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Lagerenutrientcngehalten
inmerenenplassendoor
natuurlijkerpeilbeheer?
H U G O COOPS, R I J K S I N S T I T U U T VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER

indeoeverzonespeeltookdevegetatieeengroterol.Hetvoorkomen vanwater-enmoerasvegetatiehangtnauwsamenmethetpeilbeheer,
zoweldoorvariatiesindewaterstand alsseizoenswisselingen1'.Voordeontwikkelingvan
oevervegetatieiseenlagewaterstand inde
zomerhetmeestgunstig.Wisselingen inhet
waterpeilverminderen erosieenschadeaande
vegetatie.Planten kunnen,dooropnamevan
zowelstikstofalsfosfor uitdebodemenhet
water,dewatetkwaliteitvetbeteren.Inwelke
mateditgebeurt,isondermeer afhankelijk
vandematewaarindeplantennutriënten uit
hetwaterimmobiliseren,hetareaalendemate
vanuitwisselingtussenhetopenwaterende
oeverzone.Devastgelegdenutriënten kunnen
bijsteifte weetvrijkomen,maarblijven bijeen
grotevegetatiedichtheid indeoeverzoneachter.
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Eennatuurlijkerpeildynamiekinmerenenplassen kan mogelijk bijdragenaan dever!ayiinjvan
nutriëntengehaltes. Dit islieteffect vanverhoogderetentiealsgevolgvandeontwikkelingvande
vegetatie.Peilbeheervormthiermeeeenpotentiëlestuurknopomwaterbeheersdoelstellingen tehalen.
Dit isvooralaan deordemibijdeimplementatie vandeKaderrichtlijn Water maatregelenpakketten
moeten wordenopgesteldomde'goedeecologischetoestand'tebereiken.Ompeilbeheerals instrumentejfectiej mrezetten ismeerinzichtnodig indebiogeocheinievan merenenplassen, inhet bijzondervanoeverzones.
DeNederlandsemerenenplassenhebben
indeafgelopen decenniasterktelijdengehad
ondereutrofiëring: hetgevolgistroebelwater,
persistentealgenbloeienverbraseming.Het
blijktlastigomdebelastingvanhetwatermet
nutriënten vergenoegtereducerenvoorecologischherstel.Nutriëntengehaltes speleneen
sleutelrolindeecologischetoestandvan
meren.Reductievanbelastingmet nutriënten
inmereniseeneerstebelangrijke voorwaarde
omecologischedoeleninhetwaterbeheer(de
'goedeecologischetoestand'intermenvande
Kaderrichtlijn Water)tehalen.Hetverminderenvandeinstroom vannutriënten viahet
oppervlaktewater (afkomstig van afspoeling
vanlandbouwgronden enlozingenvanafvalwater)isduseeneerstevereiste.Tochishet
'draaien aandenutriëntenkraan' alléénniet
afdoende voorecologischherstel.Omdetroebele,algentijke toestand tedoorbreken moetalleenalvanuit hetoogmerkvan kosteneffectiviteit-gezochtwotdennaareenmixvan
maatregelen bestaandeuit beheetsingvan
nutriënten envisstand,peilvariatieenoeverinrichting.Deaanvoervannutriënten inmeren
enplassenisdoorallerleimaatregelen inmiddelsalbehoorlijk gereduceerd.Doorlozingsbeperkendemaatregelen inhetstroomgebiedis
degemiddeldetotaal-fosfaatconcentratie inde
Rijn,debelangrijkste aanvoerpost vanwaterin
Nederland,inmiddelsgedaaldtot0,2mg/l,
maardezedalingisinmiddelsgestagneerd.

Ondanksvoorgesteldemaatregelendievooral
dediffuse bronnenmoetenverminderen,is
verdergaandereductiesteedslastiger terealiseren.Bijhetverminderenvandenutriëntenbelastinginmerenenplassenzaldanookde
internebelastingaangepaktmoetenworden.
Eenmeernatuurlijke peildynamiek biedtwellichtaanvullendemogelijkheden omdeinternenutriëntenbelasting teverminderenenhet
zelfreinigend vermogenvanmerenenplassen
teversterken.

