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zem. Deveranderingen ten gevolge van inundatie kunnen optreden door devernatting op
zich,de kwaliteit van het inundatiewater en
het achterblijvend slib.Zokunnen bijvoorbeeld door middel van natuurlijke (zuiverings)processen voedingsstoffen en verontreinigingen uit het inundatiewater worden
gehaald en inde bodem worden vastgelegd.
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Wateroverlast instedelijke.gebiedenen verdroging van natuurgebieden staan momenteel volop inde
belangstelling. Eén van demogelijkheden om wateroverlast en verdroging tevoorkomen islier tijdelijk opslaanvan wateroverschotten (ontstaan doorhevige neerslag!bovenop het maaiveld. Het
onder water lopen van land wordt inundatiegenoemd en iseen natuurlijk verschijnsel dat vroegerelk
winterhalfjaar langs eengrootdeel van de rivieren optrad. In her kader van lietwaterbeheer voorde
21e eeuw wordt onderzoekuitgevoerd naarde mogelijkheden om inundaties te herstellend, Hierbij
wordt mpraktijk vaakgestreefd naarhetcombineren van inundatieherstel met natuurbehoud '-ontwikkeling. Een mogelijk knelpunt vormt dekwaliteitvan het inundatie-/opperv!aktewater. Dezeis
immerssterkverslechterd invergelijking metzo'n50jaargeleden. Alsgestreefd wordtnaar herstel
van inundatiegeeombineerd mer natuurontwikkeling, dan kan men zich afvragen wat degcvolgeu
van inundatie zullen zijn opdeconditiesvan het bodem- euwatermilieu ca ojdeopgetreden veranderingenwenselijk zijn met betoog opde natuurdoelstellingen.
Deinvloed van dekwaliteit van het inundatiewater isverkennend onderzocht voor
tweebergboezems in het stroomgebied van de
Mark in deomgeving van Breda.DebergboezemsWeimeren en Rooskensdonk(ziefoto)
zijn rond i960ingericht met alsdoelde wateroverlast in Breda tegen tegaan.Debergboezems lopen regelmatig (eenmaal per vijf tot
tienjaar)bij hoge waterstanden onder water.
Dit gebeurt gecontroleerd door middel van
overloopkaden. Daarvoor trad inundatie elk
winterhalfjaar op,maar niet gecontroleerd.
Naast het typelandgebruik, dediversiteit in
het landschap,de kwaliteit vangrond- en
oppervlaktewater en een aanzienlijke kwelstroom,zorgde het optreden van inundaties
voor hogenatuurwaarden (zoalsnatte schraallanden en dotterbloemhooilanden). Met name
door beeknormalisatie,verbeterde peilbeheersing in poldergebieden en de aanleg van kades
en dijken, ishet aantal en/ofduur vande
inundaties sterk afgenomen. Dit geldt eveneens voorde natuurwaarden van de twee
gebieden').
Het beheersplan van de West-Brabantse
waterschappen geeft aan dat de twee bergboezems overeen periode van vijftot tienjaar
geheel worden verworven door Staatsbosbe20 H 2 0

heer. Denatuurdoelstellingen zijn reeds door
deprovincieNoord-Brabant geformuleerd (zie
afbeelding 1).

Effect van inundatie
Inundatie heeft invloed op deecologie,
hydrologie en bodemchemie van een bergboc-

Deveranderingen tengevolgevan inundatiekunnen opverschillendeschaalniveaus en
tijdstippen wordenbekeken.Hierbij istevens
eenonderscheid temaken tussen kwalitatieve
en kwantitatieveaspecten.Inditonderzoek isde
nadrukgelegdopdeinvloed vaninundatieopde
fosfaatbcschikbaarheid in debodem vandetwee
bergboezems.Tevens isonderzochtofdeopgetreden veranderinginde fosfaatbeschikbaarheid
kansenofrisico'smetzichmeebrengt vootde
beoogdenatuur (waaronder vochtigschraalland).Defosfaatbeschikbaarheid is namelijk
bepalend voorhet voorkomen van bepaalde
natuurwaarden en wordt tevensgehanteerd als
toetsingscriterium voordehaalbaarheid vande
gestelde natuurdoelstellingen.
Demate waarin fosfaat in de bodem op
standplaatsniveau beschikbaar isvoorde opname door planten ofwordt vastgelegd, is afhankelijk van vijf(geochemische) fenomenen:
mincralisatie en microbiéle activiteit
grondwaterstand, bodemtextuur enstructuur in relatie tot redoxtoestand
denitrificatie in relatie tot redoxtoestand
neerslag en adsorptie in relatie tot de
zuurgraad
basenverzadiging in relatie tot de zuurgraad.
Vernatting, de kwaliteit van het inundatiewatcr en achterblijvend slib kunnen elkleiden tot een verandering in één (ofmeer) van de

