatdealkaliniteit
vandewaterlaaginhetWormer-enJisperveldhethoogsteisvanalle
gemetenveenweidegebieden2'.Behalvemetsulfaatreductie endenitrificatieprocessen kanditooktemakenhebbenmetdekwaliteitvan
ingelatenwateruithetNoord-Hollands Kanaalendehogedecompositiesnelheidvande(water)bodem.
Eenhogealkaliniteitisonnatuurlijkvoor(laag)veenmoerassenen
zorgtvoorgebufferde omstandigheden,waardoordeafbraak vanorganischmateriaalwordtgestimuleerd.Ineennatuurlijklaagveensysteemzorgtdeoxidatievanpyrietvoorverzuring.Devrijgekomen
zurenconserverenafgestorven plantenmateriaal (veenvorming).Isde
alkaliniteithoog,danvaltdezeremopdeafbraak vanorganischmateriaalechterweg(hetveen'verbrandr')3'.Indetoplaagvanhetveen
vindtaërobeafbraak onderinvloedvanzuurstofplaats.Onderwater
enindewaterverzadigdeveenbodemvindtanaërobeafbraak plaats.
Onderanaërobeenvoldoendegebufferde omstandighedenzaldemate
vanveenafbraak afhangen vandebeschikbaarheid aanalternatieve
oxidanten.Metnamenitraat(dentrificatie enammonificatie) ensulfaat(sulfaatreductie) vervullendezerol.Bijdeveenafbraak komenvoedingsstoffen vrijenwordenkleineorganischestofdeeltjes gevormd
(baggerproductic).Ditkaneenbelangrijke bronzijnvoorde2.350.000
kubiekemeterbaggerdiemomenteelindemerenensloteninhet
Wormer-enJisperveldvoorkomt.
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men.Inherent daaraan isbovendien onzeker of
deecologischedoelen die momenteel aan het
oppervlaktewater zijn gesteld,onder degegevenomstandigheden welhaalbaar zijn.

GGOR-groeimodel
Aanvullend onderzoek biedt op dit
moment geen oplossing.Het effect van maatregelen in laagveenwateren laatzich immers
moeilijk voorspellen.Bovendien investeren de
betrokken partijen liever in uitvoeringsgerichte maatregelen. Met name voorde aanpak van
de baggerproblematiek in het Wormer- en
Jisperveld bestaat breed draagvlak. Baggeren
heeft echter weinigzin alsgeen preventieve
maatregelen worden getroffen om de waterkwaliteit teverbeteren. Daarom isgekozen
voor een integraal groeimodel. Kansrijke maatregelen waarvan het effect nog niet precies
duidelijk is,zoals een flexibeler peilbeheer,
worden in afgebakende deelgebieden genomen.Na verloop van tijd worden deze maatregelen -afhankelijk van de bereikte effecten welofniet opgeschaald naar hetgehelegebied.
Andere maatregelen, zoals de automatisering
van dewaterinlaat en onderhoudsbaggerwerk,
worden direct opgebiedsniveau toegepast. Het
effect vangenomen maatregelen wordt gemonitoord en geëvalueerd.Zoontstaat geleidelijk
meer inzicht in de nogontbrekende gegevens
en de haalbaarheid van (ecologische) doelen in
het oppervlaktewater.Tegelijkertijd wordt in
het veldervaringopgedaan met de uitvoering
van maatregelen. Mits debewoners in de
streek intensieferbij worden betrokken, kan
dit leiden tot meer vertrouwen in het later vast
testellen GGOR.Tot slot kan ook de tijd
worden genomen om tezoeken naar cofinanciering en subsidies voor maatregelen, die later
in het kadervan het GGORmoeten worden
getroffen.
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Flexibeler peilbeheer
Het waterpeil in de deelgebieden wordt
flexibeler ingesteld. Met de betrokkenen
worden afspraken gemaakt over te hanteren
boven- en ondergrenzen. Eenondergrens is
nodigom de kans opopwarming en zuurstofloosheid -en daarmee fosfaatmobilisatie tegen tegaan.Alszichopdit punt problemen
voordoen, wordt alsnogwater in het deelgebied ingelaten. Een bovengrens isnodig om
problemen met het beheer van de graslanden
tevoorkomen. Om bij lagere waterpeilen voldoende waterdiepte te houden, worden de
deelgebieden na aanleg vollediggebaggerd. Op
deze manier krijgen neerslag en verdamping
meer invloed op het oppervlaktewaterregime
dan nu het geval isen hoeft minder gebiedsvreemd water teworden ingelaten. In één van
dedeelgebieden kan ookeen vorm van actief
biologisch beheer worden toegepast. Gedacht
wordt aan visstandbeheer, verbetering van
:
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Droocjleggiiigineensituatiezonderonderbemalingenbijhethuidigezomerpeil.

