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Waterkwaliteitsverbettring
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Hagebiedsgerichte waterkwaliteitsbeheer inlietafgelopen decenniumstond inlietteken vanlokale
herstelmaatregelen. Desubsidieregeling Integralecutro/icringsbesrrijdiug vaneindjaren tachtig
werd in 15191 opgevolgddoordeREGIWA-envervolgensvanaf1995doordeGEBEVE-subsidieregelingfresp. REGionaalIntegraal WAterbeheerenGEbiedsgerichte BEstrijdiug VErdroguig),
inmiddelsopgegaan indeRegelingSGB.Daarnaastbestaat exclusiejvoornatuurgebieden onder
meerdeOBN-siibsidicregcling(OverlevingsplanBosenNatuur).Somswerden eigen projectnamen
bedacht,zoalshet'otterproject' indeAideFeanen,gesubsidieerddoormeerderepartijen.Vele
bestaande natte(natuurjgebieden ondergingenaldus,gestimuleerddoordergelijkesubsidieregelingen,eenvloedaanherstel-eninrichtingsmaatregelen enbijgevolg,althansdat wasde insteek.
waterkwaliteitsverbeteringen,
Nuwaaiteenanderewind.De'postzegelaanpak'heeft plaatsgemaakt voordestroomgebiedsbenadering.Klimaatverandering,
bodemdalingenzeespiegelstijging endedaaruitvoortvloeiendetenemen compenserende
maatregelen(WB 21eeeuw)interfereren met
hetvroegeregebiedsgericht beleid.Hetnieuwe
waterbeheerstaat,althansoppapier,volvan
begrippenzoalsfunctieverandering, functieaanpassingenvernatting(zieH20nr.2uit
2002),waterberginginnatuurgebieden(zie
H20nr.7uit2002)enmeervoudigruimtegebruikenwaterberging(zieH20nr.9uit2002).
ProvincialeStatenvanFryslanhebbenonlangs,
inhetkadervandetoekomstige afwatering
vanFrieseboezem,ondermeergekozenvoor
realisatievanretentiepolders in natuurgebieden.Deverwachtingen lijken hooggespannen.Maarerzijnooktwijfels. Eenexplicietgesteldevraagprijktalstitelopeen
Waterverkenningen-rapporr uit2001:Biedt
ruimtevoorwaterookruimtevoornatuur?
Vooralde'Nijmeegse school'wijst regelmatig
ophetgevaarvaninterneeutrofiëring,specifiek bij vernattingsmaatregelen?).
Inhetlaagveenmoerasgebied deAide
Feanen,centraalinFrieslandgelegen,zijn
beginjaren negentigtalrijke herstel-en
inrichtingsmaatregelen uitgevoerd,zowelin
bestaandewaterenalsmiddelsnieuwontstane

wateren(zietabel1).Dewaterkwaliteit istot
2000gevolgdmeteenlangjarig monitoringprogrammat).Enkeleresultaten hiervan
komeninditartikelaanbod.Dewaterkwaliteitinbestaandeennieuwgegraven
gebiedenwordtonderlingvergeleken.Tenslottewordtingegaanopeffecten vanvernatting
ennatuurontwikkeling opdewaterkwaliteit.
Dieblijken nietaltijd positieftezijn.
Een bijzonder laagveenmoerasgebied
DeAideFeanenis,metruim2500ha,Frieslandsgrootstelaagveenmoerasgebied, grotendeelsinbeheerbijItFryskeGea.Vrijwelalle
milieu-enbegroeiingstypenvanlaagveenmoerasgebieden komenhiervoor,zoalsopenwater
insloten,petgatenenplassen,gras-enrietlanden,ruigtenenmoerasbos(zieafbeelding1).
Hetgebiedligtindenoordelijke wigvanhet
Frieselaagveengebied,aandeoostkantalsnel
begrensddoordezandgronden alswestelijke
uitlopersvanhetDrentsPlateauenaande
westkantovergaandinhetFriesezeekleigebied.Eenanderopvallend en-tenopzichtevan
deandereFrieselaagveenmoerasgebieden onderscheidend fenomeen isdatdewestelijke
helft vanhetgebiedvrijvoordeboezemligt.
DeAideFeanenisdaardooreenzeerdruk
bezochtengebruikt water(sport)recreatiege-

