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Kroosnader heschouwd
P.L.G.M. H E S E N , BKH ADVIESBUREAU, THANS KIWA NV O N D E R Z O E K EN ADVIES

Dooreutrofiëring hebbenregionalewaterenin
Nederland inzomerennajaar vaak tekampen
metomvangrijkekroosbedekking.De kroosdekkenleidentotslechtewaterkwaliteitensoortenarmeaquatische levensgemeenschappen.
Daaromzorgenveelwaterbeheerdersvoorperiodiekeverwijderingvandezedrijvendevegetatie.
Deajgelopenjaren isuitgebreidonderzoek
gedaan naarde kroosproblematiek.Zozijn
enkelemodellenontwikkeldwaarmeedekroosgroei inslotenvrijgoed kanwordenvoorspeld.
Ookishetmogelijkgeblekenomopbasisvan
video-opnamenvanuit de luchteen schattingte
gevenvande bcdekkingsgraadvankroos.
Metbehulpvanveldonderzoek insloten isaangetoonddatbaggerenenkroosverwijderen leidt
toteenlangdurig lagerekroosbedekking.Tenslotte heefteeninventarisatie uitgewezendat
lokale,kleinschalige methodenhetmeest
geschiktzijnvoorde verwerkingvan-verwijderd- kroos.
De kroosdek-problematiek
C.A.M,vanHelmond (BKHAdviesbureau,nu
AreadisHeidemij Advies),P.Heuts(Hoogheemraadschap deStichtseRijnlanden]en
J.H. Roeyen (Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden enWaarden)
Dekkenvaneendenkroosofkroosvaren
sluiten hetwateroppervlak afen belemmeren
daardoor insterkematedelichtinvalendedif-
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Kroosvenvijdcnng inNederland(199Ä).
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fusie vanzuurstofnaar het onderstaande
water.Daarnaast leidtdeafbraak van afgestorvenkroostoteenaanzienlijke zuurstofvraag
onderhetkroosdek,wateenverdereverlaging
vandezuurstofconcentratie totgevolg heeft.
Metnameinstilstaandeoflangzaam stromende, ondiepewateren,zoalspoldersloten,leiden
dezeprocessentotslechtewaterkwaliteit en
ecologischeverarming.Verderkanopgehoopt
kroosbijduikers,stuwenengemalenzorgen
voorextra stromingsweerstand.
Inhetkadervaneenonderzoeknaarmaatregelentegen kroosdekken isdoor BKH
Adviesbureau inopdrachtvandeSTOWAdoor
middelvaneenenquêteonderzochtopwelke
plaatsen inonslandkroosdekkenzoveeloverlastgevendatverwijdering noodzakelijkis
(STOWA,1997a). Deuitslagvandeenquête
staat inafbeelding 1.Verwijdering vindt
hoofdzakelijk plaatsbijgemalen, waarbij
gebruik wordtgemaakt vaneenkrooshekreiniger,grijper ofkraan.Wanneerkroosin
watergangen wordtgeruimd,gebeurtditvaak
metmaaiboot,maaikorfofhandwerk.Gegevensoverdeterugkeervankroosdekkenna
verwijdering zijn vrijsummier. Afhankelijk
vanondermeerhetverwijderingstijdstip,de
restpopulatie,detemperatuur endevoedselrijkdom kanhetkroosaldannietopkortetermijn voornieuweoverlastzorgen.
Eenvoorbeeld vaneengebieddatinsterke
matetekampenheeft metkroosdekken isde
Lopikerwaard (provincieUtrecht).Oplange
termijn wordthierverbetering vandesituatie
voorziendoorbesttijdingvaneutrofiëring en
eenstrenger baggerregime.Intussen wordtbij
acuteproblemen kroosverwijderd. Ookinde
Krimpenerwaard(provincieZuid-Holland)is
sprakevanomvangrijke kroosbedekking.Daar
ondernemen dewaterbeheerders gezamenlijk
metanderepartijen gecoördineerdeactieom
dewaterkwaliteit teverbeteren endeovermatigegroeivankroosterugtedringen(Drent
era/.,1997). Uiteerderonderzoekinditgebied
isonderanderegeblekendatvergroten vande
waterdiepteeenpositiefeffect heeft opde
waterkwaliteit (Boeijen era/.,1992). Ondanks
degroteinspanningisookhierdeverwachtingdaternogeenlangewegtegaan isvoordathetkroosprobleem toteenacceptabel
niveauisteruggebracht.
Simulatie vankroosgroei door twee

