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feenweidegebieden zijn bij uitstek een voorbeeld van Hollands polderlandschap: uitgestrekte weidegebieden doorsneden dooreen dicht netwerk vansloten. De waterkwaliteit vande sloten ismeestal matig
vanwege dehoge nutriëntenbelasting door mineralisatie van lierveenenuitspoelende meststoffen. Ook
isdewatcrdieptcvaak beperkt dooi'deaanwezigheid van een dikke bnggerlnag. Inpeilgebied Bergambacht, een2500 hagrootgebied 111 liet zuidoosten van deKrimpenerwaard, wasdat niet andcis. Dikke
kroospakketten kwamen 111 het verleden regelmatig voor.In 1995isgestart metdeuitvoering vanecu
groot maatregelenpakket 0111 de kwaliteit van hetoppervlaktewater teverbeteren, (nzoo1 ishet project
afgerond. Indit artikel blikken weterugopdegenomen maatregelen en hun effecten.
Deeerstegedetailleerde studies van het
peilgebied dateren uit deeindjaren tachtig:
veldmetingen maakten duidelijk dat deecologische kwaliteit minimaal wasen de nutriëntenconcentraties hoog.Verondersteld werd dat
de hoge concentratie nutriënten verantwoordelijk wasvoordeslechteecologische kwaliteit. Eenbalans-en modelstudie gaven indicaties van het mogelijke effect van maatregelen
opdeze nutriëntenconcenttaties.Debelangrijkste conclusie uit dezestudies wasdat alle
bronnen (puntlozingen, diffuse bronnen en
opgeslagen nutriënten in het watersysteem)

Tabel1.

aangepakt moesten worden, omdat dan de
kans op het halen van deMTR-waatden voor
stikstofen fosfor het grootst zou zijn. Om dit
te realiseten iseen samenwerkingsverband
opgezet vanallerelevantepartijen: de twee
gemeenten in het gebied (Schoonhoven en Bergambacht),dewaterbeheerders (hoogheemraadschap van deKrimpenerwaard enZuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden),
de agrariërs (WLTO),het drinkwaterbedrijf
(HydronZuid-Holland),Provincie Zuid-Holland en deDienst Landelijk Gebied.
Bijdeuiteindelijke keuzevan maatregelen

Allemaatregelen dieverdergingen dan het
reguliere beleidzijn vanuit het project gestimuleerd door het verstrekken van financiële
vergoedingen en inhoudelijke- en organisatorischebegeleiding1)'2).Het metendeel vande
maatregelen isgerealiseerd binnen de projectperiode(tabel r).Alleende reductie vandevuiluitworp vanuit derioleringen het ktoosvetwijderen isachtetgebleven ten opzichte van het
oorspronkelijke streven.Het strevenvoor de
reductie van devuiluitworp wasteoptimistischgeschat:het wasvoordegemeenten om
praktischeen financiële redenen niet mogelijk
om binnen deduur van het project de geplande
verbetering van deriolering terealiseren. Het
kroosverwijderen in dekavelsloten isniet van
degrond gekomen,omdat het slecht tecombineren wasmet het baggeren (zowelbaggetals
kroos moesten ovet het land worden verspreid)
en ookomdat deagrariërstwijfelden aan het
nut van de maattegel.Demaatregelbleekechter inde loopvan het ptoject ookminder noodzakelijk vanwegeeenmindere kroosgroei.
Effecten
Het project heeft eenduidelijk effect gehad
opdewatetvegetatie:
• Dektoosbedekkingisin het projectgebied
significanr afgenomen ten opzichtevan de
bedekking ineen referentiegebied (zie
afbeelding 1).Ook in absolute zin isde
kroosbedekking in het peilgebied veranderd:de laatstejaren isde gemiddelde

Overzichtvandemaatregelen:deomvangwaarnaar werd^estreejd,dewerkclijk^erealiseerdeomvangen determijnvanrealisatie(startprojectin 1995).
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baggeren
kroosverwijderen

