Mogelijke invloed van hydrologische isolatie op de waterkwaliteitJ)

1. Inleiding
De laatste jaren wordt veel gesproken over
de (negatieve) invloed van gebiedsvreemd
water. Aanzetten daartoe vormden een
nota van de Natuurbeschermingsraad in
december 1987 [Natuurbeschermingsraad,
1987] en een in december 1988 te
Nijmegen gehouden symposium over dit
onderwerp [Roelofs, 1989]. Naast gebiedsvreemd water wordt ook gesproken over
milieuvreemd water [Den Hartog, 1989],
venvreemd water [Arts en Buskens, 1989],
maar vooral ook systeemvreemd water.

^1

T. H. L. CLAASSEN
Waterschap Friesland

In alle gevallen gaat het om bewust ingelaten of in te laten oppervlaktewater.
Gebiedsvreemd water wordt altijd in één
mond genoemd met wateraanvoer, niet met
waterafvoer. Daarbij wordt gebiedsvreemd
water afgezet tegen gebieds(systeem)eigen
water. Gezien het begrippenkader rond
watersystemen, de wisselwerking daarbij
tussen diverse waterstromen en de vraag
vooraf ofgebiedsvreemd water ook systeemvreemd is, verdient de aanduiding gebiedsvreemd de voorkeur boven systeemvreemd.
De Natuurbeschermingsraad [1992] geeft
de volgende definitie van gebiedseigen
water: 'Het in een gebied aanwezige water,
afkomstig van neerslag, kwel en oppervlakkige afstroming in een karakteristieke
onderlinge verhouding, dynamiek en
chemische samenstelling, waarvan de voor
het gebied kenmerkende levensgemeenschappen afhankelijk zijn'. Deze definitie
bevat dus twee aspecten: de conditionerende (abiotische) voorwaarden en de
bijbehorende (biologische) respons. In
afbeelding 1is ook nog de aanvoer van
oppervlaktewater - als inkomende stroom afgebeeld, echter niet vermeld in de
definitie.
De invloed van gebiedsvreemd water wordt
veelal impliciet als ongunstig beschouwd. In
1987concludeerde de Natuurbeschermingsraad [1987] dat de aanvoer van gebiedsvreemd water op gespannen voet staat met
het bereiken van gestelde waterkwaliteitsdoelstellingen. Er werden diverse maatregelen gesuggereerd, zoals het zoveel
mogelijk vasthouden van gebiedseigen
water (waterconservering), (tijdelijke)
') Aangepaste tekst van een inleiding voor de
Subgroep Sloten van de Werkgroep Ecologisch
Waterbeheer op 3 juli 1996 te Utrecht, waar het
thema luidde: 'aanvoer van gebiedsvreemd water,
visie van beheerders'.

Samenvatting
Vele Nederlandse wateren zijn voor hun watervoorziening (deels) afhankelijk van
aanvoer van water. De kwaliteit van een oppervlaktewater wordt dan mede bepaald
door die inlaat van ander oppervlaktewater. Die beïnvloeding heeft vele aspecten,
waaronder de beïnvloeding van de macro-ionensamenstelling. In dit kader wordt
gesproken over gebieds- of systeemvreemd water. Er ontstaat al gauw een slordig
taalgebruik, waarbij te pas en te onpas gesproken wordt over de negatieve invloed
van gebiedsvreemd water. De invloed van inlaat van water is echter zeer divers.
Na beschouwing van meerdere relevante aspecten kunnen conclusies getrokken
worden over de positieve of negatieve aspecten van waterinlaat. Die aspecten
worden opgesomd en met een aantal Friese voorbeelden toegelicht. Naast de Friese
boezem worden twee grote petgatengebieden en twee kleine geïsoleerde slotengebieden besproken. De hydrologische condities van een water(systeem) bepalen of
isolatie al dan niet mogelijk is en hoe de invloed van waterinlaat zal uitpakken.
Bovendien hoeft inlaatwater niet per definitie gebiedsvreemd te zijn. Niet zozeer het
weren van inlaatwater moet voorop staan, maar het aanpakken van de oorzaken van
bijvoorbeeld eutrofiëring, verdroging, verzuring en verzoeting of verzilting. Dat kan
op vele manieren, afhankelijk van de gegeven situatie. Daarbij heeft het voorkeur te
streven naar hydrologisch stabiele, mesotrofe en lithocliene omstandigheden.

