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Slibophopmgiséénvande problemendiezichvoordoeninondiepewaterzonesachtervoorocververdedigmgenlangs kanalenenmeren.Inhetbijzonder inoeverzones"mcrstilstaand watervormenzich
bovendienkroosdekkendiedeaquatische biodiversiteit negatiejbeïnvloeden. Bijhetontstaanvan
dezedrijflagen zouhetvrijkomen vanvoedingsstoffen uit hetgeaccumuleerde slibeensturenderol
kunnenvervullen.Ineenzogeheten enclosure-experiment, uitgevoerd ineen ondiepeoeverstrook
langs hetTwenthekauaal, isdezehypothesegetoetst, ludecilinders,waarvandebodembedektwas
meteensublaag, kwam mdezomervanuit hetslib60mgstikstofpernr perdagen14mgfosfor vrij.
wataanleidinggaj totdevorming vaneenkroosdek. Indeenclosures,diegeplaatstwareniu een
bodemwaarvan desublaagverwijderdwas,wasditmeto/ nauwelijks hetgevalenrradgecugroci
vankroosplauten op.Hetexperimentondersteunt hetadviesdatslibvenvijdcring eeneffectieve
beheersmaatregel isbijdebestrijding vankroosdekken.
Deafgelopen 20jaarzijn langsscheepvaartkanalenengrotewateroppervlakkengolfwerendeofgolfbrekendc constructiesaangelegddiezichopenigeafstand vandeoever
bevinden51.Hierdoorwerden rietgordels
beschermd,werdoeverafslag voorkomenen
ontstonden (nieuwe)vestigingsmogelijkheden
voorwater-enoeverplanten.Veelvande

waterzonestussen vooroeververdedigingen
landwerdenechtergeconfronteerd meteen
sterkeslibafzetting5'.Vooralin(semi)stagnante
oeverstrokenvormdenzichbovendien drijflagenvankroos,waarvanbekendisdatdiede
aquatischebiodiversiteit negatiefbeïnvloeden9'.Geaccumuleetdslibbevatrelatiefveel
organischestof',dievooralindezomerdoor

VoorbeeldvaneenongewenstesituatieineenondiepeoeverstrooklangsdeZuid-Willemsvaart.Doordatgeenuitwisselingsopeningenmdedamwandvoorkomen,stagneerteutroof
waterboveneensliblaagmeteenkroosdekalsgevolg.
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micro-organismen wordtafgebroken.Als
gevolghiervanwordtveelzuurstofverbruikt,
waardoornietalleenderedoxpotentiaalvande
bodemdaalt,maarookhetzuurstofgehalte
vandewatetlaag,zoalswerdvastgesteld in
oeverstrokenachtereengeslotenvooroevervan
deMüggelseeinDuitsland8'.
Inzuurstofloze,sterkgereduceerdewaterbodemsontstaanhierbijvoorplanten toxische
stoffen, zoalsgereduceerd ijzer,mangaanen
sulfide.UitdesublaagvandeMüggelsee bijvoorbeeldontweek indezomer6,5mgwaterstofsulfide perm2bodem8'.Wanneerijzer
wordtgereduceerd,komthetaanijzergebondenfosfaat vrij7'.Indienhettoplaagjevande
onderwaterbodem vervolgenszuurstofloos is,
wordenijzerenfosfaat afgegeven aandewaterkolom.Ookdeconcentratievanammonium,
datinzuutstoflozebodemsaccumuleert'',kan
ineenzuurstofarme waterkolom toenemen.
Hetligtvoordehand teveronderstellen
dateendergelijke nutrié'ntenflux eenbelangrijke rolkanspelenbijhetontstaan vankroosdekken.Tijdens eenstudiemeenoeverzone
langshetTwenthekanaal2'1werddegroottevan
defluxvanstikstof fosfor enijzer vastgesteld
inenclosuresmeteenslibbodem eninenclosureswaaruitdesublaagwasverwijdetd.Daarbijwerddeontwikkelingvaneen drijflaag
gekwantificeerd. Deresultatenvandezestudie
endebetekeniservanvoorhet waterbeheer
wordenhiernabesproken.
Uitvoering van het onderzoek
Deoeverstrook(0,5mdiepenachtm
breed)bevindtzichachtereendamwanddiede
scheidingvormtmetdevaarweg.Deovergang
naarhettalud bestaatuiteentweemeterbrede
rietgordel.Bijdestartvanhetexperiment in
december 2000wasdeoeverstrook4,5jaaroud,
waarbijdeoorspronkelijke zandbodembedekt
wasdooreensliblaagvangemiddeld 13,6cm.
Dezesliblaaghadeenhogergehalteaanorganischestofdandezandbodem;ookandere

