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Flevoland tsgoedopwegmetdeverdrogingsbestrijding. Inruimeenkwartvandeverdroogdegebieden trojdeprovincieindeajgelopenjaren maatregelenomdeverdroging tebestrijden.DedoelstellingvandeProvincieFlevolandvoor2000ishiermeebereikt. Eensuccesdat bereiktismededankzij
eenvoortvarendesamenwerking tussendeterreinbeheerders,hetwaterschapendeprovincie.
InhetomgevingsplanFlevolandheeftde
provincieeennieuwdoelgesteldvoor2005:
vernattingsmaatregelentreffen indehelft van
deverdroogdegebieden.Ditisambitieus,maar
lijkt eentebereikendoel.DitkomtmededoordatinveelgebiedeninFlevolanddevernatting
bewerkstelligd kanwordenmetrelatiefeenvoudigemaatregelenenrelatiefbeperktekosten.VoorwaardeisweldathetRijkdezelfde
financiële middelen beschikbaarblijft stellen,
endatdeterreinbeheerders,hetwaterschapen
deprovinciehun inzetvoordeverdrogingsbestrijding continueren.
InFlevolandisdebeleidsdoelstellingvoor
verdrogingsbestrijding geformuleerd opbasis
vaninspanningen (hetpercentageverdroogd
gebiedwaarmaatregelengetroffen zijn).Het
Rijkenhetmerendeelvandeoverigeprovincieshebbenhun beleidsdoelstellingen geformuleerdopbasisvanresultaten(hetbereiken
vanhydrologischherstel)(zieooktabel 1).Bij
detotstandkomingvandelandelijkeverdrogingskaart2000isnaarvorengekomendathet
criterium'hetbereikenvanhydrologischherstel'moeilijk tetoetsenisaandehandvan
objectievegegevens.Veelgebruikwordt
gemaaktvanoordelenvandeskundigen,wat
eenconsistentelandelijkerapportageoverde
standvanzakenbemoeilijkt.DeProvincie
Flevolandheeft in1997vooreenbeleidsdoelstellingopbasisvaninspanningengekozen
metalsredendatditcriteriummeer specifiek,
eenvoudigerensnellermeetbaaris.Wellicht
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isinnauwesamenwerkingtussenRoyalHaskoning,Staatsbosbeheer,deVereniging
Natuurmonumenten, destichtingFlevolandschap,hetwaterschapZuiderzeelandende
provincieFlevolandtotstandgekomen.Dit
heeft geresulteerdineendooralleorganisaties
geaccordeerdehandleidingwaarineenmeetprotocolendeafspraken overtaken,verantwoordelijkhedenenfinancieringaanbod
komen.Dehandleidingmaaktonderscheid
tussenmonitoringvandeontwikkelingrichtinghethydrologischenecologisch streefbeeld
enmonitoringtenbehoevevanschadebepalingaanaangrenzendepercelen.Tevensiseen
schemaopgesteldwaarbijdemonitoring
geplaatstwordtbinnendeprojectvoortgangen
waarbijafstemming vandemonitoringmetde
tedoorlopenproceduresplaats heeft.

datooklandelijk een inspanningsgerichte
beleidsdoelstellingtotbetertoetsbarebeleidsdoelenkanleiden.
Vanzelfsprekend isookinFlevolandhet
uiteindelijke doelhydrologischenecologisch
herstelvandeverdroogdenatuurgebieden.De
monitoringvanhethydrologischenecologischstreefbeeld inFlevolandvondechter
nogonvoldoendeplaats.Daarnaast verschilden
degebruiktemeetmethodes.Uitinterviews
kwamnaarvorendatzoweldeterreinbeheerders,hetwaterschapendeprovincieeenmeer
eenduidiginzichtwillenhebbeninde effecten
vandevernattingsmaatregelen.
Ditisaanleidinggeweestvoordeprovincie
Flevolandomhetadviesbureau RoyalHaskoningeenhandleidingoptelatenstellenvoor
demonitoringvandeeffecten vanverdrogingsbestrijding inFlevoland.Dehandleiding

Tabe

2000

Criteria voor de afweging van
monitoringssystemen
Monitoringvaneen vernattingsproject
kanopzeerveelverschillendemanieren
wordenuitgevoerd.Eenkleinverschilinopzet
kanresulterenineengrootverschilinkosten.
Omtoteendoorallepartijengedragenhandleidingmonitoringtekomen,isindeprojectgroepeenaantalcriteriavastgesteld waaraan
demonitoringzoumoetenvoldoen.Deze
criteriawarenbeperkingvandekosten,aansluitingvindenbij reedsbestaande methoden
vandeterreinbeheerders,hetwaterschapende
provincieeneenvoudinuitvoering.Inde
projectgroep zijn verschillendemodellenvan
monitoringvoorgelegd,waarnagekozenis

Beleidsdoe[stellingeninpercentagevanhettotaleareaalverdroogdgebied.

