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THEMADAG RIZA 'PEILBEHEER, STUURKNOP VOOR NATTE
ECOSYSTEMEN'

Tijdisrijpvoornieuw
waterpeilbeheer
Detijd isrijpvooreennieuwekijkopwaterpeilbeheer.Zoweldehydrologische(wateroverlast,
verdroging)alsecologische(algcnbloei,ontbrekenvanoevervegetatie)problemenvragendaarom.
HetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling (RIZA)hieldop
ï/ebruarij.l. eenthemadagoverditonderwerp,toegespitstopgrotemerenenboezemwateren.Zowel
onderzoekersalswaterbeheerderskwamenaan lietwoord.

kerpeilbeheer in het IJsselmeer beter zou
zijn voorhet watersysteem.Nu wordt een
beheer gevoerd met indezomereen20cm
hoger streefpeil dan in dewinter.Bijflinke
wind treedt echteropwaaiingop,diekan
oplopen tot meer dan eenmerer. Daarnaast
wordtvooralindewinter het streefpeil vaak
nietgehaald.Daarom rijst bijde beheerder
devraagofhet huidigepeilverloop wellicht
natuurlijker isdan algemeen wordt aangenomen en hoeecologischewinst isrebehalen met dezedynamiek.Aanvullend hierop
zalaanpassingofherinrichting vandeveelal
steileoeversnodigzijn omwisselzones van
enigeomvang te ontwikkelen.

Volkerak-Zoommeer
Alseersteonderzoeker schetste Hugo
Coopshet probleem:denatuurlijke peildynamiek isweg.De'wisselzone',dezone
dieperiodiek onder water staat,isbeperkt
toteen fractie vanwatdievroeger was.Het
gevolghiervan isdat vochtigeoeverzonesen
zones met moerasontwikkeling schaars zijn
geworden.Ookwaterriet, rietdat minof
meer permanent inhet waterstaat eneen
goedebiotoop vormtvoorallerlei diersoorten,iszeldzaam geworden.Bijhet herstel
van watersystemen iseengoed ontwikkelde
wisselzonecruciaal,zowelvoorbiodiversiteit alswaterkwaliteit. Desleuteldaartoeis
peilbeheet.
Datpeilbeheer sterk bepalend isvoorde
ontwikkeling vanoevervegetatie,toonde
TheoVulink.Eencyclischpeilbeheer,enkele
jaren met eenlaagpeil(dedrogefase) afgewisselddoorenkelejaren met een waterpeil
meteenseizoensfluctuatie, heeft indeOostvaardersplassen goederesultaten opgeleverd.
Tijdens dedrogefase kiemenpioniersen
helofyten enontstaat eenbredezonemet
oevervegetatie.Napeilverhoging ontwikkelt
zicheenrijke zonemetwaterriet.Ookin het
Volkerak-Zoommeer ontwikkelt zichineen
periode met verlaagdpeileenvitaleoevervegetatie.Hoeduurzaamdieis,wordtsterk
bepaalddoorvraat.Grotegrazersen plantenetendewatervogels vretendebovengrondse
delen.Daarnaast foerageren vogelsinde
wintergraagopinhetwaterstaande ondergrondse plantendelen.
Mennobart van Eerdengingdieper inop
het belangvanvegetatievoorwatervogels.
Vooraldeplanteneters reageren sterkophet
waterpeil.Plantendelen met veelreservestoffen zijn belangrijk voedsel.Nat grasland
enondiep water zijn rijke bronnen, waar bij
eengeschikt waterpeilbeheer veelbeschik14
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baarenbereikbaar is.Uitdeervaringen in
bijvoorbeeld deOostvaardersplassen blijkt
verder dat pioniersituaties ergrijk zijn aan
voedsel,een belangrijk fenomeen geziende
groteaantallen (trek)vogels diein Nederland
neer kunnen strijken. Pioniervegeraties zijn
afhankelijk vanpeilfluctuaties. Hetis
daarom,zelfs vanuit internationaal oogpunt
gezien,belangrijk tezorgen voor dynamiek
insystemen,zodat opveelplaatsen kansen
ontstaan voorvogels,verspreid in ruimte en
tijd.
Nadezeecologischebenadering washer
tijd vooreenmeer beschouwende kijk op
peilbeheer.Wouter Iedema legdeuit dat
peilbeheer paswaarde krijgt alshet aansluit
bijdewensen eneenoplossing biedt voorde
problemen.Gezien dediscussies rond het
waterbeheer inde21steeeuwende vijfde
Nota Ruimtelijke Ordening isdit hét
moment om peilbeheer toetepassen bij
vraagstukken van veiligheid, wateroverlast,
voldoende schoonenzoetwater en kwaliteit
van leefomgeving. Daarbij moeten keuzes
gemaakt worden,omdat niet overalalle
belangen tedienen zijn.Alleshoeft ookniet
overal.AlsherRIZAzijn kennis over natuurlijk peilbeheer vertaalt in toepasbare
conceptenen innovatiefinzetten bij inrichting,beheer engebruik, ishet maximale te
halen uit deschaarseruimte in Nederland.

IJsselmeer
'sMiddags washetdebeurt aanenkele
waterbeheerders omoverhun ervaringen te
verrellen.Zehebben eigenlijk allemaal
hetzelfde probleem:een fluctuerend peilbeheer kan nietzomaar ingevoerd worden,
want hetstuit opallerleipraktische bezwaren.
RobertVerheule(Rijkswaterstaat, direcrieIJsselmeergebied)weetdat eennatuurlij-

Debeheersproblemen van hetVolkerakZoommeer werden geschetst doorSuzan
Verheijden (Rijkswaterstaat, directie
Zeeland).Vijfjaar na het ontstaan van het
meer werd het stagnante peilgeëvalueerd en
bleekeutrofiëring éénvande belangrijksre
knelpunren tezijn. Een fluctuerend peilleek
eengoedeoplossing.Desondanks gaat na
vierjaar dewaterkwaliteit nogsteeds
achteruit. Oorzaak vandezeachteruitgang is
met namedeaanvoer van hoge concentratiesmeststoffen vanuit deBrabantserivieren.Daarnaast komtdegewensteoevervegetatie nietopgang.Daarom steltde
beheerder nu aanvullende maatregelen op
voorhet meer zelfenvoorderest van het
stroomgebied.Daarbij leeft devraaghoe
meteen ingespeeldkanworden opklimaatsveranderingen.

Friesland
Totslot belichtteAntoon Kuypers
(Wetterskip Fryslân)deproblemen vande
FrieseBoezem,globaal het helenetwerk van
meren enkanalen inFriesland. Het kent een
vaststreefpeil. Rond 1900wasde peildynamiekgroot enwaren veelnatuurlijke oevers
aanwezig.Nu isdedynamiek grotendeels
wegenzijn erveelminder rietkragen.De
velefuncties vandeFrieseBoezemstellen
elkhun eigeneisenaan het tevoerenpeilbeheer.Herstelvaneen beperktepeildynamiekzalnaarverwachting positief
uitwerken voordeoevervegetatie ende
bijbehorende biodiversiteit, voorde
waterkwaliteit endestabiliteitvanoevers.
Voordewateraan- enafvoer envooreen
aantalgebruiksfuncries ispeildynamiek
waarschijnlijk nadelig.
Het kiezenvaneen toekomstigpeilbeheerkandaarom nietzonder zorgvuldige
onderbouwing vaneffecren en afweging van
belangen, f;