bied.Dardeelkenteenvaststreefpeil van-0.52
mNAP,terwijldeoostelijke helft indebemalenpolderEernewoudeligtmetveellagere
peilen.Datmaakthetwestelijk deeltoteen
overwegend wegzijgingsgebied (naarhetzuidenenwesten,hetLageMiddenvanFriesland),rcrwijlinhetoostelijkdeellokaalnog
(sterke)kwelvoorkomt''),deelsinhet natuurgebied,deelsindeaangrenzendelandbouwgebieden.Vanaf1997wordtinvullinggegeven
aaneenlandinrichtingsproject, waarbijaande
oostkantruim600haisbestemd als'nieuwe
natuur'.Vanwegedebijzondere natuurwaardenheeft hetgebiedsinds 16februari 2000de
statusvanNationaalParki.o..Momenteel
wordtindatkadergewerktaanhetBeheersenInrichtingsplan. Vooreenuitgebreide
gebiedsbeschrijving wordtverwezennaar
Rintjema etal., 20018'.
Dewaterkwaliteit indeAideFeanenliet
enlaatinhetalgemeentewensenover.Het
gebiedkamptemeteensterke eutrofiëring,
doorfytoplankton groengekleurd water,afwezigheidvansubmersevegerarieeneeneenzijdigeverbrasemdevisstand.Verlandingsvegetatieszijn nauwelijks aanwezigenvooralin
hetboezemgedeelterreedtoeverafslagopen
hebbenvoormaligerietkragen plaatsgemaakt
voorkunstmatigehardebeschoeiingen.Eerder
inditvaktijdschrift werdingegaanopde
natuurstreefbeelden2), limiterende factoren
vooralgengroei1)enopmogelijke herstelmaatregelensi.Naasteutrofiëring heeft ookde
microverontreinigingdenodigeaandacht
gekregen,metnamerondhetuitstervenvan
deotterinNederlandin19883).
Herstel- en inrichtingsmaatregelen
Deuitgevoerdemaatregelen indeAide
Feanenkunnenwordengegroepeerd in'verbeterenvandewaterkwaliteit' (hydrologischisolerenvanboezemwater,baggerenenvisstandbeheer)enin 'moerasontwikkeling'
(vergraven,ontpolderen envernatten).Intabel
1zijndehiernaderbeschouwde maatregelen
opgesomd.Nadeexperimenten vanhetLimnologischInstituut metisolatievan9-Mêd5)
werdenmeerderedeelgebieden (zoals40-Mêd,
HoannekriteenTuskenSleatten) afgesloten
vaninstroomvanboezemwater.Doorvaarten
werdenveelalgedichtmetkeilemendammen,
zodanigdatalleenbijextreemhogeboezemwaterstanden instroom vanboezemwater
mogelijk is.Aanvullend vondendiverseuitdunningen vandewitvisstandplaats,soms
aangevuldmetuitzettingvanjongesnoek
(zoalsIzakswiid,40-MêdenTuskenSleatten).
Enkelegebiedenwerdengebaggerd(zoals
40-Mêd).Aanliggend tegenbestaandewateren
ofgeheelvanuit terrestrischbiotoopwerden
nieuwewaterengegraven(zoals'tBil,onderdeelvanhet'otterproject') ofvernat(zoalsde
JanDurkspolder).
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Trends in waterkwaliteit
Vooreen uitgebreide presentatie en interpretatie van ontwikkelingen in de waterkwaliteit wordt verwezen naar Claassen&
Meijer-Bielenurti. Hier worden slechts enkele
resultaten getoond voor totaal-fosfaat en
totaal-stikstofmet chloride als gidsparameter.
Ter illustratie isgekozen voor boezemwater
(Sânemar),een bestaand geïsoleerd deelgebied
(Hoannekrite) en een nieuw gegraven deelgebied('t Bil).Tabel 2 vat degevonden trends
samen, ook voor andere deelgebieden.
Het chloridegehalte in het boezemwater
(zieafbeelding 2) vertoont een sterke seizoensperiodiciteit met lagewinter- en hoge zomer-

waarden.Deinvloed (inlaat) van Ijsselmeerwater'szomers en de uitslagvan overtollig regenwater uit depolders 'swinters bepalen dit ritme.Nattejaren (zoals 199$, 1995en 1998)vallen
op door lagerezomermaxima.Na isolatie van
deboezem daalt het chloridegehalte in Hoannekrite geleidelijk tot ca.40mg/l in 1995en
blijft daarna rond deze waarde fluctueten. De
seizoensperiodiciteit verdwijnt vrijwel geheel.
Ook in 't Bil(en40-Mêd)iseenzelfde verandering tezien,hoewel enige seizoensperiodiciteit
nogherkenbaar is.Dewaarden in 't Bil blijven
gemiddeld net iets hoger dan in Hoannekrite.
De ionenratio's van dedriegebieden verschillen onderling nauwelijks:0.56-0.38,0.53-0.40en

Liggingvan ^ ^e Feanenendaarbinnenonderscheiden deelgebieden(zietabel1 voordenamen).