30 H 2 0

isniet alleen rekeninggehouden met het verwachte effect, maar ookmet depraktische uitvoerbaarheid binnen het project, de consequenties voordeagrarische bedrijfsvoering ende
onderlinge samenhang.In tabel 1 zijn de maatregelengespecificeerd. Het maatregelenpakket
betekende een inspanning van allepattijen in
destreek.Waterhuishoudkundigc maarregelen,zoals aangepast inlaat- en peilbeheer,
zijn nietgenomen in het project, omdat de
geplande landrinrichtingdaarin zal voorzien.

H-200J

minder dan 6mg N/l
mindet dan 1 mg P/l
99panden aansluiten op riolering
50%reductie
700km watergang extta diep
in allewatetgangen met hoge bedekking
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ójaat
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•

bedekking slechts 20tot 30procent;
Devariatie in ondergedoken waterplanten
istoegenomen van gemiddeld één soort
peropname in 1988naar gemiddeld drie
soorten in 2000. Soorten als krabbescheer
en blaasjcskruid zijn in het gebied weer op
eengroot aantal locaties teruggekeerd. De
samenstelling van dewatervegetatie isdus
duidelijk verbeterd. Deecologische kwaliteit isechter nog niet op het gewenste
niveau: in plaats van kroos komen nu vrij
veeldraadalgen voor indesloten. Nog
maar zo'n 40procent van de watergangen
zijn 'biologisch gezond'.
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Afb.i:
Ondanks deduidelijke veranderingen in
dewatervegetatie,zien wegeen daling van de
nutriëntenconcentraties in het peilgebied
(afbeeldingen 2en 3).Deconcentraties in het
peilgebied zijn vanaf1998welrelatieflager dan
in het referentiegebied (voorstikstofisdit verschil in ontwikkeling ooksignificant], maar dit
ismeer tewijten aan een toename van deze
concentraties in het referentiegebied.

DEontwikkelingvande(gemiddelde)kroosbedekktn^ inhetpeilgebied,ineenre/erentie^jebiedenhetverschil
daartussen.

P-totaal

Peilgebied
*' i ; ' : ' : JReferentie
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Verklaring effecten
In het project iseen groot aantal maatregelen tegelijk uitgevoerd. Deverkregen effecten kunnen daarom in principe alleen aan het
totale maatregelenpakket worden toegeschreven.Een nadere aanduiding van de belangrijksteoorzaken voordeverkregen effecten isechter welwenselijk met oogop keuze van
maatregelen in toekomstige projecten. Door
nadere analysevan debeschikbare gegevens en
aanvullende modelberekeningen kan indicatief een ideeworden verkregen van de belangrijkste maatregelen.
Mestcji/t
Uit modelberekeningen?)blijkt dat degerealiseerdereductie van demestgift niet ofnauwelijks leidde tot een afname vande nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Het
mestgiftniveau in hetgebied wasalrelatieflaag
en istijdens het project slechts afgenomen met
gemiddeld 27kgstikstofen twee kilo fosfaat
per hectareperjaar over het gehele peilgebied.
Dit isminder dan degemiddelde afname op de
agrarische percelen (tabel 1),omdat een aanmerkelijk deelvan degronden in bezit isvan
burgers ofeen natuurorganisatie.
Bovendien blijkt dat slechts 20tot 26procent van dediffuse belasting veroorzaakt
wordt door het mestgebruik. Deoverigebelasting istoeteschrijven aan mineralisatie van
veenenkweW.
In hoeverre het (kunst)mest vrijhouden
van slootkanten een bijdrage heeft gehad aan
het project-effect isonduidelijk. De maatregel
isopgrote schaal toegepast en de verwachting
isdatjuist het voorkomen vandirecte kunstmestverliezen naar het water nuttig is.Een

peilgebied
referentie
• verschil
n

Afb.2:

Deontwikkelingvande(gemiddelde)concentratievantotaal-fosfaat inhetpeilaebied,ineen rejerentiegebiedenhetverschildaartussen.
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Deonnvikkcliriavande(gemiddelde)concentratievantotaal-stiksto/inhetpeilijcbicd,ineen rcfcrcnticgcbiedenhetverschildaartussen.

duidelijke daling in de nurriëntenconcentraties isniet tezien,ook niet tijdens een speciaal
daarvoor uitgevoerde proef2).
Baggeren
Indiverseonderzoeken bleekdat baggeren
eenduidelijk effect kan hebben opdewatervegetatie,waarbij het effect niet noodzakelijkerwijs eengevolgisvan daling van nutriëntenconcentraties.Baggeren heeft immers ook
invloed opbijvoorbeeld de lichtinval, watertemperatuur en waterbodemsamenstelling.

Het effect van demaatregel past daarom goed
in het algemene beeld vandeverkregen effecten:weleen duidelijke verbetering vande
watervegetatie,geen duidelijk dalingvande
nutriëntenconcentraties.Tijdens hetproject is
vooral veelgebaggerd in 1997en 1998,dejaren
waarin devegetatiesamenstelling duidelijk
veranderd (afbeelding 1).Inhet project zijn
relatiefveelwatergangen tegelijk en extra diep
gebaggerd. Indiepwater ontwikkelt krooszich
minder snel,watdemogelijkheid biedt voor
andere planten om zich teontwikkelen. In het
H 2 O e 112003
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project zagen weook nieuwe plantensoorten
verschijnen, wellicht doordat het (grootschalige)baggeren nieuwe kolonisatie kansen bood.
Almet allijkt het baggeren een belangrijke
oorzaak voordeverkregen positieve effecten.

Het kroosverwijderen isbeperkt gebleven
tot enkele kilometers hoofdwatergang. Op een
totaal van zo'n700kilometer watergang isdit
dermate weinig,dat het kroosverwijderen
geen belangrijke bijdrage kan hebben gehad in
het overall projectresultaat.

door reacties van bewoners in het peilgebied.
Het lijkt echter niet aannemelijk dat het aansluiten van76panden (voornamelijk woningen)op het gehele peilgebied (2500ha)een aanmerkelijk effect sorteerde.
Deoverstorten zijn geconcentreerd inde
bebouwingskernen. Vermindering van de vuilemissiezal met name daar een effect hebben
gehad. Devuilemissie isechter nog maar
beperkt afgenomen en dan vooral nogaan het
eind van het project. Bovendien zal het effect
vanuit dekernen op het (grote) landelijke
gebied beperkt zijn.

Awzi'sen riolerincj

Discussie

Detweeawzi's in het gebied vormen een
puntbelasting voor het watersysteem. Het
effect nabij dezuiveringsinstallaties zal daarom het grootst zijn en afnemen met de afstand
tot het lozingspunt.Nabij deawzi'swordt al
jarenlang de fysisch-chemische waterkwaliteit
gemeten. Uit dezemetingen blijkt dat eind
jaren tachtigen beginjaren negentig de nutriëntenconcentraties sterk zijn gedaald dankzij verbeteringswerkcn opde awzi's.Dit heeft
gezorgd voor een relatiefgoede uitgangspositie bij destart van het project. De belasting
vanuit dezuiveringsinstallaties nam tijdens
het project verder af, doordat de concentraties
in het effluent afnamen. Deconcentraties in
het effluent liggen veelal nog boven die in het
oppervlaktewater. Tijdens het project zien we
echter geen duidelijk verderedalingvan de
nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater nabij deawzi's.Wekunnen daarom concluderen dat de invloed van demaatregelen op
deawzi's tijdens het project opde resultaten
hoogstens beperkt isgeweest.

