Gebiedsgericht, ecologisch en duurzaam waterbeheer in Friesland:
brakke poldergebieden als voorbeeld

1. Inleiding
De laatste tijd wordt nogal wat aandacht
besteed aan geïntegreerd (water) beheer
en duurzame ontwikkeling, vooral vanuit
een natuurbeschermingsmotief. Natuurbeschermingsorganisaties, maar ook overheden zijn volop in het nieuws en laten
met het ene na het andere (beleids)plan
zien hoe natuur en natuurwaarden kunnen
worden beschermd. Recente voorbeelden
zijn 'De toestand van de natuur' en de
'Nota Ecosysteemvisies EHS'.
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Voor water(kwaliteit) afhankelijke
natuur(waarden) vormt de gebiedsgerichte benadering via functiewateren
een concreet instrument. De provincie
Friesland heeft aan 63 gebieden, verdeeld
over 11 aquatische milieutypen, specifieke
ecologische doelstellingen toegekend.
Vanuit het waterkwaliteitsbeheer worden
voor deze functiewateren beheersprogramma's opgesteld: gebiedsgericht,
geïntegreerd, ecologisch onderbouwd en
gericht op een duurzame ontwikkeling en
instandhouding. De achtergronden en
invullingen van deze beheersprogramma's
komen in dit artikel aan de orde, waarbij
vooral aandacht wordt geschonken aan
brakke poldergebieden. Binnendijkse
brakwater-milieus staan immers onder
grote druk, vanwege de verdergaande
verzoeting door aanvoer van water voor
de landbouw en vanwege de geringe
beleidsaandacht voor natuurwaarden
buiten de HHS (de 'witte gebieden').
Daarnaast wordt een link gelegd met de
recente ontwikkelingen van watersysteembenadering en -begrenzingen.
2. Achtergronden
Zoals overal in Nederland moeten de
wateren in Friesland voldoen aan een
basiskwaliteit, waarvoor de Algemene
MilieuKwaliteit (AMK) geldt. Inmiddels

Samenvatting
Momenteel wordt op veel plaatsen in Nederland invulling gegeven aan de functietoekenning. De provincie Friesland heeft functies aan wateren vastgelegd in het
Waterkwaliteitsplan 1989-1995 en vervolgens in het Waterhuishoudingsplan
1992-1995. Door het opstellen van de ecologisch beheersprogramma's is een
gebiedsgerichte invulling van deze functietoekenning gevonden. Waterschap
Friesland heeft hierbij het voortouw. Enige op- en aanmerkingen zijn echter
noodzakelijk. Bij de criteria die zijn gebruikt om gebieden te selecteren, die in
aanmerking komen voor de specifiek ecologische doelstelling worden twee
uitbreidingen voorgesteld. Met de beheersdoelstellingen van de terreinbeherende
instanties zou meer rekening moeten worden gehouden. Ook wordt aanbevolen
om de beïnvloedingsfactoren zwaarder te laten wegen. Ondanks dat de AMOEBE
wordt gezien als een goede techniek voor een vrij complete beschrijving van het
desbetreffende ecosysteem, ontbreekt de mogelijkheid tot nuancering in de beoordeling. In de AMOEBE is te zien of een ecosysteem wel of niet aan het streefbeeld
voldoet, niet goed is te zien hoever het ecosysteem nog van het gewenste streefbeeld afzit. De landelijke STOWA-beoordelingssystemen, die voor een vijftal
watertypen zijn opgesteld geven deze mogelijkheid wel. Bij de normering is nog
niet bekend in hoeverre over- c.q. onderschrijding van de normen getolereerd kan
worden. Hiervoor is nader onderzoek gewenst. De ecologische beheersprogramma's dienen ook als een aanzet tot watersysteembeschrijvingen en -begrenzingen. Enkele brakke poldergebieden zijn gekozen om onderhavige aspecten toe
te lichten.