Luchtfotovande bergboezemsvandeMark:A)Weimeren,B)RooskensdonkenC)Terhcrjden
(Bron:West-BrabantRivierenland).
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Hypothese

Uit demaaiveldhoogtekaarr» blijkt dat
Weimeren gemiddeld 20cm onder NAPligt en
dat Rooskensdonk gemiddeld 20cm boven
NAPligt.Tevens blijken deveengronden läget
teliggendan de klei-en zandgronden. Inklinking(en lokaleafgraving) van veenen klei
enerzijds en beekafzettingen (zwaar zandig
materiaal dichtbij detivierloop en licht kleiig
materiaal meet landinwaarts) anderzijds hebben waarschijnlijk het huidige patroon in
maaiveldhoogte bepaald.

demate waarin inundatie debodem van
de tweebergboezems beïnvloedt;
welk aspect van inundatie (vetnatting,
kwaliteit oppervlaktewater ofslib)deverandering in debodem teweegbrengt;
watde kansen en risico's zijn voot natuur
bij inundatie met water van de huidige
kwaliteit;

Degekozen natuurdoelstellingen geven een
indicatievan debodemcondities dieindetoekomst doordeprovincieworden verwacht:
dichtbij deMark voedseltijke omstandigheden
en meer landinwaarts meer voedselarme
omstandigheden. Eendergelijke gradiënt in
bodemcondities ontstaat (mede)ten gevolge
van inundatieen wordt in het algemeen ook in
deliteratuur beschrevenen toegepast1!-8!.Hierbij wordt deoverstromingsfrequentie alsleidraad gehanteerd: hoevaker en hoe langer overstroming plaatsvindt,destegroter deinvloed
van het (voedselrijke) oppervlaktewater is.

Gebiedsinventarisatie

Debeschreven verwachtegradiënt in de
tweebergboezems isnader onderzocht. Hierbij
isdevolgende hypothesegehanteerd: hoe
vaker en hoe langer overstroming plaatsvindt,
des tegroter de invloed van het (voedselrijke)
oppervlaktewater en des tehoger de fosfaatbeschikbaarheid in debodem is.Andersom gere-

Debodemkaart/igeeft aan dat langs de
Mark in beidebergboezems drecht- en poldervaaggronden (Heigronden) liggen. Derest van
Weimeren bestaat grotendeels uit waatd- en
vlierveengronden (voornamelijk zegge-en rietzeggeveen).In Rooskensdonk wotdt veel minder veen aangetroffen dan inWeimeren. Daarnaast komen in Rooskensdonk

Afb. v.

vlakvaaggronden (zandgronden) voor.Op het
veenen zand iseen zavel-/kleidek afgezet met
eengemiddelde dikte van 20cm.

deneerd: hoe hoger de fosfaatbeschikbaarheid,
des tegtoter de invloed van het inundatiewater op debodem.Door onderzoek tedoen naar
degradiënt in de fosfaatbeschikbaarheid, kan
mogelijk inzicht ontstaan in:

bovenstaande vijf fenomenen. Deze veranderingen zorgen voor andere bodemcondities,
waardoor een verandering kan optreden in de
fosfaatbeschikbaarheid.

watde kwaliteit van het oppetvlaktewater
(vandeMark) moet zijn bij handhaven van
deinundatiemogelijkheid om geen nadeligeinvloed op de natuut te hebben.

In Weimeien en Rooskensdonkzijn vijf
watersttomen teondetscheiden (zie afbeelding 2).Met het inundatiewater worden stoffen zoals mineralen, voedingsstoffen en verontreinigingen afkomstig uit het hele
stroomgebied van de Mark richting de twee
bergboezems gevoerd. Dehuidige waterkwaliteit vandeMark nabij de twee bergboezemsisweergegeven in tabel 1.

