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Gevolgenvanwaterberging
voordenatuur
R. REMMERS,ALTERRACENTRUMBODEM
F. SIVAL,ALTERRACENTRUM WATERENKLIMAAT

O/waterbergingrecombinerenismetnatuur isuierzomakkelijk rebeantwoorden.Ommeerinzicht
tekrijgen indegevolgcnzijn dehuidigepraktijksituaties, waarbij regelmatig overstromingplaarsviudt,zeernuttig.Maarookexperimentengevenveelinzicht indegevolgcn.Decentralevraagbij
waterberging iswat lieteffect isopdegroeiconditiesvoordedoclvcgetatiebepaalddoordeterreinbeheerderenprovincies,beleidsmatigvastgesteld indeEcologischeHoofdstructuur. Ditarrikel
beschrijft deervaringen van langdurigeoverstroming doorbevloeuugcueen laboratoriumexperiment
waarin bevloeuug werdgesimuleerd ommeerinzicht rekrijgen indebodemprocessen.
InhetAdviesvandeCommissieWaterbeheer21 eeuw4'wordtdeoverheidgeadviseerdinhaarbeleidwaterderuimtetegeven.
Omdat ruimteinNederland schaarsis,zal
dezebergingdienenplaatstevindeningebiedendieookvooranderedoeleindenworden
gebruikt.ZoalsaangegevendoordeRaadvoor
hetLandelijkGebied12'ishetechtergeenuitgemaaktezaakdatdezefuncties goedcombineerbaarzijn:"demogelijkhedenvoor functiecombinatiemetbestaandenatuurenlandbouw,
zonderaantastingvandedaarbij vigerende
doelstellingen,mogenniettehoogworden
ingeschat".Insommigesituatieskanwaterbergingzelfsstrijdigzijn metdeVogel-en
Habitatrichtlijn, deNatuurbeschermingswet
endeFlora-en faunawet.
Waterberging en voedingsstoffen
Waterbergingvergrootdevocdselrijkdom
vandebodem.Heteffect vanwaterbergingkan
opgesplitstwordenineenaanvoer-eneen
mobilisatie-effect. Voedingsstoffen worden
aangevoerd inopgelostevormengebonden
aansedimentalskleienorganischestof In
1993 iseenoriënterend onderzoek uitgevoerd
naardewaterkwaliteit van230locatiesin
regionalewateren.Daaruitbleekdatin96procentdestikstofnorm enin80procentvande
locatiesdefosfaatnorm wasoverschreden5'.
Deaanvoervanaan sedimentgebonden
voedingsstoffen isnagenoegonbekend'3'.De
verwachtingisdatdiehoeveelhedendehoeveelhedeninopgelostevormsterk overstijgen.
Naoverstromingblijven desedimentdeeltjes
achter,terwijldeopgelostevoedingstoffen voor
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eengrootdeelweerweggevoerdwordendoor
terugstromingmethetoppervlaktewater naar
debeek.EenenkelestudielangsdeWaalende
IJssellietziendatdehoeveelheden stikstofvergelijkbaar zijnmetdehoeveelhedenaangevoerddooratmosferische depositie(circa45 kilo
perhectare7').MomenteelwordtdoorAlterra
eenonderzoekuitgevoerdinzeslocatieslangs
vijfverschillendebekenomdesedimentatiehoeveelhedentebepalen(Dommel,Beerze,
OverijsselseVecht,ReestenDrentseAa).Het
onderzoeklangsdeBeerzewordtuitgevoerdin
samenwerkingmethetRIZA,Wageningen
UniversiteitenhetwaterschapDommel.
Mobilisatie-effect
Naastdeaanvoerheeft waterbergingook
totgevolgdatvoedingsstoffen uitdebodem

VloeiveldinlierRœuicilfnabijOudAveree«

Op2juniwordteenlandelijke bijeenkomst
gehoudenomdereedsaanwezigekennisop
hetgebiedvanwaterbergingennatuur uit
tewisselen.Opdiedagkomenderesultaten
vandekennisanalyseaanboddieAlterra
opsteldeinopdrachtvanSTOWA.Inde
analysebrengtAlterraallekennisoverde
combinatiewaterberging-natuur inkaart.
Daarnaastwordtopinzichtelijke wijzeaangegeveninwelkegebieden waterberging
nuwelófjuist nietistecombinerenmet
natuur(ontwikkeling).Verderkomende
pilorsaanbod.