Overzichtvandeproefopstellingmetachttransparantecilindersineenondiepeoeverstrook
langshetTwenthekanaal.Eengetandcdamwandscheidtdeoeverstrookvandevaarweg;
linksisdedamwandonderbrokenterhoogtevaneenJauna-uitstapplaats.
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gemeten parameters kwamen in de sliblaag in
hogere concentraties voor (tabel i).In de
bovenste vier centimeter van de sliblaag kwamen turionen van klein kroos met een dichtheid vangemiddeld 212per m 2voor1';devier
centimeter dikkegrenslaag tussen slib en
zandbodem bevatte gemiddeld 262 turionen
per m2.Acht enclosures,bestaande uit transparante, polycarbonaat cilinders (0 50cm, diepte
1,30m),werden in de bodem geduwd tot50
centimeter onder het bodemoppervlak. In vier
cilinders wasde sliblaagaanwezig (hierna
'slibcilinders' genoemd), in vier andere (hierna
'zandcilinders'genoemd) wasdesliblaag tot
aan hetgrensvlak van slib en oorspronkelijke
zandbodem verwijderd. Gedurende de onderzoeksperiode (december 2000t/m december

Tabel 1.

2001)werden maandelijks in elkecilinder relevante parameters 2 ' van de waterkolom en de
waterbodem gemeten en werd de bedekking
van dedrijflaag geschat. Om debiomassa en de
nutriënteninhoud te bepalen, werd in september 2001 een deel van dedrijflaag van elke cilindergeoogst.Tervergelijking werden alle parameters ookgemeten opvier vaste punten
buiten decilinders in de oeverstrook.

Veranderingen in hoeveelheid nutriënten, zuurstofen kroos
Periode december t / m j u n i
In zowel slib- als zandcilinders daalde de
n i t r a a t c o n c e n t r a t i e van de w a t e r k o l o m van
g e m i d d e l d 400 umol/1 in d e c e m b e r naar 90
umol/1 inj a n u a r i ; v a n a fapril k w a m n i t r a a t