zijn de MIEBOWA-grenswaarden hiervoor in de plaats gekomen. Daarnaast
hanteert Friesland een Gedifferentieerde
MilieuKwaliteit (GMK) voor een aantal
algemene, gebiedseigen parameters, die
voor 15 watertypen zijn vastgesteld. Bij de
GMK gaat het om normen die specifiek
voor de afzonderlijke watertypen gelden.
In het Waterkwaliteitsplan 1989-1995
[Provincie Friesland, 1990] en het Eerste
Waterhuishoudingsplan 1992-1995
[Provincie Friesland, 1991] wordt gebruik
gemaakt van een indeling in watertypen in
overeenstemming met de type-indeling
van de CUWVO [CUWVO, 1988] en een
tvpologie die in Friesland is ontwikkeld
[Claassen, 1987].
Daarnaast is sprake van een bijzondere
milieukwaliteit die tot uitdrukking komt in
het toekennen van functies aan wateren.
Voorbeelden hiervan zijn 'wateren voor
karperachtigen' en 'specifieke ecologische
functies'. De specifiek ecologische functies
worden ecologische doelstellingen
genoemd en kennen een verdeling in
middelste en hoogste niveau. Bij de specifieke ecologische doelstellingen is gewerkt
met een indeling in 11 aquatische milieutypen, die een gebiedsgerichte specificatie
van de watertypen vormen.
De invulling van de functietoekenning
wordt wat betreft de ecologische doelstelling van het middelste en hoogste niveau
concreet vormgegeven in ecologische
beheersprogramma's [Claassen etal.,
1992]. Voor elk aquatisch milieutype
wordt een behcersprogramma gemaakt,
waarbij het meestal om meerdere wateren
per milieutype gaat. De 11 aquatische