Veldonderzoek en monsteranalyse
Met behulp van de gebiedsinventarisatie
en veldonderzoek isnagegaan ofde verwachte
gradiënt in de fosfaatbeschikbaathcid ook wetkelijk in de praktijk wordt aangetroffen. Hieftoeisin het midden van de twee bergboezems
een fictieve lijn getrokken vanafdeMark loodrecht landinwaarts.Opdeze tweelijnen zijn
locaties uitgezet voot het bemonsteren van
grond. Inmaart 2002zijn zowel in Weimeren
als in Rooskensdonk langs de lijnen op drie
locaties monsters verzameld voor de analyse
van desamenstelling van bodem (zie afbeelding 2).Van debovenste meter beneden maaiveld (standplaatsniveau) isper horizont een
monster genomen. Dit resulteerde in drie
monstets pet boting.Vootdegrondmonstets is
naast een 'centraal'monster, tevensopdrie of
vier omliggende punten (sttaalvan vijf meter)
een boring verricht.Dezemonsters zijn per
horizont gemengd tot een mengmonster.

Natutirdoelrypenkaartvan hetonderzoeksgebiedmet daarin aangevendebemonsrenngslocariesvan grond
(1,II,III,IV,V enVI)enoppervlaktewateren slib(VII).
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Resultaten
Uit de r e s u l t a t e n van het o n d e t z o c k blijkt
d a t h e t p a t r o o n in de fosfaatbeschikbaarheid

Tabel 1.

Oppervlaktewaterkwaliteit(in mg/l, m.u.v.Ecin uS/cm)van deMark,weergegevendoormiddelvan mediaanwaardenvan meetgegevensoverdeafgelopen tienjaar(a/koiTtstig van hetHoogheemraadschapvan West-Brabant)eneigenmeetgegevens(maart2002). Hetzwevendslib bestaatvolgenseigenmetingen uit6,zg/kg totaalfosfaat en
0,12 mg/kg labiel gebondenjos/aat.

m a a r t 2002
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inde bodem van de twee bergboezems niet
overeenkomt met de verwachtegradiënt.De
hoogste gehalten voor de fosfaatbeschikbaarheid worden niet dichtbij deMark waargenomen (locaties IIIenVI),maar meer landinwaarts (locaties Ien V) (ziekader).De invloed
van andere factoren opde fosfaatbeschikbaarheid spelen een belangrijkere roldan deoverstromingsfrequentie alleen.Hierbij moet
gedacht worden aan zaken als:waarheen
stroomt het inundatiewater (doorvoer,spreiding) en waar blijft het inundatiewater het
langst staan (stagnatie).Daarnaast wordt de
fosfaatbeschikbaarheid niet alleen door inundatie bepaald, maar ook door de bodemsamenstelling,kwelintensiteit en het landgebruik.

opzichte van het slib,zijn fluxen berekend met
behulp van degegevens van het bemonsterde
oppervlaktewater en slib.Hierbij is uitgegaan
van het gegeven dat inundatie één keer (in één
dag)per vijfjaar optreedt en wordt aangenomen dat hierbij dehelft van de totale hoeveelheid water en slibin het gebied achter blijft.
Deandere helft wordt geloosd opdeMark via
uitlaatkunstwerken en viadegemalen. De
berekende aanvoer van fosfaat viahet slib (1,2x
10 6 kgPO/kg/jaar) (=direct beschikbaar voor
opname door planten) isteverwaarlozen vergeleken met deaanvoer van fosfaat via het
oppervlaktewater (0,1 à0,3kgPO/kg/jaar). De
aanvoer van geobeschikbaar fosfaat met het
slib (=beschikbaar na mechanische, chemische
ofbiologische processen) kan echter, afhankelijk van de reactiviteit,weleen aanzienlijke bij-

Om een indicatie te krijgen van de invloed
van de kwaliteit van het oppervlaktewater ten
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goed doorlatend
slecht doorlatend
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Tabel2.

Devijfwaterstromeninhetonderzoeksgebied: 1)regenwater(neerslag),2)oppervlakkigea/stroming [runoff,
3)oppervlaktewater(inundatie),4)ondiepe, lokalekwel(dijkkwelen kwelafkomstigvana/hogergelegen
zandgrondenopeenafstandvanenkele tientallenojhonderdenmeters)en5)diepe,regionale kwel(kwel
afkomstig vantientallenkilometersvergelegeniiifiItraticgebiedenopdezuidelijkergelegen hogerezandgronden,aldannietbeïnvloeddoorzoutpaleowater).

