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Veelelzenbroekbossen hebben sterk te leiden van verdroging alsgevolg vandesterkgedaalde grondwaterstand in deomgeving. Hierdoor ishet oppervlak aan broekbosdatnogdoorkwelwaterwordt
beïnvloed,sterk afgenomen Maatregelen om dezeverdroging tebestrijden bestonden totnutoe
meestal uither vasthouden van hetwater inhetbroekbos, waardooi'deoppervlaktewaterstand sterk
steeg, maar de kweldruk vaak nogverderafnam. Dit artikelgaat inopderesultaten van onderzoek
dat sinds 1997doordewerkgroepMilieubiologie vandeKatholieke Universiteit Nijmegen wordt
uitgevoerd naarde biogeochemischc processen inbrockbosscn. Een beter begripvan dezeprocessenis
hard nodig ombrockbosscn 111 detoekomst beter te kunnen beheren.
Het Kaldenbroek enhetKoelbroek zijn
voorbeelden vanelzenbroekbossen.Zeliggen
in voormalige meanders vandeMaasinhet
noorden vanLimburg, waar anti-verdrogingsmaatregelen zijn genomen. Hetwaterpeil is
door opstuwing aanzienlijk verhoogd.In
plaats vandeverwachte uitbreiding vankenmerkende elzenbroekbossoorten, zoals dotterbloem, elzenzegge,grote boterbloem, holpijp
en slangewortel, hebben zich indeze broekbossen desastreuze ontwikkelingen voorgedaan.
Indebossen ontwikkeldezicheenstinkende
waterlaag, volledig overgroeid met kroossoorten.Zwatteelzenstierven afen vielenzelfsom,
terwijl grassen zich sterk uitbreidden. Hetareaalaankenmerkende soorten isdoor deze antiverdrogingsmaatregelen nogverder afgenomen 1 "'' 5 ! Blijkbaar kaneenafname vande
kwelinvloed niet zonder meer worden gecompenseerd door hetlanger vasthoudenvan
oppervlaktewater.

Biogeochemische processen
Elzenbroekbossen vormen voedselrijke
systemen waarin detotale fosfor- en stikstofconcentratie behoorlijk hoog kanzijn.De
beschikbaarheid vanfosfor enstikstof wordt
echtet stetk beperkt door aanvoer vanijzer en
calcium viakwelwater.Inelzenbroekbossen is
stikstofvan nature hetlimiterende element.
Dit komt omdat het bodemabsorbtiecomplex

bezet ismetcalcium enijzer waardoor ammonium (datvrijkomt bij anaërobe afbraakprocessen)zich nauwelijks indeze bodems
ophoopt. Elzenzijn hieraan aangepast, doordat
zeinsymbiose leven met micro-organismen
dieatmosferisch stikstofkunnen binden.De

Ajb.1:

stikstofbinding doorelzen vormt indirect
waarschijnlijk ookeenbelangrijke stikstofbron voor andere planten inhet elzenbroekbos.Door hetafnemen vandekwelinvloed
wordt hetabsorptiecomplex vande bodem
gaandeweg steedsminder bezet met calcium
en ijzer.Alsgevolg hiervan houden debodems
steeds meer ammonium vastenneemt de
ammoniumbeschikbaarheid toe.
Dooi hetopzetten vanhetwaterpeil treedt
duseensterkestagnatie opvanhet oppervlaktewater, terwijl deinvloed vanhet ijzeren calciumrijke diepere grondwater sterk
afneemt. Metname wanneer het grondwatet
veelsulfaat bevat, kandittotgrote problemen
leiden.Ditlaatste isbijvoorbeeld hetgevalin
enkelebroekbossen invoormalige MaasmeandersinLimburg.Zolang voldoende ijzeroxide
beschikbaar is,wordt de sulfaatreductie
geremd,omdat ijzer alsredoxbuffer werkt.Als
gevolgvandeafnemende ijzerinvloed wotdt
het sulfaat indeanaërobe organische broekbosbodems gereduceerd totsulfide. Sulfideis
teherkennen aandegeur vanrotte eieren.Het
isuiterst giftig, niet alleen voor dieren, maar
ookvoor veleplantensoorten2''7'.Metnamede
meest bijzondere soorten, waaronder dotterbloem envelecarexsoorten, blijken erggevoeligtezijn voorsulfide3'. Daarnaast reageert
sulfide metijzer, waarbij onoplosbare ijzersulfiden worden gevormd,waardoor ijzer niet
meet beschikbaar isomfosfaat tebinden.Als
gevolghiervan neemt de fosfaatbeschikbaarheid sterk toe7'.Behalvede biogeochemische
veranderingen diekunnen optreden onder
invloed vandeverminderde invloed vandieper
grondwater, worden deuitdebodem vrijkomende nutriënten doordestagnerende door-
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stroming ook niet meer afgevoerd uit het
gebied.Alsgevolg hiervan treedt een sterke
nutriëntenverrijking vande waterlaagop,
waardoor kroossoorten dominant worden.
Dezekroossoortcndichten dewaterlaagaf, die
vervolgens anaëroob wordt en de nalevering
van fosfaat uit de bodem nog eens extra doet
toenemen 2 '. Vaaktreedt zelfs een ophoping van
het giftige sulfide in deanaërobe waterlaagop.
Hierdoor ontstaat een vicieuzecirkel, waardoor een stagnante,zeereutrofe, stinkende en
giftige waterlaagin het brockbos komt te
staan, dieervoorzorgt dat nagenoegalle bijzondere plantensoorten verdwijnen. Deenige
soorten die het dan nog uithouden zijn liesgras,mannagras, kroossoorten en,opeen enkel
locatie,slangewortel.
Inde anaërobe bodem wordt de redoxpotentiaal uiteindelijk vaakzolaag,dat ookeen
zeer sterke methaanproductie optreedt. Dit
methaan hoopt zich in debodem op alsgasbelletjes, waardoor de bodem alshet ware wordt
opgeblazen en zelfs kangaan opdrijven. De
zwarte elzen verliezen hierdoor hun houvast
in de bodem en vallen om.Dit laatste was het
geval ingrote delen van het Kaldcnbroek.Dit
wordt nog eensversneld,doordat het wortelstelsel van de bomen door sulfidetoxiciteit
veelal sterk verzwakt is.Doordat vele bomen
sterven ofomvallen, neemt de lichtval opde
bodem toe.Incombinatie met de sterk toegenomen beschikbaarheid van voedingsstoffen
leidt dit tot vergrassing door met name lies-en
mannagras.Gasproductie kan ookdeuitwisseling van nutriënten naar de waterlaag sterk
verhogen.Wanneer het methaangas in de
waterlaag terechtkomt, wordt het geoxideerd,
waarbij extrazuurstof wordt onttrokken aan
de waterlaag.Afbeelding 1 geeft de hierboven
H2O
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beschreven processen nogeens schematisch
weer.

Verantwoord waterpeilbeheer
Om debeschreven problemen tevoorkomen, ishet van hetgrootste belang om het
waterpeilbeheer van het elzenbroek goed afte
stemmen opde regionale kweldruk.Zo moet
een groot deelvan hetjaar doorsrroming
plaatsvinden, dus voldoende afvoer van water.
Dekweldruk wordt direct bepaald door het
stijghoogteverschil tussen het regionale
grondwater en het, veelal kunstmatig ingestelde,stuwpeil van het betreffende systeem.Een
te hoogoppervlaktewaterpeil in het kwelgevoedesysteem kan dan ookleiden tot een sterkeafname van dekwelstroom.Het maximaal
in testellen waterpeil zal in depraktijk sterk
afhankelijk zijn van de stijghoogte van het
regionalegrondwater. Omdat de laatste sterk
door deregionale hydrologie wordt bepaald,is
devrijheidsgraad om het stuwpeil te kiezen
beperkt. Wilmen in een broekbos het waterpeil toch hoger opzetten dan de heersende
kweldruk mogelijk maakt,dan zaleersr de
regionale grondwaterspiegel moeten worden
verhoogd.Dit kanalleen door maatregelen te
nemen indeomgeving van het broekbos.
Omdat het regionale grondwaterpeil uiteraard
niet alleen het natuurbelang maar ookvele
andere belangen dient,zoalsdelandbouw en
naburige bewoning,zal het veelalmoeilijk zijn
om deze teveranderen. Inde praktijk betekent
dit dat het maximale oppervlak waarover een
broekbosvegetatie kan worden hersteld, sterk
wordt bepaald doorde regionale hydrologie.
Voorhet handhaven van een goede waterkwaliteit is kwelinvloed (deaanvoer van ijzer
en calcium en voldoende doorstroming) dus