ondernatteomstandighedenvrijgemaakt kunnenworden:deinterne eutrofiëring2''11'.
Nitraatkomtvrijalsammonium ofverdwijnt
naardeluchtalsstikstof[di)oxide.Inundatie
vansulfaar ofchloriderijkwaterkanhetvrijkomenvanfosfaar verhogen2'.Dekansop fosfaatmobilisatieisgeringbijveelijzerendekansop
stikstofverhes ishetgroorstbijeenhogealkaliniteit8'.Dematewaarindegenoemdeprocessenplaatsvinden,isafhankelijk vandetemperatuur endetijdsduur vanwarerberging.Vindt
deoverstromingplaatstindezomerofinde
winterenvoorhoeveeldagenofweken.
Reactie van de vegetatie
Doordeaanvoerenhetvrijkomen vanvoedingsstoffen isdeverwachtingdatvooralruigtesoorten vanvoedselrijkestandplaatsende
vegetatiegaandomineren.Soortenalsliesgras
[Glycaiamaxima),riet(Pfiragmitesaustralis)en
rietgras(Pliragmiresanmdinacm)zulleninde
soortenrijke graslandengaandomineren.Een
voorbeeld vansoortenrijkegraslanden zijn
kleinezeggenvegetatiemetzwarteenblauwe
zegge(CarexnigraenC.panicea)metSpaanse
ruiter(Cirsiumdissectum)engroteboterbloem
(Ranunculuslingua).Zelfsafvoer vanvoedingsstoffen doorregelmatigmaaiencompenseerr
deaanvoerniet.
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GemiddeldepH enjosjaatconcentrarie tijdens eenoverstroming met enzondersulfaathoudend water.

Opzet onderzoek
Omdat bloemrijke graslanden vaak verzuurd zijn, wasde belangrijkste vraag in welke
mate bevloeiingmet basenrijk oppervlaktewater dat verrijkt ismet sulfaat de basentoestand gunstig kan beïnvloeden zonder de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem te vergroten.
Deinteresseging uit naar de invloed van de
bodemsamenstelling en tijdsduur.
In het kader van Overlevingsplan Bosen
Natuur (OBN)zijn in natuurreservaten de

Aft).2:

systemen bestudeerd en het effect van rijd en
grondsoort viaeen experimenteel onderzoek.

gevolgen van overstroming langs regionale
wateren bestudeerd voor verschillende bodems
en bcvlociingssystemen.In enkele terreinen
waseen langjarige traditie van bevloeiing aanwezig, met een succesvollecombinatie van
overstroming door bevloeiing en natuurontwikkeling'''5''6'.Ooit was het doel van de
bevloeiingom de pH ende bodemvruchtbaarheid van deze (boezem- en made)graslanden te
verhogen door aanvoer van sediment en basenrijk water.Viaempirisch veldonderzoek werd
het effect vandeverschillende bevloeiings-

Demeeste natuurreservaten zijn verdroogd.Kwelisomgeslagen in infiltratie door
verlagingvanderegionaledrainagebasis gedurende de afgelopen halveeeuw*'.Groot verschil
van toen met nu isdat tegenwoordig veelfosfaat in debodem isgeaccumuleerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in twee natuurterreinen
waar almeerderejaren bevloeiing plaatsvindt
(dePlateaux ten zuiden van Eindhoven, sinds
1984,enZijdebrug indeomgeving vanSliedrecht, sinds 1996, met respectievelijk een
zandgrond en een kleiopveengrond).In de
Plateaux vindt in het voorjaar bevloeiing plaats
volgens een cyclisch systeem, waarbij bodems
vooreen aantal dagen onder water staan en
dan weer droogvallen.InZijdebrug wordt in
winter en voorjaar gedurende eenlange aaneengesloten periode bcvloeid.Bevloeiing heeft
ingeen van beideterreinen tot significante
verhoging van het fosfaatgehaltc geleid; wel
tot eenzwakke verhoging van de basenverzadiging. Een interessant verschil isdat het actief
ijzergehalte in debodem (0-20cm-mv) in Zijdebrug isafgenomen en in dePlateauxjuist is
toegenomen. Door reductie van ijzeroxiden
kan pyriet worden gevormd (meer dan één procent!).Pyrietvorming en oplossing van ijzeroxiden leidt tot verlies van fosfaatsorptiecapaciteit met mobilisatie van fosfaat als mogelijk
gevolg11'.

