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Deaanlegvaneenaantaldammen inhet
kadervaneenruilverkavelingbooddemogelijkheid zonderexcessievekostenenigeproefgebiedeninterichtenommaatregelen uitte
testen.Ditartikel beschrijft deuitkomsten
vandeproef.Voormeer achtergrondgegevens
wordtverwezennaarhet oorspronkelijke
rapport.

Van troebelnaarhelder
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lulitpolderWormer.Jispen Nekzijn deeffecten vanbaggeren en visstandbeheerop deecologische
kwaliteit van vecnslotenonderzocht. Hiervoorzijn vierproejïjebiedengekozen, diedoordammenvan
ileomgevinggeïsoleerdzijn.Deaanwezigedunnebaggerblijkt effectief verwijderd tekunnenworden
dooraanpassingen van dezuigmoud van de baggermachiuc.Samen mei tweeandereinrichtingsmaatregelen(hetvergrotenvandewaterdiepteenvermindering van destroming)draagt lietbaggerenmbelangrijke matebijaan deverbetering van de ecologischekwaliteitvandeveensloten terwijl
defosfor- enstikstojgehalten tochnognauwelijks afnemen. De verbeteringen houdenaltienjaar
stand.De aanleg vanbezinksystemen(schermenenkuilen]voorzwevendstof enalgen op strategische
plaatsen biedt perspectief alsalternatief voorlietdurebaggeren.Visstandbehecris waarschijnlijk
mindernodig mgocdingerichtesloten.Ditartikel beschrijft de resultatenvanecuexperiment,dar
uniek is omdat insloteneffecten vanvisstandbehecren veranderingen utdewaterbeweging nooit
eerderzijn uitgetest.

Voorde proefzijnvierproefvakken gekozenmetglobaalovereenkomstigeeigenschappen(afbeelding 1).Tenbehoevevanhet
verwijderen vandezeerslappebaggerisde
baggermachinevoorzienvaneenzuigmond
('stofzuiger'). Inelkproefvak is eenkuil
gemaakt(circatienvierkantemeteroppervlakteenéénmeterdiep),waarinde viszichin
dewinterkanterugtrekken.Devakkenzijnin
1990 nahetbaggerenafgesloten.Vervolgens
zijn devakkenIenII bezetmeteenvisstanddie
kenmerkend is voordemeestesloteninveengebieden,namelijkveelbtasemenkarper
(300 kg/ha)endevakkenIII enIVmeteen
visbestanddatvoorkomtinplantenrijkpolderwaterzoalssnoek,kolblei,blankvoorn,ruisvoornenzeelt(75 kg/ha).In 1996 isdevisstand
gecontroleerd.DevisstandenindevakkenIen
IIblekennogsteedskenmerkend tezijnvoor
algenrijk waterendevakkenIIIenIVvoor
helderwater.WelisinvakIII meervisbroed

Deproefisgefinancierd doordeProvincieNoordHolland,hetHoogheemraadschapvanUitwaterende

DepolderWormer,JispenNek-eenveenweidegebied -bestaat uiteendicht netwerk
vanslotenendrieondiepemeren.Hetwater
indepolderisgroenentroebel.Ondergedoken
waterplanten ontbreken inderegelenin
sommigeslotenstaatzoveelbaggerdatzij
nauwelijks waterbevatten.Baggerenen
visstandbeheer verminderen mogelijkde
algengroeienbevorderendegroeivan waterplanten.Baggerenomdat fosfor inhetwater
vooralafkomstig isuitnaleveringvande
waterbodem ennietuitexternetoevoer.
Voortsontstaatdoorbaggereneengrotere
waterdiepte.Daardoorvindtminderopwoelingvandewaterbodemplaatszodatwaterplanten indevasterebodembeter kunnen
kiemenendegroeiminderwordtgehinderd
doorsedimenterend slib.Visstandbeheeris
mogelijkgunstig,omdaterveelwitvis leeft.
Minderwitvisgeeft meerkansenvoor
zoöplankton metalsgevolgmeergraasvan
algen.Verderbetekentditminder opwoeling
vanbodemsediment, waardoor wortelende
waterplanten beter kiemen.

Hetzelfdegeldtvoorvisstandbeheer. Inmeren
enplassenlopensuccesvolleprojecten, maar
metslotenisgeenervaring.Voordatgrootschaligeactieswordenondernomen isdaarom
gekozenvooreenlangjarigeproef*(1990-1999).

A/b. 1:

SluizeninHollandsNoorderkwartierenhetWaterschap De Waterlanden.Hetvisonderzoekisverricht
doot deOrganisatieterVerbeteringvandeBinnenvisserijenvrijwilligers uitdegezamenlijke hengelsporrfederatiesdeNoordkopenMiddenNoord-Holland.

Situering van deproefvakken, rcferenriewoteren en monsterpunten.