In het uitgevoerde project wasde verwachting dat devoedselrijkdom van het water dé
bepalende factor wasvoorde ecologische
waterkwaliteit. Bovendien wasde verwachting
dat doordemaatregelen deze voedselrijkdom
duidelijk kon afnemen. Deze gedachten
worden ookveroorzaakt door de aanwezigheid
van 'harde' nutriëntennormen en modellen die
effecten van emissiemaatregelen op nutriëntenconcentraties én deecologische kwaliteit
kunnen bepalen.Daardoor bestond minder
aandacht voor andere mogelijkheden om de
ecologische kwaliteit testuren. De praktijk
leert dat dewerkelijkheid complexer is.

Kroosverwijderen

Specifieke informatie die direct inzicht
kan geven in het effect van het aansluiten van
panden opde riolering,ontbreekt. Algemeen
bekend isdat het verminderen van ongerioleerde lozingen lokaal een positiefeffect uitoefent op dewaterkwaliteit.Dit wordt bevestigd

In het project bij Bergambacht lijkt (extra)
baggeren debelangrijkste oorzaak tezijn voor
deverbetering.Deemissiebeperkende maatregelenlijken een minder belangrijke bijdrage
tesorteren.Vooralhet effect van debemestingsmaatregelen vieltegen.Dit was echter
met nameeengevolgvan lokale omstandigheden (bemesting reeds laag,andere bronnen
groter aandeel in belasting).Inandere gebieden
kan heteffect van dezemaatregel groter zijn3i.
Deeffecten roepen de nodige vragen op. Is
het effect van baggeren puur gerelateerd aan
deaanwezige waterdiepte en -door baggeraanwas-dus van tijdelijke aard? Ofwasde uitgangskwaliteit (bijvoorbeeld stikstofconcen-

trades rond deMTR)dusdanigdat alleen nog
maar deoude vegetatie (kroos) kwijtgeraakt
moest worden door éénmalig tebaggeren? En
hocbelangrijk washet daarbij dat de waterdiepte in het gehelegebied in relatiefkorte tijd
(extta) isvergroot?Het is nodig meet inzicht te
krijgen in deachtetliggende mechanismen van
het baggereffect. Baggeren kandan (nog) effectiever worden uitgevoerd en worden afgewogen tegen andere maatregelen.
Mede ingegeven doordebeschikbare normen zijn deemissiebeperkende maatregelen
geëvalueerd aandehand van nutriëntenconcentraties.Sterke reducties vanemissies zullen
zekerleiden tot afname van concentraties.
Beperktereducties kunnen echter hun effect
hebben op deecologiezonder dat dit zichtbaar
hoeft te worden in veranderingen in de concentratie in het water.Veelnutriënten kunnen
namelijk ookopgeslagen zijn in debagger en
in dewatervegetatief). Zoisisde concentratie
van minerale stikstofin poldersloten zomers
vaakzeer laag.Toegevoerde minerale stikstof
wordt dan gelijk doorde vegetatie opgenomen.
Gebruik van andere concentraties als maat
voorde voedselrijkdom van het water kan dit
probleem mogelijk deels op lossenï).Alleen uitgebreide metingen aan nutriëntenstromen
geven afdoende inzicht in de werkelijke effecten van emissiebeperkende maatregelen.Als
dezeniet haalbaar zijn,geven metingen aan de
watervegetatie noghet bestebeeld van het
effect van de maatregelen.

Conclusies
Het blijkt mogelijk deecologische kwaliteitvanveensloten duidelijk teverbeteren. Dit
vraagt echter weleenbehoorlijke inspanning
van diversepartijen. Het isvanbelang naar verschillende verbeteringsmaatregelen te kijken.
Onderhoudsmaatregelen alsbaggeren kunnen
opdekorte termijn belangrijke verbeteringen
veroorzaken.Meer inzicht in de achtetliggende
mechanismen isnodig om de maatregelen
effectiever in tezetten en met modelstudies af
tewegen tegen andere maatregelen.

Poldcr Bergambacht 15 een typisch veenwcidc^jcbicd met veel water,grasland en bcbouwmcjslinten.
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