verhoging van grondwaterstanden, aanvoer
van voorgezuiverd water, tegengaan van
wegzijging, en het realiseren van een
gescheiden waterhuishouding. Ook
Kwakernaak etal. [1993] geven alternatieven voor waterinlaat. Roelofs en Smolders
[1993] zien inlaat van (Rijn)water als nivellering voor de betreffende wateren i.e. laagveenmoerassen. De daardoor optredende
interne eutrofiëring wordt ook beschreven
door Koerselman en Verhoeven [1993],
Op zich is de inlaat van water niet verkeerd,
echter de kwaliteit ervan bepaalt de mate
van geschiktheid en beïnvloeding.
Van Wirdum [1989] beschouwt de
aanvoer van water van buiten het gebied
als een natuurlijk kenmerk van laagveengebieden.
Een complementaire benadering van het
weren van gebiedsvreemd water is het
hydrologisch isoleren van een water.
Dat is bovendien een maatregel die een
waterbeheerder kan treffen. Echter zoveel
als er gesproken is over het weren van
gebiedsvreemd water, zo weinig is gezegd
over (de mogelijke gevolgen van) isolatie
van wateren. Zo'n complementaire
benadering dwingt tot overdenking van
zin en onzin, gevolgen en haalbaarheid
van isolatie als ultime poging gebiedsvreemd water te weren. Voor een aantal

aanvoer oppervlakkig
afstromend water

Aß. 1.- Terrein als
oppervlaktewatermet
deverschillendewaterbalansposten [naar:
Natuurbesckermïngsraad,
1992].

aanvoer oppervlaktewater

aanvoer grondwater

Friese voorbeelden wordt op deze al dan
niet gerealiseerde isolatie ingegaan en
worden gevolgen voor de waterkwaliteit
besproken. Eerst wordt ingegaan op een
aantal aspecten van isolatie en inlaat van
water voor aquatische ecosystemen.
2. Aspecten van isolatie en waterinlaat
Waar, wanneer en in welke mate inlaat van
water speelt, is voor verschillende watertypen anders. Vanuit de aloude indeling
in 'standing en running waters', met resp.
'lentic en lotie habitats' [Odum, 1971]
geldt dat het Nederlandse vraagstuk van
gebiedsvreemd water vooral speelt in
standing waters. Een vergelijkbare tweedeling - minder gebaseerd op structuren,
maar meer op processen - is die in gesloten en open systemen. In Nederland is
zo'n tweedeling al te eenvoudig en blijken
vele gesloten systemen toch open te zijn.
Er is op jaarbasis een neerslagoverschot,
dat moet worden afgevoerd, 's Zomers is
er een neerslagtekort dat moet worden
aangevuld. Een groot deel van de Nederlandse natte infrastructuur is daarvoor
ingericht en de waterschappen danken
oorspronkelijk en ook nu nog voor een
belangrijk deel daar hun bestaansrecht aan.
Nederland kent vele watertypen en vele
typologische indelingen [onder meer van
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Claassen, 1987; CUWVO, 1988; Verdonschot, 1990;Van der Hammen, 1992, zie
ook RMNO, 1989 voor een overzicht],
echter een duidelijk aanknopingspunt met
de invloed van gebiedsvreemd water
ontbreekt daarbij. Dat is blijkbaar geen
belangrijk indelingscriterium, ofwel de
invloed kan zich in vele watertypen voordoen. Aspecten van isolatie en inlaat van
water kunnen verdeeld worden in fysische,
chemische en biologische factoren. Tabel I
geeft daarvan een overzicht.
TABEL I - Overzicht van fysische, chemische en biologischefactoren, die eenrol (kunnen) spelenbij isolatie en
waterinlaat.
fysische factoren:
verblijftijden; verkorting verblijftijden;
stroomsnelheid (verhang);
stroming(srichting); soms omkering (polders en
beken), soms opmaling;
permanentie/droogval;
waterdiepte/peilfluctuaties,
golfslag;
temperatuur;
licht.
chemische factoren:
zuurstofgehalten;
nutriënten/trofiegraad; onderscheid in concentratie
en belasting;
zoutgehalte/saliniteit/chloriniteit;
macro-ionen/verhoudingen tussen ionen;
buffercapaciteit/alkaliniteit;
basenstatus/calciumgehalte;
zuurgraad;
microverontreinigingen.
biologischefactoren:
migratie (actief) en instroom (passief) van algen,
zoöplankton, macrofauna, vissen en waterplanten;
gradiënten (limes divergens en limes convergens);
ecotoxicologie en bioaccumulatie (zie ook microverontreinigingen);
vissterfte (zie ook zuurstofgehalten);
'water-borne' ziekten;
botulisme;
bruinrot.

