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fotosynthese-eiwit, dusnaastfosfaat tevens
veelmineralestikstof Hetsecundair metabolismetreedtvooralopbij mineralenschaarste
enisgeassocieerd metlangzamegroeien
vormingvanstrooisel,bijvoorbeeld bijheideenveenvegetaties.Desamenstellingenminetalenbehoefte vanplanten isdus afhankelijk
vanhun groeistrategie.

Degrotewaumavelals
pionierineenmineraliserend
landschap
W I M BAAS, U N I V E R S I T E I T U T R E C H T

Tuincentra mogen hetplantje sindsajgelopen maand nietlangerverkopen.Staatssecretaris Faber
van Natuurbeheer heeft hiermeeactieondernomen tegen deoverlastdievoornamelijk waterschappenondervinden vandegrotewaternavel.Devan oorsprongZuid-Amerikaanse waterplantgroeit
zoalsbekendexplosie/invoedselnjk en'warm'waterenlaat bekendichtgroeien.Sindsdeontdekking vandezewaterplant inNederland in 19514,groeiden deklachten.A/gelopen najaar vondeen
bijeenkomst overdegrotewaternavelplaatsdiegeorganiseerd wasdoordeSTOWAeuWerkgroep
EcologischWaterbeheer.Onderstaand artikel iseenuitwerking vanc'envandevoordrachten tijdens
diestudiedag.

Vanuitecologischoogpuntgedraagtde
grotewaternavelzichalspionierplant,die
woekertwaarnaast fosfaat tevensveelnitraat
aanwezigis.Ditgebeurtbijvoorbeeld doorhet
mineraliseren vanorganisch substraat zoalsin
veengebieden,waareenlaagpeilofinlaatvan
verontreinigd oppervlaktewater leidttot
internemobiliseringvanmineralen.Dit
stimuleert bioturbatie,watervoorzorgtdatde
mineralisatie voortgaat.Voorgesteld wordt nu
omdegrotewaternavel tebestrijden door
voedselrijke (onderwater)bodems inveengebiedentesanereneneentegeninterneeutrofiëring gericht(kwel)waterbeheer meteen
hoogzomerpeil tevoeren.
Binnendestofwisseling vanplanten
onderscheiden weprimair-ensecundair metabolisme.Voorbeelden vanprimair metabolismezijn, naastfotosynthese, devormingvan
suikersenaminozuren enhun omzetting in
levendeplantencellen.Daarbijzijn veelmineralennodigalsstikstofenfosfaat. Hetsecundairmetabolisme iseenoverschot-metabolisme:datdeelvandegevormdesuikersdatbij
eentekortaanmineralen nietkanworden
ingebouwdinlevendecellen,wordt omgezet
inenergierijke verbindingen van bijvoorbeeld
dikkecelwanden.Hetsecundair metabolisme
iseenoverlevings-metabolisme. Degevormde
secundaire plantenstoffen reguleren alsenergiebron ensignaalstofdesymbiosemetmine-

ralen-mobiliserende organismen. Hierdoor
kunnen plantenzichookonder mineralenarmeomstandigheden handhaven.
Hetprimairmetabolisme treedtdus
vooralondermineralenrijke omstandigheden
opdevoorgrond.Hetisgeassocieerd met
groen,snelgroeiendweefselvan bijvoorbeeld
pionierplanten. Desnellegroeivereistveel

Mineralisatie
Uitonderzoek inBelgiëvanprofessorDe
Maeseneer enuit talvanandere waarnemingenisgeblekendatdegrotewaternaveleen
voorkeurheeft voormetorganisch materiaal
vervuildwater.Deexplosievegroeivande
waterplant treedtvooralopoplange,zonnige
dagenwanneer bijhoge(watertemperatuur
veelmineralenbeschikbaarzijn tengevolge
vanmineralisatie enontledingvanorganisch
materiaal,bijvoorbeeld vanopgewoelde
modderenongezuiverd rioolwater.Bijmineralisatievanorganisch materiaalkomtnaast
fosfaat ookveelstikstof vtij.
Inwatermeteenfosfaatoverschot zal
nitraatuitspoeling uit maisland enuitrecent
gescheutdgrasland eengroterolspelen.Maisland heeft vooraleenhoge stikstofmincralisatiewanneer inhetrecenteverledenveeldierlijkemestistoegevoegd.Danspoeltnaast
nitraatookammonium uit.
Interne eutrofiëring
Vooralindeveengebieden inwest-en
noord-Nederland ismineralisatievanveenbodemseensterkonderschattebronvanmineralen.Deoorzaakiseenstructureel probleem:
bodemdaling,veroorzaaktdoorontwateren,
verdrogen envervolgensmineraliserenvan
hetontwaterdeveen.Alveleeeuwenis