Baggerenvanlossebagger-infeitemet
modder aangelengd water-isnieteenvoudig.
Bovendienisnietduidelijk inwelkemate
baggerendeecologischekwaliteit verbetert.
H2O
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aangetroffen, mogelijk omdat desnoek in vak
IVbeter aangeslagen isdan in vakIII.

naar doorzicht, zwevend stof, fosfor, stikstof,
chlorofyl-a, algen- en zoöplanktonsamenstelling en injuni en augustus naar het voorkomen van waterplanten en aasgarnalen, vastgesteld ofbaggeren en visstandbeheer de
ecologische waterkwaliteit verbeterden. Dit
bleek het geval te zijn. In 1992heeft nog extra
onderzoek plaatsgevonden, onder andere meer
monsterpunten per proefvak en een meetfrequentie van om de twee weken.Vanaf1996
isalleen de groei van waterplanten gevolgd.

Per vak iseen overlaat gemaakt voor de
afvoer van overtollig regenwater. Door het
verschuiven van een plank in het waterschot
kon bij grote droogte water worden ingelaten.
Bij deoverlaten isgaas aangebracht om het
overspringen van viste voorkomen.
Na het nodige vooronderzoek zijn vanaf
zomer 1990de effecten van de maatregelen
gevolgd. Eerst isvia maandelijks onderzoek

Afo.2:

Overzicht waterkwaliteitsparametersindeperiode 1988-1995,ie zomer.gcmiddclden.

1

1

_60

^L 1
\

Tl

BVakl
• Vak II
• Vak III
• Vak IV
DKoksloot
ODorssloot
• De Poel

HI-t*.
1 1

r
»20

IM

Bodem
Na het baggeren bedroegdewaterdiepte in
desloten gemiddeld circa40cm.Langsdeoevers
ligtnogtot 20en in het midden 10tot 35cm
bagger.Erisniet uitputtend gebaggerd, om de
oorspronkelijke veenbodem intact telaten en
om het onderliggende veen tegen verdereoxidatie tebeschermen. In vak I ligtde meeste
(restjbagger. Het baggeren isdaar minder goed
gelukt, dooraanloopproblemen met de techniek

Verdeling alejcngrocpen in 1993(hetvierdejaar nauitvoering vanie maatregelen).

maatregelen
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van baggeren. In deproefvakken ishet fosfor-
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gehalte na het baggerengemiddeld circa
0,8gram fosfor/kg drogestofen inde referentie
wateren circa 1,4gram.Dit betekent een afname
met circa40procent door het baggeren.
Water
Het water is vanaf 1990 helderder geworden (afbeelding 2).VakIVgeeft de hoogste
waarden. Deze hoge waarden waren mogelijk,
omdat vlakbij de viskuil isgemeten. In de
overige vakken ishet doorzicht dikwijls tot de
waterbodem (waterdiepte circa30cm op één
meter uit deoever).
Ook het gehalte zwevende stofis gedaald.
Daarentegen zijn in 1995deproefvakken slechter dan de referentievakken. Mogelijk heeft dit
te maken met de voorafgaande wateroverlast
(aanvang 15september 1994),waarbij vele
weilanden onder water stonden.
Detotaalfosfor- en stikstofgehalten zijn
na de maatregelen nauwelijks gedaald. De

A/b.4:

grote verschillen voor fosfor tussen 1990en
1991 zijn niet te verklaren.

welkezichvoeden met watervlooien, lijkt dus
ondergeschikt. Ook aasgarnalen vluchten snel.

Het chlorofyl-a gehalte isafgenomen. Na
t990zijn er minder algenen blauwalgen
(afbeelding 3alsvoorbeeld).In de proefvakken
iseen verschuiving naar kleinere algsoorten,
waartoe flagellaten.

Waterplanten zijn aangetroffen in de
vakken II,IIIen IV(afbeelding 4alsvoorbeeld).
In vak Ikomen nauwelijks planten voor.De in
vakIVaanwezige kranswieren (pionierplanten)
verdwijnen. Waterplanren waren aanwezig
vanaf 1990 tot en met 1999,met uitzondering
van 1994. Mogelijk was toen het tijdstip van
bemonstering (juni) tevroeg,vanwege het
koude voorjaar. Daarna was het extreem warm.

Daphniai's -efficiënte algencters - zijn
vanaf 1993in de tellingen aangetroffen. ProefvakIVgeeft dehoogste aantallen (bijvoorbeeld
in mei 1995:meer dan 300individuen per liter).
Delatestart kan te maken hebben gehad met
een beter voedselaanbod, namelijk kleinere
algsoorten.Daarnaast waren erproblemen met
debemonstering. Dedieren vluchten bij de
geringste trilling en verandering in schaduw.
In feite zitten erdus meer watervlooien dan de
maandelijkse tellingen aangeven. Het aantal
aasgarnalen indeproefvakken en de referentieslotenblijkt onderling nierduidelijk te
verschillen.Deinvloed vandeze garnalen,