Deze veelheid aan factoren maakt het niet
eenvoudig of eenduidig de invloed van
waterinlaat te karakteriseren. De a priori
veronderstelde negatieve invloed van waterinlaat geldt zeker niet voor alle aspecten,
soms geldt het omgekeerde. Isolatie kan
ook ongunstig zijn, bijvoorbeeld in verband
met migratie van vis, verspreiding van
zaden en kiemen van planten, en voor een
goede natte ecologische infrastructuur
[ministerie van Verkeer en Waterstaat,
1989]. Zowel om taalkundige reden ('inlaat
van gebiedsvreemd water' is een pleonasme), als om inhoudelijke redenen is het
beter te spreken over (de invloed van)
'inlaat van water'. Met een aantal Friese
voorbeelden wordt hierna die invloed
beschouwd.
3. De Friese boezem
Vanaf 1938, toen de vroegere Zuiderzee
zoet genoeg was geworden, is in Friesland

zomerchlorofylgehalten in Britse meren.
Een ander belangrijk punt is dat voor de
Friese boezem er - mogelijk door de inlaat
van water - veel meer nutriënten het
gebied verlaten dan er in komen. Tabel III
geeft deze getallen voor de jaren 1990 tot
en met 1994.

volop begonnen met de inlaat van IJsselmeerwater. 's Zomers wordt de inhoud
van de Friese boezem (180.000 m 3 ) een
tot enkele malen ververst met IJsselmeerwater. Die inlaat is nodig voor peilbeheer,
doorspoeling en doorvoer (vooral naar
Groningen). Die inlaat heeft biogeografische invloeden voor onder meer algen
[Claassen en Hoogterp, 1984; Berger, 1988]
en vis [Witteveen+Bos, 1990].
Doorspoeling en lozing op zee heeft ook
invloed op intrek van bijvoorbeeeld stekelbaars en paling, op deverblijftijd van water,
eutrofiëring, microverontreiniging en
macro-ionensamenstelling. Indirect is de
kwaliteit van het boezemwater van belang
voor inliggende gebieden, die op hun beurt
boezemwater inlaten.
Voor de eutrofiëringsbestrijding wordt
inlaat van IJsselmeerwater als gunstig
beschouwd door verkorting van de verblijftijd en verlaging van nutriëntenconcentraties. Tabel II bevat een stikstof- en
fosfaatbalans voor de Friese boezem voor
1990, waaruit valt af te leiden dat er veel
meer nutriënten worden afgevoerd dan
ingelaten. De grootste belasting vindt
plaats door interne bronnen binnen de
provincie; de grootte van het boezemgebied
bedraagt ca. 305.000 ha. Wanneer geen
water meer zou worden ingelaten, stijgen
de nutriëntenconcentraties, neemt de verblijftijd toe en verergert de eutrofiëringssituatie. Het percentage inlaatwater op de
waterbalans is hier verhoudingsgewijs veel
groter dan het nutriëntenpercentage op de
stoffenbalansen. Voor de Friese boezem is
dit quotiënt voor water/stikstof 3.3, en
voor water/fosfaat 4.2 [Raad etai, 1993],
dus veel groter dan 1.
Extra doorspoelen, zoals is gedaan in het
Veluwemeer [Hosper, 1984],zou wel eens
gunstig kunnen zijn om de relatief hoge
nutriëntengehalten na dewinter te verlagen.
Zo wees Moss onlangs [7 juni 1996,
NVAE-symposium Amsterdam] op een
verband tussen de winter N-gehalten en de

TABEL III - In- en uitlaat van stikstof enfosfaat (in
tonnen perjaar) voor deFrieseboezem in de periode
1990-1994 [Waterschap Friesland, 1996].