Afb.1.

0.55-0.38in respectievelijk boezemwater,
Hoannekrite en 't Bilen duiden op afwezigheid van grondwaterkwel. Destreefwaarde van
groter dan 0.6wordt niet gehaald.
Denutriënten totaal-fosfaat en totaal-stikstofin het boezemwater (afbeelding 3)vertonen grote fluctuaties met vooralvoor stikstof
zeer hoge winterwaarden. De MTR-normen
van 2.2mg stikstofen 0.15mg fosfaat per liter
worden ruim overschreden.Voor fosfaat is,in
tegenstelling tot stikstof,een dalende trend
zichtbaar, waarschijnlijk vooral veroorzaakt
door minder hogepiekwaarden. Verder is
opmerkelijk dat, bij eengepresenteerde stikstof/fosfaatverhouding van 10:1,fosfaat (eerder
dan stikstof) limiterend lijkt voor algengroei.
Het chlorofylgehalte in het boezemwater daalt
de laatstejaren geleidelijk. Omdat vanaf1999
voor totaal-fosfaat en voor totaal-stikstofeen
andere analysemethode istoegepast, isdepresentatie van deverlopen en trends hierna (in
deafbeeldingen 3,4en 5)afgesloten met 1998
alslaatstejaar.
Vergelijkbare resultaten voor Hoannekrite
zijn tezien in afbeelding 4.Grote fluctuaties in
gehalten dempen iets uit na hydrologische
afscheiding van boezemwater medio 1990.Ook
nemen degehalten stikstofen fosfaat iets af,
waarbij dedalende trend voor fosfaat sterker is
dan voor stikstof.Ookhier worden deMTRwaarden nog niet bereikt.Verder isopmerkelijkdat(andersdan inhet boezemwater) hier
destikstof/fosfaat-verhouding relatieflaagis
en vaakkleiner dan 10:1.In vrijwel allejaren
vertoont het fosfaatgehalte een zomerpiek,
waarschijnlijk duidend op nalevering van fosfaat uit dewaterbodem. Voorstikstofisdie
periodiciteit nauwelijks aanwezig.
Inafbeelding 5zijn opgelijke wijzede fosfaat- en stikstofgehalten voor 't Bilgepresen-
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Tabel1.

Overzichtvanperdee(gebied,genomenherstel-en inrichtingsmaatregelen(zieafbeelding 1 voorde liggingvandedeelgebieden),
a=alskwelvenster,b=paaiplaats,e=slotengedempt,d=kadenaangelegd.

deelgebieden
isoleren

i

1 Sânemar (boezemwater)
2 9-Mêd
3 40-Mêd (oost)

april '85
maart'91

4

Tusken Sleatten

juni '91

5
6
7
8
9
10

Hoannekrite
'tBil,deKoai,Cuba, 18-Mêd
Princehof
Izakswiid
Wolwarren
Jan Durkspolder

juni '90
april '90
juni '90
april '90

H2O

verbeteren waterkwaliteit
baggeren
visbeheer

nov.'90-maart'91

nov.'90-febr.'91
jan. '92-mrt. '92
nov.'90-mrt.'91
jan. '92-mrt. '92

moerasontwikkeling
vergraven
ontpolderen

aug. '91b

sep.'89-dec.'89
dec.'89a

sep. '89-dec.

m r t '91 -okt.'91
sep. 89c
dec. '8?d

jan. 90
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Afo.z.

Verloopvan hetchtaridçgehaltein het boezemwater Sanemar,bestaandegeï-

Afo.y.

Verloopen trend van degenalten totaal-fosfaat en totaal-stikstofin het boezemwaterSanemar.

soleerdepetgatenHoannekriteen nieuwgegravenwater'tBil.

