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goed en door de maatregelen zelfs verbeterd is.
Zo issprakevan redelijk tot goede niveaus
zuurstof, stikstofen chlorofyl-a.
In het terrestrischedeel van De Haak
komen her en der nog waardevolle vegetatietypen voor.In grote delen van het natuurgebied zorgen eutrofiëring, verzuring en
verdroging erechter nog steeds voor dat
gemeenschappen van eutrofere, drogere of
zuurdere omstandigheden de plaats innemen
van dezeldzame vegetaties van basenrijke
omstandigheden. Het maatregelenpakket van
eindjaren rachtig heeft ook voor de terrestrische vegetatie nauwelijks een verbetering
gebracht.
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Te veel inlaatwater van slechte
kwaliteit
Het oppervlaktewater van liet laa^vcenplassengebicd de Haak bij Nieuwkoop in deprovincie ZuidHolland waseindjaren tachtig ernsticj^eëutrojieerd. De toen^enomen maatregelen om deze eutroJiériiuj teverminderen bleken niet succesvol.De natuurwaarden zijnsindsdien niet verbeterd. Het
gestelde natiutrstreejbeeld werd voricjj a a r dus bij lange na met^ehaald. Herstel isechter.geen utopie
wanneer dehoeveelheid inlaatwater wordt beperkt.
Demaatregelen, dieeindjaren tachtig
werden genomen, bestonden onder andere uit
sanering van lozingen, beperking van de
hoeveelheid inlaatwater, defosfatering van
inlaatwater en hydrologische isolatie.In dit
artikel worden de effecten van de genomen
maatregelen op de natuurwaarden bekeken.
Ook wordt ingegaan opde knelpunten in het
ecosysteem en de activiteiten diezullen leiden
tot een verhoging van deaquatische natuurwaarden.

ecologisch kwaliteitsniveau van het oppervlaktewater in DeHaak isaljaren relatieflaag,
dus nog ver verwijderd van her streefbeeld.
Zelfs de maatregelen van eindjaren tachtig
hebben hierin nauwelijks verandering
gebracht. Datgeen ecologische verbetering
optrad, isop het eerste gezicht vreemd,
aangezien de waterkwaliteit op zich redelijk
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Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van deecologische knelpunten en om tot
aanvullende maatregelen te komen zijn de
belangrijkste hydrologische en ecologische
processen met behulp van een hydro-ecologische sysreemanalyse in beeld gebracht. De
analysemerhode isgrotendeels gebaseeerd op
de landschapsecologische benadering voor
laagveenwateren, zoals beschreven in het
rapport 'Verkenningsstudie laagveenwateren'2).
Deanalyse laat zien dat het overgrote deel
van het natuurterrein oppervlakkig is
verveend.Deondiepe bodem van de Haak
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Deecologischedoelen zijn de volgende:
voor het oppervlaktewater van De Haak
streven naar een goede zuurstofhuishouding en een niet zoomvangrijke maar wel
soortenrijke algenpopulatie (ecologische
kwaliteitsklasseIILA)7);
qua waterplanten het stekelharig kransblad (een kranswier) en de waterviolier en
kransvederkruid proberen 'binnen te
halen'.Deze plantengemeenschappen zijn
afhankelijk van helder water met een lage
voedselrijkdom
en in het terrestrische deelvan de Haak
streven naar de volgende, voor Nederland
zeldzame, plantengemeenschappen: trilvenen, moerasheide en blauwgrasland.
Daarnaast wordt geprobeerd de kleine
zeggenmoerassen, dotterbloemhooiland
en veenmosrietland terug te krijgen. Deze
komen niet meer algemeen voor in Nederland.

Ontwikkeling van natuurwaarden
Deomwikkeling van deecologische kwaliteit van het aquatisch ecosysteem van De Haak
isbepaald volgens deSTOWA-methodiek voor
meren en plassend en voor sloten6). Het
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bestaat uit een dik veenpakket. Daarondet
bevindt zich een zandpakket met rivierafzettingen en mogelijk kalkrijke zeeafzettingen.
Momenteel bestaat 40procent van het gebied
uit open watet, in de votm van petgaten en
sloten, met een maximale diepte van 1,5
metet.Dewaterbodem heeft een zeer losse
structuur en bestaat grotendeels uit fijn slib.