Gemiddeldewaarden(standaardfout tassenhaakjes) vanparametersdiebepaaldzijn mdesublaag (0-4cm)
endeonderliggendezandlaag (0-4cm).Concentratieszijnweergegeven in umolper^ram droo^ewicht,
behalvevan organischestof. (n=4,b= P<0.01,e=P<0.001,d=P<0.0001).
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Hetverloopvan deconcentratiesvan nitraat,ammonium,ortho-josfaat, ijzerenzuurstofmdewaterlaag, van
deredoxpotentiaal in deboàendaag (0-10cm)envan dekroos-endraadalgenhedekhng ophetwateroppervlak.Depuntenbetref/engemiddeldeii (plusstandaardfout) vantelkensviermetingen.
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(nagenoeg) niet meer in de waterkolom voor
(afbeelding 1).In allecilinders daalde bovendien deammoniumconcentratie vande waterkolom van gemiddeld 19umol/1in december
naar r umol/1van april r/mjuni (afbeelding 1).
Dit betekent dat de beschikbaarheid van stikstofvoor degroei van kroosplantjes, die vanaf
april op het wateroppervlak van alle cilinders
werdengeobserveerd, laagwas:lagerdan de
concentratie van 2.9umol/1die nodigisom de
helft van de maximalegroeisnelheid van klein
kroos te bereiken9'.Defosfaarconcenrratie, die
bij het begin van het experiment 1.1 umol/1
bedroeg,daalde in beidegroepen cilinders tot
0.3umol/1injanuari, waarna geen veranderingen meer optraden totjuli. Deze fosfaatconcentratie ligt onder de waarde van 0.5umol/1,
dieminimaal nodig isom de helft van de
maximale groeisnelheid van klein kroos te
bereiken.In dezeperiodezaldaarom de geringebeschikbaarheid van stikstofen fosfaat
beperkend voor degroei van kroos zijn
geweest.Dezuurstofconcentratie in de waterlaagbedroeg 16à20mg/l, waarbij geen verschil tussen de behandelingen werd geconstateerd.Destijging van de zuursrofconcentratie
aan het begin van het experiment ging samen
met devestiging vaneen dun laagje draadalgen opde binnenwand van de cilinders.Het is
mogelijk dat dedalingvan de ammoniumconcentratie aan het begin van het experiment
samenhing met opnamedoor deze algen.
Periodejuli t/111 september
Injuli wasindeslibcilinders de beschikbaarheid van ammonium met 12,9umol/1
meer dan zeskeer hoger dan injuni (afbeelding 1).Deze concentratie was bovendien
hoger dan in dezandcilinders injuli(2,9
umol/1).In deslibcilinders steegookde fosfaatconcentratie injuli tot5,1umol/1,waarna een
piekwerd bereikt van gemiddeld 10,1 umol/1in
augustus. Indezandcilinders werd de fosfaarconcentratie met hoger dan 0,8 umol/1. Het is
aannemelijk dat deverhoogde beschikbaarheid
van ammonium en fosfaat in de slibcilinders
injuli en augustus debasis vormde voor een
snellegroei van kroos met alsresultaat dat in
augustus een kroosdek het wateroppervlak
bedekte.Deze hypothese wordt ondersteund
doot het feit dat in dezandcilinders,waar de
nutriéntenbeschikbaarheid laagbleef) nauwelijks groeivan kroos optrad waardoor de
bedekking lagerbleefdan e'énprocent. De stijging vande fosfaatconcentratie inde slibcilinders verliepsynchroon met een stijging van de
ijzerconcentratie (afbeelding 1).In dezelfde
periode vond een dalingvande zuurstofconcentratie van dewaterlaagin de slibcilinders
plaats tot 0,5mg/l in augustus, terwijl ookde
redoxpotentiaal van deslibbodem daalde tot -7
mVinaugusrus.Bijeendergelijk lage redoxpotentiaal vindr in debodem ijzer(III)reducrie
H
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plaatsen gaat het aan ijzer(III) gebonden fosfaat in oplossing7'.Doordat in de waterkolom
geen ofweinigzuurstofmeer aanwezig was,
wasook het toplaagje van de slibbodem zuurstofloos geworden, waardoor geen oxidatie
meer kon plaatsvinden van ijzer(II) tot
ijzer(III). Hierdoor konden fosfaat en ijzer vrij
naar dewaterlaag diffunderen. Onder de
heersende anaërobe condities kon ookde concentratie van ammonium (dat in concentraties
tot 2 mmol/1in het poriewater aanwezig was)
in dewaterkolom toenemen. Geletop de
beschikbaarheid van zuurstofin de waterlaag
van dezandcilinders vond weinig nalevering
van fosfaat en ijzer naar dewaterlaagplaats en
bleefook deammoniumconcentratie laag. Het
verschil in kroosbedekking tussen dezand- en
slibcilinders kan hiermee verklaard worden.