Hetrapport"Kroosnader beschouwd"
@Hesen(red.),1998:,waaraanwerdgewerkt
doorauteursvanachtverschillendeorganisaties,geeft eenoverzichtvanhetrecente
Nederlandseonderzoek naar kroosdekken.
Indit artikelwordtperthemaeensamenvattinggegeven.

eutrofiëringsmodellen
J.H.Janse (RIVM)enJ. Drent (DLO-Staring
Centrum)
Voorhetbeleid tenaanzienvankroosbestrijdinginpoldersloten bestaat behoefte
aan kwantitatiefinzichtinderelatietussen
omgevingsfactoren endegroeivankroos.Dit
inzicht kanonderandereworden verkregen
metbehulpvanmodellering.Eeneerstemodel
voorkroosgroeiinNederlandse poldersloten
zagbeginjaren negentighetlicht(STOWA,
1992b). Intussen issimulatievankroosgroei
ookintweeNederlandse eutrofiëringsmodellenopgenomen,namelijk inNUSWAvan
DLO-StaringCentrum eninPCDitchvanhet
RIVM.
Bijdebeschrijving vandegroeivankroos
isinhetmodelNUSWA(vanderKolken
Drent, 1996) aangenomendatdezeafhangt van
relatievezonneschijn,geografische ligging,
beschikbaarheid vannutriënten, temperatuur,
lichtintensiteit, concurrentie,onderhoudsadcmhalingensterfte. Demodulevoorkroosgroeiisgecalibreerdmetmeetgegevensvan
heteutrofiëringsonderzoek indeachtproefslotcnvanDLO-StaringCentrum.Het betreft
vierslotenmeteenkleibodemenviermeteen
zandbodem,metvoorelkbodemtypeeenreeks
vannutriëntendoses.Voordecalibratiezijnin
demeestgeëutrofieerde sloot,met kroosals
dominante biomassa,metingen verrichtaan
dekroosgroeiin20drijvende rechthoekenmet
eenoppervlakvan1 m2.Dezevrijwel stagnantesloothadeenwaterdieptevan0,5m. In
afbeelding 2azijn degemeten biomassa'svan
kroosweergegevenendeuitkomsten vande
modelberekening.Demodeluitkomsten blijkenredelijktotgoedovereen tekomenmetde
gemeten waarden.
MetPCDitch,eenspecifiek modelvoorhet
sloot-ecosysteem(JanseenVanPuijenbroek,
1997),wordtonderzochtbijwelkenuttiëntenbelastinginpoldersloten eenomslagoptreedt
vandedominantie doorondergedoken waterplanten naareengeslotendekvankroosof
flab.Hetmodelistoegepastendeelsgeijktop
degegevensvandeeerdergenoemde acht
proefsloten. Dehoogstbelaste slotenwerden
vanafhettweedejaargedomineerd doorkroos,
terwijlzichindeoverigeeenondergedoken
vegetatieontwikkelde.Deze waarnemingen
konden ingrotelijnen doorhetmodelworden
H20
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Synoptics heeft een studie uitgevoerd naar
de nauwkeurigheid van schattingen van kroosdekken op basis van video luchtopnamen in
vergelijking met in het veld uitgevoerde schattingen (Synoptics, 1997; Bakker era/., 1996).Op
een hoogte van ongeveer 400meter zijn videoopnamen gemaakt van sloten in de Lopiker- en
deKrimpenerwaard (zieafbeelding 3).Van de
video-opnamen zijn frames geselecteerd die als
grafisch computerbestand zijn opgeslagen.
Deze bestanden zijn in een beeldverwerkingspakket nader geanalyseerd. De beeldelementen
(pixels)zijn op basis van hun reflectiewaarden
geclassificeerd als 'open watet', 'kroos' of'tussenvorm'.Om demethode simpel en snel te
houden isgekozen voor een lijn-classificatie en
niet voor een oppervlakte-classificatie. Uitgangspunt daarbij isdat declassificatie van
pixels opeen denkbeeldige lijn in de lengterichting van desloot een goede benadering
vormt voor declassificatie van de pixels van het
totale slootoppervlak.De resultaten van de
schattingen zijn vervolgens vergeleken met in
het veld gedane schattingen voor precies
dezelfde sloottrajecten. Uireen statistische
analyse van de twee schattingsreeksen isgebleken dat de overeenkomsten zeer groot zijn
(correlatie-coëfficiënt meer dan 0.9).