1990
1991
1992
1993
1994

Inlaat
670
685
762
520
479

Stikstof
Uitlaat
8.475
4.810
8.876
7.704
10.476

Fosfaat
Inlaat
Uitlaat
29,9
33,8
45,5
13,6
21,9

538
361
671
530
687

Voor het petgatengebied De Deelen ligt
deze situatie geheel anders. Voor 1990
waren de genoemde balans-quotiënten hier
voor inlaatwater/stikstof 0,68 en voor
inlaatwater/fosfaat 0,48 [Claassen, 1994],
veel kleiner dan 1.Bovendien vindt in dat
gebied vrijwel geen afvoer plaats, althans
geen doorspoeling en doorvoer, waardoor
sterke accumulatie van nutriënten optreedt.
Er komt via oppervlaktewaterstromen
2,5 maal zoveel fosfaat in als er uit gaat
[Claassen, 1994], terwijl er voor de Friese
boezem 20 maal zoveel uitgaat als er in
komt (tabel III). De schaal van het
beschouwde gebied [RMNO, 1994] en de
gehele hydrologische situatie zijn cruciaal
bij beschouwingen over de invloed van
waterinlaat.
Om ander redenen dan eutrofiëringsbestrijding is waterinlaat ook gunstig voor
de aangrenzende boezemlanden. De Friese
boezemlanden hebben door een veranderende waterhuishouding te leiden van
verdroging en verzuring. Door het nat
houden van deze boezemlanden met
boezemwater is herstel en ontwikkeling
van waardevolle vegetatietypen mogelijk
[Spieksma, 1994; Spieksma etal.,1995].

TABEL II - Boezembalans voor stikstof enfosfaat voor hetjaar 1990 [naar Raad etal., 1993[.

Stikstof

Fosfaat

ton

"/o

ton

%

Toevoer:
Inlaat water
Natuurlijke bronnen
Depositie
Effluent rwzi's
Overstort en ongez. lozingen rwzi's
Ongez. HH lozingen
Polderbijdrage
Totaal

735
28
560
654
99
127
11.421
13.624

5,4
0.2
4,1
4,8
0,7
0,9
83,9
100

30
4
14
206
9
20
387
670

4,5
0,6
2,1
30,7
1,3
3,0
57,8
100

Afvoeren restpost:
Waterdoorvoer
Water geloosd
Restpost
Totaal

400
5665
7559
13.624

2.9
41,6
55,5
100

45
415
210
670

6,7
62,0
31,3
100
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Twee maatregelen worden geadviseerd:
inlaat van boezemwater in een intensief
slotennet om verdampingsverliezen te
voorkomen, en 's winters inunderen met
basenrijk boezemwater om verdere
verzuring tegen te gaan.
De invloed van de inlaat van IJsselmeerwater op de macro-ionensamenstelling in
noord-Nederland is fraai gedocumenteerd
door Bots etal. [1978], Met Stiff-diagrammen van veel meetpunten was de invloed
van het droge jaar 1976 en de vergrote
inlaat van IJsselmeerwater overduidelijk.
Het calcium-bicarbonaat watertype werd
sterk teruggedrongen ten gunste van het
natrium-chloride watertype.
Dit deed zich vooral in midden-Friesland
voor. Van nature echter heeft de strook
langs IJsselmeer- en Waddenzeekust al
een natrium-chloride-achtig watertype.
Gekeken naar macro-ionen is IJsselmeerwater meer gebiedsvreemd voor het Friese
Lage Midden en het ten oosten daarvan
gelegen gebied dan voor de Friese kuststrook. Dat geldt in nog sterkere mate voor
de daarbinnen liggende wateren, zoals laagveenmoerasgebieden en beekdalen enerzijds en brakke poldergebiedjes anderzijds.
Om deze reden is al eerder aanbevolen de
inlaat en doorstroming zoveel mogelijk
naar het westen te verleggen [Claassen,
1983], Bovendien heeft zo'n verlegging
sinds kort extra voordelen door een toegenomen zoutbezwaar op het IJsselmeer
nabij Lemmer vanuit de Noordoostpolder.
Voor de Friese boezem kan - gelet op het
voorgaande - geconcludeerd worden dat