Conclusie
Deinvloed van inundatie gebaseerd op de
gehanteerde hypothese isgedurende het
onderzoek niet vastgesteld. Hierdoor is het
niet mogelijk om een uitspraak te doen
omtrent welkaspect van inundatie (vernatting, kwaliteit van oppervlaktewater ofdie van
slib)eventuele veranderingen in de bodem van
de twee bergboezems teweegheeft gebracht.
Welblijkt dat deaanvoer van beschikbaar fosfaat grotendeels bepaald wordt door de aanvoer via het oppervlaktewater.
Dehuidige oppervlaktewaterkwaliteit van
deMark blijkt niet tevoldoen aan deeisen die
wordengesteld ten aanzien vande realisering
vandenatuurdoeltypen vochtigschraalland en
bloemrijk grasland (zietabel 2).Het lijkt daarom noodzakelijk de waterkwaliteit teverbeterenomgeen nadelige invloed van inundatie op
denatuur te hebben. Degemiddelde fosfaatbeschikbaarheid in debodem vande tweebergboezems (opstandplaatsniveau) voldoet echter
welaan degesteldeeisen.Mogelijk isdit een
aanwijzing dat degesteldeeisen ten aanzien
vandeoppervlaktewaterkwaliteit tehoogen
daardoor niet reëelzijn.Dit zou kunnen betekenen dat natuurbehoud en -ontwikkeling (tot
onder andere vochtigschraalland)welgecombineerd kan worden met inundatieherstel.
Hierbij wordt opgemerkt dat het wel gewenst
isderuimtelijke begrenzing van de natuurdoeltypen teherzien,om de kansen voorde
natuur optimaal tekunnen benutten. Het
waargenomen patroon in de fosfaatbeschikbaarheid istegenstrijdig met de locatiekeuze
vandenatuurdoeltypen.Anderefactoren dan
deafstand tot deMarkzijn hierdebet aan.
Dit onderzoek levertop verschillende punten een bijdrage aan debepaling vande
gewenste oppervlaktewaterkwaliteit voor
anderegebieden waar inundatieherstel in

Eisentenaanzienvanfosfaatvoordenatuurdoeltypen vochtigschraallandenbloemrijkgrasland2''*'8'1.Tevenszijndehuidige oppervlaktewaterkwaliteitvandeMarknabij
denvee bergboezemsendewaargenomengcmiddeldejos/aatbeschikbaarheidindebovenstemeterbeneden maaiveldweergegeven(beidegebaseerdopeigenmetingen).
Dejosjaatconcentratieszijn uitgedruktin mgortho-P/1.

bergboezem

natuurdoeltypen

Weimeren
Rooskensdonk

vochtigschraalland
vochtigschraalland/
bloemrijkgrasland

H20

drage leveren ten opzichte van deaanvoer via
het oppervlaktewater. Een hoge reactiviteit
zorgt ernamelijk voordat eengroot deel van
het totaal fosfaat (=biobeschikbaat +geobeschikbaar) in het slib (0,06kg PO/kg/jaar)
gemobiliseerd wordt.
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bodemsamenstelling;
Mogelijk kan een andere parameter dan de
fosfaatbeschikbaarheid in debodem in het
vervolg meer inzicht geven over de invloed
van inundatie, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van verschillende soorren vegetatie;

Invloed van inundatie op de fosfaatbeschikbaarheid
Inundatie kan leiden tot een verhoging van de fosfaatbeschikbaarheid in het oxische deel van
de bovenste meter onder maaiveld inde twee bergboezems (horizont 1 en 2).Op basis van de
hypothese "hoe hoger de fosfaatbeschikbaarheid, des tegroter deinvloed van inundatie", kan
beredeneerd worden dat oplocatieI(Weimeren) enV(Rooskensdonk) degrootste invloed van
inundatie waarneembaar is.De invloed wordt daarbij niet zozeer bepaald door de frequentie
vanoverstroming, maar door deduur vandeoverstroming en het gebied dat overstroomt. De
topografie van de twee bergboezems bepaald beide aspecten grotendeels.
Tabel3.