Noord

Het ondiepe gtondwater stroomt in zuidoostelijke richting alsgevolg van verval in
polderpeilen; het diepere grondwatet in
tegenovergestelde richting onder invloed van
diepe polders ten westen en ten noorden van
het gebied (zieafbeelding 2).
Dewaterbalans voor een droogen een
gemiddeldjaar is weergegeven in tabel 1.In de
Haak wordt een vast peil aangehouden. In
droge periodes is het vaak nodig om water
vanuit deNieuwkoopse Plassen in te laten. In
tijden van een wateroverschot wordt water via
een overstort uitgelaten naar depolder Achttienhoven. Delekverliezen viade Boswegen
de verliezen via infiltratie zijn beide erg groot.
Onder en door de Hollandse kade treedt
lekkage op van water vanuit de Nieuwkoopse
plassen naar de Haak.
Uit dewaterbalans kunnen weconcluderen dat in een droog en in een gemiddeld jaar
sprake isvan een watertekort in het gebied. In
beidegevallen wordt veelwater ingelaten
(respectievelijk 44en 45procent).In beide situaties verdwijnen echter ookgrote hoeveelheden water via infiltratie en lekkage.Met name
in een gemiddeldjaar verdwijnt relatiefveel
water via de overstort (ookalis erover een
heeljaar genomen sprake van een watertekott).
Degtote invloed van het inlaatwater
blijkt uit deanalyse van een aantal waterkwaIiteitspatameters.Zo komt 65ptocent van de
totaal inkomende hoeveelheid fosfor via het
inlaatwater het systeem binnen. Ook heeft het
inlaatwater een hoog bicarbonaatgehalte.
Daarnaast ishet een belangrijke bron van
zwavel,calcium, ijzer en stikstof. Uit de

Tabel1:

IN
- neerslag
- inlaat
- lekkage Hollandse Kade
UIT
- verdamping
- infiltratie
- lekkageBosweg
- overstort
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stoffenbalansen blijkt dat door de hoge
concentraties van deze stoffen in het inlaatwater het watersysteem met dezestoffen wotdt
opgeladen. Voordeze stoffen issinds 1988
echtet geen sprake van een stijging van de
concentraties in de waterkolom. Een reden
hiervoor isdat een gtoot deel van deze stoffen
viaeen aantal chemische processen in de
waterbodem vastgelegd wordt.
Hoge concentraties bicatbonaat en sulfaat
in het inlaatwater kunnen leiden tot interne
eutrofiëring1)''). In welke mate in de Haak
sprake isvan interne eutrofiëring is moeilijk
in teschatten. Dit hangt onder meer afvan de
zuurgraad van de (water)bodem, redoxpotentiaal en de aanwezige mineraliseerbare bodemcomponenten.
Wat op dit moment wel naar voren treedt,
isdat door degrote invloed van het inlaatwater het streefbeeld niet gehaald kan worden.
Zo liggen het totaal-fosfaatgehalte en het
totaal-stikstofgehalte nog ver boven de streefwaarde van respectievelijk 0,02en 0,7 mg/l.
De slechte kwaliteit van het inlaatwater
heeft direct én indirect invloed op het beperkte
dootzicht in de Haak wat als belangrijkste
knelpunt voor deontwikkeling van de
gewenste (submetse) vegetatietypen gezien
kan wotden. Het streefbeeld (zicht tot op de
bodem) wotdt nietgehaald. Dezwevende stof
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volume (m')
1990 (gemiddeld jaar)

1996 (droogjaar)

1.125.721

1.009.347

47%

45%
45%

44%

9%

Polder Achttienhoven

DewaterstromenmenrondDeHaak.

Waterbalans(wateroppervlakDeHaakis29,45na-)

