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Waterkwaliteitsverbetering
ennatuurontwikkelingin
DeDeelen
T. CLAASSEN, WETTERSKIP FRYSIÂN
M. THANNHAUSER-DOUWMA, WETTERSKIP FRYSLÂN

Het beheervan enwaterkwaliteitsonderzoek in laagveenmoerasgebieden in Friesland kregen de afgelopen decennia veel aandacht vanwege de bijzondere natuurwaarden énvanwegedeproblemen indie
gebieden, zoals eutrofiëring, verdroging en belasting met microverontreinigingen. Datgeldt ookvoor
De Deelen. Ditartikelgeeft eenoverzichtvan hetwaterkwaliteitsonderzoek in het licht vangenoemdeproblemen engenomen herstelmaarregelen.
Recent isDeDeelenopnieuw in de schijnwerpers komen testaan van zowel onderzoek
alsherstelmaatregelen.Het Deskundigenteam
Laagveenwateren heeft ditgebied gekozen voor

A/b.1:

haar onderzoeksprogramma voor de komende
jaren 5 '. Het team iséén van deacht deskundigenteams die vanuit het Expertisecentrum
LNVhet project Overlevingsplan Bosen

Natuur ondersteunen met onderbouwing van
effectgerichte maatregelen. Staatsbosbeheer
heeft het beheer opnieuw vastgelegd voor de
periode 1999-2009''.Het Deskundigenteam
bracht in mei 2000advies uit aan Staatsbosbeheeroverdetenemen maatregelen.Die zijn
onlangs uitgevoerd. Deze ontwikkelingen
waren aanleiding om het waterkwaliteitsonderzoek van het afgelopen decennium
samen te vatten2'.

Eenj o n g petgatengebied
DeDeelen ligtin het LageMidden van
Friesland ten noordoosten van Heerenveen aan
dewestflank van het Drents Plateau.Het is nu
een relatiefhooggelegen laagveenmoerasgebied als'omgekeerd soepbord' in lager liggendeen bemalen veenpolders (zieafbeelding 1).
Rond 1850behoorde het hooilandgebied van
DeDeelen nog tot devrij afwaterende boezemlanden.Vanafi960startte de diepontwatering
in het LageMidden. Inhet gehele reservaat
werd vanaf 1981 (t/m 2001)een streefpeil
gehanteerd van -0.90m NAP.Aande zuidzijde
grenst DeDeelen aan deHooivaart. Van hieruit
isen wordt 'szomers boezemwater ingelaten.
Delaatstejaren isdit steeds meer verschoven
naar inlaat van water uit de zandwinplas.
Hetgebied is430ha groot en in beheer bij
Staatsbosbeheer.Het iseenjong petgatengebied, indehuidige aanblik ontstaan vanaf
begin vorigeeeuw.Rond 1920startte hier de

OverzichtvanDeDeelenmetdaarinaangegeveniedeelgebieden1 t/m4enbemorutenngspuntenvoorwaterkwaliteitsonderzoek.
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SchematischedwarsdoorsnedevanDeDeelenennabijeomgevingmethoogtenvanhetmaaiveldenjreatische
waterpeilen.

vervening.HetOudDeelenhetNieuweDeel
bestondentoenal.Zodoendevormdenzich
tweezonesmetpetgaten loodrechtopdeze
beidevaarten.Opbeperkteschaalwordtnog
steedsveenafgegraven. Hetaandeelopen
waterblijft hierdoor toenemenenbedraagtnu
ongeveer45procent.
Aan het infuus
Hetgebiedstaatalsverdroogdteboek.
DoordatDeDeelenbinnendegelijknamige
veenpoldcrligt,waartenbehoevevandelandbouweenlaagpeiltenopzichtevanhetmaaiveldwordtnagestreefd, verdwijnt veelwaterin
hetnatuurgebied indeondergrond.Ooktreedt
wegzijgingopnaardetenzuidenvandeHooivaartgelegendiepePoldervanhet4een5e
veendistrict.Eenuitgebreide waterbalansstudie4'isuitgevoerd,waarbij werdgeconcludeerd
dathetgebiedisveranderdvankwel-naar
wegzijgingsgebied, vooraldoordesterkontwaterdeomliggendelandbouwpolders.Naast
wegzijgingzorgtookverdampingvooreengrotewateraanvoerbehoefte 'szomers.Inlaatvan