inlaat van IJsselmeerwater gunstig is, hoe
meer hoe gunstiger. Daarbij ware te overwegen in het vroege voorjaar extra door te
spoelen en de inlaat te verschuiven naar
de lijn Stavoren-Leeuwarden en dan naar
Harlingen, Lauwersmeer en Groningen.
Het schaalaspect erbij betrekkend zou zelfs
gesteld kunnen worden dat niet zozeer
sprake is van inlaat van IJsselmeerwater,
maar van afvoer van rivierwater.
Het Ketelmeer is daarbij een grote slibvang.
Optimaal gebruik van de afvoer van rivierwater is via manipulatie met de inlaatwerken mogelijk.
4. Morrapark Drachten
Het Morrapark (ca. 14 ha) is een voorbeeld-nieuwbouwwijk met een intern
gesloten slotenstelsel. Hemelwater blijft
binnen de wijk en een circulatie-systeem
via de rijk begroeide sloten zorgt voor het
op peil houden van de waterkwaliteit.
Er wordt in principe geen buiten(boezem)
water ingelaten. Overtollig water wordt
geloosd. Samen met het Otterpark AquaLutra zijn dit de enige locaties in Friesland,
waar de waterkwaliteit voldoet aan de
ENW-normen. In de afbeeldingen 2at/m c
zijn de gemiddelde waarden voor chloride,
totaal stikstof en totaal fosfaat van de
sloten in het Park vergeleken met boezemwater (Smalle Eesterzanding) en nabijgelegen beek (Koningsdiep). De invloed
van 's zomers verhoogde chloridegehalten
in het boezemwater zijn nauwelijks waarneembaar in beek en Park. 's Winters
liggen de gehalten rond ca. 40 mg/l. Voor

Chloride

- • — S m a l l e Eesterzanding
- o — Koningsdiep
- û- -•Morrapark

ânaû

Aß. 2 (a, b,e) - Verloop
van chloride-, totaal
stikstof-en totaal fosfaatgehalten in het Morrapark, Koningsdiep
en Smalle Eesterzanding
in deperiode 1993 t/m
1995.

totaal stikstof en totaal fosfaat is het
verloop voor boezem en beek vrijwel gelijk.
Beide worden blijkbaar in vergelijkbare
mate beïnvloed door lozingen uit het
(vooral agrarisch gebruikte) poldergebied.
Voor fosfaat is het gehalte in de beek zelfs
iets hoger dan in de boezem. De gehalten
in het Park vertonen de geringste seizoenperiodiciteit en zijn veruit het laagst. Er
vindt immers geen externe belasting plaats,
anders dan via neerslag.
5. Otterpark AquaLutra
Vanaf 1994 worden diverse wateren in
het Otterpark AquaLutra bemonsterd
[Waterschap Friesland, 1993;Claassen en
De Jongh, 1995].Zes punten liggen in een
doorstroomcircuit van het Park.
Een ven ligt daarbinnen geïsoleerd van dat
circuit. Verder zijn bemonsterd een petgat,
de polderpias van de Kleine Wielen en het
boezemwater van de Grote Wielen.
De resultaten zijn enigszins vergelijkbaar
met die van het Morrapark. Het chloridegehalte neemt af en vertoont minder
periodiciteit vanaf Grote Wielen, via
polderplas en intern circuit naar petgat
en tenslotte het ven. Eenzelfde verloop,
met uitzondering van het petgat, geldt
voor stikstof en fosfaat. De venige bodem
daarvan leidt blijkbaar tot hogere stikstofen fosfaatgehalten (in tegenstelling tot
chloride) dan in polderplas en circuit.
Deze hogere nutriëntengehalten leiden hier
ook tot hogere chlorofylwaarden. Isolatie
van dit Park (ca. 10 ha) van de invloed van
boezemwater leidt hier ook tot het voldoen
van de meetpunten aan de ENW-normen.
6. De Deelen
De Deelen is een laagveenmoerasgebied
van ca. 500 ha., bestaande uit petgaten en
legakkers. Er is verhoudingsgewijs veel
open water (ca. 45%). Door wijzigingen
in de waterhuishouding in de directe
omgeving is grondwaterkwel in het gebied
verdwenen. Door infiltratie en verdamping
leidt De Deelen nu aan verdroging en ter
compensatie van dat watertekort vindt
's zomers veel inlaat van boezemwater