milieutypen zijn laagveenmoerasgebieden,
brakke poldergebieden, beekdalen,
vennen, pingo-ruïnes en dobben, diepe
plassen, veenpolderplassen, een hoogveengebied, een kwelslotengebied, duinplassen en -valleien op de Waddeneilanden en boezemmeren. De beheersprogramma's zijn voor een gedeelte klaar
en voor een gedeelte nog in bewerking. In
1995 zullen alle beheersprogramma's
gereed zijn. De ecologische beheersprogramma's vormen een aanzet tot
watersysteemverkenningen, zoals die nu
worden voorbereid.
3. Selectie-criteria
Om tot een indeling te komen van
wateren voor functietoekenning van het
ecologisch middelste of hoogste niveau
heeft een selectie van wateren plaatsgevonden. De provincie Friesland heeft
hierbij gebruik gemaakt van de volgende
criteria:
- de gebieden moeten kenmerkend zijn
voor Friesland;
- de gebieden moeten een grote actuele
of potentiële biologische waarde hebben;
- daarnaast moest het om een beperkt
aantal gebieden gaan.
De gebieden die klein zijn, een overwegend terrestrisch karakter en minder
(potentiële) aquatisch ecologische
waarden hebben, kwamen niet in aanmerking voor een functietoekenning. Er is
hier sprake van functionele en zinvolle
selectie-criteria, maar in een tussentijdse
evaluatie [Borst en Oostinga, 1993] was de
conclusie dat een tweetal aspecten onderbelicht is gebleven. Dit zijn:
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- de doelstellingen van de (terreinbeheerder voor een gebied;
- het rekening houden met sturende
beïnvloedingsfactoren.
Bij een aantal gebieden blijkt dat de beherende instantie een andere beheersdoelstelling voor het gebied heeft, dan de
functie die het gebied toegewezen heeft
gekregen in het Waterhuishoudingsplan.
Bij een discrepantie tussen (beheersdoelstellingen kunnen bij de vertaling van de
functiedoelstelling in een beheersprogramma en bij het uitvoeren van maatregelen problemen ontstaan. Bij de Anjumerkolken bijvoorbeeld is de beheersdoelstelling volgens It Fryske Gea handhaving van het gebied als ganzenpleisterplaats en weidevogelgebied, terwijl
volgens de functietoekenning sprake is
van een brak poldergebied [Grontmij,
1993]. Het ene vereist hoge waterstanden,
het andere lagere.
Daarnaast is het raadzaam om bij de
selectie van gebieden meer rekening te
houden met verschillende beïnvloedingsfactoren, zoals grondwaterstromingen
[Boersema en Kwakernaak, 1993]. Dit is
een aanvulling op het selectie-criterium
van 'een grote biologische waarde'. Deze
aanvulling is noodzakelijk om een duurzaam behoud van natuurwaarden van te
voren te kunnen aangeven. Dit laatste
punt is ook van belang bij watersysteembegrenzingen [Iwaco, 1994] en -verkenningen, waarbij grond- en oppervlaktewaterstromingen van groot belang zijn.
4. Invulling ecologische
beheersprogramma's
De ecologische beheersprogramma's zijn
alle volgens eenzelfde stramien opgebouwd. Eerst worden de systeemkenmerken van het desbetreffende milieutype
in de ecologisch optimale toestand
beschreven. Deze vormen het referentiekader. Uit deze systeemkenmerken wordt
een biotisch en een abiotisch streefbeeld
afgeleid. Uit dit streefbeeld wordt een set
van organismen en worden abiotische
normwaarden afgeleid. Zo ontstaat een
toetsingskader, waarmee bekeken kan
worden of voldaan wordt aan het kwaliteitsniveau van de specifieke ecologische
functie. Door het streefbeeld te confronteren met de huidige situatie kunnen
eventuele knelpunten gesignaleerd
worden. Vervolgens worden in de ecologische beheersprogramma's maatregelen
voorgesteld om deze knelpunten tegen te
gaan en op te lossen. Een monitoringprogramma geeft uiteindelijk inzicht in de
toestand van de gebieden.
Het ligt in de bedoeling om medio 1995
alle 11 ecologische beheersprogramma's
gereed te hebben. Op deze manier geeft
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Friesland een gebiedsgerichte invulling
aan het waterbeheer. Om de verschillende
belangen te behartigen en een ruim draagvlak te creëren worden de beheersprogramma's opgesteld onder toeziend
oog van een breed samengestelde projectgroep. Waterkwaliteitsbeheerder
(trekker), waterkwantiteitsbeheerders,
natuurbeschermingsorganisaties en de
provincie zijn hierin steeds vertegenwoordigd, soms aangevuld met personen uit
rijksdiensten, de visserij of onderzoekinstituten.
5. Brakke poldergebieden
Om het vorenstaande te verduidelijken
wordt ingegaan op het ecologische
beheersprogramma, dat opgesteld is voor
het aquatische milieutype 'brakke poldergebieden'. In Friesland zijn brakke
poldergebieden veelal geïsoleerd liggende
kleine gebieden met - vanwege de invloed
van zoute kwel - bijzondere natuurwaarden. Ze zijn gesitueerd in het zeekleigebied van noordwest-, noord- en noordoost-Friesland. Daar wordt op minder dan
5 m -mv zout grondwater aangetroffen
[Claassen en Van Straten, 1984]. 't Leech,
de Anjumerkolken en het Klaarkampermeer zijn voorbeelden van brakke
poldergebieden, die een specifieke ecologische functie hebben gekregen. Deze
gebieden liggen in het noorden van Friesland temidden van halfnatuurlijke graslanden. De grootte van de gebieden
verschilt nogal: 't Leech is 4,5 ha groot,
het Klaarkampermeer beslaat 34 ha en de
Anjumerkolken is 105 ha groot. Het over-