van het grootste belang.Daarnaast vervullen
ookdeseizoensvariaties in de waterstanden
een belangrijke functie en zal moeten worden
getracht de natuurlijke waterstandsfluctuaties
zoveelmogelijk teeerbiedigen 1 .Van nature
wordt de winter gekenmerkt door een hoge
waterstand en de(na)zomer door een lage.In
de winterperiode kan het waterpeil rustig wat
hoger worden opgezet. In het koudejaargetijde
staat desulfaarreductie, een temperatuursafhankelijk microbieel proces,namelijk opeen
laagpitje. Gedurendedezomerperioden vallen
delen van het broekbos droog,waardoor oxidatiereacties in de bodem optreden. Deze oxidatiereactieszorgen vooreen verlagingvan de
nurriëntengehalten in het broekbos.Zo wordt
ammonium onder invloed van zuurstofgeoxideerd tot nitraat. Dit nitraat wordt dieper in de
bodem gedenirrificeerd waardoor ereen netto
verlies van stikstofoptreedt. Dit proces wordt
gekoppelde nitrificatie-denitrificatie genoemd
(afbeelding 2).
Bijeen hogewaterstand wordt sulfaat gereduceerd totsulfide dat samen met ijzer,aangevoerd viahet kwelwater,wordt omgezet in ijzersulfiden. Dezeijzersulfiden kunnen in
tegenstellingtot ijzer(hydr)oxiden geen fosfaat
binden.Bijdroogvalworden ijzersulfide-verbindingenjuist geoxideerd,waardoor opnieuw
ijzer(hydr)oxiden ontstaan en sulfaat vrijkomt.
Wanneervervolgens het waterniveau weer
stijgt,zalhet mobielesulfaatgrotendeels uitspoelen,terwijl deimmobiele ijzer(hydr)oxiden
indebodem achterblijven.Alsgevolghiervan
neemtdehoeveelheid ijzer diebeschikbaar is
voorhet immobiliseren vanfosfaat toeen daalt
debeschikbaarheid vanfosfaat (afbeelding 3).
Hetiseen hardnekkigmisverstand dathet tijdelijkdroogvallenvanorganische bodemszouleiden toteenversneldeoxidarieveafbraak van het
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Variatie van het oppervlaktewaterpeil en hetjreatische waterpeil in het Kaldenbroek (te hoog opgezet) en het

Conclusie
Hetonoordeelkundig opzettenvanwaterpeileninbroekbossenenhethandhavenvan
eenpermanent hoogwaterpeilkanrampzalige
consequentieshebbenvoordezebijzondereen
bedreigdesystemen.Helaasblijken bijhet
vaststellen vandegewenstewaterpeilen
belangrijke verschillenvaninzicht tebestaan
tussenbiogeochemicienecologenenerzijdsen
hydrologen anderzijds.Zobleekhetondanks
deoverduidelijke negatieveeffecten vanhet
voorhetKaldenbroekenhetKoelbroekingesteldepeil,zeermoeizaamomveranderingen
inditstuwpeilterealiseren,zelfsinsituaties
waargeenanderedannatuutbelangen speelden.Hetwarewenselijkdat natuurbeherende
organisaties inwatersystemen waaringeen
anderebelangen(meer)spelen,hetpeilbeheer,
binnenbepaaldemarges,naareigeninzicht
kunnensturen.Nietzeldenhebbentehoog
ingesteldewaterpeilen eenaverechtseffect en
leidendezetoteenbelangrijk verliesaan
natuurwaarden.Onvoldoendekennisvande
sturendebiogeochemische processenishiervandebelangrijkste achterliggendeoorzaak. '

Dubbroek (natuurlijk watcrpeilvariatie wordtgerespectecrd). In het Kaldenbroek zijn de concentraties sulfide
enjosfaat met name in de zomermaanden erg hoog. D i t heeft tot een ernstige degradatie van het elzenbroek
geleid.
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