Redoxpotentiaal engemiddeldenitraat-ensuljaatconcenrraties tijdenseenoverstroming metenzondersu[-

Experiment

jaathoudendwater.Behandelingensamengevoegdmetuitzonderingvan sulfaat.

Dehypothese wasdat overstroming met
sulfaatrijk water leidt tot afname van stikstof,
mobilisatie van fosfaat en toename van gebonden calcium10'.Vandrieonbevloeide locaties in
natuurterreinen (Plateaux (zand), Zijdebrug
(kleiopveen)en deReest(veen))werden de
bodems ondergedompeld met twee verschillendewatertypen:sulfaatrijk CaS04.2HzOen
sulfaatarm CaC03.2HzO,2 meq Ca271. Het
experiment werd indrievoud uitgevoerd in
een klimaatkamer met een constante temperatuur van 15°Ceneen luchtvochtigheid van60
procent voor een periode van 30dagen.Nao,1,
2,3,6,10, leen 32dagen werd van elkeseriede
bodemvochtsamcnstellinggeanalyseerd. De
redoxpotentiaal werd dagelijks gemeten.
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In dePlateaux warende fosfaatconcentratieendepH gestegen, inZijdebrug bleefde
fosfaatconcentratie redelijkgelijk.Daarbij was
wel opvallend dat inZijdebrug zoweldepH als
defosfaatconcentratie aanvankelijk stegen en
later weerdaalden.Het gebruikte watertype
bleek in allegevallen nauwelijks tot verschillen tussen debehandelingen te leiden.
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Nitraat bleek binnen enkeledagen uit het
bodemvocht tezijn verdwenen, wat gepaard
ging met een stijging van depH (afbeelding 2).
H2O
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Nadat het nittaat was verdwenen,daalde de
pH weer in Zijdebrug. De fosfaatconcentratie
bleefdeeerstedagen min ofmeergelijk. Na
een week nam deconcentratie licht toe.Na 16
dagen bleek een maximale fosfaatmobilisatie
bereikt tezijn, waarna de concentratie in Zijdebrug weer sterk significant afnam naar de
beginwaarde van het experiment.
R o l van p y r i e t
Pyriet kan door oxidatie van ingesloten
zuurstofomgezet worden in ijzeroxiden die
fosfaat binden en zorgen vooreen lage fosfaatconcentratie.Defosfaatconcentratie gaat stijgen alsdeze ijzeroxiden worden gebruikt voor
deafbraak van organische stof Deze toename
van fosfaat vindt plaats na deeerste week in de
locaties en bereikte een piek na 16dagen. Daarna bleefdefosfaatconcentratie in de Plateaux
op een vergelijkbaar niveau.In de pyriethoudendegrond vanZijdebrug neemt de fosfaatconcentratie weer afdoor fosfaatbinding aan
ijzer(II)oxiden. Het proces treedt niet op bij
weinig ijzer en pyriet zoals het geval isin de
Plateaux.Uit het experiment blijkt dat niet
zozeer het ijzergehalte zelfbepalend isvoor het
aldan niet optreden van eutrofiëring, maar de
mate van zuurstofinsluiting en devorm waarin ijzer in de bodem aanwezig is:pyriet ofijzeroxide.Sterker nog,het maakt bij sterk gereduceerde pyriethoudende bodems nauwelijks uit
wat de kwaliteit isvan het aangevoerde water
ofwat het bodemtype is.

Tijdsaspect
Op basisvan het experiment blijken vier
fasen bij deoverstroming van pyriethoudende

Tabel1.
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ijzerrijke gronden vanZijdebrug iseenveelvoud lager dan dedirecte aanvoer via oppervlaktewater en in de ijzerarme zandgrond van
dePlateaux ishetjuist een veelvoud hoger
(tabel 2).In het Reestdal issprake van een gelijkeorde van grootte.Voorammonium isin alle
gevallen het effect van mobilisatie groter dan
van directe aanvoer viaoppervlaktewater.Voor
kalium isjuist deaanvoer viaoppervlaktewater groter dan demobilisatie met uitzonderingvan dePlateaux.

gronden tekunnen worden onderscheiden
(tabel 1),waarin verschillende processen domineren.
Kortdurende inundaties (toteen week)
leidt tot een stijging van de pH en denitrificatie;middellange inundatie (totdrie weken)
brengt tijdelijk fosfaat in oplossing en heeft
een verzurend effect. Bij inundatie tot vierà
vijfweken vindt geen netto fosfaatmobilisatie
ofpH-verandering plaats.