grote gedeelte van de gebieden is halfnatuurlijk grasland met een klein deel
open water. Tabel I geeft enkele karakteristieken van de drie functiegebieden.
6. Systeemkenmerken
In de abiotische systeemkenmerken van
de brakke gebieden speelt de hydrologie
een belangrijke sturende rol. Er kan
sprake zijn van twee verschillende kwelmechanismen, namelijk van lokale of van
regionale aard. Het lokale mechanisme is
vooral het gevolg van het voorkomen van
verschillen in maaiveldniveaus. Neerslagwater zijgt in en komt via niet-gerijpte
klei- en keileemlagen in de lagere
gebieden weer aan de oppervlakte. Het
fossiele zout wordt hierbij uitgespoeld en
veroorzaakt het zoute (grond)water. In
hoeverre bij deze vorm van kwel in de
toekomst een afname optreedt door de
zouterosie is nu niet duidelijk. Het regionale kwelmechanisme is het gevolg van
een nagenoeg constante aanvoer van zout
water vanuit een groter gebied, in de
Friese situatie vanuit de Waddenzee.
De oppervlaktewaterkwaliteit in de brakke
poldergebieden wordt bepaald door de
herkomst en mate van kwel en door periodieke droogvalling. Belangrijke conditionerende parameters die hierdoor
beïnvloed worden zijn de concentratie van
macro-ionen, het stikstof- en fosfaatgehalte en de pH. In de biotische systeemkenmerken van de brakke poldergebieden
komt duidelijk de invloed van het zoutgehalte naar voren. Dit kenmerk bepaalt de
respons, de soortensamenstelling: alleen

TABEL I- Overzichtvan enkele karakteristieken van dedrie functiegebieden van hetaquatisch müieutype 'brakke
poldergebieden'[naar Grontmij, 1993].
l-'unctiegebieden
Beherende instantie
Grootte:
Totale oppervlakte (ha)
Open water (%)
Drassig land (%)
Grasland (%)
Bossages (%)
Overig (%)
Biotische parameters:*
Submerse halofyten (9)
Halofyten (28)
Macrofauna (14)
Vogels (5)
Overige fauna (8)
Abiotische parameters:
Chloride gehalte (mg/l)
60% fluctuatie t.o.v.
chloride-maximum
Totaal-P (mg/l)
Totaal-N (mg/l)
Chlorofyl-p (/(g/l)
Sliblaagdikte
Zoute kwel
Periodiek droogvallen

Anjumerkolken

Klaarkampermeer

't Leech

It Fryske Gea

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

105
1,7
0,2
95,2

34
2,1
3,0
87,6

-

-

2
2
0
1
3

6
21
3
5
6

1,9

4,5
6,6
6,6
42,2
38,8
5,5

0,5

4
7
0
0
3

200 <C1< 5.000
nee

200 < C K 5.000
ja

<200
ja

1,5<P<2,0
3,0<N<7,5
<50
0,25 cm
weinig

0,5< P < 1,5
3,0 < N < 7,5
5 0 < C h l - « < 150
enkele cm's
veel
ja

0,5< P < 1,5
<3,0
<50
>3,0m
weinig
nee

ia

*:De getallen tussen haakjes geven het totaal aantal soorten aan welke in de biotische systeemkenmerken
beschreven worden.
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Afb. 1- Visualisatie dooreen AMOEBE van de huidige
biologische toestand inde drie brakkefunctiegebieden
tenopzichtvanhetgewenstestreefbeeld[naar Grontmij,
1993].

soorten met een hoge zouttolerantie
kunnen in de brakke poldergebieden
overleven. Voorbeelden van planten zijn
onder andere Zilte waterranonkel,
Ruppia's en Moeraszoutgras.
7. Biotisch streefbeeld
In het streefbeeld van de brakke poldergebieden zijn de karakteristieke soorten
uit de systeemkenmerken vertegenwoordigd. Om de actuele situatie ten opzichte
van het streefbeeld te presenteren en te
toetsen wordt gebruik gemaakt van de
Algemene Methode voor OFxologische
BEschrijving (AMOEBE) [Ten Brink en
Hosper, 1989].De AMOEBE is opgebouwd uit 32 organismen of taxonomische
groepen van organismen, die het streefbeeld vertegenwoordigen en indicatieve
waarden bezitten voor dat systeem. In de
AMOEBE wordt het streefbeeld, de optimale ecologische toestand, aangegeven als
de cirkelomtrek. In afbeelding 1zijn ter
illustratie de AMOEBE's van de drie
genoemde brakke poldergebieden weergegeven. Er komen soorten(groepen) in
voor van open water, drassig land en zilt
grasland.
Om te beoordelen in hoeverre het streefbeeld gehaald wordt, moet het streefbeeld
gekwantificeerd worden. De organismen
die in het streefbeeld voorkomen krijgen
daartoe ieder een getalsnorm, die als de
ecologisch optimale toestand geldt. In de
praktijk betekent dit dat er voor elk organisme een andere norm met eventueel
andere eenheden kan gelden. Zo wordt
voor de Zilte waterranonkel en voor
Ruppia's aan het streefbeeld voldaan als
ieder taxon meer dan 5%van het open
wateroppervlak beslaat; voor Moeraszout-