boezemwaterleidttoteentoenamevanconcentratiesaanmacro-ionenennutriënten.Iwacoconcludeerdedestijdsdathetbelangrijkis
ookwaterintelatenuitdenabijgelegenzandwinplasenhetintelatenboezemwaterviaeen
helofytenfilter voortezuiveren.
Waterkwaliteit onvoldoende
Voortkomenduitdefunctietoekenning in
hetwaterkwaliteitsplan van1990(DeDeelen
kreegdefuncties 'watervoorkarperachtigen'
en'specifieke ecologischedoelstelling')en
gerichtopdecutrofiëringsproblematiek starttein 1990hetgebiedsgerichte projectmatige
onderzoek inDeDeelen.Hetmeetnetiszo
goedmogelijkgehandhaafd gedurendede
afgelopen 13jaren.Demeetpunten warenzo
gekozen,datvanafdeinlaatvanboezemwater
(215)deaanvoerweggevolgdkonworden(216
en217)envervolgensdedeelgebieden3 (221)en
4(218en219).Wateruitdezandwinplas(203)
voeddedeelgebied r(267en268),enboezemwaterviahethelofytenfdter (505en506)voedde
deelgebied 2(220).

Beginjaren negentigvormdedeeutrofiëringhetmeestopvallendeenzichtbarewaterkwaliteitsprobleem.Hetwaterwassterkgroen
gekleurd metplaatselijk drijflagen vanblauwalgen.Onderwaterplanten werden nauwelijks
aangetroffen. Deoeverskendenplaatselijkeen
smallebegroeidezonemethelofyten. Elders
waseensteile(afslag)oever aanwezigofhingen
stuiken overhetwaterenontbrakeenzone
methelofyten. Brasemisdedominantevissoort.Balansstudiestoonden naasteenexterne
aanvoervannutriënten vooraleengroteinternenaleveringaanvanuitdewaterbodem3'4'.
Beheer en herstelmaatregelen
In1992werdeencompartimenteringaangebracht,waarbij vierdeelgebieden ontstonden(zieafbeelding 1).Vanaf1993 isdeelgebied
1 uitsluitendgevoedmetwateruitdezandwinplas.Deelgebied2werdindeperiode1993
t/m 1997gevoedmetdooreen helofytenfilter
geleidboezemwater,vanaf1998 t/m 2001 met
rechtstreeksingelaten boezemwaterenvanaf
2002zoveelmogelijk metwateruitdezandwinplas.Deelgebieden 3 en4zijn t/m2001
gevoedmetboezemwater,daarnazoveelmogelijkmetwateruitdezandwinplas.In2002 isalsonderdeelvanfase4-decompartimenteringgrotendeelsopgeheven.
Voorhetintelatenwaterwordtnogwel
eenlangeaanvoerweggevolgd.Vanafdezandwinplasgaathetwaterviaeenaanvoersloot
langsdezuidkantvanDeDeelennaarhetoostenenlangsdeoostkantvanhet helofytenfilter naarhetnoordenenkomtdanindeelgebied2uit.Vandaaruitverspreidthetwater
zich.Vanaf2002wordtderechtstreekseboezemwaterinlaat toteenminimum beperkt.
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Vanaf2002wordt niet langer het vastepeil van
-0.90m NAPaangehouden, doch gestreefd naar
een seizoensgebonden verloop tussen een
minimale waterstand van -1.20m NAPin de
zomer en een maximale waterstand van-0.70
m NAPin de winter.

en opheffen compartimentering,
instellen natuurlijker peilbeheer met een
meer seizoensgebonden peilfluctuatie,
enten van driesoorten waterplanten (krabbeschecr,stomp fonteinkruid en gewoon
blaasjeskruid) in cilinders in vier petgaten

in september 2003,
ABB-experimenten in tweemaal twee petgaten in maart 2004.