MTfl l.P(0.15mg;i)
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Afo.4:

Verloopentrendvanhetfosfaat- enstikstojgehalte in Hoannekrite.

teerd. Meest opvallend zijn de stijgende trends
voorzowel fosfaat alsstikstof Regelmatig
komen hoge fosfaatpieken in dezomer voor.
Vergeleken met deMTR-waardenzien weeen
steeds verdere verwijdering daarvan met de
tijd optreden.Net alsin het boezemwater
worden wel relatiefhoge stikstof/fosfaat-verhoudingen gevonden, eerder duidend op fosfaat- dan opstikstoflimitatie voor algengroei.

Conclusies en discussie
IndeAideFeanen treedt op meerdere
plaatsen eengeleidelijke waterkwaliteitsverbe-

Afo.5:

Verloopentrendvanhetfosfaat- enstikstojgehalte in'tBil.

teringop,zowelin het boezemwater als in
daarvan afgesloten deelgebieden. Dat komt eerder doorgeneriekedan door lokale maatregelen.Daar waar dieverbetering bijvoorbeeld
leidt tot terugkeer van waterplanten, isdie verbeteringnog niet stabiel.Voorde vergelijking
van effecten van maatregelen indeelgebieden is
het boezemwater alsreferentie gebruikt. Chloride-enstikstofgehalten zijn daar nauwelijks
veranderd, fosfaat- en chlorofylgehalten tonen
weleen dalende trend (zietabel 2).Ondanks de
verbeteringen in waterkwaliteit, wordt nog
niet voldaan aan deMTR-waarden, noch aan de

natuurgerichte streefbeelden. Verdereverbeteringen zijn daarvoor nodig.
In tabel 2iseenglobaal totaalbeeld gegevenvan deontwikkelingen voor vier parameters in de verschillende onderzochte deelgebieden, waarbij het boezemwater als referentie
dient. Daarbij isdetrend genoemd, alsmede
het concentratieniveau ten opzichte van het
boezemwater.
Dehydrologische isolatiemaatregelen
waren primair bedoeld om voedselrijk boe-
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Sânemar
Hoannekrite
Tusken Sleattenwest
Tusken Sleatten oost
40-Mêd
Izakswiid
Princehof
't Bil
Jan Durkspolder
Wolwarren
9-Mêd
Tabel 2.

chloride
0
++

+
0
++

++
++
+
+
+
0

fosfaat
++

stikstof
0

++
++
+

+
+
+
+

0
0

--

0

-

chlorofyl
+
+
+

0
0

-

+
0

+
+
0
+

0

-

Globaal overzicht van de trends voor chloride, totaal-fosfaat, totaal-stikstofen chlorojyl voor elf meetpunten
(zie afbeelding ï voor de ligging en tabel i voordegenomen maatregelen)gedurende het laatste decennium.
Tevens is de hoogte van de parameterwaarden ten opzichte van het boezemwater aangegeven1»1.
Trend: van sterk dalend (++) tot sterk stijgend (—); concentratie t.o.v. boezemwater: hoger = rood,gelijk=geel
en lager =groen.

zemwatertewerenendaarmeede eutrofiëring
terugtedringen.Bijkomend positiefeffect kan
zijn hetwerenvansulfaatrijk (boezem)water,
waarmeedandeinterneeutrofiëring wordt
tegengegaanenvanmetmicro's verontreinigd
boezemwater.Anderzijdsdient rekening
gehouden tewordenmetmogelijk opgesloten
visbestanden,eenverminderde bereikbaarheid
vanplantensporcn enlangere verblijftijden
vanhetoppervlaktewater.Opmerkelijk isdat
hetminstgoedgeïsoleerdegebied(Tusken
Sleatten)tijdelijk hersteltoondevanKrabbescheervegetaties.Inhydrologisch betergeïsoleerdegebieden,zoalsHoannekriteenIzakswiid,komenspontaan noggeen waterplanten
terug.Verderleidtisolatietoteengeringeverschuivingvandeionenratiorichtingatmotroofwater.
Baggerenvan40-Mêdheeft sterk bijgedragenaanafname vandealgengroeientoename
vanhetdoorzicht.Omdatgeenherstelvan
waterplanten optrad,islangzaammaarzeker
dewaterkwaliteit weer achteruitgegaan
(eutrofiëring namweertoe).Mogelijkwashet
watertediepvoorontwikkelingvansubmerse
vegetatie.Verondersteldwordtdatinstroom
van(planten)sporen geenprobleemvormde,
geziendenabijheid vanhetnietgebaggerdeen
welbegroeidedeel40-Mêdwest.Dieweertoenemendeeutrofiëring isooktezienin9-Mêd
en'tBil.Inlaatvangebiedsvreemd (sulfaatrijk)
waterkanhiervoorgeenoorzaakzijn.Wel
wordtdewaterbodemwaarschijnlijk weereen
bronvannutriënten.Uitdezeresultatenkan
dusnietgeconcludeerdwordendatinlaatvan
gebiedsvreemd (sulfaatrijk) waterleidttot
interneeutrofiëring; omgekeerdweldatuitsluitingvandatwaterniet(alsvanzelf) leidt
tothetachterwegeblijven vaninterneeutrofiëring.
Naarmatenutriëntengehalten worden
teruggedrongen, wordtdetop-down sturing
vanhetaquatischecosysteembelangrijker (ten
opzichtevandebottum-upsturinginzeer
voedselrijk water).Vissenspelendaneen
>
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belangrijke rol.Planktivorevisgraastopzoöplankton(waardoordegraasdrukopalgen
afneemt), benthivoreviswoeltdebodemom
(brengtextravoedingsstoffen indekringloop,
maakthetwatertroebelenremtkiemingen
vestigingvanwaterplanten) enpiscivorevis
kandeplanktivoreenbenthivorevisstand
onderdrukken.InPrincehofisdetop-down
invloedzichtbaaraanwezig.Aalscholvers(in
plaatsvanroofvis) houdendewitviskort,
althansdelengteklassevan15tot25cmenzijn
daarmeedeaanstichterstothelderwater.Kiemingenvestigingvanwaterplanten komen
nietechtvandegrond,hetgeenkanliggenaan
delossesliblaagenhetonstabiele fysieke