KLAARKAMPERMEER

Lijstvan(32)AMOEBE-soorten
1. Tureluur
2. Visdief
3. Hooibeestje
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zeekraal
Zeezuring
Melkkruid
(-) Holpijp
Schorrezoutgras
Zilteschijnspurrie
Knolvossestaart
Gewoon kweldergras
Ruwebies

13.
14.
15.
16.
17.

Moeraszoutgras
Zilterus
Zeebies
Zulte
Laagblijvend Riet

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

3-Doornige stekelbaars
Diatomeeën
Chironomus salinarius
Nereis diversicolor
Sigara stagnalis
Palaemonetesvarians
Gammarus duebeni
Zilte waterranonkel
Ruppia's
Dobbewier
Schedefonteinkruid
Lidsteng
Ogedoornd hoornblad
(-) Veelwortelig kroos
(-) Gedoomd hoornblad

gras als meer dan 10%van het drassig
land wordt bedekt. Voor de Diatomeeën
geldt als norm dat 90%van het epifyton
uit Diatomeeën moet bestaan. Voor de
Visdief geldt een norm van meer dan
0,1 paar/ha.
Historische gegevens, biotoopgegevens en
gegevens van relatief ongestoorde brakke
poldergebieden vormen de bronnen voor
de kwantificering van het streefbeeld. De
huidige situatie wordt in de AMOEBE
ingetekend, zodat te zien is in hoeverre de
situatie de gewenste toestand benadert.

't LEEGH

Voor de overzichtelijkheid zijn de normwaarden niet in de AMOEBE's zelf opgenomen, maar in aparte tabellen vermeld.
8. Abiotisch streefbeeld
Het abiotisch deel van het streefbeeld
bestaat uit een set parameters met bijbehorende waarden. Algemene parameters
zoals de gehalten macro-ionen en
nutriënten en de pH worden bij elk aquatisch milieutype vermeld, qua normwaarden toegespitst op dat milieutype.
Een van de parameters die dit het duidelijkst laat zien is het chloridegehalte bij de
TABEL II - Overzichtvandeparameter-waarden
voorde brakkegebieden meteen ecologische doelstelling
van hetmiddelste ('tLeech) enhoogste (Anjumerkolken
enKlaarkampermeer) niveau[naarGrontmij, 1993].
Parameiers
Macro-ionen
chloride
zhj. minimum
bicarbonaal
sulfaat
magnesium
calcium
Nutriënten
P-totaal
N-totaal

Streefbeeld
hoogste niveau

Streefbeeld
middelste niveau

300-10.000 !
> 1.500
<300
<300
<200
<300

150-6.000

< 1,5
<7,5

<2
<7,5

Overige parameters
zuurstof
>5
7,0-9,5
pH
chlorofyl-a
zhj. gemidd. (u 5/1) < 150

<200
<200
<260
<250

>5
7,0-9,5
<200

Hydrologie
zoute kwel
vereiste minstens in potentie
periodiek
droogvallen
vereiste
geen vereiste
Waterbodem
kwaliteit
;micro-verontr ) < streefwaarde
< grenswaarde
enkele dm.'s'
enkele dm.'s
sublaag dikte
(!) Met een minimale lluctuatie van 60%vanhet
jaarlijkse maximum.
De eenheden zijn in mg/ltenzij anders vermeld en
met uitzondering vanpH.
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voor de langere termijn. Afbeelding 2 laat
zien in hoeverre de voorgestelde maatregelen op korte en lange termijn effect
hebben en in hoeverre het streefbeeld kan
worden gehaald.