Trends in waterkwaliteit
O n d e r s t a a n d w o r d t een beeld gegeven van

Inde periode 1992t/m 1995zijn in drie
projecten herstelmaatrcgelen uitgevoerd. Op
basis vande nieuwe beheersdoelen van Staatsbosbeheer1 zijn in dejaren 2000-2002(met voor
onderdelen een uitloop naar ditjaar) maatregelen uitgevoerd met OBN-subsidie.De
fasen omvatten de volgende maatregelen.

Deeerstefase richtte zichop verbetering
vandeexterne wateraanvoerkwaliteit en vermindering van deexterne belastingmet nutriënten.Deelgebied 1 werd vanaf 1993voorzien
van water uit dezandwinplas.Deelgebied2
werd vanaf 1993voorzien van boezemwater na
passagedooreen helofytenfilter. Hiertoe werd
in t992 riet aangeplant op voormalig grasland.
Dat rietfilter isin gebruik geweest van 1993
t/m t997.Deelgebieden 3 en 4bleven rechtstreeks van boezemwater voorzien worden.De
twee houten damwanden die in 1992zijn aangebracht in het Oud Deelom deelgebied 1 te
creërenzijn in september 2002 verwijderd.

A/b.3:

Het verloopvan hetchloridetjchalte in het boezemwater(215),dezandwinplas(203)enDeDeelen(218).

Rçgiwa jasc1 1995-1994
Infase2werdhetgebiedintern aangepakt
met hetoogopterugdringing vande interne
nutrié'ntenbelasting.Eenaantalpetgaten aande
westkant vanhetgebiedwerdgebaggerd.In
tweepetgaten werden onderwaterslibschermen
geplaatstomdewindinvloed teremmen.Inde
winter t993-i994vond-indedeelgebieden 1,2en
3-actiefbiologisch beheerplaats.Deonderwaterslibschermenzijn inseptember 2002verwijderd.
n

o

Gcbcvc fase 5 1995

In deze fase zijn opdiverse plaatsen
beschoeiingen aangebracht, zijn kaden aan de
oosrkant van het gebied opgehoogd,isin de
deelgebieden 2en 3 30-40cmbagger verwijderd, zijn meetstuwen geplaatst en is het
gemaal DePetten voorzien van telemetrie.
OBNjase 4 2000-2004
Staatsbosbeheer kwam met een nieuw
beheerplan'', waarin een viertal knelpunten
wotdt aangegeven: slechtewaterkwaliteit, ontbreken van verlanding(svegetatie),slecht ontwikkelde schraallanden eneen tekort aan typische moerasfauna. Ter verbetering vande
waterkwaliteit zijn devolgende zes maatregelen inde periode 2000-2004 uitgevoerd:
vergroting capaciteitgemaal De Petten,
meer aanvoer vanwatet uit de zandwinput
en omleiding langs de oostkant,
weghalen van twee keringen in Oud Deel
)
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Aft). 4:

Het verloopvanhet/osjaat^ehalte in het boezemwater(215),dezandwinplas(203)enDeDeelen(218).

A/b.5:

Hetverloopvan hctjosfaatgehalte opdepunten219(nietgebaggerd metsltbsehcrmen),370(gebaggerdzonderslibschennen)en369(cjebatjgerd metslibschermen).
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het verloop van enkele waterkwaliteitsaspccten in het licht van het gevoerde beheer en
genomen maatregelen.Naast desituatie in het
gebied zelfwordt daarbij het boezemwater van
de Hooivaart en van dezandwinplas ten zuiden vanDeDeelen betrokken. Dezetwee wateren worden 'szomers aangesproken voorde
watervoorziening van DeDeelen.

merkbaar vanaf 1995en verstoord door het
drogejaar 1996,zorgt ervoor dat het gehalte in
deelgebied 1 (268)een licht stijgende trend vertoont en hogere waarden gaat bevatten dan de
deelgebieden 2,3en 4,gevoed met boezemwater (215).Anders dan het water in de zandwinplas (203)vertoont het chloridegehalte in deelgebied r(268)weleenjaarlijkse periodiciteit, 's
Winters wordt immers geen water ingelaten.