Vergravenenonrpolderenleidtinhetalgemeentoteen waterkwaliteitsverslechtering.
Datistezienin'tBilwaarnaverloop vanjaren
depioniersvegetatievankranswierenverdweenennutriëntenniveaus toenamen.Ook
indeJanDurkspolder leiddedeveranderde
waterhuishouding totzeerhogenutriëntenniveaus.Ietsvergelijkbaar istezieninEarnewarre.Bovendienisdeinvloedvanlithotroof
grondwater indeJanDurkspolder nadeontpolderinggeheelverdwenen.Hetstrevennaar
eengoedewaterkwaliteitstaat hierbijop
gespannenvoetmet (begeleid-natuurlijke)
moerasontwikkelingenopavifauna gericht
beheer.Ditlaatstegeldtinzekerezinookvoor
hetPrincehof,waardeaalscholverkolonie(vanwegeeenmetactiefbiologischbeheervergelijkbaar effect) weliswaarzorgtvoorhelder
water,dochgebaseerdopeenlabielesituatie.

waterbinnen hetnatuurgebied aandeoppervlakte.Geïsoleerdegebiedenkrijgen eenlicht
regenwaterachtig karakter. Herstelmaatregelenbeginjaren negentigwarenvooralgericht
ophetterugdringen vandeeutrofiëring enhet
herstellen vanverlanding ineensituatiemet
helderwater.Daartoewerden verschillende
maatregelen,inwisselendecombinaties,toegepast.Hetsuccesis(ook)wisselend,dochin
zijngeheelgezienbeperkt.Ditkomtmede
doorinterneeutrofiëring, het'geheugen'en
'weerstand tegenverandering'vanlaagveengebieden,waarbij negatievefeedback mechanismenenhystereseinhetspelzijn.Daarentegen
iseengenerieke,dochbescheidenwaterkwaliteitsverbetering waarneembaar.
Nieuwenattenatuur (zoals'tBil)envernattebestaandenatuur (zoalsdeJanDurkspolder)zijnvooralpositiefvoorde(avi)fauna;de
waterkwaliteit tendeertnaarsrerkeutrofesystemen.Voordeontwikkelingvannieuwe
natuur (inhetkadervanhet landinrichtingsproject)aandeoostkantvanhetbestaande
natuurgebied vandeAideFeanenwarevanuit
waterkwahteitsoogpuntintezettenop
(behoud van)mesotrofe enwaarmogelijk
lithoclieneomstandigheden.Diemilieuskenmerkenveelalgrotenatuurwaarden enworden
steedszeldzamer.Daarnaastismeeraandacht
nodigvoor(realiseringvan)jongestadiavan
moerasvormingenverlanding.Datvoorogen,
zouookinhetnieuwebeheers-eninrichtingsplan tenbehoevevandedefinitieve statusvan
NationaalParkingezetmoetenwordenopdie
(zeldzame)natuurwaarden ennietopvernattingtegenelkeprijs.
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