TotaalP
TotaalN

Smalle Eesterzanc ng
— • — S m a l l e Eesterzanding

- o -

Koningsdiep

- -O — Koningsdiep

- - A- -

Morrapark

• û- - Morrapark
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plaats. Het waterpeil in het natuurgebied
staat 0,3 à 0,4 m beneden boezempeil. Het
peilverschil met de omliggende graslanden
bedraagt 1,2 à 2,2 m. Vanaf 1992 zijn
herstelmaatregelen uitgevoerd om de
waterkwaliteit te verbeteren en de verdroging te verminderen [Claassen, 1994].
Het gebied is daartoe hydrologisch gecompartimenteerd en waterinlaatvoorzieningen
zijn aangepast. Deelgebied 1 ontvangt
rechtstreeks (opgepompt) water uit een
zandwinplas, en deelgebied 2 ontvangt
via een helofytenfilter voorgezuiverd
boezemwater. Verder is er gebaggerd,
visstandsbeheer is uitgevoerd, onderwaterwindschermen zijn geplaatst en kaden/
legakkers zijn verstevigd [Oldenkamp,
1995].
Afbeelding 3 a t/m d tonen het verloop
van chloride-, totaal stikstof-, totaal fosfaaten chlorofylgehalten van 1990 t/m 1995
voor drie punten. Dit zijn het boezemwater
van de Hooivaart, deelgebied 1en deelgebied 2. Het chloridegehalte in het
boezemwater vertoont het karakteristieke
patroon met zomerpieken door invloed
van ingelaten IJsselmeerwater. Het water in
De Deelen volgt dit patroon in afgezwakte
vorm met iets lagere gehalten. Zeer type-

rend is het verloop van totaal stikstof in
de Hooivaart. 's Winters komen pieken
voor tot 10 mg/l, 's zomers daalt dit
gehalte tot ca. 3 mg/l. Dit seizoenverloop
is in De Deelen precies omgekeerd: laag in
de winter, hoger in de zomer. Voor totaal
fosfaat is het verloop in het boezemwater
grilliger, echter in het natuurgebied worden
ook hier 's zomers de hoogste gehalten
gevonden, evenals voor stikstof hoger dan
in het boezemwater. Als resultante van
deze hoge nutriëntengehalten zijn in het
natuurgebied hoge chlorofylgehalten
gemeten, in de deelgebieden 1en 2, maar
ook elders.
Tot nu toe - 1995 - hebben de getroffen
maatregelen wat eutrofïëringsverschijnselen
betreft nog vrijwel niet tot zichtbare resultaten geleid. Eutrofiëring treedt op door
de aanvoer van voedingsstoffen, die sterk
accumuleren in het gebied (er vindt
immers geen doorvoer of doorspoeling
plaats), door nalevering vanuit de waterbodem en door 'interne eutrofiëring'.
De restpost 'accumulatie/sedimentatie en
denitrificatie voor N' op de nutriëntenbalansen zijn hier voor stikstof en fosfaat
resp. 62% en 61%, terwijl voor de Friese
boezem deze percentages resp. 55 en 31

bedragen. Voor fosfaat verschilt dat een
factor 2.
Vanwege de lokale waterhuishouding moet
(veel) water ingelaten worden. Extra doorspoelen met boezemwater - wat alleen
's winters zou kunnen vanwege de waterbehoefte zomers - lijkt niet zinvol door
de hoge voedingsstoffengehalten in dat
boezemwater. Overwogen zou kunnen
worden 's winters met water uit de zandwinplas door te spoelen, wat echter energie
kost. In het gebied zou nog meer eutrofe
waterbodem verwijderd moeten worden.
De mogelijkheid om bijvoorbeeld een
hoogwatersloot (op boezempeil) rondom
het gebied aan te leggen om de wegzijging
te verminderen, lijkt praktisch niet haalbaar.
7. De Oude Venen
Anders dan De Deelen ligt dit grootste
laagveengebied (ca. 2500 ha) van Friesland
merendeels voor de boezem, dat wil zeggen
op boezempeil. In het verleden zijn in dit
petgatengebied met opzet doorgravingen
gemaakt om boezemwater in en door de
petgaten te laten stromen. Stilstaand
(dood) water werd als nadelig beschouwd
[De Haan en Hosper, 1988]. De laatste tien