Chloride
Het chloridcgehalte(zieafbeelding 3)in
het boezemwater vertoont eenjaarlijkse periodiciteit met hogere zomer- en lagere winterwaarden. Drogere zomers,zoals 1991 en1996,
gaan daarbij gepaard met hogeregehalten van
circa 100mg/l (vanwegede invloed van ingelaten IJsselmeerwater).Dewinterwaarden liggen
rond 40mg/l. Het chloridegehalte in DeDeelen (218)volgt het verloop in de Hooivaart
(vaak iets vertraagd en iets verlaagd). Opmerkelijk ishet hogere en vrijwel constante gehaltevan circa80mg/I in dezandwinplas (203).De
dalende trend in chloridegehalten van het boezemwater en DeDeelen is niet aanwezig in de
zandwinplas.Dechloridegehalten in het
gebied zelflopen aanvankelijk gelijk, echter de
inlaat van water uit dezandwinplas(203),

Fosfaat
Het totaal fosfaatgehalte in het boezemwater (215)ligt hoger dan in DeDeelen(218)
(zieafbeelding 4).Dehoogste waarden komen
echter veelal 'swinters voor (geen inlaat boezemwater),terwijl in deDeelen 'szomers het
fosfaatgehalte vaakeen maximum vertoont.
Dat kanduiden op interne eutrofiëring. Op die
momenten ishet fosfaatgehalte in DeDeelen
juist hoger dan in het boezemwater.
Dezandwinplas (203)is verhoudingsgewijs
zeer fosfaatarm, steeds lager dan in het boezemwater en in DeDeelen.De fosfaatgehalten
in deverschillende deelgebieden vetlopen erg
gelijk op en neer en tonen over het geheel een
licht dalende trend. Delaagste waarden
worden gemeten in het deelgebied 1 (268)spe-

Afb.6:

Hetverloopvanhetchlorojy(geha(tcopdepuntenz6i(deelgebied1),220(dcelaebied2)en218(deelgebied4).

Tabel 1

Globaaloverzichtvandetrendvoorchloride,totaalfosfaat, totaalstikstofenchloTOJylvoordedeelgebieden.
Tevensisdehooatevandeparametenvaardentenopzichtevanhetboezemwater(215)aarujeaeven.
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concentratieniveau
dalend

cifick achter de inlaat (267)van water uit de
plas,terwijl deelgebied 2 achter het tietfiltet
(220)vaakdehoogste waarden kent.Net zoals
bij het chlotidegehalte isbij het fosfaatgehalte
teziendat direct nabij de inlaat vanuit de
zandwinplas (267)het fosfaatgehalte lager ligt
dan verderop in deelgebied r(268).Juist ook 's
zomers,wanneer oppunt 268hogere waarden
voorkomen, bevat punt 267regelmatig nog
lage,met zandwinplaswatcr vergelijkbare
waarden.Meer dan het boezemwater, vertoont
het verloop opbeidepunten 267en 268een
dalende ttend voor fosfaat. Opvallend waren de
hoge piekwaarden in dezomer in deelgebied2.
Naast interne eutrofiëring speelt daar de aanvoer van voedingsstoffen uit het helofytenfilter nogeen rol.Eventueel effect van baggeren en slibschermen op het fosfaatgehalte is
niet gevonden.Watopviel,wasdat deseizoensperiodiciteit na dezemaatregelen verminderd
is.Deverschillen tussen devier meetpunten
(219,368,369en 370)zijn echter verwaarloosbaar klein (zieafbeelding 5).