gereproduceerd (afbeelding 2b).PCDitch voorspelt het bestaan van een kritische massa
waarboven omslag naar kroos plaatsvindt.
Ondiepe en langzaam stromende sloten zijn
het meest gevoelig.
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Een nadeel van de videobeelden is dat
hierop eendenkroos en kroosvaren niet eenduidig van andere waterplanten kunnen worden onderscheiden. Dankzij de beschikbare
veldwaarnemingen was wel bekend dat het
om ktoos ging. In gebieden waar kroos de
overheersende watervegetatie isen waar de
kans op mis- classificatie klein is, kunnen
remote sensing technieken snel en met voldoende nauwkeurigheid de omvang van
kroosdekken in kaart brengen.

kroosbedekking ineenhoogbelastezandsloot(nutriënten-

Maatregelen tegen kroosdekken
P.L.G.M. Hesen, O.F.R. van Tongeren
{Adviesbureau Data-analyse Ecologie]en
C.A.M, van Helmond
In studies uit beginjaren negentig werden
verschillende maatregelen tegen kroosdekken
voorgesteld (STOWA, 1992a,STOWA,1992b,
Hesen et al.,1994).Tot dusver ontbrak echter
nog steeds het inzicht in de effectiviteit van
deze ingrepen. Daarom zijn in opdracht van de
STOWAen de Provincie Utrecht met een
grootschalig veldonderzoek in poldersloren
(STOWA, 1997b)de effecten van een aantal
maatregelen onderzocht, te weten:
- baggeren (inhet vroege voorjaar);
vroeg verwijderen van kroos (aan het
begin van het groeiseizoen);
laat verwijderen van kroos (wanneer de
bedekkingsgraad het maximale niveau
heeft bereikt);
laat schonen van desloot (in oktober).
De eerstedrie maatregelen zijn er op
gericht om de ktoosbedekking op poldersloten
terug te dringen. De laatste is bedoeld om de wortelende -vegetatie die het kroos "vasthoudt", langet in desloten te laten staan. Op
deze wijze wordt het wegdrijven van kroos
belemmerd en ontstaat minder ophoping en
dus geringere overlast bij -duikers, stuwen en
gemalen. Het ondetzoek weid uitgevoerd in92
sloottrajecten van 50meter lengte, verdeeld
overvierlocaties inZuid-Holland en Utrecht
(afbeelding 4).
Voor alle vier demaatregelen konden significante effecten worden aangetoond. Baggeren in het voorjaar leidde tot een 15 à 20procent lagere bedekking in september. Het verwijderen van kroos heeft altijd enkele weken
effect en bij ongunstige groeiomstandigheden

belastingvondmaandelijksplaatsindeperiode
19&9-1993)
Ajb.3

VideobeelduitdeLopikenvaard.Hetwaterinde lotenlooptvan linksnaarrechts. Hetkroosisherkenbaar
aande lichtekleurenhetwateraandedonkere kleur.