Afbeelding 1 toontdeverhouding
waarindoorplanten levendenhoutig
weefselwordtgevormd(Y-as)bij
verschillendebeschikbaarheid van
mineralen (X-as). Linkspionierplantenwaarvanhetmineralenrijke weefselvoornamelijk viahet primair
metabolismewordtgevormd
dode celwand
(dunwandigelevendecellen),zoals
(strooisel)
liesgrasenbredelisdoddeenandere
snelgroeiendeplanten vanmineraClimax
Pionier
lenrijk, troebelwater,hetbiotoopvan
vegetatie
vegetatie
muskusrat
enbrasem.Rechtssoorten
Mineralen
aanbod
vanmineralenarme biotopen,zoals
veenmossen enkranswierenvan
helderwater.Ditismeerhetbiotoopvanotterensnoek.Viahetsecundair metabolisme
vormendeplantendikkecelwanden.Hiervoorzijn nettogeenmineralen nodig.
Plaatsenwedewaternavel inditkader,dankomtdezeslappe,intensiefgroeneplant uiterst
linksterecht:de(sub)tropischegrotewaternavelgedraagtzichinNederlandalseensnelgroeiendepionier vanverstoord,uiterstvoedselnjk relatiefwatmwater.
Type
groei
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bodemdalingonlosmakelijk verbonden met
ontwateren tenbehoevevanagrarischgebruik
vanveengrond(afbeelding 2)envormende
vrijkomende mineralen debronvoorextra
rijkeoogstenopveenakkers.
Gemiddeld zakteenNederlandseveenpolderdoorontwateren,verdrogen enoxidatie
met0,5 a1 cmperjaar.Waardiepwordt
ontwaterd nogveelmeer,zoalsindebuurt
vandroogmakerijen. Ookinnieuwewoonwijkeninveenpolders,zoalsdeVinex-locaties
treden velecentimeterszakkingperjaar op. In
dergelijke tediepontwaterdegebiedenis
mineralisatie vanveeneenhoofdoorzaak van
hetmineralenaanbod.Doordeweelderige
groeivanwaterplanten vormtzicheendikke,
voedselrijke modderlaagdiedoordedaling
vanhetpolderpeil insteedsondieper,dus
steedswarmer waterkomtteliggen.Vooralin
warmeperiodenkomenzo, door mineralisatie
vandebaggerenvandeomringendeontwaterdeveenakkers,veelmineralen vrij.Het
gevolgiseenexplosievegroeivanaanwarm
wateraangepaste pionierplanten, zoalsliesgras,ooitookeenexotischeimmigrant ennu
dusookdegrotewaternavel metzijn talloze
waterwortels.Dezepionierplanten nemende
plaats invaneertijds fraai ontwikkeldeplantengemeenschappen uit laterestadiavande
successiemetkoel,helderwater.
Bioturbatie
Demuskusrat, ookeenexotischepionier,
profiteert vandepionierplanten, de hoofdmootvanzijn dieet.Omgevallengrote
lisdoddeenegelskop,enopdrijven vangele
plompzijnevenveelaanwijzingen voorvraat
aandehechtwortels.Waarveenweidenovergaaninwetlandsvretenzeturionen vankrabbescheerenblaasjeskruid. Ookwateraardbij,
slangekruid enwaterdrieblad wordenniet
ontzien.Deaantallen muskusratten enhun
impactzijn inveengebieden vermoedelijk
groterdanalgemeen bekend.Ze infiltreerden
Noord-Brabant in 1992enZuid-Holland in
1994. Doorgraveninveenoeversenopwoeien
vanmodderveroorzakenzeextramineralisatie, dusplantenvoedsel.Evenals woelmuizen,
mollenenwoelratten houdenzehun biotoop
doordezebioturbatiegeschikt voorhunvoedsel, pionierplanten. Mogelijk heeft, naast
inlaatvangebiedsvreemd oppervlaktewater
ookdevertroebelingvanhetwaterdoor
bioturbatie doormuskusrat (enwoelrat)
bijgedragen aanhetteruglopen vandekrabbescheer-vegetaties.Diepontwaterdeveenakkersgeeft bodemwoelers betereoverwinteringsmogelijkheden. Uiteenoogpuntvan
mineralisatie isvooraleenlaagzomerpeil
desastreus.Incombinatiemet bioturbatie
vreetbacterié'leverteringvanuitdevoedselrijkebovenlaagdansnelomlaaginhetontwa24 H 2 0
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terdemaagdelijke veen.Vooraldrastischepeilverlagingenploegentenbehoevevanmaïsakkerszijndesastreus:perjaar kandezevorm
vanbioturbatie eenbodemverliesdoormineralisatievanwelvijfcentimeter opleveren.
Derelatietussenpeilverlaging, bodemdaling,mineralisatieenvoedselverrijking iseen
vicieuzecirkelmetalsgevolghetwoekeren
vanpioniersoorten.Hetisdusniettoevallig
dat,althans inveengebieden,debiotopenvan
degrotewaternavel,liesgrasendemuskusrat
samenvallen.
Alleenhetwegnemenvandeoorzaak
(peilverlaging) kandezeinterne mobilisatie
vanvoedsel,dezeinterneeutrofiëring tegengaan.Hetmessnijdt danaantweekanten:het
gaatookdeverloedering tegenvanwetlandvegetatiesinveengebieden.
Kwelwater en gebiedsvreemd oppervlaktewater
Ookwegvallenvankwelwater speelteen
belangrijke rolbijdetoegenomen voedselrijkdominveengebieden.Vooralnaoxidatie
tijdens verdrogingkanijzer uit kwelwater
fosfaat vastleggen.Hetisdanookvangroot
belangkwelwaterbinnentehoudenenperiodiekincontacttebrengen methet veenoppervlak.Eenprobleem isdevaakverminderde
infiltratie bovenstroomsdooronttrekkenvan
grondwater.Ookdiepenaburigedroogmakerijen verminderen doorwegzijging hetkwelwateraanbod.Bijeenkwelwaterrekort kunnen
rerentiebekkens bijdragen aaneenbetere
verdelingvangebiedseigen kwelwater overde
jaargetijden.