Kwantificering
In2002iseen samenwerkingsproject
gestartdoorRIZAendeUniversiteitUtrecht
metalsdoelmeerinzichttekrijgen indeeffectiviteitvanpeilbeheeralsstuurknop voorde
verbeteringvandewaterkwaliteit inmeren.
Opeenaantal locatiesinhetIJsselmcergebiedzijn in2003 metingen inverschillende
oevervegetatiesgedaan.Indebiomassadie
gedurendehetgroeiseizoen werdgevormd
werd 10,8-26,4gramstikstofen 1,1-2,6gram
fosfor perm2vastgelegd.Eendeelvandeze
nutriënten wordtviadebodem onttrokken
aanhetoppervlaktewater.Ditaandeelzalgroterzijnindiendoorfluctuerendwaterpeileen
goedeuitwisselingtussenopenwaterenoeverzonebestaat.DeonttrekkingvindtinhetalgeOverstroomdelandplanten,zoalsdeveemvortel,oefenen
invloeduitopdenutriënrenstromentussenbodemen
waterkolom(foto:],vanSchie).

Peil, vegetatie en nutriënten
Deoeverzonespeelteenbelangrijke rolbij
hetzelfreinigend vermogenvaneenmeer.Peilvariatiesspelenhierineengroterol,zowel
indirectviahetcompartiment vegetatieals
directviachemischeprocessenindebodem
onderinvloedvanoverstromingendroogval5'.
Eenoptimaleverwijdering vanstikstofuithet
systeemwordtbewetkstelligddoof eenafwisselingvandroogval(omzettingvanammonium innitraat)enoverstroming (omzetting
vannitraatinstikstofgas),waarbij hetalsstikstofgas naardeatmosfeer vetdwijnt.Voorfosforkandeoeverzoneals'sink'dienendoorbindingaanmetalenalsijzer.Eenrisicoisechter
weldatbijlangdurigeoverstrominguiteen
opgeladenbodeminéénkeerveelfosfaat vrij
kankomen,metnamedoordat bijdereductie
vanijzer fosfaat vrijkomt.Naastdedirecte
invloedvanwaterpeilopdenutriëntenretentie
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meen plaats in deperiode van sterke algengroei en een lange verblijftijd van water in het
systeem.Aanvullend kan ook onttrekking
plaatsvinden doordenitrificatie en door achterblijven van voedselrijk sediment in de
begroeiing.
Ter illustratie van devastlegging nemen
wccengemiddeld twee meter diep meer met
een fosfaatbclasting van 0,4g/m 2 en een verblijftijd van eenjaar. Deconcentratie fosfaat in
het inlaatwater isdus 0,2mg/l. Om een waterkwaliteitsnorm van0,1mg/l te bereiken moet
0,2g/m 2 /jaar worden vastgelegd.Opgrond van
bovengenoemde metingen kunnen we stellen
dat periodiekgeïnundeerde helofytenvegetatie
ongeveer 1,5gram fosfor per m 2 vastlegt;voor
ondergedoken waterplanten isdit ongeveer 0,3
gram per m2.Dit zou betekenen dat in dit
geval met cen oppervlakte-aandeel van t5procent helofyten- of70procent waterplantenbegroeiingde fosfaatnorm behaald kan worden.
Hierbij isgeen rekeninggehouden met fosforopname in biomassa en niet met sedimentatie
ofverminderde resuspensie.Het voorbeeld zal
niet met de werkelijkheid overeenkomen,
omdat nutriënten vooral uit de bodem worden
opgenomen en hierin weer terugkeren, zonder
dat de nutriënrenpool in dewaterkolom wordt
benut. Gedurende inundatie neemt de vegetatiemet aangroeiende micro-organismen echter meer nutriënten uit het water opdan bij
afwezigheid daarvan.
Om een schatting te maken van het effect
van een bepaald waterpeilverloop opde nutriëntenbelasting moet bekend zijn op welke
arealen zichwater- ofoevervegetatie ontwikkelten hoedewaterdieptevarieert. Het areaal
helofytenvegetatie isopzichzelfook afhankelijk van het peilbeheer:dit type vegetatie ontwikkelt zich van nature op afwisselend overstroomde en droogvallendedelen van deoever.
Analoog wordt het areaal waterplanten ook
beïnvloed door peilfluctuaties. Of, in voorgaand voorbeeld, een helofyten-aandeel van15
procent ofcen hydrofyten-aandeel van70procent van het oppervlakte van het watcrlichaam
haalbaar is,hangt onder andere afvan het
diepteprofiel. Doorde inrichting van ondiepe,
'szomers droogvallende zones kan hierin
gestuurd worden.Deeffectiviteit van de oeverzoneals'sink' van nutriënten iserg afhankelijk van demate van uitwisseling die plaatsvindt tussen deoeverzone en het open water.
Alsergeen uitwisseling is,zullen nutriënten
binnen de tweecompartimenten blijven en
heeft deoevervegetatie geen noemenswaardig
effect opde kwaliteit van het open water. Vastgelegdenutriënten kunnen deels terugkeren
in het water alsdeafgestorven biomassa wordt
afgebroken. Bovendien kan sediment en organisch materiaal uitspoelen, en nutriënten kunnen gemobiliseerd worden uit overstroomde,
nutriëntverzadigde oeverbodems.De tijdelijke
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Sturingvandehelderheidvanmerendoorbeheersmaatregelen,beïnvloedingvandeketentuitriëntenbelasting
-nutriëntenconcentratie-algengroei-helderheid.