Beide modellen zullen worden getoetst in
enkele proefregio's (polders),waarbij ook rekening wordt gehouden met de onderlinge beïnvloeding van sloten in een netwerk.

Monitoren van kroos met remote
sensing
L.S.M. Schouten (Synoptics)
Zowel waterkwaliteits- als waterkwantiteitsbeheerders zijn gebaat bij goede informatieover het voorkomen van kroosdekken. Uitgebteide veldwaarnemingen kunnen deze
informatie verschaffen, maar het isook mogelijk om hier moderne remote sensing (aardobservatie) technieken voor tegebruiken. Met
behulp van deze technieken is het mogelijk
om in een kort tijdsbestek zeet veel waterlopen temonitoren. Bovendien isde (onbereikbaarheid van sloten geen criterium meer.
36
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materiaal. Voor andere verwerkingsmethoden
zijn de kosten naar verwachting veel lager; er
isechter noggeen ofnauwelijks praktijkervaring mee opgedaan.*"

Verwerkingsmethode

Waarderin

Verspreiden op het land

zeer goed
goed

Kleinschalig composteren
Grootschalig vergisten met nat procédé
Versvoeren aan vee
Grootschalig composteren
Grootschalig vergisten met droog procédé

3
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Droogvoeren aan vee

matig
matig

Grootschalig storten

matig

Grootschalig verbranden

slecht

. ' • ' ' " v - ^

Sloottrajectvoortestenvan maatregelen,opdewaterlijnafgesloten metplanken[foto:M. Edelman, BKH
Adviesbureau).

houdt dit effect langer aan. Decombinatie van
de maatregelen "baggeren", "vroeg verwijderen" en "laat verwijderen" zorgde in september voor een kroosbedekking die40à50procent lager was.Op grond van literatuurgegevens (STOWA, 1992a)wordt aangenomen dat
zowel het effect van het baggeren als het effect
van de combinatie van maatregelen meerdere
groeiseizoenen zichtbaar blijft.
Omdat de proefbeperkt was tot sloottrajecten van 50meter kon bij de maatregel "laat
schonen" alleen worden waargenomen dat er
significant meer kroos opdesloten bleef liggen,
maar niet ofdaardoor minder kroosophoping
plaatsvond bij duikers,stuwen en gemalen.

Verwerking van kroos
P.LG.M. Hesen en W. van derVelden (NV
Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant)
Om te achterhalen welke methoden het
meest geschikt zijn om - verwijderd - kroos te
verwerken, iseen inventarisatie uitgevoerd en
heeft een beoordeling plaatsgevonden van een
aantal verwerkingsmogelijkheden (STOWA,
1997a).
In principe komen voor kroos de volgende
verwerkingsmethoden in aanmerking:
verspreiden opgras-ofakkerland (voor
bemesting en algemene grondverbetering);
voeren aan vee:
- alsdroog voer (ontwaterd, met drogestofgehalte van 88procent);

-

goed
goed
matig

- alsvers voer (niet ontwatetd, direct na
het "oogsten");
composteren:
- op kleine schaal (in open lucht);
- op omvangrijke schaal (met grote installatie);
grootschalig vergisten:
- met droog procédé (ontwaterd kroos,

batchgewijs in één reactor);
- met nat procédé (niet ontwaterd kroos,
continu proces in tweegescheiden tanks,
één verzuringstank en één methaantank);
grootschalig storten;
grootschalig verbranden.
In tabel 1 zijn de waarderingen weergegeven van de verschillende verwerkingsmethoden.De beoordeling heeft plaatsgevonden met
behulp van criteria uit vier categorieën, namelijk "transport en opslag", "eigenschappen
van het materiaal", "emissies bij verwerking"
en "verwerkingskosten".

Tabel 1

Waarderingvandeverwerkingsmethoden
voorkroos.
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