De nutriëntenflux gekwantificeerd
Vandecember t/m april verdween zo'n240
mmol (3360mg) stikstofuit de waterkolom
van dezand- en slibcilinders (tabel 2),waarschijnlijk voornamelijk door demtrificatie in
debodem en wellicht ook nog door opname
door algen.Van mei t/m september verdween
6,83mmol stikstofuit dewaterlaag van de
zandcilinders;van fosfor en ijzer werd gemiddeld 1 mmol/nr aan de waterkolom afgegeven.
Geheelanders wasde situatie in de slibcilinders in deze periode.In totaal werden vanuit
desliblaagop zijn minst 650mmol stikstof,69
mmol fosfor en 125mmol ijzer per n r aan de
waterkolom afgegeven, wat voor elk element
neerkomt op respectievelijk ongeveer 60,14en
46mg/m z /dag. Hierbij isdeopname door
algen,diein dezeperiode circa t5procent van
het wateroppervlak bedekten, niet in deberekening opgenomen.

Veranderingen in de waterlaag buiten de cilinders
Inde waterlaagbuiten de cilinders werd
ondanks deaanwezigheid van een sliblaag
geen piek in deconcentraties van fosfaat en
ijzer geconstateerd (afbeelding 1).Ook trad
geen kroosexplosie op.Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat het water tijdens

Tabel2.

Deresultatenvanhetexperimentinseptember2001: indecilindersmeteensliblaag(S)iseendikkroosdekgevormd,inc
cilinderswaaruitdesliblaagwasverwijderd(Z),isditniethetgevalenishetwaterhelder.

geen van de meetpunten werden lage zuurstofconccntratics waargenomen en werden

scheepspassages aan stroming onderhevigis,
waardoor een betere verversing optreedt. Op

Nettouitwisselingvanstikstof,fosforenijzervanuitdezand-enslibbodemsnaardewaterkolom tussendecember2000enmei2001(=periode1)en tussenmeienoktober
2001(=periode2).Dedatabetreffengemiddeldewaarden(inmmol/m2perperiode)metstandaard/outvandeparametersdiezijnopgelostindewaterkolomenvastgelegdin
debiomassavankleinkroos,(n=4,behalvevoorde biomassadatavandezandcilinders,waarvoorgeldtn=2).x=kleinkroosisafwezig.

parameter
bodem
periode
opgelost
standaardfout
inbiomassavan kroos
standaardfout
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negatievewaardenvanderedoxpotentiaal
gemeten.Dewaargenomendalinginde
nitraatconcentratiegedurendedezomerhangt
waarschijnlijk samenmeteenverhoogdedenitrifkatie indebodem;destijging indeherfst
enwintermetaanvoervannitraatrijk water
doorophetkanaalafwaterende beken.
Betekenis voor het beheer
Deresultatenlatenziendat slibophoping
inocvcrsrrokenmetstagnerend (eutroofj
kanaalwater leidttotkroosdekken;verwijderingvanslibvoorkomtde naleveringvanstikstofenfosfaat uitdewaterbodem endaarmee
ookdevormingvaneenkroosdek.Daarmee
ondersteunen deresultaten hetadvies4'*"10'dat
baggereneeneffecricve beheersmaatregelisbij
debestrijding vankroosdekken.Ditgeldtniet
alleenvoorondiepeoeverstroken,maarvoor
allewatergangendiemetdezelfde problematiektekampenhebben.Deresultaten tonen
verderaandatslibophopingnietleidt totvormingvaneenkroosdekzo langvoldoendeverversingendoorstromingvandewatcrkolom
optreedt.Tochheeft slibophopingindezesystemenóóknegatieveaspecten:tijdensstro-

mingveroorzaaktdoorscheepspassageswordt
slibopgewoeldwaardoortroebelwaterontstaat,indeslibbodem komteensteilegradiënt
voornaarzuurstofloze lagendieongunstig
zijn voorworrelendewaterplanten enveel
macrofaunagroepen énwater-enmoerasplantcnkunnenzichinhetzachtesubstraat slecht
vestigenenhebbeneengrotekansteworden
losgewoeld.Daaromisbaggerenookhiereen
zinvollebeheersmaatregel. *
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