oeversen het lokaalgraven van verdiepingen.
Omstreeks 2010wordt het effect van een flexibeler peilbeheer geëvalueerd en het GGOR
vastgesteld. Dan wotdt ook bekeken ofhet verstandig isom blokbemalingen te realiseren en
onderscheid te maken tussen de hogergelegen
(natuur)gebieden en delagergelegen (landbouwgebieden. Ofop termijn ook onderzoek
wordt gedaan naar demogelijkheden voor verbrakking, hangt afvan de resultaten van
lopende experimenten in het Ilperveld en de
polder Westzaan.

Aandachtspunten voor andere veenweidegebieden
Opmerkelijk isdat behoud van de land-

schappelijke kernkwaliteiten van het gebied
(weidevogeldoelstelling, openheid en karakteristieke verkaveling) indirect -via een bemesting en geforceerde uitspoeling van de graslanden-bijdraagt aan een belasting van het
oppervlaktewater. Omdat dezedoelstelling in
veelveenweidegebieden vastligt,zijn de
mogelijkheden voor ingrijpende maatregelen
beperkt. Het zaldan ookniet meevallen om de
waterkwaliteit duurzaam teverbeteren. Geheel
hopeloos isdesituatie echter niet.Met preventievemaattegelen, zoals desanering van ongezuiverde lozingen en riooloverstorten, kan een
belangrijke belastingvan het oppervlaktewater worden weggenomen. Baggeren zal leiden tot een directe verbetering van de water-
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kwaliteit,omdatdaardoordeopwervelingvan
slibsterkvermindert.Zolangdeafbraak van
veendoorgaat,isdezeverbeteringechter
slechtsvantijdelijke aard.Naverloopvantijd
zalzichweereennieuwebaggerlaagontwikkelen,waardooropnieuwgebaggerdmoet
worden.Ditvereisteenforse beheersinspanning.Inprincipezalditproceszichnetzolang
herhalen totgeenafbreekbaar veenmeer
beschikbaar is.Baggerenisdaaromvooralzinvolincombinatiemetverminderingvande
sulfaatbelasting enveverlagingvandealkaliniteit.Ditkanwordenbereiktdoordeinlaat
vangebiedsvreemd waterteverminderenen
regenwaterzoveelmogelijkinhetsysteem
vasttehouden.Ookaanpassingen aanhetpeilbeheer,actiefbiologischbeheer(wegvangen
vanbodemwoelendevis)enhet verminderen
vandenitraatuitspoeling uitdegraslanden
kunneneenkwaliteitsverbetering vanhet
oppervlakrewater opleveren.
Middelseengroeimodelwordende
mogelijkheden voorverbetetingvandewaterkwaliteitinhetveldvastgesteld enontstaat

geleidelijk meerinzichtindenogontbrekende
gegevens,heteffect vanmaatregelen,definancieringsmogelijkheden endehaalbaarheidvan
(ecologische)doelen.Doordemensenuitde
streekintensiefbijdilemma'sentemaken
keuzestebetrekken,wordtgewerktaanhet
vertrouwen mhetvasttestellenGGOR.
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GGOR
In2003 slotenhetRijk,deprovincies,deVerenigingvanNederlandseGemeentenendeUnie
vanWaterschappenhetNationaalBestuursakkoord Water.Hetbevatafspraken overdoelenen
maatregelendienodigzijnomdewaterhuishouding inNederlandopordetebrengenente
houden.Provincieshebbenindeovereenkomsttoegezegddatzeopbasisopbeleids-enstreekplannenuiterlijkeindditjaardekaderszullenstellenvoorhetgewenstegrond-enoppervlaktewaterregime(GGOR).Vervolgenszullendewaterschappen hetvoortouwnemenominde
periodetot2010deGGOR'svoorhungebiedoptestellen.
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