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Eenoverlevingsplan
voorlaagveenwateren
Aandeproblematiekronddeachteruitgangvanlaagveenwaterendooreutrofiëring, verdrogingen
verzuring isaldenodigeaandachtbesteedinhetverleden,zoweldoorbeheerdersalsdooronderzoekers. Deverschillendeherstelmaatregelenblekenechterzeerwisselenderesultatenopteleverenen
erwasoverhetalgemeensprakevaneen lageejjectiviteit.Omdaarinverandering tebrengen,zijn
laagveenwaterenonlangsopgenomeninhetnationaleonderzoeksprogrammavanhetOverlevingsplanBosenNatuurvanhetMinisterievanLandbouw,NatuurenVoedselkwaliteit.Deresultaten
zullennietalleennatuurherstelplannen tengoedekomen,maarookzeergoedbruikbaarzijnvoor
maatregelendiebinnende Kaderrichtlijn Watergenomendienenteworden.
"Dieplantdan,welkeonsnogrest,isalweer
geenzeldzaamheid,maartocheenallermerkwaardigstgewas.Miljoenenenmiljoenengroeienerin
onsveenachtigvaderlandenzehebbennietweinig
totdevormingervanbijgedragen.(...)Gijhebtze
dikwijlsgenoeggezien,dichterosettenvanlange
spitsebladeren,dieaanhunnerandenvoorzienzijn
vanstekeligepunten,daarnaarhetenzewater-aloè'
(Stratiotesaloides:deweerbarekrijgsman,diewel
watheeftvaneenaloë)."(Heimans&Thijsse,
i8p8). Ietsmeerdaneeneeuwlaterisiedere
laagveenbeheerdertrotsophetnogvoorkomenvankrabbescheer inzijn/haar gebied,
zekeralsdeplantooknogdoorzwartesterns
gebruiktwordt.Watisertochgebeurd met
delaagveenwateren inNederland,datzelfs
eennaarhetschijnt zoweerbareplant,destijdszelfsvaakalseenplaaggezien,aldecennialangnietmeerinstaatisomdemeeste
laagveenwateren inonslandtebevolken?
BinnendeNederlandseoppervlaktewaterennemendelaagveenwateren(plassen,moerassen,slotenenpetgaten)een
bijzondere positiein.Dezewaterenvertegenwoordigen eenbelangrijke natuur- en
cultuurwaarde opzowelnationaal alsinternationaal niveau.Hunbiodiversiteitis
echtersterkafgenomen door vermesting,
verdrogingenverzuring.Karakteristieke
processen alsveenvorming(vastleggingvan
koolstof) enverlandingblijken nauwelijks
meeroptetreden.Integendeel,indemeeste
laagveenwateren vindt (netto)alleennog
veenafbraak plaats,waardoor omvangrijke
baggerproblemen ontstaan zijn. Hetwateris
veelaltroebeldoor(blauw)algenbloeien
opwervelend slib;ondergedoken waterplantenkomen nauwelijks meervoor.Hiermee
samenhangend ishetvoedselweb,vanplan30 I H 2 0
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tenenalgentotcarnivoren,sterk veranderd.
Zowelonderzoekersalsbeheerders hebbenalveelervaringopgedaan met herstelmaatregelen in laagveenwateren.Veel
onduidelijkheid blijft echterbestaanover
hetsterkwisselenderesultaat endevaak
lageeffectiviteit. Vaneenaantal maatregelen
isalwelopkortetermijn bekendwat het
effect is,maarishet langetermijnresultaat
nogonbekend.Daarnaast moeten nieuwe
maatregelengetestwordenen bestaande
maatregelen geoptimaliseerd.
Omdezeredenen isvorigjaar, in
opdrachtvanhetMinisterie vanLNV,
begonnen metonderzoeknaar het herstelbeheervanlaagveenwateren.Dit onderzoek,
meteeneerstetermijn vandriejaar, valt
binnen hetOverlevingsplan BosenNatuur
(OBN).OBNiseenuitbreidingvandezeer
succesvolleregelingEffectgerichte MaatregeleninNatuurterreinen. Hetbiedtbeheerdersvannatuurgebieden ondersteuning(in
devormvanonderzoek,advieseneensubsidieregeling)bij hetuitvoeren vandemaatregelen,gericht opdebestrijding vandevermesting,verdrogingenverzuring. Hierbij
delendeoverheid,debeheerderseneendeskundigenteam (bestaandeuit beheerdersen
onderzoekers)deverantwoordelijkheid voor
herstelenbehoudvandebiodiversiteit.