Rijk

Provincie Flevoland

25%hydrologisch hersteld

25%maatregelen getroffen
50%maatregelen getroffen

2005
2010

Vooronderzoek
Startpunt vanhetopstellenvandehandleidingvormdeeenuitgebreid literatuuronderzoekdoorRoyalHaskoning.Rapportenvan
hetNationaalOnderzoeksprogrammaVerdrogingenbestaanderapportenenmeetprotocollenvandiverseinstantiesvormdenuiteindelijkdebasisvandestudie.Doormiddelvan
interviewszijndewensenophetgebiedvan
monitoringvanverdrogingsbestrijding vande
provincie,deterreinbeheerders enhetwaterschapinFlevolandopeenrijtje gezet.Tenslotteisdehuidigemonitoringsinspanningvan
dezeorganisaties geïnventariseerd.

40%hydrologischhersteld

(Bronnen:VierdeNotawaterhuishouding,PlanvanaanpakVerdrogingFlevoland,OmgevingsplanFlevoland)
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voor een basispakket voor demonitoring. Dit
pakket isgebaseerd op controlerende monitoring*voordeecologieen een pragmatisch
meetontwerp voor het hydrologisch meetnet.
Bovendien was men het erovereens dat het
mogelijk zou moeten zijn deeffecten van het
klimaat opdevernatting/verdroging tescheiden van deeffecten van de vernattingsmaatregelen in het gebied. Hetgekozen pakket is
vervolgens uitgewerkt ineen stappenplan voor
heropzetten van de meetnetten.

Ecologische monitoring
Veranderingen in dehydrologie kunnen
na verloop van tijd leiden tot veranderingen in
deoverige abiotische omstandigheden van een
gebied.Veranderingen in deze laatste
omstandigheden kunnen op hun beurt leiden
tot veranderingen in de soortensamenstelling
van deaanwezige vegetatie.Onderzoek naar de
vegetatie kan een indicatiegeven van
fysisch/chemische veranderingen in bodem en
water zonder dat directe metingen aan deze
compartimenten verricht worden. Bovendien
geeft het onderzoek naar devegetatie uitsluitselover het wel ofniet bereiken van natuurdoelen.Wanneer dekosten laagen de methode
eenvoudigdienen tezijn, heeft het verrichten
van onderzoek naar devegetatie dan ook voorkeur boven het meten van abiotische parameters in het veld.
Erbestaan verschillende methoden om
veranderingen in desoortensamenstelling te
monitoren. Welke methode geschikt isvoor de
monitoring in een specifieke situatie, is afhankelijk van deeisen diegesteld worden, de
informatiebehoefte en de kosten.Voor de
Flevolandse situatie heeft dit geleid tot de keuzeeen tweetal meetmethoden te combineren:
•

•

vegetatie-opnamen: tweejaarlijkse opnamen in een beperkt aantal permanente
kwadraten met behulp van de Braun-Blanquetschaal;
soortskartering:vijfjaarlijkse opnamen
vaneen beperkt aantal plantensoorten
langs looproutes met behulp vandeTansley-plusschaal.

Voordesoortskartering worden in principe alleen diesoorten gekarteerd die indicatief
zijn voor verdroogde ofvernatte situatie in het
veld.Bijzonder voor desituatie in Flevoland is
dat vanwege het relatiefjonge, ingepolderde
land nog tot op dedagvan vandaag immigratieen kolonisatie van plantensoorten vanuit
aangrenzende provincies plaatsvinden. Dit
heeft tot gevolgdat een toename van depresentie en abundantie van een plantensoort in
Flevoland toegeschreven zou kunnen worden
aan ofhet voortschrijdende kolonisatieproces
ofaan deafname van de verdroging en daarmeeaan het succes van een vernattingsproject.

Eenvandeplantensoortenopdesamengesteldeindtcatorenhjst isdeDotterbloem,eenvemattirysmdicatorvoor
schraal^jrasland.

Hoewel eldersdezeplantensoort als indicator
voor vernatting te boek kan staan, hoeft dit
niet alszodanig tegelden voor Flevoland. Op
basis van expert-judgement isdaarom een
indicatorlijst opgesteld die tekening houdt
met het kolonisatieproces en dus specifiek van
toepassing isopdesituatie in Flevoland. Hierbij isondersteuning verkregen van de vegetatiedeskundige P.Bremer.Deuitvoering van de
ecologischemonitoring ligt in handen van de
terreinbeheerders [met uitzondering van de
NEM-meetpunten vandeProvincieFlevoland).
Zij rapporteren hun data uiteindelijk aan de
provinciediedegegevenscentraal verwerkt.