Stikstof
Het stikstofgehalte in het boezemwater is
veruit het hoogst met 'swinters enorme hoge
gehalten. Het verloop in het gebied zelf(218)
vertoont, evenals voot fosfaat, 'szomers verhoogde waarden, waarbij het verschil met het
boezemwater (215)dangering is.Degehalten
in dezandwinplas (203)vertonen de kleinste
seizoensvariaties en het meest uitgesproken
eendalende trend.Voordrie punten (268,220
en 218)in het gebiedgeldt eenzelfde verloop en
uitleg alsvoor het fosfaatgehalte: een licht
dalende ttend in degehalten. Dehoogste waarden worden 'szomers waargenomen, waarbij
destikstofgehalten in deelgebied 2 het hoogst
zijn en indeelgebied 1 het laagst.Anders dan
voor het chloride-en fosfaatgehalte verschilt
het stikstofgehalte na het inlaatpunt van
water uit dezandwinplas (267)en verderop
(268)onderling nauwelijks. Dedalende trend is
veelminder uitgesproken dan voor fosfaat.
Boezemwatet wordt viaenkelepetgaten (217)
omgeleid,voordat het in het centtaledeel van
het gebied komt. Ook hier lijkt interne eutrofiëring zichtbaat: regelmatig ishet stikstofgehalte in deelgebieden 1 (221)en 2 (220)hoger
dan in het aanvoertraject van boezemwater
(217).Evenals voot fosfaat geldt voor stikstof
dat er nauwelijks effect waarneembaar isvan
baggeren en slibschermen.

vrijwelonveranderd
stijgend
^Hconcentratieniveauhoaer dan boezemwater
concentratieniveau gelijk aan boezemwater
concentratieniveaulager dan boezemwater
eersthogerdaarna lager dan boezemwater
^ • e e r s t lager daarna hoger danboezemwater

Clilorojyl
Het chlorofylgehalte inde zandwinplas
(203)isconstant laag.Dewaarden komen 's
zomers veelalniet hogerdan 30milligram per
kubiekemeter. Hetgehalte inde Hooivaart
(215)en hetgebiedzelf(218)vertoont eenduidelijke periodiciteit, waarbij opvaltdat de maxima
inDeDeelen vtijwclsteeds hogerzijn en later
H20
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indezomeroptredendaninhetboezemwater
(zieafbeelding 6).Opmerkelijkdaarbijisde
lichtstijgendetrend,metpiekwaardeninhet
gebiedverboven100milligramperkubieke
meter.DemeestepunteninDeDeelenvertonen
eensterkgelijkendverloop.Deelgebied2(achter
hethelofytenfilter) vertoontdehoogstewaarden,hetgeenverklaardkanwordendoorde
slechtewerkingvandatfilter.Detrendindeelgebied 1 (gevoedmetwateruitdezandwinplas)
toonteerdereenietsdalendedan stijgende
trend,slechtsenkelekeren(vooralin1997)ligt
hetgehaltehogerdan100milligramperkubiekemeter.Zoalsmogelijkverwachropbasisvan
defosfaat- enstikstofgehalten, vertoontookhet
chlorofylgehaltegeenduidelijkonderscheid
russenwelennietgebaggerdepetgatenenrussenpetgatenmetenzonderslibschermen.
Samenvattend beeld
Debevindingenvoorvierparameters zijn
samengevat intabel 1. Ingrotelijnen valtde
dalendetrendopinchloride-,fosfaat- enstikstofgehaltcn, terwijlhetchlorofylgehalte min
ofmeergelijkblijft, maarwelrelatiefhoog,
hogerdaninhetboezemwater.Hetboezemwatermeernaarhetwestentoe(77)isvoedselrijkerdanhetboezemwater indeHooivaart
(215).Degehalten indeNokvaartendeHooivaartkomenonderlingovereen.Deinvloed
vaninlaatvanwateruitdezandwinplas uit
zichondermeerineenstijgend chloridegehalre(opdepunten 267,268totoppunt221).
Discussie en conclusies
Devolgendeconclusieskunnen worden
getrokken:
• HetwaterinDeDeelenissterkcutroof
warzichuit inhogefosfaat-, stikstof-en
chlorofylgehalrcn.
• Dehogenutriënten- en chlorofylgehalten
wordenvooreenbelangrijkdeelbepaald
doorinterneeutrofiëring.