Afi. 3 fa, b, c,d) - Verloopvan chloride-, totaal stikstof-,totaalfosfaat- en chlorofylgehalten in de Hooivaart enDe Deelen, deelgebieden1 en 2 in deperiode 1990 t/m 1995.
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jaren wordt daar juist anders over gedacht,
wat leidde tot een eerste proefisolatie van
9-Mêd in 1985. De resultaten waren
opmerkelijk: de (blauw)algengroei nam
drastisch af. Dat komt mogelijk door
beëindiging van de invloed van algen- en
nutriëntenrijk boezemwater en door de
invloed van Fe- en humusrijk gebiedseigen
water, wat voor binding van P zorgt. De
nog steeds aanwezige hoge totaal P-gehalten
zijn blijkbaar biologisch niet beschikbaar.
Nadien zijn in dit gebied meerdere deelsystemen hydrologisch geïsoleerd van het
boezemwater. Hier kan dat, zonder dat die
deelsystemen verdrogen. Ondiepe kwel
onder de kraggen door houdt het water in
de afgesloten gebieden redelijk op
(boezem)peil.
Aanvullend op de hydrologische isolatie
zijn andere herstelmaatregelen uitgevoerd,
zoals baggeren in 40-Mêd, visbeheer in
40-Mêd, Tusken Sleatten en enkele petgaten van het Izakswiid en herinrichting
met aangepaste waterhuishouding in
enkele andere deelgebieden [Claassen en
Maasdam, 1995].Net als in 9-Mêd is in de
andere geïsoleerde gebieden de algengroei
afgenomen. Als belangrijkste oorzaak hiervoor wordt de beëindiging van instroom
van N-rijk boezemwater beschouwd.
De afbeeldingen 2 en 3 tonen die hoge
winter-N-gehalten elders in het boezemwater. Bioassayproeven bevestigen deze
veronderstelling. Na bioassayproeven in
1989/'90 werd geconcludeerd dat door het
verdwijnen van de boezemwaterinvloed het
gehele jaar door algengroeilimitatie kan
optreden door N in plaats van ook door P
[Bolier etai, 1993]. Dat lijkt inderdaad zo
te zijn [Bolier, 1996]. In de geïsoleerde
gebieden is nu in het voorjaar en de zomer
N steeds het meest limiterende nutriënt.
Het aanvullend baggeren in 40-Mêd en
visbeheer in 40-Mêd en Tusken Sleatten,
waarbij vooral op P-limitatie is ingezet,
leidde volgens de bioassayproeven niet tot
dat effect. Door isolatie is de N-reductie
meer overheersend dan door baggeren en
visbeheer de P-reductie. Hierbij wordt
ervan uitgegaan dat N2-fixatie door
bepaalde blauwalgen geen rolvan betekenis
speelt, wat onbekend, doch niet ondenkbaar [De Nobel etal, 1995] is.
Dergelijke aanvullende maatregelen gericht
op P-limitatie kunnen dan ook beter in
boezemgedeelten worden uitgevoerd, of in
niet te isoleren gebieden, zoals De Deelen.
Al lijkt de wegzijging uit de Oude Venen
beperkt, kwel van dieper lithoclien grondwater behoort ook hier tot het verleden.
Net als bij de andere Friese laagveenmoersgebieden wordt dit opkwellend
grondwater afgevangen door nabijgelegen
diep bemalen polders. In afbeelding 4 is
voor enkele deelsystemen in de Oude

Venen de ionenratio uitgezet tegen het
elektrisch geleidingsvermogen.
Het boezemwater van Sânemar ligt in die
afbeelding rechts van de andere deelsystemen. Het gebied 40-Mêd, met de
minste boezemwater-beïnvloeding, nijgt
enigszins naar regenwaterachtig water.
Tusken Sleatten en Hoannekrite liggen
daar tussen in. De waarnemingen in
De Deelen en andere Friese laagveenmoerasgebieden vertonen eenzelfde beeld.
De huidige herstelmaatregelen dragen niet
bij die grondwaterinvloed te versterken.

zoals eutrofiëring, verzuring, VerRijning',
verdroging, en biogeografische verschijnselen. Evenzeer is eenduidigheid gewenst
bij het te beschouwen gebied, naar schaal
en begrenzing [RMNO, 1994].Pas nadat
problemen eenduidig en enkelvoudig zijn
geanalyseerd, is een intregrale afweging
(van combinaties van afzonderlijke gevolgen) zinvol. Dan kan blijken dat isolatie
en weren van inlaatwater soms gewenst
en mogelijk en soms ongewenst en
onmogelijk is. Niet zozeer de aanvoer van
water is de - primaire - oorzaak van waterkwaliteitsverslechteringen, als de kwaliteit
van dat inlaatwater, maar nog meer de
versnelde afvoer van (gebiedseigen) water.
Daar zou dan ook vooral naar oplossingen
gezocht moeten worden [Marsman en Van
Bakel, 1994].
Overwogen moet worden of aanvullende
maatregelen nodig zijn bij hydrologische
isolatie. Voor de eutrofiëringsbestrijding in
de Oude Venen bleek isolatie van deelsystemen voldoende te zijn. Aanvullend
baggeren en visbeheer leidden hier
nauwelijks tot een verdere verbetering.
In een gebied als De Deelen, waar isolatie
niet mogelijk is, kunnen baggeren (net als
in de Norfolk Broads [Moss etai, 1986]),
visbeheer en waterbodemstabilisatie met
onderwaterschermen bijdragen aan de
eutrofiëringsbestrijding. Als toch water
moet worden ingelaten, zoals in De Deelen,
kan gekeken worden naar geschikter
inlaatwater of naar voor te zuiveren inlaatwater. Aanvullend op isolatie kan het
nodig zijn - vanwege de geblokkeerde
accessibiliteit - waterplanten te enten.
Dat is bij wijze van proef in het Izakswiid
(de Oude Venen) gedaan. In geïsoleerde
gebieden kan circulatie van water, zoals in
het Morrapark te Drachten en het Otterpark AquaLutra te Leeuwarden, gunstig
zijn voor het verkrijgen en behouden van
een goede waterkwaliteit.
Bij alle maatregelen die in onderhavige
gevallen worden getroffen is het streven