Indit onderzoek isde fosfaatconcentratie
in het oppervlaktewater geroerst aan de
eisendiezijn opgesteld per natuurdoeltype.Dezetoetsinggaat vootbij aan geochemische processen die het fosfaat afkomsrig
van inundatiewater ondergaat in de
bodem endezetoetsing schiet hiermee in
de prakrijk te kort. Een nieuwe toetsingsmethode isnodig die rekening houdt met
deheersende bodemcondities en deprocessen ten aanzien van de nutriënten in de
bodem

De/osfaatbcschikbaarheidpermonsterpunt(inmg/l] (gewogen.gemiddelden),bepaalddoorextractie
met 0,01M CaCl2*?.

Rooskensdonk

Weimeren
I

II

III

IV

V

h o r i z o n t 1(0-20 cm)

0,093

0,070

0,076

0,061

0,149

0,074

h o r i z o n t 2(20-40 cm)

0,072

0,052

0,029

0,065

0,110

0,037

h o r i z o n t 3(40-100 cm)

0,076

0,033

0,031

0,496

0,185

0,119

VI

Rooskensdonk loopeerder onder water en isdaardoor vaker onderhevig aan inundatie dan
Weimeren. Dehogeregemiddelde fosfaatbeschikbaarheid in Rooskensdonk (0,14mg/l) ten
opzichte vanWeimeren (0,06mg/l) zou daarom kunnen duiden op de invloed van inundarie op
basisvan de frequentie van overstromen. Het verschil in de fosfaatbeschikbaarheid kan echter
ook verklaard worden aan de hand vandemogelijkheden van debodem om fosfaat vast teleggen (door middel van adsorprie en neerslagvorming).Debinding van fosfaar wordt grotendeels
bepaald door deaan- ofafwezigheid van Fe(hydr)oxiden. Debovenste meter beneden maaiveld
in Rooskensdonk bestaat grotendeels uit zand en inWeimeren uit veen.Zandmonsters hebben,
vergeleken met deveenmonsters, een lager Fe(hydr)oxidegehalte, waardoor minder fosfaat
wordt gebonden en meer fosfaat beschikbaar blijft voor planten.Naast desamenstelling van de
bodem spelen ookdeverschillen tussen beide bergboezems in degrondwatersrroming (kwel)
en landgebruik een rol.
Tabel4.

Globaalbodemprofielvandebovenstemetervande bovenarondperboezem,waarbijdepH-waardede
zuurgraadvanhetporiewaterweergeeft.

horizont 1 (0-20cm)
horizont 2(20-40cm)
hotizont 3(40-100cm)

Tabel 5.

Weimeren

Rooskensdonk

kleipH =5,6

kleipH =5,2
zand(venig) pH =4,7
zand pH=5,i

veen (geoxideerd) pH =4,4
veen(gereduceerd) pH =4,6

Bodemparametersperbodemsoort(gewogen.gemiddelden).Het^jehalte totaal/osfaat isbepaaldmetbehulp
van eenröntgenfluorescentie-analyse (XRF). Hetsjehalte aan Fe(hydr)oxidenwaaraanjosfaatsjebonden zit,

Discussie
Vanuit een historisch oogpunt kunnen de
resultaten van actueleinundatie op natuut
genuanceerd worden. In het verleden trad
inundatie vaket en langduriger op.Het is niet
onwaarschijnlijk dat het oppervlaktewater in
de twintigste eeuw voedselrijker wasdan nu.
Dit heefr te maken met het feit dat de rivier
toen, alsgevolgvan actievemorfologische processen,meerzwevende sedimenrdeelrjes bevattedan nu het geval is.Bovendien bevatte de
rivier vóór detotstandkoming van de rioolwarerzuiveringsinstallaties rond 1970her afvalwarer van industrie (vlas,bier, suiker, conserven)ende riolering.De ongestoofde
natuurlijke situatie en deeventuele na-ijling
van deze belasting uit de twintigste eeuw
dient nader teworden onderzocht. Aansluitend op het onderzoek naar de natuutlijke
(grond)watersituatie, zowel kwantitatiefals
kwalitatief,dient teworden onderzocht welke
typegraslanden onder dediverse hydrologische en biogeochemische omstandigheden
voorkwamen. Mogelijk stemt het nu toegekende,voedselarme, natuurdoeltype 'schraalland'
niet overeen met de historische vegetatie.*

isbepaalddoorextractie met0,02M CaNTA-THIO, waarna tweeprocentascorbinezuur is.gebruiktvoorde
reductievan hetijzer. Defosfaatbeschikbaarheid isbepaalddoorextractiemet0,01M C a d s ) .
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