vastleggingvan nutriënten heeft echter wel
effect opdescizoensvariatie in de nutriëntenbeschikbaarheid voor het fytoplankton. De
vastleggingvan nutriënten in deoeverzone is
het hoogst wanneer ookde behoefte van de
algen het hoogst is,namelijk in het voorjaar en
het begin van dezomer. Tenslotte kan geïnundeerde oevervegetatie viade voedselketen
invloed hebben opdewaterkwaliteit, bijvoorbeeld doordeproductie van humuszuren
(remming van algengroei],als schuilgebied
voorwatervlooien (algengrazers),en alspaaien opgroeigebied van snoek (onderdrukking
van witvis)2'.Deinschatting isdat de balansmeestal positiefzalzijn bij een natuurlijk peilbeheer ten opzichte van een vastof tegennatuurlijk peil,maar meer veldmeringen en
modelberekeningen zijn nodigom hierover
nadere helderheid regeven.

Kaderrichtlijn Water
Momenteel zitNederland middenin het
implementatietraject van de Kaderrichtlijn
Water.Dat betekent dat voor alle waterlichamen chemische en ecologischedoelen worden
gesteld die in 2015(of, na derogatie,m 2027)
moeten zijn bereikt.Demeeste wateren zullen
alssterk veranderd ofkunstmatig worden aangewezen.Voordezewateren moet het 'goed
ecologisch potentieel' worden gehaald (een
situatie dieniet sterk afwijkt ten opzichte van
wat degoedeecologischetoestand zouzijn in
vergelijkbare natuurlijke wateren, met uitzonderingvandeonomkeerbare veranderingen in
het betreffende waterlichaam).Om de doelen
te bereiken moeten voor ieder (deel)stroomgebied maatregelen worden geformuleerd en op
hun kosteneffectiviteit worden beoordeeld. Dit