8. Discussie en conclusies
Zoals aangegeven is het beter te spreken
over de invloed van inlaatwater dan over
de invloed van gebiedsvreemd water.
Die invloed is niet per definitie negatief.
Er zijn immers vele factoren, die beïnvloed
kunnen worden door de inlaat van water.
Voor sommige van die aspecten kan in
sommige gevallen een gunstige invloed
worden vastgesteld. Aspecten moeten per
gebied bekeken worden, zoals de eutrofiëringsproblematiek van de Friese boezem
en De Deelen toonden. Veeningen [1989]
wees al eerder op soms gunstige invloeden
van waterinlaat op de eutrofiëringssituatie
van wateren.
Om de invloed van inlaatwater te verkleinen
of te weren worden in de literatuur diverse
alternatieven aangedragen [onder meer
Natuurbeschermingsraad, 1987; Kwakernaak etai, 1993],echter hydrologische
isolatie wordt daarbij vrijwel niet genoemd.
Dat is ook niet altijd mogelijk (zie De
Deelen), soms echter wel (zie de Oude
Venen).Er zijn dan ook weinig onderzoeksgegevens van effecten van hydrologische
isolatie [NRLO, 1986; RMNO, 1989;
RMNO, 1994]. Daar zou meer studie van
gemaakt moeten worden.
Bij de bestudering van effecten van inlaatwater moet onderscheid gemaakt worden
in fysische, chemische en biologische
aspecten, die ingrijpen op milieuproblemen,
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naar hydrologisch stabiele, mesotrofe en
lithocliene situaties uit het oogpunt van
natuurwaarden het meest te prefereren.
Zo wordt bij De Deelen lithoclien water
onttrokken uit de nabijgelegen zandwinplas. In de Lindepolder ten zuiden
van Wolvega is een vergelijkbare situatie.
Het overschot aan kwelwater kan bewust
benut worden voor voeding van aangrenzende natuurterreinen. Voor de diepe
plassen is daarbij een semi-open situatie
(wel afvoer of onttrekking, geen inlaat)
gunstiger dan een volledig geïsoleerde
situatie, waarbij de invloed van lithoclien
water wordt onderdrukt door bovenstaand
atmoclien water. In per aquatisch milieutype opgestelde beheersprogramma's
[Waterschap Friesland, 1995] is overigens
alleen voor het type 'diepe plassen' een
onderscheid gemaakt in geïsoleerde en
niet-geïsoleerde plassen [Iwaco, 1994].
De geïsoleerde plassen worden daarbij als
ecologisch waardevoller gezien dan de nietgeïsoleerde plassen, door de mogelijke
instroom van ander oppervlaktewater.
Een eenzijdige uitstroom (vanuit geïsoleerde plassen) kan echter wel gunstig zijn,
zoals hiervoor gesteld.
Zo kan ook volledige isolatie van vennen
leiden tot verzuring en oligotrofiëring en
daarmee tot minder waardevolle levensgemeenschappen [Coesel etai, 1978;
Van Dam en Buskens, 1993]. Mesotrofe
situaties zijn het soortenrijkst en uit
natuurbeheersoogpunt waardevol, doch
zeldzaam. Hydrologisch stabiele systemen
zijn daarbij minder gevoelig voor tijdelijke
uitdroging dan minder stabiele i.e. meer
verstoorde systemen [Van Dam en Van
Apeldoorn, 1978], Op de Friese Waddeneilanden wordt deze relatie bevestigd in
onderzochte permanente en semi-permanente duinpiassen. Daar is geen inlaat van
(boezem)water mogelijk en op macroschaal
gezien [RMNO, 1994] noch sprake van
gebiedsvreemd, noch van systeemvreemd
water.
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