Hydrologische monitoring
Het ontwerpen van een hydrologische
meetnet kan,grofgezien,op twee manieren
gebeuren:statistisch ofpragmatisch. Bijde
statistische methode wordt op basis van statistiek bepaald hoeveel peilbuizen geplaatst moeten worden en waar.Depragmatische methodegaat daarentegen uit van expert-judgement,
waarbij in principe minder buizen geplaatst
worden.
Voorde 'Handleiding monitoring verdrogingsbestrijding inFlevoland' iservoorgekozen depragmatische methode te hanteren.
Voorafgaand aan het treffen van de maatregelen wordt een meetnet ingericht in het te
vernatten gebied, maar ookin het (vaakagrarische)gebied erbuiten. Het meetnet in het te
vernatten gebied heeft alsdoelom te bepalen
ofhet hydrologisch streefbeeld bereikt wordt.
Het meetnet buiten het tevernatten gebied
heeft alsdoelom vastte kunnen stellen of
onvoorziene vernattingsschade in de
omgeving optreedt.Deprovincie Flevoland

gaat erin haar beleid vanuit dat de vernatting
van denatuurgebieden geen nadelige effecten
mag hebben indeomgeving.Om de effecten
van devernattingsmaatregelen binnen en buiten het gebied vast tekunnen stellen, iseen
meetreeks noodzakelijk diebegint voor het
nemen van demaatregelen. Binnen het tevernatten gebied worden maximaal vijf, erbuiten
maximaal zesbuizen,geplaatst indeze fase.
Het vaststellen vande locatiesgebeurt op basis
van hydrologisch vergelijkbare eenheden
(maximaal vijfbinnen hetgebied),terwijl de
zesbuizen erbuiten in eenomtrek rond het te
vernatten gebied geplaatst worden.De buizen
worden deels in het eerste watervoerende
pakket gezet (insituaties waarbij dat nuttig
blijkt tezijn) endeels in het freatisch grondwater.Analoog aan het Provinciaal Grondwatermeernet, worden eens per 14dagen de
grondwaterstanden gemeten.
Degegevensdie tijdens deze meetperiode
'vooraf naar boven komen, kunnen tevens
gebruikr worden bij het ontwerp ende keuze
van de anti-vetdrogingsmaatregelen.
Na het nemen vandemaatregelen wordt
het meetnet uitgebreid. In het natuurgebied
wordt het aantal buizen in iedergeval verdubbeld.Zonodig worden extra hydrologische
eenheden benoemd en komen erper nieuwe
eenheid nog tweebuizen bij.Buiten het tevernatten gebied kan het meetnet zonodigofdesgewenst worden uitgebreid tot maximaal
12 buizen. Het meten vindt nogsteeds elke
14dagen plaats.
Dehydrologische monitoringsinspanning
isverdeeldoverdeverschillende participanten.
H20

62.001

21

PLATFORM

Binnenhettevernattengebiedmeetinprincipedeterreinbeheerder defreatischegrondwaterstand,erbuiten wordtditgemetendoor
hetwaterschap.DeProvincieFlevolandisverantwoordelijk voorhetbemeten vandegrondwaterstand inheteerstewatervoerendepakket.
Maatregelen o f klimaat?
Omdegevolgenvandemaatregelen te
kunnenscheidenvandegevolgenvandeklimaatsveranderingen en-schommelingen,
heeft hetdevoorkeurdriejaar voorhetnemen
vandemaatregelen tebeginnen metmeten
(zolangditgeenvertragingvanhetanti-verdrogingsprojecttengevolgheeft).Indehandleidingisgeenvoorkeurgegevenvooreen
methodeomdegevolgenvanbeideprocessen
tebepalen.Welwordtaangegevenwelke
methode(bijvoorbeeld tijdreeksanalyse ofnietstationairegrondwatermodellering) voor
bepaaldesituatiesgeschikt isenwatdaarvoor
dannodigis.
Hoe n u verder?
Nudehandleidingerligt,zullen nieuwe
vragennaarvorengaankomen.Geziendeontstaansgeschiedenis vanFlevolandisaande
hand vaneentoekomstgerichte referentie
bepaaldofgebiedenverdroogd waren.Hetzal
daarominteressantzijnomtezienofhet
bereikenvanhethydrologisch streefbeeld leidt
tothetbereikenvanhetecologisch streefbeeld.
Dewijzevaninterpretatieendeevaluatie
vandeverzameldegegevensisnietopgenomen
indehandleiding.Ditvielbuitendedoelstellingenvanhetproject.Daarnaast isindeliteratuuroveranti-verdrogingsaanpak nogweinigaandachtbesteedaandeinterpretatievan
ecologischemonitoring.Hetheeft vooralsnog
prioriteitdehandleidinginpraktijk brengen
entezienofdehandleidingaanhetdoel
beantwoordt:datdebetrokken instantieszich
ergezamenlijk voorinzetten daterookdaadwerkelijk eneenduidiggemetengaat
worden.I