•

•

•

•

•

•

•

Eenlangzameverbeteringinwaterkwaliteit iswaarneembaar. Opmerkelijk
hierbij isdedalenderrendinfosfaat- en
stikstofgehalten ennognietvanhetchlorofylgehalte.
Deonderscheidendeelgebieden binnenDe
Deelenvertonen relatiefweinigverschilin
waterkwaliteit,ondanksverschillenin
hydrologieengetroffen maatregelen.
Degetroffen herstelmaatregelen hebben
nauwelijks geleidtoteensnelleverbeteringvandewaterkwaliteit.
Hethelofytenfilter leiddedeeerstejaren
totnaleveringinplaatsvantotverwijderingvannutriënten.Hetfilterlijkttesnel
naaanlegingebruikgenomen.
Hetgebiedreageerttraagenredelijkuniformopherstelmaatregelen, duidendop
eengrootinterngeheugen, homogeniteit
ennegatievefeedback mechanismen,met
weerstand tegenveranderingen.
Dooreenneerslagtekort,verdampingsoverschorenwegzijgingis'szomersinlaat
vanwaternodig.
Geziendelandschapsecologische positie
vanDeDeelenzaleengrondwatergevoede
situatienietmeerhaalbaarzijn.

Aansluitend bijderesultatenvanheruitgevoerdeonderzoek kunnendevolgende
aanbevelingen wordengedaan:
• Hetgebiedzoveelmogelijk alséénaaneengeslotenwaterhuishoudkundige eenheid
beheren.
• Eenseizoensgebonden warerstandsverloop
hanterenmethogerewinter-enlagere
zomerpeilen.
• Vanwegedelagere nutriëntengehalten
zoveelmogelijk wateruitdezandwinplas
inlaten tenkostevanboezemwatcrinlaat.
• Bijverderemaatregelen ter verbetering
vandewaterkwaliteit rekeninghouden
metdetraagheid inreacrievanditgebied,

•

•

daarbij uitgaanvaneenlangzameinplaats
vaneensnelle waterkwaliteitsverbetering.
Herstelmaatregelen binnen hetgebied
dieneneerdergericht tewordenopeen
directesturingvandebiota(zoalshet
bevorderen vanwaterplantengroei ofhet
verminderenvandebenthivoreenplanktivorevisstand)danopabiotische ingrepen
(zoalsbaggeren,hydrologischeisolatieof
plaatsingvanslibschermen).
Eennauwgezetenconsequent uitgevoerd
langjarigmeetprogramma isnodigomop
termijn effecten vanbeheerenveranderingeninwaterkwaliteit tekunnenvaststellen.

Nabije toekomst
Watbetreft hetverdereherstelisdemeeste
hoopgevestigdophetrecentingesteldeseizoensgebondenwaterstandsverloop.Inplaats
vaneenvaststreefpeil geldtnueennatuurlijkerstreefpeil, datmoetleidentoteenbetere
oevervegetatieenhetopgangkomenvanverlanding.Krabbescheerisalaangetroffen.Als
'szomerstochwaterinlaat nodigis,wordt
zoveelmogelijkgebruikgemaaktvandezandwinplas.Daarbijwordteenlangeaanvoerweg
gevolgd,voordatdatwaterindepetgaten
komt.Daarnaastzijnonlangstweetopdown
experimenten ingezet.Eénproefrichtzichop
vestigingskansen vanwaterplanten. Invier
pergatenzijnachtenclosures aangebracht,
waarindriesoortenwaterplanten zijngeënt.
Detweedeproefbetreft visstandsbeheer,waarbijtweepetgatenzogoedalsleegworden
gevistenwaarbij intweeanderepergateneen
gebiedseigenvisstandwordt nagestreefd.
Monitoringmoetuitwijzen watdeeffecten
zullenzijn.Daarnaastwordrdekomendejaren
veelverwachtvanhet wetenschappelijke
onderzoekdoorhetDeskundigenteamLaagveenwateren5'.Daarbij isnietalleenDeDeelen
gebaat.
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