omvat, naast (bovenstroomse) nutrientenreducties, hydromorfologischc maatregelen in
waterlichamcn. Hieronder vallen diverse
inrichtingsmaatregelen en peilbeheer. Gezien
desterke resilience van deslechte ecologische
toestand zou dit type maatregelen essentieel
kunnen zijn voor het bereiken van dedoelstellingen voor een waterlichaam. De aanwijzing
vanwateren als'sterk veranderd' isvooral
gebaseerd opdehydromorfologische veranderingen in de watersystemen: regulering van
peilen, vastleggen vanoevers.Volledigherstellen van naruurlijk fluctuerende peilen isin de
Nederlandse omstandigheden mogelijk niet of
slechts ten dele haalbaar. Welkunnen morfologische ingrepen gedaan worden in combinatiewaarmee kleine,welhaalbare veranderingen in peilvariatieveeleffectiever kunnen
worden.
Voorwat betreft deecologischedoelen van
de kaderrichtlijn gaat het om macrofyten, fytoplankton, macrofauna envis.Zoals al geschetst
zullen macrofyten sterk reageren op het waterpcilregime.Veranderingen in devegetatie zullen echter ook doorwerken op fytoplankton
(door effect opde nutriëntenhuishouding),
macrofauna en vis(door herstelvan habitats).
Een natuurlijke peildynamick isin sterk veranderde waterengeendoelopzich vanwege de
sterke-en blijvende -hydromorfologische veranderingen, in tegenstelling tot in de natuurlijke wateren.Aanpassingen in her peilbeheer
kunnen desondanks vangrote betekenis zijn
alsmaatregel om degoedeecologische toestand tebereiken.Vanbelanghierbij zijn
zowel het effect op debiodiversiteit in de
oeverzone alsde reductie in nutriëntengehalten. Daarmee kan de afweging gemaakt
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worden tussen emissiereducerende maatregelen in het stroomgebied, peilbeheer en
andere beheersmaatregelen. DeKRWvraagt
immers om het in beeld brengen van dekosteneffectiviteit van maatregelen.
P e i l b e h e e r als h y d r o m o r f o l o g i s c h e
maatregel: kennishiaten
Eenvraagdieweeerstmoeten beantwoorden isofhet mogelijk isde nutriëntenbelasting en -retentie onder eengegeven peildynamiek tekwantificeren. Daarna kan de
'stuurknop' peilbeheer worden ingevuld en
voor beleidsafwegingen worden gebruikt. EersteVingeroefeningen' zijn alop korte termijn
nodig,omdat voor deKaderrichtlijn Water
kosteneffectieve maatregelpakketten moeten
worden samengesteld. Peüdynamiek heeft
naast dekwalitatieve component ook alles met
waterkwantiteitsbeheer te maken. Het isechter ookde vraagofeen natuurlijk peilverloop
in tepassen valt in de WB2i-maatregelen
gericht op waterberging: in bepaalde gevallen,
bijvoorbeeld als kans bestaat op geregelde
inundatie van oeverlanden in het zomerhalfjaar, kunnen negatieve effecten optreden,
doordat inundatie van normaal terrestrische
bodems leidt tot uitspoeling van nutriënten''.
Aandeandere kant kan met een dynamisch
peil in poldergebieden gestuurd worden op een
lagereexterne belasting van een waterlichaam.
Nutriënten stromen het systeem binnen door
inlaat, nodigvoor het handhaven van het
waterpeil.Vooralinde zomer overheerst de
aanvoer van nutriëntenrijk water boven de

afvoer. Bijeen flexibel peil kan het peil uitzakken,waardoor geen water ingelaten hoeft te
worden.Indatgeval worden zowelexterne- als
deinterne belastinggereduceerd. Dekans is
groot dat dit leidt tot omslagen van troebele,
soortenarme algengedomincerde wateren naar
heldere,soortenrijke meren en plassen.
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Debodem van veeldirectaan het water
grenzendegebieden inNederland isdoor
decennialangzeerhoge belasting met nutriënren sterkopgeladen. Eenrisicovaneen verandering richtingmeerpeüdynamiek isdat nutriënten vrijkomen bij inundatie van laaggelegen
oeverzones.Deopdezewijze verhoogde interne
belasting kan zeer langdurigzijn voordat de
bodem weeropnatuurlijk niveau isteruggekeerd.Flexibelpeilbeheer vereistdan ookvoldoendekennis vandebiogeochemie vanoeverzones.Hetzalduidelijk zijn dat in het ene
gebiedandere mogelijkheden voor natuurlijk
peilbeheerzijn dan in het andere.
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