Knelpunten en kennisleemten
IneenpreadviesisdehuidigeOBN-gerelateerdeproblematiekindeNederlandse
laagveenwaterengeanalyseerd.Hiertoeis
eerstaandacht besteedaan basale
eco(hydro)logischekarakteristieken van
laagveenwateren,waarnaopgrond van
onderzoeksliteratuur en beheerservaring

onderzocht iswaardebelangrijkste knelpunten enleemten in kennisliggen met
betrekking tot het (herstel)beheer.
Kenmerkend voorlaagveenwatetenis
datzeeenveenbodem hebbenenondiep zijn
(ééntot tweemeter).Hierdoor speeltde
waterbodem eenzeerprominenterol.
Afbraakprocessen, vrijkomen vanvoedingsstoffen enopwervelingvan bodemdeeltjes
(dieinondiepewaterenlangin suspensie
blijven) bepaleninsterkematedewaterkwaliteit.Bodemprocessen wordensterkbeïnvloeddoordekwaliteitvanhet (inlaat)water,
waardoorinterneeutrofiëring (hetversneld
vrijkomen vannutriënten binnen het
gebied)eenbelangrijke rolspeelt.Aanpak
vanalleendeexterneaanvoervanvoedingsstoffen blijkt hierdoorvaak ontoereikend
voordaadwerkelijk herstel.Het verwijderen
vanbaggerkaninlaagvenenjuist leiden tot
extraeutrofiëring, doordat minder afgebrokenbodemlagen aandeoppervlaktekomen.
Ditleidtbijslechtewaterkwaliteit toteen
continue'natte verbranding'vanveen.Een
belangrijk extraprobleemvormtdehuidige
visstand,dietroebelingvanhetwaterverder
indehand werkt.Dehogedichtheidvan
planktivore (zoöplankton etende)enbodemwoelendewitvismaaktefficiënte begrazing
vanalgenonmogelijk enbrengtde(vaakin
hogemateafgebroken) veendeeltjes gemakkelijk insuspensie.
Degevondenknelpunten enkennisleemtenzijn inhetrapport vertaald naar
concrete onderzoeksvragen:
• Hoekiezenwedejuiste hydrologische
maatregelen omnaastdegewenste
water-enbodemkwaliteit, ookdedoelsoortenweerterugte krijgen?
• Aanwelkekwaliteit (inclusiefmacroionen)moetinlaatwater voldoen?
• Welkebijdrage leverthet intern vrijkomenvanvoedingsstoffen aandetotale
eutrofiëring? Werkt baggeren?
• Onderwelkevoorwaarden kaneenduurzameovergangvantroebelenaar heldere
staatvanhetwaterverwacht worden?
Werktvisstandbeheer; hoeverandert het
voedselweb hierbij?
• Leidteenfluctuerend waterpeiltotbetetewaterkwaliteiten vegetatie-ontwikkelingendaneenvastpeil?
• Hoekunnen verlandingen veenvorming
weeropganggebracht worden?
• Leidtherstelvandewaterkwaliteit ook
tot herstelvanvegetatieende fauna;
welkerolspelenzaadbankendispersie
hierbij?

Zwartesternopeennestvan krabbescheerbladeren(foto:Pau!van Gaaien).