brakke poldergebieden (zie tabel II).
Het abiotisch streefbeeld bestaat niet
alleen uit waterkwaliteitsparameters, maar
kan ook morfologische of hydrologische
parameters bevatten. Als de hydrologie
een karakteristiek aspect is van het
systeem, wordt dit opgenomen in het
abiotische streefbeeld. Voor de brakke
poldergebieden zijn dit parameters over
de aanwezigheid van zoute kwel en betreffende de waterbodem.
De normwaarden die gekoppeld worden
aan het abiotische streefbeeld (zie tabel II)
zijn vooral gebaseerd op bestaande gegevens van de waterkwaliteit. Er zijn van
enkele jaren waterkwaliteitsgegevens
beschikbaar en op deze manier is inzicht
verkregen in de waterkwaliteit. Zodoende
kan een basis voor een realistische normering gelegd worden. Op over- of onderschrijding van de normen is in de ecologische beheersprogramma's nog niet ingegaan. Dergelijke grenzen en een
toetsingsvoorschrift zullen nog vastgesteld
moeten worden.

Uit de afbeelding valt op te maken dat bij
de Anjumerkolken het streefbeeld na
uitvoering van de korte termijn maatregelen nog niet wordt gehaald, maar na
de uitvoering van de lange termijn maatregelen zal dit wel het geval zijn. Bij het
Klaarkampermeer, waarbij de huidige
situatie het streefbeeld dicht benadert,
blijken korte termijn maatregelen voldoende om het streefbeeld te behalen. De
situatie in 't Leech is nu verre van optimaal en maatregelen daar leiden niet tot
een gewenste duurzame toestand.
Interne maatregelen
Bij de interne maatregelen gaat het onder
andere om aanpassing van het interne peil
door peilverlaging als compenserende
oplossing voor een te lage kwelintensiteit.
Voorts worden aanpassingen van de afwatering en een extensivering van het
primaire ontwateringssysteem voorgesteld
om herstel van de invloed van de zoute
kwel te versnellen. Andere maatregelen
zijn baggeren en een aantal inrichtings- en
beheersmaatregelen. liet baggeren van de
sublaag dient om de hydraulische weerstand tegen kwel te verminderen. Bij de
inrichtingsmaatregelen gaat het om afgraving waarbij het maaiveld wordt
verlaagd, waardoor pias-dras situaties
ontstaan en de zoute kwel dichter naar het
oppervlak wordt gebracht. Ook worden
maatregelen als verondiepen van het open
water, profilering van flauwe taluds langs
het open water en het plaatsen van een
vrijlozende bron (artificiële kwel) voorgesteld. De laatste maatregel kan nuttig
zijn wanneer in het gebied diepliggende,

9. Maatregelen
Naar aanleiding van geconstateerde knelpunten worden in de ecologische beheersprogramma's maatregelen voorgesteld. Bij
de brakke poldergebieden is een onderscheid gemaakt tussen interne en externe
maatregelen. Externe maatregelen
betreffen maatregelen die buiten het
brakke poldergebied genomen worden
en/of maatregelen die de externe negatieve beïnvloeding van de brakke poldergebieden beperken. De interne maatregelen betreffen ingrepen binnen de
gebieden zelf. Daarbij is bij de maatregelen per gebied een verdeling gemaakt
in maatregelen voor de korte termijn 'een
periode van vijfjaar) en in maatregelen
Afb. 2 -Biologische kwaliteitvan dedrie brakke
poldergebieden indehuidige enmogelijk toekomstige
situatie[naarGrontmij, 1993].

referentiekader
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Klaarkampermeer
-

Brakkepoldergebieden

toestand na korte
termijn maatregele
toestand na lange
termijn maatregele
deelgebied