Inveenpoldersovertreft deneerslag(circa
800mm)ruimschootsdeverdamping (400a
500mm).Daarbij komensoms aanzienlijke
hoeveelheden kwelwater.Tochiser'szomers,
dooronvoldoendebergingscapaciteit in tijden
vanoverschot,vaakeenwaterrekort. Inlaten
vanalkalischchloride-ensulfaatrijk water
veroorzaaktdanviaverschillendemechanismeninterneeutrofiëring metfosfaat. Ten
eerstedooropheffen vanderemmende
werkingvanzuurop deontledingvanorganischmateriaal,maarookdoorhetzogenaamdezouteffect (competitie tussen chloride
ensulfaat metfosfaat) voorbindingsplaatsen
inveenbodems.Daarnaastbindtsulfaat, na
reductietotsulfide, ijzer waardoormet ijzer
vastgelegd fosfaat vrijkomt. Naast mineralisatiedooronrwateringendoorbioturbatieis
ookinlarenvangebiedsvreemd,vanoorsprong
vaakRijnwater duseenbelangrijke oorzaak
vaneutrofiëring inveenpolders.
Verspreiding
Hetgedragvandegrotewaternavelals
piomerplantgeeft aanwijzingen overde
manier vanverspreiden.Tijdens desnelle
groeinatuurlijk vegetatief,door afgebroken
stukjes stengel.Maarvoordeveelalkortlevendepioniers komtonvermijdelijk het
moment datdegroeiomstandigheden ongunstigworden.InNederlandisdatdeovergang
naarherfst enwinter.Eenjarige pioniers
makenweinigreservevoedsel.Zereagerenop
verslechterdegroeiomstandigheden doorveel
zaden tevormenomzogunstige omstandighedenaftewachten.Dewaternavelisnietper
seéénjarig. Inzijn oorspronkelijke habitatis

PLATFORM

te herstellen, naast bodemsanering (baggeren), buitenhouden vangebiedsvreemd water
en koesteren van kwelwater. Ook moet in
veengebieden het onophoudelijk verlagen van
het polderpeil worden gestopt, waardoor
interne bemesting en bioturbatie minder kans
krijgen. Hier ligt een gezamenlijke taak voor
politici,waterbeheerders, natuurbeschermers
en boerenorganisaries. Ineen minder dynamisch polderlandschap wordt degrote warernavel dan misschien ooit een gewaardeerde,
zeldzame gast. *
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waterpest leert dat dat nog lang kan duren.
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