Herstelbeheer
Speerpunt bijhetOBN-onderzoek ishet
herstelenbehoud vandediversiteit aan
karakteristieke laagveengemeenschappenen
-soorten.Helderwater kanhierbij duswel
eenmiddel,maarnooiteendoelopzichzijn.
Hetuitvoeren vanhetvoorgestelde onderzoeksprogramma (eerstefasetot 2006)zal
naarverwachtingeenbelangrijke bijdrage
leverenaanhetherstelbeheer.Debedoeling
isomuiteindelijk eenalgemeen bruikbare
enhandzamesleutelvoorhet (herstel)beheer
teontwikkelen,zoalsvoorvennenal
beschikbaaris.
Dedriehoofdthema's binnen hetprogrammazijn:herstel vanaquatischelaagveengemeenschappen (gewenstewater-en
bodemkwaliteit),herstelvanverlandingen
veenvormingénherstelvan karakteristieke
voedselwebinteracties.Binnen het onderzoekworden benaderingen van onderop
(ingrijpen indebeschikbaarheid van nutriënten)enbenaderingen vanbovenaf(visstandbeheer)gecombineerd. Laagveenwaterenlatenzichveelmoeilijker manipuleren
dooractiefbiologischbeheerdan wateren
meteenzand-ofkleibodem.Opkorteretermijn kunnenechtergoederesultaten ineen
laagveenplasgeboekt worden,met kieming
vanveledoelsoorten inhelderwater (zieH 2 0
nr. 17uit 2003).Dezaadbank bleekonverwachtnogzeerinracr,watgoedeperspecrievenbiedrvooranderegeéutrofieerde laagveenwateren.Eenpunt vanzorgblijft echter
devoedselrijke bodem,metkansopwoeke-

ringvanhoornblad enwaterpest ten koste
vandedoelsoorten.Treedtoplangeretermijn ookdaadwerkelijk weer veenvorming
enverlandingop,bijvoorbeeld viavegetaties
vanwater-aloë?Denadrukbinnen hetuit te
voerenexperimenteleonderzoek ligtophet
definiëren vansturendeprocessenen factoren.Ditmaakthetnietalleenmogelijk om
depreciezeoorzakenvanachteruitgang en
herstelaantegeven,maarookomdejuiste
maatregelen tekiezenenomdeonderzoeksresultaten doortevertalennaar andere
gebieden.Bijdekeuzevoordelocaties (onder
andereDeDeelen,HetHol,Westbroek,Terra
Nova,DeWeerribben,DeWiedenenIlperveld)washetbelangrijk datzenietalleende
geografische verspreidingoverNederland
vertegenwoordigen, maarookdeverschillen
inlandschapshydrologie (wegzijging-kwel),
zoutconcentratie (zoer-brak)en nutriëntenbeschikbaarheid(mesotroof-hypertroof).
Omzoefficiënt mogelijk tekunnen werken,
isgekozenvoorgebieden waar recentelijk
maatregelengenomenzijn ofbinnenkort
genomenzullen worden.

Op zoek naar samenwerking
Dedoelenenherstelmaatregelen binnen
hetOverlevingsplanBosenNatuur sluiten
nauwaanbijdievaneengrootaantal andere
onderzoeks-enherstelprogramma's in 'nat'
Nederland: eutrofiëringsbestrijding
(intern/extern),optimaal waterpeilbeheer,
debestrijding vancyanobacteriën, visstandbeheerendecombinatie waterberging/

natuur.Bovendiensluiten dedoelenaan bij
deEuropeseKaderrichtlijnWater,waarbijde
gegenereerde kennisookbinnen het maatregelenprogramma vande kaderrichtlijn
gebruikt kanworden.Hetligtdanookvoor
dehandomdekrachten indetoekomst te
bundelen omopzoefficiënt mogelijke wijze
dewaterkwaliteitsproblematiek aantepakken.Voordevolledigeuitvoeringvanhet
ambitieuzeOBN-onderzoek issamenwerkingmetandereprogramma'szelfseen
voorwaarde.Het teamdeskundigen hoopt
danookdatditprogramma eennieuwe
impulsgeeft aandeuitwisselingvanideeën
endesamenwerkingtussen waterbeheerders,terreinbeheerders enonderzoekers, f
Hetpre-advies'Laagveenwateren'is(kosteloos)te
bestellenbijhetEC-LNV:alleenviae-mail:
balie@ednv.aj3r0.nlo.v.v. code'OBN-17'.
VoormeerinformatieoverhetOverlevingsplan
BosenNatuurenhetteamdeskundigen
laagveenwaterenkuntucontactopnemenmet
MankenFellin^ervanhetExpertisecentrumLNV:
(0318)822850.
dr.Leon Lamers
(Katholieke Universiteit Nijmegen)
ir.Mariken Fellinger
(Expertisecentrum Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit)
dr.ir.Harry Hosper
(RLZA/voorzitter OBN-deskundigenteam Laagveenwateren)
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