slechtdoorlatende lagen aanwezig zijn,
waarbij de stijghoogten van het diepe
grondwater hoger zijn dan het gehanteerde oppervlaktewaterpeil. Een voorbeeld van een beheersmaatregel is extensieve begrazing voor een optimale ontwikkeling van de (brakwater)vegetatie.
Externe maatregelen
In het algemeen wordt voor de externe
maatregelen het verminderen van de
hoeveelheid aangevoerd gebiedsvreemd
inlaatwater en het verbeteren van de
kwaliteit van het aangevoerde water voorgesteld. Voorbeelden van maatregelen ter
vermindering van de hoeveelheid aangevoerd water zijn het hydrologisch isoleren
om de ongecontroleerde aanvoer van
gebiedsvreemd water op te heffen en het
aanpassen van het peilbeheer in de
omringende gebieden. Dat kan leiden tot
een toename van kwel. Bij het verbeteren
van de kwaliteit van het aangevoerde
water wordt gedacht aan het gebruik van
een andere bron van inlaatwater, het voorzuiveren of het verlengen van de
aanvoerweg, waarbij het aangevoerde
water een kwaliteitsverbetering ondergaat.
Maatregelen in deAnjumerkolken enhet
Klaarkampermeer
Voor de uitvoering van de maatregelen
zijn in het kader van de regeling REGionaal Integraal WAterbeheer (REGIWA)
projectvoorstellen ingediend voor de
Anjumerkolken en het Klaarkampermeer.
Voor 't Leech zijn geen maatregelen voorzien, vooral omdat hier geen duurzaam
brakwatersysteem gerealiseerd kan
worden. Bij de uitvoering van maatregelen
zijn de REGIWA-gelden, als stimuleringsmaatregel voor geïntegreerd waterbeheer,
van groot belang.
Het doel van de maatregelen bij de Anjumerkolken is om op lokaal niveau zoute
kwel te regenereren. Het voorstel is om in
het laaggelegen terrein in het centrum van
het gebied het maaiveld door ontgraving
gemiddeld 0,40 m omlaag te brengen. In
het midden hiervan wordt open water
gegraven. Het aangelegde brakke
terreintje kan met een windmolentje
onderbemalen worden. Door de jarenlange verzoeting wordt verwacht dat het
enige jaren zal duren voordat het opkwellende grondwater weer zout is. Verder is
de verwachting dat enkele jaren na de
gegenereerde zoute kwel de eerste zoutminnende vegetaties zich in het drassige
terrein zullen vestigen. Bij de Anjumerkolken is sprake van een voorbeeldfunctie
op landelijk niveau. Nog niet eerder is
door regeneratie van zoute kwel een brakwatermilieu gerestaureerd. De participerende organisaties zijn het Waterschap
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Friesland, de beherende instantie It
Fryske Gea en het inliggende Waterschap
Tusken Waed en Ie. Ondanks een positief
advies is voor dit project vooralsnog geen
(REGIWA)geld beschikbaar.
Bij het Klaarkampermeer is het doel van
de voorgestelde maatregelen om de
toestroom van het zoute grondwater naar
het natuurreservaat zoveel mogelijk veilig
te stellen en om het zoete oppervlaktewater in de omgeving niet meer in open
verbinding met het water in het reservaat
te laten staan, terwijl de inliggende landbouwpercelen kunnen blijven profiteren
van hetzelfde bemalingspeil. De voorstellen zijn om duikers aan te brengen of
te verwijderen en sloten te herprofileren.
Dit voor de omleiding van zoet water. Om
de scheiding tussen het water van de
landbouwpercelen en dat van het reservaat te bewerkstelligen wordt voorgesteld
om pendammen en een stuw aan te
brengen. De functie van de stuw is het
vasthouden van de zoutwaterschijf. Voor
een strakker peilbeheer en een uitbreiding
van het onderbemalingsgebied moet het
huidige gemaal vervangen worden door
een nieuw gemaal. In dit project is sprake
van een samenwerking tussen het inliggende Waterschap De Walden en Staatsbosbeheer. Er blijkt een grote bereidheid
tot inspanning door de beheersorganisaties en de waterschappen, zoals ook uit
onderhavige REGIWA-projecten blijkt.
10. Epiloog
De AMOEBE wordt in Friesland niet
alleen als een presentatietechniek, maar
ook als een beoordelingsmethode
gebruikt. Voor dit doel bezit de AMOEBE
naast de al genoemde normering een
aantal specifieke kenmerken. Per aquatisch milieutype zijn naast de karakteristieke positieve indicatororganismen ook
enkele negatieve organismen in de
AMOEBE opgenomen. Deze negatieve
organismen zijn organismen die niet
karakteristiek zijn voor het desbetreffende
aquatische milieutype. Zij geven juist een
verslechterde situatie of een bepaalde
mate van verstoring aan. Voor de brakke
poldergebieden gelden Gedoomd hoornblad, Veelwortelig kroos en Holpijp als
negatieve organismen. Met het gebruik
van negatieve organismen wordt het
mogelijk om ook een verslechterde situatie
weer te geven en als zodanig wordt het
beoordelingstraject vergroot.
In de AMOEBE wordt een speciale volgorde aangehouden. In afbeelding 1zijn de
volgende compartimenten onderscheiden:
zilt grasland, drassig land en open water.
Dit onderscheid maakt het mogelijk om
ook per compartiment te kunnen beoordelen of aan het streefbeeld voldaan