Bijdrage van externe en interne
eutrofiëring

Conclusies

Devraagblijft ofdeeutrofiëring een
gevolg isvan het toevoer-effect ofvan het
mobilisatie-effect. Defosfaatmobilisatie in de

•

Bijbevloeiingvan meerderejaren isde
aanvoer van fosfaat niet meetbaar in de
bodem.Welkan fosfaat waarschijnlijk

Effecten tijdensverschillendefasenvanoverstromingopdepH,anorganischkoolstof,opgelostijzerenjosfaatinhetbodemvochtvanpyriethoudendegrondenmetdaarbijde
verklarendeprocessen.

tijd
(etmaal)

pH-effect

IC-effect

<3
3-7
7-17

toename
sterke afname
afname

fluctuerend
toename
toename

laag
laag
toename

stabiel laag
stabiel laag
toename

> 17

stabilisering

stabilisering

toename

afname

Tabel2.

Fe-effect

P-effect

proces

nitraatreductie en lachgasvorming
pyrietoxidatie en vorming ijzeroxiden
pyrietoxidatie en vorming ijzeroxiden, organische stof
afbtaak viareductie ijzeroxiden
roename fosfaatadsorptiecapaciteit doorvorming van
ijzer(II)hydroxiden.

Hoeveelhedenvoedingsstoffen (kg/ha)dieviahetoppervlaktewaterdirectwordenaangevoerdofviaindirectebodemprocessenalsmaximaalgemetenmobilisatieineen
bodemlaagvan25cmdiktebeschikbaarkomenbijeenoverstromingmettiencentimeter.

NH 4

P
locatie

water

Reest
Zijdebrug
Plateaux

0,2

0,125

1.31

0,28

0,075

0,05

0,188

0,56
?

34 H 2 O

WBœmgBmMÊBÊÊÊBBm

VloeiveldopdePlateaux(tenzuidenvanValkenswaardtegendeBelgischegrens).
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bodem

water

NO3
bodem
6,5
6,3
15

water
1,2

4,9
?

K
bodem

water

bodem

_
-

5,58
7,53

0,25

0,32

11,25

2,5
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beter worden gemobiliseerd door pyrietvorming bij langdurige bevloeiing: weken
in plaats van dagen.
Eencyclisch systeem met korte perioden
van bevloeiing lijkt gunstiger om effecten
van eutrofiëring te voorkomen dan lange
aaneengesloten perioden.
Kortdurende inundaties (toteenweek)
leidt tot een pH-stijging en denitrificatie;
middellange inundatie (tot drie weken)
brengt tijdelijk fosfaat in oplossing en
heeft een verzurend effect. Bij inundatie
tot vier àvijfweken vindt geen netto fosfaatmobilisatie ofpH-verandering plaats.
Uit het experiment blijkt dat nitraat binnen enkeledagen uit het bodemvocht te
zijn verdwenen ongeacht het bodemtype.
Uit het experiment blijkt verder dat niet
zozeer het ijzergehalte zelfbepalend is
voor het aldan niet optreden van eutrofiëring, maar dematevan zuurstofmsluiting
en devorm waarin ijzer in de bodem aanwezig is:pyriet ofijzeroxide. Sterker nog,
het maakt bij sterkgereduceerde pyriet-

houdendc bodems nauwelijks uit wat de
kwaliteit isvan het aangevoerde water of
wat het bodemtype is.
Dedirecte aanvoer vanfosfaat is waarschijnlijk groter dan de mobilisatie van
fosfaat in ijzerrijke gronden. Bij ijzerarme
gronden lijkt dit effectjuist andersom.
Voorammonium isinallegevallen het
effect van mobilisatie waarschijnlijk groter
dan dat van aanvoer.Voor kalium is het
effect van oppervlaktewateraanvoer waarschijnlijk het belangrijkste.
Deaanvoer van voedingsstoffen gebonden
aan het sediment isnagenoeg onbekend.
Huidig onderzoek kan daar mogelijk meer
duidelijkheid overgeven. *
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