NOTEN

Controlerende monitoring is een monitoring gericht
op her verkrijgen van een globaal inzicht in de effecten van herstelmaatregelen (wel of niet bereiken van
doelstelling). Dit in tegenstelling tot signalerende
moniroring waarbij het begtijpen van oorzakelijke
verbanden russen processen een belangrijke rol
speelt.
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STOWA-systeemvoorde
ecologischebeoordelingvan
brakke,binnendijksewateren
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ROB FRANKEN, WAGENINGEN UNIVERSITEIT
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Inhetsterkafnemende areaal van de brakke binnenwateren langsdeNederlandse kustkomen
levensgemeenschappenvoordiebinnenEuropasteedszeldzamerworden.Een beoordelingsysteem
voorhetecologischfunctioneren van dezewateren ontbraktot nu toe.Daarom heeftSTOWA
opdrachtgegeven eendergelijksysteem teontwikkelen. Doorliteratuur- enmeetgegevensteanalyseren,komendespecifekekenmerkenvanbrakwatersystemen duidelijk naarvoren.Hieruit blijktdat
zowelhetzoutgehaltealsdedynamiekervan debelangrijkste difjemitterende/actorenzijntussen
brakwatersystemen. Morfologie envoedselnjkdomspeleneenondergeschikte rol.Uitgaandevaneen
streefbeeld zijn karakteristieken eninaatstaveugeformuleerd waarmeehetecologischniveaukan
wordenvastgesteld.
Brakkebinnenwateren zijnwaterenmet
eenchloridegehaltevanmeerdan300mg/l.Zij
zijnvooraltevindenlangsdeNederlandse
kust,waarhetzoutezeewaterzijn invloedlaat
geldenviaporeuzedijken,lekkendesluizenen
duikers.Zeewaterkomtmetnamebinnenvia
ondergrondse kwelstromenwaardoorook
verderlandinwaarts brakkewateren kunnen
voorkomen(afbeelding 1). Brakke binnendijkse
waterenhebbengeenopenverbinding metde
zee.AlvanafdeMiddeleeuwen leidenmenselijkeactiviteiten tothetontstaanvanbrakke
binnenwateren,zoalssloten,kanalen,karrevelden,inlagen,welenenoudekreken.Brakke
waterenwarentotinhetbeginvandevorige
eeuwwijdverspreid.Populairzijnzenooit
geweest.Alvanoudsher beschouwen mensen
brakkewaterenalsonwenselijke bronnenvan
muggenenmalaria.Voordelandbouw isbrak
watereenprobleemvanwegedehogezoutgehaltenvangrond-enoppervlaktewater.Het
zoutverlaagtdeproductieenbeperktde
gewaskeuze.Veellandbouwgebieden dieonder
invloedstaanvanzoutekwelwotdendaarom
alsindsdeaanlegvandeAfsluitdijk endeDeltawerkendoorgespoeldmetzoetwater.Vooral
rondomdevoormaligeZuiderzeeishetareaal
brakwaterdaardoorsterkafgenomen. Inde
overigedelenvanNederlandzijnveelbrakke

binnenwateren verdwenendoor dijkversterking,waardoordedijken veelminderdoorlaatbaarzijngeworden.
Levensgemeenschap
Doorverkleiningvanhet brakwaterareaal
zijn ookdebrakke levensgemeenschappen
sterkachteruitgegaan. Hetvoortbestaanvan
velekenmerkendenatuurwaarden vandeze
gemeenschappen komthierdoor ingevaar.
Daardoorstaat hetbeleidvoorherstelen
behoudvandezebrakkewaterendelaatste
jarensteedsmeerindebelangstelling.Menis
zichersteedssterkervanbewustdatNederlandverantwoordelijk isvoorhet instandhoudenvaneenketenbrakkegebiedenlangsde
kust,waardooruitwisselingvanindividuen
tussenpopulatiesmogelijk blijft. Brakkebinnenwaterenzijnnamelijk nietalleenbinnen
Nederland zeldzaam,maarinheelEuropa1).
Hetbrakkewateriseenextreemmilieuvoor
organismen.Slechtsweinigsoortenhogere
planten (ruppia's,zannichellia's)enwaterdieren(brakwatersteurgarnaal en-kokkel)zijn
aangepastaandegroteschommelingenvan
hetzoutgehalte indeloopvanhetjaar.Het
aantalkarakteristiekesoortenalgen,zoalsde
diatomeeën,isvrijgroot.Desoortensamenstellingvandelevensgemeenschapissterk