wordt. In de hoedanigheid van een beoordelingsmethode van ecosystemen moet de
AMOEBE representatief zijn voor het
gehele ecosysteem. Verschillende componenten zijn vertegenwoordigd in de
32 taxa. Uitwisseling tegen andere, betere
indicatoren is overigens mogelijk. De
biotische normen moeten echter met de
nodige voorzichtigheid gebruikt worden.
De vraag is bijvoorbeeld of normen die
gedestilleerd worden uit de grootte van
het leefgebied wel reëel zijn. De getalsnorm voor de Visdief in de brakke
poldergebieden is hier een voorbeeld van.
Het is de bedoeling om in de toekomst
naast de AMOEBE's de landelijk ontwikkelde STOWA-beoordelingssystemen [zie
Gardeniers etai, 1991] te gaan gebruiken.
Deze beoordelingssystemen zijn ontwikkeld voor een vijftal watertypen, te weten:
stromende wateren, meren en plassen,
sloten, kanalen en zand-, klei- en grindgaten. Uiteraard worden deze systemen
alleen gebruikt, als het Friese aquatische
milieutype overeenkomt met het SFOWAwatertype.
Voor de Friese situatie sluiten de
GMK-normwaarden aan bij de
MILBOWA-grenswaarden. De abiotische
normen voor de streefbeelden (tabel II)
kunnen vergeleken worden met de
MILBOW A-streefwaarden.
Als een vervolg op de ecologische
beheersprogramma's zal - voor het
tweede waterhuishoudingsplan - een
gebiedsdekkende inventarisatie moeten
plaatsvinden naar wateren, watersystemen, die in aanmerking komen voor
een specifieke ecologische functie. Selectie
met vaste criteria leidt tot een systematische benadering. Het verschil met de
huidige functie-wateren (begrenzing) zal
zijn dat niet vanuit het gebied maar vanuit
het water naar de waterstromingen en
andere beïnvloedingsfactoren wordt
gekeken [Boersema en Kwakernaak,
1993]. Dit zal resulteren in een vaststelling
van gebiedsgrenzen, waarbij beïnvloeding
van buitenaf minimaal zal zijn. Hierdoor
wordt het meer haalbaar om in die
gebieden een duurzaam beheer te voeren.
Met het onderzoek naar watersysteembegrenzingen [Iwaco, 1994] wordt aan het
laatste aanvullende selectie-criterium om
meer rekening te houden met beïnvloedingsfactoren voldaan, 't Leech zal
dan mogelijk buiten de boot vallen, doch
een aantal andere brakke gebieden komt
in beeld voor een specifieke ecologische
functie. Ook is de tijd rijp dat het criterium van 'een beperkt aantal' kan
vervallen.
De uitvoering van maatregelen is door het
beschikbaar stellen van de REGIWAgelden mogelijk gemaakt. Hierbij blijken

de verscheidene beheersorganisaties goed
samen te werken. Doordat de REGIWAregeling is afgelopen, wordt toekomstige
uitvoering van maatregelen onzeker. De
premieregeling GEbiedsgerichte BEstrijding VERdroging (GEBEVER) neemt dit
slechts gedeeltelijk over. Natuurgericht
waterbeheer moet dan een vanzelfsprekende zaak zijn geworden.
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