Implementatie van maatregelen
JSagßcren
Baggeren isdus zinvol,met name in
sloten die in de luwte liggen, daar deze niet zo
snel vollopen met bagger van elders. In
aanvulling op het baggeren zou de aanleg van
kuilen in doorgaande sloten, maar ook in de
meertjes, een mogelijkheid zijn om aangevoerd slib, met name het losseslib, te laten
bezinken.Zwevend slib wotdt daardoor uit de
circulatie onttrokken. Het concentreert zich
en wordt vastet.Voorts kunnen algen in
kuilen sedimenteren en zo niet meer verder
groeien. Bijvoorbeeld de kuil in vak I, indertijd
gemaakt als overwmtenngsplaats voor vis,

Waterplanten,opnametrijuni 1992(hetderdejaarna uitvoeringvan de
maatregelen.
Verklaring:
I ~ 1 Gekroesdfonteinkruid
— 1 Tengerfonteinkruid
r r ~ l Zannichellia
EE-3 Gedoomdhoornblad
[

I Kranswier

A/b.5:

Schematischeweergavevandesituatievoorennaiemaatregelen.
Voordoorzicht,zwevendstof fosfor,stikstof a(genbiomassa(=chlorojy!)zijn
deMTRofafgeleidewaardeningevuldenvoordeoverigeparameters
omschrijvingenvooreengezondecosysteem.
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Waterplanten vak IV.

liepbinnen eenbinneneenjaar dichtmetslib.
Indeanderevakkengingditproceslangzamer,omdatdezeblijkbaar minder gunstig
liggenenerookminder restbagger is.Kuilen
moetennatuurlijk welperiodiekworden
gebaggerd.Infeite fungeren dedoorgaande
slotenookreedsalssedimentval,maarhier
blijft hetslibinbeweging.
Visstandbeheer
Visstandbeheer versterkt het resultaatvan
baggeren,maaropgroteschaalishetergkostbaar.Bovendienvraagthetaanbrengen van
visweringen overlegmet veelbelanghebbenden.Waarschijnlijk isvisstandbeheerook
minder nodigingoedingerichtesloten.In
sloten metvoldoendewaterdiepteeneen
geringebaggerlaagvindtimmersweinig
opwoelingvanslibplaats.Verderbiedteen
begroeideonregelmatiggevormdeoevereen
meergevarieerdevisstand,waaronder snoek.
Afsluiten van watergaricjeii
Deverschillen tussendevakkenIenII
duidenopdegunstigeeffecten vaneen
beperktewaterbeweging;vakIligtdwarsopde
wind,waardoorminder bezinkingvan
zwevendstofenalgenplaatsvindtdaninvak
II.Verderisgeconstateerd datinslootdelendie
meerindeluwteliggen,waterplanten minder
bedektzijn metslib.Ookworden inslotenmet
weinigwaterbeweging planten minderdoor
golvenbeschadigd,waardoorzebeter kunnen
groeien.Ditlaatsteisonderzochtdoordegroei
vasttestellenvaninpottenuitgezetSchedefonteinkruid endezetelatengroeienop
beschutteenonbeschutteplaatsenvanvakIV.
Afsluiten vanslotenleidtvaaktotbezwaren,omdatafgezien vandewatervoorziening,
depoldernietmeertoegankelijk isvoorrecreatievaartenagrarischeactiviteiten.Eendeeloplossingzoukunnenzijn het aanbrengen
van schermen/versperringen (geotextiel,paaltjes).Voorgebaggerdeslotenmet hoge
slibaanwaszoudatkunnen helpen.Bij de
14
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Praejvak III, helder water. Opname 7 september 1996 (foto: Bert Broekhoven;1

aanlegvandedammen isnamelijk gebleken
datslibzichvoordeversperringzeersnel
(somsbinnen enkeledagen)ophoopt.Het
waterachterdeversperringwordt helderder,
debodemkanconsolideren en waterplanten
krijgen -afhankelijk vandeuitgangssituatiekansen tegroeien.Zijnereenmaal waterplanten,dankunnen dezedewaterbeweging
dempenenslibenalgendoenbezinken.Ook
hiergeldtdatperiodiekhetslibvoorde
versperringmoet worden verwijderd.

Voordeimplementatie vanmaatregelenis
eengoedeafstemming tussenallebetrokkenennodig.
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Conclusies
• Hetistechnisch mogelijk dunne bagger
(loopbagger)te verwijderen.
• Baggerenvanslotengeeft eenvoldoende
verbeteringvandeecologische kwaliteit
(doorzicht,zwevendstof,algen,blauwalgenenondergedoken waterplanten).
• Visstandbeheer versterkt het resultaatvan
baggeren.
• Aanleggen vanbezinksystemen (schermen,kuilen)voorzwevendestofenalgen
opstrategischeplaatsenbiedt inplaats
vanhetdurebaggerenzowelvoorsloten
alsvoordemeertjes perspectief
• Dooteenslootgoedinterichten,datwil
zeggenvoldoendediepte(meerdan40cm),
eendunnebaggerlaag(minderdan35cm)
enbijvoorkeurookdoorvariatietescheppenindeoeversalsbiotoopvoorsnoek,
kanondankshogefosfor- en stikstofgehalten,eenvoldoendeverbeteringvande
ecologischekwaliteit plaatsvinden.
• Visstandbeheer lijkt ineengoedingerichteslootnauwelijks meernodig.
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