term

2Ó

Zuid

bestaat uit gesuspendeerd organisch matetiaal
en anotganische (bodem)deeltjes. Deels komt
dit matetiaal via het inlaatwater het systeem
binnen. Het zwevend stofkomt vooral in
suspensie door opwerveling van het fijne slib.
Vermoedelijk zijn de aanwezigheid van
een grote hoeveelheid benthivore visen de
(mede door de benthivore vis veroorzaakte)
lossebodemstructuur hier de belangrijkste
oorzaken van.Deinvloed van levende algen op
het doorzicht wordt niet groot geacht
aangezien degehaltes chlorofyl-a relatief laag
zijn. Ook het niet ofniet goed tot ontwikkeling komen van watervegetatie heeft invloed
op het (beperkte) doorzicht').
Detetrestrische vegetatie van deHaak is
sterk achteruitgegaan vanwege de verzuring
en eutrofiëring van de bodem. Deze effecten
zijn het gevolg van het hanteren van een strak
peilregime, waardoor basenrijk grond- en
oppervlaktewater niet voldoende aan maaiveld
komt. Deeutrofiëring is met name een gevolg
van mineralisatie van veen (door vergroring
van drooglegging) en atmosferische deposirie
(van stikstof).
Maatregelen
Uir de hydro-ecologische systeemanalyse
blijkt dat het niet bereiken van de aquatisch
ecologische doelstellingen veroorzaakt wordt
doordat een vrij grote hoeveelheid water van
slechte kwaliteit ingelaten moet worden om
het waterpeil te handhaven. Om deze reden
dienen maatregelen zich in eerste instantie te
richten op de reductie van de hoeveelheid
inlaatwatet. In tweede instantie dient het
water dat het systeem binnenkomt van betere
kwaliteit te zijn. Tenslotte kunnen aanvullende maatregelen in het systeem zelfworden
uitgevoerd om de kwaliteit van het water en
de waterbodem te verbeteren.
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Reductie van inlaatwater
In het veld werd waargenomen dat, terwijl
watet werd ingelaten, water via deoverstort uit
het systeem verdween. Om deze reden isgeadviseerd om de stuw bij de inlaat en de ovetstott
opelkaar aftestemmen doot middel van het
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automatiseren vandeoverstort.Geschatwordt
datditeenreductievanhetinlaatwateroplevertvanongeveertienprocent.
AangezienveelwateronderdeBosweg
weglektnaardepolderAchtienhoven enerin
tijden vanhoogwaterwateroverdeBosweg
wegstroomt,isaanbevolenomdedijk tussen
deHaakenpolderAchtienhovenaftedichten
endeBoswegteverhogenwaardooreen
vergroting vandebergingontstaat.Alstijdelijke peilverhogingen vanvijfcentimeter ten
opzichtevanhethuidige peilwordt toegelaten,kanditeenreductievancirca15 procent
vanhetinlaatwater opleveren.Hettoestaan
vanfluctuatiesinhetwaterpeilleidtooktot
eengunstigeffect opmoerasvegetaties enop
deterrestrische vegetatie(meer basenrijkwarer
indewortelzoneenminder mineralisatievan
veen).Dijkverbetering zalnaar verwachting
eenreductievan 10 tot20procent kunnen
opleveren.Gezamelijk zorgendezemaatregelenvooreenverminderingvandehoeveelheidinlaatwater vanzo'n35 tot45 procentten
opzichtevandehuidigesituatie.
Verbetering kwaliteit oppervlaktewater
Verbeteringvandekwaliteitvanhet
oppervlaktewater kanbewerkstelligd worden
doorverlengingvandeaanvoerwegvanhet
inlaatwater,eventueelincombinatiemethet
scheidenvanBoschweteringendenoordelijk
gelegenpetgaten,waardoorookbinnende
Haakdeaanvoerwegnaardepetgaten verlengd
wordt.Ingeschat isdatbijeen redelijke
ontwikkelingvanvegetatieindeaanvoersloten
bijna 20procentvanhetaanwezigefosfaar in
hetinlaatwater verwijderd zalworden.Een
verlengdeaanvoerwegheeft tevensinvloedop
dereductievanzwevendstofinhet inlaatwa-

ter,dieongeveer30procentzalbedragen.Op
grondvanervaringen indeHaak,deNieuwkoopsePlassenendeMeijemageenuitgebreidevegetatieontwikkeling indesloten
echternietopkortetermijn wordenverwacht.
Verbetering kwaliteit waterbodem inliet
systeem zelf
Hetverbeteren vandestructuur vande
bodemheeft positievegevolgenophetlichtklimaat,denutriëntengehaltenendeverankeringsmogelijkheden voorwaterplanten.Daartoedientdespoelbaggerlaag tewordenverwijderden(eendeelvan)hetbenthivorevisbestand teworden weggevangen. Dergelijke
maatregelenzijn alleenzinvolalsaanvulling
opdeeerdergenoemde maatregelen.

Indiensprakeisvanverdereafwijking vanher
streefbeeld, kan tijdigworden ingegrepen
doorbijvoorbeeld hetnemenvan
nieuwe/andere maarregelen.
Tijdens hetonderzoekiseenaantalhiaten
inkennisgesignaleerd.Zobestaat weinig
inzicht indebelangrijkste bodemprocessen
dieindeHaakeenrolspelen.Hergaathier
metnameomprocessenwaarbij fosfor, zwavel
enijzer berrokkenzijn(onderandere interne
eutrofiëring).Aanvullend (praktisch) onderzoekzoudendezeinzichtenkunnen verbeteren,waardoordemeesteffectieve maatregelen
kunnen wordengenomen. *
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